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  ملخص الرسالة باللغة العربیة
  

  في اْلَجْرِح َواْلَتْعِدْیل َخَلف ْبن َعْبد اْلملك ْبن َمْسُعود ْبن ُموَسى ْبن َبْشُكَوالَ  منهُج اإلمام

التعرف على جهود اإلمام خلف بن عبد الملك ابن بشكوال، ومنزلته، وخصائص  هدف الدراسة:
  منهجه وممیزاته، ومكانة أقواله في الجرح والتعدیل.

: اعتمدت المنهج االستقرائي في جمع المادة العلمیة لموضوع الدراسة، ثم منهج الدراسة
  الرجال وتعدیلهم. اعتمدت المنهج الوصفي في عرض منهج  اإلمام ابن بشكوال في جرح

  وتكون البحث من مقدمة، وثالثة فصول، وخاتمة، وفهارس.

أما المقدمة ففیها: أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث 
  وطبیعة عملي فیه، وخطة البحث، وقد قسمت البحث ثالثة فصول:

 ته، وتمهید في علم الجرح والتعدیل.عصر اإلمام ابن بشكوال، وترجمالفصل األول: 

  منهج اإلمام ابن بشكوال في تعدیل الرجال. الفصل الثاني:

  منهج اإلمام ابن بشكوال في تجریح الرجال.الفصل الثالث: 

  ثم خلصت إلى خاتمة البحث، التي تضمنت أهم النتائج والتوصیات.

  خُلصت الدراسة إلى نتائج عدة، أهمها: نتائج الدراسة:

على الرجال،  مالمتوسطین في حكمه ،اإلمام ابن بشكوال من طبقة النَُّقاد المعتدلین یعدّ  - 
 .وتقسم مراتب الجرح والتعدیل لدیه إلى أربع مراتب في التعدیل، وثالث مراتب في الجرح

 الدراسة بتوصیات عدة أهمها: خرجت: توصیات الدراسة

بمناهج األئمة في نقد الرَِّجال، وٕابراز  توجیه طلبة الدراسات العلیا إلى الدراسات المتعلقة - 
 جهودهم في حفظ السُّنَّة النبویة والذب عنها.

  ابن بشكوال، منهج، الجرح، التعدیل. كلمات مفتاحیة:
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ABSTRACT 
 

Method of Imam Khalaf bin Abdul Malik bin Masood bin Musa  
bin Bashkwal in Jarh and Ta’deel. 

 
Study Aim: To identify the efforts of Imam Khalaf bin Abdul Malik Ibn Bishkwal, 
his status, the characteristics of his method, and the status of his opinions in the field 
of Jarh (criticizing) and Ta’deel (praising). 
Study Methodology: The study has adopted the inductive method in the collection 
of the study material, and the descriptive approach in presenting the approach of 
Imam Ibn Bashkwal in Jarh and Ta’deel of narrators. 
The study consists of an introduction, three chapters, a conclusion, and the indexes. 
The introduction presented the topic importance, the reasons for its selection, its 
objectives, the previous studies, research methodology and the researcher’s role in 
this regard. The study included three chapters as follows: 
Chapter 1: The era of Imam Ibn Beshkwal, his biography, and an introduction to the 
science of Jarh and Ta’deel. 
Chapter 2: The method of Imam Ibn Bashkwal in praising men. 
Chapter 3: The method of Imam Ibn Bashkwal in criticizing men. 
The study conclusion presented the most important findings and recommendations, 
as follows: 
Study Results: The most important findings of the study are: 
• Imam Ibn Beshkwal is considered among the moderate hadith critics in the field 

of Jarh and Ta’deel of men. He considered four ranks of Ta’deel, and three ranks 
of Jarh. 

Study Recommendations: The most important recommendations of the study are: 
• To advise graduate students to carry out their studies in the field of Imams’ 

methods in Jarh and Ta’deel of men in order to highlight their efforts in the 
preserving and defending Hadith. This requires a great effort given that there are 
thousands of Hadith critics. 

Keywords: Ibn Bashkwal, method, Jarh, Ta’deel 
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  اِإلهَدْاءُ 

  

v  َّت األیام یدیه... إلى والدي أطال اهللا بقاءه، وألبسه قَ العرق جبینه، وشقَّ  لَ إلى من كل
  ره ... أهدي ثمرة من ثمار غرسه.بِ ثوب الصحة والعافیة ومتعني بِ 

v  إلى من علمتني أن األعمال الكبیرة ال تتم إال بالصبر والعزیمة واإلصرار... إلیك
 .ًا أماه  قطرة في بحرك العظیم... حبًا وطاعًة وبر 

v  ...إلى من كانوا یضیئون لي الطریق ویساندوني ویتنازلون عن حقوقهم إلرضائي
 .إلى ریاحین حیاتي إخوتي (عبداهللا، محمد، یحیى)

v .إلى طلبة العلم، ومحبي سنة النبي صلى اهللا علیه وسلم 

  

  أهدي هذا البحث المتواضع،

  من اهللا تعالى القبول واإلخالص. ةً راجی 

   



   خ
  

  شكٌر وتقدیرٌ 

شكر والحمد والمنة والفضل هللا رب العالمین أوًال وأخرًا، ظاهرًا وباطنًا، فهـو أهـل الثنـاء ال
َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَئِْن (والحمد، فقد أعطى وأجزل وبارك وتفضل، وهو القائل في محكم التنزیل: 

  لتقدیر إلى: ]، أما بعد: فإني أتقدم بالشكر وا7[إبراهیم: )َشَكْرتُْم َألَِزیَدنَُّكمْ 

التي أستاذتي ومعلمتي األستاذة الدكتورة الفاضلة: لیلى محمد اسلیم "حفظها اهللا ورعاها" 
، والتـــي بـــذلت قصـــارى جهـــدها فـــي شـــحذ همتـــي، وكانـــت تكرمـــت بقبـــول اإلشـــراف علـــى رســـالتي

حریصة علـى مراجعـة كـل مـا أكتـب، ومـا بخلـت علـي بتوجیهاتهـا وٕارشـاداتها، فأسـأل اهللا سـبحانه 
  عالى أن یبارك في عمرها، وعلمها، وعملها، وأن یجزیها عني وعن طلبة العلم خیر الجزاء.وت

  جلیلین عضوي لجنة المناقشة:األستاذین ال إلىكما وأتقدم بالشكر والتقدیر 

  - تعالى حفظه اهللا–الدكتور/ یوسف محي الدین األسطل   

  ، -تعالى حفظه اهللا–/ عطوة محمد القریناوي  والدكتور

  تفضلهم بالنظر في البحث ومطالعته، لیكون في صورة أفضل .ل

والقــــائمین علیهــــا بكافــــة كلیاتهــــا  الجامعــــة اإلســــالمیة إلــــىكمــــا وأتقــــدم بالشــــكر والتقــــدیر 
  ذلك الصرح العلمي الشامخ في سماء فلسطین، فهي منارة العلم والعلماء. وأقسامها، 

ا وتحمال ودعیا إلنجاح هـذا العمـل، والشكر موصول  أیضًا لوالدي الكریمان اللذین صبر 
  لكما الفضل بعد اهللا تعالى في تعلیمي وتربیتي.  جزاكما اهللا خیر الجزاء، فقد كان

ولكل من أكرمني بمعرفة، وعلمني القلیل أو الكثیر، وكذلك الشكر لكل من سـاند، ودعـم 
  وساعد، ولو بدعوة خیر في ظهر الغیب.

  روف والفضل خیر الجزاء.فجزى اهللا سبحانه وتعالى أهل المع
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  المقدمة

الحمد هللا مسبغ كل فضل وتوثیق ونعمة، والصالة والسالم على من أرسله اهللا للناس     
مي، وعلى آله وأصحابه السادة األبرار، والنجوم ، سیدنا محمد النبي األورحمةً  إمامًا وهدىً 

  األطهار، وعلى التابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین.

بحفظ الكتاب العزیز  ،دینها وبعد: فإن من أسبغ نعم اهللا تعالى على هذه األمة حفظَ        
  .rالذي ال یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه، وصون سنة رسوله 

فقال  ،إلى أحد من خلقه هولم یِكلْ  ،اهللا تعالى تولى حفظه بنفسه فإنَّ  :لعزیزفأما الكتاب ا
ْكَر َوإِنَّا لَھُ لََحافِظُونَ ﴿تعالى:  ْلنَا الذِّ   فظهر مصداق ذلك مع طول المدة.، )1(﴾إِنَّا نَْحُن نَزَّ

ها أفنوا أعمارهم في جمع ،اهللا تعالى هیأ لها أئمة نقاداً  فإنَّ  :وأما السنة النبویة
  وتمحیصها، ووضعوا العلوم التي خدمت هذه السنة الكریمة روایة ودرایة.

ومن أهم هذه العلوم، علم (الجرح والتعدیل) الذي یمثل أدق منهج علمي عرف في        
وأسانید، بدقة متناهیة، مع  قدیمًا وحدیثًا، وبقواعد هذا العلم سبرت السنة متوناً  ،التاریخ اإلنساني

علمیة كبیرة، فكان برهانًا ناطقًا على العنایة التي أوالها المحدثون للسنة، وفاء أمانة ونزاهة 
لدینهم، وصونًا ألصوله، حتى وصل هذا الهدي النبوي خالصًا من كل كدر، سلیمًا من كل 

  على اختالف مناهجها في التصنیف والتبویب. ،شوب، مدونًا في الكتب الحدیثیة

م الدقیق اإلمام الكبیر ــــ رحمه اهللا تعالى ــــ أبو القاسم خلف بن وممن حمل رایة هذا العل       
، وبیان eوالذب عن حدیث رسول اهللا  ،عبدالملك بن بشكوال، فكان له دور كبیر في الدفاع

  أحوال رواة األحادیث من حیث الجرح والتعدیل، وتناثرت أقواله وعباراته في المصنفات.

ة العلم إظهار علوم أولئك العلماء، ودراسة مناهجهم في حفظ وقد كان واجبًا على طلب       
اإلمام أبو القاسم خلف بن ( :ـالسنة وعلومها، ولذا وقع اختیاري على هذا الموضوع الموسوم ب

   .عبد الملك بن بشكوال ومنهجه في الجرح والتعدیل)

                                                
 ].9) [الحجر: (1
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  أوًال: أهمیة الموضوع وبواعث اختیاره:

  یاره في النقاط التالیة:تكمن أهمیة الموضوع وبواعث اخت

من كبار النقاد الذین حكموا على الرجال جرحًا خلف بن عبد الملك بن بشكوال اإلمام   -1
 وتعدیًال، فرأیه یهم الباحثین في السنة النبویة .

، ورتبته بین األئمة من خلف بن عبد الملك بن بشكوالضرورة الوقوف على مصطلحات  -2
 ساهل، وخصائص منهجه في ذلك.حیث االعتدال، أو التشدد، أو الت

 منزلة علم الجرح والتعدیل بین علوم الحدیث، وما له دور في حفظ السنة والذب عنها. -3

إن االشتغال في أقوال أئمة الجرح والتعدیل، ودراسة مناهجهم في الحكم على الرواة، یورث  -4
م على الرواة في البحث، ودرایة في العلل، ورویة في الحك وعمقاً  ،الباحث دقة في النظر

 واألحادیث.

مستقلة في منهج اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال في الجرح علمیة لم تفرد دراسة   -5
على غرار الدراسات الموجودة في هذا الباب، رغم مكانة اإلمام خلف بن عبد  ،والتعدیل

  ومكانة أقواله في الجرح والتعدیل. ،الملك بن بشكوال

  ثانیًا: أهداف البحث:

  منها: ،ف البحث إلى تحقیق عدة أموریهد

إظهار منزلة اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال  بین النقاد، ومكانة أقواله في الجرح  -1
 ، ومنهجه في الجرح والتعدیل.هالتعرف على جهود، و والتعدیل

جمع مصطلحات اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال في الجرح والتعدیل، وبیان المراد  -2
الخاصة التي تفرد بها اإلمام خلف بن عبد الملك بن  ،الوقوف على المصطلحات، و منها

 بشكوال، والمصطلحات التي ُیكثر أو ُیقل من استعمالها.

 وضع مراتب لهذه المصطلحات ومقارنتها بمراتب غیره من النقاد. -3
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ومقارنة  ،التعرف على أحوال الرواة المتكّلم فیهم عند اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال -4
 قوله بقول غیره من النقاد.

من  ،معرفة رتبة اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال بین النقاد في حكمه على الرواة -5
 أو االعتدال. ،أو التساهل ،حیث التشدد

 استنباط خصائص منهج اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال في الجرح والتعدیل. -6

  ثالثًا: الدراسات السابقة:

حث والتنقیب عن موضوع الرسالة عبر شبكة اإلنترنت، وسؤال أهل العلم بعد الب
تتعلق بمنهج  ،من مشایخنا وأساتذتنا، لم یتبین لي وجود دراسات علمیة سابقة ،والتخصص

  اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال في الجرح والتعدیل، الذي هو موضوع دراستي.

 ،بن بشكوالاس الحافظ المؤرخ أبو القاسم محدث األندل :إال ما جاء في بحث بعنوان
للدكتور قاسم علي سعد، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة  ،شخصیته ومؤلفاته
هــ، وهذا البحث تناول الحدیث عن مؤلفات ابن 1424، شوال 28، ع16والعربیة وآدابها، ج

  بشكوال فقط.

  رابعًا: منهج البحث، وطبـیعة عملي فیه:

ومن ثم قمت بانتقاء بالدراسة،  تمدت المنهج االستقرائي في جمع المادة العلمیة المتعلقةاع     
 نماذج للدراسة من هذه المادة العلمیة، ومن ثم استعنت بالمنهج الوصفي لعرض معالم منهج

  اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال  في الجرح والتعدیل، وقمت بما یلي: 

  ومطالب حسب الحاجة، ومتطلبات الدراسة. ،ومباحث ،لتقسیم البحث إلى فصو  -1

  ورقم اآلیة. ،بذكر اسم السورة ،عزو اآلیات القرآنیة -2

  تخریج األحادیث النبویة واآلثار من مصادرها األصلیة: -3

  أو أحدهما، ُیكتفى بالعزو إلیهما.  ،في الصحیحین الحدیث كان إذاأ. 



4  
  

أحدهما، یتم التوسع في تخریجه من كتب  أو ،لم یكن الحدیث في الصحیحین ذاب. إ
  السُّنَّة، حسبما تقتضیه الحاجة.

لى ع ودراستها، ،تصنیف أقوال اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال في الجرح والتعدیل –4
  النحو التالي:

  في الجرح والتعدیل.  ومصطلحاتهأ. جمع ألفاظ اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال 

  تطبیقیة من الرواة الذین تكلم فیهم جرحًا وتعدیًال. ب. دراسة نماذج

  ج. مقارنة أحكام اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال بأحكام غیره من النُّقَّاد المشهورین.

  .وبیانها د. دراسة المراد بهذه المصطلحات الصادرة منه 

  ن.ه. بیان أهم النتائج التي توصلت إلیها في الرواة المعدلین والمجروحی

  الترجمة للرواة، وستكون على النحو التالي: -5

؛ وذلك بذكر اسم الراوي، وكنیته، وتعدیالً  أ. الترجمة المختصرة للرواة المتفق علیهم جرحاً 
  ونسبه، ووفاته، وأشهر األقوال فیه.

إذا كان الراوي من الرواة المختلف في  ،ب. التوسع في الترجمة فیما یتعلق بالجرح والتعدیل
  أو َتْعِدیِلهم، وذلك للوصول إلى خالصة الحكم في الراوي.  ،ِحهمَجرْ 

  التعریف باألماكن والبلدان غیر المشهورة والمعروفة، من الكتب المختصة بذلك.  -6

  بیان غریب األلفاظ من الكتب المختصة بذلك.  -7

  التعریف ببعض المصطلحات الحدیثیة عند الحاجة.  -8

  ُم في ضبطها.اْلُمْشِكَلة التي ُیَتَوهَّ  والكلمات ،ضبط األسماء -9

  تذییل البحث بفهارس علمیة متنوعة، تیسر الوصول للفائدة. - 10
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  خامسًا: خطة البحث:
  تتكون خطة البحث من: مقدمة، وثالثة فصول، وخاتمة، وفهارس، على النحو التالي:

حث، والدراسات السابقة، وبواعث اختیاره، وأهداف الب ،: وتشتمل على: أهمیة الموضوعالمقدمة
  وطبیعة العمل فیه، وخطة البحث. ،ومنهج البحث

   :الفصل األول
  التعریف باإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال وعصره وتمهید في علم الجرح والتعدیل

  .عصر اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال :المبحث األول

  .الحیاة السیاسیة :المطلب األول

   .الحیاة االجتماعیة :المطلب الثاني

  .الحیاة العلمیة :المطلب الثالث
  .ترجمة اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال :المبحث الثاني

  .اسمه ونسبه وكنیته :المطلب األول

  .مولده وموطنه :المطلب الثاني

  .شیوخه وتالمیذه :المطلب الثالث

  .مكانته العلمیة وثناء العلماء علیه :المطلب الرابع

  .مناصبه :ب الخامسالمطل

  .مصنفاته :المطلب السادس

  .وفاته :المطلب السابع
  .تمهیٌد في علٍم الجرِح والتعدیلِ  :المبحث الثالث

  تعریف علم الجرح والتعدیل. :المطلب األول
  .نشأة علم الجرح والتعدیل وأهمیته :المطلب الثاني
  .مشروعیة الجرح والتعدیل :المطلب الثالث
  .قات النُّقَّاد في الجرح والتعدیلطب :المطلب الرابع

  .مراتب ألفاظ التعدیل والجرح :المطلب الخامس
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  :الفصل الثاني
  منهج اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال في تعدیل الرواة 

  .مصطلحات اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال في التعدیل ومدلوالتها :المبحث األول

المطلق التي استعملها اإلمام خلف بن عبد الملك مصطلحات التعدیل  :المطلب األول
  .بن بشكوال

مصطلحات التعدیل النسبي التي استعملها اإلمام خلف بن عبد الملك  :المطلب الثاني
  .بن بشكوال

  .الرواة المعدلون عند اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال :المبحث الثاني

  .على تمام الضبط الرواة الذین عدلهم بألفاظ تدل :المطلب األول

  .الرواة الذین عدلهم بألفاظ تدل على خفة الضبط :المطلب الثاني

  .الرواة الذین عدلهم بألفاظ قریبة من الجرح :المطلب الثالث

  .التعدیل النسبي :المطلب الرابع

  .مصطلحات التعدیل المطلق الخاصة عند اإلمام ابن بشكوال :المطلب الخامس
  .تعدیل عند اإلمام ابن بشكوالمراتب ال :المبحث الثالث

  .خصائص منهج اإلمام ابن بشكوال في التعدیل :المبحث الرابع

  .ونتائجه ینجدول الرواة المعدل :المبحث الخامس

    :الفصل الثالث
  منهج اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال في جرح الرواة

  .هامصطلحات اإلمام ابن بشكوال في الجرح ومدلوالت :المبحث األول

  .الرواة المجرحون عند اإلمام ابن بشكوال :المبحث الثاني

  .الرواة الذین جرحهم بألفاظ تدل على الجرح الیسیر :المطلب األول

  .الرواة الذین جرحهم بألفاظ تدل على الجرح الشدید :المطلب الثاني

  .أو وصفوا به صراحة ،الرواة الذین اتهموا بالكذب :المطلب الثالث
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  .مراتب الجرح عند اإلمام ابن بشكوال :لثالمبحث الثا

  خصائص منهج اإلمام ابن بشكوال في التجریح. :المبحث الرابع

  .ونتائجه ینجدول الرواة المجرح :المبحث الخامس

  ، والتوصیات.النتائج  وتشتمل على أهم الخاتمة:

  .المصادر والمراجع

 ، ورس األحادیث النبویة الشریفةفه، و فهرس اآلیات القرآنیة، وتشتمل على: الفهارس العامة
ین.والمجرح ینفهرس الرواة المعدل



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول
عصر اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال 

  وترجمته وتمهید في علم الجرح والتعدیل
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  المبحث األول
  عصر اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال

في  ،یات التي كان لها أثر واضحعلى كل من یرید أن یدرس شخصیة من الشخص إنَّ 
 ا،من دراسة الظروف المحیطة بهله وقبل كل شيء  ناحیة من نواحي الحیاة المتعددة، ال بدَّ 

والمؤثرات التي كان یعیش فیها،   ،والبیئة التي كان یعیش فیها، حتى یتمكن من تحدید العوامل
  أدت إلى بروزه ونبوغه.والتي 

ومنهجه في الجرح والتعدیل  ،س حیاة اإلمام ابن بشكواللذلك، كان ال بد لي وأنا أدر 
من أن ألقي الضوء على عصره الذي كان یعیش فیه، والبیئة التي كانت تحیط به، وٕالى أي 

  ؟مدى تأثر بها

 .واالجتماعیة ،والعلمیة ،وقد تناولت في هذا المبحث الحیاة السیاسیة

  المطلب األول
  الحیاة السیاسیة

سنة أربع وتسعین  ،یوم االثنین من ذي الحجة )1(كوال بمدینة قرطبةولد اإلمام ابن بش
وسبعین وخمسمائة  هـ)، وتوفي یوم األحد من جمادى اآلخرة سنة ثمانٍ 494وأربعمائة (

وثمانین سنة، بدأت في أواخر النصف الثاني من القرن  اً أربع - رحمه اهللا  - هـ)، فعاش 578(
ري، وهذه الفترة من أصعب فترات التاریخ األندلسي هجال سادسهجري حتى القرن ال الخامس

  )2(اإلمام عصرین من أهم العصور التي مرت على بالد األندلس ایشعلى اإلطالق، حیث ع

                                                
) ُقْرُطَبُة: بضم أوله، وسكون ثانیه، وضم الطاء المهملة أیضا، والباء الموحدة، وهي مدینة عظیمة باألندلس (1

سریرًا لملكها وقصبتها وبها كانت ملوك بني أمیة ومعدن الفضالء ومنبع النبالء من وسط بالدها، وكانت 
 ).4/324ذلك الصقع، وبینها وبین البحر خمسة أیام، انظر، الحموي، معجم البلدان (ج

) األندلس: یقال بضم الدال وفتحها، وضم الدال لیس إّال: وهي كلمة عجمیة لم تستعملها العرب في القدیم (2
ما عرفتها العرب في اإلسالم، وقد جرى على األلسن أن تلزم األلف والالم، وقد استعمل حذفهما في وٕان

شعر ینسب الى بعض العرب، فقال عند ذلك: سألت القوم عن أنس؟ فقالوا: ... بأندلس، وأندلس بعید، 
، والقزویني، آثار )262/ 1وهي جزیرة كبیرة بالمغرب فیها عامر وغامر، انظر الحموي، معجم البلدان (ج

 ).503البالد وأخبار العباد (ص 
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  .)1(الموحدینو المرابطین،  اهما: عصر  ،في ذلك الوقت

عن وضع األندلس قبل تلك  وقبل الحدیث عن هذین العصرین ال بد من الحدیث قلیالً 
لمعرفة ما هي األحداث التي مهدت إلى دخول بالد األندلس إلى مرحلة تاریخیة العصور، 

  ؟جدیدة في ذلك الوقت

  / عهد ملوك الطوائف: أوالً 
سقطت قواعد األندلس الشهیرة، في سلسلة من المعارك والمحن الّطاحنة، التي تقلب 

دلس، في أواخر القرن فیها المسلمون في األندلس، منذ انهیار صرح الخالفة األمویة في األن
الرابع الهجري، وظهرت دول الطوائف الصغیرة المفّككة، على أنقاض دولة عظیمة شامخة. 
وكان سقوط كل قاعدة من هذه القواعد األندلسیة الشهیرة، یمّثل ضربة ممیتة للدولة اإلسالمیة 

كان المسلمون في األندلس، وُیحدث أعمق األثر في جنبات الدول اإلسالمیة شرقًا وغربًا. و 
 –األندلسیون، كلما سقطت قاعدة من قواعدهم الشهیرة، في ید عدّوتهم القدیمة المتربصة بهم 

ألَفْوا عزاءهم في قواعدهم الباقیة األخرى، وهرعوا إلیها استبقاء لحریاتهم  - النصرانیة  )2(إسبانیا
أعمالها تؤلف مملكة إسالمیة و  .)3( غْرَناَطةودینهم وكرامتهم، حتى لم یبق من تلك القواعد غیر 

  . )4(صغیرة، استطاعت أن تثبت أمام العاصفة أكثر من قرنین من عمر الزمن

                                                
) إن المرابطین والموحدین، ینتمي كالهما إلى طائفة من تلك القبائل البربریة، التي أخذت على كر العصور (1

في حكم المغرب وسیادته بأوفر نصیب،  وقد نشأت كلتا الدولتین، المرابطیة والموحدیة، في ظروف 
لكل منهما على نسق واحد، فكلتاهما قامت على أسس دینیة، وعلى ید فقیه وداعیة متشابهة، كأنما رسمت 

متعصب؛ فكان داعیة الدولة المرابطیة، الفقیه عبد اهللا بن یاسین، وكان داعیة الدولة الموحدیة، المهدي 
  محمد بن تومرت، وتحولت كلتاهما إلى ملك سیاسي على ید زعیم موهوب وقائد بارع، فكان زعیم 

لدولة المرابطیة الذي وطد دعائمها، وشاد ملكها السیاسي، یوسف بن تاشفین، وكان قرینه عبد المؤمن بن ا
علي، هو الذي وضع أسس الدولة الموحدیة، ووطد دعائمها. انظر: عنان، دولة اإلسالم في األندلس 

 ).26/ 3(ج
به الجزیرة األیبیریة، موقع ویكیبیدیا ) هي دولة عضو في االتحاد األوروبي تقع في جنوب غرب أوروبا في ش(2

  الموسوعة الحرة .
) َغْرَناَطُة: بفتح أوله، وسكون ثانیه ثم نون، وبعد األلف طاء مهملة، وهي مدینة باألندلس قدیمة بقرب (3

البیرة، من أحسن مدن بالد األندلس وأحصنها، ومعناها الرمانة بلغة األندلسیین، یشقها نهر یعرف بنهر 
هو النهر المشهور الذي یلفظ من مجراه برادة الذهب الخالص، انظر: الحموي، معجم البلدان قلوم، و 

  ).547)، والقزویني، آثار البالد وأخبار العباد (ص 4/195(ج
 ).91/ 2) شیت، قادة فتح األندلس (ج(4
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 هال تمتلك أسباب النصر ومقومات ،وبذلك تجزأت بالد األندلس إلى دویالت ضعیفة
والركون إلیها، وحب الجاه والسیادة، وأدى ذلك  ،على األعداء المحیطین بها؛ بسبب حب الدنیا

االستعانة  حد ى التناحر والتباغض فیما بین أمراء هذه الدویالت، وتفاقم األمر حتى بلغ إلىإل
، والبعض اآلخر فرض )1(ُطَلْیُطَلةبالنصارى، فسقطت بسبب ذلك بعض اإلمارات اإلسالمیة ك

، فصارت هذه الدویالت تحت سلطة النصارى وحكمهم، وأصبح )2(ِإْشِبیِلَیةعلیه الحصار ك
، وهناك كارثة أخرى حلت على المسلمین )3(یدفعون الجزیة للنصارى وهم صاغرون المسلمون

  .)4(في ذلك الزمان وهي التعاون مع النصارى ضد بعضهم البعض
وعاش أمراء الطوائف برهة من الزمن في ذل وانكسار وفرقة وخضوع للنصارى 

ظلمهم، فأدى ذلك إلى المحیطین بهم، فأحس بعضهم بالخزي لمَّا تمادى النصارى في غیهم و 
  تداركهم هذا الخطر المحدق بهم، فاستعانوا بدولة المرابطین الذین كان لهم الفضل بعد اهللا في 

الشهیرة، ومن ثم انضمام األندلس إلى حكم دولة  )5(هزیمة النصارى في موقعة الزالقة
  .)6(المرابطین
  

                                                
المغاربة بضم األولى ) ُطَلْیُطَلُة: هكذا ضبطه الحمیدي بضم الطاءین وفتح الالمین، وأكثر ما سمعناه من (1

وفتح الثانیة، وتلفظ أیضًا: ُطَلْیُطَلة، وهي عاصمة األندلس، تقع في شرقي مدینة ولید، على جبل عاٍل، 
وهي من أمنع البالد وأحصنها، ولها نهر یمّر بأكثرها، وهي مدینة قدیمة جداَّ، انظر: الحموي، معجم 

  ).1/59)، وشیت، قادة فتح األندلس (ج4/39البلدان (ج
) ِإْشِبیِلَیة: بالكسر ثم السكون، وكسر الباء الموحدة، ویاء ساكنة، والم، ویاء خفیفة، مدینة تقع على غربي (2

نهرها األعظم وجنوبیه، وهي في غربّي قرطبة، ومن قواعد المسلمین في األندلس، ولها خمسة عشر بابًا، 
/ 1عة أیام. انظر: الحموي، معجم البلدان (جوهي من غربّي األندلس وجنوبّیه، وبین إشبیلیة وقرطبة أرب

  ).62/ 1)، وشیت، قادة فتح األندلس (ج195
 ).2/403) السرجاني، األندلس من الفتح إلى السقوط (ج(3
 ).403/ 2) المرجع نفسه، (ج(4
 م) بین جیوش دولة المرابطین  والتي1086أكتوبر  23) معركة الزالقة أو معركة سهل الزالقة: وقعت في ((5

انتصرت انتصارًا ساحقًا على قوات الملك القشتالي ألفونسو السادس. كان للمعركة تأثیر كبیر في تاریخ 
األندلس اإلسالمي، إذ أنها أوقفت زحف النصارى المطرد في أراضي ملوك الطوائف اإلسالمیة وقد أخرت 

كة في سهل في الجزء سقوط الدولة اإلسالمیة في األندلس لمدة تزید عن قرنین ونصف، وقعت المعر 
الجنوبي لبالد األندلس یقال له الزالقة. یقال أن السهل سمي بذلك نسبة لكثرة انزالق المتحاربین على أرض 
المعركة بسبب كمیة الدماء التي أریقت ذاك الیوم ومألت أرض المعركة. تسمى لدى المؤرخین الغربیین 

  ).500-492/ 2من الفتح إلى السقوط (ج بنفس االسم العربي لها. انظر: السرجاني، األندلس
 ).2/460) السرجاني، األندلس من الفتح إلى السقوط (ج(6
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  م): 1145 - 1092هـ /540 - 484: عصر المرابطین (ثانیاً 

ووسط أفریقیا، وكانت دولة إسالمیة قویة  ،العربي ة المرابطین قامت في المغربدول
یبسط سلطانه  )2(وكان المرابطون یومئذ في عنفوان دولتهم، وأمیرهم یوسف بن تاشفین .)1(جداً 

القوي على أمم المغرب، من المحیط غربًا حتى تونس شرقًا. فاستجاب المرابطون إلى صریخ 
بروا البحر إلى األندلس مع قوات ضخمة، والتقت قوات المسلمین المّتحدة ملوك الطوائف، وع

زعیم إسبانیا  )3(بقیادة یوسف بن تاشفین بالجیوش النصرانیة المتحدة بقیادة الفونسو السادس
تشرین األول سنة  -هـ (أكتوبر  479النصرانیة، في سهول الزّالقة في شهر رجب من سنة 

لى النصارى نصرًا عظیمًا. وكانت موقعة الزّالقة من أیام األندلس م)، فأحرز المسلمون ع1086
  .)4(المشهورة، وانتعشت دول الطوائف، وقویت نفوس المسلمین في األندلس، وبدأت حیاة جدیدة

  إن فترة تحول األندلس إلى والیة مرابطیة مرت بالمراحل اآلتیة:

   .)هـ483 - 479(لممالك اإلسبانیة الجهاد المشترك بین المرابطین وملوك الطوائف ضد ا -1

قرر أمیر المرابطین یوسف بن : خلع ملوك الطوائف وتوحید األندلس تحت سیادة المرابطین -2
تاشفین خلع أمراء الطوائف، واالعتماد على نفسه في مواجهة خطر اإلسبان، وقد دفعه 

  إلى هذا العمل عدة أمور:

الطوائف، وقد فشلت جمیع جهود یوسف بن  الخالفات الشدیدة والمنازعات بین ملوك -أ
  تاشفین في إزالة هذه الخالفات.

الموقف الحرج الذي أحاط بالقوات المرابطیة الموجودة في بلد األندلس، حیث قطع  -ب
عن هذه القوات، فأحرج مركزها، فساء هذا إمدادات التموین والطعام  ملوك الطوائف

  األمر یوسف بن تاشفین.

                                                
 ).466/ 2) السرجاني، األندلس من الفتح إلى السقوط (ج(1
ْلَطان َأُبو َیْعُقْوَب ُیْوُسُف بُن َتاشِفْین اللَّمتوِني، الَبْرَبِري الُمَلثَّم، َوُیْعَرُف َأْیضًا ِبأَ (2 ِمْیر المَرابطین، َوُهَو الَِّذي ) السُّ

لذهبي، َبَنى َمرَّاُكش، َوَصیََّرَها َداَر ُمْلِكِه. َماَت ِفي َأّول َسَنِة َخْمس ماَئة، َوَلُه ِبْضٌع َوَثَماُنْوَن َسَنًة، انظر: ا
 ).19/252سیر أعالم النبالء (ج

النصرانیة في ذلك العهد. موقع ویكیبیدیا ) الفونسو السادس بن فردیناند ملك قشتالة أكبر ممالك اسبانیا (3
 الموسوعة الحرة .

 ).92/ 2) شیت: قادة فتح األندلس (ج(4
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د األندلس من الخطر اإلسباني في ن تضحیات كبیرة في سبیل إنقاذ بالقدم المرابطو  - ج
. وقد اعتبر ملوك الطوائف هذه التضحیات أمورًا )1(معارك الزالقة وحصن لییط

فرضتها األخوة اإلسالمیة، وبذلك عاد هؤالء الملوك إلى منازعاتهم، كما عادوا إلى 
بل تطور األمر إلى الكید لقوات  التعاون مع ملوك اإلسبان واالرتماء في أحضانهم،

  .)2(المرابطین الموجودة في بلد األندلس

غیر أن هذه األحداث أدت إلى ضیاع مناطق شاسعة من أرض األندلس اإلسالمیة التي 
كیلومتر مربع فقط أیام دولة المرابطین. ولّما ضعفت الدولة  )250.000(تقلصت مساحتها إلى 

إلى ممالك طوائف مرة ثانیة. فاستنجد األندلسیون بالموحدین المرابطیة أخذت األندلس تتجزأ 
م وضموا األندلس للدولة الموحدیة بعدما ضاعت مناطق أخرى 1145المغاربة فأنجدوهم سنة 

  .)4()م1118(سنة  )3(كبیرة ومدن مهمة أهمها مدینة سرقسطة

لمرابطین بالجهاد شغال انویمكن القول أن األسباب  التي أدت إلى ضعف  دولة المرابطین: إ
كثرة الذنوب والمعاصي في بالد المرابطین وانشغال و  وٕاهمال تعلیم الناس وتفقیههم في الدین،

العلماء بالمناظرات، واألمر الثاني: أن الذنوب كثرت في أرض المرابطین سواء في أرض 
د المرابطین المغرب أو أرض األندلس مع وجود العلماء الكثر، فكثرة الذنوب أمر طبیعي في بال

بعد أن كثرت فیها األموال وانفتحت الدنیا؛ ألن معظم الذنوب تحتاج إلى أموال كثیرة إلیجاد 
  .)5(الخمر والمخدرات ودخول المالهي اللیلیة وما إلى ذلك من أنواع المعاصي

  

  

  
                                                

) حصار حصن لییط: هو إحدى حلقات الصراع الذي دار بین المرابطین وممالك الطوائف من جهة ومملكة (1
 4م) لمدة 1089هـ/ 481قشتالة من جهة أخرى في األندلس. حاصر فیه المسلمون حصن لییط سنة (

أشهر دون أن یتمكنوا من افتتاحه، ثم هدمه ألفونسو السادس ملك قشتالة بعدما أدرك صعوبة الدفاع عنه. 
  انظر: موقع ویكیبیدیا الموسوعة الحرة (موقع إلكتروني).

  ).252) السامرائي، تاریخ العرب وحضارتهم في األندلس (ص (2
قاف مضمومة، وسین مهملة ساكنة، وطاء مهملة: بلدة مشهورة باألندلس ) َسَرُقْسَطُة: بفتح أّوله وثانیه ثّم (3

  ).3/212تتصل أعمالها بأعمال تطیلة، انظر: الحموي، معجم البلدان (ج
  ).33) الكتاني، انبعاث اإلسالم في األندلس (ص (4
 ).525/ 2) السرجاني، األندلس من الفتح إلى السقوط (ج(5
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  :)م1223 -1145هـ/620-540( ثالثًا: عهد الموحدین: األندلس والیة موحدیة
  أن یظهر مصلحون یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر  البد في هذا الجو

  ، وقیل: إن نسبه عربي، بل إن )1(فقام رجل اسمه: محمد بن تومرت من قبائل مصمودة البربریة
  بعض الناس قال: إن نسبه قرشي، لكن غالب األمر أنه من قبائل البربر في هذه المنطقة.

ن، وكان المؤسس الفعلي لها هو محمد قامت دولة الموحدین بعد سقوط دولة المرابطی
الذي أقام دولة قویة في بالد المغرب ، )2(بن تومرت، وأول حكامها هو عبد المؤمن بن علي

، ولم یكن على )3(العربي واألندلس، ثم تولى الحكم من بعده یوسف بن عبد المؤمن بن علي
ویعد عصره العصر  .)4(منصورشاكلة والده، ثم تولى من بعده ابنه أبو یوسف یعقوب الملقب بال

الذي حدثت في عصره هزیمة المسلمین ، )5(الذهبي، ثم تولى من بعده ابنه الناصر لدین اهللا
، والتي كانت السبب في سقوط األندلس، ثم تولى من بعده ابنه )6(المنكرة في موقعة العقاب

  .)8(، فكان عهده عهد سقوط األندلس)7(المستنصر باهللا

                                                
وهم بنو مصمودة بن برنس بن بربر، قال في العبر: وهم أكبر قبائل العربین  ) بنو مصمودة: بطن من البربر(1

وأوفرهم عددًا وأوسعهم شعوبا، قال: ومنهم الموحدون أصحاب دولة المهدي بن تومرت. انظر: أبو العباس 
  ).422القلقشندي، نهایة األرب في معرفة أنساب العرب (ص 

. ) َعْبــُد الُمــْؤِمِن بــن علــي ابــن علــوي، (2 ، الَمْغِرِبــيُّ ُســْلَطان الَمْغــِرِب الَّــِذي ُیَلقَّــُب ِبــَأِمْیر الُمــْؤِمِنْیَن، الُكــْوِميُّ الَقْیِســيُّ
  ).366/ 20َوَجاءُه اَألَجُل ِفي السَّاِبع َوالِعْشِرْیَن ِمْن ُجَماَدى اآلِخَرة. انظر: الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج

، َصاِحُب الَمْغِرِب. َماَت ِفي َسابع َرَجب َسَنة َثَماِنْیَن ) َأُبو َیْعُقْوَب ُیْوُسُف اْبُن ا(3 ْلَطاِن عبد المؤمن بن َعِليٍّ لسُّ
  ).98/ 21َوَخْمِس ماَئٍة، َوَبایُعوا اْبنه َیْعُقْوب. انظر: الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج

ْلَطاُن الَكِبْیُر، الُمَلقَُّب ِبَأِمْیر الُمْؤِمِنْیَن الَمْنصُ (4 ْلَطاِن ) السُّ ْلَطاِن ُیْوُسَف اْبِن السُّ ْوُر، َأُبو یوسف، َیْعُقْوُب اْبُن السُّ
، ِقْیَل: َماَت ِفي َأوَّ  ، الظَّاِهِريُّ ، الَمرَّاُكِشيُّ ، الَمْغِرِبيُّ ، الُكْوِميُّ ، الَقْیِسيُّ ِل ُجَماَدى اُألْوَلى، َعْبِد الُمْؤِمِن بِن َعِليٍّ

  ).21/311، َوِقْیَل: َماَت ِفي َصَفٍر َسَنة َخْمٍس َوِتْسِعْیَن، انظر: المرجع السابق، (جَوِقْیَل: ِفي َرِبْیٍع اآلِخرِ 
ــْلَطاِن ُیْوُســَف بـِن َعْبــِد الُمــؤْ (5 ــُد ابــن الســلطان یعقـوب ابــن السُّ ـْلَطاُن َأُبــو َعْبــِد اِهللا الَمِلــُك النَّاِصـُر ُمَحمَّ ِمِن بــِن ) السُّ

. َوَماَت فِ   ).337/ 22ي َشْعَباَن َسَنَة َعْشٍر َوِستِّ ماَئٍة. انظر: الذهبي، سیر أعالم النبالء (جَعِليٍّ الَقْیِسيُّ
م)، شكلت نقطة تحول في تاریخ شبه جزیرة أیبیریا. 1212یولیو  16) معركة العقاب هي معركة وقعت في ((6

ملك البرتغال وملك تجمعت قوات الملك ألفونسو الثامن ملك قشتالة ومنافسوه السیاسیین ملك نافارة و 
أراغون ضد قوات الموحدین حكام الجزء الجنوبي من شبه الجزیرة األیبیریة ومناطق واسعة من شمال 
وغرب أفریقیا. قاد قوات الموحدین السلطان محمد الناصر التي جاءت من شتى مناطق الدولة للمشاركة 

دة تولوسا وهذا سبب تسمیتها بمعركة في المعركة، وقعت المعركة في واد یسمیه اإلسبان نافاس قرب بل
الس نافاس دي تولوسا، ووقعت كذلك قرب حصن أموي قدیم یسمى الُعقاب (بضم العین) ولذلك تسمى في 
التاریخ العربي باسم معركة العقاب أو معركة حصن العقاب. انظر: السرجاني، األندلس من الفتح إلى 

 ).606/ 2السقوط (ج
ْلَطاُن الُمْستَ (7 ْنِصُر ِباِهللا َأُبو َیْعُقْوَب ُیْوُسُف بُن محمد بن یعقوب المؤمني، َماَت الُمْسَتْنِصر ِفي َشوَّاٍل، َسَنَة ) السُّ

  ).339/ 22ِعْشِرْیَن َوِستِّ ماَئٍة، انظر: الذهبي،  سیر أعالم النبالء (ج
  ).2/619) السرجاني، األندلس من الفتح إلى السقوط (ج(8
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منهجیة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصًال في دعوته، ولذلك جعل ابن تومرت 
اجتهد في محاربة المنكرات التي انتشرت بین عوام الناس بكل ما یملك من قوة ووجه سهامه 

ضعافهم لیتسنى له أن نشر عقیدته المختلطة، إ نحو الفقهاء والعلماء للتقلیل من هیبتهم، و 
  .)1(هدافهأوال على النهج الذي یخدم ویؤصل ما یرید من األحكام واألق

ولیس ثمة شك في أن القوة العسكریة كانت منذ البدایة عماد الدولة الموحدیة األول، وقد بلغت 
التنظیمات العسكریة في ظل الدولة الموحدیة، من حیث الضخامة مبلغًا لم تبلغه في أیة دولة 

  .)2(أخرى في الغرب اإلسالمي

عته یقاتلون المرابطین والتقوا مع المرابطین في تسعة مواقع بدأ محمد بن تومرت وجما
ضخمة جدًا في تاریخ المسلمین، انتصر محمد بن تومرت في سبعة مواقع منها، وهزم في 

تولى عبد المؤمن . و )3(قامت دولة الموحدین على دماء أكثر من ثمانین ألف مسلمحتى موقعتین 
هـ)، واستمر یقود 524د محمد بن تومرت في سنة (بن علي األمور في جماعة الموحدین من بع

هـ) على إثر مجزرة 541الجماعة إلى أن سقطت دولة المرابطین السنیة المجاهدة في سنة (
، قتل فیها معظم المرابطین الذین كانوا في مدینة مراكش، وتملك )4(شدیدة جدًا داخل مراكش

  هـ.541الموحدون الحكم في البالد سنة 

هـ) ومقتل حوالي 541دولة الموحدین وسقوط دولة المرابطین في سنة (كان في قیام 
ثمانین ألف مسلم تداعیات ضخمة لهذا الموقف الخطیر في كل بالد دولة المرابطین، لكن الذي 
یخصنا في هذا األمر هو ما حدث في بالد األندلس، فكان على النحو التالي أوًال: في سنة 

ة یَّ رِ لمَ افي ید النصارى، و  )5(ةیَّ رِ لمَ اقیام دولة الموحدین سقطت  هـ) أي: بعد سنة واحدة من542(
مدینة في جنوب األندلس على ساحل البحر األبیض المتوسط، وكان ذلك بمساعدة فرنسا، 

ثانیًا: )، و 543واستشهد اآلالف من المسلمین، وسبیت أربع عشرة ألف فتاة مسلمة في سنة (

                                                
  ) .300تي المرابطین والموحدین في الشمال األفریقي (ص ) الصالبي، تاریخ دول(1
  ).632/ 4) محمد عنان، دولة اإلسالم في األندلس (ج(2
 ).557و536/ 2) السرجاني، األندلس من الفتح إلى السقوط (ج(3
بني  ) َمّراُكُش: بالفتح ثم التشدید، وضم الكاف، وشین معجمة: أعظم مدینة بالمغرب وأجّلها وبها سریر ملك(4

عبد المؤمن، وهي في البّر األعظم بینها وبین البحر عشرة أیام في وسط بالد البربر، انظر الحموي، معجم 
 ).5/94البلدان (ج

) الَمِریَُّة: بالفتح ثم الكسر، وتشدید الیاء بنقطتین من تحتها، وهي مدینة كبیرة من كورة البیرة من أعمال (5
  ).5/119لشرق، أنظر الحموي، معجم البلدان (جاألندلس، وكانت هي وبّجانة بابي ا
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ید النصارى التي هي مملكة سرقسطة في الشمال الشرقي، في  )2(ثم الردة، )1(سقطت طرطوشة
  التي كان قد حررها المرابطون قبل ذلك، ثم سقطت من جدید في ید النصارى.

في الجنوب، وكانت من أشد  )3(هـ) أیضًا توسعت مملكة البرتغال543في سنة (ثالثًا: و 
من قبل النصارى، فقد  )4(ممالك النصارى ضراوة على المسلمین، وفي نفس السنة احتلت تونس

بدأ النصارى یحتلون بالد المغرب العربي، كانت هذه التداعیات متوقعة نتیجة الفتنة الكبیرة التي 
  .)5(دارت بین المسلمین في بالد المغرب العربي

ابن بشكوال، نلفت االنتباه إلى أن آخر اإلمام وبما أننا نتحدث عن الحالة السیاسیة في عصر 
،  وكانت والیته بن عبد المؤمن بن عليبشكوال من حكام الموحدین هو یوسف من عاصره ابن 

 حیث حكم دولة الموحدین اثنین وعشرین عامًا متصلة، هـ )، 580هـ ) إلى سنة (533من سنة (
نّظم األمور وأحكمها في كل بالد األندلس وبالد المغرب العربي، وكانت له أعمال جهادیة 

                                                
) َطْرُطوَشُة: بالفتح ثم السكون ثم طاء أخرى مضمومة، وواو ساكنة، وشـین معجمـة، مدینـة باألنـدلس، تتصـل (1

بكـورة بلنســیة، وهـي شــرقي بلنسـیة وقرطبــة، قریبــة مـن البحــر، متقنـة العمــارة مبنیــة علـى نهــر ابـره ولهــا والیــة 
تعّد فـي جملتهـا تحّلهـا التجـار وتسـافر منهـا إلـى سـائر األمصـار، انظـر: الحمـوي، معجـم  واسعة وبالد كثیرة

 ).4/30البلدان (ج
) الِرَدُة: بالراء مكسورة، والدال المهملة، مدینة مشهورة باألندلس شرقي قرطبة تتصل أعمالها بأعمال طّركونة (2

 ).5/7بلدان (جمنحرفة عن قرطبة إلى ناحیة الجوف، انظر: الحموي، معجم ال
) البرتغال :جمهوریة في غرب جزیرة ( إیبریا ) على المحیط األطلسي . كانت أیام الحكم اإلسالمي جزءًا من (3

األندلس ویسمیها العرب منطقة الغرب. وهي اآلن عاصمتها ثم مدینة (بورتو) وهي ثغرها على المحیط 
استعملوا كلمة ( قالة) بمعنى خلیج أو میناء. ولم  وبها سمیت ( بورتوقالة ) أي میناء ( قالة ) ألن العرب

م، أي في القرن السادس الهجري  1179تنشأ دولة البرتغال وتعترف بها البابویة كدولة مستقلة إال في سنة 
على عهد الموحدین .وفي القرن السادس عشر المیالدي صار للبرتغال إمبراطوریة كبیرة في الهند والبرازیل 

 ).116/ 1: تعریف باألماكن الواردة في البدایة والنهایة البن كثیر (جوأفریقیا، انظر
) تونس الغرب بالضم، ثم السكون، والنون تضم وتفتح وتكسر، مدینة كبیرة محدثة بإفریقیة على ساحل بحر (4

الروم عمرت من أنقاض مدینة كبیرة قدیمة بالقرب مها یقال لها قرطاجنة، وكان اسم تونس في القدیم 
 ).60/ 2شیش، انظر: الحموي، معجم البلدان (جتر 

 )568/ 2) السرجاني، األندلس من الفتح إلى السقوط (ج(5
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ان یعیبه شيء خطیر؛ وهو أنه كان متفرد الرأي ال یأخذ ضخمة ضد النصارى، لكنه ك
  . )1(بالشورى، وهذا بالطبع من تعلیم وتربیة أبیه عبد المؤمن بن علي صاحب محمد بن تومرت

  نيالمطلب الثا
  الحیاة االجتماعیة 

من  ،یقصد بالحیاة االجتماعیة في بلد من البالد، ذكر َطَبقات المجتمع في هذا البلد
وحیاة  ،والدِّین، وعالقة كل من هذه الطََّبقات بعضها ببعض، ثم بحث نظام األسرة حیث الجنس

والوالئم  ،أفرادها وما یتمتع به كل منهم من الحریة، ثم وصف مجالس الخلفاء، واألعیاد والمواسم
وشراب ولباس، وما إلى  ،والحفالت، وأماكن النزهة، ووصف المنازل، وما فیها من أثاث وطعام

  .)2(ن مظاهر المجتمعذلك م

  :/ الحیاة االجتماعیة في دولة المرابطینأوالً 
تمتعت األندلس منذ انضوائها تحت سیادة المرابطین باستقرار سیاسي وهدوء اجتماعي، 
 ؛فتحررت في ظل هذا العهد من كثیر من المكوس والمغارم الظالمة التي فرضها ملوك الطوائف

ولإلنفاق على قصورهم المترفة التي شهدت أنواع  إلرضاء جشع ملوك اإلسبان من جانب،
  البذخ واإلسراف.

 ؛وقد شعر عامة الشعب األندلسي في هذا العهد بنوع من التحسن المادي في حیاته
بینما حمل  ،ألنهم انصرفوا إلى األعمال السلمیة، وٕالى تحصیل أقواتهم في هدوء وسالم

ذلك عم الرخاء والعیش الرغید بلد األندلس في المرابطون مسؤولیة الجهاد بالدرجة األولى، وب
  .)3(وابنه علي ،عهد یوسف

فنستدل من  ،وكان األندلسیون یحترمون المرأة ویقدرونها، سواء كانت زوجة أو جاریة
وتبیان األسباب المقنعة  ،هن حضور كاتب العقودؤ بحیث یتطلب شرا - تشددهم في بیع الجواري 

ل دقة، على مدى تقدیرهم للمرأة، وقد قوى المرابطون في التي تطلب الجاریة من أجلها بك
ومحاربة الكثیر من وسائل اللهو والمجون التي سادت  ر،األندلس الشعور باحترام المرأة ربة الدا

                                                
 ).573/ 2) السرجاني، األندلس من الفتح إلى السقوط (ج(1
 ).2/323) حسن، تاریخ اإلسالم السیاسي والدِّیني والثقافي (ج2(

 ).341 ) السامرائي، تاریخ العرب وحضارتهم في األندلس (ص(3
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في عصر الطوائف، وذلك طبقًا لما یقتضیه المثل األعلى البربري الذي ظل متعلقًا بنظام 
  ، وتشدد المرابطون في تطبیق مبادئ اإلسالم ثانیًا. اجتماعي أولي یقوم على األمومة أوالً 

كما أن بعض األحداث السیاسیة دفعت یوسف بن تاشفین أن یتبع سیاسة مشددة ضد 
، ولكن هذا لم یمنع من استخدام الیهود في أعمال )1(الیهود في األندلس، وبخاصة یهود الیسانه

لي غرناطة المرابطي (أبو عمر ینالة الكتابة في األندلس. فتشیر بعض المصادر إلى أن وا
اللمتوني) كان له كاتب یهودي. كما وجدت طائفة من الیهود في المغرب تزاول أعمالها نهارًا 
في المدن المغربیة، وقد حرم علیهم أمیر المسلمین علي بن یوسف المبیت فیها لیًال، وذلك 

  .)2(كإجراء وقائي من خطر الیهود

لعربي في ظل المرابطین وفود طائفة جدیدة من النصارى كما شهدت منطقة المغرب ا
، وذلك نتیجة تعاون هؤالء مع ألفونسو األول )هـ 520(المعاهدین الذین ُغرِّبوا من األندلس عام 

، وقد أفتى قاضي الجماعة )هـ 519(المحارب ملك أرغون أثناء حملته المدمرة على األندلس 
  فیهم إلى المغرب.أبو الولید محمد بن رشد بتغریبهم ون

وال ینكر أن هذا التغریب لم یشمل جمیع المعاهدین، كما أن أمراء المرابطین حرصوا 
على حسن الرعایة لهؤالء سواء في األندلس أو المغرب. فقد حصل أن معاهدي غرناطة رفعوا 
عریضة إلى علي بن یوسف ضد عاملها المرابطي (أبو عمر حفید یوسف بن تاشفین) یحتجون 

ا على سوء سیرته معهم، فاستدعاه علي إلى مراكش وأحاله إلى جلسة تحقیقیة انتهت بالحكم فیه
إزاء هذه األحداث، أشارت بعض المراجع إلى أن أهل الذمة عاشوا مضطهدین  علیه بالسجن.

في دولة المرابطین. ولكن األمر ال یعدو، وكما بیناه أعاله، إال احتیاطات ضروریة لألمن، 
ثم مال  أّن الیهود والمسیحیین عملوا في جبایة األموال في ظل دولة المرابطین.إضافة إلى 

المرابطون إلى ألوان الترف بعد اختالطهم باألندلسیین واطالعهم على أسالیب الحیاة في المدن 
األندلسیة، وبخاصة وأن عهد الطوائف عرف صورًا كثیرة من المجون والخالعة، مما جعلهم 

                                                
) الیسانة: هي مدینة الیهود ولها ربض یسكنه المسلمون، وبعض الیهود، وبه المسجد الجامع، ولیس على (1

الربض سور، والمدینة مدینة متحصنة بسور حصین، ویطوف بها من كل ناحیة حفیر عمیق القعر، 
یداخلهم فها مسلم البتة والسروب وفائض میاهها قد مأل ذلك الحفیر والیهود یسكنون بجوف المدینة وال 

وأهلها أغنیاء میاسیر أكثر غنى من الیهود الذین ببالد المسلمین، وللیهود بها حذر، وتحصن ممن 
 ).2/571قصدهم، انظر الشریف االدریسي، نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق (ج

 ) .432) السامرائي، تاریخ العرب وحضارتهم في األندلس (ص (2
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لرفاهیة والمتعة التي كان یحیاها أبناء األندلس. وقد استنكر محمد بن تومرت یتأثرون بحیاة ا
  . )1(هذه األحوال على المرابطین وحاربها بشتى الوسائل

  / الحیاة االجتماعیة في عصر الموحدین: ثانیاً 
انضوت األندلس تحت الحكم الموحدي القائم على الدین أیضًا، فسادت حیاة الجهاد 

لبالد في البدایة، وكرس خلفاء الموحدین جهودهم في إشاعة األمن واالستقرار والخشونة على ا
في والیاتهم. ولما بلغ الخلیفة عبد المؤمن عودة بعض الناس إلى مجالس الغناء والطرب أصدر 

هـ إلى والته بمطاردة هؤالء وٕازالة المنكرات. وسار على نهجه ولده أبو  556مرسومًا عام 
هـ) فنعمت األندلس في عهده باالستقرار والهدوء، ووصف هذا  580 -  558یعقوب یوسف (

الخلیفة بالتدین ورغبته في الجهاد، وتوفي متأثرًا بجراحه كما هو معروف، وفي عهد الخلیفة 
هـ) جاهر بالمذهب الظاهري وجعله المذهب الرسمي، وطارد علم  595 - 580المنصور (

ى إزالته من المغرب واألندلس، وهذا األمر رغم كونه الفروع، وحارب المذهب المالكي وعمل عل
  . )2(عقائدیًا، إال أن له صفة اجتماعیة تتعلق بمعتقدات الناس الیومیة

نه منع صنع الثیاب إاهر الفساد والفجور حتى ـــــاردة مظــــة بمطــــذا الخلیفـــط هـــكما نش
وحاكوا حوله  ،أنزلوه منزلة األولیاءو  ،الحریریة، وقد نال هذا الخلیفة إعجاب عامة الناس

التي تعبر عن خیال العامة التي ازداد تعلقها بهذا الخلیفة. وبعد موت هذا الخلیفة األساطیر 
، وتولى بعد )هـ 609(، وال سیما بعد معركة العقاب عام )3(أخذت دولة الموحدین باألفول

مة، فأوجدت هذه الحالة نوعًا من الناصر ملوك ضعفاء لعبت بهم األهواء وتجاسرت علیهم العا
ومن  ،القلق والتمزق النفسي في بلد األندلس، فأكثر الشعراء من الشكوى، الشكوى من الدهر

هذا باإلضافة إلى میل والة األمر إلى شراء الجواري وتعلیمهن  الظلم ومن الفقر ومن الفساد،
  الغناء. 

ین، وهو استمرار للعصر السابق، وكان للمرأة مكانة مرموقة باألندلس في عصر الموحد
ونستدل من آراء ابن رشد فیلسوف الموحدین علو المكانة التي وصلت إلیها المرأة. فابن رشد 

وٕانما هو اختالف في الكم، أي أن طبیعة  ،یرى أنه ال اختالف بین الرجال والنساء في الطبع

                                                
 ). 433یخ العرب وحضارتهم في األندلس (ص ) السامرائي، تار (1
 ).434) المرجع نفسه، (ص (2
) (أفل) َأَفَل َأي غاب وَأَفَلت الشمُس تْأِفل وتْأُفل َأْفًال وُأفوًال َغَربت، النجم أفال وأفوال غاب فهو آفل، انظر: (3

 ).21/ 1)، والمعجم الوسیط (ج1/98ابن منظور، لسان العرب (ج
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عمال. فطالب بإفساح النساء تشبه طبیعة الرجال، ولكن النساء أضعف من الرجال في األ
وتزوج الخلفاء الموحدون من سبایا اإلسبان . )1(روٕاعطائهن حریة التفكی ،المجال للنساء بالعمل

وأوالد أوالده من هؤالء  ،اعتبارًا من عهد الخلیفة أبي یعقوب یوسف، ولهذا كان بعض أوالده
اصة من مملكة قشتالة، اإلسبانیات. وتمیز هذا العصر أیضًا بإسالم بعض أمراء اإلسبان، وبخ

حیث لجأ إلى الموحدین وأعلن إسالمه وتسمى باسم (أبو زكریا) وأصبح قائدًا في الجیش 
  .)2(الموحدي

  الثالثالمطلب 
  الحیاة العلمیة

من اضطرابات  ،في فترة حكم المرابطین والموحدین ،على الرغم مما شهدته األندلس
رك الكثیرة التي مرت بها األندلس، إال أنها كانت والمعا ،سیاسیة وفوضى نتیجة الظروف القاسیة

حتى  ،الثقافي ،واالزدهار ،حافلة بالحیاة العلمیة في شتى مجاالتها، فقد استمر النشاط العلمي
ودراساتهم على  ،في ظل الظروف السیاسیة الصعبة، وظهر علماء أجالء لم یقصروا جهدهم

 ،مؤرخ، والفیلسوف، نتیجة اهتمام الخلفاء بالعلمالمذاهب الفقهیة فقط، بل كان فیهم األدیب وال
  وتشجیعهم العلماء، واالعتماد علیهم.

  / الحیاة العلمیة في عصر المرابطین:أوالً 
، فنتج عن ذلك االنفتاح )هـ540- هـ484( من سنة أصبحت األندلس والیة مرابطیة

عة إلى المغرب، كما انتقل الفكري األندلسي على المغرب، حیث انتقلت الثقافات األندلسیة المتنو 
  أبناء المغرب من قادة ورعیة لینهلوا من علوم األندلس والتزود من معارفها.

وعلى الرغم من إشارة بعض الروایات إلى ضمور الحركة الفكریة األندلسیة في ظل 
ندلس دولة المرابطین عمَّا كانت علیه أیام ملوك الطوائف، إال أن الحركة العلمیة واألدبیة في األ

لبثت خالل العهد المرابطي تحتفظ بكثیر مما كان لها أیام الطوائف من قوة وحیویة، كما درس 
واعتمد أمراء المرابطین ووالتهم  أكثر عمال المرابطین في األندلس على أیدي أشهر العلماء.

لسي قادة الفكر األندلسي في تسییر أعمالهم، فنرى اعتماد یوسف بن تاشفین على األدیب األند

                                                
  ). 435ریخ العرب وحضارتهم في األندلس (ص ) السامرائي، تا(1
 ).436، (صالسابق) المرجع (2
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ولما توفي استعان أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین بالعالم محمد بن  ،)1(عبد الرحمن بن أسباط
واحتشد في البالط المرابطي إلى جانب ، )2(سلیمان الكالعي اإلشبیلي المعروف بابن القصیرة

ثیة وصاحب المر  ،)3(ابن القصیرة عدد من أعالم الكتاب وأئمة البالغة، منهم وزیر بني األفطس
المشهورة عبد المجید بن عبدون الذي كتب لیوسف بن تاشفین وقیل البنه علي، إضافة إلى 

الذي كتب لعلي بن یوسف ثم عزله  ،)4(الكاتب أبي عبد اهللا محمد بن مسعود بن أبي الخصال
الذي خدم في قصور أمراء الطوائف،  ،)5(فیما بعد، وال ننسى خدمات الفتح بن خاقان اإلشبیلي

  .)6(بمراكش )هـ 529(تحق بخدمة أبي إسحاق إبراهیم بن یوسف بن تاشفین الذي قتل عام ثم ال
وخالل العصر المرابطي ظهر في األندلس الكثیر من أعالم المحدثین والفقهاء، فقسم 
منهم تعاون مع والة المرابطین في األندلس، وقسم آخر ذهب إلى مراكش ودخل في خدمة 

، والفقیه أبو )7(هم: الفقیه أبو محمد عبد الحق بن غالب المحاربيالمرابطین هناك، ومن أشهر 
. ومنهم الفقیه عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا النفري )8(العباس أحمد بن عبد الرحمن األنصاري

                                                
) عبد الرحمن بن أسباط الكاتب المنجب، كاتب أمیر المسلمین، یوسف بن تاشفین. أقّره أمیر المسلمین (1

، مجدي كاتبًا، فنال ما شاء مما ترتمي إلیه الهمم جاهًا وماًال وشهرة. وكان رجًال حصیفًا، سكونًا، عاقالً 
الجاه، حسن الوساطة، شهیر المكانة. توفي في عام سبعة وثمانین وأربعمائة. وتقّلد الكتابة بعده أبو بكر 

 ).3/399بن القصیرة. ذكره ابن الّصیرفي. انظر: ابن الخطیب، اإلحاطة في أخبار غرناطة (ج
وقته، توفي في جمادى اآلخرة من عام ) محمد بن سلیمان بن القصیرة أبو بكر، كاتب الدولة الّلمتونیة، وعلم (2

  ).367/ 2ثمانیة وخمسمائة. انظر: ابن الخطیب، اإلحاطة في أخبار غرناطة (ج
) عمر بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن مسلمة التجیبي بطلیوسي، مكناسي األصل، توفي صدر سنة سبع (3

 ).28/ 4وثمانین وأربعمائة، انظر: المرجع السابق، (ج
بن مسعود بن خالصة بن فرج بن مجاهد ابن أبي الخصال الغافقي اإلمام البلیغ، المحّدث الحّجة، ) محمد (4

یكنى أبا عبد اهللا. ألفي مقتوال قرب باب داره بالمدینة، وقد سلب ما كان علیه، بعد نهب داره، واستئصال 
عین وخمسمائة،  انظر:  حاله، وذهاب ماله، وذلك یوم السبت الثاني عشر من شهر ذي الحجة من سنة أرب

 ).269/ 2ابن الخطیب، اإلحاطة في أخبار غرناطة (ج
) الفتح بن علي بن أحمد بن عبید اهللا الكاتب المشهور، یكنى أبا نصر، ویعرف بابن خاقان. وفاته: عام (5

 ).208/ 4تسعة وعشرین وخمسمائة، انظر : المرجع نفسه، (ج
 ) .341ي األندلس (ص) السامرائي، تاریخ العرب وحضارتهم ف(6
) عبد الحق بن غالب بن عطیة بن عبد الرحمن بن غالب ابن عبد الرؤوف بن تمام بن عبد اهللا بن تمام بـن (7

ــد ابــن عطیــة بــن خالــد بــن خفــاف بــن أســلم بــن مكتــوم المحــاربي، تــوفي ســنة ســت وأربعــین  عطیــة بــن خال
  ).412/ 3وخمسمائة. انظر: ابن الخطیب، اإلحاطة في أخبار غرناطة (ج

) أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد ابن الصقر األنصاري الخزرجي یكنـى أبـا العبـاس، (8
من أهل الّثغر األعلى. وفاته: توفي سنة تسع وخمسین وخمسمائة.  انظر: ابن الخطیب، اإلحاطة في أخبار 

 ).1/68غرناطة (ج
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كما نبغ في العصر المرابطي بعض أئمة اللغة في األندلس، ومنهم أحمد  .)1(المعروف بالمرسي
  .)2(بالتدمیريبن عبد الجلیل المعروف 

أما عن العلوم، فقد حظیت األندلس بنهضة علمیة في هذه الفترة، والتي كانت امتدادًا للنهضة 
الفكریة التي ظهرت في عصر الطوائف. وكان في مقدمة العلماء الذین ظهروا في عصر 

بغ في ، ون)3(السیطرة المرابطیة أبو بكر محمد بن یحیى بن الضائع التجیبي المعروف بابن باجة
، وهو ابن عم )4(الریاضیات والفلك والفلسفة، ولما ولي األمیر أبو بكر بن إبراهیم المسوفي

هـ، استوزر أبا بكر بن باجة وأغدق علیه رعایته  508یوسف بن تاشفین وحكم سرقسطة عام 
لطبیعیة ، واعتنوا أیضا بالطب والعلوم ا)5(وعنایته، بالرغم مما كان ینسب إلیه من اآلراء الفلسفیة

أما النهضة األدبیة في األندلس فقد ارتفعت فوق مستوى االنحالل الذي شهده عصر الطوائف، 
ألن دولة المرابطین اعتمدت الدین في كثیر من أمورها، وأنها وجهت نشاطها إلى مجاهدة 
اإلسبان، وكذلك مرت األندلس بفترة من الجد وتركت الحیاة التي اعتادت علیها في أیام 

ئف، مما أدى إلى تغیر نوعي في مستوى الحیاة األندلسیة، وبخاصة األدبیة منها. فلم نر الطوا
ذلك التحرر واالنطالق في نظم الشعر الذي یمثل التغزل بالطبیعة وجمالها، ووصف جمال 

  .)6(المرأة، وبعض مظاهر الحیاة االجتماعیة الماجنة

وذلك العتماد  ،لس في العهد المرابطيولم تلق الحركة الفلسفیة رواجًا وتقدمًا في األند
هذه الدولة المذهب المالكي أساسًا لكل أمورها، وبذلك ال تمیل إلى الخوض في علوم الفلسفة، 

والعالم  ،ولكن مع هذا وجد من درس هذا العلم خالل هذه الفترة، أمثال العالم أبي بكر بن باجة

                                                
النقري، یعرف: بالمرسي. وأصله منها، توفي رحمه اهللا سنة ثماٍن  ) عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن محمد(1

 ).285وثالثین وخمسمائة ودفن بالربض. انظر: ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص 
َنَشأ بالمریة، ُتُوفّي ) َأْحَمد ْبن َعْبد اْلَجِلیل ْبن َعْبد اللَّه یكنى َأَبا اْلَعبَّاس َویعرف بالتدمیري ِألَن َأصله ِمْنَها وَ (2

ِبَمِدیَنة فاس مرجعه من المهدیة َوُحُضور فتحَها سنة خمس َوخمسین َوَخْمسِمائة، انظر ابن األبار، التكملة 
  ).1/60لكتاب الصلة (ج

ُد بُن َیْحَیى بن الصائغ السرقسطى، الشاعر. َما(3 َت َسَنَة َثَالٍث ) ابن َباَجة  َفْیَلُسْوُف اَألْنَدُلس، َأُبو َبْكٍر، ُمَحمَّ
 ).20/93َوَثَالِثْیَن َوَخْمِس ماَئٍة، َوَلْم َیتكهَّْل. انظر: الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج

) أبو بكر بن إبراهیم، األمیر أبو یحیى المسوفي الصحراوي من أمراء المرابطین، صهر علي بن یوسف بن (4
رم. وفاته: توفي سنة عشر وخمسمائة ، انظر: ابن تاشفین، زوج أخته، وأبو ولده منها یحیى، المشهور بالك

 ).218/ 1الخطیب، اإلحاطة في أخبار غرناطة (ج
  ). 342) السامرائي، تاریخ العرب وحضارتهم في األندلس (ص (5
 ).344) السامرائي، تاریخ العرب وحضارتهم في األندلس (ص (6
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ل سرقسطة الذي سكن مراكش ومات ، من أه)1(أبي الحجاج یوسف بن موسى الكلبي الضریر
فیها. وتوجت دولة المرابطین موقفها من الفكر الفلسفي، بإحراق كتب اإلمام الغزالي، وأصدرت 
أوامرها إلى معظم مدن األندلس والمغرب في عهد أمیر المسلمین علي بن یوسف، بهذا األمر، 

  .)2(صوفیةالعتقاد أهل الفقه بأن كتبه ملیئة بآراء المتكلمین ومذاهب ال

أما بالنسبة للمكتبات فقد كثر عدد المكتبات التي ازدحمت بالمؤلفات في عهد المرابطین، نظًرا  
لكثرة العلماء والمؤلفین والكتاب، واهتمام والة األمر بهم وتكریمهم لهم، وقد ساعد ذلك على 

الة األمر، بل ولم تكن الرغبة في جمع الكتب مقصورة على و ، ازدهار الحركة الفكریة للبالد
تعدتها إلى أبناء الشعب، ودفع الكثیر منهم مبالغ كبیرة لشراء مرجع أو اقتناء كتاب. وكان 

من المناصب الرفیعة في الدولة، وال یتواله إال أحد أكابر » أمین مكتبة الخزانة العلیة«منصب 
  .)3(العلماء المشهورین بالثقافة والكفاءة ودقة التصنیف

  لعلمیة في عهد الموحدین:/ الحیاة اثانیاً 
ـ، فبدأ عصر جدید للحركـة الفكریـة، )ه620 -هـ 540(األندلس والیة موحدیة  أصبحت

فقد أعطى الموحدون الحریـات للنشـاطات العلمیـة واألدبیـة، سـوى مـا یخـالف مبـادئ فكـرة التوحیـد 
م بالرعایـة، فقـدروا العلمـاء، واسـتدعوهم إلـى  قصـورهم وأحـاطوه ،التي یعتمـدها محمـد بـن تـومرت

الفلســفة، وبــذلك امتــاز عصــرهم بســعة األفــق وحریــة  اومــالوا إلــى دراســة مختلــف العلــوم بمــا فیهــ
ومن المالحظ فـي هـذا العصـر أن الحركـة األدبیـة فـي األنـدلس وبخاصـة الشـعر والنثـر ، )4(الفكر

ألنـدلس، قد تقدمت على العلوم األخرى، ومما دفعها في هـذا المجـال النكبـات التـي لحقـت بأهـل ا
خــالل العصــر الموحــدي، وعصــر االنهیــار الــذي أدى إلــى قیــام مملكــة غرناطــة، فعبــرت النفــوس 

  .)5(ویحرق النفوس ،الملتاعة بالمراثي البلیغة من الشعر والنثر، ما یدمي القلوب

ــــام الموحــــدین انكمــــش ســــلطان الفقهــــاء ــــروع ؛وفــــي أی ــــم الف  ،البتعــــاد والة األمــــر عــــن عل
وص من قرآن وحدیث نبـوي، فنمـت بـدلهم طبقـة مـن الصـالحین األتقیـاء، واهتمامهم بظاهر النص

                                                
ا الحجاج. كان: من أهل التبحر والتقدم في ) یوسف بن موسى الكلبي الضریر: من أهل سرقسطة؛ یكنى: أب(1

علم التوحید واالعتقادات وهو آخر أئمة العرب فیه. توفي سنة عشرین وخمس مائة. انظر: ابن بشكوال،  
  ) .644الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص 

  ) .347) السامرائي، تاریخ العرب وحضارتهم في األندلس (ص (2
  مقال دولة المرابطین (موقع إلكتروني).  ) انظر موقع منارة اإلسالم،(3
  ).347) السامرائي، تاریخ العرب وحضارتهم في األندلس (ص (4
 ).348(ص  المرجع السابق) (5
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دراستنا للعلوم الدینیة فـي األنـدلس مـن خـالل تتبـع تـراجم بو  الذین دفعوا العلوم الدینیة إلى اإلمام.
  رواد هذه العلوم یمكن أن نقسم هؤالء العلماء إلى ثالثة أقسام:

دیث والفقـــه: العالمـــة الحـــافظ أبـــو الربیـــع بـــن ســـالم : الـــذین اشـــتهروا بعلـــوم القـــرآن والحـــاألول -1
 )3(وداود )2(بــرع فــي الحــدیث والفقــه، وهــو أســتاذ ابــن اآلبــار، واألخــوان عبــد اهللا )1(الحمیــري

ومــن أشــهر علمــاء الحــدیث  أوالد حـوط اهللا األنصــاري، اشــتهرا بعلــم القــراءات وعلـم الحــدیث.
، ومن أعظم فقهاء هذا العصر )4(القرطبيأیضًا عبد اهللا بن الحسن األنصاري ویعرف بابن 

، الــــذي اشــــتهر بدراســــة الفقــــه والحــــدیث، أمــــا ابــــن )5(محمــــد بــــن عبــــد اهللا بــــن الجــــد الفهــــري
فاشـــتهر بدراســـة القـــراءات والحـــدیث، إلـــى جانـــب اشـــتهاره بـــالورع والزهـــد وغیـــرهم  )6(موجـــوال

  .)7(كثیر
ث ودراسـة األدب، ومـن أشـهرهم محمـد : العلمـاء الـذین مزجـوا بـین دراسـة الفقـه والحـدیالثاني -2

وهــو صــاحب كتــاب الفهرســة، وعبــد اهللا بــن یحیــى الحضــرمي النحــوي  )8(ربــن خیــر بــن عمــ

                                                
) ُسَلْیَمان بن ُموَسى بن َسالم بن حسان بن ُسَلْیَمان بـن َأْحمـد اْلِحْمَیـِري الكَالِعـي، یكنـى َأَبـا الّربیـع، تـوفي سـنة (1

/ 4یَن وِســتِماَئة َوُهــَو اْبــن ســبعین ســنة ِإالَّ أشــهر، انظــر: ابــن األبــار، التكملــة لكتــاب الصــلة (جَأربــع َوَثَالثِــ
100.( 

) عبد اهللا بن سلیمان بن داود بن عبد الرحمن بن سلیمان ابن عمـر بـن حـوط اهللا األنصـاري الحـارثي األزدي (2
/ 3لخطیب، اإلحاطة في أخبار غرناطة (جیكنى أبا محمد.  وفاته: سنة اثنتي عشرة وستمائة، انظر: ابن ا

317.( 
) داود بن سلیمان بن داود بن عبد الرحمن بن سلیمان ابن عمر بن حوط اهللا األنصاري الحارثي األندي (3

 ).287/ 1یكنى أبا سلیمان. وفاته: توفي سنة إحدى وعشرین وستمائة، انظر: المرجع السابق، (ج
َأْحمد بن یحیى بن عبد اهللا اْألَْنَصاِرّي من َأْهَل مالقة یكنى َأَبا ُمَحمَّد َویعرف ِباْبن  ) َعْبد اللَّه ْبن اْلَحَسن ْبن(4

 ).2/286اْلُقْرُطِبّي ، َوُتوفِّي سنة ِإْحَدى عشَرة وِستِماَئة ، انظر: ابن األبار،  التكملة لكتاب الصلة (ج
یلیة؛ یكنى: أبا القاسم. وتوفي سنة خمس عشرة ) محمد بن عبد اهللا بن الجد الفهري: من أهل لبلة، سكن إشب(5

 ).544وخمس مائة.  انظر: ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص 
ل، ) ُمَحمَّد ْبن َأْحَمد ْبن َسِعید ْبن عبد الرَّْحَمن اْلَعبَدِري من أهل بلنِسیَّة یكنى َأَبا َعْبد اللَّه َویعرف ِباْبن موجوا(6

  ).17/ 2انظر: ابن األبار،  التكملة لكتاب الصلة (جهـ، 566توفي عام 
 ) .348) السامرائي، تاریخ العرب وحضارتهم في األندلس (ص (7
) ُمَحمَّد بن خیر بن عمر بن َخلیَفة مولى ِإْبَراِهیم بن ُمَحمَّد بن یغمور اللمتوني من أهل إشبیلیة َوَكاَن ُهَو (8

اْلهمَزة یكنى َأَبا بكر ،  توّفي ِفي سحر َلْیَلة اْألَْرَبَعاء الرَّاِبع من شهر ربیع األول َیُقول ِفي ِنْسَبة اْألَمِوي ِبَفْتح 
 ).49/ 2سنة خمس َوسبعین َوَخْمسِمائة، انظر: ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة (ج
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، واشــتهر بالشــعر أیضــًا الفقیــه والمحــدث (مفــوز بــن طــاهر )1(ویعــرف بــابن صــاحب الصــالة
  .)3())2(المعارفي

 قدمتهم المقرئ والزاهد الـورع: العلماء الذین غلبت علیهم صفة التصوف، ویأتي في مالثالث -3
  .)5())4((موسى بن حسین بن عمران المیرتلي

أما العلوم اللغویة والنحویة، فقد ازدهرت في األندلس في هذا العصر، ومما یلفت النظر 
فــي عصــر الموحــدین، هــو ظهــور أعــالم كبــار فــي النحــو، لهــم اجتهــادات وآراء جدیــدة فــي هــذا 

، وعلـي )6(أحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن مضـاء القرطبـيالمیدان، ومن أشهرهم أبو جعفر 
  .)7(بن محمد بن علي بن خروف الحضرمي

ومن أشهر رواد علم التاریخ وكتابه ورواته في األنـدلس خـالل هـذه الفتـرة محمـد بـن أبـي 
، مـــن أهـــل غرناطـــة، فكـــان عارفـــًا بتـــاریخ مـــن نـــزل باألنـــدلس قـــدیمًا مـــن )8(خالـــد المـــري اإللبیـــري

ب، وأما إمام المؤرخین، وأعظم أقطاب الروایة والتاریخ من هذه الفترة هو أبو عبد اهللا محمـد العر 

                                                
لَّه اْلَحْضَرِمّي النَّْحِوّي ، َوُتوفِّي ) َعْبد اللَّه ْبن َیحیى ْبن َعْبد اللَّه ْبن فتوح ْبن ُمَحمَّد ْبن یحیى ْبن َعْبد ال(1

َوحمل ِإَلى دانیة َفدفن بقریته ِمْنَها، انظر:  578ببلنسیة بعد َصَالة الّظْهر من َیْوم اْألََحد مستهل َرَجب سنة 
  ).274/ 2المرجع السابق، (ج

ِري من َأْهل شاطبة وقاضیها یكنى َأَبا َبْكر، ) مفوز ْبن َطاِهر ْبن َحْیَدرة ْبن ُمَفوَّز ْبن َأْحَمد ْبن مفوز اْلمَعافِ (2
 ).208/ 2، انظر: المرجع نفسه، (ج590توّفي سنة 

 ) .349) السامرائي، تاریخ العرب وحضارتهم في األندلس (ص (3
حَمـه اهللا ) ُموَسى بـن ُحَسـْین بـن ُموَسـى بـن عمـَران بـن أبـي عمـَران اْلَقْیِسـي الزَّاِهـد، یكنـى َأَبـا عمـَران، َوتُـوفِّي رَ (4

/ 2سنة َأربع وِستِماَئة َوُهَو اْبن اْثَنَتْیِن َوَثَمـاِنیَن سـنة َأو َنْحوَهـا، انظـر: ابـن األبـار، التكملـة لكتـاب الصـلة (ج
179.(  

  ) .349) السامرائي، تاریخ العرب وحضارتهم في األندلس (ص(5
ْبن َعاِصم ْبن مضا ْبن مهند ْبن ُعَمْیر اللَّْخمّي َقاِضي  ) َأْحَمد ْبن عبد الرَّْحَمن بن ُمَحمَّد بن َسِعید ْبن ُحَرْیثٍ (6

 اْلَجَماَعة، یكنى َأَبا اْلَعبَّاس َوَأبا َجْعَفر، وُتُوفّي سنة اْثَنَتْیِن َوِتْسعین َوَخْمسِمائة، انظر: ابن األبار، التكملة
 ).79/ 1لكتاب الصلة (ج

ْلَحْضَرِمّي من أهل إشبیلیة یعرف ِباْبن خروف ویكنى َأَبا اْلَحَسن، ، ) َعِلّي ْبن ُمَحمَّد ْبن َعِلّي ْبن ُمَحمَّد ا(7
 ).226/ 3توّفي بإشبیلیة ِفي صفر سنة تسع وِستِماَئة، انظر: المرجع السابق، (ج

ــد ْبــن َعْبــد اللَّــه المــري اإلل(8 ــد ْبــن َعْبــد الــرَّْحَمن ْبــن ُمَحمَّ ــد بــن أبــي َخاِلــد عبــد اللَّــه ْبــن ُمَحمَّ بیــري مــن أهــل ) ُمَحمَّ
ــة، انظــر : ابــن األبــار، التكملــة لكتــاب الصــلة (ج ــْیِن وســت ماَئ ــا بكــر، تــوّفي ســنة اْثَنَت / 2غرناطــة، یكنــى َأَب

88.(  



26  
  

ـــار ـــابن اآلب ـــداهللا القضـــاعي المعـــروف ب ـــدلس خـــالل العصـــر ، )1(بـــن عب فقـــد عاصـــر أحـــداث األن
 –الموحدي وشارك في مجریات أمورها، وترك لنا مؤلفات في غایة األهمیة منهـا (الحلـة السـیراء 

إعتــاب الكتــاب) وغیرهــا. ورعــت دولــة الموحــدین العلــوم الصــرفة. وفــي  -ة لكتــاب الصــلة التكملــ
  .)2(مقدمتها علوم الطب وتزعمت أسرة آل زهر األندلسیة اإلشبیلیة حركة الطب في هذه الفترة

أما الفكر الفلسفي، فدخل عصره الذهبي في عهد الموحـدین، وتمتـع الفالسـفة بمكانـة مرموقـة فـي 
دین، وأعطیــت لهــم الحریــة المطلقــة فــي عملهــم شــریطة أال تنشــر هــذه التعــالیم علــى بــالط الموحــ

ألن الموحـــدین كـــانوا یعتبـــرون الفلســـفة نوعـــًا مـــن الحقـــائق الباطنیـــة المحصـــورة فـــي فئـــة  ؛العامـــة
واشــتهر هــذا العصــر بــأعظم فالســفة األنــدلس، ویــأتي فــي مقــدمتهم ابــن طفیــل (أبــو ، )3(المتنــورین

. مؤلــف روایــة (حــي بــن یقظــان)، والفیلســوف اآلخــر المشــهور أبــو )4(الملــك) بكــر محمــد بــن عبــد
. ودافــع ابــن رشــد عــن )5(الولیــد محمــد بــن أحمــد المعــروف بــابن رشــد شــیخ الفالســفة فــي األنــدلس

، ووضـح ابـن رشـد فـي كتـب )6(الفلسفة في كتابه تهافـت التهافـت، ورد بعنـف علـى اإلمـام الغزالـي
فى مع الدین، وألف كتابًا صغیرًا سماه (فصـل المقـال فیمـا بـین الشـریعة أخرى بأن الفلسفة ال تتنا

 ، والـذي)7(والفلسفة من االتصال). وكذلك الفیلسوف موسى بن میمـون القرطبـي الیهـودي األصـل

                                                
ُد بُن َعْبُد اِهللا بُن َأِبي َبْكٍر بِن َعْبِد اِهللا بِن َعْبِد الرَّْحَمِن بِن َأْحَمَد بِن َأبِ (1 لُقَضاِعيُّ ي َبْكٍر ا) َأُبو َعْبِد اِهللا ُمَحمَّ

اِنَیٍة وخمسین وست اَألْنَدُلِسيُّ الَبَلْنِسيُّ الَكاِتُب الُمنِشُئ، َوُیَقاُل َلُه: اَألبَّاُر  َواْبن اَألبَّاِر، َوَكاَن َمصَرُعُه َعاَم َثمَ 
 ).472/ 16مائة، بتونس. انظر: الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج

  ) .350ندلس (ص ) السامرائي، تاریخ العرب وحضارتهم في األ(2
  ).351) المرجع نفسه، (ص (3
) محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفیل القیسي ، یكنى أبا بكر. وفاته: توفي بمراكش سنة (4

  ).334/ 2إحدى وثمانین وخمسمائة، انظر: ابن الخطیب، اإلحاطة في أخبار غرناطة (ج
قرطبة وصاحب الصالة بالمسجد الجامع بها؛ یكنى: أبا ) محمد بن أحمد بن رشد المالكي: قاضي الجماعة ب(5

الولید. وتوفي عفى اهللا عنه لیلة األحد، ودفن عشي یوم األحد الحادي عشر من ذي القعدة سنة عشرین 
 ).546وخمس مائة، انظر: ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص 

ِد بِن َأْحَمَد الطُّْوِسّي، الشَّاِفِعّي، الَغزَّاِلي، َصاِحُب التََّصاِنْیِف، ) زین الدین َأُبو َحاِمٍد ُمَحمَِّد بِن ُمَحمَّ (6 ِد بِن ُمَحمَّ
بي، سیر َوالذََّكاِء الُمفِرط.، ُتُوفَِّي َیْوم االْثَنْیِن َراِبَع َعَشَر ُجَماَدى اآلِخَرِة َسَنَة َخْمٍس َوَخْمس ماَئة، انظر: الذه

 ).19/322أعالم النبالء (ج
موسى بن میمون  بن یوسف بن إسحاق، أبو عمران القرطبي: طبیب فیلسوف یهودي. ولد وتعلم في ) (7

قرطبة. وتنقل مع أبیه في مدن األندلس، وتظاهر باإلسالم، وقیل: أكره علیه، فحفظ القرآن وتفقه بالمالكیة. 
  ).329/ 7هـ)، انظر: الزركلي، األعالم (ج601ودخل مصر، فعاد إلى یهودیته، توفي سنة (
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اعتنـق اإلســالم ودخــل فــي خدمـة الموحــدین، وبعــدها غــادر المغــرب إلـى مصــر ودخــل فــي خدمــة 
  .)1()هـ 602(وفي عام البالط األیوبي في مصر إلى أن ت

أما الحركة األدبیة فقد ازدهرت في األندلس خالل عصـر الموحـدین، وذلـك بسـبب تـذوق 
ــغ الشــعر فــي األنــدلس  الخلفــاء الموحــدین للشــعر الجیــد، مــع تقــدیرهم لشــعر المــدیح واإلشــادة. وبل

ندلســیون فــي مســتوى عالیــًا مــن االزدهــار والقــوة، وأظلــه الموحــدون برعــایتهم، وتبــارى الشــعراء األ
مدح الخالفة الموحدیة واإلشادة بها. حتى إن هذه النهضة الشعریة لم تخُب في عصر االنهیار، 

بــل زادتهــا المحنــة قــوة، فــنظم الشــعراء قصــائد الرثــاء والقصــائد المبكیــة،  -أواخــر العهــد الموحــدي 
ــغ فــي تلــك الفتــرة الصــعبة مــن حیــاة األنــد لس، ذروة قوتــه ممــا یشــهد بــأن الشــعر األندلســي، قــد بل

ومن أشهر كتَّاب األندلس في هذا العصر الرحالـة ابـن ُجَبْیـر الَبَلْنِسـيُّ صـاحب كتـاب ، )2(وروعته
صــاحب الرســائل ، )4(وأبــو المطــرف أحمــد بــن عبــد اهللا بــن عمیــرة المخزومــي .)3(الرحلــة المشــهور

دهــا فــي خدمــة خلفــاء أســرة بنــي عیــاش األندلســیة بالكتابــة ودخــل أفرا المشــهورة، واشــتهرت  أیضــاً 
  .)5(الموحدین

واشــتهرت األنــدلس أیضــًا بالمكتبــات، ممــا حــدا بخلفــاء الموحــدین أن یجلبــوا مــن األنــدلس 
أشــهر الكتــب ووضــعوها فــي الخزانــة العلمیــة بمدینــة مــراكش، وقــد نقــل الخلیفــة الموحــدي یوســف 

كش دون علم صاحب إحدى المكتبات الخاصة من مدینة إشبیلیة إلى مكتبته بقصر الخالفة بمرا
المكتبــة أو اســتئذانه. واســتخدم الموحــدون نســاخین وخطــاطین مــن أهــل األنــدلس لنســخ المؤلفــات 
العلمیة، فكان من أشهر هؤالء أبو العباس بن الصغیرة من أهل المریة، وقد عینه الخلیفة یوسف 

  .)6(أمینًا لمكتبته العلمیة

                                                
 ) .352) السامرائي، تاریخ العرب وحضارتهم في األندلس (ص (1
 ).352) المرجع نفسه، (ص (2
3) ، ، ثُمَّ الشَّاِطِبيُّ ُد بُن َأْحَمَد بِن جبیر بن محمد بن جبیر الكناني، الَبَلْنِسيُّ الَكاِتُب ) الَعالََّمُة َأُبو الُحَسْیِن ُمَحمَّ

ْنَدِریَِّة، ِفي َشْعَباَن، َسَنَة َأْرَبَع َعْشَرَة َوِستِّ ماَئٍة. انظر الزركلي، سیر أعالم النبالء الَبِلْیُغ، َماَت ِباِإلْسكَ 
 ).45/ 22(ج

) أحمد بن عبد اهللا بن محمد بن الحسن بن عمیرة المخزومي بلنسي شقوري األصل، یكنى أبا مطّرف. (4
 ).1/62اطة في أخبار غرناطة (جوفاته: عام ستة وخمسین وستمائة، انظر: ابن الخطیب، اإلح

 ) .355) السامرائي، تاریخ العرب وحضارتهم في األندلس (ص (5
 ).355) المرجع نفسه، (ص (6
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  المبحث الثاني
  بن بشكوالترجمة اإلمام خلف بن عبد الملك 

  المطلب األول
  اسمه ونسبه وكنیته

ْبن  )1(اإلمام الحافظ المتقن َخَلف ْبن َعْبد اْلملك ْبن َمْسُعود ْبن ُموَسى ْبن َبْشُكَوالَ  أوًال: اسمه:
  .ْبن نصر ْبن َعْبد اْلَكِریم ْبن َواقد )3(ْبن داَكة )2(ُیوُسف ْبن داَحةَ 

  .لقرطبي، األندلسيا اْألَْنَصاِريّ  الخزرجي نسبه: ثانیًا:

  .َأُبو اْلَقاِسمِ  ثالثًا: كنیته:

  المطلب الثاني
  مولده وموطنه 

، )6(َبَلْنِسَیةُ بحوز  ،بشرق األندلس )5(ُشِرّیونُ هو من َأْهل قرطبة َوَأصله من : )4(بارقال ابن األ
  .)7(ذي الحجة، سنة أربع وتسعین وأربعمائة -وقیل ثامن -ثالث  ،وكان مولده یوم االثنین

                                                
) بشكوال: بفتح الباء الموحدة، وسكون الشین المعجمة، وضم الكاف، وبعد الواو ألف والم. انظر: ابن (1

  ).2/240خلكان، وفیات األعیان (ج
ال المهملة، وبعد األلف حاء مهملة مفتوحة، ثم هاء ساكنة. انظر: المرجع السابق، ) داحة: بفتح الد(2

 ).2/240(ج
 ).2/240)  داكة: مثلها إال أن عوض الحاء كاف. انظر: المرجع نفسه، (ج(3
  ).248/ 1) ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة (ج(4
لسلفّي أبا مروان عبد الملك بن عبد اهللا ) ُشِرّیوُن: حصن من حصون بلنسیة باألندلس، نسب إلیها ا(5

 ).341/ 3الشریوني، انظر: الحموي، معجم البلدان (ج
) َبَلْنِسَیُة: السین مهملة مكسورة، ویاء خفیفة: كورة ومدینة مشهورة باألندلس متصلة بحوزة كورة تدمیر، وهي (6

 ).490/ 1البلدان (ج شرقي تدمیر وشرقي قرطبة، وتعرف بمدینة التراب. انظر: الحموي، معجم
)، وقد ذكر تاریخ مولده في الكتب التالیة أیضًا: محمد عنان، دولة 240/ 2) ابن خلكان، وفیات األعیان (ج(7

)، أبو الطیب الفاسي، ذیل التقیید في رواة 311/ 2)، الزركلي، األعالم (ج3/451اإلسالم في األندلس (ج
)، الذهبي، تاریخ اإلسالم 139/ 21الم النبالء  (ج)، الذهبي، سیر أع522/ 1السنن واألسانید (ج

)، أبو الطیب 479)، السیوطي، طبقات الحفاظ (ص 4/90)، الذهبي تذكرة الحفاظ (ج612/ 12(ج
 ). 31القنوجي، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول (ص 
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ویذكر لسائله عن ذلك الخبر المروي  ،كان یكره أن یسأله أحد عن مولده :بار أیضاً وقال ابن األ
  .)1("نك لیس من مروءة الرجل أن یخبر بسنهأأقبل على ش" :عن مالك مسلسالً 

  المطلب الثالث
  شیوخه وتالمیذه 

  :)2(/ شیوخهأوالً 
  من أشهر شیوخه بالسماع:  ) أ(

المتـــــوفى ســـــنة  ،صــــواب اللخمـــــي، یكنـــــى: أبــــا القاســـــم خلــــف بـــــن محمـــــد بــــن عبـــــد اهللا بـــــن  -1
 .3)(هـ)514(

 .4)(هـ)518َأَبا اْلَعبَّاس َویعرف بالقونكي، المتوفى سنة ( :یكنى ،َأْحمد بن عبد اهللا االعطار -2

 .)5(هـ)520المتوفى سنة ( ،أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن طریف بن سعد، یكنى: أبا الولید -3

بــن عبــد الكبیــر بــن ســعید  یســىن العاصــي بــن ســفیان بــن عســفیان بــن القاصــي بــن أحمــد بــ -4
 .6)(هـ)520األسدي، یكنى: أبا بحر. المتوفى سنة(

ــــــا محمــــــد -5 ــــــاب بــــــن محســــــن، یكنــــــى: أب ــــــرحمن بــــــن محمــــــد بــــــن عت ــــــوفى ســــــنة  ،عبــــــد ال المت
 .7)(هـ)520(

 

                                                
 ).250/ 1) ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة (ج(1
ــة لكتــاب الصــلة (ج ) ابــن األبــار،(2 )، ســیر 90/ 4)، وانظــر أیضــًا: الــذهبي، تــذكرة الحفــاظ (ج248/ 1التكمل

)، ابـــن 75/ 3)، العبـــر فـــي خبـــر مـــن غبـــر (ج12/612)،تـــاریخ اإلســـالم (ج139/ 21أعـــالم النـــبالء  (ج
)، الســیوطي، طبقــات الحفــاظ (ص 353/ 1فرحــون: الــدیباج المــذهب فــي معرفــة أعیــان علمــاء المــذهب (ج

)، ابن سالم مخلوف شـجرة النـور الزكیـة فـي طبقـات المالكیـة 4/261ابن العماد، شذرات الذهب (ج )،479
  ).223/ 1(ج

  ).1/172) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ج(3
  ).37/ 1) ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة (ج(4
  ).1/79) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ج(5
  ).1/225، (جالسابقمرجع ) ال(6
  ).1/332) المرجع نفسه، (ج(7
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 .1)(هـ)520المتوفي  سنة ( ،یكنى: أبا الولید ،محمد بن أحمد بن رشد المالكي  -6

ــــن  -7 ــــوفى ســــنة عبــــد اهللا ب ــــا محمــــد. المت ــــى: أب ــــن ســــلیمان، یكن ــــوع ب ــــن ســــعید بــــن یرب أحمــــد ب
 .)2(هـ)522(

محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهیم بن لب بن بیطیر التجیبي، یعرف بابن الحاج؛ یكنى:  -8
 .)(3هـ)529المتوفى سنة ( ،أبا عبد اهللا

یـوم االثنـین  ةتـوفي صـبیحة یـوم األحـد، ودفـن عشـی ،والده أبو مـروان عبـد الملـك بـن مسـعود -9
 .)4(هـ)533سنة ( ،ألربع بقین من جمادى اآلخرة

جعفر بن محمد بن مكـي بـن أبـي طالـب بـن محمـد بـن مختـار القیسـي اللغـوي، یكنـى، أبـا  -10
 .5)(هـ)535المتوفى سنة ( ،عبد اهللا

المتــوفي ســـنة  ،یكنـــى: أبــا الحســن ،عبــاد بــن ســرحان بــن مســـلم بــن ســید النــاس المعــافري -11
 .6)(هـ)543(

بن عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن العربي المعافري؛ یكنى: أبا بكر،  محمد  -12
 .)(7هـ)543المتوفى سنة (

، یكنى: أبا الحسن، المتوفي المقرئشریح بن محمد بن شریح بن أحمد بن شریح الرعیني  -13
 .)(8هـ)539سنة (

المتوفى  ،ا الحسنمغیث بن محمد بن یونس بن عبد اهللا بن مغیث بن عبد اهللا؛ یكنى: أب -14
 .9)(هـ)469سنة (

 
                                                

  ).1/546) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ج(1
  ).1/282، (جالسابق) المرجع (2
  ).1/550) المرجع نفسه، (ج(3
 )1/348) المرجع نفسه، (ج(4
  ).1/129) المرجع نفسه، (ج(5
  ).1/428) المرجع نفسه، (ج(6
  ).1/558(ج ) المرجع نفسه،(7
  ).1/229) المرجع نفسه، (ج(8
  ).1/595) المرجع نفسه، (ج(9
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 من أشهر شیوخه كتابة:  ) ب(

یكنى: أبا القاسم. المتوفى سنة  ،أحمد بن إبراهیم بن محمد، یعرف بابن أبي لیلى -1
 .)(1هـ)514(

المتـــوفى ســـنة  ،حســـین بـــن محمـــد بـــن فیـــرة بـــن حیـــون بـــن ســـكرة الصـــدفي، یكنـــى: أبـــا علـــي -2
 .2)(هـ)514(

 .)(3هـ)516المتوفى سنة (، اللخمي، یكنى: أبا جعفر َغْیرُبْشتَ أحمد بن سعید بن خالد بن  -3

المتـوفى سـنة  ،موسى بـن عبـد الـرحمن بـن خلـف بـن موسـى بـن أبـي تلیـد، یكنـى: أبـا عمـران -4
 .)4(هـ)517(

غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطیـة المحـاربي، یكنـى: أبـا بكـر المتـوفى سـنة  -5
 .)(5هـ)518(

 .)(6هـ)519واجب القیسي، یكنى: أبا الحسن. المتوفى سنة (محمد بن واجب بن عمر بن  -6

، عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن أحمد الخشني، یعـرف بـابن أبـي جعفـر، یكنـى: أبـا محمـد -7
 .)(7هـ)520المتوفى سنة (

 .)(8هـ)521عبد اهللا بن محمد بن السید النحوي، یكنى أبا محمد المتوفى سنة ( -8

ــــا القاســــمعیســــى بــــن إبــــراهیم بــــن عبــــد ربــــ -9 المتــــوفى ســــنة ، ه بــــن جهــــور القیســــي، یكنــــى: أب
 .9)(هـ)527(

                                                
  ).1/77) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ج(1
  ).1/143، (جالسابق) المرجع (2
  ).1/78) المرجع نفسه، (ج(3
  ).1/576) المرجع نفسه، (ج(4
  ).433/ 1) المرجع نفسه، (ج(5
  ).1/544) المرجع نفسه، (ج(6
  ).1/284) المرجع نفسه، (ج(7
  ).1/282) المرجع نفسه، (ج(8
  ).1/416) المرجع نفسه، (ج(9
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المتـــوفى ســـنة  ،محمـــد بـــن حبیـــب بـــن عبیـــد اهللا بـــن مســـعود األمـــوي؛ یكنـــى: أبـــا عـــامر -10
 )(1هـ)528(

المتـوفى  ،محمد بن عبد العزیز بن أحمد بن محمد بن زغیبة الكالبي ؛ یكنى: أبا عبـد اهللا -11
 .)(2هـ)528سنة (

بــــن محمــــد بــــن موهــــب الجــــذامي؛ یكنــــى: أبــــا الحســــن، المتــــوفى ســــنة علــــي بــــن عبــــد اهللا  -12
 )(3هـ)532(

جعفر بن محمد بـن أبـي سـعید بـن شـرف الجـذامي القیروانـي، یكنـى: أبـا الفضـل، المتـوفى  -13
 .)(4هـ )534سنة (

  : )5(ج) من أشهر شیوخه باإلجازة(

ِد بِن الَحَسِن بِن َجْهٍم، الشَّْیَباِنيُّ الدُّْوِريُّ الِعَراِقيُّ َأُبو الُمَظفَِّر َیْحَیى بُن ُمَحمَِّد بِن ُهَبْیَرَة بِن َسِعیْ  -1
، َصاِحُب التََّصاِنْیِف، توفي سنة (  .6)(هـ)560الَحْنَبِليُّ

ـــِد بـــِن ِإْبـــَراِهْیَم  كتـــب إلیـــه مـــن أهـــل المشـــرق -2 ـــِد بـــِن َأْحَمـــَد بـــِن ُمَحمَّ َأُبـــو َطـــاِهٍر َأْحَمـــُد بـــُن ُمَحمَّ
 .)7(هـ)576وفي سنة (األصبهاني الجرواني، ت

  / تالمذته: ثانیاً 

  :)8(ال یحصون كثرة ومن أشهرهم ،وسعة المسموع ،الرواة عنه لعلو اإلسناد

اك اْلفَـزاِرّي مـن أهـل غرناطـة یكنـى َأَبـا  -1 ـحَّ َعلّي بن ُمَحمَّد بن ِإْبَراِهیم بـن عبـد الـرَّْحَمن بـن الضَّ
 .  )9(هـ)552اْلحسن َویعرف ِباْبن البقري، المتوفى سنة (

                                                
  ).1/549) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ج(1
  ).1/549، (جالسابق) المرجع (2
  ).1/405) المرجع نفسه، (ج(3
  ).1/129) المرجع نفسه، (ج(4
): "استجاز رجل رجًال طلب اإلجازة أي اإلذن في 15/84ج) قال المرتضى الزبیدي في تاج العروس ((5

 مرویاته ومسموعاته وأجازه فهو مجاز والمجازات المرویات".
  ).426/ 20) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(6
  ).5/ 21) المرجع نفسه، (ج(7
 ).250/ 1) ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة (ج(8
    ).195/ 3) المرجع نفسه، (ج(9



33  
  

ـــــن َســـــْمُحون اْألَْنَصـــــاِرّي، المتـــــوفى ســـــنة ( -2 ـــــن ُســـــَلْیَمان ْب ـــــو َبْكـــــر ْب وقیـــــل ســـــنة  ،هــــــ )564َأُب
 .1)(هـ)563(

 .2)( هـ)567، المتوفى سنة (یكنى َأَبا اْلحسن ،َعِلّي ْبن ُمَحمَّد ْبن َأْحَمد بن فید اْلَفاِرِسي -3

یكنى َأَبا  ،ُمَحمَّد بن یغمور اللمتوني مولى ِإْبَراِهیم بن ،ُمَحمَّد بن خیر بن عمر بن َخلیَفة -4
 .)3(هـ)575خیر یكنى َأَبا اْلَحَسن، المتوفى سنة ( هبكر وأبو 

ویُّهْ   -5 ویكنى َأَبا  ،َخَلف ْبن فرج ْبن َخَلف ْبن َعامر ْبن َفْحُلون اْلَقْنَطِري یعرف ِباْبن الرُّ
 .)4(الَقاِسم

  : )5(وممن روى عنه أیضاً 

  .)6(هـ )563المتوفى سنة ( ،د بن أحمد بن رشد، یكنى: أبا القاسمأبو القاسم أحمد بن محم -1

 .)(7هـ)611َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد اْألَْزِدّي المؤرخ، یكنى َأَبا َجْعَفر، المتوفى سنة ( -2

عبد اهللا بن ُسَلْیَمان بن َداُود ْبن َعْبد الرَّْحَمن ْبن ُسَلْیَمان ْبن ُعَمر ْبن خلف ْبن حوط اللَّه  -3
  .)8(هـ)612َصاِرّي اْلَحاِرِثّي، یكنى َأَبا ُمَحمَّد، المتوفى سنة (اْألَنْ 

َأْحَمد بن ُمَحمَّد ْبن ُعَمر بن ُمَحمَّد ْبن َواِجب بن عمر بن َواِجب بن عمر ْبن َواِجب الَقْیسّي،  -4
 .)9(هـ)614( یكنى َأَبا الَخطَّاب، المتوفى سنة

 .)(10هـ)620ة، المتوفي سنة (َرْوح ْبن َأْحَمد الجذامي، یكنى َأَبا ُزْرع -5

                                                
  ).1/179بن األبار، التكملة لكتاب الصلة ، (ج) ا(1
  ).3/208) المرجع نفسه، (ج(2
  ).49/ 2) المرجع نفسه، (ج(3
  ).1/246) المرجع نفسه، (ج(4
  )، وانظر أیضًا: الفاسي، ذیل التقیید في رواة السنن واألسانید 379/ 4) الصفدي، الوافي بالوفیات (ج(5

)، تاریخ اإلسالم 139/ 21)، سیر أعالم النبالء (ج90/ 4)، الذهبي، تذكرة الحفاظ  (ج522/ 1(ج
 ) .1/223)، ابن سالم مخلوف، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة (ج612/ 12(ج

  ).1/85) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ج(6
  ).93/ 1) المرجع نفسه ، (ج(7
  ).287/ 2) ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة (ج(8
  ).94/ 1، (جالسابق) المرجع (9

  ).262/ 1) المرجع نفسه، (ج(10
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َأْحَمد ْبن َعْبد اْلمِجید ْبن َسالم ْبن َتمام ْبن َسِعید ْبن ِعیَسى ْبن َسِعید الحجري یعرف ِباْبن  -6
  1)(هـ)624الجیار ویكنى َأَبا اْلَعبَّاس، المتوفى سنة (

ْبن األصلع، المتوفى سنة یكنى َأَبا َجْعَفر َویعرف ِبا ،َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن َأْحَمد اْلَمكِّّي  -7
 .2)(هـ)624(

َأْحمد بن ْبن یِزید ْبن َعْبد الرَّْحَمن ْبن َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن َأْحَمد ْبن مخلد ْبن َعْبد الرَّْحَمن ْبن  -8
  .)3(هـ)625َأْحَمد ْبن َبِقي ْبن مخلد ْبن یِزید اْألَمِوي، یكنى َأَبا الَقاِسم، المتوفى سنة (

َحمَّد ْبن َأْحَمد ْبن َعیَّاش الِكَنانّي، یكنى َأَبا َجْعَفر، وكف َبَصره سنة َثَمان َوعْشرین َأْحَمد ْبن مُ  -9
 .4)(وسّتمائة َأْو َنْحوَها ُتُوّفي َعَلى أثر َذِلكَ 

ثَابت ْبن ُمَحمَّد ْبن ُیوُسف ْبن ِخیار الَكالعي، یكنى َأَبا اْلَحَسن َوَأبا رزین وكناه اْبن  -10
 .)(5هـ)628مظفَّر، المتوفي سنة (الطیلسان َأَبا ال

من  ُموَسى بن عبد الرَّْحَمن بن یحیى، یعرف ِباْبن السخان ویكنى َأَبا عمَران، َوُتوفِّي َقِریباً   -11
 .)6(َهَذا التَّاِریخ سنة َثَمان َوعْشرین وِستِماَئة

للَّه، المتوفي سنة ُمَحمَّد بن ِإْبَراِهیم بن ِعیَسى بن صلتان اْألْنَصاِرّي، یكنى َأَبا َعْبد ا -12
   .)(7هـ)630(

عمر بن اْلحسن بن َعلّي بن ُمَحمَّد بن فرج اْلَكْلِبّي، یكنى َأَبا اْلفضل ثمَّ كنى َنفسه َأَبا  -13
 .8)(هـ)634اْلَخطَّاب َویعرف ِباْبن اْلَجِمیل، المتوفى سنة (

ِریر، ُمَحمَّد بن َعْبد اللَّه ْبن ُعَمر ْبن َعلّي بن ِإْسَماِعیل بن عمر اْأل  -14 ْنَصاِرّي األوسي الضَّ
  .)(9هـ)639یكنى َأَبا عبد اهللا َویعرف ِباْبن الصفار، المتوفى سنة (

                                                
  ).1/101) ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة ، (ج(1
  ). 1/101، (جالسابق) المرجع (2
  ).102/ 1) المرجع نفسه، (ج3(

  ).1/104) المرجع نفسه، (ج(4
  ).1/191) المرجع نفسه، (ج(5
 ).2/181) المرجع نفسه، (ج(6
  ).2/133سه (ج) المرجع نف(7
  ).3/164) المرجع نفسه، (ج(8
  ).2/143) المرجع نفسه، (ج(9
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ة ویكنى َأَبا َجْعَفر، المتوفى سنة  -15 َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن ُمَحمَّد الَقْیسّي، یعرف ِباْبن أبي حجَّ
 .)(1هـ)643(

بلوي القیرواني، أحد أئمة المالكیة في أبو القاسم بن أحمد بن محمد ال ،)2(وبإجازة مجردة -16
 .)3(هـ)844المتوفى سنة ( ،المغرب

َأُبو الُحَسْین َأْحَمُد بُن ُمَحمَِّد بِن َأْحَمَد بِن َعْبِد اِهللا بِن َقاِسٍم، ، )4(وآخر من روى عنه بسماع -17
. المتوفى سنة ( ، اِإلْشِبْیِليُّ  .)5(هـ)657اْبُن السَّرَّاِج اَألْنَصاِريُّ

  لب الرابعالمط
  مكانته العلمیة وثناء العلماء علیه

حجة  وههابوج عارفاً  ،شدید العنایة بها ،بار: "كان رحمه اهللا متسع الروایةقال ابن األ
 معروفاً  ،على أهل وقته في هذا الشأن یلقیه ویسمعه مقدماً ما في  داً مقلَّ  ،فیما یرویه ویسنده

 ،ألخبار األندلس القدیمة والحدیثة ذاكراً  مفیداً  خیاً تاری ممتعاً  إخباریاً  ،حافالً  حافظاً  ،بذلك
وسمع العالي والنازل وكتب  ،روى عن الكبار والصغار مكثراً  حاشداً  ،لما كان بقرطبة خصوصاً 

منها عن ابن  أخذاً  ،وأربعمائة كتاب بین كبیر وصغیر وأسند عن شیوخه نیفاً ، كثیراً  بخطه علماً 
ورغبوا  ،وانتفعوا به ،وأخذوا عنه ،فرحل الناس إلیه ،یالً ر طو عتاب وحده فوق المائة وعمِّ 

  .)6(فیه..."

: ، وقال أیضاً )7(مام العالم الحافظ، الناقد المجود، محدث االندلسوقال الذهبي: "اإل
وطول  ،وصدق الّصبر للطلبة ،ووصفوه بصالح الدخلة وسالمة الباطن وصّحة الّتواضع"

  .)8(االحتمال"

                                                
  ).1/108) ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة ، (ج(1
  ).21/142)، والذهبي، سیر أعالم النبالء (ج90/ 4) الذهبي، تذكرة الحفاظ (ج(2
  ).172/  5) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(3
  ).21/142)، والذهبي، سیر أعالم النبالء (ج4/90ج) الذهبي، تذكرة الحفاظ ((4
  ).23/331) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(5
 ).249/ 1) ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة (ج(6
 ).139/ 21) الذهبي، سیر أعالم النبالء  (ج(7
  ).90/ 4) الذهبي، تذكرة الحفاظ  (ج(8
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 ،المتفنن الشیخ الصالح ،الواسع الروایة والدرایة ،: "اِإلمام الحافظقال ابن سالم مخلوفو 
 ،عارفًا بالشروط ،والمسلم إلیه في حفظ أخبارها...كان حافظًا للفقه ،فقیه المسندین بقرطبة

  . )1( فاضًال"

سیما  وكان حافظًا، شغوفًا باألخبار والسیر، وال"وقال المؤرخ المصري محمد عنان: 
  .)2("، محققًا واسع الروایة، حجة في تحقیقهاأخبار األندلس

  المطلب الخامس
  مناصبه 

 .)3(الَعَرِبيِّ  اْبنِ  َعنِ  ِنَیاَبةً ولي بإشبیلیة َقَضاء َبْعض جهاتها  -1

 ِبَبَلِدِه. )4(َوعقد الشُُّروط -2

َناَعة َكاَنْت بضاعته والرواة َعْنُه لعلو اْإلِ  ،ُثمَّ اْقتصر َعَلى إسماع اْلعلم -3 ْسَناد وسعة َوَهِذه الصِّ
والقنوع بالدون من العیش  ،فكان رحمه اهللا تعالى یؤثر الخمول، )5(المسموع َال ُیْحَصْوَن َكْثَرة

 .)6(حتى لم یجد أحد إلى كالم فیه من سبیل ،ولم یتدنس بخطة تحّط من قدره

                                                
  ).223/ 1قات المالكیة (ج) ابن سالم مخلوف، شجرة النور الزكیة في طب(1
  ).451/ 3) محمد عنان، دولة اإلسالم في األندلس (ج(2
ِد بِن َعْبِد اِهللا، اْبُن ا(3 ُد بُن َعْبُد اِهللا بُن ُمَحمَّ لَعَرِبيِّ اَألْنَدُلِسّي ) اِإلَماُم الَعالََّمُة الَحاِفُظ الَقاِضي، َأُبو َبْكٍر، ُمَحمَّ

اِحُب التََّصاِنْیِف، ُتُوفَِّي َسَنَة َثَالٍث َوَأْرَبِعْیَن َوَخْمِس ماَئٍة، انظر: الذهبي،  سیر أعالم اِإلْشِبْیِلّي الَماِلِكّي، صَ 
 ).197/ 20النبالء  (ج

) الشروط: علم یبحث عن كیفیة ثبت األحكام الثابتة عند القاضي في الكتب والسجالت على وجه یصح (4
وعه تلك األحكام من حیث الكتابة، وبعض مبادئه مأخوذ االحتجاج به عند انقضاء شهود الحال، وموض

من الفقه، وبعضها من علم اإلنشاء، وبعضها من الرسوم والعادات واألمور االستحسانیة، وهو من فروع 
الفقه. من حیث كون ترتیب معانیه موافقًا لقوانین الشرع، وقد یجعل من فروع األدب باعتبار تحسین 

  ).1046/  2العلم مصنفات كثیرة، انظر : حاجي خلیفة،  كشف الظنون (ج األلفاظ. وقد صنف في هذا
 ).250/ 1) ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة (ج(5
 ).4/90) الذهبي،  تذكرة الحفاظ (ج(6
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  المطلب السادس 
  مصنفاته

 :باره وٕاتقانه، قال ابن األ، یدل على إمامته وحفظجلیالً  علمیاً  ترك ابن بشكوال تراثاً 
ولم یصلنا منها إال القلیل،  ،ألف خمسین تألیفا في أنواع مختلفة"، ولكن لألسف ضاع أكثرها"

  :)1(ذكره مترجموه امم ،وهذا ما وقفت علیه من أسماء تلك المصنفات

 .وهو مطبوع متداول، األندلس، ِفي ُمَجلَّدتین أئمةالصلة في تاریخ  -1

 وهو مطبوع متداول.، ، ِفي ُمَجلٍَّد ُیْنِبُئ َعْن ِإَمامتهمبهمةغوامض األسماء ال  -2

 .ُمَجلََّدانمعرفة العلماء األفاضل،  -3

 .َثَالَثة َأجَزاء، طرق َحِدْیث اْلِمْغَفر -4

 .ُمَجلَّد  الِحَكاَیات الُمْستغرَبة -5

َالة َعَلى َنِبیِّهِ  -6  .القرَبة ِإَلى اِهللا ِبالصَّ

 .ِباِهللا  ونالُمْسَتِغْیث -7

 .ُجْزآنِ  ،َمْن َرَوى الُمَوطَّأ َعْن َماِلكٍ ذكر  -8

 .َثَالَثة َأجَزاء ،َأْخَبار اَألْعَمش -9

 .ُجْزء ،َتْرَجَمة النََّساِئيّ  -10

 .ُجْزء ،َتْرَجَمة المَحاِسِبي  -11

 .ُجْزء ،َتْرَجَمة ِإْسَماِعْیل الَقاِضي -12

 .ُجْزء ،َأْخَبار اْبن َوْهبٍ  -13

 .ُجْزء ،َأْخَبار َأِبي الَمَطرف القَنازِعي -14

                                                
)، الذهبي، تذكرة 240/ 2)، ابن خلكان، وفیات األعیان(ج1/248) ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة(ج(1

)، الصفدي، الوافي 12/612)، تاریخ اإلسالم(ج21/141سیر أعالم النبالء(ج )،4/91الحفاظ (ج
/ 2)، أبو محمد الیافعي: مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة حوادث الزمان (ج13/230بالوفیات(ج

)، القنوجي، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر 262/ 4)، ابن العماد، شذرات الذهب (ج92
 ).311/ 2)، الزركلي، األعالم(ج451/ 3)، محمد عنان، دولة اإلسالم في األندلس (ج31 واألول (ص
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 َشَبطون.َأْخَبار ِزَیاد  -15

 .ُمَجلَّد ،ُقَضاة ُقْرُطَبة -16

 .ُجْزء ،الُمَسْلَسَالت -17

 .ُجْزء ،طرق َحِدْیث َمْن كذب عليّ  -18

 .ُجْزآنِ  ،َأْخَبار اْبن الُمَباَركِ  -19

 .ُجْزء َضْخم ،َأْخَبار اْبن ُعَیْیَنةَ  -20

 .الفوائد المنتخبة  -21

  .الحكایات المستغربة -22

 .المحاسن والفضائل   -23

  ابع المطلب الس
  وفاته

حافلة بالتصنیف، عامرة بالتدریس والتعلیم، وُتُوفّي ِفي  ،عاش ابن بشكوال حیاة طیبة 
وُدِفن لَصَالة  ،سنة َثَمان َوسبعین َوَخْمسِمائة ،الثَّاِمن لرمضان ،الُُّثلث األّول من َلْیَلة َیْوَم اْألَْرَبَعاء

َوصلى َعَلْیِه اْلَحاِكم َیْومِئٍذ  ،ر یحیى ْبن یحیىلى مقربة من قبعَ  ،اْلَعْصر بمقبرة اْبن اْلَعبَّاس
 ،َوِتْسَعة أشهر ،ْبن َعْبد اللَّه ْبن ِهَشام َوُهَو اْبن َثَالث َوَثَماِنیَن سنة ،َأُبو اْلَوِلید ِهَشام :بقرطبة

  .)1(َوَخْمَسة أّیام

  الثالث المبحث
  تمهیٌد في علٍم الجرِح والتعدیلِ 

میة بالغة، ودرجة عالیة، فهو بمنزلة الرأس من الجسد، قال إن لعلم الجرح والتعدیل أه
" هذا النوع من علم الحدیث معرفة الجرح والتعدیل، وهما في األصل نوعان :أبو عبد اهللا الحاكم

  .)2(كل منهما علم برأسه، وهو ثمرة هذا العلم والمرقاة الكبیرة منه"

                                                
 )250/ 1) ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة (ج(1
 ). 66) الحاكم، معرفة علوم الحدیث (ص (2
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الحدیث، هذا من أجل نوع "معرفة الثقات والضعفاء من رواة  :وقال ابن الصالح
  .)1(وأفخمه، فإنه المرقاة إلى معرفة صحة الحدیث وسقمه"

فهو صورة مشرفة لجهود علماء  ،وهذا العلم العظیم مما یفتخر به المسلمون على غیرهم
  المسلمین في الحفاظ على دینهم والذب عن سنة نبیهم صلى اهللا علیه وسلم.

  الب المختصرة في الجرح والتعدیل.وفي هذا المبحث سوف نتناول بعض المط

  المطلب األول
  تعریف علم الجرح والتعدیل

 لغة واصطالحًا: الجرح -1
  الجرح لغة:أوًال: 

"الجیم والراء والحاء أصالن: أحدهما الكسب، والثاني َشّق الِجْلد. فاألوَّل : قال ابن فارس
یِّئَاتِ أَْم َحِسَب الَّ ﴿: Uقولهم: اجترح إذا عمل وَكسَب. قال اهللا  وأما  .)2(﴾ِذیَن اْجتََرُحوا السَّ

، وقال )3("اآلَخر فقولهم: جرَحُه بحدیدٍة جْرحًا، واالسم الُجْرح. ویقال: ُجِرَح الشاهد إذا ُرّد قوُله
"الُجرح بالضم یكون باألبدان بالحدید ونحوه، والَجرح بالفتح یكون باللسان  :)4(بعض فقهاء اللغة

  ."في المعاني واألعراض

وقال عبد الهادي أبو طالب: الَجْرح (بفتح الجیم) غیر الُجرح بضم الجیم. الَجْرح 
   مصدر َجَرَح َیْجَرح َجْرحا إذا أحدث َشّقا في البدن.

وُیستعَمل كذلك في الشَّق المعنوي فنقول: "َجَرَح ِكبریاَءه" أي أهانه. و"َجَرح عواطَفه" أي أساء 
  .)5(تألمإلیه بقول أو فعل یجعالن عواطفه ت

ومن المجاز: جرحه بلسانه: سبه، وجرحه بأنیاب وأضراس إذا شتموه  قال الزمخشري:     
أي عملتا وأثرتا، وهو مستعار من تأثیر  :وبئس ما جرحت یداك، واجترحت یداك، وعابوه

                                                
 ). 349) ابن الصالح، علوم الحدیث (ص(1
  ].21) [الجاثیة:2(
  ).1/451) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة (ج3(
  ).6/337) الزبیدي، تاج العروس (ج4(

 ).78) أبو طالب،  معجم تصحیح لغة اإلعالم العربي (ص (5
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وهي عوامله من یدیه ورجلیه، وجوارح الصید. وجرح القاضي  :الجارح، ومنه جوارح اإلنسان
وهي ما تجرح به الشهادة. واستجرح فالن:  ،یقال للمشهود علیه: هل معك جرحةالشاهد، و 

  .)1(استحق أن یجرح

وقال األزهري: هو التأثیر في الَبِدِن بشقٍّ أو َقْطع، واستعیر في األمور المعنویة بمعنى 
  الشاهَد إذا عثرالتأثیر في الُخُلق والدین، بوصف ُیَناقضهما أو َیْقدح فیهما. فیقال: َجَرَح الحاكُم 

 .)2(من كذٍب وغیره، وقد اسُتجرح الشَّاهدُ  ،ِمْنه على ما َتْسقط به عدالته
  الجرح اصطالحًا: ثانیًا: 

هو وصٌف متى التحق بالراوي والشاهد سقط االعتبار بقولهما،  :یرى ابن األثیر أن الجرح  
  .)3(وبطل العمل به

إنما أطلقوا الجرح فیمن لیس  ،م بهذه الصناعةقال الخطیب البغدادي: (أئمتنا في العل       
  .)4(فیظنه من أهل العدالة، فیحتج بخبره) ،بعدل، لئال یتغطى أمره على من ال یخبره

وقد عرفه بعض المعاصرین بنحو تعریف ابن األثیر بلفظ مختصر، فقال: "هو الطعن 
  .)5(في الراوي بما ُیخل بعدالته أو ضبطه"

  .)6(الجرح فقال: وصف الراوي بما یقتضي رد روایتهوقد عرف الشریف العوني 

ینزل به من  ،: وصف متى التحق بالراويجرحمن خالل التعاریف الواردة یتبّین بأّن ال      
   وُحْكِم صاحبها. ،بحسب داللة اللفظة ،إلى مرتبة االعتبار، أو الرَّد والّترك ،درجة االحتجاج

  :لغة واصطالحاً  التعدیل -2
  تعدیل لغة:الأوًال: 

قال ابن فارس: (عدل) العین والدال والالم أصالن صحیحان، لكنَّهما متقابالن 
                                                

 ).130/ 1) الزمخشري، أساس البالغة (ج(1
  ).4/141) األزهري، تهذیب اللغة (ج2(
  ).1/126) ابن األثیر، جامع األصول (ج3(
  ).39: ) الخطیب البغدادي، الكفایة في علم الروایة ( ص2(

)، عتـر، أصـول الجـرح والتعـدیل وعلـم الرجـال 3/82(ج الحـدیث ) محمد السماحي، المنهج الحـدیث فـي علـوم(5
  ). 7(ص

 ). 6) الشریف العوني، خالصة التأصیل لعلم الجرح والتعدیل (ص (6
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  كالمتضادَّین: أحُدهما یدلُّ على استواء، واآلخر یدلُّ على اعوجاج.

  فاألول: الَعْدل من النَّاس المرضّي المستِوي الّطریقة. یقال: هذا َعْدٌل، وهما َعْدٌل. 

ضًا، وهم ُعدوٌل، والَعْدل: الحكم باالستواء. ویقال للشَّيء یساوي الشيء: وتقول: هما َعْدالِن أی
  .)1(وانعَدلَ  ،هو... فأّما األصل اآلَخر فیقال في االعوجاج: َعَدل

  .)2(وتعدیل الشيء تقویمه، وتعدیل الشهود أن تقول إنهم عدول

ِبیدي:)3("قال المازري: "التعدیل أن یقول َعْدٌل ِرًضى "التّْفسیُق: ضدُّ الّتْعدیل.  . وقال الزَّ
  .)4("ُیقال: فّسَقه الحاِكُم، أي: حَكَم بِفْسِقه

بوصفهم بأنهم ُعدوٌل  ،أو ُرواة الحدیث ،ومصدر عدََّل: تعدیل، وهو تزكیة الشُّهود
ُتْرَضى شهادُتهم، والتعدیل من أهم علوم الحدیث؛ إذ به یتمیز الصحیح من السقیم، والمقبول من 

 .)5(الروایات "لم یكن الحدیث النَّبوّي ُیْقَبل إالَّ من راٍو تمَّ تعدیله"المردود من 

 :التعدیل اصطالحاً ثانیًا: 

اعتبر قولهما، وأخذ  -أي بالراوي والشاهد- وصف متى التحق بهماقال ابن األثیر: 
  .)6(به

تصحح  ،تقتضي قبول روایته في شهادة بالتزكیة ،: وصف الراوي بصفاتوقیل أیضاً 
  .)7(ل بمرویهالعم

  علم الجرح والتعدیل اصطالحًا: -3
لعل أقدم قول وقفت علیه في تعریف علم الجرح والتعدیل وٕان لم یكن صریحًا هو قول   

َال َأْعَلُم َأَحًدا ُأْعِطَي َطاَعَة اللَِّه َحتَّى َلْم َیْخِلْطَها ِبَمْعِصَیٍة ِإالَّ َیْحَیى ْبَن َزَكِریَّا : «اإلمام الشافعي

                                                
  ).4/246) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة (ج1(

 ). 1/202) أبو بكر الرازي، مختار الصحاح (ج(2
  ).593-592ص صاع، شرح حدود ابن عرفة () الرّ 3(
  ).305- 26/304) الزبیدي، تاج العروس (ج4(

  ).1468/ 2) أحمد عبد الحمید، معجم اللغة العربیة المعاصرة (ج(5
  ).1/126) ابن األثیر، جامع األصول (ج6(

 ). 385) أبو ُشهبة، الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث (ص(7
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إَِذا ْیِه السََّالُم، وََال َعَصى اللََّه َفَلْم َیْخِلْط ِبَطاَعٍة ، َفِإَذا َكاَن اْألَْغَلُب الطَّاَعَة َفُهَو اْلُمَعدَُّل ، وَ َعلَ 
  . )1(»َكاَن اْألَْغَلُب اْلَمْعِصَیَة َفُهَو اْلُمَجرَّحُ 

دادي بسنده هـ)، فقد روى الخطیب البغ327ابن أبي حاتم (ت: ثم جاء تعریف اإلمام    
وهو إذن یقرأ  ،إلى محمد بن الَفْضل الَعبَّاسي الَبْلخي، قال: "كنا عند عبد الرحمن بن أبي حاتم

ما  ،علینا كتاب الجرح والتعدیل، فدخل علیه یوسف بن الحسین الرازي، فقال له: یا أبا محمد
: وما الجرح والتعدیل؟ هذا الذي تقرؤه على الناس؟ فقال: كتاٌب صنّفته في الجرح والتعدیل، فقال

  .)2(أو غیر ثقة" ،َمْن كاَن منهم ثقةً  ،فقال: أظهُر أحواَل أهِل العلم
: لما كان أكثر األحكام ال سبیل إلى معرفته إال من جهة النقل، لزم أیضاً الخطیب  قالو 

وٕاال ُعِدَل  النظُر في حاِل النَّاقلین، والبحُث عن َعدالة الرَّاِوین، فمن ثبتت عدالته جازت روایته،
  .)3(والُتِمَس معرفة الحكم من جهة غیره ،عنه

 ،وتعدیلهم ،ولقد عرف حاجي خلیفة هذا العلم بأنه: علم یبحث فیه عن جرح الرواة
  .)4(بألفاظ مخصوصة، وعن مراتب تلك األلفاظ

وعرفه القنوجي بأنه: (علم یبحث فیه عن جرح الرواة وتعدیلهم، بألفاظ  مخصوصة، وعن      
  .)5(اتب تلك األلفاظ )مر 

وعرفه أبو غدة: (علم میزان الرجال، فیبحث فیه عن حال الراوي في نفسه، وفي مرویاته،      
  .)6(وشیوخه، وتالمیذه )

وعرفه مصطفى السباعي: علم یبحث فیه عن أحوال الرواة، وأمانتهم وثقتهم، وعدالتهم       
  .)7(نوضبطهم، أو عكس ذلك من كذب، أو غفلة، أو نسیا

وعرفه صبحي الصالح بأنه: علم یبحث عن الرواة من حیث ما ورد في شأنهم مما یشینهم، أو 
  .)8(یوكیهم بألفاظ مخصوصة

                                                
  ).79في علم الروایة (ص ) الخطیب البغدادي، الكفایة (1
  ).38(ص، السابقالمرجع  )2(
  ).2/200) الخطیب البغدادي، الجامع ألخالق الراوي (ج3(

 ). 1/582) حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (ج(4
  ).2/211القنوجي، أبجد العلوم (جأبو الطیب ) 5(
  ).184-183(ص) أبو غّدة، لمحات من تاریخ السنة و علوم الحدیث 4(

  ). 209) السباعي، السنة ومكانتها في التشریع اإلسالمي (ص(7
 ). 109) صبحي الصالح، علوم الحدیث ومصطلحه، عرض ودراسة (ص(8
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ُیبحث فیه عن َجرح  أنَّ "علم الَجْرح والتَّْعِدیل": هو "علمُ ومن هذه التعریفات یتبین 
واة األلفاظ، وهذا العلُم من فروع علم  بألفاٍظ مخصوصٍة، والبحث عن مراتِب تلك ،وَتْعِدیلهم ،الرُّ

  .، كما ذكر حاجي خلیفة، والقنوجيرجال اْألََحاِدیَث"

  المطلب الثاني
  نشأة علم الجرح والتعدیل وأهمیته 

  : نشأة علم الجرح والتعدیل:أوالً 
َواَیِة، ووضع اللبنة األولى لهذا  نشأ علم الجرح والتعدیل مبكًرا بالتزامن مع نشأة علم الرِّ

وألمته من  ،الذي كان یتثبت من صحة األخبار بنفسه، تعلیًما ألصحابه ، rلم َرُسوُل اللَّهِ الع
  بعدهم.

َحاَبة ُ  بعظم األمانة فهم الذین شهدوا الوحي والتنزیل، وعرفوا  رضي اهللا عنهم،وشعر الصَّ
ما َسنَّ وشرع و  Uما بلغهم عن ربه  rالتفسیر والتأویل، وُكلِّفوا بالتبلیغ، فحفظوا عن النَِّبي 

یَا أَیَُّھا  ﴿: Uوأمر ونهى، ووعوه وأتقنوه، ونقلوه بكل أمانٍة وتثبٍت، استجابة ألمر اهللا  ،وحكم
َعْلتُْم الَِّذیَن آََمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَْن تُِصیبُوا قَْوًما بَِجَھالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَ 

: (َبلُِّغوا َعنِّي َوَلْو آَیًة، َوَحدُِّثوا َعْن َبِني ِإْسَراِئیَل َوَال َحَرَج، َوَمْن َكَذَب r، وألمر نبیه )1(﴾نَاِدِمینَ 
ًدا َفْلَیتََبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّاِر)   .)2(َعَليَّ ُمَتَعمِّ

وایات في حیاته  yقاموا  ، وكان ذلك على نطاٍق ضیٍق جًدا  rبالتثبت من صحة الرِّ
عن صحة ما یروى، وغایتهم االطمئنان القلبي، ومن نماذج هذا ، r یعدو سؤالهم النَِّبيَّ ال

َقاَل:  r، َقاَل: ُحدِّْثُت َأنَّ َرُسوَل اللَِّه - َرِضَي اللَُّه َعْنُهما - التثبت: ما َرَواُه َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْمٍرو
َالِة)، َقا َل: َفَأتَْیُتُه َفَوَجْدُتُه ُیَصلِّي َجاِلًسا َفَوَضْعُت َیِدي َعَلى (َصَالُة الرَُّجِل َقاِعًدا ِنْصُف الصَّ

َأنََّك ُقْلَت: (َصَالُة  - َیا َرُسوَل اللَّهِ  - َرْأِسِه؛ َفَقاَل: (َما َلَك َیا َعْبَد اللَِّه ْبَن َعْمرو؟)، ُقْلُت: "ُحدِّْثتُ 
َالِة)، َوَأْنَت تُ  َصلِّي َقاِعًدا!"، َقاَل: (َأَجْل، َوَلِكنِّي َلْسُت َكَأَحٍد الرَُّجِل َقاِعًدا َعَلى ِنْصِف الصَّ

  فضًال عما كان منها بعد وفاته.  ،rوغیر ذلك من نماذج عدیدة كانت في حیاته  .)3(ِمْنُكْم)

                                                
  ].6) [الحجرات:1(
رقم الحدیث : 4/168أحادیث األنبیاء/ باب ما ذكر عن بني إسرائیل،جكتاب  صحیح البخاري،: البخاري[ )2(

  .-َرِضَي اللَُّه َعْنُهما-هللا بن عمرو ] عن عبـــد ا3461
صالة المسافرین وقصرها/ باب صالة النافلة قائًما وقاعًدا، وفعل بعض كتاب صحیح مسلم، [مسلم:  )3(

  ]. 735رقم الحدیث  : 504/ 1الركعة قائًما وبعضها قاعًدا، 
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وهذا یدّل على أنَّ النبي صلى اهللا علیه وسلم أول من وضع علم الجرح والتعدیل 
خاصة بعد وفاة  ،وتعددت صوره ،شكًال آخر  yحابةوقواعده، وأخذ النَّْقد في حیاة الص

َواَیة،  ،من مبالغة في التثبت ،rالنَِّبيّ  استدراك و ودقة في التحري عند النقل، إلى اإلقالل من الرِّ
َحاَبة بعضهم على بعض، وظهور بعض المصطلحات الخاصة بالَجْرح والتَّْعِدیل، ولكن   yالصَّ

َحاَبة    . )1(لعدم وجود الضعف فیهم ،دون السند ،ذاك على نقد المتنآن yتركزت اهتمامات الصَّ

ولقد ظهرت أسالیب متنوعة في نقد المتون، والتثبت من صحتها، والتحري من دقة 
  وغیر ذلك. ،نقلها، مثل طلب الشاهد، واالستحالف

، أول من احتاط في قبول األخبار، عن طریق طلب tوقد كان أبو بكر الصدیق 
دِّیِق، َتْسَأُلُه ِمیَراَثَها؟ فَعْن قَ  ،الشاهد ِبیَصَة ْبِن ُذَؤْیٍب، َأنَُّه َقاَل: َجاَءِت اْلَجدَُّة ِإَلى َأِبي َبْكٍر الصِّ

َوَسلََّم َفَقاَل: َما َلِك ِفي ِكَتاِب اللَِّه َتَعاَلى َشْيٌء، َوَما َعِلْمُت َلِك ِفي ُسنَِّة َنِبيِّ اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه 
َحَضْرُت َرُسوَل اللَِّه «، َفاْرِجِعي َحتَّى َأْسَأَل النَّاَس، َفَسَأَل النَّاَس، َفَقاَل اْلُمِغیَرُة ْبُن ُشْعَبَة، َشْیًئا

، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َهْل َمَعَك َغْیُرَك؟ َفَقاَم ُمَحمَُّد ْبُن َمْسَلَمَة، »َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َأْعَطاَها السُُّدَس 
  .)2(َقاَل: ِمْثَل َما َقاَل اْلُمِغیَرُة ْبُن ُشْعَبَة، َفَأْنَفَذُه َلَها َأُبو َبْكرفَ 

، ومثال ذلك: ما َرَواُه tأمیر المؤمنین عمر بن الخطاب وعلى هذا النهج سار أیضاً 
اَء َأُبو ُموَسى َكَأنَُّه ، َقاَل: "ُكْنُت ِفي َمْجِلٍس ِمْن َمَجاِلِس اْألَْنَصاِر، ِإْذ جَ t َأبو َسِعیٍد اْلُخْدِريُّ 

َفَرَجْعُت، َفَقاَل: َما َمَنَعَك؟، ُقْلُت:  ،َمْذُعوٌر، َفَقاَل: اْسَتْأَذْنُت َعَلى ُعَمَر َثَالثًا، َفَلْم ُیْؤَذْن ِلي
َفَلْم ُیْؤَذْن َلُه  ،ُكْم َثَالثًا: (ِإَذا اْسَتْأَذَن َأَحدُ rاْسَتْأَذْنُت َثَالثًا َفَلْم ُیْؤَذْن ِلي َفَرَجْعُت، َوَقاَل َرُسوُل اللَِّه 

؟، َفَقاَل ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب: rَفْلَیْرِجْع)، َفَقاَل: َواللَِّه َلتُِقیَمنَّ َعَلْیِه ِبَبیَِّنٍة، َأِمْنُكْم َأَحٌد َسِمَعُه ِمْن النَِّبيِّ 
 rْلَقْوِم َفُقْمُت َمَعُه، َفَأْخَبْرُت ُعَمَر َأنَّ النَِّبيَّ َواللَِّه َال َیُقوُم َمَعَك ِإالَّ َأْصَغُر اْلَقْوِم، َفُكْنُت َأْصَغَر ا

  .)3(َقاَل َذِلَك"

                                                
  ).184 شعبان، التأصیل الشرعي لقواعد المحدثین (ص )1(

]، و[الترمذي: السنن،  2896: رقم الحدیث 3/81نن، كتاب الفرائض/ باب في الجدة، ) [أبو داود: الس(2
]، و[النسائي: السنن الكبرى، كتاب 2100: رقم الحدیث4/419كتاب الفرائض/ باب میراث الجدة، 

]، و[ابن 3606،  6305: رقم الحدیث 6/111الفرائض/باب ِذْكُر اْلَجدَّاِت َواْألَْجَداِد، َوَمَقاِدیِر َنِصیِبِهْم، 
  ]، والحدیث صحیح.2724: 2/909ماجة: السنن، كتاب الفرائض/ باب میراث الجدة، ج

، 6245)، ح8/54االْسِتْئَذاِن، باب: التسلیم واالْسِتْئَذاِن ثالثًا، (جكتاب: صحیح البخاري، [البخاري، ) 3(
  ].  2153)، ح3/1694ِكَتاب: اآلَداِب، باب: االْسِتْئَذاِن، (ج ،صحیح مسلممسلم، و 
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للتثبت، ومثال  ،(االستحالف) استخدم أسلوب tوفي عهد اإلمام علي بن أبي طالب 
  rهِ ِإَذا َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل اللَّ  :، َقاَل: "ِإنِّي ُكْنُت َرُجًال tبن أبي طالب ذلك: ما َرَواُه َعِليُّ 

َفِإَذا  ،َنَفَعِني اللَُّه ِمْنُه ِبَما َشاَء َأْن َیْنَفَعِني ِبِه، َوإَِذا َحدَّثَِني َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِبِه اْسَتْحَلْفُتهُ  ،َحِدیثًا
َیُقوُل:  r هِ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ  - َوَصَدَق َأُبو َبْكرٍ - َحدَّثَِني َأُبو َبْكٍر  َوإِنَّهُ  َحَلَف ِلي َصدَّْقُتُه،

، ُثمَّ َقَرَأ )1(ُه َلهُ َما ِمْن َرُجٍل ُیْذِنُب َذْنًبا، ثُمَّ َیُقوُم َفَیَتَطهَُّر، ثُمَّ ُیَصلِّي، ثُمَّ َیْسَتْغِفُر اللََّه ِإالَّ َغَفَر اللَّ "
هللاَ فَاْستَْغفَُروا لُِذنُوبِِھْم َوَمْن ﴿َوالَِّذیَن إَِذا فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو َظلَُموا أَْنفَُسُھْم َذَكُروا َهِذِه اْآلَیَة: 

وا َعلَى َما فََعلُوا َوُھْم یَْعلَُموَن﴾ نُوَب إِالَّ هللاُ َولَْم یُِصرُّ ، وغیر ذلك من األسالیب )2( "یَْغفُِر الذُّ
َحاَبةُ    في نقد المتون.  yالتي استعملها الصَّ

صلى اهللا علیه وسلم،  وهذا الذي ذكر من احتیاط بعض الصحابة في حدیث رسول اهللا
وتثبتهم من الرواة، لم یكن كثیرًا، وال صریحًا باالتهام؛ لعدم كثرة دواعیه، ولما سبق من قول 

 ،قد مهَّدوا الطریق لمن جاء بعدهم yنَّهم إویمكن القول  أما إني لم أتهمك. :عمر ألبي موسى
م وتعلموا أدًبا جمیًال في فن لذا زادت ثقتهم واطمئنانه ؛فصار الناس بعدهم في الطریق الممهد

 ،فلم تُقبل األقوال إال بعد عرض على منهج النَّْقد ،وتم وضع حد للمتقولین .الموضوعیة، والنَّْقد
  .)3(وقواعد الَجْرح والتَّْعِدیل، ومن ثم فقد شكلت ُأسًسا للتعامل مع السُّنَّة

شأ في أواخر القرن األول الهجري، فإنَّ البحث في الرَّاوي والمروي واِإلْسَناِد، ن :وعلى هذا
َحاَبُة والتَّاِبعون من  ثم سار أتباع التَّابعین ومن بعدهم على هذا النهج، والتزموا بما وضع الصَّ

وایات سنًدا ومتًنا، حتى إذا كان منتصف القرن الثاني  ،وقوانین علمیة وعملیة ،قواعد لنقد الرِّ
التدوین الذي ُبدئ رسمًیا في عهد الخلیفة الراشد عمر  ذلك، الهجري نشط تدوین السُّنَّة النبویة

خوًفا على الحدیث النبوي من الضیاع، وحرًصا على سالمته  ،وبأمر منه ، tبن عبد العزیز
  .)4(من الكذب والوضع

  فقال:  ،وقام اإلمام ابن حبان ببیان المراحل التي مر بها علم الجرح والتعدیل بعد ذلك

                                                
رقم  :1/524 / باب ما جاء في الصالة عند التوبة،rمواقیت الصالة عن النَِّبيّ كتاب ، سننال[الترمذي:  )1(

السنن، ِكَتاب إقامة الصالة، والسنة فیها/ باب ما جاَء في أنَّ الصالَة كّفارة،  :]، و [ابن ماجة406 الحدیث
  مذي: حدیُث عليِّ حدیٌث َحَسنُّ . . وقال اإلمام التر ]1395رقم الحدیث : 1/446

 ].135) [آل عمران:2(
  ).235 شعبان، التأصیل الشرعي لقواعد المحدثین (ص )3(
  ).329-328ص  السُّنَّة قبل الّتدوین (محمد عجاج،  )4(
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 ،فیما استنُّوا من التیقظ من الروایات ،تنَّ بُسنتهم، واهتدى بهدیهم"ثم أخذ مسلَكهم، واس  -1
جماعٌة من أهل المدینة من سادات التابعین، منهم: سعید بن المسیب، والقاسم بن محمد بن 

، وأبو سلمة بن يبن الُحسین بن عل ياهللا بن عمر، وعل بكر، وسالم بن عبد يأب
اهللا بن عتبة، وخارجة بن زید بن ثابت، وعروة بن  اهللا بن عبد عبدالرحمن بن عوف، وعبید

الرحمن بن الحارث بن هشام، وسلیمان بن یسار. فجدُّوا  الزبیر بن العوَّام، وأبو بكر بن عبد
في ِحْفظ السُّنن، والرحلة فیها، والتفتیش عنها، والتفقُّه فیها، وَلِزموا الدِّین، ودعوة 

 .)1(المسلمین

بع الطُّرق، وانتقاء الرجال، ورحل في جْمع السنن جماعٌة بعدهم، ثم أخذ عنهم الِعلم، وتت -2
في جماعة  ،منهم: الزهري، ویحیى بن سعید األنصاري، وهشام بن ُعْروة، وسعد بن إبراهیم

معهم من أهل المدینة، إالَّ أنَّ أكثَرهم تیقًظا، وأوسعهم حفًظا، وأدومهم رحلة، وأعالهم همة: 
 .)2(رحمة اهللا علیه - الزهري 

 ،ثم َأَخذ عن هؤالء مسلَك الحدیث، وانتقاد الرجال، وِحْفظ السُّنن، والقْدح في الضعفاء -3
جماعٌة من أئمة المسلمین، والفقهاء في الدین، منهم: سفیان بن سعید الثوري، ومالك بن 

اج، وعبد  الرحمن بن عمرو األوزاعي، وحمَّاد بن َسَلمة، واللَّْیث بن أنس، وُشْعبة بن الحجَّ
سعد، وحمَّاد بن زید، وُسفیان بن ُعیینة، في جماعة معهم. إالَّ أنَّ من أشدهم انتقاء للسنن، 

آخر ثالثة أنفس:  ،ءبشيال یشوبونها  ،وأكثرهم مواظبة علیها، حتى جعلوا ذلك صناعًة لهم
  .)3(مالك، والثوري، وُشْعبة

ال، والتفتیش عن الضعفاء، ثم أخذ عن هؤالء بعدهم الرسم في الحدیث، والتنقیر عن الرِّج -4
 اهللا بن المبارك، ویحیى بن سعید القطَّان، والبْحث عن أسباب النقل جماعة، منهم: عبد

ووكیع بن الجرَّاح، وعبدالرحمن بن مهدي، ومحمد بن إدریس المطلبي الشافعي، في جماعة 
والمتروكین، حتى معهم، إالَّ أنَّ من أكثرهم تنقیًرا عن شأن المحدِّثین، وأتركهم للضعفاء 

ین ،جعلوا ھذا الشأَن صناعًة لھم والورع الشدید،  ،لم یتعدوھا إلى غیرھا، مع لزوم الدِّ
ان، وعبدالرحمن بن مھدي نن، رجالن: یحیى بن سعید القطَّ   .)4(والنفقة في السُّ

                                                
 ). 1/38) ابن حبان، المجروحین (ج(1
 ).1/39، (جالسابق) المرجع (2
  ).1/40) المرجع نفسه، (ج(3
 ).1/52نفسه، (ج) المرجع (4
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ْمع ثم ُأِخذ عن هؤالء مسلُك الحدیث واالختبار، وانتقاء الرِّجال في اآلثار، حتى رحلوا في ج -5
السنن إلى األمصار، وفتَّشوا المدن واألقطار، وأطلقوا على المتروكین الَجْرح، وعلى 
الضعفاء الَقْدح، وبیَّنوا كیفیة أحوال الثقات والمدلِّسین، واألئمَّة والمتروكین، حتى صاروا 

 - ل ُیقتَدى بهم في اآلثار، وأئمًَّة َیسلك مسلَكهم في األخبار جماعٌة، منهم: أحمد بن حنب
اهللا المدیني، وأبو بكر بن أبي َشْیبة،  ویحیى بن معین، وعلي بن عبد - رضي اهللا عنه 

اهللا بن عمر القواریري، وزهیر بن حرب، وخیثمة، في  وٕاسحاق بن إبراهیم الحنظلي، وُعبید
م جماعة من أقرانهم، إالَّ أنَّ من أورِعهم في الدِّین، وأكثرهم تفتیًشا على المتروكین، وأْلزمه

كان أحمد بن حنبل، ویحیى بن معین، وعلي بن  -لهذه الصناعة على دائم األوقات منهم 
 .)1(رحمة اهللا علیهم أجمعین -المدیني 

جماعٌة، منهم:  - ثم أخذ عن هؤالء مسلَك االنتقاد في األخبار، وانتقاء الرِّجال في اآلثار  -6
اهللا  من الدارمي، وأبو ُزْرعة ُعَبیدالرح اهللا بن عبد محمد بن یحیى الذهلي النیسابوري، وعبد

اج  بن عبدالكریم بن یزید الرازي، ومحمد بن إسماعیل الجعفي البخاري، ومسلم بن الحجَّ
النیسابوري، وأبو داود سلیمان بن األشعث السِّْجستاني في جماعة من أقرانهم، أمعنوا في 

بوا على السُّنة والمذاكرة، والتصنیف في الرِّْحلة، وواظ االِحْفظ، وأكثروا في الكتابة، وأْفَرطو 
والمدارسة، حتى أخذ عنهم َمن نشأ بعَدهم من شیوخنا هذا المذهب، وَسَلكوا هذا المسلك، 
حتى إنَّ أحدهم لو ُسئل عن عدد األحرف في السُّنن لكلِّ ُسنَّة منها، عدَّها عد ا، ولو ِزید 

ة، ولوالهم لدرسِت اآلثار، واْضَمَحلَِّت أو واو، ألخرجها طوًعا، وألظهرها دیان ،فیها َأِلف
األخبار، وعال أهُل الضاللة والهوى، وارتفع أهُل الِبدع والعمى، فُهم ألهل البدع قامعون، 

 .)2(بالسُّنن شأَنهم دامغون..."

  .له رجاله وفرسانه، وقواعده وضوابطه، ومصنفاته ومؤلفاته فأصبح الجرح والتعدیل علماً 

وبین من هو في  ،ودونت في الجرح والتعدیل والعلل ،صنفت الكتبقال السخاوي: "ثم   
توجعه  نومن هو لین كم ،ومن هو في الثقة كالشاب الصحیح الجسم ،الثقة والثبت كالساریة

ومن صفته  ،ومن صفته كمحموم ترجح إلى السالمة .یعد من أهل العافیة ،رأسه وهو متماسك

                                                
 ).1/54) ابن حبان، المجروحین (ج(1
 ).1/58، (جالسابق) المرجع (2
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وهو الذي یسقط  ،اه وأشرف على التلفوآخر كمن سقط قو  ،كمریض شعبان من المرض
  .)1(حدیثه"

  : أهمیة علم الجرح والتعدیل:ثانیاً 
غیر خاف على المشتغل بعلم الحدیث ما لعلم الجرح والتعدیل من أهمیة بالغة، ودرجة   

  هي:، )2(تظهر األهمیة البالغة لعلم الجرح والتعدیل من عدة أوجهعالیة. و 

حة في أعلى المراتب، تجمع جوانب النصح التي أنه نصیحة، وأي نصیحة، إنها نصی -1
  .)3(َوَعامَِّتِهْم" ،وَِألَِئمَِّة الُمْسِلِمینَ  ،َوِلَرُسوِلهِ  ،أوردها الحدیث: "الدِّیُن النَِّصیَحُة: ِللَّهِ 

أنه أداء لحق اهللا على العلماء أن یبینوا حقائق ما یتصل بالدین، یدل على ذلك آیات من  -2
ُ ِمیثَاَق الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب لَتُبَیِّنُنَّھُ لِلنَّاِس َوَالَ ْكتُُمونَھُ﴾ :الىكقوله تع ،القرآن ، )4(﴿َوإِْذ أََخَذ هللاَّ

وغیر  .)5("القیامة یومَ  نارٍ  من بِلجامٍ  اهللا أْلَجَمهُ  فَكَتَمُه، ِعْلِم، َعنْ  ُسِئلَ  َمن" :ومن السنة حدیث
ي كالقرآن وذلك كما أجاب شعبة بن الحجاج  لما قیل ذلك... والحدیث مصدر للدین اإلسالم

ُلوِني َحتَّى َأْنُظَر اللَّْیَلَة  ؟له: "َیا َأَبا ِبْسَطاٍم، َكْیَف َتَرْكَت ِعْلَم ِرَجاٍل َوَفَضْحَتُهْم، َفَلْو َكَفْفتَ  َفَقاَل: َأجِّ
ا َكاَن ِمَن اْلَغِد َخَرَج َعَلْیَنا َعَلى َحِمیٍر َلُه ِفیَما َبْیِني َوَبْیَن َخاِلِقي، َهْل َیَسُعِني َذِلَك؟ َقاَل: َفَلمَّ 

 .)6(مُ َفَقاَل: َقْد َنَظْرُت ِفیَما َبْیِني َوَبْیَن َخاِلِقي، َفَال َیَسُعِني ُدوَن َأْن ُأَبیَِّن ُأُموَرُهْم ِللنَّاِس َوالسَّالَ 

كما قال اإلمام یحیى  ،الجرح والتعدیل صیانة للدین، بذب الكذب والغلط عن سید المرسلین-3
بن سعید القطان في الذین ترك حدیثهم: "ألْن َیُكوَن َهؤَُالِء ُخَصَماِئي َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن َیُكوَن 

  .َخْصِمي َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَّ، َیُقوُل: ِلَم َحدَّْثَت َعنِّي َحِدیثًا َتَرى َأنَُّه َكِذٌب"

                                                
 ).353/ 4) السخاوي، فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث (ج(1
 ). 21 -19) نور الدین عتر، أصول الجرح والتعدیل وعلم الرجال  (ص(2
 ولرسوله وألئمة المسلمین وعامتهم، ) [البخاري: صحیح البخاري،  كتاب اإلیمان/ باب الدین النصیحة هللا(3

 ] . 1/74] هكذا معلقًا، و[مسلم: صحیح مسلم،  كتاب اإلیمان/ باب أن الدین نصیحة، 1/21
  ].187) [آل عمران: (4
]، و[الترمذي، السنن، 3658، رقم الحدیث 3/321) [أبو داود، السنن، كتاب العلم/ باب كراهیة منع العلم ، (5

، رقم الحدیث 4/326ِعْلِم َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم/ َباُب َما َجاَء ِفي ِكْتَماِن الِعْلِم ، كتاب َأْبَواُب الْ 
]، قال الترمذي: َحِدیُث 261، رقم الحدیث1/96] ، و[ابن ماجة، السنن، باب َمْن ُسِئَل َعْن ِعْلٍم َفَكَتَمُه، 2649

  َسٌن.َأِبي ُهَرْیَرَة َحِدیٌث حَ 
  ).164/ 1) الخطیب البغدادي، الكفایة في معرفة أصول علم الروایة  (ج(6
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هود األعالم، ورحالتهم في طلب األسانید، ومعرفة رجالها، حتى قطعوا الفیافي والقفار، ولوال ج
واكتفوا بكسر الخبز ولبس األطمار، لظهرت الدجاجلة، واستولت الزنادقة على أمور الدین، 

  .)1(وسیطرت المبتدعة في حیاة المسلمین

ِقیَل ِالْبِن اْلُمَباَرِك: َهِذِه  .دینهلتنجیز وعد اهللا بحفظ  ؛فقد كان هذا العلم وسیلة مهمة جداً 
ْكَر َوإِنَّا لَھُ  ﴿ ، قال تعالى:)2(اَألَحاِدیُث اْلَمْصُنوَعُة؟ َقاَل: َیِعیُش َلَها اْلَجَهاِبَذةُ  ْلنَا الذِّ إِنَّا نَْحُن نَزَّ

  .)3(﴾لََحافِظُونَ 

ما یدلل على ذلك ما ، ومإن علم الجرح والتعدیل أساس في تكوین عالم الشرع، لیسمى عالماً -4
َلْم َیْدُخِل الَِّذیَن  ،عن الرَّاِفِعيُّ َوَغْیُرُه: ِإَذا ُأوِصَي ِلْلُعَلَماءِ  الراوي، نقله السیوطي في تدریب

َواِة َواْلُمُتوِن؛ ِألَنَّ السََّماَع اْلُمجَ  ،َیْسَمُعوَن اْلَحِدیَث، َوَال ِعْلَم َلُهْم ِبُطُرِقهِ  َد َلْیَس َوَال ِبَأْسَماِء الرُّ رَّ
 .)4(ِبِعْلمٍ 

: َأمَّا اْلُفَقَهاءُ  ْرَكِشيُّ َفاْسُم اْلُمَحدِِّث ِعْنَدُهْم َال ُیْطَلُق ِإالَّ َعَلى َمْن َحِفَظ َمْتَن اْلَحِدیِث،  ،َوَقاَل الزَّ
  .)5(َها، ُدوَن اْلُمْقَتِصِر َعَلى السََّماعِ ِرَجاِلِه َوَجْرحِ  َوَعِلَم َعَداَلةِ 

م عون كبیر الجتماع كلمة األمة المسلمة، ألن أساس قبول الحدیث ورده معرفة إن هذا العل-5
وهذه وظیفة الجرح والتعدیل، فكان في روایات  ؟أو ال ،الراوي هل یؤدي الحدیث كما سمعه

 الثقات والمقبولین ما یجمع كلمة المسلمین.

  المطلب الثالث
  مشروعیة الجرح والتعدیل 

 ،والسُّنَّة النبویة ،بالقرآن الكریم ،فیهم جرًحا وتعدیًال  ،ل والكالمثبتت مشروعیة نقد الرَِّجا
  واإلجماع، وفیما یلي بیان بعض األدلة على ذلك:

  

  
                                                

  ).164/ 1) الخطیب البغدادي، الكفایة في معرفة أصول علم الروایة  (ج(1
 ).146/ 1، (جالسابق) المرجع (2
  ].9) [الحجر: (3
  ). 30/ 1) السیوطي، تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي (ج(4
  ).1/31، (ج السابق) المرجع (5
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  من القرآن الكریم:  - 1

ُ لِیََذَر اْلُمْؤِمنِیَن َعلَى َما أَْنتُْم َعلَْیِھ َحتَّى یَِمیَز اْلَخبِ تعالى: سبحانه و  اهللا قال -  یَث ﴿َما َكاَن هللاَّ
  .)1(ِمَن الطَّیِِّب﴾

ٍ فَتَبَیَّنُوا أَْن تُِصیبُوا  تعالى:سبحانه و قال اهللا  -  ﴿یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأ
  .)2(قَْوًما بَِجَھالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فََعْلتُْم نَاِدِمیَن﴾

ُھْم أَْمٌر ِمَن األَْمِن أَِو الَخْوِف أََذاُعوا بِِھ َولَْو َردُّوهُ ﴿َوإَِذا َجاءَ تعالى: اهللا سبحانه و  وقال  - 
ُسوِل َوإِلَى أُولِي األَْمِر ِمْنُھْم لََعلَِمھُ الَِّذیَن یَْستَْنبِطُونَھُ ِمْنُھْم َولَْوَال فَْضُل هللاِ  إِلَى الرَّ

ْیطَاَن إِالَّ قَلِ    .)3(یًال﴾َعلَْیُكْم َوَرْحَمتُھُ َالتَّبَْعتُُم الشَّ

َھاَدةَ  ِ﴾تعالى: سبحانه و  اهللا وقال  -    .)4(﴿َوأَْشِھُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم َوأَقِیُموا الشَّ

ُل اْآلیَاِت َولِتَْستَبِیَن َسبِیُل اْلُمْجِرِمیَن ﴾تعالى: قال اهللا سبحانه و  -    .)5(﴿َوَكَذلَِك نُفَصِّ

ة الصحیح"، ثم قال: "خبر الفاسِق وقد ذكر اإلمام مسلم بعض هذه اآلیات في "مقدم
ساقٌط غیر مقبول، وأنَّ شهادَة غیر الَعْدِل مردودة، والخبر وٕان فارق معناه معنى الشهادة في 
بعض الوجوه، فقد یجتمعان في أعظم معانیهما، إذ كان خبر الفاسق غیر مقبول عند أهل 

  .)6(العلم، كما أن شهادته مردودة عند جمیعهم"
  لنبویة المشرفة: من السنة ا - 2

  في جواز الجرح والتعدیل:  rعلى لسان النبي الكریم  وردت أدلة 

وا ِبَجَناَزٍة، َفَأْثَنْوا َعَلْیَها َخْیًرا، َفَقاَل النَِّبيُّ صَ عن  -  لَّى َأَنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َیُقوُل: َمرُّ
َفَقاَل ُعَمُر ْبُن » َوَجَبتْ «وا ِبُأْخَرى َفَأْثَنْوا َعَلْیَها َشر ا، َفَقاَل: ثُمَّ َمرُّ » َوَجَبتْ «اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: 

َهَذا َأْثَنْیُتْم َعَلْیِه َخْیًرا، َفَوَجَبْت َلُه الَجنَُّة، َوَهَذا «الَخطَّاِب َرِضَي اللَُّه َعْنُه: َما َوَجَبْت؟ َقاَل: 
 . )7(»ُه النَّاُر، َأْنُتْم ُشَهَداُء اللَِّه ِفي اَألْرضِ َأْثَنْیُتْم َعَلْیِه َشر ا، َفَوَجَبْت لَ 

                                                
  ].179) [آل عمران: (1
  ].6) [الحجرات: 2(
  ].83) [النساء: 3(
  ].2) [الطالق: 4(

 ].55) [األنعام: (5
  ).1/8) مسلم، مقدمة صحیح مسلم (ج6(

  ].1327: رقم الحدیث 2/97) [البخاري: صحیح البخاري، كتاب الجنائز/ َباُب ثََناِء النَّاِس َعَلى الَمیِِّت، (7
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َبْیرِ  -  َقاَلْت: اْسَتْأَذَن َرُجٌل َعَلى  ،َأْخَبَرْتهُ  - َرِضَي اللَُّه َعْنَها- َأنَّ َعاِئَشةَ  ،ما َرَواُه ُعْرَوُة ْبُن الزُّ
َأْو اْبُن اْلَعِشیَرِة)، َفَلمَّا َدَخَل َأَالَن َلُه ِبْئَس َأُخو اْلَعِشیَرِة،  ،َفَقاَل: (اْئَذُنوا َلهُ  rَرُسوِل اللَّه ِ 

َشرَّ  اْلَكَالَم، ُقْلُت: َیا َرُسوَل اللَِّه، ُقْلَت الَِّذي ُقْلَت، ُثمَّ َأَلْنَت َلُه اْلَكَالَم، َقاَل: (َأْي َعاِئَشُة، ِإنَّ 
، وهذا مثال واضح الداللة على جواز )1(ِشِه)َأْو َوَدَعُه النَّاُس اتَِّقاَء ُفحْ  ،النَّاِس َمْن َتَرَكُه النَّاُس 

  الجرح.

للرجل: بئس رجل العشیرة؛ دلیل على أنَّ  r"ففي قول النَِّبّي  :قال الخطیب الَبْغداديُّ 
على ما یوجب العلم والدِّین من النصیحة للسائل؛  ،إخبار الُمخبر بما یكون في الرجل من العیب

 - واهللا أعلم - بما ذكر فیه rوٕانَّما أراد  .rأطلقه النَِّبّي  لما ،لیس بغیبة، إذ لو كان ذلك غیبة
 .أن یبّین للناس الحالة المذمومة منه، وهي الفحش فیجتنبوها، ال أنَّه أراد الطعن علیه، والثلب له

وكذلك أئمتنا في العلم بهذه الصناعة، إنَّما أطلقوا الَجْرح فیمن لیس بعدل؛ لئال یتغطى أمره على 
إذا كان على  :فیحتج بخبره، واإلخبار عن حقیقة األمر ،ُبُره، فیظنه من أهل العدالةمن ال ُیخْ 

  .)2(الوجه الذي ذكرناه ال یكون غیبة"

َقاَل َلَها: (ِإنَّ  rَأنَّ النَِّبّي  - َرِضَي اللَُّه َعْنهم - ْن ُأْخِتِه َحْفَصةَ مر، عَ ما َرَواُه اْبُن عُ وأیضًا:  -
  . وهذا الحدیث واضح الداللة على جواز التعدیل، )3(اِلٌح)َعْبَد اللَِّه َرُجٌل صَ 

  من اإلجماع:  - 3

كما َأنَّه ال تُقبل إالَّ  ،قال الخطیب الَبْغدادي: "َأجمع أهُل العلم على َأنَّه ال ُیقبل إالَّ خبر العدل - 
ُیسأل عنهما،  متى َلم ُتْعَرْف َعدالة الُمخِبر والَشاهد أنْ  شهادة العدل، وَلمَّا ثبت ذلك وجب 

إالَّ بالرجوع  ،إذ ال سبیل إلى العلم بما هما علیه ،أو ُیستخبر عن أحوالهما أهل المعرفة بهما
  .)4(فدَّل على أنَّه ال بد منه" ،إلى قول من كان بهما عارًفا في تزكیتهما

                                                
رقم الحدیث ، 8/13األدب/ باب لم یكن النَِّبيُّ فاحًشا وال ُمتفحًشا، كتاب  صحیح البخاري، البخاري:) [1(

 و[مسلم: صحیح]، 6054: رقم الحدیث 8/17 من اغتیاب أهل الفساد والریب، ، وباب ما یجوز6032
لة واآلداب/ باب ُمداراِة َمْن ُیتَّقى ُفحشه،   .]2591یث د: رقم الح4/2002 مسلم، ِكَتاب الِبرِّ والصِّ

  ).1/158) الخطیب البغدادي، الكفایة (ج2(
حابة/ باب مناقب عبد اهللا بن عمر بن الخطابكتاب صحیح البخاري،  [البخاري:) 3( َرِضَي اللَُّه  -فضائل الصَّ

صحیح مسلم، ِكَتاب فضائل  :]، و[مسلم 7029،7031، 7016، 3740: رقم الحدیث5/25 ،- َعْنُهما
حابة  ]. 2478رقم الحدیث : 4/1927/ باب من فضائل عبد اهللا بن عمر، الصَّ

  ).1/141) الخطیب البغدادي، الكفایة (ج4(
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 ،إّال من العاقل الصدوق ،أجمعوا على أنَّ الخبر ال یجب قبوله :وقال أیًضا: "أهل العلم
المأمون على ما ُیخبر به، وفي ذلك دلیل على جواز الَجْرح لمن لم یكن صدوًقا في 

  .)1(روایته"

وایات َوَسقیمها،  وقال اإلمام مسلم: "الواِجبُ  -  على ُكلِّ أحد َعَرَف التمییز َبْیَن صحیح الرِّ
ة َمخارجه، َوالسَِّتاَرَة في َوِثقات النَّاقلین َلَها مَن الُمتَّهمین، أْن ال َیْرِوَي منها إالَّ ما عَ  َرَف ِصحَّ

  .)2(والُمعاندِیَن، من أهل الِبَدِع" ،َناقلیه، وأْن َیتَّقي منها ما كان َعْن أهل التَُّهمِ 

مع قطع   لكن لما كان الَجْرح أمًرا صعًبا، فإنَّ فیه حّق اهللا مع حّق اآلدمي، وُربَّما ُیورثُ 
والمقت بین الناس، وٕانَّما ُجّوز  ،الدنیا، من المنافرةضرًرا في  النظر عن الضرر في اآلخرة 

  لمشروعیته، هي: ، لذلك وضع العلماء شروًطاً )3(للضرورة الشرعیة

  ال یجوز الَجْرح بما فوق الحاجة. -1

فیمن ُوجد فیه الَجْرح والتَّْعِدیل كالهما من  ،وال یجوز االكتفاء على نقل الَجْرح فقط -2
  النُّقَّاد.

وز جرُح من ال یحتاج إلى جرحه، ومنعوا من جرح العلماء الذین ال یحتاج إلیهم وال یج -3
  .)4(في روایة األحادیث بال ضرورة شرعیة

، والورعُ  ،والتقوى ،أهلیة الكالم في الَجْرح والتَّْعِدیل: ُیشترط في الجارح والُمعدِّل: العلمُ  -4
والتزكیة، ومن لیس كذلك ال والتجنب عن التعصب، ومعرفة أسباب الَجْرح  ،والصدقُ 

  .)5(وال التزكیة ،ُیقبل منه الَجْرح

ال  ،والفسَّاق ،وأهل الِبدع ،على أنَّ جرح الرواة ،فقد أجمع أئمَّة الحدیث قاطبةً  :وعلیه
  ُیعدُّ من الِغیبة المحرَّمة، بل هو واجٌب عند الحاجة ومستحّب.

                                                
  ).157 /1(جالخطیب البغدادي، الكفایة  )1(
  ).1/8) مسلم، مقدمة صحیح مسلم (ج2(
  ).11) اللكنوي، الرفع والتكمیل في الجرح والتعدیل (ص3(
  ).11ص(الجرح والتعدیل اللكنوي، الرفع والتكمیل في  )4(
  ).16ص( المرجع نفسه، ) 5(
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  المطلب الرابع
  طبقات النُّقَّاد في الجرح والتعدیل

، والعنایة بهذا النوع من علوم )1(من أنواع علوم الحدیث: معرفة طبقات الرواة والعلماء  
الحدیث قدیمة جدًا، ومما یدلل على أن وجود هذا العلم كان في حقبة مبكرة، وأنه حظي باهتمام 
العلماء قول ابن الصالح: "ذلك من المهمات التي افتضح بسبب الجهل بها غیر واحد من 

  . )2(ن وغیرهم"المصنفی

  أوًال: الطََّبقة لغًة واصطالًحا:
  الطََّبقة لغًة: - 1

قال ابن فارس في مادة طبق: "الطَّاُء َواْلَباُء َواْلَقاُف َأْصٌل َصِحیٌح َواِحٌد، َوُهَو َیُدلُّ َعَلى 
وُل: َأْطَبْقُت الشَّْيَء َعَلى َحتَّى ُیَغطَِّیُه، ِمْن َذِلَك الطََّبُق، َتقُ  ،َوْضِع َشْيٍء َمْبُسوٍط َعَلى ِمْثِلهِ 

ُل َطَبٌق ِللثَّاِني؛ َوَقْد َتَطاَبَق. َوِمْن َهَذا َقْوُلُهْم: َأْطَبَق النَّاُس َعَلى َكَذا، َكَأنَّ  َأْقَواَلُهْم الشَّْيِء، َفاْألَوَّ
  .)3(اْلَحاُل"َحتَّى َلْو ُصیَِّر َأَحُدُهَما ِطْبًقا ِلْآلَخِر َلَصَلَح. َوالطََّبُق:  ،َتَساَوتْ 

والطََّبُق: اُألّمة بعد اُألّمة، والجماعة من الناس َیْعِدلون جماعًة مثلهم، وقیل: هو 
وقول العباس في النَِّبّي  .الجماعة من الجراد والناس، وجاءنا َطَبٌق من الناس، وِطْبٌق: َأي كثیر

r"َظَهر َقْرن آخر، وإِنَّما قیل للَقْرن  ؛ فِإّنه َأراد ِإذا مضى َقْرن)4(: "إذا َمضى عاَلٌم َبدا َطَبٌق
ثم َیْنقرِضون، ویْأتي َطَبق لَألرض آخر، وكذلك طبقات الناس كل  ،َطَبٌق: ألَنهم َطَبق لَألرض

َطَبقة َطَبقت زمانها، والطََّبقات: الَمناِزل والَمراِتب، والطََّبقة: الحال، یقال: كان فالن من الدنیا 
: أي حاًال عن حال )5(لَتَْرَكبُنَّ طَبَقًا َعْن طَبٍَق﴾ ﴿ت، وفي التنزیل: على َطَبقات َشتَّى: أي حاال

  .)6(یوم القیامة

                                                
  ). 357) هو النوع الثالث والستون عند ابن الصالح، علوم الحدیث (ص(1
  ).357) المرجع نفسه، (ص(2
  ).3/439) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة (ج3(
یـب الحـدیث واألثـر ، انظـر: ابـن األثیـر، النهایـة فـي غر rیمـدح فیـه النبـي  t) شطر من بیت شعر للعبـاس 4(

  ).1/107(ج
  ].19) [االنشقاق: 5(
  ).62 - 26/49)، الزبیدي، تاج العروس (ج215 - 10/209) ابن منظور، لسان العرب (ج6(
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، وقال ابن )1(وقال الجوهري: "الطبق: واحد األطباق...وطبقات الناس في مراتبهم"
  .)2(الصالح: "الطبقة في اللغة: عبارة عن القوم المتشابهین"

  الطََّبقة اصطالًحا:  - 2
، وقال )3(جر: "عبارة عن جماعة: اشتركوا في السن، ولقاء المشایخ"قال ابن ح  
: "قوٌم َتَقاربوا في السِّنِّ واإلْسَناِد، أو في اإلْسَناِد فقط؛ بأنَّ یكون شیوخ هذا ُهم شیوخ السیوطي

  .)4(اآلَخِر، أو ُیَقاربوا ُشیوَخه"
من تداخل المشتبهین، وٕامكان  وأما الفائدة من معرفة الطبقات: قال ابن حجر: "فائدته: األمن

  . )5(االطالع على تبیین التدلیس، والوقوف على حقیقة المراد من العنعنة"

  : َطَبقات النُّقَّاد في الَجْرح والتَّْعِدیل:اً ثانی
أما المتكلمون ِفي الرَِّجال قال السخاوي: "َ  وبیان طبقاتهم، ،اجتهد العلماء في ذكر النُّقَّاد

َال یتهیأ حصرهم من  ،المستضاء بهم ِفي دفع الردى ،ْلهدى ومصابیح الظُّلمفخلق من ُنُجوم ا
َحاَبة َرِضي اهللا َعْنُهم، وهلم جرا قال ابن أبي حاتم: فمن العلماء الجهابذة النقاد . و )6("زمن الصَّ

مالك  :ونقادًا لناقلة اآلثار من الطبقة األولى بالحجاز ،وقدوة في الدین ،جعلهم اهللا علمًا لإلسالم
 ،وحماد بن زید ،وشعبة بن الحجاج ،سفیان الثوري :وبالعراق ،وسفیان بن عیینة ،بن أنس
یحیى بن  :ومن العلماء الجهابذة النقاد من أهل الطبقة الثانیة في البصرة ،)7(األوزاعي :وبالشام

 :الشام ، وفي)10(عبد اهللا بن المبارك :، وفي خراسان)9(مهدي وعبد الرحمن بن ،)8(سعید القطان
، ومن )12(على بن مسهر الدمشقيعبد األ ، وأبو مسهر)11(براهیم بن محمدإأبو اسحاق الفزاري 

                                                
  ).4/1512) الجوهري،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة (ج(1
  ). 357) ابن الصالح، معرفة أنواع علوم الحدیث (ص(2
  ). 66وضیح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر  (ص) ابن حجر، نزهة النظر في ت(3
  ).  2/518) السیوطي، تدریب الرَّاوي في شرح تقریب النََّواوي (ج4(

 ). 66) ابن حجر، نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر (ص(5
 ).93) السخاوي، المتكلمون في الرجال (ص (6
  ).10/ 1) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(7
  ).232/ 1) المرجع نفسه، (ج(8
  ).251/ 1) المرجع نفسه، (ج(9

  ).262/ 1) المرجع نفسه، (ج(10
  ).281/ 1) المرجع نفسه، (ج(11
  ).286/ 1) المرجع نفسه، (ج(12



55  
  

أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن  :من أهل بغداد ،العلماء الجهابذة النقاد من الطبقة الثالثة
من أهل  ،بعة، ومن العلماء الجهابذة النقاد من الطبقة الرا)2(ویحیى بن معین أبو زكریا، )1(حنبل
   .)4(، وأبو حاتم الرازي)3(أبو زرعة عبید اهللا بن عبد الكریم بن یزید :الري

وجعلهم سبع َطَبقات، «؛ فقال: أیضاً  اإلمام ابن َعِدي الجرجاني  ذكر خلًقا من النُّقَّادو  
َحابة  كالمه عن  وختم، )5(وآخرها: طََّبقة من النُّقَّاد أدرك ابن َعِدي أیامها ،yأولها: َطَبقة الصَّ

َحابة ،"قد ذكرت أسامي من استجاز لنفسه الكالم في الرَِّجال الطبقات بقوله: والتَّاِبعین،  ،من الصَّ
وحفظ عنه  ،وتابعي التَّاِبعین، ومن بعدهم َطَبَقًة َطَبَقًة، إلى یومنا هذا، أو من َنّصب نفسه لذلك

لكل واحد منهم البعض من في الثقات والضعاف، ومن حضرني في الحال اسمه، وذكرت 
فضائلهم، والمعنى الذي به یستحقون الكالم في الرَِّجال، وألجله یسألونهم، وتسلیم األئمة لهم 

  .)6(ذلك"

قال: "ذكرُت في ِكَتاِب "المزكین لُرَواة األخبار" أنهم فوأما الحاكم أبو عبد اهللا النیسابوري 
َفالطََّبَقُة اْألُوَلى ِمْنُهْم: َأُبو  ،ربعون رجًال في كل عصر منهم أربعة، وهم أ ،على عشر َطَبقات

، َوَزْیُد ْبُن ثَاِبٍت، َفِإنَُّهْم َقْد َجرَُّحوا َوَعدَُّلوا َواَیاِت  ،َبْكٍر، َوُعَمُر، َوَعِليٌّ ِة الرِّ َوَبَحُثوا َعْن ِصحَّ
، َوَأُبو َعِليٍّ النَّْیَساُبوِريُّ، َوَسِقیِمَها، َوالطََّبَقُة اْلَعاِشَرُة ِمْنُهْم: َأُبو ِإْسَحاَق ِإْبرَ  اِهیُم ْبُن َحْمَزَة اْألَْصَبَهاِنيُّ

، َوَأُبو اْلَقاِسِم َحْمَزُة ْبُن َعِليٍّ اْلِكَناِنيُّ الْ  "َوَأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َساِلٍم اْلَبْغَداِديُّ   .)7( ِمْصِريُّ

َواة باعتبارات ثالثة: فقد َقسَّم النُّ  يوأمــا الحافــظ الذهبــ   قَّاد الذین تكلَّموا في الرُّ
َواة، قال الحافظ الذهبي: "اعلم العدد الذيباعتبار  االعتبار األول: َهَداك  - َتكلَّموا فیه من الرُّ

  : )8(أنَّ الذین َقِبَل الناُس قوَلهم في الَجْرح والتَّْعِدیل، على ثالثة أقسام - اهللا

َواة، كابن معین، وأبي حاتم الرَّازي.قسم َتكلَّموا في أك -1   ثر الرُّ

                                                
  ).292/ 1) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل ، (ج(1
  ).314/ 1، (جالسابق) المرجع (2
  ).1/328) المرجع نفسه، (ج(3
  ).349/ 1مرجع نفسه، (ج) ال(4
  ).238 -1/117ن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج) اب5(
  ).1/241(ج ) المرجع نفسه،6(
  ).52معرفة علوم الحدیث (صالحاكم أبو عبد اهللا، ) 7(
  ).171) الذهبي، ذكر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل (ص8(
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َواة، كمالك، وشعبة. -2   وقسم َتكلَّموا في كثیر من الرُّ

  وقسم َتكلَّموا في الرجل بعد الرجل، كابن عیینة، والشافعي.  -3

َواة َجْرًحا وَتْعِدیًال".واالعتبار الثاني    : باعتبار أحكامهم على الرُّ

  : )1(أیًضا على ثالثة أقسام قال الحافظ الذهبي: "والكلُّ 

قسٌم منهم متعنٌِّت في الَجْرح، متثبٌِّت في التَّْعِدیل، َیغِمُز الرَّاوي بالغلطتین والثالث، وُیلیُِّن  -1
هل وافقه غیُره على  :بذلك حدیَثه، فهذا إذا وثَّق رجًال ُأِخَذ بتوثیقه، وٕاذا ضعَّف رجًال ننظر

ق ذاك أَحٌد من الُحذَّاق، فهو ضعیف، وٕان وثََّقه أَحٌد فهذا الذي فإْن وافقه، ولم ُیوثِّ  ؟تضعیفه
قالوا فیه: ال ُیقبل َتْجریحه إال مفسًَّرا، یعني ال یكفي أن یقول فیه ابُن معین مثًال: هو 
ضعیف، ولم ُیوضِّح سَبَب ضعفه، وغیُره قد وثَّقـه، فمثُل هذا ُیتوقَّف في تصحیح حدیثه، 

  رب، وابُن معین، وأبو حاتم، والُجْوَزجاني: متعنِّتون.    وهو إلى الُحْسِن أق

وقسٌم في ُمَقاَبَلِة هؤالء، كأبي عیسى التِّرمِذّي، وأبي عبد اهللا الحاكم، وأبي بكر البیهقي،  -2
 متساهلون. 

  وقسٌم كالبخارّي، وأحمد بن حنبل، وأبي ُزْرعة، وابن َعِدّي، ُمعتدلون ُمنصفون".  -3

واألزمنة التي عاشوا فیها، وقد َتَكلَّم الحافظ الذهبي في  ،: باعتبار َطَبَقاتهمالثواالعتبار الث
َحابة  ،البدایة عن حركة َنْقد الرَِّجال وتطورها، إلى أن وصل إلى  ،yبعد انقراض عصر الصَّ

في حدود الخمسین ومائة هجریة، حیث تكّلم طائفة من  ،العصر الذي انقرض فیه عامة التَّاِبعین
جهابذة في التوثیق والتضعیف، ثم شرع في بیان َطَبقات النُّقَّاد، فقال: "نشرع اآلن بتسمیة من ال

منهم على الطََّبقات واألزمنة،  -َتَعاَلى - كان إذا تكلَّم في الرَِّجال ُقِبَل قوله، وَنُسوُق من یسَّر اهللا
، أولها: َطَبقة أتباع التَّاِبعین، )3(، وجعلهم اثنتین وعشرین طبقة)2(واهللا الموفق للّسداد بَمنِّه"

  وآخرها: َطَبقة شیوخه وأقرانه.

                                                
  ).172 -171 ص(، الذهبي، ذكر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل  )1(
  ).172 - 171(ص لمرجع السابقا )2(
  ).227 - 175(ص ) المرجع نفسه،3(
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  المطلب الخامس
  التعدیل والجرحألفاظ مراتب  

من  ،یعبرون بها عن وصف حال الراوي ؛على استعمال ألفاظ ،اصطلح علماء هذا الفن
ب الجرح أو حیث القبول أو الرد، ویدلون بها على المرتبة التي ینبغي أن یوضع فیها من مرات

ألنها  ؛وال ریب أن معرفة هذه األلفاظ في غایة األهمیة لطالب الحدیث، والباحث فیه .التعدیل
واجتهدوا في  ،وقد كتب العلماء كثیرًا عن هذه المراتب .األداة التعبیریة التي تعرفنا صفة الراوي

  .)1(وبیان منازلها ،تقسیمها

  لعلماء المتقدمین والمتأخرین.وسأذكر مراتب ألفاظ الجرح والتعدیل عند ا

    أوًال: مراتب اإلمام عبد الرحمن بن مهدي:
قال  .هو اإلمام عبد الرحمن بن مهدي ،كان أول من قام بتصنیف الرواة على مراتب  

فهذا ال  ،احفظ عن الرجل الحافظ المتقن ي:قال لي عبد الرحمن بن مهد ى:محمد بن المثن
فهذا ال یترك حدیثه، ولو ترك حدیث مثل  ،حدیثه الصحة یختلف فیه، وآخر یهم والغالب على

یعني ال  - فهذا یترك حدیثه  ،هذا لذهب حدیث الناس، وآخر یهم والغالب على حدیثه الوهم
   .)2(یحتج بحدیثه

وعلى ذلك: فإن اإلمام عبد الرحمن بن مهدي جعل مراتب الجرح والتعدیل ثالث مراتب،   
  للجرح، وحكم على كل مرتبة منها. مرتبتین للتعدیل ،ومرتبة واحدة

  ثانیًا: مراتب اإلمام مسلم بن الحجاج:
ثم جاء بعد ذلك اإلمام مسلم، وقام بعمل تصنیف لمراتب الرواة،  لم یختلف كثیرًا عن   

تصنیف اإلمام عبد الرحمن بن مهدي، حیث ذكر في مقدمة صحیحه ثالث مراتب أیضًا، 
  كالتالي:  اثنتین للتعدیل، وواحدة للجرح، وهي

                                                
  ).105) نور الدین عتر، منهج النقد في علوم الحدیث (ص (1
  ).38/ 2) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(2
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لُ َفَأمَّا    ى َأْن ُنَقدَِّم اْألَْخَباَر الَِّتي ِهَي َأْسَلُم ِمَن اْلُعُیوِب ِمْن َغْیِرَها، اْلِقْسُم اْألَوَّ ، َفِإنَّا َنَتَوخَّ
وَجْد ِفي ِرَواَیِتِهْم َوَأْنَقى ِمْن َأْن َیُكوَن َناِقُلوَها َأْهَل اْسِتَقاَمٍة ِفي اْلَحِدیِث، َوإِْتَقاٍن ِلَما َنَقُلوا، َلْم یُ 

  .)1(اْخِتَالٌف َشِدیٌد، َوَال َتْخِلیٌط َفاِحٌش 

ْنِف اْلُمَقدَِّم َقْبَلُهْم، َعَلى َأنَُّهْم : القسم الثاني   ْتَقاِن، َكالصِّ َمْن َلْیَس ِباْلَمْوُصوِف ِباْلِحْفِظ َواْإلِ
ْدِق، َوَتَعاِطي اْلِعْلِم َیْشَمُلُهمْ َوإِْن َكاُنوا ِفیَما َوَصْفَنا ُدوَنُهْم، َفِإنَّ اْسَم السَّ  َكَعَطاِء ْبِن  :ْتِر، َوالصِّ

ْألَْخَباِر، السَّاِئِب، َوَیِزیَد ْبِن َأِبي ِزَیاٍد، َوَلْیِث ْبِن َأِبي ُسَلْیٍم، َوَأْضَراِبِهْم ِمْن ُحمَّاِل اْآلثَاِر، َوُنقَّاِل ا
َمْعُروِفیَن، َفَغْیُرُهْم ِمْن َأْقَراِنِهْم ِممَّْن  ،ْلِم، َوالسَّْتِر ِعْنَد َأْهِل اْلِعْلمِ َفُهْم َوإِْن َكاُنوا ِبَما َوَصْفَنا ِمَن اْلعِ 

َواَیةِ  ْتَقاِن، َواِالْسِتَقاَمِة ِفي الرِّ ِألَنَّ َهَذا ِعْنَد ؛ َیْفُضُلوَنُهْم ِفي اْلَحاِل َواْلَمْرَتَبةِ  ،ِعْنَدُهْم َما َذَكْرَنا ِمَن اْإلِ
  .)2(ْلِم َدَرَجٌة َرِفیَعٌة، َوَخْصَلٌة َسِنیَّةٌ َأْهِل اْلعِ 
ُهْم ِعْنَد َأْهِل اْلَحِدیِث ُمتََّهُموَن، َأْو ِعْنَد اْألَْكَثِر  :َفَأمَّا َما َكاَن ِمْنَها َعْن َقْومٍ : القسم الثالث  

، َوَعْمِرو ْبِن َخاِلٍد، ِمْنُهْم، َفَلْسَنا َنَتَشاَغُل ِبَتْخِریِج َحِدیِثِهْم، َكَعْبِد اِهللا ْبِن ِمْسوَ  ٍر َأِبي َجْعَفٍر اْلَمَداِئِنيِّ
، َوُمَحمَِّد ْبِن َسِعیٍد اْلَمْصُلوِب، َوِغَیاِث ْبِن ِإْبَراِهیَم، َوُسَلْیَماَن ْبِن َعمْ  ٍرو َأِبي َوَعْبِد اْلُقدُّوِس الشَّاِميِّ

، َوَأْشَباِهِهمْ  َوَكَذِلَك َمِن اْلَغاِلُب َعَلى  ،ِع اْألََحاِدیِث، َوَتْوِلیِد اْألَْخَبارِ ِممَِّن اتُِّهَم ِبَوضْ  ،َداُوَد النََّخِعيِّ
َوَعَالَمُة اْلُمْنَكِر ِفي َحِدیِث اْلُمَحدِِّث، ِإَذا َما  .َأْمَسْكَنا َأْیًضا َعْن َحِدیِثِهمْ  ،َحِدیِثِه اْلُمْنَكُر، َأِو اْلَغَلطُ 

اَیِة َغْیِرِه َمْن َأْهِل اْلِحْفِظ َوالرَِّضا، َخاَلَفْت ِرَواَیُتُه ِرَواَیَتُهْم، َأْو َلْم ُعِرَضْت ِرَواَیُتُه ِلْلَحِدیِث َعَلى ِروَ 
َكاَن َمْهُجوَر اْلَحِدیِث، َغْیَر َمْقُبوِلِه، وََال  ،َتَكْد ُتَواِفُقَها، َفِإَذا َكاَن اْألَْغَلُب ِمْن َحِدیِثِه َكَذِلكَ 

  . )3(ُمْسَتْعَمِلهِ 

  اإلمام ابن أبي حاتم الرازي: ثالثًا: مراتب
  بعد ذلك جاء تصنیف اإلمام ابن أبي حاتم الرازي، فقد صنفهم بطریقتین، هما كالتالي:

  : )4(هو تصنیف عام لمراتب الرواةالتصنیف األول: 

فهذا الذي ال یختلف فیه، ویعتمد  ،الجهبذ الناقد للحدیث ،الورع المتقن ،فمنهم الثبت الحافظ - 1
 . له، ویحتج بحدیثه وكالمه في الرجالعلى جرحه وتعدی

                                                
  ).5/ 1) مسلم، مقدمة صحیح مسلم (ج(1
  ).5/ 1، (جالسابق) المرجع (2
  ).6 /1) المرجع نفسه، (ج(3
  ).10/ 1) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(4
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في دینه، الحافظ لحدیثه،  ومنهم العدل في نفسه، الثبت في روایته، الصدوق في نقله، الورع -2
 المتقن فیه، فذلك العدل الذي یحتج بحدیثه، ویوثق في نفسه.

 بحدیثه. فهذا یحتج - وقد قبله الجهابذة النقاد  ،الثبت الذي یهم أحیاناً  ،ومنهم الصدوق الورع -3

فهذا یكتب من  ،والغلط والسهو ،الغالب علیه الوهم والخطأ ،المغفل ،ومنهم الصدوق الورع -4
 وال یحتج بحدیثه في الحالل والحرام. ،والزهد واآلداب ،حدیثه الترغیب والترهیب

ممن لیس من أهل الصدق واألمانة، ومن قد  ،ودلسها بینهم ،لصق نفسه بهمأوخامس قد  -5
 ویطرح روایته. ،فهذا یترك حدیثه ،المعرفة منهم الكذب يأول ،لماء بالرجالظهر للنقاد الع

ویالحظ أن اإلمام ابن أبي حاتم زاد على من سبقه المرتبة األولى، وهي مرتبة النقاد،   
ویظهر أنه إنما ذكرها لیبین منزلتهم في النقاد وقبول كالمهم في الرجال، وفي األحادیث. وأما 

  . )1(د جعلهم بمنزلة المرتبة الثانیةمن جهة الروایة فق

وكذلك فصل ابن أبي حاتم في المرتبة الثالثة عند من سبقه، فجعلها مرتبتین: هما الرابعة   
والخامسة؛ ألنه أراد أن یبین: أن هناك فرقًا دقیقًا بین من الغالب على حدیثهم الوهم والغلط، 

بالكذب. والفارق بینهما: أن األول یجوز لكنه عن غفلة، وسوء حفظ، وبین الكذاب، أو المتهم 
أن یكتب من حدیثه الترغیب والترهیب، والزهد، واآلداب، ولعله أراد ما لم یصل إلى حد أن 

  . )2(یحكم علیه بأنه متروك الحدیث

في هذا التصنیف، جعل اإلمام ابن أبي حاتم مراتب الجرح والتعدیل ثماني التصنیف الثاني: 
وجدت األلفاظ في الجرح والتعدیل لتعدیل، وأربع مراتب للتجریح، فقال: مراتب، أربع مراتب ل

  :)3(على مراتب شتى

  أوًال: مراتب التعدیل:

 .فهو ممن یحتج بحدیثه ،أو متقن ثبت ،إنه ثقة :إذا قیل للواحد  -1

وینظر  ،فهو ممن یكتب حدیثه ،أوال بأس به ،أو محله الصدق ،إنه صدوق :وٕاذا قیل له  -2
 .نزلة الثانیةوهي الم ،فیه

 .إال أنه دون الثانیة ،وینظر فیه ،یكتب حدیثه ،فهو بالمنزلة الثالثة ،شیخ :وٕاذا قیل  -3
                                                

  ).294) ابراهیم بن عبد اهللا الالحم، الجرح والتعدیل (ص(1
  ).294، (صالسابق) المرجع (2
  ).37/ 2) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(3
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 .فإنه یكتب حدیثه لالعتبار ،صالح الحدیث :وٕاذا قیل  -4
 ثانیًا: مراتب التجریح:

 .وینظر فیه اعتباراً  ،فهو ممن یكتب حدیثه ،ذا أجابوا في الرجل بلین الحدیثإ  -1
 .إال إنه دونه ،فهو بمنزلة األولى في كتبة حدیثه ،لیس بقوي :وٕاذا قالوا  -2
 .بل یعتبر به ،ال یطرح حدیثه :فهو دون الثاني ،ضعیف الحدیث :وٕاذا قالوا  -3
فهو ساقط الحدیث ال یكتب  ،أو كذاب ،أو ذاهب الحدیث ،متروك الحدیث :وٕاذا قالوا  -4

  .ةحدیثه وهي المنزلة الرابع

  ب البغدادي:رابعًا: مراتب اإلمام الخطی
ْخَباِر َعْن َأْحَواِل ثم جاء بعد ذلك اإلمام الخطیب البغدادي، فقال:    َفَأمَّا َأْقَساُم اْلِعَباَراِت ِباْإلِ
َواةِ  ٌة َأْو ِثَقٌة ، َوَأْدَوُنَها َأْن ُیَقاَل: َكذَّاٌب َأْو َساِقطٌ  ،الرُّ ، حیث اقتصر كالمه )1(َفَأْرَفُعَها َأْن ُیَقاَل: َحجَّ
  ذكر أعلى مراتب الجرح والتعدیل، وأدناها. على

  : الَجیَّاِني الَغسَّاِنيّ  َأِبي َعِليٍّ خامسًا: مراتب اإلمام 
سبع  جاء بعد اإلمام الخطیب، اإلمام أبو علي الغساني، وقام بتقسیم مراتب الرواة إلى  
أئمة  :ولىاألفأما المقبولة: والسابعة مختلف فیها،  ،وثالث متروكة ،ثالث مقبولة :طبقات

الحفظ  يدونهم ف :الثانیةو ویقبل انفرادهم،  ،وهم الحجة على من خالفهم ،الحدیث وحفاظه
وهموا  ویصحح ما ،والغالب على حدیثهم الصحة ،بعض روایتهم وهم وغلط يلحقهم ف ،والضبط

 ،غالیة األهواء غیر لى مذاهب منإجنحت  :الثالثةو  .وهم الحقون بهم ،فیه من روایة األولى
احتمل أهل الحدیث الروایة  :فهذه الطبقات .وقل وهمها ،وثبت صدقها ،وصح حدیثها ،وال داعیة

  وعلى هذه الطبقات یدور نقل الحدیث. ،عنهم
 :الثانیة. و ووضع الحدیث ،من وسم بالكذب :األولى: وثالث طبقات أسقطهم أهل المعرفة  

وحرفت الروایات  ،لیهاإودعت  ،دعةالب يطائفة غلت ف :والثالثة، من غلب علیه الغلط والوهم
  لیحتجوا بها. ؛وزادت فیها

ووقفهم  ،فقبلهم قوم ،انفردوا بروایات لم یتابعوا علیها ،قوم مجهولون: المختلف فیها والسابعة
  .)2(آخرون

                                                
  ).22) الخطیب البغدادي، الكفایة في علم الروایة (ص (1
  ).1/28لم بن الحجاج (ج) النووي، المنهاج شرح صحیح مس(2
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  سادسًا: مراتب اإلمام ابن الصالح:
دة في األلفاظ، بعض الزیاوأدخل علیه  ،في تقسیمه ابن أبي حاتمفتابع  ابن الصالح،جاء   
َفَأَجاَد  ،الرَّاِزيُّ ِفي ِكتَاِبِه ِفي اْلَجْرِح َوالتَّْعِدیلِ  َقْد َرتََّبَها َأُبو ُمَحمٍَّد َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َأِبي َحاِتمٍ فقال: 

ِإْن َشاَء  ،ا ِفي َذِلَك َعْن َغْیِرهِ َوَأْحَسَن، َوَنْحُن ُنَرتُِّبَها َكَذِلَك، َوُنوِرُد َما َذَكَرُه، َوُنِضیُف ِإَلْیِه َما َبَلَغنَ 
  .)1(اللَُّه َتَعاَلى

ومن بعد ابن الصالح جاء اإلمام النووي، وذكر في كتابه ما ذكره ابن الصالح، حتى إنه لم 
  . )2(یحدث أي تغییر، أو إضافة على المراتب

  سابعًا: مراتب اإلمام الذهبي:
  وخمس مراتب للتجریح كالتالي:  قسمها اإلمام الذهبي إلى أربع مراتب للتعدیل،

وثقة ثقة، ثم ثقة  : ثبت حجة، وثبت حافظ، وثقة متقن،)أعلى العبارات في الرواة المقبولین(
صدوق، وال بأس به، ولیس به بأس، ثم محله الصدق، وجید الحدیث، وصالح الحدیث، وشیخ 

  . )3(وسط، وشیخ حسن الحدیث، وصدوق إن شاء اهللا، وصویلح، ونحو ذلك
ومتفق على ، ثم متهم بالكذب، أو وضاع یضع الحدیث، : دجال كذاب)أردى عبارات الجرح(

، وساقط، ثم واه كوفیه نظر، وهال، تركه، ثم متروك لیس بثقة، وسكتوا عنه، وذاهب الحدیث
ونحو ذلك، ثم ، ضعیف وواه ومنكر الحدیث، و وضعفوهًا، ، وضعیف جدءبشيبمرة، ولیس 

یعرف وینكر، ، و لیس بذاك، و لیس بحجةو لیس بالقوي، و عف، وقد ض، یضعف، وفیه ضعف
 صدوق لكنه مبتدع.، و اختلف فیه، و ال یحتج به، و الحفظ ءسي، و لین، و تكلم فیه، و فیه مقالو 

ونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على إطراح الراوي باألصالة، أو على ضعفه، أو 
  . )4(لین ما فیه على التوقف فیه، أو على جواز أن یحتج به مع

  ثامنًا: مراتب اإلمام العراقي: 
وتوسع في ذكر ألفاظ كل  ،جاء العراقي فتابع الذهبي في تقسیمه وأدخل علیه تفصیالً   

  مرتبة، وأبان حكم المراتب وأوضحه.

                                                
  ).125 - 121) ابن الصالح، معرفة أنواع علوم الحدیث (ص (1
  ).1/186) السیوطي، تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي (ج(2
  ).4/ 1) الذهبي، میزان االعتدال (ج(3
  ).4/ 1، (جالسابق) المرجع (4
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ْوَلى وأمَّا َتْمییُز األَلفاِظ التي زْدُتها على كتاِب ابِن الصالِح، فهي المرتبُة األُ  (مراتب التعدیل):
ْدِق  بكماِلها، وفي المرتبِة الثالثِة قولُهم: مأموٌن ِخَیاٌر، وفي المرتبِة الرابعِة قوُلُهم: فالٌن إلى الصِّ

َما ُهَو، وَشْیٌخ وسٌط، َوَوَسٌط، وَجیُِّد الحدیِث، وَحَسُن الحدیِث، وُصَویلٌح، وَصُدوٌق ِإْن شاَء اُهللا، 
ما أعلُم به بْأسًا، واُألْوَلى َأرَفُع؛ َألنَُّه ال َیْلَزُم ِمْن َعَدِم العلِم  وأرجو َأنَُّه ال َبْأَس به، وهي نظیرُ 

  . )1(حصوُل الرجاِء بذلكَ 
اٌع،  (مراتب التجریح): وأما َتْمییُز ما زْدُتُه من ألفاِظ الجرِح على ابِن الصالِح، فهي: فالٌن وضَّ

اٌل، ومتَّهٌم بالكِذِب، وهالٌك، و  فیه نظٌر، وَسَكُتوا عنُه، وال ُیعتبُر به، ولیس ویضُع، ووَضَع، ودجَّ
ٌح، وال ُیَساِوي شیئًا، رَ بالثقِة، وُردَّ حدیُثُه، وضعیٌف ِجدًَّا، وواٍه بمّرٍة، وطرُحوا حدیَثُه، وارِم ِبِه، ومطَّ 

 وواٍه، وضعفوُه، وفیِه مقاٌل، وُضعَِّف، وَتْعِرُف وتُنكُر، ولیس بالمتیِن، ولیسِ  ،ومنكُر الحدیثِ 
ْعِف ما هَو، وفیِه ُخْلٌف، وطعنوا فیه، وَسيِّ  ، وللضَّ ٍة، ولیس ِبُعْمَدٍة، ولیَس بالَمْرِضيِّ  ءبُحجَّ

  . )2(الحفِظ، وَتَكلَُّموا فیهِ 

  تاسعًا: مراتب اإلمام ابن حجر:
  یجب اإلشارة إلى أن ابن حجر قسم األلفاظ في موضعین من كتبه:

ر، فقد ذكر مراتب األلفاظ من غیر توسع، فذكر أعلى : في كتابه نزهة النظأما الموضع األول
  مراتب التعدیل، وأردى مراتب الجرح.

  :)3((مراتب الجرح)

بَأْفَعَل، كأكذب  ذلك التعبیر من الوصف بما دل على المبالغة فیه، وأصرح أسوُأها
أو ثم: دّجال،  الناس، وكذا قولهم: إلیه المنتهى في الوضع، أو ُرْكن الكذب، ونحو ذلك.

  َوّضاع، أو كّذاب؛ ألنها وٕان كان فیها نوُع مبالغٍة، لكنها دون التي قبلها.

ُء الحفظ، أو: فیه أدنى مقاٍل.   وَأْسَهُلها، أي: األلفاظ الدالة على الجرح: قولهم: فالٌن َلیٌِّن، أو َسيِّ

  وَبْیَن أسوِأ الجرح وأسهِلِه مراتُب ال تخفى.

الغلِط، أو منكُر الحدیِث، أشدُّ ِمن قولهم: ضعیٌف، أو لیس  قولهم: متروٌك، أو ساقٌط، أو فاحُش 
  بالقوي، أو فیه مقاٌل.

                                                
  ).372/ 1) العراقي، شرح التبصرة والتذكرة، ألفیة العراقي (ج(1
  ).379/ 1(ج المرجع السابق) (2
  ).175) ابن حجر، نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر (ص (3
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  : )1()مراتب التعدیل(

ذلك التعبیُر بأفعَل، كأوثِق الناس، من أرفعها الوصف أیضًا بما َدلَّ على المبالغة فیه، وأْصَرُح 
  أو أثبِت الناس، أو إلیه المنتهى في الثبِت.

ِمن الصفات الدالة على التعدیل، أو وصفین: كثقٍة ثقٍة، أو ثبٍت ثبٍت، أو ثقٍة ثم ما تأكد بصفٍة 
  حافٍظ، أو عدٍل ضابٍط، أو نحو ذلك.

التجریح: كشیٍخ، َوُیْرَوى حدیثه، وُیْعتََبْر به، ونحِو  مراتب وأدناها ما َأْشَعر بالقرِب من أسهل
  ذلك.

  وَبْیَن ذلك مراتُب ال َتْخَفى.

في مقدمة كتابه تقریب التهذیب، فقد جعل مراتب التعدیل ستًا، ومراتب الجرح : الموضع الثاني
  ستًا أیضًا.

  :)2(مراتب التعدیلأوًال: 

 الصحابة. -1

 أوثق الناس، أو بتكریر الصفة لفظًا: كثقة ثقة، أو معنى: كثقة حافظ. -2

  ثقة، أو متقن، أو ثَْبت، أو عدل. -3

  صدوق، أو ال بأس به، أو لیس به بأس. -4

ء الحفظ، أو صدوق یهم، أو له أوهام، أو یخطئ، أو تغیر بأخرة ویلتحق بذلك صدوق سي -5
والقدر، والنصب، واإلرجاء، والتجهم، مع بیان الداعیة  ،من رمي بنوع من البدعة، كالتشیع

 من غیره.

من لیس له من الحدیث إال القلیل، ولم یثبت فیه ما یترك حدیثه من أجله، وٕالیه اإلشارة  -6
  حیث یتابع، وٕاال فلین الحدیث.مقبول، بلفظ 

  :)3(مراتب الجرحثانیًا: 

  مستور، أو مجهول الحال.من روى عنه أكثر من واحد، ولم یوثق، وٕالیه اإلشارة بلفظ:  -1
                                                

  ).176، (ص نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر ) ابن حجر،(1
  ).1) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(2
  .)1ص( لمرجع نفسه،) ا(3
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 (من لم یوجد فیه توثیق لمعتبر، ووجد فیه إطالق الضعف، ولو لم یفسر). ضعیف -2

  مجهول (من لم یرو عنه غیر واحد، ولم یوثق). -3

متروك، أو متروك الحدیث، لبتة، وضعف مع ذلك بقادح، وٕالیه اإلشارة بلفظ: من لم یوثق ا -4
  أو واهي الحدیث، أو ساقط.

 من اتهم بالكذب. -5

 من أطلق علیه اسم الكذب، والوضع. -6

.  فكل إمام من األئمة ومراتب التعدیل ،واختلفت طریقة األئمة في عّدهم لمراتب الجرح
راتب، فمنهم من وضع منهجًا خاصًا به، ومنهم من اتبع كانت له طریقته الخاصة في تقسیم الم

والذي یعنینا هنا هو العْلم بأن ألفاظ الجرح والتعدیل لیست في مرتبة غیره ممن سبقوه، وهكذا. 
أو ال ، أو صدوق، لیس كالتعدیل بثقة ، أو ثقة مأمون، واحدة، فالتعدیل بأوثق الناس أو ثقة ثقة

  أو صالح. ،بأس به

أو  ،لیس كالجرح بلّین ،أو یضع الحدیث ،أو دّجال ،أو كذاب ،ب الناسوالجرح بأكذ
 ، أو ضعیف.أو كثیر الوهم ،أو یخطئ ،سّيء الحفظ



 
 
 
 

  الفصل الثاني
  منهج اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال

  في تعدیل الرواة
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   المبحث األول
  ومدلوالتها صطلحات اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال في التعدیلم

 ،النــــاظر فــــي كتــــب الرَِّجــــال یــــرى أنَّ النُّقَّــــاد قــــد اصــــطلحوا علــــى اســــتعمال مصــــطلحات
وُأِخَذ به، وهي مصـطلحات وعبـارات متنوعـة  ،وعبارات للتَّْعِدیل، َمَتى الَتَحقت بالرَّاوي اْعتُِبَر قوله

أطلقهـا، والسـیاق الـذي قیلـت  في ألفاظها، مختلفة في مدلوالتها أحیاًنا؛ باعتبار اإلمام الناقد الـذي
  فیه، وغیر ذلك من االعتبارات. 

 .أن یتعرَّف على مدلوالت هذه المصـطلحات والعبـارات :ُبدَّ للباحث في أحوال الرَِّجال وال
یعنـــي: الجـــرح -قــال اإلمـــام السَّــخاوي: "مـــن نظــر كتـــب الرَِّجـــال، ككتــاب ابـــن أبــي حـــاتم المــذكور

، والتهذیب، وغیرها، ظفر بألفاظ كثیرة، ولو اعتنى بـارع بترتیبهـا، ، والكامل البن َعِديّ -والتعدیل
ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها، مع شرح معانیها لغًة واصطالًحا، لكـان حسـًنا، وقـد كـان 

یفهــــم  ،یلهـــج بــــذكر ذلـــك فمــــا تیســـر، والواقــــف علـــى عبــــارات القـــوم -یعنــــي: ابـــن حجــــر-شـــیخنا
  .1)(وبقرائن ترشد إلى ذلك" ،غالب األحوال مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في

َواة حكًمــا مناســًبا ،مــن عــرف مقاصــدهمو  بعیــًدا عــن الهــوى  ،ســهل علیــه الحكــم علــى الــرُّ
"الكــالم فــي الــرواة یحتــاج إلــى ورٍع تــاٍم، وبــراءٍة مــن الهــوى والمیــل،  :والَمْیــل، قــال الحــافظ الــذهبي

وما بین  ،فتقر إلى تحریر عبارات التعدیل والجرحوخبرٍة كاملٍة بالحدیث، وعلله ورجاله، ثم نحن ن
أن نعلم باالستقراء التام ُعْرف ذلك اإلمـام الجهبـذ،  :ذلك من العبارات الُمَتجاذبة، ثم أهم من ذلك

  .2)("واصطالحه، ومقاصده، بعباراته الكثیرة

ك بـــن خلـــف بـــن الملـــ :والعبـــارات التـــي اســـتعملها اإلمـــام الناقـــد ،وفیمـــا یلـــي عـــرض للمصـــطلحات
َواة، مع االجتهاد في بیان مدلوالتها بشكوال   ویمكن تقسیمها إلى قسمین رئیسین: ،في تعدیل الرُّ

 : مصطلحات التعدیل المطلق التي استعملها  اإلمام ابن بشكوال.أوالً  - 

  ثانیًا: مصطلحات التعدیل النسبي التي استعملها اإلمام ابن بشكوال. - 
  

                                                
  ).278 - 2/277) السخاوي، فتح المغیث (ج1(
  ). 82صطلح الحدیث (ص) الذهبي، الموقظة في م2(
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  المطلب األول
  طلق التي استعملها اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوالمصطلحات التعدیل الم

تقصد الباحثة بعبارة التعدیل المطلق: الحكم بتعدیل الراوي بلفظ مطلق، دون قصد 
 ،وهذا التعریف لم یسبق أن ذكر في كتب مصطلح الحدیث ،مقارنة حاله بحال غیره من الرواة

  أو الجرح والتعدیل، ولكن اقتضته الدراسة.

وعبارات للتعدیل،  ،مصطلحاتخلف بن عبد الملك بن بشكوال تعمل اإلمام ولقد اس
"ثقة، ثبت، حافظ، إمام،  وداللة أحیاًنا، وهي: ،شأنه كشأن باقي النُّقَّاُد في استعمالها لفًظا

  صدوق، لیس به بأس، شیخ، صالح".

  : التعدیل بألفاظ تدل على تمام الضبط:أوالً 
 مع زیادة صفة. أوأو معنى، ، مع تكریر الصفة لفظًا »ثقة« - 1

في أحكامه على  ،هذه اللفظة من أكثر األلفاظ ورودًا في كالم اإلمام ابن بشكوال
 راویًا. أربعًة وستینالرواة، فقد وصف بها ما یقارب 

معناها اللغوي: قال ابن فارس: (وثق) الواو والثاء والقاف كلمٌة تدلُّ على َعْقٍد وٕاحكام. 
حَكْمُته. وناقٌة موثََّقة الَخْلق. والِمیثاق: الَعهُد الُمحَكم. وهو ِثَقٌة. وقد َوِثْقُت به. ووثَّْقت الّشيَء: أ

  .)2(َأي: مؤَتَمنٌ  ،َوّثق ُفالنًا: َقاَل ِفیِه إّنه ِثَقةٌ  :، وقیل)1(

في اصطالحهم، فقال الذهبي: كان الحفاظ یطلقون  ونوعلى هذا النحو استعملها المحدث
شیخ الذي سماعه بقَراءِة ُمْتِقٍن، َوإِْثَباِت عدٍل، َوترخَُّصوا ِفي تسِمیته ِبالثَِّقِة، لفظة "ثقة" على ال

بُط ِلَما َوإِنََّما الثَِّقُة ِفي ُعرِف َأِئمَِّة النَّْقِد َكاَنْت تقُع َعَلى الَعْدِل ِفي َنْفِسِه، الُمْتِقُن ِلَما َحَمَلُه، الَضا
  .)3(، فتوسع المتأخروننقَل، َوَلُه َفْهٌم ومعرفة بالفن

 :، وقال ابن الصالح)4( ط"قال البقاعي: الِثَقة "من َجَمَع الوصفین: العدالة، وتمام الضبو 
 َأْن َیُكوَن َعْدًال، َضاِبًطاً  ،َأْجَمَع َجَماِهیُر َأِئمَِّة اْلَحِدیِث َواْلِفْقِه َعَلى َأنَُّه ُیْشَتَرُط ِفیَمْن ُیْحَتجُّ ِبِرَواَیِتهِ 

                                                
 ). 85/ 6) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة (ج(1
بیدي، تاج العروس (ج(2   ).451/ 26) الزَّ
 ).78/ 1) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(3
 ).1/589) البقاعي، النكت الوفّیة بما في شرح األلفیة (ج4(
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 َیْرِویِه، َوتَْفِصیُلُه أنَّ یكون مسلًما، بالًغا، عاقًال، سالًما من أسباب الفسق وخوارم المروءة ِلَما

،وَأْن یكون الرَّاوي متیقًظا غیر مغفَّل، حافًظا إن َحدَّث من حفظه، ضابًطا لكتابه إن َحدَّث )1(
  .)2(من كتابه

َصُدوق، أو ال  :ان، قیل فیهقال البقاعي: "من نزَل عن التمام إلى أول درجاِت النقص
، وقال المعلمي: كلمة )3(إالَّ مع اإلرداف بما یزیُل اللَبس" ،بأس به، ونحو ذلك، وال یقال فیه ِثَقة

معناها المعروف التوثیق التام، فال تصرف عنه إال بدلیل، إما قرینة لفظیة... وٕاما حالیة  "ثقة"
  .)4(أو مستدل علیها بكلمة أخرى عن قائلها ،منقولة

  قال الحافظ الذهبي: "لیس ِمن  .مع العلم أنَّ التوثیق درجات، وأنَّ الِثَقة قد ُیخطئ
الذي ال ُیَقّر على  ،rوال ُیخِطئ، فمن الذي َیسلُم من ذلك غیُر المعصومِ  ،َحدِّ الِثَقة: أنَُّه ال َیغَلطُ 

  .5)(خطأ"

مصطلحات التَّْعِدیل المطلق، وتدل إلخ، من »...من الثِّقات«، »ِثَقة«فإنَّ المصطلحات  :وعلیه
  والتوثیق، وال تنصرف إلى غیره إالَّ بدلیل. ،على التَّْعِدیل التَّام للرَّاوي

  على ثالثة وجوه: "ثقة"خلف بن عبد الملك بن بشكوال لفظ وقد استعمل اإلمام 
   أو معنى): ،مكررًا (تكرار الصفة لفظاً  »ثقة«األول: التعدیل بلفظ 

بتكریر الصفة من حیث المعنى، وتدل على أن  ،تدل على توكید توثیق الراويهذه الزیادة 
مثال  ،دون البلوغ به إلى درجة المدح الرفیع وتكرار األلفاظ ،الراوي في أعلى درجات التوثیق

  ذلك:
: یدل على التوثیق بتكرار الصفة لفظًا، وأن الراوي في أعلى درجات التوثیق، وقد "ثقة ثقة" •

 .)6(َحْیَوة بن ُشَرْیح: "ثقة ثقة"في حق  ،مام ابن بشكوال مرة واحدةاستعملها اإل

                                                
 ). 104) ابن الصالح، مقدمة ابن الصالح (ص1(
 ).105- 104(ص ) المرجع نفسه، 2(
  ).1/589) البقاعي، النكت الوفیة بما في شرح األلفیة (ج3(

  ).1/260) المعلمي، التنكیل بما في تأنیب الكوثري من األباطیل (ج(4
  ).78 ) الذهبي، الموقظة (ص5(

  ).85) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (6
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ُمَحمَّد بن سعُدْوَن بن ُمَرجَّى: : وقد استعملها اإلمام ابن بشكوال في حق "ثقة حافظ جلیل" •
 .)1(كهل العلم" ،"هو ثقة حافظ جلیل، لقیته فتي السن

شكوال في حق محمد بن عبد اهللا بن : وقد استعملها اإلمام ابن ب"فیه ثقة فیما رواه ثبتٌ " •
ونقله، وكان  ،وروایته ،وجمعه ،عبد الرحمن الخوالني: "وكانت له عنایة كثیرة بتقیید الحدیث

متصاونَا،  ،دیناً  ،محافظًا على الروایة. وكان فاضالً  ثبتًا فیه، مكثراً  ،ثقة فیما رواه
  .)2(متواضعًا"

وقد  :"ثقة في روایته ومعرفته ،ه وروایتهعارف بالحدیث ورجال ،متیقظٌ  حافظٌ  محدثٌ " •
عارفًا  ،، متیقظُ حافظٌ  استعملها اإلمام ابن بشكوال في حق یحیى بن محمد بن رزق: "محدثُ 

  .)3(عالمًا بما یحدث"  ،فاضالً  ،ومعرفته، دیناً  ،بالحدیث ورجاله وروایته، ثقة في روایته
وٕاما في الدین، ویكون  ،ا في اإلتقانإم ،: هذا اللفظ من ألفاظ المدح الرفیع"ثقة مأمون" •

فیكون  ،ما ثقة عابد ورع صادق، لكنهم قد یقولون هذا على المبتدعإ و  ،إما ثقة متقن :معناه
أنه عدل في دینه، وما  :فیكون المعنى ،أنه متقن وقد یقولون ذلك على من یخطئ :المعنى

د یقولون ذلك فیمن یحافظ وق .ال على العمد ،وقع في حدیثه من المناكیر على سبیل الوهم
ِإْسَماِعیُل ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن القرشي في حق  ،، وقد استعملها اإلمام ابن بشكوال)4(على أصوله

  .)5(ثقة مأمون" ،والعنایة بالعلم ،"من أهل الدین والتصاون :الزمعي
بن بشكوال في وقد استعملها اإلمام ا :"من أهل الدرایة والروایة والثقة والضبط واإلتقان" •

وكبار المسندین، واألدباء  ،جلة المحدثین إبراهیم بن یحیى بن إبراهیم بن سعید: "منحق 
  .)6(والثقة والضبط واإلتقان" ،المتفنین من أهل الدرایة والروایة

في حق َعْبُد اِهللا بُن  ،وقد استعملها اإلمام ابن بشكوال :"لما كتبه، ثقة فیما رواه ضابطٌ " •
 بأسماء رجاله ونقلته، یبصر للحدیث وعلله، عارفاً  "كان حافظاً  :ِن َسِعْیِد بِن َیْرُبْوعٍ َأْحَمَد ب

                                                
  ).534) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (1
  ).507، (ص السابقمرجع ) ال(2
  ).636) المرجع نفسه، (ص (3
 ).234) المأربي، شفاء العلیل بألفاظ وقواعد الجرح والتعدیل (ص(4
  ).106) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (5
  ).101(ص  المرجع السابق) (6



70  
  

ُمَحمَّد ْبن ، وفي حق )1("المعدلین منهم والمجرحین، ضابطا لما كتبه، ثقة فیما رواه
راویة  ، عفیفاً ، دیناً لكتبه، فاضالً  "وكان ثقة في روایة، ضابطاً ِإْسَماِعیل ْبن  فورتش: 

  .)2(لم"للع
   الثاني: التعدیل بلفظ ثقة مقرونًا بغیره من ألفاظ التعدیل:

 ،أو خفیة ،ودالالت جلیة ،قد تحمل قرائن :یفید التَّْعِدیل التَّام للرَّاوي والتوثیق، والزیادة
ن مدى علمه الدقیق ، وتبیِّ خلف بن عبد الملك بن بشكوالتؤكد على داللة المصطلح عند اإلمام 

وَ  فهي  ،أو معنى ،اة ومرویاتهم، لكن هذه الزیادة ال تبلغ به إلى درجة تكرار الصفة لفظاً بحال الرُّ
 دونها في التوثیق من ذلك: 

فیكون فیها معنى التوكید لتوثیقه؛ وقد  ،: هذه العبارة قد تطلق على الراوي الثقة"ثقة صدوق" •
لذي یكون أحیانا ثقة یطلقها الناقد على من یتردد فیه بین مرتبتي الثقة والصدوق، أو ا

وأحیانا أخرى صدوق ؛ ولعل التوسط في أمرها هو األقرب، فیكون معناها كمعنى الثقة، إال 
، وقد استعملها )3(إذا قامت قرینة تقود إلى األخذ بمعنى أعلى أو أدنى فیصار حینئذ إلیها

ن ثقة أحمد بن خلف بن عبد الملك بن غالب الغساني: "كافي حق  ،اإلمام ابن بشكوال
  .)4(أخذ الناس عنه" ،صدوقاً 

ُسَلْیَمان بن ِبَالل  التیمي: "ثقة، : وقد استعملها اإلمام ابن بشكوال في حق "ثقة ال بأس به" •
    .)5(ال بأس به، صاحب سوق المدینة"

في حق عبد  ،: وقد استعملها اإلمام ابن بشكوال"ثقة فیما رواه ،ً ، منقبضاصالحٌ  رجلٌ " •
ثقة فیما رواه. سمع  ، منقبضاً زاهداً  صالحاً  بن عفان القشیري: "كان رجالً الرحمن بن عثمان 

  .)6(من روایته" الناس منه كثیراً 

  

  
                                                

  ).283) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس ، (ص (1
  ).508، (ص السابق) المرجع (2
  ).3/22) سالمة، لسان المحدثین (ج(3
  ).75) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (4
  ).229) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (5
  ).295) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (6
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   الثالث: التعدیل بلفظ ثقة مفردًا:

تدل اصطالحًا على مرتبة واحدة من  ،أو عبارة ،والتوثیق بلفظة ،یفید التَّْعِدیل التَّام للرَّاوي
منهم:  ،إلمام ابن بشكوال هذا المصطلح في حق عدد من الرواةوقد قال ا. مراتب التعدیل

: "ثقٌة")1(إبراهیم بن َسْعِد ْبِن ِإْبَراِهیَم الزُّْهِرّي: "ثقٌة" اُج ْبُن َصْفَواَن بن أبي یزید اْلَمَدِنيُّ ، )2(، َحجَّ
  م كثیر.وغیره، )3(السَّاِئب بن ُعَمر بن َعبد الرَّحَمن بن السَّاِئب، الَمخُزومي: "ثقٌة"

  »:ثبت« - 2

معناها اللغوي: قال ابن فارس: الثاء والباء والتاء كلمٌة واحدة، وهي َدواُم الشيء. یقال: 
ُمتَثَبٌِّت ِفي ُأُموِرِه،  ،َساِكُن اْلَباءِ  ،، وقال الفیومي: َرُجٌل ثَْبتٌ )4(ثََبَت ثباتًا وثُُبوتًا، ورجل ثبت وثبیت

َواِالْسُم  .َفُهَو َقِریبٌ  :ِمثَاُل َقُربَ  ،َفُهَو ثَِبیتٌ  ،َوثَُبَت ِفي اْلَحْربِ  .َقْلبِ َأْي ثَاِبُت الْ  :َوثَْبُت اْلَجَنانِ 
ِة ثََبٌت َوَرُجٌل ثََبٌت ِبَفْتَحتَْیِن َأْیًضا إَذا َكاَن َعْدًال َضاِبًطا وَ  اْلَجْمُع ثََبٌت ِبَفْتَحتَْیِن َوِمْنُه ِقیَل ِلْلُحجَّ

  .)6(، وقال الفیروز أبادي: األثبات: الثقات)5(َبابٍ َأْثَباٌت ِمْثُل: َسَبٍب َوَأسْ 

َدِة، الثَّاِبُت اْلَقْلِب   :رحمه اهللا تعالى - معناها في االصطالح:  قال السخاوي ِبُسُكوِن اْلُمَوحَّ
ِة، َوَأمَّا ِباْلَفْتحِ  ،َواللَِّسانِ  َمَع َأْسَماِء اْلُمَشاِرِكیَن َلُه  ،هُ َفَما ُیْثِبُت ِفیِه اْلُمَحدُِّث َمْسُموعَ  :َواْلِكتَاِب َواْلُحجَّ

ِة ِعْنَد الشَّْخِص ِلَسَماِعِه َوَسَماِع َغْیِرهِ    .7)(ِفیِه؛ ِألَنَُّه َكاْلُحجَّ

رحمه اهللا تعالى: "الضابط الجید الضبط، فال بد حینئذ مما یدل على  - قال الصنعاني
وتقنع به، فیثبت عندها؛  ىهن به النُّ فإن معناه ما تطمئ ؛العدالة فإذا قال: ثبت؛ أفاد ذلك وزیادة

  .8)(أي ال تطلب علیه مزیًدا، إذ ذلك ال یكون إال لمن جمع مع الضبط العدالة"

فإن مصطلح ثبت من األلفاظ التي یستخدمها المحدثون، ویقصدون بها العدالة مع تمام  :وعلیه
  الضبط، لذلك هي موجودة مع لفظة ثقة في مرتبة واحدة.

                                                
  ).51) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (1
  .)81، (ص السابق) المرجع (2
  ).240) المرجع نفسه، (ص (3
  ).1/399) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة (ج(4
  ).80/ 1) الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر (ج(5
  ).149) الفیروز آبادي، القاموس المحیط (ص(6
  ).2/115) السخاوي، فتح المغیث (ج7(
 ).2/160) الصنعاني، توضیح األفكار لمعاني تنقیح األنظار (ج8(



72  
  

: ثبت صدوق، وقالها في حق هو هذا المصطلح على وجه واحد ابن بشكوالمام وقد استعمل اإل
، كان قد اختلط قبل موته بمدة )1(صدوقاً  مخلد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي: "كان ثبتاً 

   .)2(فترك األخذ عنه"
 : »حافظ«  - 3

مراعاة معناها اللغوي: قال ابن فارس: من حفظ الحاء والفاء والظاء أصل واحد یدل على 
  .)3(، والتحفظ قلة الغفلة، والحفاظ: المحافظة على األموریقال حفظت الشيء حفظاً  الشيء.

وأن یحفظها في  ،ویراد به اإلتقان في الروایة ،معناها في االصطالح: یطلق هذا اللفظ
ویرویها متى طلب منه كما سمعها بإتقان تام، فقد قال عبد الرحمن بن مهدي:  ،الصدر

  .)4(...رجل حافظ متقن، فهذا ال یختلف فیه :الثةالمحدثون ث

وي كالشاهد، ویمتاز الثقة بالضبط واإلتقان فإن  اوقال الذهبي: تشترط العدالة في الر 
  .)5(المعرفة واإلكثار إلى عدالة الراوي وضبطه وٕاتقانه، فهو حافظ إلى ذلك انضاف

  هي: ،لتسمیة الراوي بالحافظ ولقد ذكر ابن حجر شروطاً 

  .ال من الصحف ،واألخذ من أفواه الرجال ،هرة بالطلبالش - 

 .ومراتبهم ،المعرفة بطبقات الرواة - 

حتى یكون ما یستحضره من ذلك  ،المعرفة بالتجریح والتعدیل، وتمییز الصحیح من السقیم - 
أكثر مما ال یستحضره مع استحضار الكثیر من المتون، فهذه الشروط إذا اجتمعت في 

 .)6(الراوي سموه حافظاً 
، كما هو موجود بكثرة في تراجم الحفاظ وٕاتقان الروایة ،ضبط الفؤاد ویطلق هذا اللفظ ویراد به

ومن جرى مجراهم،  ،وأحمد وابن المدیني ،والقطان ،وابن مهدي ،وشعبة ،كالثوري :المشاهیر
ن من فال«ویعبرون عن ذلك بقولهم:  واسع الروایة ،كثیر العلملكن هذا اللفظ قد یطلق فیمن هو 

                                                
  ).589) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (1
  ).590) المرجع نفسه، (ص (2
 ).2/87) ابن فارس، مقاییس اللغة (ج(3
 ).406) الرامهرمزي، المحدث الفاصل بین الراوي والواعي (ص(4
 ).67) الذهبي، الموقظة في علم مصطلح الحدیث (ص(5
  ).1/268بن الصالح (ج) ابن حجر، النكت على كتاب ا(6
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وٕان لم یكن متقنًا لحدیثه، فكم من رجل یصفه الحافظ الذهبي » أو من بحور الروایة ،أوعیة العلم
 ،ومع ذلك یصفه بلین في حدیثه ،بأنه من الحفاظ ،وغیرها من كتبه ،»تذكرة الحفاظ«في 

لق لهذا اللفظ وهي ضبط الكتاب، فهذا اللفظ إن ُأط وهناك حالة ثالثةوبأوهام في روایته،... 
  .)1(فالمراد به ضبط الفؤاد إال إذا ظهرت قرینة تدل على غیره فیعمل بها

َأْحَمُد بُن في حق عدد من الرواة منهم:  ،وقد استعمل اإلمام ابن بشكوال هذا المصطلح
ِن: "من ، وَعْبُد الرَّْحَمِن بُن ُمَحمَِّد بِن ِعْیَسى بُن َفِطی)2(ُمَحمَِّد بِن ِعْیَسى الَبَلوّي: "محدث حافظ"

للحدیث وعلله، منسوب إلى فهمه واتقانه،  حافظٌ  ،جهابذة المحدثین، وكبار العلماء والمسندین
عبد اهللا بن عیسى ، و )3("عارف بأسماء رجاله ونقلته، یبصر المعدلین منهم والمجرحین...

  وغیرهم كثیر. ،)4(الشیباني: "محدث حافظ متقن"
 :  »إمام« - 4

: واإلمام: كلُّ من اقُتِدي به وُقدِّم في األمور. والنبيُّ معناها اللغوي: قال ابن فارس
، وقال ابن )5(صلى اهللا علیه وسلم إمام األئمة، والخلیفة إمام الّرعیة، والقرآن إمام المسلمین

ُؤمُّ ، وقال ابن منظور: َمْعَنى َقْوِلِهْم یَ )6(سیدة: واإلماُم ما اْئُتمَّ به ِمْن رِئیٍس وَغْیِره والجمُع َأیّمةٌ 
ُكوُن اِإلماُم الَقْوَم َأي َیتََقدَُّمهم، ُأِخذ ِمَن اَألماِم. ُیَقاُل: ُفالٌن ِإماُم اْلَقْوِم؛ َمْعَناُه ُهَو اْلُمتََقدُِّم َلُهْم، َویَ 

َماُم اْلَعاِلُم ا)7(رِئیسًا َكَقْوِلَك إماُم اْلُمْسِلِمینَ  َماُم اْلَخِلیَفُة َواْإلِ َماُم ، وقال الفیومي:  َواْإلِ ْلُمْقَتَدى ِبِه َواْإلِ
َالِة َوُیْطَلُق َعَلى الذََّكِر َواْألُْنَثى    .)8(َمْن ُیْؤَتمُّ ِبِه ِفي الصَّ

ُمَحمَُّد بُن َعْبُد اِهللا بُن ُمَحمَِّد في حق   ،وقد جاء استخدام اإلمام ابن بشكوال هذه اللفظة
: "اإلمام العالم ، )9(ام علماء األندلس، وآخر أئمتها وحفاظها..."خت ،الحافظ المستبحر ،اْلَمَعاِفِريِّ

: "إمام عصره، وواحد دهره"   .)10(وُیْوُسُف بُن َعْبِد اِهللا بِن ُمَحمَِّد بِن َعْبِد الَبرِّ األَْنَدُلِسيُّ
                                                

  ).334) المأربي، شفاء العلیل بألفاظ وقواعد الجرح والتعدیل  (ص(1
  ).47) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (2
  ).298/ 1، (جالسابق) المرجع (3
  ).285) المرجع نفسه، (ص (4
  ).1/28) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة (ج(5
  ).10/572حكم والمحیط األعظم (ج) ابن سیدة المرسي، الم(6
  ).26/ 12) ابن منظور، لسان العرب (ج(7
  ).23/ 1) الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر (ج(8
 ).558) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (9

  ).640) المرجع نفسه، (ص (10
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  ثانیًا: التعدیل بألفاظ تدل على خفة الضبط: 
 :»صدوق مع زیادة صفة«، »صدوق« - 1

من صدق  الصاد والدال والقاف أصٌل یدلُّ  معناها اللغوي: قال ابن فارس: صدوق
ْدق: خالف الَكِذَب، سمَِّي لقّوته في نفسه، وألنَّ  على قّوٍة في الشيء قوًال وغیَره. من ذلك الصِّ

  .)1(الكِذَب ال ُقوَّة له، هو باطٌل. وأصل هذا من قولهم شيٌء َصْدٌق، أي ُصْلب. وُرْمح َصْدقٌ 

 ،أو محله الصدق ،ي حاتم: إذا قیل له إنه صدوقفي اصطالح المحدثین: قال ابن أب
، وقال الذهبي: فأعلى )2(وهي المنزلة الثانیة ،وینظر فیه ،فهو ممن یكتب حدیثه ،ال بأس به أو

العبارات في الرواة المقبولین: ثبت حجة، وثبت حافظ، وثقة متقن، وثقة ثقة، ثم ثقة صدوق، وال 
   .)3(.بأس به، ولیس به بأس، ثم محله الصدق..

قال البقاعي: "ومن نزَل عن التمام إلى أول درجاِت النقصان، قیل فیه َصُدوق، أو ال 
  .)4(بأس به، ونحو ذلك، وال یقال فیه ِثَقة إالَّ مع اإلرداف بما یزیُل اللَبس"

قریب من  ،قال محمد سالمة: یتراءى لي أن معنى قولهم في الراوي ثقة ربما أخطأ
الذي خف ضبطه،  ،، وقال أیضًا: فصدوق مرتبة العدل الضابط)5( معنى قول الجمهور صدوق

أما إذا اقترن بها وصف تلیین،  فهو ثقة غیر متقن، ویقع منه في روایته شيء من أوهام...
  .)6(ال بضبطه ،فحینئذ یكون الراوي لین الحدیث، وتكون كلمة صدوق متعلقة بعدالة الراوي

، خفیف الضبط لخطئه، فهو دون الثقة قلیالً  وقال جمال اسطیري: الصدوق هو العدل،
یطلق الصدوق على  :، وقال في موضع آخر)7(البأس به عند الجمهور :في منزلة من یقال فیه
  .)8(إال أنه أخف ضبطًا من الثقة؛ لوقوع الخطأ في بعض حدیثه ،من كان عدًال ضابطاً 

                                                
 ).3/265) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة (ج(1
  ).2/37بي حاتم، الجرح والتعدیل (ج) ابن أ(2
  ).4/ 1) الذهبي، میزان االعتدال (ج(3
  ).1/589) البقاعي، النكت الوفیة بما في شرح األلفیة (ج4(

 ).3/28) سالمة، لسان المحدثین (ج(5
 ).3/337) المرجع نفسه، (ج(6
 ). 1/71) اسطیري، مصطلحات الجرح والتعدیل المتعارضة (ج(7
 ).1/224(ج ) المرجع نفسه،(8
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رحمه اهللا تعالى:  -د العاني قال ولیفقد وأما بالنسبة لهذه التفرقة بین الثقة والصدوق، 
أو متضادین، إنما هي نوع من التفرقة بین الفاضل  ،هذه التفرقة لیست بین شیئین مختلفین

خبره غیر مردود،  ،واألفضل منه، أو بین الراجح واألرجح منه، فالثقة والصدوق كالهما مقبول
ضاف إلى صدقه قدرًا ولكنهما یتفاضالن في قدر فوق الصدق، وهو الضبط، فالثقة صدوق، وأ

لم   - في نظري - من الثقة، وهذه التفرقة  أقل ضبطاً  هو میزه عن الصدوق الذي ؛من الضبط
ألن  ؛یجمع علیها المتقدمون من علماء الحدیث، فغالبهم لم یكن یفرق بین الثقة وبین الصدوق

  .)1(ضعهممؤداهما واحد عندهم، والتفرقة إنما جاءت من بعض المتأخرین، واستقر علیها و 

یخطئ في  يالتي یطلقها النقاد على الراوي الذ ،فإن مصطلح صدوق من ألفاظ التعدیل :وعلیه
في حق عبد الرحمن بن إبراهیم  ،وقد استعمل اإلمام ابن بشكوال هذا المصطلح  بعض حدیثه.

من بیت علم  ،، صدوقاً ، زاهداً ، ورعاً ناسكاً  وكان فاضالً  ،بن محمد: "فكان أحد العدول
متحریًا  ، وعبد اهللا بن عبد الرحمن بن عثمان الصدفي: "كان في روایته موثوقاً )2(شرف"و 

   .)3(صدوقًا"

  »:لیس به بأس« ،»ال بأس به« - 2

دون البلوغ به إلى درجة  ،وتدل على َتْعِدیل الرَّاوي من مصطلحات التَّْعِدیل المطلق،هو 
ل اإلمام ابن أبي حاتم في "الَجْرح قا .وهي تساوي مصطلح "َصُدوق" في المرتبة "الِثَقة".

والتَّْعِدیل": "وجدت األلفاظ في الَجْرح والتَّْعِدیل على مراتب شتى، وٕاذا قیل للواحد: "ِثَقة"، أو 
"متقن ثَبٌت"، فهو ممن ُیحتجُّ بحدیثه، وٕاذا قیل له: "َصُدوق"، أو "محله الصدق"، أو "ال بأس 

، وقال اإلمام ابن الصالح معلقًا )4(وهي المنزلة الثانیة" وینظر فیه، ،به"، فهو ممن ُیكتب حدیثه
 ،ویختبر ،ألن العبارات ال تشعر بشریطة الضبط، فینظر في حدیثه ؛على ذلك: هذا كما قال

  .)5(حتى یعرف ضبطه

في َنْقِد الرَِّجاِل، یتبّین أنَّه استعمل هذا المصطلح بدون ابن بشكوال وبالنظر في كالم اإلمام 
:  منهم: ، بأس به"، حیث استعملها في حق عدد من الرواة"الزیادة  ِإْبَراِهیُم ْبُن َنِشیٍط اْلَوْعالِنيُّ

                                                
 ).128-127) العاني، منهج دراسة األسانید والحكم علیها (ص(1
  ).318) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (2
  ).257) المرجع نفسه، (ص (3
  ).2/37) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج4(

 ).123) ابن الصالح، مقدمة ابن الصالح (ص(5
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، وَجاِبر ْبن ِإْسَماِعیل الحضرمي: " یروي )1("ال بأس به، كان فقیهًا، وكانت له عبادة وفضل"
  ، وغیرهم كثیر.)2(عن الزهري، ال بأس به"

  رح:ثالثًا: التعدیل بألفاظ قریبة من الج
 :»صالح« - 1

یدل هذا المصطلح على التوثیق بصفة قریبة من الجرح، ولقد اختلفت عبارات العلماء 
حیث  قال ، في بیان مرتبة الراوي الذي یصفه النقاد بكلمة صالح، وكلمة صالح الحدیث

، وقال في موضع آخر: "ُفالن )3(الذهبي: هذا المصطلح وشبهه یدل على عدم الضعف المطلق
یث"، "فالٌن صالُح الحدیث"، "فالٌن صدوٌق إن شاء اهللا"، فهذه العبارات كلُّها جیَّدة، حَسُن الحد

ِة الكاملِة المتَفِق علیها، لكْن  حَّ لیَسْت ُمضعِّفًة لحاِل الشیخ. نعم، وال ُمَرقِّیًة لحدِیثه إلى درجة الصِّ
  .)4(كثیٌر ِممَّن َذَكْرنا ُمَتَجاَذٌب بین االحتجاِج به وَعَدِمه

إذا  :منها، ال ابن أبي حاتم: وجدت األلفاظ في الجرح والتعدیل على مراتب شتى...ق
  .)5(فإنه یكتب حدیثه لالعتبار ،صالح الحدیث :قیل

ویرید به الثناء على الراوي  "صالح"وتجدر اإلشارة إلى أن بعض النقاد یطلق مصطلح 
ال في  ،أراد به في دینه ،الحإنه شیخ ص :في دینه ال في حدیثه، قال ابن حجر: قول الخلیلي

فقالوا:  ،قیدوا ذلك ،حدیثه؛ ألن من عاداتهم إذا أرادوا وصف الراوي بالصالحیة في الحدیث
  .)6(صالح الحدیث، فإذا أطلقوا الصالح، فإنما یریدون له الدیانة واهللا أعلم

 َعْبِد الرَّْحَمِن اْلُكوِفيِّ  يوقد استعمل ابن بشكوال هذا المصطلح في حق: ِإْسَماِعیل ْبن اْلَیَسَع، َأبُ 
، وعبد اْلَجبَّار بن عمر اْألَْیِلي  األموي: "رجٌل )7(قاٍض على مصر" ،رجٌل صالحٌ  ،اْلَفِقیه: "كوفي

                                                
  ).49هب (ص ) ابن بشكوال، شیوخ ابن و (1
  ).70، (ص السابق) المرجع (2
 ).1/4) الذهبي، میزان االعتدال (ج(3
  ).82) الذهبي، الموقظة في علم مصطلح الحدیث (ص (4
 ).2/37) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5
 ).680/ 2) ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصالح (ج(6
  ).56) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (7
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"كان شیخًا  ، وُعَمر ْبن ُحسین ْبن محمد ْبن نابل اُألموّي:)1(صالٌح، له منكرات عن الزهري"
   .)2(سمع الناس منه كثیرًا" ،خر عمرهوكف بصره في آ ،من بیت علم ودین ،صالحاً 

 :»شیخ« - 2

معناها اللغوي: قال ابن فارس: الشین والیاء والخاء كلمة واحدة، وهي الشَّیخ. تقول: هو 
، وقال ابن سیدة: الشَّیخ: الَِّذي استبانت )3(شیٌخ، وهو معروف، بیِّن الشَّیخوخة، والشََّیخ والّتشییخ

یب، َوقیل: ُهَو شیخ من خمسین ِإَلى آخر عمره، َوقیل: ُهَو ِإْحَدى ِفیِه السنُّ َوظهر َعَلْیِه الشَّ 
   .)4(َوخمسین ِإَلى آخر عمره، َوقیل: ُهَو من اْلخمسین ِإَلى الثََّماِنینَ 

معناها االصطالحي: قال ابن أبي حاتم: وجدت األلفاظ في الجرح والتعدیل على مراتب 
ت فهو ممن یحتج بحدیثه، وٕاذا قیل له إنه صدوق أو شتى، وٕاذا قیل للواحد إنه ثقة أو متقن ثب

 ،محله الصدق أوال بأس به فهو ممن یكتب حدیثه وینظر فیه وهي المنزلة الثانیة، وٕاذا قیل شیخ
، وقال اإلمام الزركشي: قال )5(إال أنه دون الثانیة ،وینظر فیه ،یكتب حدیثه ،فهو بالمنزلة الثالثة

  .)6(وال یحتج بحدیثه مستقالً  ،أنه ال یترك ،شیخ :راد بقولهمالم :الحافظ جمال الدین المزي

عبارة عمن دون األئمة  :قال ابن رجب الحنبلي: الشیوخ في اصطالح أهل العلمو 
شیخ،  :قطان الفاسي: أما قول أبي حاتم فیهال، وقال ابن )7(وقد یكون فیهم الثقة وغیره ،والحفاظ

لیس من أهل العلم، وٕانما وقعت له روایة أخذت  ،فلیس بتعریف بشيء من حاله، إال أنه مقل
، ویقول یوسف )9(قال الذهبي: هذا المصطلح وشبهه یدل على عدم الضعف المطلق، و )8(عنه

جرح شدید، ولكنها تقلل بویصلح للمتابعات، والعبارة لیس  ،صدیق: أي لیس بحجة، یكتب حدیثه
  .)10(وعمل به ،ن إذا انفردوا بالروایة قبلتالذی ،من قدر الموصوف بها، وتنزله من مراتب الكبار

                                                
  ).188ن بشكوال، شیوخ ابن وهب ، (ص ) اب(1
  ).11) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (2
  ).234/ 3) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة (ج(3
  ).243/ 5) ابن سیدة، المحكم والمحیط األعظم (ج(4
 ).2/37) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5
 ).3/434ح (ج) الزركشي، النكت على مقدمة ابن الصال(6
 ).1/461) ابن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي (ج(7
 ).4/627) ابن القطان، بیان الوهم واإلیهام الواقعین في كتاب األحكام (ج(8
 ).1/4) الذهبي، میزان االعتدال (ج(9

 ).68) یوسف صدیق، الشرح والتعلیل أللفاظ الجرح والتعدیل (ص(10
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عني إثبات توثیق یال  :أن مصطلح شیخ ،قالت الباحثة: یفهم من كالم العلماء السابقین
  أو إلى قلة حدیثه. ،إشارة منه إلى عدم شهرة الراوي ،وال حتى جرحه، فقد یطلقها الناقد ،للراوي

اَمَة ْبِن َزْیِد ْبِن َأْسَلَم العدوي: ُأسَ  ولقد استعمل ابن بشكوال هذا المصطلح في حق:
  ، وغیرهم كثیر.)2(، وإِْسَحاق ْبن ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن المخزومي: "شیٌخ ")1("شیٌخ"

  :»مقبول الحدیث« - 3

ف ابن حجر لین الحدیث تعریف خاص به حیث قال في تعریفه للمرتبة السادسة: عرَّ 
لم یثبت فیه ما یترك حدیثه من أجله، وٕالیه اإلشارة بلفظ من لیس له من الحدیث إال القلیل، و 
  .)3(مقبول حیث یتابع، وٕاال فلین الحدیث

كما سبق في المرتبة  ،على من یحتج به» مقبول«ومعلوم أن كثیرًا من األئمة یقولون: 
تاب في المرتبة السادسة وهذه المرتبة حسب ترتیب هذا الك هأدخل - یرحمه اهللا -والحافظ  .الثانیة
وأولى مراتب التجریح، فاألصل في أهل هذه المرتبة  ،فجعلها آخر مراتب التعدیل ان،مرتبت
أنه یعمل به، واهللا  :بمعنى ،إال إذا توبع فیكون مقبوالً  ،ال یحتج به ،أن حدیثهم لین :عنده
  .)4(أعلم

"له روایة منكرة  :وقد استعمل اإلمام ابن بشكوال هذا المصطلح في حق ُأَساَمة بن زید اللَّْیِثيّ 
   .)5(عن الزهري، وهو مقبول الحدیث"

  المطلب الثاني
  مصطلحات التعدیل النسبي التي استعملها اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال

یمكن تعریف "التَّْعِدیل النِّسبي" بأنَّه: الحكم بتعدیل الرَّاوي نسبًیا، بعد المعارضة بین 
َواة، أو مقارنة مرویاته عن شیخ من الشیوخ بالنسبة لغیره، أو ومرویات غیره من الرُّ  ،مرویاته

  مقارنة حدیثه في زمن دون زمن، أو بلد دون بلد.

                                                
  ).59) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص(1
  ).56، (ص السابق) المرجع (2
 )96) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(3
  ).1/156) المأربي، شفاء العلیل (ج(4
  ).57) ابن بشكوال شیوخ ابن وهب (ص (5
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أو الَجْرح والتَّْعِدیل، ولكن  ،وهذا التعریف لم یسبق أن ُذكر في كتب مصطلح الحدیث
  اقتضته مجریات البحث.

ذه اللفظة التي یمكن وضعها تحت وبعد البحث في أقوال اإلمام ابن بشكوال، لم أجد سوى ه
  هذا المطلب وهي:

  .)1(یِزید بن ُیوُنس بن یِزید اْألَْیِلي: "دون أبیه" وقد قاله في حق،  »دون أبیه« •

  المبحث الثاني
  الرواة المعدلون عند اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال

  المطلب األول
  الرواة الذین عدلهم بألفاظ تدل على تمام الضبط

بألفاظ تدل على  ،عت لدى اإلمام ابن بشكوال المصطلحات التي عدل بها الرواةتنو 
، أو بزیادة ألفاظ تدل على ىً تمام الضبط، فكان منها التعدیل بلفظ ثقة مفردًا، ومكررًا لفظًا ومعن

  معًا، وتفصیل هذه المصطلحات على النحو التالي:  یهماأو كل ،أو العدالة ،الضبط
  ةالمصطلح األول: ثق

  :ىً أوًال: الرواة المعدلون  بلفظ ثقة، مع تكرار صفة التوثیق لفظًا أو معن

، مات سنة ثمان وقیل تسع )3(، َأُبو زْرَعة اْلمْصِريّ )2(َحْیَوة بن ُشَرْیح ْبُن َصْفَواَن التُِّجیِبيُّ  )1(
   .)4(وخمسین ومائة

 .)5(ثقٌة ثقةٌ قال ابن بشكوال:  -

 
                                                

  ).253) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (1
ثنتین من تحت، في ) التجیبّي: بضم التاء المعجمة بنقطتین من فوق، وكسر الجیم، وسكون الیاء المنقوطة با(2

 ).19/ 3آخرها باء منقوطة بواحدة، هذه النسبة إلى تجیب، وهي قبیلة، انظر: السمعاني، األنساب (ج
) الِمصري: بكسر المیم وسكون الصاد وكسر الراء المهملتین، هذه النسبة إلى مصر ودیارها، انظر: المرجع (3

  ).12/286السابق، (ج
  ). 75) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (4
  ).85) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (5
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  أقوال النقاد في الراوي:
، وقال عبد اهللا بن )2(، َوَقاَل في موضع آخر: "ِثَقة")1(بن حنبل: "ثقة ثقة" قال أحمد

 :َفَقالَ  ،َویحیى بن َأیُّوب ،َوَسِعید بن أبي َأیُّوب ،َعن َحْیَوة بن ُشَرْیح ،أحمد: "ُسِئَل أبي َوَأنا أسمع
"، وقال یعقوب الفسوي: "َشِریٌف ِثَقٌة َعدْ )3(َحْیَوة َأعَلى اْلَقْوم ِثَقة" ، وقال ابن حجر: "ثقة )4(ٌل َرِضيٌّ

، وأبو حاتم )8(وأبو زرعة الرازي ،)7(ویحیى بن معین ،)6(ووثقه أیضًا ابن سعد، )5(ثبت فقیه زاهد"
، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "َكاَن )10(رجل صالح" ،وقال العجلي: "ثقة ،)9(الرازي

َوَكاَن من المبرزین ِفي  ،حول ِفي َیده َتْمَرة بدعائهِإن اْلَحَصاة َكاَنت تت :مستجاب الدْعَوة ُیَقال
من  ،، وقال في موضع آخر: "من عباد المصریین والصالحین)11(اْلِعَباَدة والزهد ِبمْصر"

، وقال ابن المبارك: "ما وصف لي رجل إال وجدته دون ما قیل إال حیوة بن )12(المتقنین"
وَقاَل عبد  ،)14(بن المبارك: "َیْعِني ِفي الّصالح"َقاَل أحمد بن حنبل موضحًا كالم ا ،)13(شریح"

ي: ِفي اهللا اْبُن َوْهٍب: "َما َرَأْیُت َأَحًدا َأَشدَّ اْسَتْخَفاًء ِبَعَمِلِه ِمْن َحْیَوَة، َوَكاَن ُیْعَرُف ِباِإلَجاَبِة، َیْعنِ 
وقال الخطیب  ،)16(وقال ابن یونس المصري: "فقیه زاهد، كانت له عبادة وفضل" ،)15(الدَُّعاِء"

  ، )18(، وقال المزي: "الفقیه الزاهد العابد")17(البغدادي: "كان فقیهًا عابدًا"
                                                

  ).3/306) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(1
 ).244)، أحمد بن حنبل، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص 72) ابن شاهین، تاریخ أسماء الثقات (ص (2
  ).52/ 3) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(3
  ).455/ 2ب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج) یعقو (4
  ).75) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5
  ).357/ 7) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(6
  ).327) یحیى بن معین، سؤاالت ابن الجنید ألبي زكریا یحیى بن معین (ص (7
  ).307/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(8
  .307/ج 3) المرجع نفسه، ج(9

  ).138العجلي، الثقات  (ص ) (10
  ).247/ 6)، (ج246/ 6) ابن حبان، الثقات (ج(11
  ).298) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (12
)، أبو دواد، سؤاالت أبي داود لإلمام 52/ 3) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(13

  ).244أحمد (ص 
  ).52/ 3فة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج) أحمد بن حنبل، العلل ومعر (14
)، وسیر أعالم 4/44)، الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج7/481) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(15

  ).70/ 3)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج405/ 6النبالء (ج
  ).143/ 1) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(16
  ).705/ 1تفق والمفترق (ج) الخطیب البغدادي، الم(17
  ).7/478) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(18
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، وقال في موضع آخر: "من رؤوس اْلِعْلِم )1(وزاهدها ومحدثها" ،وقال الذهبي: "فقیه مصر
، الَفِقْیُه، شَ )2(َواْلَعَمِل ِبِدَیاِر ِمْصَر" بَّاِنيُّ ، وقال )3(ْیُخ الدَِّیاِر الِمْصِریَِّة"، وقال أیضًا: "اِإلَماُم، الرَّ

مجاب  ،كان كبیر الشأن ،، وقال ابن ناصر الدین: "اإلمام القدوة)4(العالئي: "أحد األئمة"
أحد  ،، وقال ابن العماد: "الفقیه الزاهد العابد)6(، وقال السیوطي: "اْلَفِقیه الزَّاِهد العابد")5(الدعوة"
  .)7(والعلماء السادة" ،العباد

 خالصة القول فیه:

  الراوي ثقة ثبت فقیه زاهد، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.

  وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد في حكمه على الراوي. 

ِإْبرَاِهیَم ْبِن َیْحَیى ْبِن ِإْبرَاِهیَم ْبِن َسِعیِد، َویعرف ِباْبن اْألمین؛ ُیْكَنى: َأَبا ِإْسَحاَق، وتوفى  )2(
   .)8(ین وخمس مائةسنة أربع وأربع

من أهل الدرایة  ،وكبار المسندین، واألدباء المتفننین ،جلة المحدثین منقال ابن بشكوال:  -
 .)9(يوأخذ عن ،والثقة والضبط واإلتقان، أخذت عنه ،والروایة

 أقوال النقاد في الراوي: -

  .)10(قال ابن األبار: "من أهل الضبط واإلتقان، والتقدم في صناعة اللغة، وحفظها"

 خالصة القول فیه: 

  ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.

  وافق اإلمام ابن بشكوال، ابن األبار في حكمه.
                                                

  ).359/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(1
  ).13/141)، وكذلك قال الصفدي انظر: الوافي بالوفیات (ج44/ 4) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(2
  ).404/ 6) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(3
  ).170(ص  ) العالئي، جامع التحصیل(4
  ).2/260) ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب (ج(5
  ).86) السیوطي، طبقات الحفاظ (ص (6
  ).2/260) ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب (ج(7
  ).101) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (8
  ).101، (ص السابق) المرجع (9

 ).64علي الصفدي (ص)  ابن األبار، معجم أصحاب القاضي أبي (10
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وتوفي سنة خمس عشرة  ،ُیْكَنى: َأَبا َجْعَفرٍ  اْألَْنَصاِرّي، َأْحَمد ْبن َعْبد الرَّْحَمن ْبن َجْحَدر) 3(
   .)1(وخمس مائة

  .)2(ثقة ضابطًا، واستقضى ببلده ،بصیرًا بالفتوىكان حافظًا للفقه،  قال ابن بشكوال: -

 أقوال النقاد في الراوي: -

 ، وولي القضاء بشاطبة، ثمبالفتوى، ثقة ضابطاً  للفقه، بصیراً  كان حافظاً قال الذهبي: "
  .)3("ُصِرف

 خالصة القول فیه:

  ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.

 .وافق اإلمام ابن بشكوال، الذهبي في حكمه
 ، ثم العامريُّ )4(الزَّْمِعيِّ  ،ِإْسَماِعیُل ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعِليِّ ْبِن ُمَحمَِّد ْبن َأْحَمد اْلُقَرِشيّ  )4(

   .)5(اْلَمْصِرّي، یكنى: َأَبا ُمَحمَّد، وتوفي  سنة إحدى وعشرین وأربع مائة

  .)6(ثقة مأمون ،والعنایة بالعلم ،والتصاون ،من أهل الدین قال ابن بشكوال: -

  أقوال النقاد في الراوي:

 ،وكان من أشرافها وعقالئها، ومن أهل الدین والتصاون ،قال الحمیدي: "ولد بمصر
   .)9(وقال الذهبي: "ثقة، محدِّث" ،)8(ومثله قال أبو جعفر الضبي ،)7(والعنایة بالعلم، ثقة مأمون"

                                                
  ).78) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (1
  ). 78، (ص السابق) المرجع (2
 ).11/231)  الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(3
) الَزْمعي: بفتح الزاي، وسكون المیم، وكسر العین المهملة، هذه النسبة إلى الجد، والمشهور بها أبو محمد (4

بد اهللا بن وهب بن زمعة القرشي الزمعي األسدي الزهري، من أهل المدینة، انظر: موسى بن یعقوب بن ع
  ).317/ 6السمعاني، األنساب (ج

  ).106) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (5
  ).106) المرجع نفسه، (ص (6
  ). 163) الحمیدي، جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس (ص (7
 ).230ي، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلس (ص)  أبو جعفر الضب(8
  ).9/361) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(9
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 خالصة القول فیه: 

   .أعلمواهللا سبحانه وتعالى أعلى و ، ثقة

  .النقادوافق اإلمام ابن بشكوال  

ن ُبْرٍد  ب َسَلَمَة ْبِن َسِعیٍد ْبِن َسَلَمة ْبِن َحْفِص ْبِن ُعَمر ْبِن َیْحَیى ْبِن َسِعیٍد ْبِن ُمَطرِّفٍ  )5(
، یكنى: أبا القاسم    .)2(، وتوفي آخر سنة سٍت وأربع مائة وأول سنة سبع)1(اْألَْنَصاِريُّ

حدث وسمع الناس منه  ،ن رجًال فاضًال ثقًة فیما رواه، راویة العلمكاقال ابن بشكوال:  -
  .)3(كثیراً 

  أقوال النقاد في الراوي:

یشبه المتقدمین من المحدثین،  ،یملي من صدره ،قال الخوالني: "كان حافظًا للحدیث
   .)4(وكانت روایته واسعة، وعنایته ظاهرة، ثقة فیما نقل وضبط"

 خالصة القول فیه: 

  واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم  ،ثقة

  وافق اإلمام ابن بشكوال الخوالني في توثیقه.
، ودفن سنة )6(یكنى: َأُبو ُمَحمَّدٍ  ،بِن ُسَلْیَمانَ  )5(َعْبُد اِهللا بُن َأْحَمَد بِن َسِعْیِد بِن َیْرُبْوعٍ  )6(

  .)7(اثنتین وعشرین وخمسمائة

عارفًا بأسماء رجاله ونقلته، یبصر المعدلین  : كان حافظًا للحدیث وعلله،قال ابن بشكوال - 
منهم والمجرحین، ضابطًا لما كتبه، ثقة فیما رواه. وكتب بخطه علمًا كثیرًا، وصحب أبا 

                                                
  ).219) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (1
  ).220، (ص السابق) المرجع (2
  ).219) المرجع نفسه، (ص (3
  ).219) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (4
عي: بفتح الیاء المنقوطة بنقطتین من تحتها، وسكون الراء، وضم  البـاء المنقوطـة بنقطـة، وفـي آخرهـا ) الیربو (5

/ 13العــین المهملـــة، هـــذه النســـبة إلــى بنـــى یربـــوع، وهـــو  بطـــن مــن  تمـــیم، انظـــر: الســـمعاني، األنســـاب (ج
488.( 

  ).282) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (6
  ).283، (ص ) المرجع نفسه(7
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وانتفع بصحبته، وكان أبو علي یكرمه ویفضله، ویعرف  ،واختص به ،علي الغساني كثیراً 
   .)1(حقه، ویصفه بالمعرفة والذكاء

  ي: أقوال النقاد في الراو 

، وقال )3(بار: "اْلَحاِفُظ اْلُمَحقُِّق"، وقال ابن األ)2(قال أبو جعفر الضبي: "فقیه محدث"
ُة" ُد الُحجَّ َعاِرًفا ِبالرَِّجاِل  ،بالعلل ، وقال الصفدي: "َكاَن َعالماً )4(الذهبي: "اُألْسَتاُذ الَحاِفُظ، الُمَجوِّ

ضابطًا  ،عارفًا بأسماء رجاله ،ان حافظًا للحدیث وعللهوقال ابن فرحون: "ك ،)5(َواْلجْرح َوالتَّْعِدیل"
، وقال السیوطي: "اْلَحاِفظ اِإلَمام اْلُمَحقق، َوَكاَن َحاِفًظا لْلَحِدیث )6(ثقة فیما رواه" ،لما كتبه

ب: ، وقال أبو محمد الطی)7(كثیر الَحِدیث" ،ضابطًا ِثَقة ،َعاِرًفا ِبِرَجاِلِه وبالجرح َوالتَّْعِدیل ،َوعلله
"الحافظ، محدث قرطبة، وكان حافظًا للحدیث، عارفًا برجاله جرحًا وتعدیًال، وبعلله، كتب 

  .)8(الكثیر"
  خالصة القول فیه: 

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ثقة متفق على إمامته وحفظه

 .وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على توثیقه 
وْرَتَش؛ ُیكّنى: أبا َعْبداهللا، وتوفي سنة ثالث وخمسین وأربع ُمَحمَّد ْبن ِإْسَماِعیل ْبن فُ ) 7(

   .)9(مائة

   .)10(راویة للعلم ،، ضابطًا لكتبه، فاضًال، دینًا، عفیفاً ته: كان ثقة في روایقال ابن بشكوال - 

  

                                                
  ).283) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس ، (ص (1
 ).340) أبو جعفر الضبي، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلس (ص (2
  ).206) ابن األبار، معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي (ص (3
  ).379/ 11)، تاریخ اإلسالم (ج19/578) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(4
  ).17/29) الصفدي، الوافي بالوفیات (ج(5
  ).1/442) ابن فرحون، الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب (ج(6
 ).461) السیوطي،  طبقات الحفاظ (ص (7
 ). 74/ 4) أبو محمد الطیب الشافعي، قالدة النحر في وفیات أعیان الدهر (ج(8
  ).508ندلس (ص ) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األ(9

  ).508) المرجع السابق، (ص (10
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  أقوال النقاد في الراوي:

   .)1(َحْزم"قال الذهبي: "كان ثقًة ضابًطا، راویًة للِعلم، ومّمن روى عنه أبو محمد بن 
 خالصة القول فیه:

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ثقة ضابط

   .وافق اإلمام ابن بشكوال اإلمام الذهبي على توثیق الراوي

ى بن َسعُدْوَن بن مرجى الَعْبَدريّ عْ ) ُمَحمَّد بن سَ 8( ، توفي  )3(، ُیَكنَّى: َأَبا َعاِمرٍ )2(ُدْوَن بن ُمَرجَّ
   .)4(س مئةسنة أربع وعشرین وخم

  .)5(كهل العلم ،هو ثقة حافظ جلیل، لقیته فتي السنقال ابن بشكوال:  -

  :أقوال النقاد في الراوي

، وقـال ابـن ناصـر: "كـان )6(قال القاضي أبو بكر محمد بن العربي: "هو أنبـل مـن لِقیتـه"
ابــن الّســمعاني:  ، وقــال)7(فْهًمــا، عالًمــا، متعفًفــا مــع فقــره، وكــان یــذهب إلــى أّن المناولــة كالّســماع"

"حافظ مبـّرز فـي َصـْنعه الحـدیث، داودّي المـذهب، سـمع الكثیـر، ونسـخ بخطـه وٕالـى آخـر ُعمـره، 
وكان  ،، وقال ابن عساكر: "كان فقیهًا على مذهب داود بن علي الظاهري)8(وكان یسمع وینسخ"
ینــة الّســالم، ، وقــال أبــو طــاهر الســلفي: "كــان مــن أعیــان علمــاء اإلســالم بمد)9(أحفــظ شــیخ لقیتــه"

، وقــال أبــو الفــرج ابــن الجــوزي: )10(فــي فنــون مــن العلــوم أدًبــا ونْحــًوا، ومعرفــًة باألنســاب" اً متصــرف

                                                
  ).10/41) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(1
) العبدري: بفتح العین المهملة، وسكون الباء المنقوطة بواحدة، وفتح الدال المهملة وفي آخرها الراء، هذه (2

  ).183/ 9النسبة إلى عبد الدار، انظر: السمعاني، األنساب (ج
  ).534لة في تاریخ أئمة األندلس (ص ) ابن بشكوال، الص(3
  ).61/ 53) ابن عساكر، تاریخ دمشق (ج(4
  ).534) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (5
  ).19/580)، سیر أعالم النبالء (ج4/47)، تذكرة الحفاظ  (ج11/406) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(6
  ).19/580)، سیر أعالم النبالء (ج4/47الحفاظ (ج)، تذكرة 11/406) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(7
  ).19/583)، سیر أعالم النبالء (ج4/48)، تذكرة الحفاظ(ج406/ 11) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(8
  ).59/ 53) ابن عساكر، تاریخ دمشق (ج(9

  .)19/580)، سیر أعالم النبالء (ج4/47)، تذكرة الحفاظ(ج406/ 11) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(10



86  
  

، وقــال ابــن نقطــة: "ِإَمــام )1(وفهــم جیــد، وكــان متعففــًا فــي فقــره" ،"كانــت لــه معرفــة بالحــدیث حســنة
والعلماء المبرزین، ومـن كبـار  ،فاظ، وقال الذهبي: "أحد الحُ )2(َعالم ِباْلَحِدیِث واللغة" ،َحافظ متقن

ـــْیُخ اِإلَمـــاُم، الَحـــاِفُظ النَّاِقـــُد اَألوحـــُد")3(الُفقهـــاء الّظاهریـــة" ، وقـــال )4(، وقـــال فـــي موضـــع آخـــر: "الشَّ
وقـــال مـــرًة "خمـــل ِذكـــره  ،)5(أیضـــًا: "َكـــاَن ِمـــْن ُبُحـــْوِر الِعْلـــِم، َلـــْوَال تجســـیم فیـــه، نســـأل اهللا الســـالمة"

، وقـال )7(َواْلُعَلَماء المبرزین َكاَن من كبار أهل الظَّـاِهر" ،الصفدي: "أحد اْلحفاظ ، وقال)6(لِبْدعته"
، وقـــال أبـــو محمـــد )8(مـــن َأْعَیـــان اْلحفـــاظ وفقهـــاء الظَّاِهِریَّـــة" ،الســـیوطي: "اِإلَمـــام اْلَحـــاِفظ اْلَعالَمـــة

  .)9(لحفاظ"الطیب الشافعي: "الفقیه الحافظ الظاهري، وكان فقیهًا ظاهریًا، من أعیان ا

ولقد حكى ابن عساكر عنه ما یدل على سوء أدبه وقلة احترامه لألئمة، مما دعاه إلى 
، حیث قال ابن )11(، ثم قال: "كان سیئ االعتقاد، ویعتقد من أحادیث الّصفات ظاهَرَها")10(هجره

وقال:  عساكر: "َبَلَغني أّنه قال في سوق باب اَألَزج: {َیْوَم یكشف عن ساٍق} فضرب على ساقه
وَبَلَغني أّنه قال: أهل الِبَدع یحتّجون بقوله تعالى: {لیس كمثله شيء} أي في  .ساٌق كساقي هذه

                                                
  ).262/ 17) ابن الجوزي، المنتظم في تاریخ الملوك واألمم (ج(1
  ).244/ 4) ابن نقطة، إكمال اإلكمال (ج(2
  ).406/ 11) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(3
  ).19/579) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(4
  ).19/579) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(5
  ).11/406) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(6
  ).78/ 3) الصفدي، الوافي بالوفیات (ج(7
  ).461) السیوطي، طبقات الحفاظ (ص (8
  ).79/ 4) أبو محمد الطیب الشافعي، قالدة النحر في وفیات أعیان الدهر (ج(9

اٍر ِبالدُّرَّ (10 ة، َوَقَرْأُت َعَلْیِه ) قال ابن عساكر: "َسِمعُتُه َوَقْد ُذِكَر َماِلك، َفَقاَل: ِجْلٌف َجاف، َضَرَب ِهَشاَم بَن َعمَّ
الِفْقه. َوِقْیَل ِلي "اَألْمَوال" َألِبي ُعَبْیٍد، َفَقاَل _ َوَقْد مرَّ َقْوٌل َألِبي ُعَبْیٍد: َما َكاَن إالَّ ِحَمارًا ُمَغفًَّال، َال َیعِرُف 

مًا ِعْند اْبن السََّمْرَقْندي ِفي ِقَراءة ِكَتاب "الَكاِمل"، َعْنُه: ِإنَُّه َقاَل ِفي ِإْبَراِهْیَم النََّخِعّي: َأْعَوُر سوء، َفاجَتَمْعَنا َیوْ 
، ِإنََّما َذا َقْوُل ِإْبَراِهْیم الَجْوَزَجاِنيّ  ، َفُقْلُت َلُه: َفُهَو َفَجاَء ِفْیِه: َوَقاَل السَّْعِديُّ َكَذا، َفَقاَل: َیْكِذُب اْبُن َعِديٍّ

اَألَدب، َتُقْوُل ِفي ِإْبَراِهْیَم َكَذا َوَكَذا، َوَتُقْوُل ِفي َماِلٍك َجاف، َوتَُقْوُل ِفي  السَّْعِدّي، َفِإَلى َكْم نحتِمُل ِمْنَك سوءَ 
َألْمُر ِإَلى َأِبي ُعَبْیٍد؟! َفَغِضَب َوَأَخذته الرِّعَدة، َوَقاَل: َكاَن اْبُن الَخاضَبة َوالَبَرَداِني َوَغْیرُهَما َیَخاُفوِني، فآَل ا

ِهللا َذا؟! َفَقاَل َلُه اْبُن السََّمْرَقْندي: َهَذا ِبَذاَك، َفُقْلُت: ِإنََّما َنْحَتِرُمَك َما احترمَت اَألِئمَّة، َفَقاَل: َواَأْن َتُقْوُل ِفيَّ هَ 
ْن َتقدَّم، َوإِنِّْي َألْعَلُم ِمْن صحیح البخاري ومسلم َما َلْم  َلَقْد علمُت ِمْن علم الَحِدْیث َما لم َیعلمه َغْیِري ِممَّ

  ).53/60علَماُه، َفُقْلُت ُمْستهزئًا: َفعلُمك ِإلَهاٌم ِإذًا، َوَهاجرُتُه ". انظر: ابن عساكر، تاریخ دمشق (جیَ 
  ). 60/ 53) ابن عساكر، تاریخ دمشق (ج(11
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اإللهیَّة، فأما في الّصورة فهو مثلي ومثلك، قال اهللا تعالى: {َیا ِنَساَء النبي لستن كأحٍد من 
  .)1(النساء} أي في الُحْرمة"

ه حكایة منقطعة، وهذا قول الضالل المجسمة، وما أعتقد قال الذهبي متعقبًا الحكایة األولى: "هذ
وهذا ال یتفوه  ،، وقال متعقبًا الحكایة الثاني: "تعالى اهللا عن ذلك وتقدس)2(أن بلغ بالعبدري هذا"

، وقال أیضًا: "َما ثََبَت َعْنُه َما ِقْیَل ِمَن التَّشبیه، وٕان )3(به مؤمن، فإن اهللا تعالى ال مثل له أبًدا"
َلْیَس {النَِّبي على َقْوله َتَعاَلى  ، وقال الصفدي: "أما ِقَیاسه آَیة نَساء)4(فبعًدا له وسحًقا"صح، 

َوَشْيء  ،َوَشْيء لْلُعُموم }َلْیَس كمثله َشْيء{ :ِألَنَُّه َقاَل َتَعاَلى ؛َفَلْیَس ِبِقَیاس َصِحیح }كمثله َشْيء
وَرة ،لهیةیْسَتْغرق اإل َوأما اْآلَیة اْألُْخَرى َفَیْقَتِضي  ،ا سوى اهللا َتَعاَلىوكل مَ  ،َوالّصفة ،َوالصُّ

، وقال ابن عساكر أیضًا: "سألته یوًما عن أحادیث الّصفات، فقال: )5(التَّْخِصیص َكَما َقاَل"
لها، ومنهم من أمسك، ومنهم من اعتقد ظاهرها، ومذهبي آخر  اختلف الّناس فیها، فمنهم َمن تأوَّ

كان ُیْفتي على مذهب داود بن علي، فبلغني أّنه ُسئل عن وجوب الُغْسل هذه الثالثة مذاهب، و 
قال: َال ُغْسل علیه، اآلن فعلت ذلك بأم أبي بكر، وكان َبِشع  .على من جاَمَع ولم ُیْنِزل

ویقول:  ،، وقال ابن ناصر: "فیه تساُهل في السَّماع، یتحدَّث وال ُیْصغي)6(الّصورة، َزِرّي الّلباس"
   .)7(ضور المجلس، ومذهبه في القرآن مذهب سوء"یكفیني ح

    .)8(كابن عساكر أمورًا منكرة، فاهللا أعلم" ،قال أبو العباس المقري: "رّبما حكى عنه بعضهم

 خالصة القول فیه: 

  .ثقة حافظ، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

    وافق اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد على توثیقه.

  

                                                
  ).60/ 53) ابن عساكر، تاریخ دمشق ، (ج(1
  ).48/ 4) الذهبي، تذكرة الحفاظ (ج(2
  ).48/ 4(ج المرجع السابق) (3
  ).583/ 19بي، سیر أعالم النبالء (ج) الذه(4
  ).79/ 3) الصفدي، الوافي بالوفیات (ج(5
  ).53/60) ابن عساكر، تاریخ دمشق (ج(6
  ).48/ 4)، تذكرة الحفاظ (ج11/406) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(7
  ).139/ 2) أبو العباس المقري، نفح الطیب من غصن االندلس الرطیب (ج(8
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ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ُعْثَماُن ْبِن َسِعیٍد ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َغْلُبوٍن ُمَحمَُّد  )9(
   .)2(، یكنى: أبا َعْبُد اللَِّه، وتوفي سنة ثمان وأربعین وأربع مائة)1(اْلَخْوَالِنيَّ 

ونقله، وكان ثقة فیما  وجمعه وروایته ،كانت له عنایة كثیرة بتقیید الحدیثقال ابن بشكوال:  -
  .)3(ثبتًا فیه، مكثرًا محافظًا على الروایة، وكان فاضًال دینًا متصاونًا، متواضعاً  ،رواه

 أقوال النقاد في الراوي: -

، وقال )4(ُمتصاِوًنا" دّینا ثبتا ثقةً . وتقییده وجمعه، بالحدیث معنی ا قال الذهبي: "كان
 ِبالَحِدْیثِ  َمْعِنیَّا ، َوَكانَ )5(بُقْرُطَبة  اَألَثرِ  ُعَلَماءِ  َأَحدَ  ْبُت... َكانَ الثَّ  الُمَحدُِّث، أیضًا: "اِإلَماُم،

  .)6(َخیِّرًا" َصیِّنًا، ثَْبتًا، ِثَقًة، َوَجْمِعِه،

  خالصة القول فیه: 

  ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  وافق اإلمام ابن بشكوال، اإلمام الذهبي في توثیق الراوي .

  .)7(َیْحَیى ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِرْزٍق؛ یكنى: َأَبا َبْكٍر. وتوفي سنة ستین وخمس مائة )10(

وكــان محــدثًا حافظــًا،  ،وصــحبنا عنــد بعضــهم ،أخــذ عــن جماعــة مــن شــیوخنا قــال ابــن بشــكوال: -
 .)8(عالمًا بما یحدث ،متیقظًا عارفًا بالحدیث ورجاله وروایته، ثقة في روایته ومعرفته، دینًا فاضالً 

  

  

 

                                                
لخاء المعجمة، وسكون الواو، وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى خوالن، وعبس  وخوالن ) الَخْوالني: بفتح ا(1

  ).234/ 5قبیلتان نزل أكثرهما الشام، انظر: السمعاني، األنساب (ج
  ).507) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (2
  ).507، (ص السابق) المرجع (3
  ).9/716)  الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(4
 ).18/21)  الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(5
 ).18/22، (جالسابق)  المرجع (6
  ).636) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (7
  ).636، (ص السابق) المرجع (8



89  
  

   أقوال النقاد في الراوي: -

 فـأنفق وتزهـد ونزاهـة صـون نشـأة ورفاهـة، َوَنَشـأ نباهـة َبیـت من "ُهوَ  العزفي: اْلَعبَّاس قال َأُبو
ــاِلحین علــى َأْمَوالــه كــرائم ، وقــال أبــو )1(المكــین" ِباْلمحــل والتحقــق التخلــق ِفــي َوحــل والمتبتلــین الصَّ

  .)2(اضل"ف زاهد محدث حافظ جعفر الضبي: "فقیه
 صة القول فیه:خال 

   .ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد.  

  ثانیًا: الرواة المعدلون بلفظ ثقة، مقرونًا بغیره من ألفاظ التعدیل:

، )3(َأْحَمد ْبن َخَلف ْبن َعْبد اْلملك بن غالٍب الَغسانيُّ  )11( یكنى: َأَبا ، یعرف: بابن الُقَلْیعيُّ
   .)4(َجْعَفٍر. وتوفي سنة ثماٍن وتسعین وأربع مائة

  .)5(أخذ الناس عنه ،كان ثقة صدوقاً  قال ابن بشكوال: -

 أقوال النقاد في الراوي:

قال ابن الّصیرفي: "كان الفقیه أبو جعفر القلیعي، من أهل غرناطة، فرید عصره، وقریع 
من الّلیل، وكان سریع الّدمعة، كثیر الّروایة؛ وهو  دهره، في الخیر والعلم والّتالوة؛ وله حزب

والتقّدم والّسابقة، مع مّنة في جالئل األمور،  ،المشار إلیه في كل نازلة، وله العقد والحلّ 
   .)7(، وقال لسان الدین ابن الخطیب: "كان ثقة صدوقًا")6(وسمّو الهّمة" ،والّنهضة باألعباء

  خالصة القول فیه: 

  . سبحانه وتعالى أعلى وأعلمثقة صدوق، واهللا

                                                
 ).4/173)  ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة (ج(1
 ).497ندلس، (ص )  أبو جعفر الضبي، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األ(2
) الَغسَّانى: بفتح الغین المعجمة، وتشدید السین المهملة، وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى غسان، وهي (3

  ).42/ 10بماء نزلوه، السمعاني، األنساب (ج» غسان«قبیلة نزلت الشام، وٕانما سمیت 
  ).75) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (4
  ).75السابق، (ص ) المرجع (5
  ).45/ 1) ابن الخطیب، اإلحاطة في أخبار غرناطة (ج(6
  ).1/45) المرجع السابق، (ج(7
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  وافق اإلمام ابن بشكوال لسان الدین ابن الخطیب على توثیقه. 
، توفي سنة سبع  ،َأُبو ُمَحمَّد ،ُسَلْیَمان بن ِبَالل التَّْیِميُّ موالهم )12( أو َأُبو َأیُّوب اْلَمَدِنيِّ

  .)1(وسبعین ومائة

     .)2(دینةثقة، ال بأس به، صاحب سوق الم  :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي:

بالبلد، وكان ثقة كثیر  يحسن الهیئة عاقًال، وكان یفت ،قال ابن سعد: "كان بربرًیا جمیًال 
، وقال علي بن المدیني:  )5(، وقال أیضًا: "ثقة")4(، وقال یحیى بن معین: "ثقة صالح")3(الحدیث"

، وقال مرًة: "َصاِلُح )7(حنبل: "ال بأس به ثقة" ، وقال أحمد بن)6("عندنا ثقة والیًا على السوق"
، وقال أبو )10(قال أبو یعلى الخلیلي: "ِثَقٌة ، َوَلْیَس ِبُمْكِثٍر"و ،  )9(، وقال النسائي: "ثقة")8(الَحِدْیِث"

، وقال الذهبي: )12(، وقال ابن فرحون: "ثقة")11(عمر بن عبد البر: "هو أحد ثقات أهل المدینة"
، وقال مرًة: "اإلمام، المفتي، الحافظ، َوَكاَن ِمْن )14(وقال أیضًا: "َأَحُد اَألِئمَِّة"، )13("ثقة إمام"

  ، )15(َأْوِعَیِة العلم"

                                                
  ). 250) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1
  ).229) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (2
  ).490/ 5) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(3
  ).103/ 4) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(4
  ). 3/165)، وروایة الدوري (ج1/99روایة ابن محرز (ج - ابن معین، تاریخ ابن معین) (5
  ).101) ابن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ص (6
  ).4/103) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(7
  ).205) ابن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة المروذي وغیره (ص (8
  ).229)، ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص 31/ 3عیاض، ترتیب المدارك وتقریب المسالك (ج) القاضي (9

  ).296/ 1) الخلیلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث (ج(10
  ).31/ 3) القاضي عیاض، ترتیب المدارك وتقریب المسالك (ج(11
  .)373/ 1) ابن فرحون، الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب (ج(12
  ).457/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(13
  ).633/ 4) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(14
  ).425/ 7) الذهبي، سیر أعالم النبالء  (ج(15
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 ،، وذكره ابن حبان في الثقات)2(قال أیضًا: "أحد الثقات المشاهیر"و ، )1(وقال ابن حجر: "ثقة"
قال ، و )4(والورع في السر واالعالن"، وقال أیضًا: "من أهل االتقان )3(وقال: "َكاَن جمیًال داهیة"

قال أبو زرعة: "سلیمان بن بالل أحب  إلي من و ، )5(ابن مهدي: "ندمت أال أكون أخذت عنه"
، وقال الذهلي: "هو حسن الحدیث َعِن )7(، وقال أبو حاتم الرازي: "متقارب")6(هشام بن سعد"

لذهب حدیثه، وال  ،ان ْبن بالل قام بحدیثهن ُسَلْیمأالزُّْهِرّي، كثیر الروایة، مقارب الحدیث لوال 
سلیمان بن بالل حدیث ابن أبي عتیق هذا غیر أبي بكر عبد الحمید بن أبي  أعلمه كتب َعنْ 
بطلب الحدیث بالمدینة، قدیم  أخي ِإْسَماِعیل ْبن َأبي أویس. وكان مشهوراً  أویس األعشى

بن بالل من الحدیث ما عنده  ، وقال في موضع آخر: "ما ظننت أن عند سلیمان)8(الموت"
، وقال القاضي )9(فإذا هو قد تبحر حدیث المدنیین" ،حتى نظرت في كتاب بن أبي أویس

وأخصهم به، وهو أول من  نعیاض: "شارك مالكًا في كثیر من رجاله، وكان من أجل أصحابه
د ُعَلَماء ، وقال السیوطي: "أح)10(جلس معه حین انعزل عن مجلس ربیعة، وعمل لنفسه مجلسًا"

، وقال )12(َوَلْیَس ِممَّن یْعَتمد على َحِدیثه" ،وَقاَل ُعْثَمان بن أبي شیَبة: "َال َبْأس ِبهِ ، )11(اْلَبْصَرة "
  .)13(فقد اعتمده الجماعة" ،ابن حجر: "وهو تلیین غیر مقبول

  خالصة القول فیه: 

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ثقة

                                                
  ).250) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1
  ).407) ابن حجر، مقدمة فتح الباري (ص (2
  ).388/ 6) ابن حبان، الثقات (ج(3
  ).224) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (4
)، 46/ 6)، مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج31/ 3) القاضي عیاض، ترتیب المدارك وتقریب المسالك (ج(5

  ).176/ 4ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج
  ).103/ 4) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(6
  ).103/ 4) المرجع السابق، (ج(7
  ).375/ 11) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(8
  ).176/ 4) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(9

  ).31/ 3) القاضي عیاض، ترتیب المدارك وتقریب المسالك (ج(10
  ).72) السیوطي، طبقات الحفاظ (ص (11
  ).100) ابن شاهین، تاریخ أسماء الثقات (ص (12
  ).407) ابن حجر، مقدمة فتح الباري (ص (13
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  ، سوى عثمان بن أبي شیبة.النقاد على توثیقه لكوافق اإلمام ابن بشكوال  
، وتوفي: سنة خمٍس )2(، یكنى: َأَبا ُمَطرِّفٍ )1(َعْبد الرَّْحَمن ْبن عثمان ْبن عفَّان الُقَشْیري )13(

  .)3(وتسعین وثالث مائة

من  ثقة فیما رواه. سمع الناس منه كثیراً  ، منقبضاً زاهداً  صالحاً  كان رجالً قال ابن بشكوال:  -
  .)4(وایتهر 

  أقوال النقاد في الراوي: -

  .)5(الكثیر" وروى. ثقة زاهًدا منقِبًضا صالًحا قال الذهبي: "كان

  خالصة القول فیه:  

   .ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  وافق اإلمام ابن بشكوال ، اإلمام الذهبي في توثیق الراوي.

َجْوَشن، أبو محمد األنصارّي، ُعِرف بابن عبد الرَّْحَمن بن ُمَحمَّد بن َعبَّاس بن  )14(
ار، یكنى: َأَبا ُمَحمَّد   .)7(، توفي سنة ثماٍن وثالثین وأربع مئة)6(الَحصَّ

والجمع لها، واإلكثار منها، فكان واحد عصره فیها، وكانت  ،عني بالروایةقال ابن بشكوال:  - 
فیما  ،ان ثقة فیهما صدوقاً وك الرحلة في وقته إلیه، وكانت الروایة أغلب علیه من الدرایة،

رواه فیهما. وكان حسن الخط، جید الضبط، وكانت أكثر كتبه بخطه. وكان صبورًا على 
 .)8(النسخ

 

                                                
ة، وسكون الیاء المنقوطة باثنتین من تحتها، وفي آخرها الراء، ) الُقَشیري: بضم القاف، وفتح الشین المعجم(1

  ).423/ 10هذه النسبة إلى بنى قشیر، انظر: السمعاني، األنساب (ج
  ).294) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (2
  ).295، (ص السابق) المرجع (3
  ).295) المرجع نفسه، (ص (4
  ).8/752)  الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(5
  ).316) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (6
  ).317، (ص السابق) المرجع (7
  ).316) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (8
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  أقوال النقاد في الراوي:

قال الذهبي: "كان ثقة صدوقًا صبورًا على النسخ، ذكر أّنه نسخ "مختصر ابن ُعَبْید" 
  .)2(صفدي، وكذلك قال ال)1(وَعاَرَضه في یوٍم واحد"

 خالصة القول فیه:  

  .ثقة صدوق، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  على توثیقه. والصفدي الذهبيكل من وافق اإلمام ابن بشكوال  
  ثالثًا: الرواة المعدلون بإفراد صفة التوثیق: 

، إبراهیم بن َسْعِد ْبِن ِإْبرَاِهیَم ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبُن َعْوِف، الزُّهْ  )15( ِرّي، َأُبو ِإْسَحاَق اْلَمَدِنيُّ
  .)3(ومائة مات سنة خمس وثمانین

  .)4(ثقةٌ قال ابن بشكوال:  -

 أقوال النقاد في الراوي: 

 ،، وقال ابن سعد: "كان ثقة)5(مأمونًا في الحدیث والعلم" ،قال ابن السمعاني: "كان ثقة
، وقال مرًة: "ثقة )7(: "ثقة"، وقال یحیى بن معین )6(كثیر الحدیث، وكان عسًرا في الحدیث"

، وقال أیضًا: "أحادیثه )10(، وقال أحمد بن حنبل: "ثقة")9(، وقال أیضًا "لیس به بأس")8(حجة"
 :ثم حدث عنه بعد قلت ،، وقال مرًة: "كان وكیع كف عن حدیث إبراهیم بن سعد)11(مستقیمة"

                                                
  ).575/ 9) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(1
 ). 18/153) الصفدي، الوافي بالوفیات (ج(2
  ). 89) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (3
  ).51) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (4
  ).1/206) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(5
 ).475/ 5) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(6
  ).42روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (7
  ). 401/ 1) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(8
  ).2/102) ابن أبي حاتم الجرح والتعدیل (ج(9

  ).102/ 2) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(10
  ).101/ 2، (جالسابق) المرجع (11
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، وقال )3(ال أبو حاتم الرازي: "ثقة"، وق)2(، وقال العجلي: "ثقة")1(إبراهیم ثقة" ،ال أدري :قال ؟لم
، وقال أیضًا: "من )6(، وذكره ابن حبان في الثقات)5(، وقال النسائي: "ثقة")4(مرًة: "لیس به بأس"

، وقال ابن عدي: "إلبراهیم بن سعد أحادیث صالحة مستقیمة )7(متقني أهل المدینة وساداتهم"
نه بالكوفة والبصرة وبغداد وهو من ثقات عن الزهري وعن غیره ولم یتخلف أحد عن الكتابة ع

وقال أیضًا:  "أحد األعالم ، )9(وقال الذهبي: "َكاَن ِثَقًة َصُدوقًا، َصاِحَب َحِدْیٍث" ،)8(المسلمین"
ْنَیا، قد روى عنه شعبة مع تقدمه وجاللته، وكان إبراهیم یجید ثُ ، وقال أیضًا: "ثقة بال )10(الثقات"
 ،، وقال مرًة: "ثقة سمع من الزهري والكبار)12( َكاَن ِمَن اْلُعَلَماِء الثَِّقاِت"، وقال مرًة "وَ )11(الغناء"

، وقال الصفدي: "َكاَن من )13(ولكن لیس هو في الزهري بذاك الثبت" ،ینفرد بأحادیث تحتمل له
قال ابن خراش: ، و )15(، وقال ابن حجر: "ثقة حجة ُتُكلِّم فیه بال قادح")14(اْلعلَماء الثَِّقات"

، وَقاَل )16(صدوق من أهل المدینة، وأبوه َكاَن من جلة المسلمین، وَكاَن َعلى قضاء المدینة""
وقال شمس الدین ابن الغزي:   ،)17(ِفي زمانه" ِإْبَراِهیم ْبن حمزة: "من أكثر أهل المدینة َحِدیثاً 

  .)18("اإلمام الحبر الحافظ قاضي المدینة ومحدثها"

                                                
  ).224 -223) أبو داود، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل (ص (1
 ).201/ 1) العجلي، معرفة الثقات (ج(2
  ).2/102) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(3
  .)122/ 1) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(4
  ). 206/ 1) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(5
  ).6/7) ابن حبان، الثقات (ج(6
  ).225) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (7
  ).404/ 1) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(8
 ).8/305) الذهبي، سیر أعالم النبالء  (ج(9

  ).33/ 1) الذهبي، میزان االعتدال (ج(10
  ).34/ 1سه، (ج) المرجع نف(11
  ).796/ 4) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(12
  ).31) الذهبي، من تكلم فیه وهو موثق (ص (13
  ).230/ 5) الصفدي، الوافي بالوفیات (ج(14
  ).89) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (15
  ).601/ 6) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(16
  ).601/ 6(ج المرجع السابق) (17
  ).29/ 1لغزي، دیوان اإلسالم (ج) أبو المعالي ا(18
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، وأنكر علیه أحمد بن حنبل ذلك فقال: "ذكرنا عند )1(وأشار یحیى القطان إلى لینه
 ،عقیل وٕابراهیم بن سعد ،یحیى بن سعید حدیثًا من حدیث عقیل، فقال لي یحیى: یا أبا عبد اهللا

، وقال أحمد )2(وأي شيء ینفعه من ذا هؤالء ثقات لم یخبرهما یحیى" :قال أبي .كأنه یضعفهما
، )3(ثم قال َأجیُزوا َعلیه، َتَرَكه ِبَأَخَرة" ،براهیم بن سعدعن إ ،بن حنبل أیضًا: "حدثنا وكیع مرة

وَقاَل َصاِلح ْبن ُمَحمَّد بن جزرة: "ِإْبَراِهیم ْبن سعد سماعه من الزهري لیس بذاك ألنه َكاَن صغیرًا 
بتحلیله، وأتاه  ىفتأف ،، وسئل َعِن الغناء)5(وذكره العقیلي في الضعفاء، )4(حین سمع من الزهري"

أصحاب الَحِدیث لیسمع منه أحادیث الزهري، فسمعه یتغنى، َفَقاَل: لقد كنت حریصًا َعَلى بعض 
ال أفقد إال شخصك، َعَليَّ وَعَليَّ  ، َفَقاَل: إذاً أبداً  أن أسمع منك، فأما اآلن فال سمعت منك َحِدیثاً 

ِممَّْن َیَتَرخَُّص ِفي  : "َكانَ الذهبي، وقال )6(حتى أغني قبله... إن حدثت ببغداد ما أقمت َحِدیثاً 
ُه َال ُیَحدَِّث الِغَناِء َعَلى َعاَدِة َأْهِل الَمِدْیَنِة، َوَكَأنَُّه ِلْیَم ِفي َذِلَك، َفاْنَزَعَج َعَلى الُمَحدِِّثْیَن، َوَحَلَف َأنَّ 

َكاَن  ،وثقات اْلَمَدِنیین ،علم: "ِإْبَراِهیم بن سعد من َأِئمَّة الْ مرةً ، وقال )7(َحتَّى ُیَغنِّي َقْبَلُه ِفْیَما ِقْیلَ 
  .)8(فأداه اْجِتَهاده ِإَلى الرُّْخَصة" ،وََال یجد َدِلیًال ناهضًا على التَّْحِریم ،یجوز َسماع المالهي

  خالصة القول فیه:

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،كما قال ابن حجر ،ثقة حجة تكلم فیه بال قادح

  النقاد على تعدیله. وافق اإلمام ابن بشكوال أغلب 

فقـد تفـرد بـه،  ،من أن سماع ابـراهیم بـن سـعد مـن الزهـري لـیس بـذاك :وقول صالح جزرة
 :أیهما أحـب إلیـك فـي الزهـري :حیث سئل ،اإلمام یحیى بن معین :وخالفه عدد من األئمة، منهم

                                                
  ).31) الذهبي، من تكلم فیه وهو موثق (ص (1
  )، 519/ 2)، وانظر أیضًا (ج228/ 1) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(2

  ).333/ 2(ج
  ).158/ 3) المرجع نفسه، (ج(3
  ).601/ 6) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(4
  ).60/ 1یلي، الضعفاء الكبیر (ج) العق(5
  ).601/ 6) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(6
  ).306/ 8) الذهبي، سیر أعالم النبالء  (ج(7
  ).37) الذهبي، الرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال یوجب ردهم (ص (8



96  
  

ي، ابـن أو ابن أبـي ذئـب؟ فقـال: إبـراهیم أحـب إلـي مـن ابـن أبـي ذئـب فـي الزهـر  ،إبراهیم بن سعد
   .)1(أبي ذئب یقولون: لم یصحح عن الزهري شیئاً 

عـــن الزهـــري أقـــل خطـــأ مـــن  ،وٕابـــراهیم بـــن ســـعد ،وقـــال اإلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل: "ُعقیـــل
وعـن  ،، وكذلك قول ابن عدي: "إلبراهیم بن سعد أحادیث صالحة مستقیمة عن الزهـري)2(یونس"
، ثـم )3(وهـو مـن ثقـات المسـلمین" ،وبغداد ولم یتخلف أحد عن الكتابة عنه بالكوفة والبصرة ،غیره

ـ اً إن البخاري ومسـلم  :فـي صـحیحیهما، وعلـى ذلـك ،عـن الزهـري ،بحـدیث إبـراهیم بـن سـعد ااحتجَّ
ال بـأس بهـا، وأن قـول صـالح جـزرة فیـه  :فإن األئمة یرون أن روایة ابراهیم بن سعد عـن الزهـري

  تشدد على ابراهیم بن سعد.

فقـد  ،لـیس هـو فـي الزهـري بـذاك الثبـت :براهیم بن سعدإحق  وأما قول اإلمام الذهبي في
حیــث  ،یحتمــل أن یكــون اعتمــد علــى قــول صــالح جــزرة فــي أول األمــر، ثــم تبــین لــه خــالف ذلــك

ــَحاح علــى اِالْحِتَجــاج بــإبراهیم بــن ســعد ُمطلًقــا :قــال ــْیَس ِفــي الزُّْهــِرّي أَمــَع  ،اتّفــق َأْرَبــاب الصِّ نــه َل
براهیم بن سـعد عـن الزهـري أصـبحت مقبولـة عنـد إ، وبالتالي فإن روایة )4(ْیَنةبن ُعیَ اَوَال ك ،كمالك

وٕان كانــت لیســت فــي مرتبـة روایــة مالــك وابــن عیینــة، لكـن هــذا ال یقلــل مــن شــأن  ،اإلمـام الــذهبي
  وال یقدح في روایته عن الزهري. ،إبراهیم بن سعد

، یكنى: َأَبا َجْعَفٍر، وتوفي سنة ست )5(اللَّْخِميُّ  َأْحَمُد ْبُن َسِعیِد ْبِن َخاِلٍد ْبُن َبْشَتِغیرَ  )16(
   .)6(عشرة وخمس مائة

عالیًا في  ،ثقة في روایته ،كان واسع الروایة، كثیر السماع من الشیوخ قال ابن بشكوال: -
  .)7(وكتب إلینا بإجازة ما رواه ،إسناده، أخذ عنه جماعة من أصحابنا

  

                                                
  ).6/601) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(1
  ).2/675) ابن رجب، شرح علل الترمذي (ج(2
  )404/ 1) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(3
  ).37) الذهبي، الرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال یوجب ردهم (ص (4
) اللَّخمي: بفتح الالم المشددة، وسكون الخاء المعجمة، هذه النسبة إلى لخم، ولخم وجذام قبیلتان من الیمن (5

  ).210/ 11(جنزلتا الشام، انظر: السمعاني، األنساب 
  ).78) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (6
  ).78) المرجع السابق، (ص (7



97  
  

  أقوال النقاد في الراوي:

 كثیر الروایة واسع ثقة وكان قدیم... واعتناءٌ  كثیر سماعٌ  عیاض: "له قال القاضي
  .)2(قال الذهبي: "وكان واسع الّروایة، كثیر السَّماع، عالي اإلسناد"و  ،)1(األخذ"

 خالصة القول فیه:

  واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ،ثقة

    .الذهبيو  وافق اإلمام ابن بشكوال كل من القاضي عیاض،
، یكنى: َأَبا َجْعَفرٍ  )17( ، وتوفي  سنة تسع )3(َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن بن ُمَطاِهر اْألَْنَصاِريُّ

  .)4(وثمانین وأربع مائة

 .)5(كان ثقة فیما رواه ونقله قال ابن بشكوال: -

  أقوال النقاد في الراوي: -

 وَمْیلٍ  بالمسائل، َبَصرٍ  ذا وكان الّشیوخ، ولقاء الِعلم بسماع قال اإلمام الذهبي: "ُعني
  .)6(ثقة" األَثر...وكان إلى

  خالصة القول فیه: 

   .ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  وافق اإلمام ابن بشكوال، اإلمام الذهبي في توثیق الراوي.

ال َلُه َأُبو ُصَفیرَاء، َأْفَلُح ْبُن ُحَمْیٍد بن َناِفع اْألْنَصاِرّي اْلمدِني، یكنى َأَبا عبد الرَّْحَمن، ُیقَ  )18(
   .)7(بعدها :وقیل ،توفي سنة ثمان وخمسین ومائة

  .)8(ثقةٌ قال ابن بشكوال:  -
                                                

 ).99)  القاضي عیاض، الغنیة في شیوخ القاضي عیاض، (ص (1
  ).681/ 3) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(2
  ).72) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (3
  ).73، (ص السابق) المرجع (4
  ).73) المرجع نفسه، (ص (5
 ).10/623)  الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(6
  ). 114) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (7
  ).62) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (8
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  أقوال النقاد في الراوي: 

  ، )2(، وقال یحیى بن معین: "ِثَقة")1(قال ابن سعد: "كان ثقة كثیر الحدیث"

وقـال أبـو حـاتم الـرازي:  ،)4(وَقَاَل مرًة: "َصـاِلٌح، یحتمـل" ،)3(وقال أحمد بن حنبل: "صالح"
، وقال الصفدي: "أحد )7(، وقال أیضًا: "أحد األثبات")6(قال ابن حجر: "ثقة"و ، )5("ثقة ال بأس به"

وقـال: "َكـاَن  ،، وذكره ابن حبان في الثقـات)8(اْألَْثَبات المسندین َوَلْیَس ِفي ُمسلم َأعَلى من ِرَواَیته"
، وقـــال ابـــن عـــدي: )11(وقـــال النســـائي: "لـــیس بـــه بـــأس"، )10(وقـــال الـــذهبي: "صـــدوق" ،)9(مكفوفـــًا"

قـــال أبــو داود ســـمعت أحمـــد بـــن و، )12("عنــدي صـــالح، وأحادیثـــه أرجـــو أن تكــون مســـتقیمة كلهـــا"
، أشـــعر" r"أن النبــي  :وروى أفلــح حــدیثین منكــرین :حنبــل یقــول: "لــم یحــدث عنــه یحیــى"، قــال
قلــت ألحمــد بــن حنبــل: "أفلــح بــن قــال أبــو داود: ، و )13(وحــدیث: "وقــت ألهــل العــراق ذات عــرق"

حمیــد، قــال: هــذا شــیخ قــد احتلمــوه، وجعــل كأنــه یستضــعفه، وقــال: یكثــر مــن الــرأي. قلــت: رأى 
  .)14(القاسم؟ قال: نعم، قال: روى حدیثًا منكًرا، حدیث المواقیت"

  حمد بن حنبل على أفلح بن حمید:أأنكرها  تيال حادیثدراسة األ

                                                
  ).463/ 5) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(1
  ). 68روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (2
  ). 419/ 1لل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج) أحمد بن حنبل، الع(3
  ).224) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة المروذي وغیره  (ص (4
  ).324/ 2) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5
  ).114) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6
  ).391) ابن حجر، مقدمة فتح الباري (ص (7
  ).176/ 9بالوفیات (ج ) الصفدي، الوافي(8
  ).83/ 6) ابن حبان، الثقات (ج(9

  ).255/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(10
  ).367/ 1)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج322/ 3) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(11
  ).123/ 2) ابن عدي، الكامل في معرفة ضعفاء الرجال (ج(12
  ).367/ 1)  ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(13
  ).304) أبو داود السجستاني، مسائل اإلمام أحمد روایة أبي داود (ص (14
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َوقَّـَت ِألَْهـِل اْلَمِدیَنـِة َذا «َة، َأنَّ َرُسـوَل اِهللا َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم َعْن َعاِئَشـ** الحدیث األول: 
  .)1(»اْلُحَلْیَفِة، َوِألَْهِل الشَّاِم َوِمْصَر ُجْحَفَة، َوِألَْهِل اْلِعرَاِق َذاَت ِعْرٍق، َوِألَْهِل اْلَیَمِن َیَلْمَلمَ 

مــد بــن حنبــل ینكــر هــذا الحــدیث مــع غیــره قــال ابــن عــدي: "قــال لنــا ابــن صــاعد: كــان أح
، وقـال )2(علي أفلح بن حمید، فقیل له: یروي عنه غیر المعـافى؟ فقـال: المعـافى بـن عمـران ثقـة"

ــاس مثــل ابــن أبــي زائــدة،  ابــن عــدي: "أفلــح بــن حمیــد أشــهر مــن ذاك، وقــد حــدث عنــه ثقــات الن
، )3(عـافى عنـه (أفلـح بـن حمیـد)"ووكیع، وابن وهب، وآخـرهم القعنبـي... وهـذا الحـدیث یتفـرد بـه م

وقــال ابــن عــدي: "إنكــار أحمــد علــى أفلــح فــي هــذا الحــدیث قولــه: وألهــل العــراق ذات عــرق، ولــم 
   .)4(ینكر الباقي من إسناده ومتنه شیئًا"

قــال الــذهبي: "هــذا الحــدیث یتفــرد بــه المعــافى بــن عمــران، عــن أفلــح، عــن القاســم، عــن 
 ،مـن هـذا وهللا الحمـد ن حجر: " لم یخرج له البخاري شـیئاً ، وقال اب)5(عائشة، هو صحیح غریب"

علقـه ووافقـه مسـلم  ورابـع فـي الحـج أیضـاً  ،وثالثة في الحـج ،بل له عنده حدیث واحد في الطهارة
قال ابن الملقن: "أفلـح هـذا ، و )6(عن عائشة" ،على تخریج الخمسة وكلها عندهما عنه عن القاسم

نبل أنه أنكر علیه روایته هذا الحدیث وانفراده به، لكنه ثقة نقل ابن عدي وغیره، عن أحمد بن ح
    .)7(»"صحیحیهما«فال یضر تفرده. فقد احتج به الشیخان في 

                                                
] و[النسائي: 2/143، ج1739) أخرجه [أبو داود: سنن أبي داود، كتاب المناسك/ باب في المواقیت، ح(1

] و [أبو داود: سنن 3619: رقم الحدیث 4/17السنن الكبرى، كتاب المواقیت/ باب میقات أهل مصر، 
] و[الطحاوي: شرح معاني اآلثار، باب 3622: رقم الحدیث 4/18د، باب میقات أهل العراق، أبي داو 

]، و[الدارقطني، 3525: رقم الحدیث 2/118المواقیت التي ینبغي لمن أراد اإلحرام أن ال یتجاوزها،  
واقیت، ]، و[البیهقي، السنن الكبرى، كتاب: جماع أبواب الم3/254، ج2501السنن، باب: المواقیت، ح

]، جمیعهم من طریق المعافى بن عمران عن أفلح بن حمید 5/42، ج8917باب: میقات أهل العراق، ح
  عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي اهللا عنها.

  ).122/ 2(ج ي، الكامل في معرفة ضعفاء الرجال) ابن عد(2
  ).122/ 2، (جالسابق) المرجع (3
  ).122/ 2) المرجع نفسه، (ج(4
  ).274/ 1، میزان االعتدال (ج) الذهبي(5
  ).391) ابن حجر، مقدمة فتح الباري (ص (6
  ).85/ 6) ابن الملقن، البدر المنیر (ج(7
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: من خالل كالم ابن عدي رحمه اهللا نفهم أن إنكـار أحمـد بـن حنبـل رحمـه قالت الباحثة
ملــة: " وألهــل العــراق اهللا لــم یكــن علــى مــتن الحــدیث وٕاســناده بالمجمــل وٕانمــا كــان موجهــًا علــى ج

  ذات عرق " فقط، حیث تفرد بها أفلح بن حمید.

وذلك ألن عمر بن الخطاب هو الذي وقت ذات عرق، فقـد أخـرج البخـاري فـي صـحیحه 
ــَذاِن  ــِتَح َه ــا ُف ــاَل: َلمَّ ــِن ُعَمــَر َرِضــَي اللَّــُه َعْنُهَمــا، َق مــا یثبــت ذلــك ونــص الحــدیث كالتــالي: َعــِن اْب

ِإنَّ َرُســوَل اللَّــِه َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم َحــدَّ ِألَْهــِل «ُعَمــَر، َفَقــاُلوا: َیــا َأِمیــَر الُمــْؤِمِنیَن،  الِمْصــَراِن َأتَــْوا
، َوُهـــَو َجـــْوٌر َعـــْن َطِریِقَنـــا، َوإِنَّـــا ِإْن َأَرْدَنـــا َقْرًنـــا َشـــقَّ َعَلْیَنـــا، َقـــاَل: َفـــاْنُظُروا َحـــْذَوَها ِمـــْن »َنْجـــٍد َقْرًنـــا

  .)1(ْم، َفَحدَّ َلُهْم َذاَت ِعْرقٍ َطِریِقكُ 

وجاء إعالل أحمد بن حنبل لحـدیث أفلـح بـن حمیـد ألنـه تفـرد بهـذه اللفظـة، فهـو مخـالف 
المعــروف لــذلك أنكــره، ونالحــظ أن أحمــد بــن حنبــل لــم ینســب التفــرد  للمعــافى بــن عمــران، ألنــه 

أمـا  ح عنده مقبـول محتمـل.عنده أوثق من أفلح بن حمید، وألن أفلح أنكر علیه حدیث آخر، وأفل
الذهبي فقد جعل النكارة من جهة المعافى بن عمران مبرئًا بذلك أفلح بن حمید منها ألنه تفرد به 

  وهذا الحدیث لم أجد من أعله ولیست له علة إال التفرد واهللا أعلم. عن أفلح.

حــّق لــه فــي  قــال أحمــد بــن الصــدِّیق الُغَمــاِري: "قــد أنكــر أحمــد حــدیثًا آخــر علــى أفلــح وال
صــلى  -ذلـك فالّرجـل ثقـة اتّفـق البخـاري ومسـلم علــى إخـراج حدیثـه والروایـة عنـه. وتوقیـت الّنبـّي 

ذات ِعــْرق ألهــل العــراق صــّح مــن طــرق فــال معنــى الّتهــام أفلــح بــه، والشــبهة  -اهللا علیــة وســلم 
    .)2(الموجبة لذلك في نظر أحمد باطلة"

  

  

  

                                                
  ].1531: رقم الحدیث 2/135) [البخاري: صحیح البخاري، كتاب الحج/ باب ذات عرق ألهل العراق، (1
  ).298/ 5) الُغَماِري، الهدایة في تخریج أحادیث البدایة (ج(2
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َفَتْلُت َقَالِئَد َهْدِي النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا «َرِضَي اللَُّه َعْنَها، َقاَلْت: َعْن َعاِئَشَة ** الحدیث الثاني: 
َنِة َفَما َحُرَم َعَلْیِه َعَلْیِه َوَسلََّم، ثُمَّ َأْشَعَرَها َوَقلََّدَها، َأْو َقلَّْدُتَها ُثمَّ َبَعَث ِبَها ِإَلى الَبْیِت، َوَأَقاَم ِباْلَمِدی

  .)1(»لٌّ َشْيٌء َكاَن َلُه حِ 

سبب حكم اإلمام أحمد بن حنبل على الحدیث بالنكارة هو تفرد أفلح بن حمید عن 
القاسم بن محمد عن عائشة بزیادة  لفظة (اإلشعار)، حیث أن هذا  الحدیث یرویه جماعة من 
التابعین عن عائشة رضي اهللا عنها، وجمیعهم ال یذكرون لفظة (اإلشعار) في متن الحدیث، إال 

ورغم أن هذه اللفظة وردت في  حمید فقد رواه وذكر هذه اللفظة ضمن متن الحدیث.أفلح بن 
أحادیث أخرى، حیث ثبت إشعار النبي صلى اهللا علیه وسلم هدیه، لكنها لم تذكر  في حدیث 
عائشة رضي اهللا عنها، وعلى فرض أنها ذكرت اإلشعار لرواه غیر أفلح عنها على اعتبار أن 

فاإلمام أحمد بن حنبل اعتبر هذه  بیر من التابعین عنها وكلهم ثقات.الحدیث قد رواه عدد ك
الزیادة وهم وخطأ من أفلح بن حمید، ألنه لم یذكرها غیره ممن روى الحدیث عن عائشة رضي 

  اهللا عنها.
: إن زیادة أفلح بن حمید غیر منافیة، حیث أن اإلشعار قد ثبت عن النبي قالت الباحثة

ي أحادیث أخرى، وأفلح بن حمید ثقة یحتج به كما نص األئمة  فتكون صلى اهللا علیه وسلم ف
  من باب زیادة الثقة وهي مقبولة واهللا أعلم.

 خالصة القول فیه:

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،الراوي ثقة

   .وافق اإلمام ابن بشكوال معظم النقاد على توثیقه

  

 

                                                
: رقم الحدیث 2/169) [البخاري: صحیح البخاري، كتاب الحج/ باب َمْن َأْشَعَر َوَقلََّد ِبِذي الُحَلْیَفِة، ثُمَّ َأْحَرَم، (1

]، و[مسلم: صحیح مسلم، كتاب الحج/ َباُب 1699: رقم الحدیث 2/169، وباب إشعار البدن، 1696
]، و[أبو داود: 362: رقم الحدیث 2/957َال ُیِریُد الذََّهاَب ِبَنْفِسِه ...،  اْسِتْحَباِب َبْعِث اْلَهْدِي ِإَلى اْلَحَرِم ِلَمنْ 

]، و [النسائي: 1757: رقم الحدیث 2/147سنن أبو داود، كتاب المناسك/ باب من بعث بهدیه وأقام، 
] و [ابن ماجة: السنن، كتاب المناسك/ 2803، رقم الحدیث 5/116السنن الصغرى، باب تقلید اإلبل، 

  ] جمیعهم من طرق عن أفلح به .3094: رقم الحدیث 2/1033ب تقلید البدن، با
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اُج ْبُن َصْفَواَن بن أبي یزید  )19(   .)1(اْلَمَدِنيُّ َحجَّ

  .)2(ثقةٌ قال ابن بشكوال:  -

  أقوال النقاد في الراوي:

وكـــان القعنبـــي یثنـــي  ،، وقـــال أبـــو حـــاتم الـــرازي: "صـــدوق)3(قـــال أحمـــد بـــن حنبـــل: "ثقـــة"
  .)6(وقال ابن حجر: "صدوق" ، )5(، وذكره ابن حبان في الثقات)4(علیه"

  .)7(َقاَل اْألَْزِدّي: "َضِعیف َمْجُهول"و 

 قول فیه:خالصة ال - 

  واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ،ثقة

  وافق اإلمام ابن بشكوال معظم النقاد على توثیقه، وأما تضعیف األزدي فال ینظر له.

   .)10())9(ِحَجازيٌ (، )8(السَّاِئب بن ُعَمر بن َعبد الرَّحَمن بن السَّاِئب، الَمخُزومي )20(

 .)11(ثقةٌ  قال ابن بشكوال: - 

  

  

                                                
  ).153) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1
  ).81) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (2
  ).163/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(3
  ).163/ 3) المرجع نفسه، (ج(4
  ).204/ 6) ابن حبان، الثقات (ج(5
  ).153تقریب التهذیب (ص  ) ابن حجر،(6
  ).193/ 1) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(7
) المخزومي: بفتح المیم، وسكون الخاء المعجمة، وضم الزاي، وفي آخرها المیم، هذه النسبة إلى قبیلتین، (8

إحداهما تنسب إلى مخزوم بن عمرو، واألخرى إلى مخزوم قریش وهو مخزوم بن یقظة بن مرة بن كعب 
  ).135/ 12بن لؤّي بن غالب، انظر: السمعاني، األنساب (ج

 ).4/66) الحجازي: هذه النسبة إلى الحجاز، وهي مكة وما یتعلق بها .انظر : المرجع السابق، (ج(9
  ).228) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (10
  ).240) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (11
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  الراوي : أقوال النقاد في
، وقال أحمد بن )4(، وابن حجر)3(، والذهبي)2(وأحمد بن حنبل ،)1(وثقه یحیى بن معین

  ، )6(، وذكره ابن حبان في الثقات)5(ثقة" حنبل أیضًا: "أراه شیخاً 
  .)8(، وقال النسائي: "لیس به بأس")7(وقال أبو حاتم الرازي: "ال بأس به"

 خالصة القول فیه: 
   .وتعالى أعلى وأعلمواهللا سبحانه  ،ثقة
  النقاد على توثیقه. جمهور وافق اإلمام ابن بشكوال 
 ، الَبْصِرّي، مات سنة سبع وستین)9(السَِّريُّ ْبُن َیْحَیى ْبِن ِإَیاِس ْبِن َحْرَمَلَة الشَّْیَباِنيُّ  )21(

  .)10(ومائة

 .)11(ثقةٌ  قال ابن بشكوال: - 

  قوال النقاد في الراوي: أ
، وقال مرًة: ذاك )12(أو نحوه" - أو من أصدق الناس  - "صدوق  قال شعبة بن الحجاج:

  ،)14(وكان ثبتًا" ،، وقال یحیى بن سعید القطان: "كان ثقة)13(أو من أوثق الناس" ،أوثق الناس

                                                
  ).245/ 4) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(1
  ).244/ 4) المرجع السابق، (ج(2
  ).425/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(3
  ).228) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (4
  ).110/ 3) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(5
  ).413/ 6) ابن حبان، الثقات (ج(6
  ).245/ 4) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(7
  ).449/ 3)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج190/ 10، تهذیب  الكمال في أسماء الرجال (ج) المزي(8
) الشَّْیباني: بفتح الشین المعجمة، وسكون الیاء المنقوطة باثنتین من تحتها، والباء الموحدة بعدها، وفي آخرها (9

  ).198/ 8سمعاني، األنساب (جالنون، هذه النسبة إلى شیبان، وهي قبیلة معروفة في بكر بن وائل، انظر: ال
  ). 341/ 1) ابن حجر، تقریب التهذیب (ج(10
  ).239) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (11
  ). 283/ 4) ابن أبي حاتم،  الجرح والتعدیل (ج(12
  ).438/ 2) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(13
  ). 283/ 4) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(14
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  ،)3(َوَقاَل مرًة: "َلْیَس ِبِه َبْأس" ، )2(، وقال یحیى بن معین: "ِثَقة")1(أبو داود الطیالسي: "ثقة" قال
، وقال في موضع )5(، وقال أحمد بن حنبل: "ثقة ثقة")4("كان ثقة ثبتًا" المدیني: وقال علي بن

، وقال أبو )7(هو من الثقات" ،، وقال أیضًا: "السري بن یحیى لیس فیه اختالف)6(آخر: "ثقة"
صالح  ،ال بأس به ،، وقال أبو حاتم الرازي: "صدوق ثقة)8(زرعة الرازي: "من الثقات"

، وقال )11(وقال: "َكاَن َعاِقًال" ،، وذكره ابن حبان في الثقات)10(النسائي: "ثقة"، وقال )9(الحدیث"
، وقال الذهبي: "ثقة )13(وقال: "هو ثقة" ،وذكره ابن خلفون في الثقات، )12(أیضًا: "من المتقنین"

وقال مسلم بن  ،)16(، وقال أبو اسحاق الحویني: "ثقة ثبٌت")15("ثقة" ، وقال ابن حجر:)14(ثبت"
   .)17(یم: "كان عاقًال"إبراه

بـن عبـد البـر علـى ا، ووقف أبو عمـر )18(حدیثه منكر :فقال ،ذكره األزدي في الضعفاءو 
 -یعنــى األزدي  -فغضــب، وكتــب بإزائــه: الســري بــن یحیــى أوثــق مــن مؤلــف الكتــاب  ،قولــه هــذا
  .)19(مائة مرة"

                                                
  ).283/ 4، (جابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل) (1
  ). 69) ، وروایة ابن طهمان (ص 122/ 4روایة الدوري (ج - ) یحیى بن معین، تاریخ ابن معین (2
  ).103) ابن شاهین، تاریخ أسماء الثقات (ص (3
  ).72) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ص (4
)، َوَقاَل أحمد بن حنبل  ثبت، ثقة ِثَقة،  انظر: ابن قدامة 284/ 4أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج ) ابن(5

  ).116/ 1المقدسي، المنتخب من علل الخالل (ج
)، أبو داود، سؤاالت أبي داود 497/ 2) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا  (ج(6

  ).332لإلمام أحمد بن حنبل (ص 
  ).491/ 2) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا  (ج(7
  ).284/ 4) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(8
  ).284/ 4) المرجع السابق، (ج(9

  ).461/ 3) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(10
  ).427/ 6) ابن حبان، الثقات (ج(11
  ).248 ) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص(12
  ).221/ 5) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(13
  ).427/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(14
  ).341/ 1) ابن حجر، تقریب التهذیب (ج(15
  ).44/ 2) أبو اسحاق الحویني، نثل النبال بمعجم الرجال (ج(16
  ).461/ 3) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(17
  ).461/ 3(ج المرجع السابق) (18
  ).461/ 3)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج118/ 2ان االعتدال (ج) الذهبي، میز (19
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وقال ابن حجر:  ،)1(سه"وقال الذهبي: "قال أبو الفتح األزدي: حدیثه منكر، فآذى أبو الفتح نف
  .)2("أخطأ األزدي في تضعیفه"

  خالصة القول فیه: 
   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ثقة
  وافق اإلمام ابن بشكوال معظم النقاد. 
  َأُبــو َضــمَرة اْلمــدِني، مــات ســنة  )3(أو عبــد الــرحمن اللَّْیِثــيّ  ،َأَنــس بــن ِعَیــاض بــن َضــمَرة) 22(

  .)4(مائتین
  .)5(: ثقة عندهمشكوالقال ابن ب - 

  أقوال النقاد في الراوي:
ولكنـــه أحمـــق یـــدفع كتبـــه إلـــى هـــؤالء  ،قـــال مالـــك بـــن أنـــس: "لـــم أر عنـــد المحـــدثین غیـــره

ولكنــه كــان  ،ووثقــه ،، وقــال مــروان بــن معاویــة الفــزاري: "كانــت فیــه غفلــة الشــامیین)6(العــراقیین"
قال یحیى بـن معـین: ، و )8(كثیر الحدیث"، وقال ابن سعد:  "كان ثقة )7(یعرض كتبه على الناس"

  ، )9("ِثَقة"
، وقال علي بن المدیني: " كان من )11(َوَقال أیضًا: "صویلح"  ،)10(وقال مرًة: "لیس به بأس"

، وقال أیضًا: "ال بأس )13(، َوَقاَل َأُبو زْرَعة الرَّاِزّي: "ُهَو ِثَقة")12(وكان عندنا ثقة" ،أهل المدینة

                                                
    ).118/ 2) الذهبي، میزان االعتدال (ج(1
  ).341/ 1) ابن حجر، تقریب التهذیب (ج(2
) اللَّیثي: بفتح الالم وتشدیدها، وسكون الیاء المنقوطة من تحتها بنقطتین، وفي آخرها ثاء منقوطـة بـثالث مـن (3

إلى لیث بن كنانة، حلیف بنى زهرة وٕالى لیث بن بكر بن عبد منـاة، والمشـهور بهـا قـارظ فوقها، هذه النسبة 
  ).241/ 11بن شیبة اللیثي، انظر: السمعاني، األنساب (ج

  ). 115) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (4
  ).61) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (5
  ).376/ 1تهذیب التهذیب (ج)، ابن حجر، 277/ 2) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(6
  ). 1/376)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج277/ 2) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(7
  ).502/ 5) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(8
  ). 158/ 3روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (9

  ).71روایة الدارمي  (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (10
  ). 351/ 3)، المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (330/ 9ن عساكر، تاریخ دمشق (ج) اب(11
  ).118) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ص (12
  ).391/ 1) الباجي، التعدیل والتجریح ، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح (ج(13
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س ْبن َعْبد األعلى: "ما َرَأْیت أحًدا أحسَن ُخُلًقا من َأِبي َضْمرة، وال أسمح ِبعْلمه ، وَقاَل ُیونُ )1(به"
، وقال أیضًا: "من )4(، وذكره ابن حبان في الثقات)3(، وقال النسائي: "ال بأس به")2(منه"

، )7(لثَّقات" ، وقال أیضًا: "بقّیة الُمْسِندین ا)6(، وقال الذهبي: "ثقة سمح بعلمه جدًا")5(المتقنین" 
ُدْوُق، )8(محدث المدینة النبویة" ،وقال مرًة: "اإلمام الثقة ، وقال مرًة: "اِإلَماُم، الُمَحدُِّث، الصَّ

، وقال )10(صدوقًا" اً وقال مرًة: "كان مكثر ، )9(الُمَعمَُّر، َبِقیَُّة الَمَشاِیِخ، َوُعمَِّر َدْهرًا، َوتََفرََّد ِفي َزَماِنِه"
، )12(، وقال ابن حجر: "ثقة")11(كان من الثقات المتقنین" ،"محدث المدینة ابن ناصر الدین:

، وقال ابن العماد: "كان مكثر )13(ِبِعْلِمِه" َسمحاً  ،وقال السیوطي: "َكاَن ِثَقة كثیر الَحِدیث
  .)14(صدوقًا"

  خالصة القول فیه:

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ثقة

  اد على توثیقه.كل النقابن بشكوال وافق اإلمام 

  

                                                
  ).289/ 2(ج ) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (1
)، وتذكرة 1075/ 4)، الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج352/ 3) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(2

  ).375/ 1)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج87/ 9)، وسیر أعالم النبالء (ج236/ 1الحفاظ (ج
  ).375/ 1) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(3
  ).76/ 6) ابن حبان، الثقات (ج(4
  ).226) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (5
  ).256/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(6
  ).1075/ 4) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(7
  ).236/ 1) الذهبي، تذكرة الحفاظ (ج(8
  ).86/ 9) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(9

  ). 62) الذهبي، العبر في أخبار من غبر (ص (10
  ).358/ 1ات الذهب (ج) ابن العماد الحنبلي، شذر (11
  ).115) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (12
  ).141) السیوطي، طبقات الحفاظ (ص (13
  ).358/ 1)، ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب (ج62) الذهبي، العبر في أخبار من غبر (ص (14
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أو َأُبو َعْبد الملك،  ،َأُبو ُمَحمَّد ،بن ُمَحمَّد بن َحِكیم بن ُسَلْیَمان اْلمْصِريّ  َبْكُر ْبُن ُمَضرَ  )23(
  .)1(ومائة أو أربع وسبعین ،مات سنة ثالث

  .)2(: ثقةٌ قال ابن بشكوال - 

  أقوال النقاد في الراوي:

، وقال في )4(نبل: "ثقة لیس به بأس"، وقال أحمد بن ح)3(قال یحیى بن معین: "ثقة"
، وقال )7(، وقال العجلي: "مصري ثقة")6(وقال أیضًا: "كان رجًال صالحًا" ،)5(موضع آخر: "ثقة"

ونافع بن یزید  ،وبكر بن مضر ،من مفضل بن فضالة يأبو حاتم الرازي: "ثقة، وهو أحب إل
، وقال في موضع آخر: )10(ي الثقات، وذكره ابن حبان ف)9(، وقال النسائي: "ثقة")8(متقاربان"
، )13(، وقال الذهبي: "كان ثقة حجة")12(، وقال ابن شاهین: "ِثَقة")11(ثبات في الروایات""من األ

، وقال مرًة: "اِإلَماُم، )15(، وقال أیضًا: "كان من الثقات العابدین")14(وقال في موضع آخر: "ثقة"
ُة"  ،فاضل أهل زمانهأمن  ،حجة بن ناصر الدین: "كان إماماً وقال ا، )16(الُمَحدُِّث، الَفِقْیُه، الحجَّ

، وقال السیوطي: "َكاَن ِثَقة )18(، وقال ابن حجر: "ثقة ثبت")17(خازنًا للسانه" ،طویل الحزن
                                                

  ).127) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1
  ).64) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (2
  ).431معین، سؤاالت ابن الجنید ألبي زكریا یحیى بن معین (ص  ) ابن(3
  ).481/ 2) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(4
  ). 245) أبو داود، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص (5
  ). 229/ 4) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(6
  ).85) العجلي، الثقات (ص (7
  ).393/ 2) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(8
  ).487/ 1) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(9

  ).104/ 6) ابن حبان، الثقات (ج(10
  ).303) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (11
  ).47) ابن شاهین، تاریخ أسماء الثقات (ص (12
  ).176/ 1) الذهبي، تذكرة الحفاظ (ج(13
  ).275/ 1ف (ج) الذهبي، الكاش(14
  ).8/196)، وسیر أعالم النبالء (ج589/ 4) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(15
  ).8/195) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(16
  ).284/ 1) ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب (ج(17
  ).127) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (18
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، وقال أبو اسحاق الحویني: "أحد الثقات، ولكن الراوي عنه محمَّد بن سفیان لم )1(َصالحًا عابدًا"
  .)3(، وقال أبو سعید بن یونس المصري: "كان عابدًا")2(أر من وثقه إال ابن حبان"

 خالصة القول فیه: 

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى أعلم ،ثقة

  .وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على توثیقه 
بِّيُّ  )24( ، مات سنة ثمان وثمانین )4(َجِریُر ْبُن َعْبِد اْلَحِمیِد بن ُقْرِط الضَّ    .)5(ومائة اْلُكوِفيُّ

   .)6(ثقة  :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي : 

، وقـال )8(، وقال یحیى بن معین: "ِثَقة")7(ترحل إلیه" ،قال ابن سعد: "كان ثقة كثیر العلم
وهــو أحــب إلــى فــي  ،ثقــة :، وقــال أبــو حــاتم الــرازي: "یحــتج بحدیثــه، وقــال)9(العجلــي: "كــوفي ثقــة"

، وقـال أبـو أحمـد الحـاكم: "هـو )11(وقـال النسـائي: "ثقـة"، )10(هشام بن عـروة مـن یـونس بـن بكیـر"
، وقــال أبــو یعلــى الخلیلــي: "ِثَقــٌة ُمتََّفــٌق )13(، وقــال الــدارقطني: "مــن الثقــات الحفـاظ")12(عنـدهم ثقــة"

ـِحیَحْیِن" ،َعَلْیهِ  ، وقـال ابـن )15(، وقـال أبـو القاسـم الاللكـائي: "مجمـع علـى ثقتـه")14(ُمَخرٌَّج ِفـي الصَّ
                                                

  ).108) السیوطي، طبقات الحفاظ (ص (1
  ).312/ 1ني، نثل النبال بمعجم الرجال (ج) أبو اسحاق الحوی(2
  ).73/ 1) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(3
) الَضبِّى: بفتح الضاد المعجمة والباء المكسورة المشددة المنقوطة بواحدة، هذه النسبة إلى ضبة، وهم (4

  ).380/ 8جماعة، انظر: السمعاني، األنساب (ج
  ).139) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5
  ).68) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (6
  ).267/ 7) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(7
  ).56) ابن شاهین، تاریخ أسماء الثقات (ص (8
  ).96) العجلي، الثقات (ص (9

  ).506/ 2) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(10
  ).76/ 2ذیب التهذیب (ج)، ابن حجر، ته550/ 4) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(11
  ).77/ 2) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(12
  ).78/ 15) الدارقطني، العلل الواردة في األحادیث النبویة (ج(13
  ).568/ 2) الخلیلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث (ج(14
   ).76/ 2)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج550/ 4) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(15
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كــره ابــن حبــان فــي . وذ)1(قیــل كــان فــي آخــر عمــره یهــم مــن حفظــه" ،حیح الكتــابحجــر: "ثقــة صــ
، وقـال أیضـًا: )4(ِلِعْلِمـِه َوإِْتَقاِنـِه" ؛، َكاَن النَّاُس َیْرَحُلوَن ِإَلْیـهِ )3(، وقال الذهبي: "َأَحُد اَألِئمَّةِ )2(الثقات

وٕان لـم یكـن كتـب،  ،نـت كتبـه صـحاحاً ، وقَـاَل ابـن عمـار: "حجـة، كا)5("اِإلَماُم، الَحاِفُظ، الَقاِضي"
ــــُه محــــدث، ولكنــــه كــــان إذا حــــدث، أي كــــان یشــــبه  ــــي بزتــــه مــــا كنــــت تــــرى َأنَّ إذا نظــــرت إلیــــه ِف

، وقــال أبـو زرعــة: "صـدوق مــن أهــل )7(، وَقــاَل عمـر بــن سـعد: "هــذا شـاب ال بــأس بـه")6(العلمـاء"
  ، )8(العلم"

، )10(، وقال ابن خراش: "صدوق")9("وحجبه أوالده ،تغیر قبل موته ،وقال أبو حاتم: "صدوق
، وقال أحمد بن حنبل: "جریر أقل سقطًا من )11(وقال الذهبي: "صدوق یحتج به في الكتب"

، وقال أحمد بن حنبل: "َلم َیُكن َجریر الرازي ِبالذَّكي في الَحدیث، )12(شریك، شریك كان یخطئ"
َقِدم َعلیه َبهز، قال: فقال َله: َهذا َحدیث كان اخَتَلط َعلیه َحدیث َأشَعث، وعاِصم اَألحول، َحتَّى 

، وقال أبو خیثمة: "لم یكن )13(عاِصم، وَهذا َحدیث َأشَعث، قال: َفَعَرَفها، َفَحدَّث ِبها الناَس" 
لكني سمعته یشتم معاویة  ،مالحافظ المقدَّ  ، وقال قتیبة بن سعید: "ثنا جریر)14(یدلس"

كان جریر بن عبد الحمید، وأبو عوانة یتشابهان ِفي رأي ، وقال ُسَلْیَمان بن حرب: ")15(عالنیة"
، وَقاَل ِإْبَراِهیم بن هاشم: "ما َقاَل لنا جریر )16(العین، ما كانا یصلحان إال أن یكونا راعیي غنم"

                                                
  ).139) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1
  ).145/ 6) ابن حبان، الثقات (ج(2
  ).820/ 4) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(3
  ).820/ 4) المرجع نفسه، (ج(4
  ).9/ 9) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(5
  ).184/ 8) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(6
  ).184/ 8) المرجع السابق، (ج(7
  ).507/ 2أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج) ابن (8
  ).76) ابن العجمي، االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط (ص (9

  ).76/ 2)، وابن حجر، تهذیب التهذیب (ج184/ 8) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(10
  ).394/ 1) الذهبي، میزان االعتدال (ج(11
   ).184/ 8) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(12
  ).200/ 1) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(13
  ). 184/ 8) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(14
  ).2/77) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(15
  ).184/ 8) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(16
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 ،وال ِفي كلمة واحدة! قاَل ِإْبَراِهیم: فقلت: تراه ال یغلط مرة؟ فكان ربما نعس ،قط ببغداد َحدَّثََنا
، وَقاَل َعِلّي بن المدیني: "كان جریر بن )1(ینتبه، فیقرأ من الموضع الذي انتهى إلیه" فنام، ثم

تعلق به، یرید َأنَُّه كان  اأعی اعبد الحمید الرَّاِزّي صاحب لیل، وكان َلُه رسن، یقولون: إذ
   .)2(یصلي"

جیح، َوَلْم َأْكُتْب َعْنُه َشْیئًا، َوَرَأیُت : "َسِمْعُت َجِرْیرًا َیُقْوُل: َرَأیُت اْبَن َأِبي نَ )3(َوَقاَل ُزَنیج
، َفَلْم َأْكُتْب َعْنُه َشْیئًا، َوَرَأیُت اْبَن ُجَرْیٍج، َوَلْم َأْكُتْب َعْنُه. َفَقاَل َلُه َرُجٌل:  َضیَّعَت َیا َجاِبرًا الُجْعِفيَّ

جَعِة، َوَأمَّا اْبُن َأِبي َنِجْیٍح، َفَكاَن َیَرى الَقَدَر، َوَأمَّا َأَبا َعْبِد اِهللا. َقاَل: َال، َأمَّا َجاِبٌر، َفَكاَن ُیْؤِمُن ِبالرَّ 
، َفِإنَُّهنَّ ُأمََّهاُتكُ  َكاَن َیَرى  - م اْبُن ُجَرْیٍج، َفِإنَُّه َأْوَصى َبِنْیِه ِبِستِّْیَن اْمَرَأًة، َوَقاَل: َال َتَزوَُّجوا ِبِهنَّ

اُعُه ِمَن الجعفي فمعذور؛ ألنه كان مبتدًعا، ولم َیُكْن ِبالثَِّقِة، وقال الذهبي: "َأمَّا اْمتنَ  .)4(الُمتَعَة "
قال ابن حجر: و ، )5(َوَأمَّا اآلَخَراِن، َفَفرََّط ِفْیِهَما، َوُهَما ِمْن َأِئمَِّة الِعْلِم، َوإِْن َغِلَطا ِفي اْجِتَهاِدِهَما"

، والروایة التي رواها )6(ال"لكن الشاذكوني فیه مق ،"روى الشاذكوني عنه ما یدل على التدلیس
   .)7(الشاذكوني ذكرها ابن حجر في التهذیب

   )8(وقال البیهقي: "ُنِسَب ِفي آِخِر ُعْمِرِه ِإَلى ُسوِء اْلِحْفِظ"
 ،صحیح الكتاب ،أحد الثقات ،: جریر بن عبد الحمید الضبي الكوفيقالت الباحثة

فال  ،وحجبه أوالده ،م  من أنه تغیر قبل موتهروایته في الكتب الستة كلها، وأما ما قاله أبو حات
صاحب الترجمة السابقة لترجمة جریر بن عبد  ،وٕانما عرف ذلك عن جریر بن حازم ،یصح

                                                
  ).184/ 8) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد ، (ج(1
  ).184/ 8، (جالسابق) المرجع (2
محمد بن عمرو بن بكر الرازي، أبو غسان، ثقة، وهو من الطبقة العاشرة، انظر: ابن حجر،  ) ُزَنیج: هو(3

  ). 499تقریب التهذیب (ص
  ).9/11)، الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج184/ 8) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(4
  ).11/ 9)،الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج184/ 8) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(5
  ). 395) ابن حجر،  مقدمة فتح الباري (ص (6
) قال یعقوب بن شیبة: عن عبد الرحمن بن محمد عن سلیمان الشاذكوني، حدثنا عن مغیرة، عن إبراهیم، (7

في طالق األخرس، ثم حدثنا به عن سفیان، عن مغیرة ثم وجدته على ظهر كتاب البن أخیه، عن ابن 
، قال سلیمان: فوقفته علیه فقال لي: حدثنیه رجل، عن بن المبارك، عن المبارك، عن سفیان، عن مغیرة

سفیان، عن مغیرة، عن إبراهیم، قال ابن حجر عقب هذه الحكایة : إن صحت حكایة الشاذكوني فجریر 
  ).76/ 2كان یدلس، انظر: ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج

  ).143/ 6) البیهقي، السنن الكبرى (ج(8
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، )2(وبین أن الذي حجبه أوالده هو جریر بن حازم ،الذهبي هذا الكالم ورده تتبعوقد   .)1(الحمید
فقال في  ،ن حجر كالم أبي حاتم هذاوهذا ما نقله صاحب االغتباط، ولذا تعقب الحافظ اب

وهذا  ،فحجبه أوالده ،أنه تغیر قبل موته بسنة ،عن أبي حاتم ،التهذیب: "ذكر صاحب الحافل
   .)3(فكأنه اشتبه على صاحب الحافل" ،فإن هذا إنما وقع لجریر بن حازم؛ لیس بمستقیم

 ،أشعث وعاصم األحولأما قول اإلمام أحمد بن حنبل: "لم یكن بالذكي، اختلط علیه حدیث 
ولذلك قیل لیحیى بن  ؛حتى قدم علیه بهز فعرفه". فهذا ال یدخل في معنى االختالط اصطالحاً 

  .)4(معین  كیف تروي عن جریر؟ قال: أال تراه قد بین لهم أمرها"

قال الذهبي معقبًا: و قد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ،   :ولكن یبقى قول البیهقي في سننه
َوِبُكلِّ َحاٍل ُهَو ِثَقٌة، َنْحَتجُّ ِبِه ِفي ُكُتِب اِإلْسالِم  ،العقیلي بذكر جریر الضبي في الضعفاء "وتناكد
، قال ابن حجر معقبًا أیضًا: "قال البیهقي نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ ولم أر )5(ُكلَِّها"

  .)6(ذلك لغیره بل احتج به الجماعة"
 خالصة القول فیه:

  .بحانه أعلى وأعلمواهللا س ،ثقة

   .وافق اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد

  

  

                                                
)، قال الرحمن بن 505 - 504/ 2یر بن حازم في الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (ج) راجع ترجمة جر (1

مهدي: جریر بن حازم اختلط، وكان له أوالد أصحاب حدیث، فلما خشوا ذلك منه حجبوه، فلم یسمع منه 
  أحد في اختالطه شیئًا.

  ).820/ 4) الذهبي، تاریخ اإلسالم  (ج(2
  ).77/ 2) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(3
  ).263/ 3روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (4
  ).820/ 4) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(5
  ).395) ابن حجر،  مقدمة فتح الباري (ص (6
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أو سبع  ،موالهم، مات سنة ست )1(َحاِتم بن ِإْسَماِعیل اْلَمَدِنيِّ َأُبو ِإْسَماِعیل، اْلَحاِرِثيُّ  )25(
  .)3(، والثاني أصح)2(وثمانین ومائة

  .)4(ثقة، سكن المدینة قال ابن بشكوال: - 

  أقوال النقاد في الراوي:

، وقال )6(، وقال یحیى بن معین: "ثقة")5(كثیر الحدیث" ،ال ابن سعد: "كان ثقة مأموًناق
، )9(وذكره ابن حبان في الثقات ،)8(، وقال العجلي: "ثقة")7(المدیني: "كان عندنا ثقة ثبتًا" بن علي

ال في موضع آخر: ، وق)11(، وقال الذهبي: "ثقة")10(وقال الدارقطني: "ِثَقٌة، َوِزَیاَدُتُه َمْقُبوَلٌة"
وقال ابن حجر: "صدوق ، )13(وقال أیضًا: "ثقة مشهور صدوق" .)12("الُمَحدُِّث، الَحاِفُظ"

: "لیس به بأس")14(یهم"  ،وقال علي بن الَمِدیني: "روى عن جعفر، َعن َأبیهِ ، )15(، وقال النََّساِئيُّ
لدراوردي، زعموا أن ، وقال أحمد بن حنبل: "حاتم أحب إلي من ا)16(أحادیث مراسیل أسندها"

                                                
) الحارثّى: هذه النسبة إلى قبائل منها إلى بنى حارثة من الخزرج، منهم من بنى حارثة بن الحارث. ومنهم (1

  ).8/ 4الك بن ربیعة بن كعب بن الحارث. انظر: السمعاني، األنساب (جإلى بنى الحارث بن م
  ). 1/170) ابن حجر، تقریب التهذیب (ج(2
/ 8)، ابن حبان، الثقات (ج493/ 5)، ابن سعد، الطبقات الكبرى(ج78/ 3) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(3

211.(  
  ).86) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (4
  ).493/ 5قات الكبرى (ج) ابن سعد، الطب(5
  ).259/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(6
  ).118) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ص (7
  ).101) العجلي، الثقات (ص (8
  ).210/ 8) ابن حبان، الثقات (ج(9

  ).168/ 2) الدارقطني، العلل الواردة في األحادیث النبویة (ج(10
  ).300/ 1الذهبي، الكاشف (ج )(11
  ).518/ 8) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(12
  ).1/428) الذهبي، میزان االعتدال (ج(13
  ).1/170) ابن حجر، تقریب التهذیب (ج(14
  ).2/128(ج المرجع السابق) (15
هذیب )، ابن حجر، ت524/ 2) الباجي، التعدیل والتجریح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح (ج(16

  ).129/ 2التهذیب (ج
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وَقال َأُبو حاتم الرازي: "هو أحب إلي من  ،)1(إال أن كتابه صالح" ،فیه غفلة حاتمًا كان رجالً 
  .)3(، وقال النسائي: "لیس بالقوى")2(َسِعید ْبن سالم"

أي  ،ض الروایةفمرَّ  ،بلفظ: زعموا وصفه بالغفلةبدأ اإلمام أحمد قول من الباحثة:  تقال
 ،كتابه صالح :أو ثابت على حاتم بن اسماعیل، ثم إن اإلمام أحمد قال ،محققأن القول غیر 

  سماعیل واهللا أعلم.إمنه لحاتم بن  اً توثیق یعدوهذا  ،نه أحب إلیه من الدراورديإ :وقال أیضاً 

لیس به بأس، ولعل اإلمام  :فقد تقدم أنه قال عنه أیضاً  ،لیس بالقوي :وأما قول النسائي
وقد  .فأسندها ،عن أبیه ،عن جعفر بن محمد ،سبب ما رواه من أحادیث مرسلةب ؛النسائي لینه

وال أخرج  ،ولكن لم یكثر له البخاري ،احتج به الجماعة :فقال ،عقب اإلمام ابن حجر على هذا
، ویمكن )4(بل أخرج ما توبع علیه من روایته عن غیر جعفر  ،له من روایته عن جعفر شیئاً 

  لتوثیق أكثر النقاد له. ؛م الیسیر الذي ال یخل بضبطهن هذا من الوهإ :القول
 خالصة القول فیه:

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ثقة

  وافق اإلمام ابن بشكوال  أغلب النقاد على توثیقه. 
نة ، َأُبو ِإْسَماِعیل  اْلَبْصِرّي، مات س)6(، اْلَجْهَضِمي)5(َحمَّاد بن زید بن ِدْرَهم اْألَْزِديّ  )26( 

  .)7(تسع وسبعین ومائة

  .)8(بصري ثقةٌ قال ابن بشكوال:  -
                                                

  ).259/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(1
  ).259/ 3) المرجع السابق، (ج(2
  ).428/ 1) الذهبي، میزان االعتدال (ج(3
  ).395) ابن حجر، مقدمة فتح الباري (ص (4
، وهو أزد بن الغوث ) األزدي: هذه النسبة إلى أزد شنوءة، بفتح األلف، وسكون الزاي، وكسر الدال المهملة(5

بن نبت بن مالك بن زید بن كهالن بن سبإ، والمشهور بهذا االنتساب أبو معمر عبد اهللا بن سخبرة 
  ).180/ 1األزدي، انظر: السمعاني، األنساب (ج

) الَجْهَضِمّى: بفتح الجیم، والضاد المنقوطة، وسكون الهاء، هذه النسبة إلى الجهاضمة، وهي محلة بالبصرة، (6
لمشهور منها أبو عمرو نصر بن على بن صهبان بن أبّى الجهضمي األزدي، من أهل البصرة، انظر: وا

  ).435/ 3المرجع السابق، (ج
  ).178) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (7
  ).74) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (8
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  أقوال النقاد في الراوي: 

أیهمـا أثبـت  ،وحمـاد بـن سـلمة ،وقد سئل: "ما تقول في حمـاد بـن زیـد ،قال یزید بن زریع
، وقـال وكیـع: "مـا كنـا نشـبه حمـاد )1(حماد بن زید، وكان اآلخر رجًال صـالحًا" :في الحدیث؟ قال

وعــــّده عبــــد الــــرحمن بــــن مهــــدي أحــــد األئمــــة األربعــــة فــــي الحــــدیث فــــي ، )2(مســــعر"بـــن زیــــد إال ب
قــط أعلــم بالســنة، وال بالحــدیث الــذي یــدخل فــي الســنة مــن  ، و قــال أیضــًا: "لــم أر أحــداً )3("زمانــه

أحفظ من حماد بن زید، ولم یكن  ،لم یكتب الحدیث ، وقال أیضًا: "ما رأیت أحداً )4(حماد بن زید"
، وقال مـرًة: "مـا رأیـت بالبصـرة أفقـه مـن )5(وكان یخلط فیه" ،جزء لیحیى بن سعید عنده كتاب إال
، وقـال )7(، وقال محمد بن عیسى بن الطَّبَّاُع: "ما رأیت أعقل من حماد بـن یزیـد")6(حماد بن زید"

، وقال ابن سعد: "كان ثقة )8(یحیى بن یحیى: "ما رأیت أحدًا من الشیوخ أحفظ من حماد بن زید"
ــــاد بــــن )9(كثیــــر الحــــدیث" ،ا حجــــةثبتًــــ ــــاد بــــن زیــــد أثبــــت مــــن َحمَّ ، وقــــال یحیــــى  بــــن معــــین: "َحمَّ

وعبد الوهاب  ،وابن علیة ،، وقال في موضع آخر: "حماد بن زید أثبت من عبد الوارث)10(َسلَمة"
، وقــال )12(، وقــال أیضــًا: "لــیس أحــد فــي أیــوب أثبــت مــن حمــاد بــن زیــد")11(وابــن عیینــة" ،الثقفــي

حنبل: "حماد بن زید أحب إلینا من عبـد الـوارث، حمـاد بـن زیـد مـن أئمـة المسـلمین مـن  أحمد بن
، وقـــال العجلـــي: "ثقـــة ثبـــت فـــي )13(أهـــل الـــدین واإلســـالم، وهـــو أحـــب إلینـــا مـــن حمـــاد بـــن ســـلمة"

وقال أبو زرعة: "حمـاد بـن زیـد أثبـت مـن  ،)14(الحدیث، وكان حدیثه أربعة آالف حدیث یحفظها"

                                                
  ).138/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(1
  ).3/138)، (ج178/ 1) المرجع السابق، (ج(2
  ).177/ 1)، (ج138/ 3) المرجع نفسه، (ج(3
  ).177/ 1)، (ج138/ 3) المرجع نفسه، (ج(4
  ).178/ 1)، (ج138/ 3) المرجع نفسه، (ج(5
  ).139/ 3) المرجع نفسه، (ج(6
  ).182/ 1) المرجع نفسه، (ج(7
  ).138/ 3) المرجع نفسه، (ج(8
  ).210/ 7) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(9

  ).240/ 4روایة الدوري (ج - ابن معین، تاریخ ابن معین  )(10
  ).138/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(11
  ).139/ 3) المرجع السابق، (ج(12
  ).438/ 1) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(13
  ).130) العجلي، الثقات (ص (14
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، وقـال أبـو داود السجسـتاني: "حمـاد بـن زیـد، الثقـة )1(وأتقـن" أصـح حـدیثاً و یر، حماد بن سلمة بكث
ــــاد بــــن زیــــد  لـــم یخطــــئ ِفــــي َحـــِدیث قــــّط")2(الثبـــت" ، وقــــال الخطیــــب )3(، وَقــــاَل اْبــــن خـــَراش: "َحمَّ

"َكـاَن ، وقـال ابـن حبـان: )4(َولم یكـن َلـُه كتـاب" ،َوَكاَن َحِدیثه َأْرَبَعة آَالف یحفظها ،البغدادي: "ِثَقة
وأضـبط مـن َحمَّـاد بـن َسـلَمة، وَحمَّـاد  ،وأتقـن ،یحفظ َحِدیثه ُكله، وَحمَّاد بن زید َكـاَن أحفـظ ضریراً 

ـــاد بـــن زیـــد ،َوأفضـــل ،بـــن َســـلَمة َكـــاَن أدیـــن ـــن ُیطلـــق اْلَكـــَالم علـــى أحـــد  ،َوَأْوَرع مـــن َحمَّ ولســـنا ِممَّ
موضـــع آخـــر: "كـــان مـــن  ، وقـــال فـــي)5(وكـــل راو َحظـــه" ،كـــل شـــیخ قســـطهي بـــل نعطـــ ،بـــالجزاف

   .)6(وهو أعمى" ،ممن كان یقرأ حدیثه كله حفظاً  ،وأهل الورع في الدین ،الحفاظ المتقنین

، وقال )8(، وقال ابن منجویه: "َكاَن ضریرًا یحفظ َحِدیثه")7(وقال الدارقطني: "ِثَقٌة ثََبٌت"
قال الذهبي: ، و )9(َرِضَیُه اْألَِئمَُّة" ،ِحیَحْینِ ُمَخرٌَّج ِفي الصَّ  ،أبو یعلى الخلیلي: "ِثَقٌة ُمتََّفٌق َعَلْیهِ 

، وقال أیضًا: "َال )11(، وقال أیضًا: "إنما أضر بأخرة")10("الَعالََّمُة الَحاِفُظ، الثَّْبُت ُمَحدُِّث الَوْقِت"
َلِف، وَ  ِمْن َأتَقِن الُحفَّاِظ َوَأْعَدِلِهم، َأْعَلُم َبْیَن الُعَلَماِء ِنَزاعًا، ِفي َأنَّ َحمَّاَد بَن َزْیٍد ِمْن َأِئمَِّة السَّ

إنه  :قیل ،، وقال ابن حجر: "ثقة ثبت فقیه)12(َرِحَمُه اُهللا "-َوَأْعَدِمِهم َغَلطًا، َعَلى َسَعِة َما َرَوى 
  .)13(ألنه صح أنه كان یكتب" ؛ولعله طرأ علیه ،كان ضریراً 

 خالصة القول فیه:

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ثقة ثبت

  وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على توثیقه. 
                                                

  ).139/ 3(ج ) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل(1
  ).68) أبو داود السجستاني، سؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعدیل (ص (2
  ).114/ 7)، الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج364/ 2) الخطیب البغدادي، تالي تلخیص المتشابه (ج(3
  ).2/364) الخطیب البغدادي، تالي تلخیص المتشابه (ج(4
  ).218/ 6، الثقات (ج) ابن حبان(5
  ).248) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (6
  ).181/ 1) الدارقطني، السنن  (ج(7
  ).156/ 1) ابن منجویه، رجال صحیح مسلم (ج(8
  ).498/ 2) الخلیلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث (ج(9

  ).456/ 7) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(10
  ).459/ 7) المرجع السابق، (ج(11
  .461/ 7) المرجع نفسه، ج(12
  ).178) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (13
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، مات سنة اثنتین وأربعین )27( ، اْلِمْصِريُّ   .)1(ومائة ُحَمْیُد ْبُن َهاِنئ، َأُبو َهاِنئ اْلَخْوالِنيُّ

 .)2(ثقةٌ  قال ابن بشكوال: - 

  أقوال النقاد في الراوي: -
 :ه ابن شاهین في الثقات وقال، وذكر )4(، وذكره ابن حبان في الثقات)3(قال الذهبي: "ثقة"

، وقال الدارقطني: "ال بأس به، ثم قال )5(رفع به أحمد بن صالح" ،"أكبر شیخ البن وهب
، وقال ابن عبد البر: )8(، وقال النسائي: "لیس به بأس")7(، وقال الذهبي: "ِمْصِريٌّ َصُدوٌق")6(ثقة"

  ، )9(ال بأس به" ،"هو عندهم صالح الحدیث

   .)11(قال أبو حاتم الرازي: "صالح"و ، )10("ال بأس به" قال ابن حجر:و 
  خالصة القول فیه:

   .ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  .وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على تعدیله

  

  

  

                                                
  ).182) ابن حجر، تقریب التهذیب، (ص (1
  ).73) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (2
  ).355/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(3
  ).149/ 4) ابن حبان، الثقات (ج(4
  ).71) ابن شاهین، تاریخ أسماء الثقات (ص (5
  ).23قاني، سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص ) البر (6
  ).852/ 3) الذهبي، تاریخ اإلسالم  (ج(7
  ).51/ 3) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(8
  ).51/ 3) المرجع نفسه، (ج(9

  ).182) المرجع نفسه، (ص (10
  ).231/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(11



117  
  

، َماَت سنة )1(َحْنَظَلة بن أبي ُسْفَیان بن عبد الرَّْحَمن بن َصْفَوان بن ُأمیَّة الُجَمِحي )28(
  .)2(ى َوخمسین َوِماَئةِإْحدَ 

  .)3(: ثقةٌ قال ابن بشكوال - 

  أقوال النقاد في الراوي:

، و َقاَل في )5(، وقال یحیى بن معین: "ثقة")4(قال ابن سعد: "كان ثقة وله أحادیث"
قال علي بن المدیني: و ، )7(، وقال أیضًا: "حنظلة وأخوه ثقتان")6(موضع آخر: "ثقة حجة"

، وقاَل في موضع آخر: )10(، وقال أحمد بن حنبل: "ثقٌة، ثقٌة")9(بأس به"، وقال مرًة: "ال )8("ثقة"
، وقال أبو )13(ِثَقة" :، وقال مرًة: "ِثَقة، َوَكاَن َوِكیع َیُقول)12(، وقال أیضًا: "ثقة")11("ِثقٌة من الثقات"

الذهبي:  ، وقال)16(قال النسائي: "ثقة"و ، )15(قال أبو حاتم الرازي: "ثقة"و ، )14(زرعة الرازي: "ثقة"

                                                
خرها الحاء المهملة، هذه النسبة إلى بنى جمح انظر: السمعاني، ) الُجَمِحّى: بضم الجیم، وفتح المیم، وفي آ(1

  ).3/326األنساب (ج
  ).183) ابن حجر تقریب التهذیب (ص (2
  ).83) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (3
  ).38/ 6) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(4
)، وروایـة الـدارمي (ص 60ن (ص ) ابن معین، من كالم أبي زكریا یحیى بن معین فـي الرجـال روایـة ابـن طهمـا(5

  ).433)، سؤاالت ابن الجنید ألبي زكریا یحیى بن معین (ص 90
  ).3/338) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(6
  ).338/ 3) المرجع نفسه، (ج(7
  ). 97) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة (ص (8
  ).3/61) ابن حجر : تهذیب التهذیب (ج(9

/ 2)، وروایة ابنه عبد اهللا (ج236ن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة المروذي، وغیره (ص ) أحمد ب(10
526 .(  

  ).338/ 3) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(11
  ).241/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(12
داود، سؤاالت أبي داود  )، أبو259/ 3) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(13

  ). 234لإلمام أحمد (ص 
  ).242/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(14
  ).242/ 3) المرجع السابق، (ج(15
  ).61/ 3) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(16
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، وقال أیضًا: "َكاَن ِمْن َأِئمَِّة )2(، وقال في موضع آخر: "من ثقات المكیین")1(ثبات""من األ
 ،، وقال أیضًا: "أحد األثبات، واحتج به الجماعة)4(، وقال ابن حجر: "ثقة حجة")3(الَحِدْیِث ِبَمكََّة"

   .)5(من حدیثه عن نافع" ولم یخرج له البخاري شیئاً 

، وقال ابن عدي: )7(، قال أیضًا: "من خیار أهل مكة وعبادهم")6(حبان في الثقات وذكره ابن
َوِلَحْنَظَلَة َأَحاِدیُث َصاِلَحٌة، َوٕاذا َحدََّث َعْنُه ِثَقٌة َفُهَو مستقیم  ،"َعامََّة َما َیْرِوي َحْنَظَلَة ُمْسَتِقیمٌ 

  .)9(م یكن عندي مثل سیف"ول ،، وقال یحیى بن سعید القطان: "كان عنده كتاب)8(الحدیث"

فقال:  ؟وقیل له: كیف روایة حنظلة، عن سالم - قال یعقوب بن شیبة: "سمعت ابن المدیني و 
وروایة موسى بن عقبة عن سالم واد آخر، وأحادیث الزهري عن سالم  ،روایته عن سالم واد

هذا . و )10(جل"كثیر الحدیث. قال: أ : هذا یدل على أن سالماً يكأنها أحادیث نافع. فقیل لعل
القول من ابن المدیني ال یدل على غمز في حنظلة بوجه، بل هو دال على جاللته، وأنه نظیر 

  .)11(ثقة بإجماع موسى، وابن شهاب في حدیثه عن سالم، فحنظلة إذاً 

وساق له ابن عدي حدیثًا استنكره، لكنه بین أن العلة فیه إنما جاءت من قبل الراوي 
قال الذهبي في ، و )12(بد اللَِّه ْبن واقد اْلَحرَّاِنّي، وهو ممن تكلم فیهموهو أبو قتادة عَ  ،عنه

، وقال أیضًا: "ساق له ابن عدي حدیثًا منكرًا، )13(وٕاال لما كنت أذكره" ،المیزان: " ذكره ابن عدي
ولعله وقع الخلل فیه من الرواة إلیه، فقال: حدثنا أحمد بن عبد اهللا بن سابور، وما كتبته إال 

، حدثنا الفضل بن الصباح، حدثنا إسحاق الرازي، عن حنظلة، عن نافع، عن ابن عمر أن عنه
                                                

  ).358/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(1
  ).1/620) الذهبي، میزان االعتدال (ج(2
  ).337/ 6)، سیر أعالم النبالء (ج43/ 4) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(3
  ).183) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (4
  ).400) ابن حجر، مقدمة فتح الباري (ص (5
  ).225/ 6) ابن حبان، الثقات (ج(6
  ).229) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (7
  ).340/ 3) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(8
  ).241/ 3لتعدیل (ج) ابن أبي حاتم، الجرح وا(9

  ).3/61)، وابن حجر، تهذیب التهذیب (ج1/620) الذهبي، میزان االعتدال (ج(10
  ).620/ 1) الذهبي، میزان االعتدال (ج(11
  ).340/ 3) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(12
  ).620/ 1) الذهبي، میزان االعتدال (ج(13
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وقال الذهبي ، )1(، رواته ثقات ونكارته بینة""اغسلوا قتالكم"رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال: 
ْیئًا َیتعلَُّق ِبِه َعَلْیِه ُمَتعنٌِّت َقْد َتَناَكَد اْبُن َعِديٍّ ِفي ِذْكِرِه َلُه ِفي "الَكاِمِل"، َفَما َأبَدى شَ " أیضًا:
  .)2(َأصًال"

  خالصة القول فیه:

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ثقة

  وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على توثیقه. 

  .)4(اْلمْصِرّي، مات سنة ثمان وأربعین ومائة )3(بن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُشَرْیِح اْلمَعاِفِري ُحَیيِّ  )29( 

  .)5(ثقٌة مصريٌ  قال ابن بشكوال - 

  أقوال النقاد في الراوي:

وكان شیخًا  ،ومتقنیهم ،، وقال أیضًا: "من خیار أهل مصر)6(ذكره ابن حبان في الثقات
   .)7(جلیًال فاضًال"

لیس بذاك  ،وقال أیضًا: "صالح الحدیث، )8(وقال یحیى بن معین: "لیس به بأس"
، وقال الذهبي: "مصرٌي )10(جو أنه ال بأس به إذا روى عنه ثقة"، وقال ابن عدي: "أر )9("يالقو 

                                                
  ).621/ 1) الذهبي، میزان االعتدال ، (ج(1
  ).337/ 6)، وسیر أعالم النبالء (ج43/ 4لذهبي، تاریخ اإلسالم (ج) ا(2
) المعاِفرى: بفتح المیم، والعین المهملة، وكسر الفاء، والراء، هذه النسبة إلى المعافر بن یعفر بن مالك بن (3

 ).12/328الحارث بن مرة، قبیل ینسب إلیه كثیر عامتهم بمصر . انظر : السمعاني، األنساب (ج
  ). 185بن حجر، تقریب التهذیب (ص ) ا(4
  ).84) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (5
  ).235/ 6) ابن حبان، الثقات (ج(6
  ).298) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (7
  ).91روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (8
  ).68/ 1روایة ابن محرز (ج –) ابن معین، تاریخ ابن معین (9

  ).390/ 3) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(10
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، وذكره )3(قال البخاري: "ِفیِه نظر"، و )2(قال ابن حجر: "صدوق یهم"و  ،)1(صالح الحدیث"
وقال أحمد بن حنبل: "حیي أحادیثه ، )5(، وقال النسائي: "َلْیَس ِباْلَقِوّي")4(العقیلي في الضعفاء

ن عدي أحادیث كثیرة ال یتابع علیها، وقال أیضًا: "روى عِن ابن َلِهیَعة ، وذكر له اب)6(مناكیر"
وقال الذهبي: "ما أنصفه ابن عدي، فإنه ساق في ، )7(بضعة عشر حدیثًا عامتها مناكیر"

، )8(ترجمته عدة أحادیث من روایة ابن لهیعة عنه، كان ینبغي أن تكون في ترجمة ابن لهیعة"
  .)9(: "حسن الحدیث"أیضاً وقال 

  خالصة القول فیه:

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،صدوق یهم

  .وافق اإلمام ابن بشكوال بعض النقاد على تعدیله
، مات سنة تسع وستین )11(، َأُبو ُحَمْیٍد اإلْسَكْندراني)10(َخاِلُد ْبُن ُحَمْیٍد اْلَمْهِريُّ  )30(

  .)12(ومائة

  .)13(قال ابن بشكوال: ثقةٌ  -

                                                
  ).853/ 3) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(1
  ).185) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (2
  ).76/ 3) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(3
  ).319/ 1) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(4
  ).35) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (5
  ).116/ 3لل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج) أحمد بن حنبل، الع(6
  ).388/ 3) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(7
  ).624/ 1) الذهبي، میزان االعتدال (ج(8
  ).108) الذهبي، دیوان الضعفاء (ص (9

المهري منها،  ) المهري: بفتح المیم، وسكون الهاء، وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى مهرة، وتمیم بن قرع(10
  ).499/ 12من أهل مصر، انظر: السمعاني، األنساب (ج

) اإلسكندراني: بكسر األلف، وسكون السین المهملة، وفتح الكاف، وسكون النون، وفتح الدال والراء (11
المهملتین في آخرها النون، هذه النسبة الى اإلسكندریة، وهي بلدة على طرف بحر المغرب من آخر حد 

  ).1/236انظر : المرجع السابق، جدیار مصر، 
  ).187) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (12
  ).89) ابن بشكوال،  شیوخ ابن وهب (ص (13
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  ي الراوي:أقوال النقاد ف

: "ال بأس به"، )3(ابن حجرو ، )2(قال أبو حاتم الرازيو ، )1(ذكره ابن حبان في الثقات
  .)4(قال الكندي: "كان فقیهًا من أصحاب مالك"و 

  خالصة القول فیه:

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ال بأس به

  .وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على تعدیله 
أو خمس وسبعین  ،مات سنة أربع ،َأُبو ُسَلْیَمان اْلَمكِّيّ  ،د الرَّْحَمن اْلَعطَّارَداُود بن عب )30(

  .)5(ومائة

 .)6(قال ابن بشكوال: ثقةٌ  - 

  أقوال النقاد في الراوي : -

، وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات وقــال: "َكــاَن متقنــًا، )8(، والعجلــي)7(یحیــى بــن معــین وثقــه
كنیتــه  ،قـال فــي موضـع آخـر: "مـن متقنــي أهـل مكـةو ، )9(دثیهم"َوَصـاَر مـن ُفَقهَـاء أهــل َمكَّـة ومحـ

، وقال ابن خلفون: "هو ثقة، قاله أبو بكر البزار )10(متیقظًا في الروایات" ،وكان ثبتاً  ،أبو سلیمان
، وقـال )13("ِثقَـة َمْشـُهور" :، وقال أیضاً )12(، وقال الذهبي: "ثقة، ما رأیت أورع من داود")11(وغیره"

                                                
  ).221/ 8) ابن حبان، الثقات (ج(1
  ).325/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(2
  ).187) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (3
  ).442/ 1لمالكیة (ج) قاسم علي سعد، جمهرة تراجم الفقهاء ا(4
  ).199) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5
  ).93) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (6
  ). 107روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (7
  ).147) العجلي، الثقات (ص (8
  ).286/ 6) ابن حبان، الثقات (ج(9

  ).235) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (10
  ).258/ 4غلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج) م(11
  ).381/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(12
  ).289/ 1)، المقتنى في سرد الكنى (ج219/ 1) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(13
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، وقـال أبـو حـاتم الـرازي: "ال بـأس بـه، )2(، وقال ابن حجـر: "ثقـة")1(تكلم فیه بحجة" "ثقة، ما :مرةً 
، وقــال إبــراهیم بــن محمــد الشــافعي: "مــا رأیــت أحــدًا أعبــد مــن الفضــیل بــن عیــاض، وَال )3(صــالح"

وقــال الحــاكم: "قــال ، )4(أورع مــن داود بــن عبــد الــرحمن، وَال أفــرس فــي الحــدیث مــن ابــن ُعیینــة"
، واإلمامان لم یتفقا علیه إال بعد یقین أنه ضعیف الحدیثداود بن عبد الرحمن عین: یحیى بن م

، )7(قـال ابـن حجـر: "لـم یثبـت أن بـن معـین تكلـم فیـه"و ، )6(َقاَل اْألَْزِدّي: "َیَتَكلَُّموَن ِفیـِه"و ، )5("حجة
ولـم یخـرج  ،واألزدي قد قررنا أنه ال یعتد بـه ،بن معین تضعیفهاوقال ابن حجر: " لم یصح عن 

  .)8(وروى له الباقون..." ،له البخاري سوى حدیث واحد في الصالة متابعة

: نقل عن ابن معین  توثیقه كما ذكرت في من وثقه من األئمة، ولم أجد قالت الباحثة
  فلم یتابع علیه. وقد انفرد بتضعیف داود،أحدًا تكلم فیه غیر األزدي، 

  خالصة القول فیه:
  .وتعالى أعلى وأعلمواهللا سبحانه  ،ثقة
  وافق اإلمام ابن بشكوال معظم النقاد على توثیقه. 

، مات في خالفة أَِبي  الّدباغ َأُبو ُسَلْیَمان اْلقرِشي َداُوَد ْبِن َقْیٍس اْلَفرَّاءِ  )31( َمْوالُهُم، اْلَمَدِنيُّ
  .)9(َجْعَفرٍ 

  .)10(قال ابن بشكوال: ثقة -
  أقوال النقاد في الراوي :

  ،)12(َلُه َأَحاِدیُث َصاِلَحٌة" ،قال ابن سعد: "َكاَن ِثَقةً و ، )11(ي: "ثقة حافظ"َقال الشافع
                                                

  ).126) الذهبي، دیوان الضعفاء (ص (1
  ).199) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (2
  ).417/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(3
  ). 192/ 3)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج415/ 8) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(4
  ).12/ 2) الذهبي، میزان االعتدال (ج(5
  ).265/ 1) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(6
  ).199) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (7
  ).401) ابن حجر، مقدمة فتح الباري (ص (8
  ).199تقریب التهذیب (ص ) ابن حجر، (9

  ). 93) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص(10
)، بدر 198/ 3)، ابن حجر تهذیب التهذیب (ج441/ 8) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(11

  ).294/ 1الدین العیني، مغاني األخیار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار (ج
  ).452/ 5) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(12
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 ،، قال أیضًا "صالح الحدیث)2(، وقال مرًة: "َصالح الَحِدیث")1(قال یحیى بن معین: "ِثَقة"و  
، وقال أیضًا: "َصاِلُح )5(قال أحمد بن حنبل: "ثقة"و ، )4(، وقال علي بن المدیني: "ثقة")3(ثقة"

، وذكره ابن حبان في )9(، والساجي)8(أبو حاتم الرازيو ، )7(أبو زرعة، ووثقه أیضًا )6(الَحِدْیِث"
، ولما ذكره )11(عالن"وأهل الورع في السر واإل ،تقان، وقال أیضًا: "من أهل الفضل واإل)10(الثقات

، وقال )13(العباد"قال الذهبي: "ثقة من ، و )12(ابن خلفون في "الثقات" قال: "وثقه ابن نمیر وغیره"
  .)14(ابن حجر: "ثقة فاضل"

  خالصة القول فیه:
  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، ثقة

  وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على توثیقه .
هم موال )15(ودراج َلَقٌب، السَّْهِميُّ  ،اْسُمُه َعْبُد الرَّْحَمنِ  :َدرَّاُج ْبُن َسْمَعاَن، َأُبو السَّْمِح، ِقیلَ  )32(

، مات سنة ست وعشرین    .)16(ومائة اْلِمْصِريُّ اْلَقاصُّ

  .)17(قال ابن بشكوال: ثقةٌ  -
                                                

  ).107روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (1
  ).3/195روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (2
  ).423/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(3
  ).3/198) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(4
اود لإلمام أحمد بن حنبل  )، أبو داود، سؤاالت أبي د422/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5

  ).207(ص
  ).225) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة المروذي، وغیره (ص (6
  ).423/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(7
  )، زاد أبو حاتم وهو أحب إلینا من هشام بن سعد كان القعنبي یثنى علیه.423/ 3) المرجع السابق، (ج(8
  ).263/ 4)، مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج3/198ذیب التهذیب (ج) ابن حجر، ته(9

  ).288/ 6) ابن حبان، الثقات (ج(10
  ).217) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (11
  ).263/ 4) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(12
  ).382/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(13
  ).199) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (14
: بفتح السین المهملة، وسكون الهاء، وفي آخرها المیم، هذه النسبة إلى سهم، [وهو سهمان: سهم ) الَسْهمى(15

 ).7/312جمح، والثاني سهم باهلة . انظر: السمعاني، األنساب (ج
)، وقیـل دراج أبـو السـمح قیـل اسـمه عبـد اهللا انظـر تقریـب التهـذیب 201) ابـن حجـر، تقریـب التهـذیب (ص (16

  ).719(ص 
  ).165بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص  ) ابن(17
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  أقوال النقاد في الراوي:

، وقال عباس الدوري: "سألت یحیى بن معین َعن َحِدیث )1(قال یحیى بن معین: "ِثَقة"
هما ثقتان  :َفَقالَ  ،ْسَناد َفَلْیَس ِبِه َبْأسَما َكاَن َهَكَذا اْإلِ  :َعن َأي سعید َفَقالَ  ،َعن أبي اْلَهْیَثم ،دراج
قال أبو ، و )3(قال عثمان بن سعید الدارمي: "َلْیَس ِبَذاَك َوُهَو َصُدوق"، و )2(َوَأُبو اْلَهْیَثم" ،دراج

ي عن َأبِ  ،عبید اآلجري: "َسِمْعُت َأَبا َداُود َیُقوُل: َأَحاِدیثه مستقیمة، إال َما َكاَن عن َأِبي اْلَهْیثَم
قال ابن عدي وقد ذكر له أحادیث: "َساِئر َأْخَبار ، و )5(، وذكره ابن حبان في الثقات)4(َسِعْید" 

وبرئته من َهِذه اْألََحاِدیث  ،دراج غیر َما ذكرت ُیَتاِبعه النَّاس َعَلْیَها، َوَأْرُجو ِإذا أخرجت َدرَّاًجا
قرب ُصوَرة (ِممَّا) َقاَل ِفیِه یحیى بن تس بَها، وَ َأن َساِئر َأَحاِدیثه َال َبأْ  ،الَِّتي أْنكرت َعَلْیهِ 

وقال فضلك الرازي: ، )7(في حدیثه عن أبي الهیثم ضعف" ،وقال ابن حجر: "صدوق، )6(مِعین"
  ، )8(دراج ثقة، فقال: "لیس بثقة، وَال كرامة" :لما ذكر له أن ابن َمِعین قال

أیضًا: "أحادیث دراج، َعن أبي الهیثم، َعن ، وَقاَل )9(وقال أحمد بن حنبل: "دراج حدیثه منكر"
 ،وحیي ،ن أحمد: " َقاَل أبي: هؤالء الثََّالَثة دراجب، وقال عبد اهللا )10(فیها ضعف" ،أبي َسِعید

، وقال أبو داود: "َسِمْعُت َأْحَمد ُسِئَل عن َدرَّاج َأِبي )11(َهؤَُالِء الثََّالَثة َأَحاِدیثهم َمَناِكیر" ،وزبان
، وذكره )12(َقاَل: هذا َرَوى مناكیر كثیرة، وِفي َحِدْیث، ِفي إسناده َدرَّاج: الشأن ِفي َدرَّاج"السَّْمح؟ 

قال النسائي: ، و )14(وقال أبو حاتم الرازي: "دراج في حدیثه صنعة" ،)13(العقیلي في الضعفاء

                                                
  ). 107روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (1
  ).413/ 4روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (2
  ). 107روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (3
  ).225د السجستاني (ص ) أبوداود السجستاني، سؤاالت أبي عبید اآلجري لإلمام أبي داو (4
  ).43/ 5)،  (ج114/ 5) ابن حبان، الثقات (ج(5
  ).16/ 4) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(6
  ).201) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (7
  ).11/ 4) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(8
  ).442/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(9

  ).10/ 4في ضعفاء الرجال (ج) ابن عدي، الكامل (10
  ).116/ 3) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(11
  ).247) أبوداود السجستاني، سؤاالت أبي داود السجستاني لإلمام أحمد بن حنبل (ص (12
  ).43/ 2) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(13
وبلفظ ِفي حدیثه ضعف، انظر: المزي، تهذیب الكمال في )، 442/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(14

  ).479/ 8أسماء الرجال (ج
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، وقال )3(َضِعیف"" وقال الدارقطني:، )2(، وقال في موضع آخر: "منكر الحدیث")1("َلْیَس ِباْلَقِوّي"
   .)4(في موضع آخر: "متروك"

  خالصة القول فیه: 

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،في حدیثه عن أبي الهیثم ضعف ،صدوق

    .وافق اإلمام ابن بشكوال بعض النقاد على توثیقه 
، مات سنة سعید ْبن َعْبد الرَّْحَمِن الُجَمِحي، من ولد َعاِمِر ْبِن ِحْذَیِم َأُبو عَ  )33( ْبد اللَِّه اْلَمَدِنيُّ

  .)5(ومائة ست وسبعین

  .)6(: ثقةٌ قال ابن بشكوال - 

  أقوال النقاد في الراوي:

، وابن )9(یحیى بن معین ، ووثقه: "ثقة مأمون")8(، وموسى بن هارون)7(قال الحاكم
"قال ، وقال: »الثقات«، وذكره ابن خلفون في )12(وأحمد بن صالح ،)11(العجليو ، )10(المدیني

َحِدیثه " :، وزاد أبو داود)14(، وقال أحمد بن حنبل: "لیس به بأس")13(عنه ابن نمیر: مدني ثقة"

                                                
  ).39) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (1
  ).10/ 4) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(2
  ).170) الحاكم، سؤاالت الحاكم للدارقطني (ص (3
  ).29) البرقاني، سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص (4
  ).238ابن حجر، تقریب التهذیب (ص  )(5
  ).227) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (6
  ).116/ 1) الحاكم، المستدرك على الصحیحین (ج(7
  ).321/ 5) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(8
  ). 4/22)، وروایة الدوري (ج124روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (9

  ).55، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني  (ص ) محمد بن أبي شیبة(10
  ).401/ 1) العجلي، الثقات (ج(11
  ).321/ 5) المرجع السابق، (ج(12
  ).321/ 5) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(13
  ).41/ 4) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(14
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قال الذهبي: "َكاَن و ، )3(قال النسائي: "ال بأس به"و ، )2(وقال أبو حاتم الرازي: "صالح" ،)1("مقارب
  .)5(قال ابن حجر: "صدوق له أوهام"و ، )4(ِمْن ِجلَِّة اْلُعَلَماِء"

 ،، وَقاَل ابن عدي: "له أحادیث غرائب حسان)6(یعقوب الفسوي: "ُهَو َلیُِّن اْلَحِدیِث" قالو 
ال  ،ویوصل مرسالً  ،یرفع موقوفاً  ،وٕانما یهم عندي في الشيء بعد الشيء ،وأرجو أنها مستقیمة

  ، )7(عن تعمد"

ن: "یروي َعن قال ابن حبا، و )8(وقال الساجي: "یروي عن هشام وسهیل أحادیث ال یتابع علیها"
یتخایل ِإَلى من َسمعَها َأنَُّه َكاَن  ،َأْشَیاء َمْوُضوَعة ،َوَغیره من الثَِّقات ،عبید اللَّه ْبن َعْمرو

وقال ابن حجر: "أفرط بن  ،)10(، وقال الذهبي: "َأمَّا ابن حبان فخسف ِفي َشْأِنِه")9(اْلُمْعَتمد َلَها"
  .)11(حبان في تضعیفه"
  خالصة القول فیه:

  .إال في روایته عن هشام وسهیل، واهللا  سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،وقصد

  وافق اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد على توثیقه.
  .)12(ودفن سنة سٍت وتسعین وأربع مئة، َداُودَ  اُسَلْیَماُن بُن َأِبي الَقاِسِم َنَجاٍح، یكنى: َأبُ  )34(

وخیارهم، عالمًا بالقراءات  ،وفضالئهم ،ئهموعلما ،: كان من جلة المقرئینقال ابن بشكوال - 
ثقة فیما رواه، وله توالیٌف كثیرة في  ،حسن الضبط لها، وكان دینًا فاضالً  ،وروایاتها وطرقها

                                                
  ).234) أبو داود، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص (1
  ).42/ 4اتم، الجرح والتعدیل (ج) ابن أبي ح(2
  ).74) النسائي، مشیخة النسائي (ص (3
  ).625/ 4) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(4
  ).238) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5
  ).138/ 3) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(6
  ).456/ 4) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(7
  )، الذهبي، میزان االعتدال في نقد الرجال 531/ 10ي أسماء الرجال(ج) المزي، تهذیب الكمال ف(8

  ).56/ 4)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج321/ 5)، مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج216/ 3(ج
  ).323/ 1) ابن حبان، المجروحین (ج(9

  ).625/ 4) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(10
  ).238) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (11
  ).200) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (12
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روى الناس عنه كثیرًا، وأخبرنا عنه  ،جید الضبط ،معاني القرآن وغیره. وكان حسن الخط
 .)1(ووصفوه بالعلم والفضل والدین ،جماعة من شیوخنا

  :في الراوي أقوال النقاد
كان إمام وقته في اإلقراء روایة ومعرفة،  ،قال أبو جعفر الضبي: "محدث فاضل زاهد

  ، )2(ومعرفته باإلقراء" ،تدل على سعة علمه ؛مجاب الدعوة، له توالیف كثیرة
َن ِمْن ُبُحْوِر كا، وقال أیضًا: "َ )3("قال الذهبي: "الشَّْیُخ، اِإلَماُم، الَعالََّمُة، َشْیُخ الُقرَّاِء، ُذو الُفُنْونِ و 

، وقال ابن تغري بردي: "قد انتهت إلیه ریاسة القّراء في )4(الِعْلِم، َوِمْن َأِئمَِّة األَْنَدُلس ِفي عصره"
  .)5(زمانه"

   خالصة القول فیه:
  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم في القراءة، إمام ثقة

  اد على توثیقه.وافق اإلمام ابن بشكوال كل النق
 ، َماَت َسَنَة َسْبٍع َوَأْرَبِعینَ )7(اْلِمْصِريُّ الزَّاِهدُ  )6(ُسَهْیُل ْبُن َحسَّاٍن، َأُبو السَّْحَماِء اْلِكالِبيُّ  )35(

   .)8(َوِماَئٍة ِباِإلْسَكْنَدِریَِّة، َرِحَمُه اللَّهُ 
    .)9(قال ابن بشكوال: ثقةٌ  -

  أقوال النقاد في الراوي:
  ولم ،في كتابیهما )12(وابن أبي حاتم، )11(ذكره البخاريو ، )10(حبان في الثقاتذكره ابن 

                                                
  ).200) المرجع السابق، (ص (1
 ).303) أبو جعفر الضبي، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلس (ص (2
 ).19/168) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(3
  ).170/ 19) المرجع نفسه، (ج(4
  ).187/ 5وك مصر والقاهرة (ج) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في مل(5
) الِكالبي: بكسر الكاف، بعدها الالم ألف، وفي آخرها الباء الموحدة، هذه النسبة إلى عدة من قبائل العرب، (6

  ).183/ 11انظر: السمعاني، األنساب (ج
  ).889/ 3) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(7
  ).226/ 1) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(8
  ).240ن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص ) اب(9

  ).6/418) ابن حبان، الثقات (ج(10
  ).106/ 4) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(11
  ).248/ 4) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(12
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   .)1(ُمَتَألًِّها" ،قال ابن یونس المصري: "َكاَن َكِبیَر اْلَقْدرِ و یذكرا فیه شیئًا،  
  خالصة القول فیه:

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ثقة

   .للنقاد في الراوي لم تجد الباحثة أقواالً 
جده َأُبو ُمَحمَّد مولى آِل  ،أبو الموال :وقیل ،َزْیدُ  :َواْسُمهُ  ،َعبد الرَّحَمن ْبن َأبي الَموالِ  )36(

، مات سنة ثالث وسبعین    .)2(ومائة َعِليٍّ

  .)3(قال ابن بشكوال: شیٌخ ثقةٌ  -

  أقوال النقاد في الراوي: 

 وقـال أحمـد بـن حنبـل: ،)5(، وقال في موضع آخر: "صالح")4(قال یحیى بن معین: "ِثَقٌة"
، هــو ممــن اً ، وقــال أیضــًا: "مــا َأرى بحدیثــه َبَأســ)7(، وقــال فــي موضــع آخــر: "ال بــأس بــه")6("ثقــة"

َعبـد  :قـال ،عن َعبد الرحمن بـن َأبِـي اْلَمـَوال ،، وقال أبو طالب: "سألت أحمد بن حنبل)8(یحتمل"
 ،البـن المنكـدر یـروي حـدیثاً  ،ءفي المطبق حین هزم هـؤال الرحمن ال بأس به، َقال: كان محبوساً 

هــو منكــر  ،فــي االســتخارة لــیس یرویــه أحــد غیــره ،َعــِن النَِّبــيِّ َصــلَّى اللَّــُه َعَلیــِه َوســلَّمَ  ،عــن جــابر
ــال: َنعــم لــیس یرویــه غیــره :قلــت وأهــل المدینــة إذا كــان حــدیث غلــط  ،ال بــأس بــه ،هــو منكــر؟ َق

ــس یحیلــون علیهمــا" :ولــونوأهــل البصــرة یق ،َعــن جــابر ،بــن المنكــدرا :یقولــون ، )9(ثابــت، َعــن َأَن
، وقال فـي )12(، وقال النسائي: "ثقة")11(، وقال الترمذي: "َشْیٌخ َمَدِنيٌّ ِثَقٌة")10(َوَقال َأُبو َداُود: "ثقة"

                                                
  ).226/ 1) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(1
  ).351) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (2
  ).171ب (ص ) ابن بشكوال، شیوخ ابن وه(3
  ).492/ 11)، الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج500/ 5) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(4
  ).5/293) ابن أبي حاتم،  الجرح والتعدیل (ج(5
  ).492/ 11) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(6
  ).293/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(7
  ).226ومعرفة الرجال، روایة المروذي وغیره  (ص ) أحمد بن حنبل، العلل (8
  ).499/ 5) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(9

  ).6/283)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج448/ 17) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(10
  ).520/ 5) الترمذي، السنن (ج(11
  ).6/283)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج448/ 17) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(12
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، وقـال )3(، وقال الذهبي: "ثقة مشـهور")2(قال ابن شاهین: "ِثَقة"، و )1(موضع آخر: "َلْیَس ِبِه بأس"
، وقـال أیضـًا: "مـن متقنـي )6(، وقـال مـرًة: "یخطـئ")5(، وذكـره ابـن حبـان فـي الثقـات)4(أیضًا: "ثقة"

، وقــال أبـو حـاتم الــرازي: )8(قـال أبـو زرعــة: "ال بـأس بـه، صـدوق"، و )7(أهـل المدینـة وكـان یغــرب"
قـال ابـن عـدي: ، و )10(، َوَقال اْبن خراش: "صدوق")9(وهو أحب إلي من أبي معشر" ،"ال بأس به
غیـر واحـد  ،وقد روى حـدیث االسـتخارة ،والذي أنكر علیه حدیث االستخارة ،الحدیث "هو مستقیم

   .)12(قال ابن حجر: "صدوق ربما أخطأ"، و )11(كما رواه ابن َأِبي اْلَمَواِلي" ،rمن أصحاب النَِّبيُّ 
 خالصة القول فیه:

واهللا سبحانه ، وقد أنكر علیه حدیث االستخارة؛ لذا أنزله بعض العلماء عن رتبة الثقةثقة، 
  .وتعالى أعلى وأعلم

  .وافق اإلمام ابن بشكوال معظم النقاد على توثیقه
موالهم َأُبو سعید اْلَبْصِرّي، مات سنة  )13(َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِديٍّ بن َحسَّاَن اْلَعْنَبِريُّ  )37(

   .)14(ثمان وتسعین ومائة

                                                
  ).492/ 11) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(1
  ).144) ابن شاهین، تاریخ أسماء الثقات (ص (2
  ).387/ 2)، المغني في الضعفاء (ج592/ 2) الذهبي، میزان االعتدال (ج(3
  ). 646/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(4
  ).7/91) ابن حبان، الثقات (ج(5
  ).283/ 6)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج448/ 17المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج) (6
  ).223) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (7
  ).293/ 5) ابن أبي حاتم،  الجرح والتعدیل (ج(8
  ).293/ 5) المرجع السابق، (ج(9

)، 448/ 17یب الكمال في أسماء الرجال (ج)، المزي، تهذ492/ 11) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(10
  ).283/ 6)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج593/ 2الذهبي، میزان االعتدال (ج

  ).501/ 5) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(11
  ).351) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (12
واحــدة والــراء، هــذه النســبة إلــى بنــي ) العنبــري: بفــتح العــین المهملــة، وســكون النــون، وفــتح البــاء المنقوطــة ب(13

/ 9العنبر، وهم جماعة من بنى تمیم ینتسبون إلى العنبر بن عمرو بن تمیم، انظر: السمعاني، األنساب (ج
382.(  

  ).351) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (14
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 .)1(: بصري ثقةٌ قال ابن بشكوال - 

  ي الراوي:أقوال النقاد ف

ــْأِن" : "َال َأْعــِرُف َلــُه َنِظیــًرا ِفــي َهــَذا الشَّ ــاِفِعيُّ ، وقــال ابــن ســعد: "كــان ثقــة كثیــر )2(َقــاَل الشَّ
، وقــال ابــن ُمحــِرز: "ســَألُت )4(، وقــال یحیــى بــن معــین: "مــن أثبــت شــیوخ البصــریین")3(الحــدیث"

، وَیحَیــى، وَعبــد الــرَّحَمن، َیحَیــى، وُســئل عــن أصــحاب ُســفیان، َمــن هــم؟ قــال: المشــهورون: َوكیــع
، وقال ابن ُمحِرز: "سمعُت َیحَیى بـن َمعـین، وقیـل لـه: )5(وابن الُمبارك، وَأبو ُنَعیم، هؤالء الثقات"

قیــل: كیـف كــان یحــدِّثهم؟ قــال:  .َعبـد الــرَّحَمن بــن َمهـدي، كیــف كــان حفظــه؟ قـال: صــاِلُح الِحفــظ
، )7(قالهـا مـرارًا" ،الرحمن بـن مهـدي أعلـم النـاس قال على ابن المدیني: "كان عبد، و )6(من كتبهم"

 .وَقاَل فـي موضـع آخـر: "كـان َیْحَیـى بـن سـعید أعلـم بالرجـال، وكـان عبـد الـرحمن أعلـم بالحـدیث
، وَقــال أیضــًا: "واللَّــه لــو أخــذت  )8(ال كســحر"إقَـاَل علــي: ومــا شــبهت علــم عبــد الــرحمن بالحـدیث 

ه أنـي لـم أر أحـًدا قـط أعلـم بالحـدیث مـن عبـد الـرحمن بـن فحلفت بین الـركن والمقـام، لحلفـت باللَّـ
، وَقاَل أیضًا: "أعلم الناس بالحدیث عبد الـرحمن بـن مهـدي، وكـان عبـد الـرحمن یعـرف )9(مهدي"

فَیقُـول: خطـأ، ثـم َیقُـول: ینبغـي أن  ،حدیثه وحدیث غیره، َقاَل: وكان یذكر له الحدیث عن الرجـل
  .)10(من وجه كذا، َقاَل: فنجده كما َقاَل" ،یكون أتي هذا الشیخ من حدیث كذا

، وقال في )11(صالحًا مسلمًا" ،من معادن الصدق ،وقال أحمد بن حنبل: "كان ثقة خیاراً 
، وقال أیضًا: )12(موضع آخر: "كان حافًظا، وكان یتوقى كثیًرا، كان یحب أن یحدث باللفظ"

                                                
  ).171) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (1
  ).238/ 1) الخلیلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث (ج(2
  ).218/ 7) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(3
  ).290/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(4
  ).109/ 1روایة ابن محرز (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (5
  ).75/ 2) المرجع نفسه، (ج(6
  ).289/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(7
  ).11/512) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(8
  ).512/ 11، (جالسابق) المرجع (9

  ).512/ 11) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(10
  ).290/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(11
  ). 512/ 11) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(12
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عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو  ، وقال مرًة: "إذا حدث)1("رجل ِثَقة ِخَیار َصالح ُمسلم"
ثبت عندك أو أ، وقال صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل: "قلت ألبي: عبد الرحمن  )2(حجة"

من  من وكیع في سفیان، قد خالفه وكیع في ستین حدیثاً  وكیع؟ قال: عبد الرحمن أقل سقطاً 
لشیوخ سفیان من  بها على ألفاظها، وهو أكثر عدداً  يءحدیث سفیان، وكان عبد الرحمن یج

لم یرو عنهم عبد الرحمن، ولقد كان لعبد الرحمن  وكیع، وروى وكیع عن نحو  خمسین شیخاً 
، وَقاَل َأْحَمُد بن حنبل: )3("؟أین یقع أبو نعیم من هؤالء :فأبو نعیم؟ قال :قلت –توق حسن 

أو  ،ل أبو داود: "قلت ألحمد: إذا روى یحیى، وقا)4(َوَعْبُد الرَّْحَمِن ِإَماٌم" ،"َوِكیٌع َأْكَبُر ِفي اْلَقْلبِ 
   .)5(عبدالرحمن بن مهدي عن رجل مجهول، ُیحتج بحدیثه؟ قال: یحتج بحدیثه"

وقال ُمَحمَّد ْبن َیْحَیى الذهلي: "ما رأیت في ید َعْبد الرَّْحَمن ْبن مهدي كتاًبا قط، وكل ما 
عبــد الــرحمن بــن مهــدي أثبــت أصــحاب ، وقــال أبــو حــاتم الــرازي: ")6(َســِمْعُت منــه ســمعته حفًظــا"

وكـان عـرض حدیثــه  ،وأتقـن مــن وكیـع ،أثبـت مـن یحیــى بـن سـعید ،وهـو إمــام ثقـة ،حمـاد بـن زیـد
، وقـال أبـو زرعـة الدمشـقي: "َأْخَبَرنِـي َأْحَمـُد ْبـُن َأبِـي اْلَحـَواِريِّ قـال: َسـِمْعُت )7(على سفیان الثـوري"

َوَعْبُد الرَّْحَمِن، َوَوِكیـٌع. فَـَذَكْرُت َذِلـَك ِلَیْحَیـى ْبـِن َمِعـیٍن  ،ِباْلِعَراِق َیْحَیى َأْحَمَد ْبَن َحْنَبٍل َیُقوُل: الثَّْبتُ 
: "ما رأیت أحداً )8(َفَقاَل: الثَّْبُت ِباْلِعَراِق َوِكیٌع "  ،أتقـن لمـا سـمع ، وقال ُمَحمَُّد بُن َأِبي َبْكٍر الُمَقدَِّميُّ

، وَقاَل ابن عمار: "كان ابن مهدي )9(لرحمن بن مهدي"من عبد ا ،ولما لم یسمع، ولحدیث الناس
، وقال ابن حبان: "َكاَن من )10(أعلم باالختالف من وكیع، وكان وكیع یذهب مذهب أهل الكوفة"

َواَیـة  ،وتفقـه وصـنف ،ِممَّـن حفـظ َوجمـع ،َوأهـل اْلـَورع ِفـي الـدَّین ،اْلحفاظ المتقنـین َوحـدث وأبـى الرِّ
ـــات ـــَحاَبةوَ  ،ِإالَّ َعـــن الثَِّق ـــم تتبـــین ِصـــَحة ســـماعهم َعـــن  ،قـــد رأى جَماَعـــة رووا َعـــن الصَّ ِإالَّ َأنـــه ل

َحاَبة وقال أبو یعلى الخلیلي: "ِإَمـاٌم  ،)11(َفلَذِلك عدلنا ِبِه َعن َأتَباع التَّاِبعین ِإَلى َهِذه الطََّبَقة" ؛الصَّ
                                                

  ). 434/ 3) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(1
  ).512/ 11غدادي، تاریخ بغداد (ج) الخطیب الب(2
  ). 289/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(3
  ).6/247) الترمذي، السنن (ج(4
  ).198) أبو داود، سؤاالت أبي داود ألحمد (ص (5
  ).512/ 11) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(6
  ).290/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(7
  ).463شقي، تاریخ أبي زرعة الدمشقي (ص ) أبو زرعة الدم(8
  ).290/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(9

  ).512/ 11) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(10
  ).8/373) ابن حبان، الثقات (ج(11
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وقــال الــذهبي: "اإلمــام، الناقــد، المجــود، ســید  ،)2(َو ِإَمــاٌم َحــاِفٌظ"ُهــوقــال البیهقــي: " ،)1(ِبــَال ُمَداَفَعــٍة"
ًة، قُـدَوًة ِفـي الِعْلـِم َوالَعَمـِل")3("الُحفَّاظِ  م، لَـمـام العَ ، وقـال فـي موضـع آخـر: "اإل)4(، َوَكاَن ِإَمامًا، ُحجَّ

، )6(عـارف بالرجـال والحـدیث" ،، وقـال ابـن حجـر: "ثقـة ثبـت حـافظ)5(كان أفقه من یحیى القطـان"
ووصــــف عنــــه بصــــرًا بالحــــدیث  ،زي: "مــــا رأیــــت مثــــل عبــــد الــــرحمن بــــن مهــــديقــــال جریــــر الــــراو 

  .)7وحفظًا"

  خالصة القول فیه:

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ثقة ثبت

  وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على توثیقه، وكانت أحكام بعضهم أعلى من حكمه.

  .)8(َعْبُد اللَِّه ْبُن َیْحَیى اْلَعطَّاِر، یكنى: َأَبا َزْیدِ  َعْبد الرَّْحَمن ْبن َیْحَیى ْبن ُمَحمَّد بن )38(
  .)9(وكان ثقة في روایته كثیر السماع من الشیوخ، سمع الناس منه كثیراً  :قال ابن بشكوال - 

  خالصة القول فیه:

  واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ثقة

  للنقاد فیه. لم تجد الباحثة أقواالً 
، مـات سـنة أربـع وثمـانین عبد اْلَعِزیز ب )39(  :وقیـلومائـة، ن أبي َحاِزم َسلَمة بـن ِدیَنـار اْلَمـَدِنيِّ

   .)10(قبل ذلك

   .)11(ثقةٌ  قال ابن بشكوال: - 

                                                
  ).238/ 1) الخلیلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث (ج(1
  ).232/ 2) البیهقي، السنن الكبرى (ج(2
  ).9/192بي، سیر أعالم النبالء (ج) الذه(3
  ).194/ 9) المرجع السابق، (ج(4
  ).645/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(5
  ).351) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6
  ). 289/ 5) ابن أبي حاتم،  الجرح والتعدیل (ج(7
  ).295) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (8
  ).295) المرجع السابق، (ص (9

  ). 356) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (10
  ).178) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (11
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  أقوال النقاد في الراوي:

، )2(، وقال أیضًا: "لیس به َبأٌس")1(لیس به بأس" ،قال یحیى بن َمِعْین: "ثقة صدوق
، َوَقال )5(، وقال العجلي: "ثقة")4(وَقال ابن ُنمیر: "ثقة"، )3(وقال ابن السكري: "هو مدني ثقة"

، وقال أیضًا: "العابد من خیار أهل المدینة )7(وذكره ابن حبان في الثقات، )6(: "ثقة"النسائي
، وقال في موضع آخر: "َكاَن ِمْن َأِئمَِّة )9(، وقال الذهبي: "كان إماًما كبیر الشأن")8(ومتقنیهم"

، وقاَل أحمد بن حنبل: "َلْیَس به )11("، وقال الصفدي: "َكاَن ِإَماًما َكِبیرً )10(ْیَنِة"الِعْلِم ِبالَمدِ 
 ؟أو الدراوردي ،هو أحب إلیك :فقیل له ،، وقال في موضع آخر: "أرجو أنه ال بأس به)12(َبَأس"
له  :، ثم قال أحمد بن حنبل: "یقال)13(ولكن الدراوردي أعرف منه" ،ليإال بل هو أحب  :فقال

فلما مات سلیمان بن بالل  ،لم یكن بكثیر الحدیث ،یعني ابن أبي حازم ،بلیة أخرى أیضاً 
، وقال النسائي: "لیس به )14(فأخرج أحادیث كثیرة للناس" ،أوصى إلیه فدفعت كتبه إلیه

   .)15(بأس"

                                                
  ).361/ 2السفر الثالث (ج -) ابن أبي خیثمة، تاریخ ابن أبي خیثمة (1
  ).85/ 1روایة ابن محرز (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (2
  ).11/ 3) القاضي عیاض، ترتیب المدارك وتقریب المسالك (ج(3
  ). 333/ 6، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج3/11لمرجع السابق، ج) ا(4
  ).304) العجلي، الثقات (ص (5
  ).333/ 6)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج124/ 18) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(6
  ).117/ 7) ابن حبان، الثقات (ج(7
  ).225) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (8
  ).913/ 4، تاریخ اإلسالم (ج) الذهبي(9

  ).363/ 8) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(10
  ).286/ 18) الصفدي، الوافي بالوفیات (ج(11
  ).92) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة المروذي، وصالح، والمیموني (ص (12
  ).221) أبو داود، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل (ص (13
  ).221نفسه، (ص  ) المرجع(14
)، المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال 9/ 3) القاضي عیاض، ترتیب المدارك وتقریب المسالك (ج(15

  ).333/ 6)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج124/ 18(ج
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، وقال أبو زرعة: "ابن أبي حازم أفقه من )1(وقال أبو حاتم الرازي: "صالح الحدیث"
: "كان مدار الفتوى في آخر ا، وَقال َأُبو ُعَمر )2(، والدراوردي أوسع حدیثًا"الدراوردي ْبن َعبد اْلَبرِّ

حكى ذلك عبد ، ومحمد بن إبراهیم بن دینار ،وبعده على المغیرة ْبن َعْبد الرحمن ،زمان مالك
صدوقًا ن كاقال ابن فرحون: ". و )3(الملك بن الماجشون وكان ابن أبي حازم ثالث القوم في ذلك"

، )4(وقال مالك فیه: إنه لفقیه" ،وشوور معه ،وكان إمام الناس بعد مالك ،إمامًا في العلم ،ثقة
   .)5(وقال ابن حجر: "صدوق فقیه"

فلم ینته قال: فلم نكتب  ،سماعیل: "روى عن أبیه أحادیث نهیناه عنهاإقال حاتم بن و 
أبي حازم لیس بثقة في حدیث أبیه، فقال  وقال َیْحَیى ْبَن َمِعْین لُمْصَعب: "ابن ،)6(عنه"

، وقیل لمصعب بن عبد )7(إال حدیثًا واحدًا" ،عن أبیه - والحمد هللا - ُمَصَعٌب: ما سمعت منه 
وقد قالوها، أما ابن أبي حازم فسمع من  :إال في حدیث أبیه. قال ،اهللا: "ابن أبي حازم ضعیف

فذهب  ،یه، فكانت عنده، وقد بال علیها الفأرسلیمان بن بالل، فلما مات سلیمان أوصى بكتبه إل
، وقال أحمد )8(ویدع ما ال یعرف. وأما حدیث أبیه فكان یحفظه" ،فكان یقرأ ما استبان ،بعضها

 لم ،نه سمعها، وكان یفقهإ :نهم یقولونإبیه فأال كتب إ ،طلب الحدیثببن حنبل: "لم یكن یعرف 
ولم یسمعها، وقد  ،كتب سلیمان بن بالل وقعت إلیه نإ :فقه منه، ویقالأیكن بالمدینة بعد مالك 

، وقال الذهبي: )10(، وذكره العقیلي في الضعفاء)9(نه سمع منهم"أقوام  لم یكن یعرف أروى عن 
  .)12(احتج به الجماعة"" :وقال ابن حجر ،)11("بل هو حجة في أبیه، وغیر أبیه"

                                                
  ).383/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(1
  ).383/ 5، (جالسابق) المرجع (2
)، المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال 54فضائل األئمة الثالثة الفقهاء (ص ) ابن عبد البر، االنتقاء في(3

  ).333/ 6)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج124/ 18(ج
  ).23/ 2) ابن فرحون، الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب (ج(4
  ).356) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5
  ).131شیبة لعلي بن المدیني  (ص ) ابن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي (6
  )، ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل 361/ 2السفر الثالث (ج -) ابن أبي خیثمة، تاریخ ابن أبي خیثمة(7

  ).383/ 5(ج
  ).9/ 3) القاضي عیاض، ترتیب المدارك وتقریب المسالك (ج(8
  ).382/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(9

  ).10/ 3الكبیر (ج) العقیلي، الضعفاء (10
  ).913/ 4) الذهبي، التاریخ اإلسالم (ج(11
  ).420) ابن حجر،  مقدمة فتح الباري (ص (12
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  خالصة القول فیه:

   .اهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلمو  ،عن أبیه بعض ما یرویهإال في  ،ثقة

  .وافق اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد على توثیقه 

  .)1(َأُبو ُسَلْیَماَن، مات سنة اثنتین وثمانین ومائة ،َعْبُد اللَِّه ْبُن ُسَوْیٍد ْبِن َحیَّاَن، اْلِمْصِريُّ  )40(
  .)2(ثقةٌ  :قال ابن بشكوال - 

  أقوال النقاد في الراوي: 

ابن و ، )5(زرعة وقال أبو ، )4(وذكره ابن خلفون في "الثقات" ،)3(ان في الثقاتذكره ابن حب
  ".صدوق" :)6(حجر

  خالصة القول فیه:

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، صدوق

  ولكن حكمهم دون حكمه. ،وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على تعدیله

اٍف اْلَمَعاِفِريُّ َعْبِد الرَّْحَمِن بن  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  )41( ، یكنى: َأَبا َعْبِد الرَّْحَمِن، ویلقب  )7(َجحَّ
    .)9(، توفي سنة سبع عشرة وأربع مئة، وله بضع وثمانون سنة)8(ِبَحْیَدَرةَ 

  .)10(ثقة فاضالً  ،كان من العلماء الجلة، ومن ذوي العنایة القدیمة قال ابن بشكوال: - 

  

                                                
  ).500/ 1) ابن حجر، تقریب التهذیب (ج(1
  ).162) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (2
  ).343/ 8) ابن حبان، الثقات (ج(3
  ).395/ 7) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(4
  ).66/ 5ي حاتم، الجرح والتعدیل (ج) ابن أب(5
  ).500/ 1) ابن حجر، تقریب التهذیب (ج(6
) المعاِفرى: بفتح المیم، والعین المهملة، وكسر الفاء، والراء، هذه النسبة إلى الَمَعاِفر بن یعفر بن مالك بن (7

 ).12/328الحارث بن مرة، قبیل ینسب إلیه كثیر، عامتهم بمصر . انظر: السمعاني، األنساب (ج
  ).255) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (8
  ).256، (ص السابق) المرجع (9

  ).256) المرجع نفسه، (ص (10
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  أقوال النقاد في الراوي:

مع حظه  ،وعقًال وتصاوناً  ،بن حزم: "هو من أفضل قاض رأیته دیناً  قال أبو محمد
  ، )1(الوافر من العلم"

من أهل بیت قضاء  ،قال الحمیدي: "فقیه محدث، و )2(وقال الذهبي: "كان إمامًا، ثقة، فاضًال"
   .)4(، وكذلك قال أبو جعفر الضبي)3(وعلم وجاللة"

  خالصة القول فیه:

  .أعلى وأعلم ىوتعال واهللا سبحانه ،ثقة

  .معلى توثیقه والذهبي وافق اإلمام ابن بشكوال اإلمام ابن حزم
، لقبه َسْحَبُل، َأُبو ُمَحمَّد، مات سنة اثنتین )5(َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن أبي َیْحَیى اْألَْسَلِميّ  )42(

  .)6(ومائة وسبعین

  .)7(ثقةٌ  :قال ابن بشكوال - 

  قوال النقاد في الراوي:أ

، وقال في موضع آخر: )9(قال أحمد بن حنبل: "ثقة"و ، )8(ال  یحیى بن معین: "ثقة"ق
َأو  ،سحبل َأُخو ِإْبَراِهیم بن أبي یحیى ِثَقة :، وقال أبو داود: "َسِمعت َأْحمد َقالَ )10("لیس به بأس"

   .)12(، وقال أبو داود السجستاني: "ثقة")11(َال َبْأس ِبِه" :َقالَ 
                                                

  ).256) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس ، (ص (1
  ).9/298) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(2
  ).262) الحمیدي، جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس (ص (3
  ).346) أبو جعفر الضبي، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلس (ص (4
) األسلمي: بفتح األلف، وسكون السین المهملة، وفتح الالم وكسر المیم، هذه النسبة إلى أسلم بن أفصى بن (5

  ).238/ 1حارثة بن عمرو، انظر: السمعاني، األنساب (ج
  ). 531/ 1) ابن حجر، تقریب التهذیب (ج(6
  ).157) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (7
  ).156/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(8
  ).156/ 5) المرجع نفسه، (ج(9

  ).  535/ 2) (ج509/ 1) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(10
  ).224) أبو داود، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص (11
  ).20/ 6حجر، تهذیب التهذیب (ج ) ابن(12
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، وقال )1(ل أوثق من أخیه إبراهیم بن محمد بن أبي یحیى"بزي: "سحقال أبو حاتم الراو 
")2(أبو یعلى الخلیلي: "ثقة"    .)4(قال ابن حجر: "ثقة"و ، )3(، وقال الذهبي: "ثقة، َوُهَو ُمِقلٌّ

، وقال ابن سعد: "كان )6(ابن خلفون في كتاب الثقات كذا، و )5(وذكره ابن حبان في الثقات
  .)7(وكان قلیل الحدیث لیس بذاك" ،فاضًال عاقًال خّیًرا

  خالصة القول فیه: 

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ثقة

  .وافق اإلمام ابن بشكوال معظم النقاد على توثیقه
، مات سنة خمسین )8(َعْبُد اْلَمِلِك ْبِن َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن ُجَرْیٍج  اْألَُمِويُّ  )43(  موالهم الَمكِّيُّ

   .)9(ولم یثبت ،جاز المائة :وقیل ،وقد جاز السبعین ،دهاأو بع ومائة،

  .)10(قال ابن بشكوال: ثقةٌ  -

  أقوال النقاد في الراوي:

   ؟أو ابن جریج ،عبد اهللا بن أبي ُسَلْیَمان أحب ِإَلْیك :قال الدارمي: "قلت لیحیى بن معین

عنه من  يي كل ما رو ، وقال یحیى بن معین: "ابن جریج ثقة ف)11(َفَقاَل: ِكَالُهَما ثقتان"
، وقال )13(، وقال في موضع آخر:  "أصحاب الحدیث خمسة، فذكر ابن جریج فیهم)12(الكتاب"

                                                
  ).156/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(1
  ). 309/ 1) الخلیلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث (ج(2
  ).856/ 4) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(3
  ).532/ 1) ابن حجر، تقریب التهذیب (ج(4
  ).58/ 7) ابن حبان،  الثقات (ج(5
  ).188/ 8ذیب الكمال (ج) مغلطاي، إكمال ته(6
  ).489/ 5) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(7
) األموي: بضم األلف، وفتح المیم، وكسر الواو، هذه النسبة الى أمیة، والمشهور بهذه النسبة جموع كثیرة، (8

  ).1/348انظر: السمعاني، األنساب (ج
  ).363) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (9

  ).182وهب (ص  ) ابن بشكوال، شیوخ ابن(10
  ).143روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (11
  ).142/ 12) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(12
  ).142/ 12) المرجع السابق، (ج(13
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أو ابن  ،ثبتأعن عطاء  ،الدوري: "سمعت یحیى بن معین یقول: وسئل عن قیس بن سعد
، )2(ّي": "َلْیَس بشيٍء ِفي الزُّْهرِ مرةً ، وقال )1(ثبت"أفقال: ابن جریج عن عطاء  ؟جریج عن عطاء

، وقال عبد )3(إال أتقنه" ءبشيلم یحدث  ،صحیح الحدیث ،وقال أحمد بن حنبل: "ابن جریج ثبت
وذكرهما ثَاِنَیة َفَقاَل هما  ،َمالك َواْبن جریج َحاِفَظانِ  :اهللا بن أحمد: "َسِمعت أبي َیُقول

ل أیضًا: "كان ابن ، وقا)5(، وقال أحمد بن حنبل: "كان ابن جریج من أوعیة العلم")4(مستثبتان"
، وقال )6(شيء" الذي یحدث من كتاب أصح، وكان في بعض حفظه إذا حدث حفظاً  :جریج

، َوَقال أبو بكر األثرم َعن أحمد )7(َواْبن جریج" ،َعْمرو بن ِدیَنار :مرًة: "أثبت النَّاس ِفي َعطاء
بمناكیر، وٕاذا قال:  جاء ،وأخبرت ،َوَقال فالن ،"قال فالن: بن حنبل: "إذا قال ابن ُجَرْیج

َسِمعت یحیى  :ْبن َخالد َقالَ ا، وقال أحمد بن حنبل: "كتب ِإَلّي )8(فحسبك به" ،وسمعت ،أخبرني
قال ابن سعد: "َكاَن ِثَقًة َكِثیَر ، و )9(بن جریج كتب اْألََماَنة"اُكنَّا نسمي كتب  :بن سعید َیُقول

  ، )11(، وقال العجلي: "ثقة")10(اْلَحِدیِث ِجد ا"

ودلس  ،وربما حدث عن الضعفاء ،، وقال الدارقطني: "ثقة حافظ)12(قال ابن الجوزي: "َكاَن ثقة"و 
، وقال الحاكم: )13(وغیرهما" ،أبي بكر بن أبي سبرة، وٕابراهیم بن أبي یحیى :مثل، أسماءهم

لس إال التدلیس، ال ید َش حِ "سئل الدَّاَرُقْطِنّي عن تدلیس ابن جریج؟ فقال: یتجنب تدلیسه، فإنه وَ 
إبراهیم بن أبي یحیى، وموسى بن عبیدة، وغیرهما، فأما ابن  :فیما سمعه من مجروح، مثل

                                                
  ).101/ 3روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (1
  ).43روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (2
  ).357/ 5ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج) (3
  ).258/ 3) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(4
  ).142/ 12) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(5
  ).142/ 12) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(6
  ).495/ 2بد اهللا (ج) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال ألحمد روایة ابنه ع(7
  ).142/ 12) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(8
  ).239/ 3) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال ألحمد روایة ابنه عبد اهللا (ج(9

  ).38/ 6) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(10
  ).310) العجلي، الثقات (ص (11
  ).124 /8) ابن الجوزي، المنتظم في تاریخ الملوك واألمم (ج(12
  ).532/ 1) الدارقطني، المؤتلف والمختلف (ج(13
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قال الذهبي: "الرَُّجُل ِفي َنْفِسِه ِثَقٌة، َحاِفٌظ، َلِكنَُّه ُیَدلُِّس ِبَلفِظِة: ، و )1(عیینة فإنه یدلس عن الثقات"
، وقال أیضًا: )3(ِفُظ، َشْیُخ الَحَرِم، َصاِحُب التََّصاِنْیِف"، وقال أیضًا: "اِإلَماُم، الَعالََّمُة، الَحا)2(َعْن"

َن الِعْلَم ِبَمكََّة" ُل َمْن َدوَّ عالم ، وقال مرًة: "أحد األ)5(، وقال في موضع آخر: "ثقة مدلس")4("َأوَّ
وقال مرًة: ، )6(الثقات، یدلس، وهو في نفسه مجمع على ثقته، وكان فقیه أهل مكة في زمانه"

ُل َمْن َصنََّف التََّصاِنیَف ِفي اْلَحِدیِث" ،َأْهِل َمكَّةَ "عالم  ، وقال )7(َوَكاَن َأَحَد َأْوِعَیِة اْلِعْلِم، َوُهَو َأوَّ
َكاَن ُربََّما َدلََّس، َوَكاَن َصاِحَب َتَعبٍُّد َوَخْیٍر، َوَما َزاَل  ،أیضًا: "َمَع اتَِّفاِقِهْم َعَلى ِثَقِة اْبِن ُجَرْیجٍ 

، وقال ابن حجر: "ثقة فقیه )9(عالم"، وقال أیضًا: "الفقیه أحد األ)8(اْلِعْلَم َحتَّى َشاَخ" َیْطُلبُ 
فقیه  :وقال ،تب المدلسینا، وقد ذكره في المرتبة الثالثة من مر )10(وكان یدلس ویرسل" ،فاضل

ضًا: ، وقال أی)11(وصفه النسائي وغیره بالتدلیس ،كثیر الحدیث ،مشهور بالعلم والثبت ،الحجاز
 ،وقال: "َكاَن ِمْن ُفَقَهاِء َأْهِل اْلِحَجازِ  ،، وذكره ابن حبان في الثقات)12(عالم""الفقیه أحد األ

ممن  ،وقرائهم ،، وقال في موضع آخر: "من فقهاء أهل مكة)13(َوَكاَن ُیَدلُِّس" ،َوُمْتِقِنیِهمْ  ،َوُقرَّاِئِهمْ 
، وفي كتاب "الثقات" )14(یدلس" وكان ،مات سنة خمسین ومائة ،وحفظ وذاكر ،جمع وصنف

البن خلفون قال محمد بن یحیى الذهلي: "وابن جریج إذا قال: حدثني وسمعت فهو یحتج 
 ،، وقال ابن العراقي: "اإلمام المشهور)15(داخل في الطبقة األولى من أصحاب الزهري" ،بحدیثه

                                                
  ).174) الحاكم، سؤاالت الحاكم للدارقطني (ص (1
  ).332/ 6) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(2
  ).325/ 6) المرجع نفسه، (ج(3
  ).326/ 6) المرجع نفسه، (ج(4
  ).125) الذهبي، من تكلم فیه وهو موثق (ص (5
  ).659/ 2تدال (ج) الذهبي، میزان االع(6
  ).919/ 3) الذهبي، تاریخ اإلسالم  (ج(7
  ).921/ 3) المرجع السابق، (ج(8
  ).666/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(9

  ).363) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (10
  ).41) ابن حجر، تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس (ص (11
  ).292/ 7) ابن حجر، لسان المیزان (ج(12
  ).93/ 7ابن حبان، الثقات (ج) (13
  ).230) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (14
  ).323/ 8) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(15
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، )3(ئمة"عة: "بخ من األقال أبو زر و ، )2(قال ابن خراش: "كان صدوقًا"و ، )1(مكثر من التدلیس"
حد أرض قال علي بن المدیني: "ما كان في األ، و )4(قال أبو حاتم الرازي: "صالح الحدیث"و 
، وقال أیضًا: "نظرت فإذا اإلسناد یدور على ستة، فذكرهم، قال: )5(علم بعطاء من ابن جریج"أ

أهل مكة: عبد  ثم صار علم هؤالء الستة إلى أصحاب األصناف، ممن یصنف العلم، منهم من
ثبت في أحد أقال یحیى بن سعید: "لم یكن و ، )6(الملك بن عبد العزیز بن جریج مولى القرشیین"

لم یكن ابن جریج عندي  :وقال مرة ،ثبت من مالك في نافعأنافع من ابن جریج فیما كتب، وهو 
   .)8(قال عبد الرزاق: "أول من صنف الكتب ابن جریج"، و )7(بدون مالك في نافع"

   خالصة القول فیه:

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وكان یدلس ویرسل ،فقیه فاضل ،ثقة

  .وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على توثیقه
ْلت الثََّقِفيّ  )44( َأُبو ُمَحمَّد اْلَبْصِرّي، مات سنة أربع  ،)9(عبد اْلَوهَّاب بن عبد اْلمِجید بن الصَّ

   .)10(وتسعین ومائة

  .)11(بصري ثقةٌ  :ابن بشكوال قال - 

  

  
                                                

  ).69) ابن العراقي، المدلسین (ص (1
)، ابن حجر، 321/ 8)، مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج142/ 12) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(2

  ).405/ 6تهذیب التهذیب (ج
  ).358/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(3
  ).358/ 5) المرجع السابق، (ج(4
  ).357/ 5) المرجع نفسه، (ج(5
  ).142/ 12) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(6
  ).357/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(7
  ).357/ 5) المرجع نفسه، (ج(8
ثة، والقاف، والفاء، هذه النسبة إلى ثقیف، وهو ثقیف بن منبه بن بكر بن هوازن، ) الثقفّي: بفتح الثاء المثل(9

  ).139/ 3ونزلت أكثر هذه القبیلة بالطائف، وانتشرت منها في البالد. انظر: السمعاني، األنساب (ج
  ). 368) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (10
  ).187) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (11
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  أقوال النقاد في الراوي:

"ثقة"، وذكره  :)3(، والعجلي)2(قال یحیى بن معینو ، )1(وفیه ضعف" ،قال ابن سعد: "ثقة
والضبط  ،خبارتقان في األ، وقال في موضع آخر: "من أهل اإل)4(ابن حبان في الثقات

، وقال الذهبي: "ُهَو اِإلَماُم األَنَبُل، الَحاِفُظ )6(مَّة"، وقال الصفدي: "اْلَحاِفظ أحد اْألَئِ )5(لآلثار"
ُة" ، )9(، وقال أیضًا: "أحد األثبات")8(تغیر قبل موته بثالث سنین" ،، وقال ابن حجر: "ثقة)7(الُحجَّ

 الرَّْحَمِن ْبنُ  ، وقال َعْبدُ )10(أحد األشراف" ،الحافظ ،وقال ابن الكیال: "معدود في البصریین
بعة أمرهم في الحدیث واحد: جریر بن عبد الحمید، وعبد الوهاب الثقفي، ومعتمر بن مهدي: "أر 

  .)11(وال یحفظون ذلك الحفظ" ،ُسَلْیمان، وعبد األعلى الشامي، كانوا یحدثون من كتب الناس

ولقد ذكر  ابن أبي حاتم ترجمة عبد الوهاب بن عبد المجید بن الصلت بن عبید اهللا بن 
، ثم ذكر )12(سمعت أبي یقول ذلك، ویقول: هو مجهول :محمد، وقال يص أبالحكم بن أبي العا

وهو بذلك فرق بینهما،  ،)13(بعد سبعة تراجم عبد الوهاب بن عبد المجید، فذكر ترجمة طویلة
وقال: "أفرده ابن أبي حاتم عن عبد الوهاب الثقفي.  ،والصواب هما ترجمة واحدة، فتعقبه الذهبي

     .)14(ي عنه فقال: مجهول، قلت: فأما الثقفي فثقة مشهور"وهو هو. وقال: سألت أب

  وقد تكلم بعض العلماء فیه، من جهة أنه اختلط: 

                                                
  ).212/ 7طبقات الكبرى (ج) ابن سعد، ال(1
  ).54روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (2
  ).314) العجلي، الثقات (ص (3
  ).132/ 7) ابن حبان، الثقات (ج(4
  ).253) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (5
  ).205/ 19) الصفدي، الوافي بالوفیات (ج(6
  ).9/237) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(7
  ).368) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (8
  ).422) ابن حجر، مقدمة فتح الباري (ص (9

  ).314) ابن الكیال، الكواكب النیرات (ص (10
  ).271/ 12) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(11
  ).69/ 6) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(12
  ).71/ 6) المرجع السابق، (ج(13
  ).680/ 2االعتدال (ج) الذهبي، میزان (14
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، وقال علي بن المدیني: "لیس في الدنیا كتاب عن یحیى )1(قال یحیى بن معین: "اختلط بأخرة"
، )2(لوهاب" ، یعني كتاب عبد الُّ أصح من كتاب عبد الوهاب، وكل كتاب عن یحیى هو علیه كَ 

سمعته  :َقاَل َعْمرو بن َعليّ  .َأو َثَالث ،"َكاَن قد اْخَتَلط قبل َذِلك ِبسنَتْینِ  وَقاَل َعْمرو بن َعلّي:
َحتَّى َكاَن َال یعقل  ،َواْخَتَلطَ  ،َحدثَنا ُمَحمَّد بن عبد الرَّْحَمن بن َثْوَبان :ِحین اْخَتَلط َوُهَو َیُقول

 ،مكرم العمي: "كان عبد الوهاب الثقفي قد اختلط قبل موته بثالث سنین، وقال عقبة بن )3(َشْیئًا"
  ، )4(أو أربع سنین"

قب الذهبي بقوله: "َلِكْن َما َضرَُّه َتَغیُُّرُه، َفِإنَُّه َلْم ُیَحدِّْث ، وع)5(وقال العقیلي: "َتَغیَّر في آِخر ُعمِرِه"
َقاَل: َجِریُر ْبُن  ،َحدَّثََنا َأُبو َداُودَ  :لعقیلي في كتابه َقالَ ، واستدل بما رواه ا)6(َزَمَن التََّغیُِّر ِبَشْيءٍ 

  .)7(َفُحِجَب النَّاُس َعْنُهَما" ،َحاِزٍم، َوَعْبُد اْلَوهَّاِب الثََّقِفيُّ َتَغیََّرا
نه لما اختلط إ: جمیع من سمع منه إنما سمع منه في الصحة قبل اختالطه، حیث قالت الباحثة

  واهللا أعلم. ،رو في االختالط شیئاً فلم ی ،حجبه أهله

اِدِق، َعْن َأِبْیهِ  َعْن  ،وقال العقیلي أیضًا: ِمْن َأفَراِد َعْبِد الَوهَّاِب: َحِدْیُثُه َعْن َجْعَفٍر الصَّ
، َعْن َأِبْیِه َوالنَّاُس َعْن َجْعَفرٍ  ،َوالَقطَّانُ  ،َرَواُه: َماِلكٌ  .َجاِبٍر َمْرُفْوعًا: "َقَضى ِباِلیِمْیِن َوالشَّاِهِد"

قال الذهبي متعقبًا كالم العقیلي: "الثقفي ال ینكر له إذا تفرد بحدیث، بل وبعشرة، ، )8(ُمْرَسالً 

                                                
)، 71/ 6)، ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج106/ 4روایة الدوري (ج -) ابن معین، تاریخ ابن معین (1

  ).271/ 12الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج
)، ابن حجر، 271/ 12)، الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج650/ 1) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(2

  ).450/ 6التهذیب (ج تهذیب
)، أبو نصر 919/ 2) أبو الولید الباجي، التعدیل والتجریح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح (ج(3

)، مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال 495/ 2الكالباذي، الهدایة واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد (ج
  ).450/ 6)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج376/ 8(ج

  ).450/ 6)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج271/ 12الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج )(4
  ).75/ 3) العقیلي الضعفاء الكبیر (ج(5
  ).681/ 2)، میزان االعتدال (ج9/239) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(6
  ).75/ 3) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(7
 ).9/240) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(8
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، وأما تضعیف ابن سعد )1(ینفقها على أصحاب الحدیث" اً یقال: كانت غلته في العام أربعین ألف
  .)2(ط"بذلك ما نقم علیه من االختال ىوقال: "عن ،له فتعقب ابن حجر قوله

 خالصة القول فیه:

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم قبل موته بثالث سنوات،تغیر  ،الراوي ثقة

   .وافق اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد على توثیقه 
، مات سنة ثالث وستین ومائة)3(ُعْثَماُن ْبُن اْلَحَكِم اْلُجَذاِميُّ  )45(     .)4(، اْلِمْصِريُّ

  .)5(ثقة قال ابن بشكوال: - 

  أقوال النقاد في الراوي:

: "وثقه أیضاً  قالو ، )7(قال ابن حجر: "صدوق له أوهام"، و )6(ذكره ابن حبان في الثقات
 ،قال یعقوب بن سفیان: "َسَأْلُت اْبَن ُبَكْیٍر َعْن ُعْقَبَة ْبِن َناِفعٍ ، و )8(أحمد بن صالح المصري"

َوُهَو  ،ُهْم َأْهُل َوَرٍع، َوُعْثَماُن ُجَذاِميٌّ  ،َقاَل: َال َبْأَس ِبِهمْ  ؟َكمِ َوُعْثَماَن ْبِن اْلحَ  ،َوَناِجَیَة ْبِن َبْكرٍ 
، وقال ابن یونس: "كان فقیهًا من أهل مصر، وعرض علیه القضاء بمصر، فلم )9(َأْفَضُلُهْم"

"أول من ، َوَقال َعبد اللَِّه ْبن وهب: )10(وهجر اللیث؛ ألنه كان أشار بوالیته، وكان متدینًا" ،یقبله
قال ابن و ، )11(وعبد الرحیم ْبن َخاِلد ْبن َیِزید" ،قدم مصر بمسائل َماِلك ْبن َأَنس ُعْثَمان ْبن الحكم

ولم تنبت  ،وهو أول من أدخل علم مالك مصر ،فرحون: "مشهور من أصحاب مالك المصریین

                                                
  ).681/ 2) الذهبي، میزان االعتدال (ج(1
  ).422) ابن حجر، مقدمة فتح الباري (ص (2
) الُجَذاِمّي: بضم الجیم، وفتح الذال المعجمة، هذه النسبة إلى جذام، ولخم وجذام قبیلتان من الیمن، نزلتا (3

  ).224/ 3الشام، انظر: السمعاني، األنساب (ج
  ).382) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (4
  ).194) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (5
  ).452/ 8) ابن حبان، الثقات (ج(6
  ).382) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (7
  ).111/ 7) المرجع السابق، (ج(8
  ).162/ 1) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(9

  ).337/ 1) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(10
  ).111/ 7)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج353/ 19في أسماء الرجال (ج ) المزي، تهذیب الكمال(11
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: "لیس عبد البرابن ، وقال )2(قال أبو حاتم الرازي: "شیخ لیس بالمتقن"و  ،)1(مصر أنبل منه"
   .)3(بالقوى"

  خالصة القول فیه:

  .صدوق له أوهام، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  وافق اإلمام ابن بشكوال أحمد بن صالح على توثیقه، وباقي األئمة تكلموا فیه.
، مات قبل َأُبو َصفْ  ،اْلَعطَّاُف ْبُن َخاِلِد ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن اْلَعاِص اْلَمْخُزوِميُّ  )46( َواَن اْلَمَدِنيُّ

  .)4(مالك

   .)5(: ثقةٌ قال ابن بشكوال - 

  أقوال النقاد في الراوي:

، وقـال )7(صالح الحدیث" ،ثقة ،، وقال أیضًا: "لیس به بأس)6(قال یحیى بن معین: "ِثَقة"
ــْأس" ،وقــال مــرًة: "شــویخ، )8(مــرًة: "لــیس بــه بــأس" ــْیَس ِبــِه َب ، )10(یث"، وقــال مــرًة: "َصــالح الَحــدِ )9(َل

صحیح  ،حمد بن حنبل: "ثقةأ، وقال )11(وعند أصحابنا ثقة" ،قال علي بن المدیني: "كان عندناو 
، وقــــال مــــرًة: "صــــالح )13(، وقــــال أیضــــًا: "لــــیس بــــه بــــأس")12(روى نحــــو مائــــة حــــدیث" ،الحــــدیث

                                                
  ).83/ 2) ابن فرحون، الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب (ج(1
  ).148/ 6) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(2
/ 3زان االعتــدال (ج)، الـذهبي، میــ2/145) ابـن عبــد البـر، التمهیــد لمــا فـي الموطــأ مـن المعــاني واألســانید (ج(3

32.(  
  ).393) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (4
  ).210) ابن بشكوال،  شیوخ ابن وهب (ص (5
  ).170روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (6
  ).33/ 7) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(7
  ).80ابن طهمان (ص ) ابن معین، من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال روایة (8
  ).206/ 3روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (9

  ).158/ 3) المرجع نفسه، (ج(10
  ).136) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني  (ص (11
  ).95/ 7)، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج32/ 7) ابن أبي حاتم،  الجرح والتعدیل (ج(12
  ). 41)، وروایة المروذي وغیره (ص 39/ 2) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(13
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الف ِفي : "َهَذا اْلخابن شاهین، وَقاَل )2(، وقال مرًة: "لم یرضه عبد الرحمن بن مهدي")1(الحدیث"
َوقـد  ،ِإنَّـه لَـْیَس ِبـِه َبـْأس أقـرب :َوُهـَو ِعْنـِدي ِإلَـى َقْولـه ،ولیحیـى ِفیـِه قَـوَالنِ  ،عطاف ُیوجب التََّوقُّـف

 ،)5(، وقال أبو زرعة: "لیس به بأس")4(وقال العجلي: "ثقة"، )3("...َوافقه على َذِلك َأْحمد بن َحْنَبل
، وقـــال النســـائي: "لـــیس بـــه )7(: "لــیس بـــه بـــأس"آخـــرموضـــع  ، َوَقـــال فـــي)6(َوقَــال أبـــو َداُود: "ثقـــة"

، وقال الذهبي: "َأَحُد الَمَشـاِیِخ )9(، وقال ابن عدي: "لم أر بحدیثه بأسًا إذا حدث عنه ثقة")8(بأس"
، وقــال البــزار: "الَعطَّــاُف َقــْد َحــدََّث َعْنــُه َجَماَعــٌة، )11(، وقــال ابــن حجــر: "صــدوق یهــم")10(الثَِّقــاِت"
َقْد ُتُكلَِّم ِفیـِه، ، وقال أیضًا: ")12(اْلَحِدیِث، َوإِْن َكاَن َحدََّث َعْن َناِفٍع ِبَما َلْم ُیَتاَبْع َعَلْیِه"  اِلحُ َوُهَو صَ 

ِإنََّما وقال مرًة: "، )14(، وقال أیضًا: "ضعیف")13("َوَرَوى َعْنُه َجَماَعٌة ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم َواْحَتَمُلوا َحِدیَثهُ 
لــیس ِبــاْلَقِويِّ َوَقــْد َحــدََّث َعْنــُه َجَماَعــٌة ِمــْن وقــال كــذلك: "، )15(بروایتــه حــدیث الحجامــة" هُ الَن َحِدیثُــ

، وقـال ابـن حبـان: )17(وقَـاَل الُبخـاِرّي: "لـم یحمـده مالـك بـن أنـس" ، )16("َأْهِل العلم واحتملوا حدیثه
   .)18("َكاَن َمالك بن أنس َال یرضاه"

                                                
  ). 477/ 2) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(1
  ).39/ 2) المرجع السابق، (ج(2
  ).72) ابن شاهین، ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحدیث فیه (ص (3
  ).335) العجلي، الثقات (ص (4
  ).33/ 7) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5
  ).222/ 7)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج141/ 20) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(6
  ).222/ 7)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج141/ 20) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(7
  ).222/ 7)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج142/ 20تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج ) المزي،(8
  ).97/ 7) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(9

  ).273/ 8) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(10
  ).393) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (11
  ).18/ 3) نور الدین الهیثمي، كشف األستار عن زوائد البزار (ج(12
 ).1/20)  البزار، مسند البزار (ج(13
 ).6/291، (جالسابق)  المرجع (14
 ).12/236)  المرجع نفسه، (ج(15
 ).14/362)  المرجع نفسه، (ج(16
  ).95/ 7) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال ((17
  ).425/ 3)، وانظر: العقیلي الضعفاء الكبیر (193/ 2) ابن حبان، المجروحین (ج(18
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، وقال ابن حبان: "یروي )2(قال الدار قطني: "ضعیف"، و )1(ذكره العقیلي في الضعفاءو 
َفَال  ،َوَأْحسبُه َكاَن ُیْؤِتي َذِلك من سوء حفظه ،ال یشبه َحِدیثهمْ  َعن َناِفع َوَغیره من الثَِّقات َما
، وقال الساجي: " روى عن نافع، َعن )3(ِإالَّ ِفیَما َوافق الثَِّقات" ،یجوز ِعْنِدي اِالْحِتَجاج بروایته

  ،)4(یعني حدیثه أن النبي َصلى اهللا َعَلیه وَسلم اقاد من خداش" ،بن عمر حِدیثًا لم یتابع علیها

، )6(غمزه َمالك" ،، وَقاَل َأُبو َأْحمد اْلَحاِكم: "َلْیَس بالمتین ِعْندهم)5(َوَقال النََّسائي: "لیس بالقوي" 
َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم: َأَقاَد ِمْن ِخْدش. - َأنَّ النَِّبيَّ  وقال الذهبي: "َتَفرََّد َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر:

َد ِبِه َعْنُه: َمْخَلُد بُن َماِلكٍ  ، َوِلْلَعطَّاِف َنْحٌو ِمْن ماَئِة َحِدْیٍث، َوُهَو َنْحُو )7(َوَهَذا ُمْنَكٌر، َلِكْن َتَفرَّ
   .)8(فلیح، وابن أبي حازم في القوة"

   خالصة القول فیه:

   .صدوق یهم، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم 

، واختلفت فیه األقوال بین التوثیق، ومراتب النقاد على توثیقه بعضوافق اإلمام ابن بشكوال 
التعدیل المتدني، وذلك عند ابن معین، وأحمد بن حنبل، وأبي داود، وتوقف فیه البعض، كابن 

  شاهین، وجرحه نحو عشرة من األئمة.

، َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِن، َماَت َسَنَة ِستٍّ َوِستِّیَن َوِماَئةٍ عُ  )47(   .)9(ْقَبُة ْبُن َناِفٍع اْلَمَعاِفِريُّ
  .)10(قال ابن بشكوال: ثقةٌ  -

  

                                                
  ).425/ 3ي، الضعفاء الكبیر (ج) العقیل(1
  ).163) الدارقطني، الضعفاء والمتروكون (ص(2
  ).193/ 2) ابن حبان، المجروحین (ج(3
  ).222/ 7) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(4
)، 222/ 7)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج142/ 20) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(5

  ).26/ 2الذهبي، الكاشف (ج
  ).69/ 3)، میزان االعتدال (ج433/ 2) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(6
  ).273/ 8) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(7
  ).292/ 7) المرجع نفسه، (ج(8
  ).461/ 4) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(9

  ).206) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (10
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  أقوال النقاد في الراوي:

لمصري: اقال ابن یونس ، و )2(وقال ابن بكیر: "ال بأس به"، )1(ذكره ابن حبان في الثقات
   ،)3("كان فقیهًا"

   .)4(وقال الذهبي: "َشْیُخ اِإلْسَكْنَدِریَِّة، َوَفِقیُهَها"
  خالصة القول فیه:

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،الراوي ثقة

وافق اإلمام ابن بشكوال ، اإلمام ابن حبان على توثیق الراوي، وجاء تعدیل ابن بكیر في مرتبة 
  أقل منهما.

قبل  ُقوب اْألَْنَصاِريُّ َمْوَالُهم اْلمْصِرّي َأُبو ُأمیَّة، مات قدیماً َعْمرو بن اْلَحاِرث بن َیعْ  )48(
     .)5(الخمسین ومائة

  .)6(: ثقةٌ قال ابن بشكوال - 

  :أقوال النقاد في الراوي

قال عبد اهللا بن وهب: "اهتدینا ِفي العلم بأربعة: اثنان بمصر، واثنان بالمدینة: اللیث 
مصر، ومالك ْبن أنس، وعبد العزیز ْبن الماجشون بالمدینة، لوال ْبن سعد، وَعْمرو ْبن الحارث ب

ما احتجنا ِإَلى مالك ْبن  ،، وقال أیضًا: "َلْو بقي لنا َعْمرو ْبن الحارث)7(هؤالء لكنا ضالین"

                                                
 ). 8/499) ابن حبان، الثقات (ج(1
 ).1/162معرفة والتاریخ (ج)  الفسوي، ال(2
  ).349/ 1) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(3
  ).461/ 4) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(4
  ). 419) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5
  ).203) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (6
  ).574/ 21) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(7
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وقال في ، )3(، وقال یحیى بن معین: "ثقة")2(قال ابن سعد: "كان ثقة إن شاء اهللا" .)1(أنس"
  ، )4("موضع آخر: "ثقة مؤدب

زاد أبو و ، )9(، وابن عبد البر)8(، وأبو یعلى الخلیلي)7(، والنََّساِئيُّ )6(، والعجلي)5(ووثقه أبو زرعة
ِحیَحْیِن" ، وقال )11(قال الساجي: "صدوق ثقة"، و )10(یعلى الخلیلي "ُمتََّفٌق َعَلْیِه، ُمَخرٌَّج ِفي الصَّ

ولم یكن له نظیر في  ،فظ الناس في زمانهأبو حاتم الرازي: "احفظ واتقن من ابن لهیعة، كان اح
  .)12(الحفظ في زمانه"

َوأهل اْلَورع ِفي  ،، وقال: "َكاَن من اْلحفاظ المتقنین)13(وذكره ابن حبان في الثقات
والورع في السر  ،تقان، وقال في موضع آخر: "كان من أهل الضبط واإل)14(الدَّین"

، وقال ابن )16(، وكان ثقة"، مفتیاً ، فقیهاً َن قارئاً ، َوَقال َأُبو بكر الخطیب: "َكا)15(عالن"واإل
، وقال )17(عساكر: "كان فقیهًا أدیبًا، وكان مؤدبًا لولد صالح بن علّي الهاشمّي، وكان ثقًة"

                                                
  ).574/ 21مال في أسماء الرجال، (ج) المزي، تهذیب الك(1
  ).357/ 7) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(2
  ). 141/ 1)، (ج107/ 1روایة ابن محرز (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (3
  ).111/ 1) المرجع نفسه، (ج(4
  ).226/ 6) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5
  ).362) العجلي الثقات (ص (6
  ).351/ 6أعالم النبالء  (ج) الذهبي، سیر (7
  ).403/ 1) الخلیلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث (ج(8
  ).145/ 10) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(9

  ).403/ 1) الخلیلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث (ج(10
  ).15/ 8) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(11
  .)225/ 6) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(12
  ).228/ 7) ابن حبان، الثقات (ج(13
  ).229/ 7) المرجع نفسه، (ج(14
  ).298) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (15
)، ابن 352/ 6)، الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج576/ 21) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(16

  ).15/ 8حجر، تهذیب التهذیب (ج
  ).455/ 45) ابن عساكر، تاریخ دمشق (ج(17
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یَِّة، ، وقال أیضًا: "الَعالََّمُة، الَحاِفُظ، الثَّْبُت، َعاِلُم الدَِّیاِر الِمْصرِ )1(الذهبي: "َأَحُد األَِئمَِّة اَألْعالِم"
  ، )2(َوُمْفِتْیَها"

، وقال أیضًا: )4(، وقال ابن حجر: "ثقة فقیه حافظ")3(وقال مرًة: "حجة له غرائب"
   .)5(أحد األئمة" ،"الحافظ الفقیه المقري

، َوَقال َأُبو عبد اللَّه محمد )6(أدیبًا مفتیًا في العلم" قال ابن یونس المصري: "كان فقیهاً و 
وقل ما یخرج  ،َمَع علمه وثبته ،"َعْمرو ابن الحارث عزیز الحدیث جداً خرم: بن یعقوب ابن األ
، أفتى ِفي زمن یزید ْبن َأبي ، مفتیاً ، َوَقال َأُبو نصر ْبن ماكوال: "َكاَن قارئاً )7(حدیثه من مصر"

، وقال ابن خلفون: "له معرفة بالفقه )8("حبیب، وُعَبید اللَّه ْبن َأبي جعفر، وكان أدیبًا فصیحاً 
، وقال المزي: "َكاَن قارئًا، فقیهًا، )9(وكان من أحسن الناس خط ًا" ،والكتابة واألدب ،والحدیث

   .)10(مفتیًا"

من اللیث، وَعْمرو  أصح حدیثاً  -  یعني أهل مصر -قال أحمد بن حنبل: "لیس فیهم و 
َكاَن ِعْنِدي َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث، ثُمَّ َوَقاَل اْألَثْرُم: "َسِمْعُت َأْحَمَد َیُقوُل: َقْد ، )11(ْبن الحارث یقاربه"

، َوَقال ِفي موضع آخر عن أحمد بن حنبل: "َعْمرو ْبن الحارث حمل )12(َرَأْیُت َلُه َأْشَیاَء َمَناِكیَر"

                                                
  ).937/ 3) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(1
  ).252/ 3)، میزان االعتدال (ج349/ 6) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(2
  ).74/ 2) الذهبي، الكاشف (ج(3
  ).419) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (4
  ).324/ 7) ابن حجر، لسان المیزان (ج(5
  ).370 /1) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(6
  ). 576/ 21) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(7
)، ابن 352/ 6)، الذهبي، سیر أعالم النبالء(ج576/ 21) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(8

  ).15/ 8حجر، تهذیب التهذیب (ج
  ).145/ 10) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(9

  )571/ 21الرجال (ج ) المزي، تهذیب الكمال في أسماء(10
  ).350/ 6)، وسیر أعالم النبالء (ج3/937)، الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج573/ 21) المرجع نفسه، (ج(11
)، تــاریخ 252/ 3)، الــذهبي، میــزان االعتــدال (ج573/ 21) المــزي، تهــذیب الكمــال فــي أســماء الرجــال (ج(12

  ).14/ 8التهذیب (ج)، تهذیب 350/ 6)، سیر أعالم النبالء(ج937/ 3اإلسالم  (ج
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وَقاَل َأْحَمُد ْبُن ، )1(یضطرب فیها ویخطئ" ،َعَلْیِه حمًال شدیدًا، قال: یروي عن قتادة أحادیث
  .)2(ْن َبْعَد َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرِث ِبِمْصَر ِمْثُل اللَّْیِث ْبِن َسْعٍد"َصاِلٍح: "َلْم َیكُ 

  خالصة القول فیه:
   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،الراوي ثقة

   .النقاد على توثیقه أغلبوافق اإلمام بن بشكوال  
  .)4(ياْلمدنِ  )3(ِعَیاض ْبن َعْبد اللَِّه  بن عبد الرَّْحَمن الفهريُّ  )49(

  .)5(ثقةٌ  :قال ابن بشكوال - 

  أقوال النقاد في الراوي:

 ،َوَقاَل َأْحمد بن َصالح: "من أهل اْلَمِدیَنة، )7(قال الذهبي: "وثق"و ، )6(ذكره ابن حبان في الثقات
، وقال )9(، وقال یحیى بن معین: "ضعیف الحدیث")8(َوِفي َحِدیثه َشْيء" ،َلُه ِباْلَمِدیَنِة َشْأن ،ثَبت
، وذكره )11(بن وهب أحادیث فیها نظر"ا، وقال الساجي: روى عنه )10(خاري: "منكر الحدیث"الب

، وقال أبو )13(، وقال ابن حجر: "فیه لین")12(وقال: "َحدیثه َغیر َمحُفوظ" ،العقیلي في الضعفاء
   .)14(حاتم الرازي: "لیس بقوي"

                                                
)، تاریخ 252/ 3)، الذهبي، میزان االعتدال (ج573/ 21) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(1

  ).14/ 8)، تهذیب التهذیب (ج350/ 6)، سیر أعالم النبالء(ج937/ 3اإلسالم  (ج
  ).937/ 3(ج)، الذهبي، تاریخ اإلسالم 576/ 21) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(2
) الِفهري: بكسر الفاء، وسكون الهاء، بعدهما الراء، هذه النسبة إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وٕالیه (3

  ).268/ 10ینتسب قریش، ومحارب، والحارث بنى فهر، انظر: السمعاني، األنساب (ج
  ).437) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (4
  ).212) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (5
  ).283/ 7) ابن حبان، الثقات (ج(6
  ).107/ 2) الذهبي، الكاشف (ج(7
  ).180) ابن شاهین، تاریخ أسماء الثقات (ص (8
  ).201/ 8) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(9

  ).201/ 8)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج4/447) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(10
  ).201/ 8) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(11
  ).350/ 3) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(12
  ).437) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (13
  ).409/ 6) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(14
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  خالصة القول فیه:
   .لمالراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأع

فمنهم من جعله في مرتبة الضعیف،  ،خالف اإلمام ابن بشكوال معظم النقاد الذین تكلموا فیه
  ومنهم من جعله في مرتبة أقل.

   .)2(اْألُْستَاذ؛ یكنى: َأَبا ُموَسى )1(ِعیَسى ْبُن ُمَحمٍَّد بن هاُرون بن َعتّاب النََّسِفيّ )50(

وكان  ،وأمیزهم بالتعدیل والتجریح ،العلماء: كان من أحفظ الناس ألخبار قال ابن بشكوال - 
وصفه بذلك أبو سعید الخلیل البستي، وكان قد عرفه  ،ثقة فیما رواه ،حنفي المذهب

   .)3(ببلده

  خالصة القول فیه:
  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ثقة

  .للنقاد فیه لم تجد الباحثة أقواالً 
، مات سنة سبع وثمانین وقیل سنة إحدى )4(السبیِعيِعیَسى ْبن ُیوُنس ْبن أبي ِإْسَحاق  )51(

   .)5(وتسعین ومائة
  .)6(: كوفي ثقةٌ قال ابن بشكوال - 

  :أقوال النقاد في الراوي
، )8(، وقــال ابــن ســعد: "كــان ثقــة ثبتًــا")7(رجــًال قــد قهــر العلــم"كــان قــال وكیــع بــن الجــراح: "

، وقـال أحمـد ْبـن )10(بـخ ثقـة مـأمون" ، وقال علي بـن المـدیني: "بـخ)9(وقال یحیى بن معین: "ثقة"
                                                

) النسفي: بفتح النون، والسین المهملة، وكسر الفاء، هذه النسبة إلى نسف، وهي من بالد ما وراء النهر، (1
 ).13/93ساب (جیقال لها نخشب. انظر :السمعاني، األن

  ).417) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (2
  ).418) المرجع نفسه، (ص (3
) الَسِبیعي: بفتح السین المهملة، وكسر الباء الموحدة، وسكون الیاء المنقوطة من تحتها باثنتین، وفي آخرها (4

  ).68/ 7السمعاني، األنساب (ج العین المهملة، هذه النسبة إلى سبیع، وهو بطن من همدان، انظر:
  ). 441) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5
  ).198) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (6
  ).292/ 6) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(7
  ).339/ 7) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(8
  ).53روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (9

  ).292/ 6، الجرح والتعدیل (ج) ابن أبي حاتم(10
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 ،)2(عنــه؟" ألقــال: "مثــل عیســى بــن یــونس یســف ،عنــه ، وســئل أحمــد بــن حنبــل مــرةً )1(نبــل: "ثقــة"ح
وقال المروذي: "سئل (أحمد بن حنبل)  عن ِعْیَسى بن ُیونس، وَأِبي ِإْسَحاق الَفَزاِري، وَمْرَوان بن 

ثبـت، ِقْیـَل لـه: فمـن تُقَـدِّم؟ قَـَاَل: مـا فـیهم ِإالَّ ثقـة، ثبـت، ِإالَّ  ُمَعاوَیة، أیهم أثبت؟ َقَاَل: ما فـیهم ِإالَّ 
ن إ، َوَقال َعِلّي ْبن عثمان ْبن نفیل: "قلت ألحمد ْبن حنبل: )3(أنَّ َأَبا ِإْسَحاق ومَكَاَنُه من اإلسالم"

: مـن كـذب أبا قتادة یعني الحراني كـان یـتكلم فـي وكیـع، وعیسـى ْبـن یـونس، وابـن المبـارك، َفقَـالَ 
، وابـن )7(، وأبـو حـاتم الـرازي)6(، ویعقـوب ْبـن َشـْیَبة)5(، ووثقـه العجلـي)4(أهل الصدق فهو الكـذاب"

، وقـال )11(، وقال أبو زرعة:"حافظ")10("كان ثبًتا في الحدیث" :، زاد العجلي)9(، والنََّسائي)8(خراش
وقـال:  ،ن فـي الثقـات، وذكـره ابـن حبـا)12(وهـو أثبـت مـن إسـرائیل" ،ابن عمـار: "عیسـى هـو حجـة

، وقـال )15(، وقـال ابـن الجـوزي: "كـان ثقـة ثبتـًا")14(، وقال أیضًا: "كان متیقظًا ثبتًا")13(َكاَن متقنًا""
عــالم فـــي ، وقـــال الــذهبي: "أحــد األ)16(النــووي: "أجمعــوا علــى جاللتـــه، وتوثیقــه، وارتفــاع مرتبتــه"

: مــرةً قــال و ، )18(عــالم وشــیخ اإلســالم"أحــد األئمــة األ ،: "الحــافظأیضــاً ، وقــال )17(الحفــظ والعبــادة"
                                                

  ).67/ 23) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(1
  ).479/ 2) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(2
  ).53) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة المروذي وغیره (ص (3
  ).68/ 23(ج) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (4
  ).380) العجلي، الثقات (ص (5
  ).238/ 8)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج67/ 23) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(6
  ).292/ 6) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(7
)، ابن 23/67)، المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج472/ 12) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(8

  ).238/ 8حجر، تهذیب التهذیب (ج
  ).67/ 23) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(9

  ).380) العجلي، الثقات (ص (10
  ).292/ 6) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(11
)، ابن حجر، 492/ 8)، الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج472/ 12) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(12

  ).238/ 8التهذیب (ج تهذیب
  ).238/ 7) ابن حبان، الثقات (ج(13
  ).295) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (14
  ).195/ 9) ابن الجوزي، المنتظم في تاریخ الملوك واألمم (ج(15
  ).48/ 2) أبو زكریا النووي، تهذیب األسماء واللغات (ج(16
  ).114/ 2) الذهبي، الكاشف (ج(17
  ).939/ 4اإلسالم (ج) الذهبي، تاریخ (18
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ـُة" ، وقـال ابـن )2(، َوَكـاَن َواِسـَع الِعْلـِم، َكِثْیـَر الرِّحَلـِة، َواِفـَر الَجَالَلـِة")1("اِإلَماُم، الُقْدَوُة، الَحاِفُظ، الُحجَّ
قال الولید بن مسلم: "ما أبالي من خالفني فـي األوزاعـّي، مـا خـال ، و )3(ثقة مأمون" حجر: "مرابطٌ 

، َوَقــال َأُبــو همــام الولیــد ْبــن شــجاع: "َحــدَّثََنا )4(عیســى بــن یــونس، فــإّني رأیــت أخــذه أخــًذا ُمحكًمــا"
   .)5(ِعیَسى ْبن یونس الثقة الرضى"

  خالصة القول فیه:

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلممأمون، ثقٌة  

  .وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على توثیقه 
، َأُبو َیْحَیى )6(ُسَلْیَماَن ْبِن ِزَیاٍد اْلَحْضَرِميُّ َغْوُث ْبُن  )52(  ، مات سنة ثمان وستین )7(اْلَبْصِريُّ

   .)8(ومائة

  .)9(قاٍض على البلد ،: ثقةٌ قال ابن بشكوال - 

  أقوال النقاد في الراوي: 

ذكره ابن حبان في و  ،)10(قال أحمد بن سعد بن أبي مریم: "ثقة، قاٍض على البلد"
، وقال )12(والصالحین من المتقنین" ،قال في موضع آخر: "من جلة المصریین، و )11(الثقات

                                                
  ).8/489) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(1
  ).8/490، (جالسابق) المرجع (2
  ).441) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (3
  ).939/ 4)، الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج292/ 6) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(4
)، ابن 8/492بي، سیر أعالم النبالء (ج)، الذه68/ 23) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(5

  ).239/ 8حجر، تهذیب التهذیب (ج
) الَحضرمي: بفتح الحاء المهملة، وسكون الضاد المنقوطة، وفتح الراء، هذه النسبة إلى حضر موت، وهي (6

  ).4/179من بالد الیمن من أقصاها، انظر: السمعاني، األنساب (ج
  .)474/ 4) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(7
  ).392/ 1) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(8
  ).215) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (9

  ).235)  ابن ناجي، التذییل على كتب الجرح والتعدیل (ص(10
  ).313/ 7) ابن حبان، الثقات (ج(11
  )302) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (12
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ال بأس  ،وقال أبو حاتم الرازي: "مصري صحیح الحدیث، )1(یعقوب بن سفیان: "ال بأس به"
، )4(وقال یحیى بن معین: "شیخ مصري"،  )3(وقال أبو الولید الطیالسي: "ال بأس به"، )2(به"

لم " :فضالة بن المفضلوقال ، )5(القضاء بمصر ثالث مرات" يلوقال ابن یونس المصري: "و 
وكان أمره من  ،لكنه كان أعلم الناس بمعاني القضاء وسیاسته ،یكن غوث بن سلیمان بالفقیه

   .)7(وقال الذهبي: " َكاَن ِإَماًما َعاِرًفا ِباْلَقَضاِء" ،)6("وكان هیوباً  ءشيأحسن 

  خالصة القول فیه:

  .سبحانه وتعالى أعلى وأعلم واهللاال بأس به، 

  وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على تعدیله لكن حكمهم دون حكمه.

ُفَضْیل ْبن ِعَیاض ْبن َمْسُعود، التَِّمیِميِّ َأُبو َعلّي الزَّاِهد المشهور، مات سنة سبع  )53(
  .)8(وقیل قبلها ،وثمانین ومائة

  .)9(كوفي لزم مكة، فاضٌل ثقةٌ قال ابن بشكوال:  - 

  أقوال النقاد في الراوي:

، )10(قال ابن المبارك: "ما بقي على ظهر األرض عندي أفضل من الفضیل بن عیاض"
ثقة، "، وقال العجلي: )11(كثیر الحدیث" ،ورعاً  ،عابداً  ،فاضالً  ،ثبتاً  ،قال ابن سعد: "كان ثقةو 

ال النََّسائي: "ثقة ، َوقَ )13(، وقال سفیان بن عیینة: "ثقة")12(متعبد، رجل صالح، سكن مكة"
                                                

 ).235تعدیل (ص)  ابن ناجي، التذییل على كتب الجرح وال(1
  ).57/ 7) ابن أبي حاتم الجرح والتعدیل (ج(2
 ).48/98)  ابن عساكر، تاریخ دمشق (ج(3
  ). 326/ 4روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (4
  ).391/ 1) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(5
 ).48/99) ابن عساكر، تاریخ دمشق (ج(6
  ).474/ 4م  (ج) الذهبي، تاریخ اإلسال(7
  ).448) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (8
  ).217) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (9

  ).295/ 8)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج387/ 48) ابن عساكر، تاریخ دمشق (ج(10
  ).43/ 6) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(11
  ).384) العجلي، الثقات (ص (12
  ).73/ 7یل (ج) ابن أبي حاتم، الجرح والتعد(13
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، وقال الذهبي: "كان إماًما، ثقة، ُحّجًة، زاهدًا، )2(، وقال الدارقطني: "ثقٌة")1(مأمون، رجل صالح"
، وقال مرًة: "ِثَقة ِبَال )4(، وقال أیضًا: "ثقة رفیع الذكر")3(عابدًا، ربانیًا، صمدانًیا، كبیر الشأن"

وأحد  ،، وقال مرًة: "شیخ الحرم)6(لُقْدَوُة، الثَّْبُت، َشْیُخ اِإلْسَالِم"، وقال مرًة: "اِإلَماُم، ا)5("سید  ،نزاع
، وقال ابن حبان: )8(قال ابن حجر: "ثقة عابد إمام"، و )7(ثبات، مجمع على ثقته وجاللته"األ

 ،َواْلَخْوف الوافر ،موالورع الدَّائِ  ،َمَع اْلجهد الشَّدید ،َوأَقام بَها مجاورًا للبیت اْلَحَرام ،"اْنتقل ِإَلى َمكَّة
، وقال شریك بن عبد )9(َوَما َعَلْیِه َأسَباب الدُّْنَیا" ،ورفض النَّاس ،والتخلي بالوحدة ،والبكاء اْلكثیر

اهللا: "لم تزل لكل قوٍم حجة في أهل زمانهم، وٕان فضیل بن عیاض حجٌة ألهل زمانه؛ فقام فتى 
عاش هذا الفتى یكون حجة ألهل زمانه. قیل: من المجلس، فلما توارى قال الهیثم بن جمیل: إن 

، وقال الحسین بن إدریس، َعن أِبي عمار: "لیت فضیًال )10(من هذا الفتى؟ قیل: أحمد بن حنبل"
، وقال أبو حاتم: )11(سبحان اهللا" :قال ؟ترى حدیثه حجة :قلت .كان یحدثك بما یعرف

وال أورع من  ،من مالك بن أنس ، وقال هارون الرشید: "ما رأیت في العلماء أهیب)12("صدوق"
ما رأیت أحدًا كان اهللا عز وجل في صدره "، وقال إبراهیم بن األشعث: )13("الفضیل بن عیاض

ظهر به من  ،أو سمع القرآن ،أو ذكر عنده ،أعظم من الفضیل بن عیاض؛ كان إذا ذكر اهللا
مزي: "أحد صلحاء وقال ال ،)14(حتى یرحمه من بحضرته" ،وفاضت عیناه وبكى ،الخوف والحزن
كان أخوف على نفسه، وَال  ، وقال إسحاق بن إبراهیم الطبري: "ما رأیت أحداً )15(الدنیا وعبادها"

                                                
  ).294/ 8)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج23/287) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(1
  ).260) السلمي، سؤاالت السلمي للدارقطني (ص (2
  ).942/ 4) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(3
  ).2/124) الذهبي، الكاشف (ج(4
  ).26وجب ردهم (ص ) الذهبي، الرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال ی(5
  ).421/ 8) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(6
  ).361/ 3) الذهبي، میزان االعتدال (ج(7
  ).448) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (8
  ).235)، ومشاهیر علماء األمصار (ص 7/315) ابن حبان،  الثقات (ج(9

  ).295/ 8(ج)، ابن حجر، تهذیب التهذیب 388/ 48) ابن عساكر، تاریخ دمشق (ج(10
  ).294/ 8) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(11
  ).73/ 7) ابن أبي حاتم،  الجرح والتعدیل (ج(12
  ).295/ 8)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج388/ 48) ابن عساكر، تاریخ دمشق (ج(13
  ).391/ 48) ابن عساكر، تاریخ دمشق (ج(14
  ).282/ 23) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(15
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شدید الهیبة للحدیث إذا  ،صدوق اللسان ،وكان صحیح الحدیث ،أرجى للناس من الفضیل
َمان بن أبي ، وَقاَل ُعثْ )2(ولم یكن بحافظ" ،قال عبد الرحمن بن مهدى: "رجل صالح، و )1(حدث"

ة" ْحَمد بن أبي َخْیَثَمة: "َسِمعت ُقْطَبة بن اْلَعَالء أَقاَل ، و )3(شیبة: "َكاَن ِثَقة َصُدوًقا َلْیَس ِبحجَّ
، )t")4زرى على ُعْثَمان بن َعفَّان أ ،ِألَنَُّه روى َأَحاِدیث ؛تركت َحِدیث ُفَضْیل بن ِعَیاض :َیُقول

فالفضیل  ،َومن ُهَو قطبه َحتَّى یسمع َقْوله واجتهاده ،ُقْطَبة قال الذهبي متعقبًا: "َال یقبل َقولو 
 ،َوَال أزرى على َأِمیر اْلُمؤمِنیَن ُعْثَمان بن َعفَّان َرِضي اهللا َعنهُ  ،اً َولم یْقصد غضّ  ،روى َما سمع

ُقْطَبة قد وَ  .رمتني بدائها وانسلت :َفُهَو كما قیل ،تركت َحِدیثه :أفبمثل َهَذا َیُقول ،َففعل َما یسوغ
َال َحاَجة لذكر  ،فإلتقانه وثقته :َوأما الفضیل ،َوَضعفه النََّساِئّي َوَغیره ،ِفیِه نظر :َقاَل الُبَخاِريّ 

، وقال الذهبي أیضًا: "ال عبرة بما )5(َرحَمه اهللا" ،س ِفي اْلعلم َواْلَعَملأَفِإنَُّه ر  ،قوال من أثنى َعَلْیهِ أ
، وقال ابن حجر: )6(قطبة! وما قطبة حتى یجرح، وهو هالك" رواه أحمد بن أبي خیثمة... فمن

أن أخرج عن عبد  ،"لم یلتفت أحد إلى قطبة في هذا... وقد أعقب بن أبي خیثمة هذه القصة
اِئغ مد بن یِزید الصَّ  :َفَقالَ ، صحاب النَِّبي أ -  ْسَمعأنا أو  -ذكر ِعْند التَّْفِضیل  :َقالَ  ،الصَّ

   .)7(َوعلي َرِضي اهللا َعْنُهم" ،َوُعْثَمان ،َوعمر ،بكر بوأاتبُعوا فقد كفیتم 
  خالصة القول فیه:

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ثقة إمام

  وافق اإلمام ابن بشكوال معظم النقاد على توثیقه.

ِريُّ َأُبو اْلَحاِرِث  ُمَحمَّد بن عبد الرَّْحَمن بن اْلُمغیَرة بن اْلَحاِرث بن أبي ِذْئب، اْلُقَرِشيُّ اْلَعامِ  )54(
، مات سنة ثمان وخمسین    .)8(وقیل سنة تسع ومائة، اْلَمَدِنيِّ

  .)9(ثقةٌ  :قال ابن بشكوال - 
                                                

  ).8/295) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(1
  ).73/ 7) ابن أبي حاتم،  الجرح والتعدیل (ج(2
  ).185) ابن شاهین، تاریخ أسماء الثقات (ص (3
)، ابن 27)، الرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال یوجب ردهم (ص 361/ 3) الذهبي، میزان االعتدال (ج(4

  ). 295/ 8حجر، تهذیب التهذیب (ج
  ).28) (ص 27بي، الرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال یوجب ردهم (ص ) الذه(5
  ).361/ 3) الذهبي، میزان االعتدال (ج(6
  ). 8/295)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج27) الذهبي، الرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال یوجب ردهم (ص (7
  ).493) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (8
  ).115ابن وهب (ص ) ابن بشكوال، شیوخ (9
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  أقوال النقاد في الراوي:

، )1(وابن أبي ذئب" ،فأسفت علیه ما أسفت على اللیث ،قال الشافعي: "ما فاتني أحد
. فاضالً  عابداً  ورعاً  ثقة فقیهاً  كان عالماً و  ،قال ابن سعد: "كان ابن أبي ذئب یفتي بالمدینةو 

قال یحیى بن معین: و  ،)2(بالقدر. ولم یكن الذي بینه وبین مالك بن أنس بذلك" ىوكان یرم
، )4(إال أبا جابر البیاضي" ،وكل من روى عنه ابن أبي ذئب ثقة ،، وقال أیضًا: "ثقة)3("ثقة"

،  وقال الدُّوري: "سَألُت )5(َسِعید المقبري" وقال مرًة: "ابن أبي ذئب أثبت من ابن َعجالن في
َیحَیى، قلُت: أیهما َأثَبت، َلیث بن َسعد، َأو ابن َأبي ِذئب في َسعید الَمقُبري؟ قال: كالهما 

، وَقال في موضع آخر: "كان عندنا ثقة، وكانوا )7(قال على بن المدیني: "ثبت"، و )6(ثَبٌت"
 ،َقاَل أحمد بن حنبل: "كان ابن أبي ذئب رجًال صالحاً ، و )8(یوهنونه في أشیاء رواها عن الزهري"

، َوَقاَل في موضع آخر: "كان ابن أبي )10(بسعید بن المسیب" هُ بَّ شَ ، "وكان یُ )9(یأمر بالمعروف"
ذئب ثقة صدوقًا، أفضل من مالك بن أنس، إال أن مالكًا أشد تنقیة للرجال منه، ابن أبي ذئب ال 

، وسئل )12(صدوقًا، رجًال صالحًا ورعًا" ،"كان ثقة في حدیثه ل أیضًا:، وقا)11(یبالي عمن یحدث"
أو ابن أبي ذئب؟ فقال: كال الرجلین ثقة، ما  ،أحمد بن حنبل، قیل له: "ابن عجالن أحب إلیك

  ، )13(فیهما إال ثقة"

                                                
  ).304/ 9)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج515/ 3) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(1
  ).459/ 5) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(2
  ). 47روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (3
  ).304/ 9) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(4
  ). 226/ 3روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (5
  ).246/ 3) المرجع نفسه، (ج(6
  ).314/ 7) ابن أبي حاتم،  الجرح والتعدیل (ج(7
)، الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد 115) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ص (8

  ).515/ 3(ج
  ).515/ 3) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(9

  ).1/487)، (ج295/ 1مد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج) أح(10
  ). 218) أبو داود، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص (11
  ).515/ 3) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(12
  ).3/515) المرجع السابق، (ج(13
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وثق من أ ،وقال أبو حاتم الرازي: "ثقة یفقه، )1(وقال أبو زرعة: "مدیني قرشي مخزومي ثقة"
ما  :فقال ،ومحمد بن عجالن في المقبري ،ذئب يبأ، وسئل أبو حاتم عن ابن )2(امة بن زید"سأ
"َأْثَنى َعَلْیِه  :زاد أبو یعلى الخلیلي "ِثَقٌة"، )5(، وأبو یعلى الخلیلي)4(وقال الدَّاَرُقْطِنيّ ، )3(قربهماأ

وقال أیضًا: "اإلمام الثبت  ،)7(ثقة" ،وكان كبیر الشأن ،عالم، وقال الذهبي: "أحد األ)6(َماِلٌك"
، وقال )9(مهیًبا" ،قواًال بالحق ،ِثَقًة َفاِضالً  ،وقال مرًة: "َكاَن ِمْن َأْوِعَیِة الِعْلمِ ، )8(العابد شیخ الوقت"

، وذكره ابن )11(، وقال أیضًا: "أحد األئمة األكابر العلماء الثقات")10(ابن حجر: "ثقة فقیه فاضل"
َوَكاَن من َأُقول أهل َزَمانه  ،وعبادهم ،اَن من ُفَقَهاء أهل اْلَمِدیَنةوقال: "كَ  ،حبان في الثقات

َوَساِئر ُفَقَهاء اْلَمِدیَنة  ،َواْبن أبي ِذْئب ،َفاْجتمُعوا ِإَلْیِه َوِفیِهْم َمالك بن أنس ،دعاهم الرشید ،ِباْلَحقِّ 
وفقهائهم، كان من أقول  ،موقرائه ،، وقال في موضع آخر: "من عباد أهل المدینة)12(َفَسَأَلُهْم"

 ،قال الخطیب البغدادي: "كان فقیهًا صالحًا ورعًا، یأمر بالمعروفو ، )13(أهل المدینة بالحق"
   .)14(وینهى عن المنكر"

  

  

  

  
                                                

  ).314/ 7) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(1
  ).314/ 7اتم، الجرح والتعدیل  (ج) ابن أبي ح(2
  ).314/ 7) المرجع نفسه، (ج(3
  ).109) الدارقطني، اإللزامات، وهو مطبوع مع التتبع (ص (4
  ).285/ 1) الخلیلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث (ج(5
  ).285/ 1) المرجع نفسه، (ج(6
  ).2/194) الذهبي، الكاشف (ج(7
  ).143/ 1) الذهبي، تذكرة الحفاظ (ج(8
  ).140/ 7) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(9

  ).493) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (10
  ).440) ابن حجر،  مقدمة فتح الباري (ص (11
  ).390/ 7) ابن حبان، الثقات (ج(12
  ).223) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (13
  ).515/ 3) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(14
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    وقد تكلم بعص النقاد في محمد بن عبد الرحمن:

ومصعب  ،)2(أحمد بن حنبل، )1(محمد بن عمر الواقديوقد نفاه عنه : اتهامه بالقدر: أوالً 
  ، فلم یثبت ذلك علیه.)4(، وابن حجر)3(الزبیري

،أو )6(، أو عرض)5(غایة ما طعنوا به أن روایته عن الزهري مناولة : روایته عن الزهري:ثانیاً 
  ، والروایة بهذه الصیغ صحیحة، وثبت أنه سأله وسمع منه، كما ذكره بعض العلماء. )7( مكاتبة

ل َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل: "َبَلَغ اْبَن َأِبي ِذْئٍب َأنَّ َماِلًكا َلْم َیْأُخْذ ِبَحِدیِث قا: كالمه في اإلمام مالك: ثالثاً 
َفَقاَل: ُیْسَتَتاُب َماِلٌك، َوإِال ُضِرَبْت ُعُنُقُه، ثُمَّ َقاَل َأْحَمُد: ُهَو َأْوَرُع  ورعا َوَأْقَوم  ،)8("اْلَبیَِّعاِن ِباْلِخَیاِر"
ولكن تأوله  ،، وقال أحمد بن حنبل: "ومالك لم یرد الحدیث)9(عند السالطین" ِباْلَحقِّ ِمْن َماِلكٍ 
   .)10(على غیر ذلك"

                                                
)، ابن حجر، تهذیب 515/ 3)، الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج456/ 5الطبقات الكبرى (ج) ابن سعد، (1

  ).304/ 9التهذیب (ج
  ).314/ 7) ابن أبي حاتم،  الجرح والتعدیل (ج(2
  ).304/ 9) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(3
  ).440) ابن حجر،  هدي الساري (ص (4
  ).3/178)، وروایة الدوري (ج126/ 1ن محرز (جروایة اب - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (5
)، ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل 22/ 3) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال روایة ابنه عبد اهللا (ج(6

  ).305/ 9)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج7/314(ج
  ).9/307)، تهذیب التهذیب (ج440) ابن حجر،  مقدمة فتح الباري (ص (7
الحدیث : ورد من حدیث حكیم بن حزام، ومن حدیث ابن عمر، رضي اهللا عنهم: أما حدیث حكیم  ) تخریج(8

: [أخرجه البخاري، صحیح البخاري، كتاب: البیوع، باب: ِإَذا َبیََّن الَبیَِّعاِن َوَلْم - رضي اهللا عنه- ابن حزام 
، 3/59، ج2082ن في البیع، ح، وباب: ما یمحق الكذب والكتما3/58، ج2079َیْكُتَما َوَنَصَحا...، ح

، 3/64، ج2110، وباب: البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، ح3/64، ج2108وباب: كم یجوز الخیار، ح
]،  و[مسلم، صحیح مسلم، كتاب: البیوع، 3/65، ج2114باب: إذا كان البائع بالخیار هل یجوز البیع، ح

ق قتادة، عن أبي الخلیل، عن عبد اهللا بن ]، من طری3/1164، ج1532باب: الصدق في البیع والبیان، ح
  الحارث الهاشمي، عن حكیم بن حزام، به.

: [البخاري، صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب : إذا لم یوقت -رضي اهللا عنهما-وأما حدیث ابن عمر 
]،  و[مسلم، صحیح مسلم، كتاب: البیوع، باب : ثبوت 3/64، ج2109في الخیار، هل یجوز البیع، ح

  ]، من طرق عن نافع، عن ابن عمر، به.3/1163، ج1531ر المجلس للمتبایعین، ح خیا
)، 4/203)، الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج25/638) (ج25/637) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(9

  ).7/142سیر أعالم النبالء (ج
  ).638/ 25) (ج637/ 25) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(10
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قال الذهبي متعقبًا: "َلْو َكاَن، َوِرعًا َكَما َیْنَبِغي َلَما َقاَل َهَذا الَكَالَم الَقِبْیَح ِفي َحقِّ ِإَماٍم 
الَحِدْیِث؛ َألنَُّه َرآُه َمْنُسْوخًا. َوِقْیَل: َعِمَل ِبِه، َوَحَمَل َقْوَله: َعِظْیٍم، َفَماِلٌك ِإنََّما َلْم َیْعَمْل ِبَظاِهِر 

َقا" َعَلى التََّلفُِّظ ِباِإلیَجاِب، َوالَقُبوِل، َفَماِلٌك ِفي َهَذا الَحِدْیِث، َوِفي ُكلِّ َحِدْیٍث َلهُ  َأْجٌر،  "َحتَّى َیَتَفرَّ
ًا آَخَر، َوإِنََّما َیَرى السَّْیَف َعَلى َمْن َأْخَطَأ ِفي اْجِتَهاِدِه الَحُرْوِریَّة. َوَال ُبدَّ َفِإْن َأَصاَب، اْزَداَد َأجر 

ُل َعَلى َكِثْیٍر ِمْنُه َفَال َنَقَصْت َجَالَلُة َمالِ  ٍك َوِبُكلِّ َحاٍل َفَكَالُم اَألْقَراِن َبْعِضِهم ِفي َبْعٍض َال ُیَعوَّ
َال َضعََّف الُعَلَماُء اْبَن َأِبي ِذْئٍب ِبَمَقاَلِتِه َهِذِه َبْل ُهَما َعاِلَما الَمِدْیَنِة ِفي ِبَقْوِل اْبِن َأِبي ِذْئٍب ِفْیِه، وَ 

"-َرِضَي اُهللا َعْنُهَما-َزَماِنِهَما     .)1(، َوَلْم ُیسِنْدَها اِإلَماُم َأْحَمُد َفَلَعلََّها َلْم َتِصحَّ

ونقل عن البخاري أنه قال:  ،ي العلل الكبیرذكره الترمذي ف: : قول البخاري یروي مناكیررابعاً 
   .)2("یروي مناكیر عن صالح مولى التوأمة"

  خالصة القول فیه: 

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، ثقة

  .وافق اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد على توثیقه

م اْألَْنَصـاِريُّ اْلُمْكِتـُب، یكنـى: َأَبـا َعْبـِد ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه بن َسْعُدون بن ُمَحمَّد بن ِإْبرَاِهی )55(
   .)3(اللَّهِ 

  .)4(أحد األبدال إن شاء اهللا ،مجاب الدعوة ،: كان ثقة، زاهدًا، فاضالً قال ابن بشكوال - 

 خالصة القول فیه:

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ثقة

  .للنقاد فیه لم تجد الباحثة أقواالً 
   .)5(َیى اإلْسَكْندرانيُمَحمَّد بن َیحْ  )56(

  .)6(ثقةٌ : قال ابن بشكوال -
                                                

  ).7/142) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(1
  ). 291) الترمذي، العلل الكبیر (ص (2
  ).486) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (3
  ).486) المرجع السابق، (ص (4
 ).9/44) ابن حبان، الثقات (ج(5
 ).119) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (6
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  أقوال النقاد في الراوي: 

، وقال أبو حاتم الرازي: )2(ذكره ابن حبان في الثقاتو ، )1(قال أبو زرعة الرازي: "ثقة"
  .)3("لیس بمشهور"

  خالصة القول فیه:
  .، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلمثقة

  .النقاد في توثیق الراوي أكثروافق اإلمام ابن بشكوال 
َمخَرَمــة ْبــُن ُبَكیــر ْبــِن َعبــد اِهللا ْبــِن اَألَشــّج، أبــو الِمْســَور، مــات ســنة تســع وخمســین  )57(

   .)4(ومائة
  .)5(، لم یسمع من أبیه شیئاً ثقة :قال ابن بشكوال - 

  أقوال النقاد في الراوي:

، )6(وكان رجًال صالحًا" قال ابن وهب: "سمعت مالكًا یقول: َحدَّثَِني مخرمة ْبن بكیر،
فهو مخرمة بن بكیر بن  ،وقال إسماعیل بن أبي أویس: "إذا قال مالك بن أنس: حدثني الثقة

وقیل  ،)9(وقال علي بن المدیني: "ثقة"، )8(، وقال ابن سعد: "كان ثقة كثیر الحدیث")7(األشج"
ل الطبراني: "َأَحُد ، وقا)10(َألْحَمد ْبن صالح: "كان مخرمة من ثقات الناس؟ قال: نعم" 

قال ، )13(ْرُجو َأنَُّه ال َبْأَس ِبِه"أَ ، وقال ابن عدي: ")12(َوَقال النََّسائي: "لیس ِبِه بأس"، )11(الثَِّقاِت"

                                                
 ).123/ 8ل (ج) ابن أبي حاتم،  الجرح والتعدی(1
  ).44/ 9) ابن حبان، الثقات (ج(2
 ).8/123) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(3
  ).523) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (4
  ).134) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (5
  ).70/ 10)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج27/325) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(6
  ).363/ 8ي حاتم، الجرح والتعدیل (ج) ابن أب(7
  ).5/464) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(8
)، ابن حجر، 81/ 4)، الذهبي، میزان االعتدال (ج8/176) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(9

  ).10/71) (ج70/ 10تهذیب التهذیب (ج
  ).71/ 10ذیب التهذیب (ج)، ابن حجر، ته27/327) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(10
  ).1/183) الطبراني، المعجم الصغیر (ج(11
)، ومیزان 209/ 4)، الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج27/326) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(12

  ).10/71)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج2/248)، والكاشف (ج4/80االعتدال (ج
  ).8/177(ج ) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال(13
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، )2(، وقال یعقوب بن شیبة: "َكاَن َماِلٌك ُیْحِسُن الثََّناَء َعَلْیِه")1(أبو حاتم الرازي: "صالح الحدیث"
قال كذا ، و )4(وكان یدلس" ،وقال الساجي: "صدوق، )3(ي أهل المدینة"متقنمن وقال ابن حبان: "

 ،وابن معین ،قاله أحمد ،وروایته عن أبیه وجادة من كتابه ،، وقال ابن حجر: "صدوق)5(الذهبي
   .)6(وقال بن المدیني سمع من أبیه قلیًال" .وغیرهما

  نها وجادة:إوقد ُتُكلَِّم في روایته عن أبیه، وقیل 

 ؟سمع من أبیه :وسئل عن مخرمة بن بكیر ،محرز: "سمعت یحیى بن معین قال ابن
، وقال مرًة: "َلْیَس )8(، وقال أیضًا: "َضِعیف")7(ال یكتب حدیثه" :كتاب، وقال یحیى مخرمة :فقال

قال ، و )10(َولم یسمع من َأِبیه" ،ِإن َحِدیثه َعن َأِبیه كتاب :، وقال مرًة: "یقولون)9(َحِدیثه ِبَشْيء"
َعْن َحمَّاد ْبن َخاِلد و ، )11("ِإالَّ َأنه لم یسمع من َأِبیه َشْیئاً  ،مخرَمة بن بكیر ِثَقةحمد بن حنبل: "أ

، )12(َفَقاَل َهِذه كتب أبي لم أسمع من أبي َشْیئًا" ،مخرَمة ْبن بكیر كتباً  يَّ اْلخیاط َقاَل: "أخرج ِإلَ 
: "َسِمْعُت معن بْ و  وعرض َعَلْیِه  ،مخرمة سمع من َأِبیهِ  :ن ِعیَسى َیُقولقال َعِليُّ ْبُن اْلَمْدَیِنيِّ

َقاَل علي بن المدیني: "وَال أظن مخرمة سمع من  ،)13(َرِبیَعة أشیاء من رأي ُسَلْیَمان ْبن َیَسار"
ولم أجد بالمدینة من یخبرني عن مخرمة ْبن  ،لعله سمع الشيء الیسیر ،َأِبیِه كتاب ُسَلْیَمان

                                                
  ).8/364) ابن أبي حاتم،  الجرح والتعدیل (ج(1
  ).1/436) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(2
  ).222) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (3
  ).71/ 10) ابن حجر، تهذیب التهذیب  (ج(4
  ).381) الذهبي، دیوان الضعفاء (ص (5
  ).523) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6
  ). 56/ 1روایة ابن محرز (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (7
)، ابن الجنید، سؤاالت ابن الجنید 434/ 4)، (ج82/ 3روایة الدوري (ج -) ابن معین، تاریخ ابن معین (8

  ).287ألبي زكریا یحیى بن معین (ص 
  ).3/239روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (9

  ).3/254) المرجع نفسه، (ج(10
  ). 2/489)  ابن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا  (ج(11
  ).3/362)، (ج2/173) المرجع نفسه،  (ج(12
  ).8/176) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(13
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ال إ، وَقال َأُبو داود: "لم یسمع من أبیه )1(َسِمعت َأِبي" :َیُقول ِفي شيء من حدیثه َأنَُّه َكانَ  ،ُبَكیر
ِألَنَُّه  ،،وقال ابن حبان: "یْحَتج بروایته من غیر ِرَواَیته َعْن َأِبیهِ )2(حدیثًا واحدًا هو حدیث الوتر"

   .)4(، وذكره العقیلي في الضعفاء)3(لم یسمع من َأِبیِه َما یروي َعْنُه"

قال  اْبن َأِبي أویس: "وجدت ِفي ظهر كتاب مالك ْبن َأَنس: َسَألت مخرمة عما یحّدث 
َوَقال َسِعید ، )5(سمعته من َأِبي"، ّیةنِ َفَقاَل: وربِّ َهِذِه البَ  ،سمعها من َأِبیِه؟ فحلف ِلي :ِبِه َعن َأِبیهِ 

أبوك؟ قال: لم أدرك أبي،  ْبن َأبي مریم َعْن خاله موسى ْبن سلمة: "أتیت مخرمة، فقلت: حدثك
ال إ ،بیهأفكل حدیثه عن  ،بیهأكان سمعها من إن ، وقال أبو حاتم الرازي: ")6(ولكن هذه كتبه"

  .)7(یحدث عن عامر بن عبد اهللا بن الزبیر" حدیثاً 

ًكا ِألَن َمالِ  ؛لم یرضه َمالك َأن َیْأُخذ ِمْنُه َشْیئاً  ،وقال الدارقطني: "َلو َكاَن مخرَمة َضِعیفاً 
َفِإنَُّه روى َعنُه  ،ِإالَّ َعاِصم بن عبید اهللا ،َال نعلمُه روى َعن ِإْنَسان َضِعیف َمْشُهور یضعف

َوُهَو  ،َوَعن شریك ابن أبي نمر .َوُهَو أصلح من َعاِصم ،َوَعن َعْمرو بن أبي َعْمرو ،َحِدیثاً 
أخرج له مسلم عن أبیه عدة قال العالئي: "و  ،)8(أصلح من َعْمرو بن أبي َعْمرو ِفي الَحِدیث"

كما  - ، وأما بالنسبة لتدلسیه )9(وقد انتقد ذلك علیه" ،وكأنه رأى الوجادة سببًا لالتصال ،أحادیث
  .)10(ولى) من مراتب المدلسینفقد ذكره ابن حجر في (المرتبة األ -  والذهبي ،قال الساجي

یه وجادة، وبین سماعه قالت الباحثة: اختلفت أقوال األئمة بین إن كانت روایته عن أب
من أبیه ، فمن قال أنه روایته وجادة ولم یسمع من أبیه هم: یحیى بن معین، وعلي بن المدیني، 

                                                
/ 10)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج81/ 4)، الذهبي، میزان االعتدال (ج8/176) المرجع نفسه، (ج(1

70-71.(  
  ).2/248)، الذهبي، الكاشف (ج27/326) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(2
  ).7/510) ابن حبان، الثقات (ج(3
  ).4/222) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(4
)، ابن حجر، تهذیب 4/209)، الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج8/364) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5

  بنیة تعني المسجد كما جاء في روایة أبو حاتم الرازي .) وال10/71التهذیب (ج
  ). 8/364) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(6
  ).8/364) المرجع نفسه، (ج(7
  ). 287) الحاكم، سؤاالت الحاكم للدارقطني  (ص (8
  ).275) العالئي، جامع التحصیل (ص (9

  ).25تدلیس (ص ) ابن حجر، تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بال(10
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وأحمد بن حنبل، وأبو داوود، وابن حبان، وموسى بن سلمة، ومن قال أنه سمع كل ما یرویه من 
  أبیه: معن بن عیسى، وابن أبي أویس.  

الفریقین، فإني أمیل إلى رأي األغلبیة ممن قالوا أن وٕان كان ال بد من الترجیح بن 
روایته وجادة، وذلك ألن حجتهم أقوى، ثم إن معظمهم سمعوا من مخرمة بن بكیر نفسه وهو 

  یقول أنه لم یسمع من أبیه شیئًا.   

  خالصة القول فیه:

معین واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وأما تضعیف یحیى بن  ،ثقة، وثقه أغلب األئمة
  فیحتمل أنه بسبب روایته عن أبیه.

  وافق اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد على توثیقه.
نافع ْبن َعْبد الرَّْحَمِن ْبن َأبي ُنَعیم القاِرُئ، الَمَدِنيُّ مولى َبِني َلْیث، مات سنة تسع  )58(

   .)1(ومائة وستین

  .)2(ثقةٌ  :قال ابن بشكوال - 

  أقوال النقاد في الراوي:

، وقــال أبــو حــاتم الــرازي: )4(، وقــال یحیــى بــن معــین: "ثقــة")3(بــن ســعد: "كــان ثبتــًا"اقــال 
اختلــف فیــه أحمــد بــن حنبــل، وَیحیــى بــن  ،، وقــال الســاجي: "صــدوق)5(صــالح الحــدیث" ،"صــدوق

ثبــت فــي  ،، وقــال ابــن حجــر: "صــدوق)6(ثقــة" :وقــال یحیــى ،ُمنَكــر الَحــِدیث :فقــال أحمــد ،معــین
، )9(، وقال النسائي: "لیس به بأس")8(بن المدیني:  "َكاَن عندَنا َال َبْأس ِبِه" قال علي، و )7(القراءة"

قــدر  ،األحادیــث التفــاریق عمــا یحــدث ِبــِه َعْنــُه جماعــة مــن أهــل البیــت مــن وقــال ابــن عــدي: "لــه

                                                
  ).238/ 2) ابن حجر، تقریب التهذیب (ج(1
  ).140) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (2
  ).408/ 10) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(3
  ).8/457) ابن أبي حاتم،  الجرح والتعدیل (ج(4
  ).457/ 8) المرجع السابق، (ج(5
  ).10/408) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(6
  ).2/238، (ج) المرجع نفسه(7
  ).141) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ص (8
  ).407/ 10)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج29/282) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(9
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ذكـره ابـن ، و )1(وأرجو َأنَُّه ال بأس ِبِه" ،فأذكره منكراً  ولم أر ِفي أحادیثه شیئاً  ،َأیًضا خمسین حدیثاً 
، وقـــال أیضـــًا: "مـــن قـــراء أهـــل )2(وقـــال: "َكـــاَن ِإَمـــام أهـــل اْلَمِدیَنـــة ِفـــي اْلِقـــَراَءة" ،حبـــان فـــي الثقـــات

، )3(یـدار علیـه فیـه" ومركـزاً  ،یرجـع إلیـه حتـى صـار علمـاً  ،بـالقرآن يممـن عنـ ،وأفاضـلهم، المدینة
 ،حنبل: "كان یؤخذ عنه القراءة ، وقال أحمد بن)4(وقال األصمعي: "كان من القراء الفقهاء العباد"

   .)6(لضعفاء والمتروكینا، ذكره ابن الجوزي في )5(ولیس في الحدیث بشيء"

  خالصة القول فیه:

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،صدوق

 وافق اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد على تعدیله.

َؤاِسيُّ َوِكْیُع بُن الَجرَّاِح بِن َمِلْیِح بِن َعِديٍّ ا )59( ، مات في آخر سنة )7(لرُّ ، َأُبو ُسْفَیاَن، الُكْوِفيُّ
  .)8(وأول سنة سبع وتسعین ومائة ،ست

 .)9(كوفي ثقةٌ  :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي:

ًة" ،َعاِلًما َرِفیًعا ،قال ابن سعد: "َكاَن ِثَقًة َمْأُموًنا ، وقال یحیى بن )10(َكِثیَر اْلَحِدیِث ُحجَّ
،وقال أیضًا: "واهللا ما رَأیُت أحًدا یَحدِّث ِهللا غیر َوكیع، وما رَأیُت )11(ن: "وكیع عندنا ثبت"معی

قال أحمد بن حنبل: ، و )12(رجًال قط أحفظ ِمن َوكیع، وَوكیع في زمانه كاَألوَزاعي في زمانه"

                                                
  ).310/ 8) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(1
  ).533/ 7) ابن حبان، الثقات (ج(2
  ).224، مشاهیر علماء األمصار (ص ) ابن حبان(3
  ).407/ 10) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(4
  ).8/456) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5
  ).3/156) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(6
) الُرَواسى: بضم الراء، وتخفیف الواو، وفي آخرها السین المهملة، فهو منسوب إلى بنى رؤاس، انظر: (7

 ).6/180سمعاني، األنساب (جال
 ). 581)  ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (8
 ).247)  ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (9

  ).394/  6)  ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(10
 ).9/38)  ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(11
  ).647/ 15)  الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(12
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بن "كان وكیع مطبوع الحفظ، كان وكیع حافظًا حافظًا، وكان وكیع أحفظ من عبد الرحمن ا
 ،وال أحفظ یعني ،أوعى للعلم منه ، وقال في موضع آخر: "ما رأیت أحداً )1(مهدي كثیرًا كثیرًا"

بن اأین  :فقال ،واحداً  قط شك في حدیث إال یوماً  ما رأیت وكیعاً  :وكیع بن الجراح، وقال مرةً 
، )2(رقعة" وال ،ما رأیت مع وكیع قط كتاباً  :كأنه أراد أن یسأله أو یستثبته، وقال ،أبي شیبة

َوَقال في موضع آخر:  )3(وَقاَل: َما رأیت أحفَظ من وكیع، َوَقاَل َأْحَمد: "َكاَن َوكیُع مطبوَع الحفظ"
، وقال )4(بواب، مع خشوع وورع" سناد واألواإل ،قط مثل وكیع في العلم والحفظ "ما رأیت رجالً 

فقه فیحسن، مع ورع واجتهاد، أیضًا: "ما رأت عیناي مثله قط، یحفظ الحدیث جیدا، ویذاكر بال
صالح  ،وقال العجلي: "ثقة عابد )6(قال مرًة: "وكیع قلیل التصحیف"، و )5(وال یتكلم في أحد"

، )8(، وقال یعقوب بن شیبة: "كان خیرًا فاضًال حافظًا")7(وكان یفتى" ،من حفاظ الحدیث ،أدیب
  ، )10(متقنًا" ، وقال ابن حبان: "كان حافظاً )9(حاتم الرازي: "ثقة" ووقال أب

 ،ممن رحل وكتب ،وأهل الفضل في الدین ،وقال في موضع آخر: "من الحفاظ المتقنین
وقال ، )12(قال الدارقطني: "من الرفعاء الثقات"و ، )11(وذاكر وبث" ،وحفظ وحدث ،وجمع وصنف

حافظ ربما یخطئ في  ،عارف بالحدیث ،مخرج في الصحیحین ،متفق علیه ،ثقة إمامالخلیلي: "
، وقال مرًة: "كان رأسًا في العلم )14(وقال الذهبي: "الحافظ الثبت"، )13("في أحادیث قلیلة ألوف

، وقال ابن حجر: "ثقة حافظ )16(، وقال أیضًا: "كاَن ِمْن ُبُحْوِر الِعْلِم، َوَأِئمَِّة الِحْفِظ")15(والعمل"
                                                

 ).39/  9ح والتعدیل (ج)  ابن أبي حاتم، الجر (1
 ).152/  1) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(2
  ).99)  أبو داود السجستاني، سؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعدیل (ص (3
 ).30/473)، المزي، تهذیب الكمال (ج15/647) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(4
  ).473/  30)، تهذیب الكمال (ج15/647) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(5
 ) .15/661) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(6
  ).341/ 2) العجلي،  الثقات (ج(7
 ).130/ 11) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(8
 ).  39/ 9) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل  (ج(9

  ).562/ 7(ج ) ابن حبان، الثقات(10
 ).173/ 1) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ج(11
  ).315/ 1) الدارقطني، السنن (ج(12
 ).2/570) الخلیلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث (ج(13
 ).223/ 1) الذهبي، تذكرة الحفاظ  (ج(14
 ).4/1230) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(15
 .)142/ 9) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(16
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زَّاق ، وقا)2(قال حماد بن زید: "لو شئت لقلت إنه أرجح من سفیان"، و )1(عابد" ل َعبد الرَّ
َوَرَأْیُت َوَرَأْیُت، َفَما َرَأْت َعْیَناَي َقطُّ مثل  ،َوَماِلًكا ،َوَمْعَمًرا ،الصنعاني: "َرَأْیُت الثَّْورّي، َواْبَن ُعَیینة

قال ابن نمیر:  "وكیع أعلم ، و )4(، وقال یحیى بن یحیى: "لم أر من الرجال أحفظ منه")3(وكیع"
سكتوا، یعني في  ولكن لیس مثل ابن إدریس، وكانوا إذا رأوا وكیعاً  بالحدیث من ابن إدریس،

، وقال ابن )6(بتكلف" وحفظناً  ، وقال إسحاق بن راهویه: "كان حفظه طبعاً )5(الحفظ واإلجالل"
، وقال )7(عمار: "ما كان بالكوفة في زمان وكیع أفقه وال أعلم بالحدیث منه، كان وكیع جهبذًا"

  .)8(ئله كثیرة جدًا"المزي: "مناقبه وفضا

  :خالصة القول فیه
واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، بل كان ناقدًا كبیرًا من النقاد الذین یرجع ، ثقة حافظ

  إلى أقوالهم في الجرح والتعدیل.
  وافق اإلمام ابن بشكوال معظم النقاد على توثیقه.

بن َعبد القاِرّي، مات سنة إحدى وثمانین  َیعُقوب ْبن َعبد الرَّحَمن ْبن ُمَحمد ْبن َعبد اهللاِ  )60(
   .)9(ومائة

  .)10(إسكندراني ثقةٌ  :قال ابن بشكوال - 
  أقوال النقاد في الراوي: -

  ، وذكره ابن حبان في)14(، وابن حجر)13(، والحاكم)12(، وأحمد بن حنبل)11(وثقه یحیى بن معین

                                                
 ). 581/ 2) ابن حجر، تقریب التهذیب  (ج(1
 ).350/ 2) الذهبي، الكاشف (ج(2
 ). 197/ 1) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(3
 ).130/ 11) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(4
 ).38/ 9) ابن أبي حاتم،  الجرح والتعدیل (ج(5
 ).130/ 11) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(6
 ).477/  30یب الكمال في أسماء الرجال  (ج) المزي، تهذ(7
  ).483/ 30)  المرجع نفسه، (ج(8
  ).608) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (9

 ).253)  ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (10
 ).171/ 3روایة الدوري (ج -)  ابن معین، تاریخ ابن معین (11
 ).392/ 11)  ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(12
 ).649/ 1مستدرك على الصحیحین (ج)  الحاكم، ال(13
  ).608) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (14
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  .)2(ثبات في الروایات"، وقال في موضع آخر: "من األ)1(الثقات
 القول فیه: خالصة

  واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.، ثقة

  وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على توثیقه.
  :المصطلح الثاني/ ثبت

، توفي رحمه )3(َمْخَلِد ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن بن َأْحَمَد بن َبِقيِّ بن َمْخَلٍد؛ یكنى: َأَبا َعْبِد اللَّهِ  )61(
   .)4(اهللا  سنة ثمان وأربع مائة

   )6(فترك األخذ عنه ،كان قد اختلط قبل موته بمدةو ، )5(كان ثبتًا صدوقاً  :قال ابن بشكوال - 

  خالصة القول فیه: 

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، صدوقٌ  ثبتٌ 

   .للنقاد فیه لم تجد الباحثة أقواالً 

  :المصطلح الثالث/ حافظ 

، َجْعَفٍر، ویعرف اْلُبْطُروِجيِّ  اَحمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَباِري، یكنى َأبَأْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن مُ  )62(
   .)7(توفي رحمه اهللا  سنة اثنتین وأربعین وخمس مائة

مًا والمولد والوفاة، مقدَّ  ،من أهل الحفظ للفقه والحدیث، والرجال والتواریخ : قال ابن بشكوال - 
  .)8(في معرفة ذلك وحفظه على أهل عصره

 

                                                
 ).7/644)  ابن حبان، الثقات (ج(1
 ).303)  ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (2
  ). 589) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (3
  ).590) المرجع نفسه، (ص(4
  ).589) المرجع نفسه، (ص (5
  ).590رجع نفسه، (ص ) الم(6
  ).84) المرجع نفسه، (ص (7
  ).84) المرجع نفسه، (ص (8



169  
  

  ل النقاد في الراوي:أقوا

  ، )2(، وقال ابن األبار: "اْلَحاِفُظ")1(قال أبو جعفر الضبي: "فقیه حافظ محدث مشهور"

 ،، وقال أیضًا: "كان إماًما حافالً )3(قال الذهبي: "الحافظ، أحد األئمَّة المشاهیر باألندلس"و 
أحوالهم، وتواریخهم، وأیامهم، عارًفا بمذهب مالك، بصیًرا به، حافًظا، محّدثًا، عارًفا بالرجال، و 

وله مصنَّفات مشهورة، وكان إذا ُسئل َعْن شيء فكأّنما الجواب َعَلى َطَرف لسانه، وُیوِرد المسألة 
لقوَّة حافظته، ولم یكن لألندلسیین في وقته مثله، لكّنه َكاَن قلیل البضاعة من  ؛بنّصها ولْفظها

نت به، ولذلك لم یلحق بالمشاورین، وال وّلوه شیًئا من أمور لخفٍَّة كا ؛رّث الهیئة، خامًال  ،العربیَّة
، )6(، والسیوطي)5(، وبنحوه قال الصفدي)4("–رحمه اللَّه - المسلمین، وعسى ذلك كان خیًرا َلُه 

 ،)8(، وقال الذهبي في موضع آخر: "الشَّْیُخ اِإلَماُم الَعاِلُم، الَفِقْیُه، الَحاِفُظ الَكِبْیُر")7(وابن العماد
   .)9(وقال أیضًا: "العالمة الحافظ الثقة"

  خالصة القول فیه:
   .حافظ إمام فقیه، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم
  وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على تعدیله.

َبا ، یكنى: أَ )10(َأْحَمُد بُن ُمَحمَِّد بِن ِعْیَسى بن ِإْسَماِعْیَل بن ُمَحمَِّد بِن ِعْیَسى الَبَلويّ  )63(
   .)12(، توفي في حدود سنة ثماٍن وعشرین وأربع مائة)11(َبْكٍر، ویعرف: بابن الِمیراثيّ 

                                                
  ).189) أبو جعفر الضبي، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلس (ص (1
  ).26) ابن األبار، معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي (ص (2
  ).800/ 11) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(3
  ).800/ 11م  (ج) الذهبي، تاریخ اإلسال(4
  ).25/ 7) الصفدي، الوافي بالوفیات (ج(5
  ).468) السیوطي، طبقات الحفاظ (ص (6
  ).213/ 6) ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب (ج(7
، )، وقال بلفظ آخر: َكاَن َعالََّمًة ِفي َمْذَهب َماِلك، ُمَحدِّثًا َحاِفظـًا، َناقـداً 116/ 20) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(8

رًا ِفي الِعْلِم...، انظر:الذهبي، سیر أعالم النبالء(ج دًا، ُمْستحضرًا، َكِثْیَر التََّصاِنْیف، ُمتبحِّ   ).117/ 20ُمَجوِّ
  ).60/ 4) الذهبي، تذكرة الحفاظ (ج(9

ن قضاعة، ) الَبَلوُى: بفتح الباء المنقوطة بواحدة، والالم، وفي آخرها الواو، هذه النسبة إلى َبَلى وهي قبیلة م(10
  ).323/ 2انظر :السمعاني، األنساب (ج

  ).47) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (11
  ).48) المرجع نفسه، (ص (12
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  .)1(محدث حافظ :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي: 

ُد،  الذهبي  "محدث حافظ"، وقال :)3(والذهبي، )2(قال الحمیدي أیضًا: "الَحاِفُظ اَألْوَحُد الُمَجوِّ
  .)4(َأِئمَّة الَحِدْیِث"َأُبو َبْكٍر َأحُد 

  خالصة القول فیه:

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،محدث حافظ

  .وافق اإلمام ابن بشكوال كًال من الحمیدي والذهبي على تعدیله
یخ وفاته، ، َوِهَم َبْعُض النَّاِس في تار َبِقيُّ بُن َمْخَلِد بِن َیِزْیَد َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِن اَألْنَدُلِسيُّ  )64(

، وَقاَل )5(قال أبو سعید بن یونس: إن بقي بن مخلد مات باألندلس سنة سٍت وسبعین ومائتین
  .)6(َأُبو اْلحسن الدَّاَرُقْطِنّي ِفي ذكر َبِقي بن مخلد َأنه توّفي سنة َثَالث َوسبعین َوِماَئتَْینِ 

ِحیح َأنه توّفي ِفي سنة ِستّ  ،قال ابن ماكوال: "َهَذا وهم َكَذِلك  ،َوسبعین َوِماَئتَْینِ  َوالصَّ
 ،َأُبو عبد اهللا ُمَحمَّد بن أبي نصر اْلحمیِدي :َوَما یدل على ِصَحة َذِلك ،ذكره َأُبو سعید بن ُیوُنس

ثََنا  ،َأْخبرِني َأْحمد بن َخِلیل ،ثََنا عبد الرَّْحَمن بن َسلَمة اْلِكَناِني ،بن حزماَلفظه َعن أبي ُمَحمَّد 
َأنه سمع َأَبا عبد الرَّْحَمن َبِقي بن  ،َأْخبرِني ُمَحمَّد بن عبد اهللا بن َقاسم الزَّاِهد ،َخاِلد بن سعد

فأفتاه  ،هم ِفي َذِلك اْألَِمیر عبد اهللاوشاورَ  ،یذهب ِإَلى َأنه َال یقتل الزندیق َحتَّى ُیْسَتَتاب :مخلد
َفُهَو عبد اهللا بن ُمَحمَّد بن عبد الرَّْحَمن  :ُكورَوعبد اهللا اْألَِمیر اْلَمذْ  .َوذكر َخبراً  ،َبِقي باالستتابة

بن الحكم بن ِهَشام بن عبد الرَّْحَمن بن ُمَعاِوَیة بن ِهَشام بن عبد اْلملك بن َمْرَوان، َوَكاَنت وَالَیة 
َوَلو َكاَن َماَت سنة  ،وشاوره ،َوَكاَن َبِقي بن مخلد َحیاً  ،عبد اهللا سنة خمس َوسبعین َوِماَئتَْینِ 

                                                
  ).47) المرجع نفسه، (ص (1
  ).114) الحمیدي، جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس (ص (2
  ).434/ 9) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(3
  ).1/223الم النبالء (ج) الذهبي، سیر أع(4
 ). 2/46) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(5
 ).272/ 1) الدارقطني، المؤتلف والمختلف (ج(6
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َواهللا اْلُموفق  ،ِإالَّ ِفي سنة خمس َوسبعین ِألَنَُّه لم یكن َأِمیراً  ؛َثَالث َوسبعین لم یشاوره عبد اهللا
َواب"   .)1(للصَّ

  .)2(من حفاظ المحدثین وأئمة الدین، والزهاد الصالحین :قال ابن بشكوال - 

  أقوال النقاد في الراوي: 

یه إالَّ الِمكَنَسة، وَهل احتاج َبلد ِفیه َبِقّي بن بن أبي َخْیَثمة: "ما ُكنَّا ُنسماَقَال أحمد 
 )4(، وقال ابن یونس: "كانت له رحلة، وطلب مشهور")3("؟أْن یأتي إلى ُهنا ِمْنُه أحد ،مْخلد

، وكان  )6(األندلس حدیثًا وروایة ، وقال ابن الفرضي: "بقي بن مخلد مأل)5(وكذلك قال الدارقطني
وقال أیضًا: "انتظم علمًا عظیما لم ، )8(ال ابن حزم: "ثقة ضابط متقن"ق، و )7(ورعًا فاضًال زاهدًا"

یقع في شيء من هذه؛ فصارت توالیف هذا اإلمام الفاضل قواعد لإلسالم ال نظیر لها، وكان 
متخیرًا ال یقلد أحدًا، وكان ذا خاصة من أحمد بن حنبل، وجاریًا في مضمار أبي عبد اهللا 

بن الحجاج النیسابوري، وأبي عبد الرحمن النسائي رحمة اهللا  البخاري، وأبي الحسین مسلم
  ، وقال الحمیدي:)10(، وقال ابن ماكوال: "إمام في الحدیث، له رحلة في طلب العلم")9(علیهم"

، وقال ابن عساكر: "أحد علماء )11("من حفاظ المحدثین، وأئمة الدین، والزهاد الصالحین" 
ذو  ،أبو القاسم الشافعي: "الحافظ، أحد علماء األندلس ، وقال)12(ذو رحلة واسعة" ،األندلس

                                                
)، انظر أیضًا: ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس 129) ابن ماكوال، تهذیب مستمر األوهام (ص (1

)، الذهبي، سیر أعالم النبالء 178لس (ص )، الحمیدي، جذوة المقتبس في ذكر والة األند119(ص 
  ).296/ 13(ج

  ).118) ابن بشكوال،  الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (2
  ).108/ 1) ابن الفرضي، تاریخ علماء األندلس (ج(3
  ).46/ 2) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(4
 ).272/ 1) الدارقطني، المؤتلف والمختلف (ج(5
 ). 108/ 1تاریخ العلماء باألندلس (ج) ابن الفرضي، (6
 ).109/ 1) المرجع نفسه، (ج(7
  ).178/ 2) ابن حزم، رسائل ابن حزم األندلسي (ج(8
  ).179/ 2) المرجع نفسه، (ج(9

/ 1) ابن ماكوال، اإلكمال في رفع االرتیاب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب (ج(10
344.( 

 ).177مقتبس في ذكر والة األندلس (ص ) الحمیدي، جذوة ال(11
 ).354/ 10) ابن عساكر، تاریخ دمشق (ج(12
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، وقال ابن الجوزي: "كانت له رحلة مشهورة، وطلب مشهور، وجمع إلى العلم )1(رحلة واسعة"
، )2(الصالح والتقوى" ، وقال الذهبي: "ِإلَماُم، الُقْدَوُة، َشْیُخ اِإلْسَالِم، َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِن اَألْنَدُلِسيُّ

، الَحاِفُظ، َصاِحُب (التَّْفِسْیِر) َو(الُمْسَنِد)القُ  ، وقال أیضًا: "َكاَن )3(اللََّذْیِن َال َنِظْیَر َلُهَما" ،ْرُطِبيُّ
،  الَقِرْینِ ِإَمامًا ُمْجَتِهدًا َصاِلحًا، َربَّاِنّیًا َصاِدقًا ُمْخِلصًا، َرْأسًا ِفي الِعْلِم َوالَعَمِل، َعِدْیَم الَمَثِل، ُمْنَقِطعَ 

، وقال الصفدي: )5(أحد األئمة األعالم" ،، وقال أیضًا: "الحافظ)4(ُیْفِتي ِباَألَثِر، َوَال ُیَقلُِّد َأَحدًا"
زاهدًا  ،َال مِزید َعَلْیَها... َوَكاَن ِإَماًما صواماً  ،أحد اْألَْعَالم، وعني باألثر عنایًة َعِظیَمة ،"اْلَحاِفظ
د ،َصاِدقاً  ، وقال )6(بل ُیْفِتي باألثر" ،َال ُیَقّلد أحداً  ُمْجَتهداً  ،َقِلیل اْلمثل ،لدْعَوةمجاب ا ،كثیر التََّهجُّ

ة َصالحاً  ،َال ُیَقّلد أحداً  ،السیوطي: "َكاَن ِإَماًما َعالما قدوة ُمْجَتهداً   ،عابدًا أواهًا منیباً  ،ِثَقة حجَّ
الم، وصاحب التفسیر ، وقال في موضع آخر: "الحافظ أحد األع)7(عدیم النظیر ِفي َزَمانه"

باألثر، وكان إمامًا زاهدًا صوامًا صادقًا، كثیر النذر، مجاب الدعوة، قلیل  ي، وعن)8("والمسند
المثل، بحرًا في العلم، مجتهدًا، ال یقلد أحدًا، بل یفتي باألثر، وهو الذي نشر الحدیث باألندلس 

 ،زاهداً  وكان إماماً  ،ي: "عني باألثر، وقال الداود)9(وال تفسیره" ،ولیس ألحد مثل مسنده ،وكثره
في العلم، مجتهدًا، ال یقلد أحدًا،  مجاب الدعوة، قلیل المثل، بحراً  ،كثیر التهّجد ،صادقاً  صّواماً 

وال  ،بل یفتي باألثر، وهو الذي نشر الحدیث باألندلس وكّثره، ولیس ألحد مثل مسنده
  .)11(ة األعالم"أحد األئم ،، وقال ابن العماد: "الحافظ)10(تفسیره"

   خالصة القول فیه:

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،متفق على  علمه وفضله ،ثقة حافظ

  وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على تعدیله.
                                                

 ).354/ 10) أبو القاسم الشافعي، تاریخ مدینة دمشق (ج(1
  ). 274/ 12) ابن الجوزي، المنتظم في تاریخ الملوك واألمم (ج(2
 ).285/ 13) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(3
  ).286/ 13) المرجع نفسه، (ج(4
  ).1/397) الذهبي، العبر في أخبار من غبر (ج(5
  ).115/ 10) الصفدي، الوافي بالوفیات (ج(6
 ).282) السیوطي، طبقات الحفاظ (ص (7
  ).40) السیوطي، طبقات المفسرین (ص (8
  ).41) المرجع نفسه، (ص (9

  ).119/ 1) الداودي، طبقات المفسرین (ج(10
  ) 318/ 3(ج) ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب (11
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الُمْقِرُئ، یكنى: َأَبا  )1(ُمَحمٍَّد بِن ُشَرْیح ْبِن َأْحَمَد بِن ُشَرْیح الرَُّعْیِنيِّ  ُشَرْیِح ْبنُ   )65(
  .)3(، وتوفي رحمه اهللا سنة تسٍع وثالثین وخمسمائة)2(َحَسنِ الْ 

 ، حافظاً بلیغاً  في األدباء والمحدثین، خطیباً  : كان من جلة المقرئین، معدوداً قال ابن بشكوال - 
 يواستقض ،ورحلوا إلیه ،، حسن الخط، واسع الخلق، سمع الناس منه كثیراً فاضالً  محسناً 

  .)4(ببلده ثم صرف عن القضاء
  ال النقاد في الراوي: أقو 

، َوَقاَل الَیسع )5(محدث أدیب مشهور" ،قال أبو جعفر الضبي: "مقرئ إشبیلیة وخطیبها
َز ِفي  بن َحْزم: "ُهَو ِإَمام ِفي التَّجوید َواِإلْتَقان، َعَلٌم ِمْن َأْعَالم البَیان، َبذَّ ِفي ِصَناَعة اِإلْقَراء، َوَبرَّ

َكاَن ِإَذا َصِعَد الِمْنَبر حّن ِإَلْیِه جذع الخَطاَبة، َوُسِمَع َلُه  .َوِفقِه الشِریَعةِ  ،ْیثَمَع علم الَحدِ  ،الَعَرِبیَّة
اَألْوَحُد، الُمَعمَّر، الَخِطْیب،  ،، وقال الذهبي: "الشَّْیخ، اِإلَمام)6(َأِنْیُن االْستَطاَبِة، َمَع ُخُشوٍع َوُدُموع"

تغري ابن ، وقال )8(المشهور" المقرئ، وقال ابن حجر: "المسند )7(َشْیخ الُمْقِرِئین َوالُمَحدِِّثْیَن"
، وقال السیوطي: "شیخ المقرئین المتصدرین ِفي )9(شاعرًا" ،خطیبًا أدیباً  ،كان إمامًا عالماً " :بردي
، )10("القائمین بعلوم اْلُقْرآن، واالستقالل بالنحو والعربیة - َومن ِإَلْیِه الرحلة ِفي َهَذا الشَّْأن  –َزَمنه 

  .)11(ومسندها" ،ومقرئها ،وقال ابن العماد: "خطیب إشبیلیة

  

                                                
) الُرَعْینى: بضم الراء، وفتح العین المهملة، وبعدها الیاء المنقوطة باثنتین من تحتها، وفي آخرها النون، هذه (1

  النسبة إلى ذي رعین من الیمن، وكان من األقیال، وهو قبیل من الیمن، انظر: السمعاني، األنساب 
 ).143/ 6(ج

 ).229األندلس (ص  ) ابن بشكوال،  الصلة في تاریخ أئمة(2
  ).230) المرجع السابق، (ص (3
  ).230)  المرجع نفسه، (ص (4
  ).318)  أبو جعفر الضبي، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلس (ص (5
  ).705/ 11)، تاریخ اإلسالم (ج143/ 20)  الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(6
 ).142/ 20)  الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(7
  ).4/243) ابن حجر،  لسان المیزان (ج(8
  ).5/276)  ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (ج(9

  ).3/ 2)  السیوطي، بغیة الوعاة (ج(10
  ).6/200)  ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب (ج(11
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  خالصة القول فیه:

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،متفق على إمامته وفضله ،حافظ

  وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على تعدیله.
بن ُفَطْیس بِن ُسَلْیَماَن، واسم  َعْبُد الرَّْحَمِن بُن ُمَحمَِّد بِن ِعْیَسى بُن َفِطیِن بن َأْصَبغَ  )66(

واسم في ولده، كذا ذكر أبو عمر ابن عبد  ،لقب له :عثمان. وفطیس :فطیس بن سلیمان
  .)2(، توفي سنة اثنتین وأربع مئة)1(البر قاضي الجماعة بقرطبة، یكنى: َأَبا الُمَطرِّفِ 

ین. حافظًا للحدیث من جهابذة المحدثین، وكبار العلماء والمسندكان : قال ابن بشكوال - 
تقانه، عارفًا بأسماء رجاله ونقلته، یبصر المعدلین منهم إ وعلله، منسوبًا إلى فهمه و 

وعنایة  ،والسیر واألخبار ،والمجرحین، وله مشاركة في سائر العلوم، وتقدم في معرفة اآلثار
تهدًا في والحكایات المسندة، جامعًا لها، مج ،واألحادیث المشهورة ،كاملة بتقیید السنن

سماعها وروایتها. وكان حسن الخط، جید الضبط، جمع من الكتب في أنواع العلم ما لم 
والحفظ والدرایة. وكان یملي الحدیث  ،یجمعه أحٌد من أهل عصره باألندلس مع سعة الروایة

والناس  ،على ما یفعله كبار المحدثین بالمشرق ،من حفظه في مسجده، ومستمل بین یدیه
  .)3(یكتبون عنه

  أقوال النقاد في الراوي: 

في كثرة العلم، واتساع  قال ابن حّیان: "كان ابن فطیس من بیوت الشرف والوزارة، مقدماً 
 ،بالزهد والفقه والصالبة... وولي قضاء الجماعة... وغلب علیه الحدیث الروایة، مشهوراً 

زمانه في جمع الحدیث وقال أبو محمد بن حزم: "كان واحد  ،)4(وأسماء الرواة" ،والبصر به
وال أعرف بما یجمع، ولم یكن باألندلس من یملي  ،وروایته، ولم یكن بعد المستنصر أجمع منه

، وقال القاضي )5(الحدیث من حفظه على رسم أهل المشرق سواه، وكان أحد أئمة السنن"
: "كان من ، وقال الذهبي)6(عالمًا بالحدیث والتقیید" ،عیاض: "كان عدًال شدیدًا في أحكامه

                                                
  ).298/ 1) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ج(1
 ).1/300ج) المرجع نفسه، ((2
  ).298/ 1) المرجع نفسه، (ج(3
  ).657/ 2) سعد، جمهرة تراجم الفقهاء المالكیة (ج(4
  ).657/ 2) المرجع نفسه، (ج(5
 ). 7/183) القاضي عیاض، ترتیب المدارك وتقریب المسالك (ج(6
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بالرجال، وله مشاركة في سائر العلوم. جمع  جهابذة المحدثین، وكبار العلماء والحفاظ، عارفاً 
من الُكُتب ما لم یجمعه أحد من أهل عصره باألندلس. وكان ُیملي من حفظه، وكان عْدًال، 

ن من جهابذة وكا ،، وقال أیضًا: "الحافظ الثبت العالمة)1(سدیًدا في أحكامه، من ُبُحور العلم"
، وقال )2(كان یملي من حفظه، وجمع من الكتب ما لم یجمعه أحد" ،عارًفا بالرجال ،الحدیث

 ،جمع ما لم یجمعه أحد من أهل عصره باألندلس ،أیضًا: "كان من جهابذة المحدثین وحفاظهم
َحاِفظًا َناِقدًا  ، َوَكانَ )4("، وقال مرًة: "اإلمام العالمة الحافظ  ذو الفنون)3(وكان یملي من حفظه"

دًا ُمَحقِّقًا، َبِصْیرًا بالعلل والرجال، مع قوته في الفقه والفضائل، َوَكاَن ُیْمِلي ِمْن  ِجْهبذًا، ُمَجوِّ
، وقال )6(ِمْن ُبُحوِر الِعْلِم، َعِظْیم اْلخطر" اً ، َوَكاَن َعادًال، َشِدیدًا ِفي أحكامه، بحر )5(ِحْفِظهِ 

، وقال ابن فرحون: "كان من كبار )7(وكبار اْلحفاظ" ،اْلُمحدثینالصفدي: "َكاَن من جهابذة 
وله مشاركة في سائر  ،متقنًا لعلومه ،حافظًا للحدیث ،وصدور العلماء المسندین ،المحدثین

، وقال )8(وجمع من الكتب في أنواع العلم ما لم یجمعه أحد من أهل عصره باألندلس" ،العلوم
بعلل الحدیث والرجال، وله مشاركة في  وكبار العلماء، عارفاً  بن تغري بردي: "كان من الحّفاظ

، )10(، وقال السیوطي: "َكاَن من جهابذة الَحِدیث َعاِرًفا ِبالرَِّجاِل أْملى من حفظه")9(سائر العلوم"
وقال الداودي: "كان رحمه اهللا من كبار المحدثین، وصدور العلماء المسندین، حافظًا للحدیث 

جمع ما لم یجمعه أحد  ،، وقال ابن العماد: "كان من جهابذة الحفاظ والمحدثین)11(متقنًا لعلومه"
، )12("بیعت بأربعین ألف دینار ن كتبهإ :وقیل ،وكان یملي من حفظه ،من أهل عصره باألندلس

                                                
 ). 44/ 9) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(1
 ).175/ 3) الذهبي، تذكرة الحفاظ  (ج(2
  ).178العبر في أخبار من غبر (ص  ) الذهبي،(3
  ).17/210) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(4
  ).17/211) المرجع نفسه، (ج(5
 ).212/ 17) المرجع نفسه، (ج(6
  ).153/ 18) الصفدي، الوافي بالوفیات (ج(7
  ).478/ 1) ابن فرحون، الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب (ج(8
  ).4/231، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (ج) ابن تغري بردي(9

 ).415) السیوطي،  طبقات الحفاظ (ص (10
  ).292/ 1) الداوودي، طبقات المفسرین (ج(11
  ).11/ 5) ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب (ج(12
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متفننًا في  ،فاضالً  ،وكبار العلماء المسندین ،وقال ابن سالم مخلوف: "كان من جهابذة المحدثین
  .)1("، وحدث عنه كبار العلماءذ عن أعالمالعلوم، أخ

  خالصة القول فیه: 

  .متفق على إمامته وفضله، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،من جهابذة المحدثین

  وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على تعدیله.
عبد العزیز بن محمد بن معاویة األنصاري، یعرف بالدروقي األطروش یكنى: أبا  )67(

  .)3(، وتوفي رحمه اهللا سنة أربع وعشرین وخمسمائة)2(د. سكن قرطبةمحم

وتقییده وجمعه. وكان حافظًا له، عارفًا بعلله  ،كان معتنیًا بالحدیث وكتبه قال ابن بشكوال: - 
. هفي جمیع ذلك على أهل وقت وأسماء رجاله ونقلته، مقدماً  ،وصحیحه وسقیمه ،وطرقه

   .)4(وجمع كتبًا في معنى ذلك كله
  خالصة القول فیه:

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، حافظ

  .للنقاد فیه لم تجد الباحثة أقواالً 

  .)6(، یكنى: َأَبا ُمَحمَّد، وتوفي عام ثالثین وخمسمائة)5(َعْبُد اللَِّه ْبُن ِعیَسى الشَّْیَباِنيِّ  )68(

 أبي داود عن : محدث حافظ متقن، كان یحفظ صحیح البخاري، وسنن قال ابن بشكوال - 

وأخذ نفسه باستظهار صحیح  ،وله اتساٌع في علم اللسان، وحفظ اللغة ،ظهر قلٍب فیما بلغني
  .)7(مسلم. وله علیه تألیف حسن لم یكمله

                                                
  ).152/ 1) ابن سالم مخلوف، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة (ج(1
  ).355ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص  )(2
  ).355، (ص السابق) المرجع (3
  ).355) المرجع نفسه، (ص (4
) الشَّْیبانى: بفتح الشین المعجمة، وسكون الیاء المنقوطة باثنتین من تحتها، والباء الموحـدة بعـدها وفـي آخرهـا (5

فــــي بكــــر بــــن وائــــل، انظــــر: الســــمعاني، األنســــاب  النــــون، هــــذه النســــبة إلــــى شــــیبان، وهــــي قبیلــــة معروفــــة
  ).8/198(ج

  ).285) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (6
  ).285) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (7
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  : أقوال النقاد في الراوي

   .)1(قال الذهبي: "الحافظ "
  خالصة القول فیه:

  واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ،حافظ متقن

  ام ابن بشكوال اإلمام الذهبي على تعدیله.وافق اإلم

َدِفي )69( ، یكنى: أبا عمرو، ویعرف: )2(ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َبْكٍر بن َحمُّوِد بن َأْحَمُد الصَّ
اِبطِ وأصله منها. ویعرف أیضاً  )3(السََّفاِقِسي ، وتوفي رحمه اهللا بعد سنة أربعین )4(: ِبِاْبِن الضَّ
  .)5(وأربع مائة

: كان حافظًا للحدیث وطرقه، وأسماء رجاله ورواته، منسوبًا إلى معرفته شكوالقال ابن ب - 
وفهمه. وكان یملي الحدیث من حفظه، ویتكلم على أسانیده ومعانیه، وكان عارفًا باللغة 

ممن عني بالروایة، وشهر بالفهم والدرایة. یجمع إلى ذلك  .للغریب واآلداب واإلعراب، ذاكراً 
وصفه بهذا غیر واحٍد ممن لقیه  ،نفس، وحالوة الكالم، ورقة الطبعوأدب ال ،حسن الخلق

 .)6(وجالسه
  : أقوال النقاد في الراوي

ذكره أبو عمر بن الحذاء في كتاب  ، و)7(قال أبو جعفر الضبي مثل قول ابن بشكوال
الشام، و  ،من روایته بالعراق ،ومعه كتب كثیرة ،فقال: "كانت له روایٌة واسعة ،رجاله الذین لقیهم

، وقال )9(، وقال الحمیدي: "كان فاضًال عاقًال یفهم")8("والحجاز، ومصر. وكانت عنده غرائب
                                                

  ).504/ 11) الذهبي، تاریخ اإلسالم  (ج(1
دفي: بفتح الصاد، والدال المهملتین، وفي آخرها الفاء،(2 بكسر الدال، وهي  - هذه النسبة إلى الصدف ) الصَّ

  ).8/286قبیلة من حمیر نزلت مصر، انظر: السمعاني، األنساب (ج
)  السفاقسي: بفتح أوله، والفاء، وضم القاف، ومهملة إلى سفاقس؛ مدینة بنواحي إفریقیة، انظر: السیوطي، (3

 ). 137لب اللباب في تحریر األنساب (ص 
  ).387في تاریخ أئمة األندلس (ص  )  ابن بشكوال، الصلة(4
  ).389)  المرجع نفسه، (ص (5
  ).388) المرجع نفسه، (ص (6
 ). 410) أبو جعفر الضبي، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلس (ص(7
  ).388) السیوطي، لب اللباب في تحریر األنساب (ص (8
  ).304) الحمیدي، جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس (ص (9
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وعرف  ،وأسرع في رحلته ،رحل العراق وغیرها بعید العشرین وأربعمائة ،ابن عساكر: "محدث
ب... من أخبار البالد التي دخلها، ومن فیها من أهل العلم والروایة، وسمع الكثیر، وكت كثیراً 

، وقال محمد محفوظ: "المحدث األدیب...كان حافظًا ضابطًا، واسع )1("وكان فاضًال عاقًال یفهم
  .)2(الروایة، غزیر االطالع"

  خالصة القول فیه: 

   .محدث حافظ، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

من باب الثناء  وافق اإلمام ابن بشكوال بعض النقاد على تعدیله، وأما البقیة فكانت أقوالهم فیه
  .والمدح

، یكنى: َأَبا َحْفص، وتوفي بعد سنة اثنتین )3(ُعَمُر ْبُن َسْهٍل بن َمْسُعوٍد  اللَّْخِميُّ اْلُمْقِرئُ  )70(
  .)4(وأربعین وأربع مئة

، عالمًا بطرقه، r: كان إمامًا في كتاب اهللا تعالى، حافظًا لحدیث النبي قال ابن بشكوال - 
 .)5(رحمه اهللا ،قلیل المال، قانعًا راضیاً  ،الرجال وأنسابهم، خفیف الحالحافظًا ألسماء  ،لسناً 

  أقوال النقاد في الراوي:

  .)6("إمام حافظ مقرئقال ابن الجزري: "  

  خالصة القول فیه:  

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،إمام حافظ

   وافق اإلمام ابن بشكوال، اإلمام ابن الجزري في قوله على تعدیله.

  

                                                
 ). 320/ 38) ابن عساكر،  تاریخ دمشق (ج(1
 ).3/261)  محمد محفوظ، تراجم المؤلفین التونسیین (ج(2
) الُمقِرئ: هذه النسبة إلى قراءة القرآن وٕاقرائه، واختص بهذه النسبة جماعة من المحدثین، انظر: السمعاني، (3

  ).400/ 12األنساب (ج
  ).378ندلس (ص ) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األ(4
  ).378) المرجع السابق، (ص (5
 ). 1/592) ابن الجزري، غایة النهایة في طبقات القراء (ج(6
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، )2(یكنى: َأَبا َبْكرٍ  ،)1(َغاِلُب ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن بن َغاِلٍب ْبن َتَماٍم بن َعِطیَّة اْلُمَحاِرِبيُّ  )71(
  .)3(وتوفي سنة ثمان عشرة وخمس مائة

كان حافظًا للحدیث، وطرقه، وعلله. عارفًا بأسماء رجاله ونقلته، منسوبًا  :قال ابن بشكوال - 
 ،أنه سمع أبا بكر بن عطیة :تونه ومعانیه. وقرأت بخط بعض أصحابناإلى فهمه، ذاكرًا لم

أخذ  ،یذكر أنه كرر صحیح البخاري سبع مائة مرة. وكان أدیبًا، شاعرًا، لغویًا، دینًا، فاضالً 
  .)4(، وكتب إلینا بإجازة ما رواه بخطه. وكف بصره في آخر عمرهالناس عنه كثیراً 

  أقوال النقاد في الراوي: 

، وقال أیضًا: "له رحلة، وكان )5(محدث عالم" ،و جعفر الضبي: "فقیه زاهدقال أب
، وقال ابن عبد الملك األنصاري: "كان من جلة المقرئین، ونبالء المحدثین، ومهرة )6(فاضًال"

النحویین، حافظًا للغة ذاكرًا لآلداب، مع الفضل والزهد التام، بارًا بإخوانه، حسن المحاضرة كریم 
ذا صوت حسن في القرآن والحدیث، وأقرأ كثیرًا بمجلس أبیه في حیاته وبعد وفاته،  المجالسة،

قال الذهبي: "اِإلَماُم ، و )7(ودرس العربیة واآلداب، وكان یقرض شعرًا ال بأس به" ،وأسمع الحدیث
ُد" حدیث ، وقال في موضع آخر: "الحافظ المتقن... وكان حافًظا لل)8(الَحاِفُظ، النَّاِقُد الُمَجوِّ

، وقال أبو محمد الیافعي: )9(وطرقه وعلله، عارًفا بأسماء رجاله ونقلته، ذاكًرا لمتونه ومعانیه"
ه، عارفًا برجاله، ذاكرًا لمتونه ومعانیه. ذكر بعضهم لل"الحافظ، كان حافظًا للحدیث وطرقه وع

ال ابن الخطیب: ، وق)10(أنه كرر صحیح البخاري سبعمائة مرة، كان أدیبًا شاعرًا لغویًا دینًا"
، )11(، راویة، حّج وروى، وكّف بصره في آخر عمره"فاضالً  "كان من أهل العلم والعمل، مقرئاً 
                                                

) المحاِربى: بضم المیم، وفتح الحاء المهملة، بعدهما األلف، وفي آخرها الراء المكسورة، والباء الموحدة، هذه (1
 ).102/ 12نساب (جالنسبة إلى الجد وٕالى قبیلة محارب، انظر السمعاني، األ

  ).432)  ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (2
  ).433) المرجع نفسه، (ص (3
  ).433) المرجع نفسه، (ص (4
 ).440) أبو جعفر الضبي، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلس (ص (5
  ).441) المرجع السابق، (ص (6
  ). 2/519امس من كتاب الذیل (ج) ابن عبد الملك األنصاري، السفر الخ(7
 ).586/ 19)  الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(8
  ). 45/ 4)  الذهبي، تذكرة الحفاظ (ج(9

 ).3/169)  الیافعي، مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة حوادث الزمان (ج(10
  ). 200/ 4)  لسان الدین ابن الخطیب، اإلحاطة في أخبار غرناطة (ج(11
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، )3(، وقال ابن العماد: "الحافظ")2(، وأبو محمد الطیب الشافعي)1(وبنحو كالمهم قال السیوطي
 -  علیه وسلم صلى اهللا -وقال ابن سالم مخلوف: "شیخ العلم وحامل لوائه ولواء حدیث النبي 

وكوكب سمائه الفقیه األدیب النظار األریب كرر البخاري سبعمائة مرة ورحل للمشرق ولقي 
  .)4(العلماء وروى وأسند"
  خالصة القول فیه:

  .اإلمام الحافظ، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على تعدیله.
  :المصطلح الرابع/ إمام

َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه  بن َأْحَمد بن اْلَعَرِبّي اْلَمَعاِفِريِّ یكنى: َأَبا  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  )72(
  .)6(، وتوفي سنة ثالث وأربعین وخمس مائة)5(َبْكرٍ 

ختام علماء األندلس، وآخر أئمتها  ،الحافظ المستبحر ،اإلمام العالم قال ابن بشكوال: - 
في  والجمع لها، متقدماً  ،واالستبحار فیها ،ن من أهل التفنن في العلوموحفاظها، وكا

على أدائها ونشرها، ثاقب  في جمیعها، حریصاً  في أنواعها، نافذاً  المعارف كلها، متكلماً 
الذهن في تمییز الصواب منها، ویجمع إلى ذلك كله آداب األخالق، مع حسن المعاشرة 

  .)7(م النفس، وحسن العهد، وثبات الوعدولین الكنف، وكثرة االحتمال وكر 

  أقوال النقاد في الراوي: 

رائق  ،مشهور أدیب ،أصولي محدث ،عالم متفن ،قال أبو جعفر الضبي: "فقیه حافظ
، وقال الذهبي: "أحد األعالم، )9(، وقال ابن خلكان: "الحافظ المشهور")8(الشعر رئیس وقته"

                                                
 ).460ي، طبقات الحفاظ (ص )  السیوط(1
  ).51/ 4)  أبو محمد الطیب الشافعي، قالدة النحر في وفیات أعیان الدهر (ج(2
 ).95/ 6)  ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب (ج(3
 ).189/ 1)  ابن سالم مخلوف، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة (ج(4
 ).558(ص  )  ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس(5
  ).559)  المرجع نفسه، (ص (6
 ).558) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (7
 ).92) أبو جعفر الضبي، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلس (ص (8
 ). 296/ 4) ابن خلكان، وفیات األعیان (ج(9
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، وقال الصفدي: )1(من انفرد باألندلس بُعُلّو اإلسناد"وكان أحد من بلغ ُرتبة االجتهاد، وأحد 
ثاقب الذِّْهن  ،َواْلجمع ،واالستبحار ِفیَها ،"اْلَحاِفظ أحد اْألَْعَالم، َوَكاَن من أهل التفنن ِفي اْلُعُلوم

َواب ، وقال أبو )2(َودخل ِإَلى الغرب ِبعلم جم لم یْدخل ِبِه َغیره" ،ِفي َجِمیعَها َناِفذاً  ،ِفي َتْمِییز الصَّ
الحسن المالقي: "كان من أهل التفنن في العلوم، متقدمًا في المعارف كلها، متكلمًا في أنواعها، 

ختام علماء  ،الحافظ المتبحر ،، وقال ابن فرحون: "اإلمام العالمة)3(حریصًا على نشرها"
واالستبحار  ،لوم، وقال أیضًا: "كان من أهل التفنن في الع)4(وآخر أئمتها وحفاظها" ،األندلس

حریصًا على  ،نافذًا في جمیعها ،متكلمًا في أنواعها ،متقدمًا في المعارف كلها اوالجمع له ،فیها
مع  ،ویجمع إلى ذلك كله آداب األخالق ،ثاقب الذهن في تمییز الصواب منها ،أدائها ونشرها

تغري  ابن ، وقال)5(وثبات الود" ،وحسن العهد ،وكرم النفس ،وكثرة االحتمال ،حسن المعاشرة
 ،القضاء مّدة طویلة، وكان مشكور الّسیرة يفي علوم كثیرة، وول مفتّناً  ،بردي: "كان إمام وقته

  ، )6(في حكمه" عدالً 

، وقـال الـداودي: "الحـافظ ختـام علمـاء األنـدلس، وآخـر )7(وقال السیوطي: "الحـافظ، أحـد األعـالم"
 ،وعـالم أهـل األنـدلس ،أحد األعـالم ،العماد: "الحافظ، وقال ابن )8(أئمتها وحفاظها، أحد األعالم"

  .)9(ومسندهم"
  خالصة القول في الراوي:

  .اإلمام الحافظ متفق علمه وفضله، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على تعدیله.

 

                                                
 ). 834/ 11) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(1
  ).3/266بالوفیات (ج) الصفدي، الوافي (2
  ).105) أبو الحسن المالقي، تاریخ قضاة االندلس (ص (3
 ).2/252) ابن فرحون، الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب (ج(4
 ).2/254) المرجع السابق (ج(5
 ).5/302) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (ج(6
  ).105ین (ص ) السیوطي، طبقات المفسر (7
 ).2/167) الداوودي، طبقات المفسرین (ج(8
 ). 6/232) ابن العماد، شذرات الذهب (ج(9
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، )2(، یكنى: َأَبا ُعَمرَ )1(بِن َعاِصٍم النََّمِريُّ  ُیْوُسُف بُن َعْبِد اِهللا بِن ُمَحمَِّد بِن َعْبِد الَبرِّ  )73(
  .)3(وتوفي رحمه اهللا  سنة ثالث وستین وأربع مائة

علیه،  ناً افي التألیف، مع ، وكان موفقاً )4(إمام عصره، وواحد دهره قال ابن بشكوال:
له بسطة كبیرة  ،ونفع اهللا بتوالیفه، وكان مع تقدمه في علم األثر، وبصره بالفقه، ومعاني الحدیث

  .)5(في علم النسب والخبر
  أقوال النقاد في الراوي:

الولید الباجي: "لم یكن باألندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في  وقال القاضي اإلمام أب
، وقــال أبــو علــي الغســاني: "أبــو عمــر شــیخنا )7(، وقــال أیضــًا: "أحفــظ أهــل المغــرب")6(الحــدیث"

ط في ربیعة من أهل قرطبة بهـا طلـب وتفقـه ولـزم أبـا عمـر أحمـد بـن قاس نَِّمِر بنرحمه اهللا من ال
وعنـه  ،وكتب بین یدیه، ولزم أبا الولید بـن الفرضـي الحـافظ ،هاشم الفقیه اإلشبیليبن عبد الملك 

وبـرع براعـة فـاق بهـا مـن  ،من علم الحدیث، ودأب أبو عمر في طلب العلم، وافتن فیـه أخذ كثیراً 
قــال أبــو محمــد بــن حــزم: "ال أعلــم فــي الكــالم علــى فقــه الحــدیث و ، )8(تقدمــه مــن رجــال األنــدلس"
وبـالخالف فــي  ،، وقـال الحمیــدي: "فقیـه حــافظ مكثـر، عـالم بــالقراءات)9(مثلـه، فكیـف أحســن منـه"

على أنه لم یخرج عن األندلس، لكنه  ،الفقه، وبعلوم الحدیث والرجال، قدیم السماع، كثیر الشیوخ
ث بقرطبة وغیرها، ومن الغرباء القادمین إلیها. وألف مما جمع توالیـف سمع من أكابر أهل الحدی

، وقــال القاضــي عیــاض: "شــیخ علمــاء )11(أبــو جعفــر الضــبي ومثلــه قــال، )10(ســارت عنــه" ،نافعــة

                                                
) النمري: بفتح النون، والمیم وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى النمر، وهو النمر بن قاسط بن هنب بن (1

  ).179/ 13األنساب (جأفصى...، وینسب أیضًا: إلى النمر بن عثمان بن نصر...، انظر: السمعاني، 
 ).640) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (2
   ).642، (ص السابق) المرجع (3
  ).640) المرجع نفسه، (ص (4
 ).641) المرجع نفسه، (ص (5
  ).641) المرجع نفسه، (ص (6
  ).641) المرجع نفسه، (ص (7
  ). 641(ص  المرجع نفسه،) (8
 ).641)  المرجع نفسه، (ص (9

 ).367)  الحمیدي، جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس (ص (10
 ).489) أبو جعفر الضبي، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلس (ص (11
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، وقــال ابــن الجــزري: )1(وكبیــر محــّدثیها فــي وقتــه، وأحفــظ مــن كــان بهــا لســنة مــأثورة" ،األنــدلس
قـال ، و )3(وما یتعلـق بهمـا" ،لكان: "إمام عصره في الحدیث واألثر، وقال ابن خ)2("حافظ المغرب"

َمـــام الَعَلـــم الحـــافظ، محـــدِّث ُقْرَطبـــة. وكـــان مـــع إمامتـــه وجاللتـــه أعلـــى َأْهـــل األنـــدلس  الـــذهبي: "اْإلِ
حــافظ المغــرب، وســاد أهــل  ،شــیخ اإلســالم ،، وقــال فــي موضــع آخــر: "اإلمــام)4(إســناًدا ِفــي وقتــه"

، وقـــال أیضـــًا: "اِإلَمــاُم، الَعالََّمـــُة، َحـــافُظ الَمْغـــِرِب، َشـــْیُخ اِإلْســـَالِم، )5(إلتقـــان"الزمــان فـــي الحفـــظ وا
، َصــاِحُب التََّصــاِنْیِف الَفاِئَقــة" ، الَمــاِلِكيُّ ، الُقْرُطِبــيُّ ، وقــال مــرًة: "َكــاَن ِإَمامــًا دیِّنــًا، ِثَقــة، )6(اَألْنَدُلِســيُّ

رًا، َصاحِ  َل َماِلكّیـاً ُمْتِقنًا، عَالَمة، ُمَتَبحِّ  ،َب ُسـنٍَّة َواتَِّبـاع، َوَكـاَن َأوًَّال َأثِریـًا َظاِهِریـًا ِفْیَمـا ِقْیـَل، ثُـمَّ َتَحـوَّ
ــــة  ـــْن بلــــَغ ُرْتَبـــة اَألِئمَّ ــــاِفِعّي ِفـــي َمَســــاِئل، َوَال ُینكـــر َلــــُه َذِلـــَك، َفِإنَّــــُه ِممَّ َمـــَع َمْیــــٍل َبـــیٍِّن ِإَلــــى َفقـــه الشَّ

ِفي ُمَصنََّفاِتِه، باَن َلُه َمْنِزَلُتُه ِمـْن سـَعة الِعْلـم، َوقُـوَّة الَفهـم، َوَسـَیَالن الـّذهن،  الُمْجَتِهدین، َوَمْن َنَظرَ 
َوَلِكن ِإَذا َأْخَطَأ ِإَماٌم ِفي اْجِتَهاِدِه، َال َیْنَبِغي َلَنا ، rِإالَّ َرُسْول اِهللا  ،َوُكلُّ َأَحٍد ُیْؤَخذ ِمْن َقْوله َوُیْتركُ 

، وقــال مــرًة: "َكــاَن َحـــافَظ )7(نُه، َوُنغِطــي مَعاِرفــه، َبـــْل نســتغفُر َلــُه، َوَنْعتَــِذُر َعْنـــُه"َأْن ننَســى َمَحاِســ
ــِه" وصــاحب التصــانیف، ولــیس ألهــل المغــرب  ،، وقــال أیضــًا: "أحــد األعــالم)8(الَمْغــِرب ِفــي َزَماِن

قــال الصــفدي: ، و )9(والعربیــة واألخبــار" ،والنزاهــة والتبحــر فــي الفقــه ،مــع الثقــة والــدین ،أحفــظ منــه
البحــــر العلــــم   ،، وقــــال ابــــن كثیـــر: "اإلمــــام الحــــافظ الكبیـــر)10(ُمحــــدث قرطبـــة"  ،"اْلعلـــم اْلَمْشــــُهور

وتبحــر فــي علــوم شــتى، وصــنف  ،القرطبــي، محــدثها، وشــیخ تلــك الــبالد فــي زمانــه، ســمع الكثیــر
َمــان ِفــي اْلِحْفــظ ، وســاد أ)12(، وقــال الســیوطي: "اْلَحــاِفظ اِإلَمــام)11(الكتــب المفیــدة النافعــة" هــل الزَّ

"هــو  ، وقــال الكتــاني:)14(، وقــال أبــو المعــالي الغــزي: "اإلمــام الحبــر الحــافظ العالمــة")13(واإلتقــان"
                                                

 ).127/ 8) القاضي عیاض، ترتیب المدارك وتقریب المسالك (ج(1
 ).6/ 1) ابن األثیر الجزري، أسد الغابة (ج(2
 ).66/ 7(ج ) ابن خلكان، وفیات األعیان(3
 ).199/ 10) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(4
 ). 217/ 3) الذهبي، تذكرة الحفاظ (ج(5
 ).153/ 18) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(6
  ).157/ 18) المرجع نفسه، (ج(7
 ).157/ 18)  الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(8
  ).2/316)  الذهبي، العبر في أخبار من غبر (ج(9

  ).99/ 29، الوافي بالوفیات (ج)  الصفدي(10
  ).458)  ابن كثیر، طبقات الشافعیین (ص (11
 ).431)  السیوطي، طبقات الحفاظ (ص (12
  ).432)  المرجع نفسه، (ص (13

 ).3/345)  أبو المعالي الغزي، دیوان اإلسالم (ج14(
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صــــاحب التــــآلیف العدیمــــة النظــــر فــــي  ،شــــیخ اإلســــالم ،فخــــر المالكیــــة ،حــــافظ األنــــدلس ،اإلمــــام
، )2(وصــاحب التصــانیف" ،ألعــالمأحــد ا ، وقــال ابــن العمــاد: "العّالمــة العلــم الحــافظ...)1(اإلســالم"

الشـهیر  ،وكبیـر محـدثیها ،شـیخ علمـاء األنـدلس ،وقال ابن سالم مخلـوف: "اإلمـام الحـافظ النظـار
  .)3(شهرته تغني عن التعریف به" ،الذكر في األقطار

 خالصة القول فیه:

  .بإجماع األئمة، واهللا سبحانه أعلى وأعلم ،اإلمام الحافظ الثقة

  شكوال كل النقاد على تعدیله.وافق اإلمام ابن ب

  المطلب الثاني
  الرواة الذین عدلهم بألفاظ تدل على خفة الضبط

  :المصطلح األول/ صدوق
، یكنى: َأَبا )4(ُسْفَیاُن بُن الَعاِص بِن َأْحَمَد بِن الَعاِص بِن ُسْفَیاَن بن ِعیَسى اْألََسِديُّ  )74(

   .)6(ئة، وتوفي رحمه اهللا  سنة عشرین وخمسما)5(َبْحرٍ 
وكبار األدباء، ضابطًا لكتبه، صدوقًا في روایته.  ،من جلة العلماءكان  قال ابن بشكوال: - 

  .)7(جید التقیید. من أهل الروایة والدرایة. سمع الناس منه كثیراً  ،حسن الخط
  أقوال النقاد في الراوي:

اُم الُمْتِقُن ، وقال الذهبي: "اِإلمَ )8(قال أبو جعفر الضبي: "إمام محدث أدیب متقدم"
"    .)10(، وقال ابن العماد: "وكان من جلة العلماء")9(النَّْحِويُّ

                                                
 ).842/ 2) عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس (ج(1
  ).267/ 5الذهب (ج) ابن العماد الحنبلي، شذرات (2
 ).176/ 1) ابن سالم مخلوف، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة (ج(3
) األسدي: بفتح الهمزة، وسكون السین المهملة، وبعدها الدال المهملة، هذه النسبة الى األزد، فیبدلون السین (4

  ).1/213من الزاي، انظر: السمعاني،  األنساب (ج
  ).225ي تاریخ أئمة األندلس (ص ) ابن بشكوال، الصلة ف(5
  ).226) المرجع السابق، (ص (6
  ).225) المرجع نفسه، (ص (7
  ).305) أبو جعفر الضبي، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلس (ص (8
  ).19/515) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(9

  ).6/100) ابن العماد، شذرات الذهب (ج(10
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  خالصة القول فیه:

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،الراوي صدوق

  وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على تعدیله. 

ْیِر، تـوفي سـنة إحـدى وأربعـین ) عبد الرَّْحَمن بن ِإْبرَاِهیم بن ُمَحمَّد بـن َعـْوَن اللَّـِه بـن ُحـدَ 75(
  . )1(وأربع مئة

كان أحد العدول، وكان فاضًال، ناسكًا، ورعًا، زاهدًا، صدوقًا، من بیت  قال ابن بشكوال: - 
  . )2(علم وشرف

  أقوال النقاد في الراوي:

قال الذهبي: "رجل كبیر القْدر، طویل الُعمر... وقد ُجّربت له دعوات ُمستجابات، وكان 
  .)3(عبد اللَّه البلنسي"إمام مسجد 

  خالصة القول فیه: 

  صدوق، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. 

  لم تجد الباحثة أقواًال كافیة للنقاد فیه.
) َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن بن ُعْثَماُن ْبُن َسِعیٍد بن ُذنِّین بن َعاِصُم بن عبد اْلملك بن 76(

َدِفي،  یكنى: َأَبا ُمَحمَّدِإْدِریس بن ُبْهُلوٍل بن  ، توفي: )4(َأْزرَاٍق بن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَُّد  الصَّ
  . )5(سنة أربع وعشرین وأربع مئة

كان خیرًا فاضًال، زاهدًا عابدًا، مجتهدًا دینًا، متواضعًا ورعًا، سنیًا عالمًا  قال ابن بشكوال: - 
 ،وقراءة اآلثار ،ب علیه الروایة والتقییدإنه كان مجاب الدعوة. وكان األغل :عامًال، ویقال

، )6(متحریًا صدوقاً  ،والعمل بها. وكانت جل كتبه قد نسخها بیده، وكان في روایته موثوقاً 

                                                
  ).318تاریخ أئمة األندلس (ص ) ابن بشكوال، الصلة في (1
  ).318، (ص السابق) المرجع (2
 ).9/625)  الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(3
  ).257) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (4
  ).258، (ص السابق) المرجع (5
  ).257) المرجع نفسه، (ص (6
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وشيء من كتب الحدیث، ولم یكن له  ،وروایتها ،كانت جل بضاعته قراءة كتب الزهد
 .)1(بالمسائل كبیر العلم

  أقوال النقاد في الراوي: - 

، ُیقال: إّنه كان ُمجاب الدَّعوة. كان زاهًدا عابًدا متبتًِّال، عالًما عامًال ُسنِّیاً : "قال الذهبي
، قد التزم األمَر بالمعروف وكان األغلب علیه الّروایة واألثر، والعمل بالحدیث. وكان ثقًة متحّریاً 

ا. وكان َمِهیًبا ُمطاًعا والنَّهّي عن المنكر بنفسه، ال تأخذه في اهللا لومُة الئم، صّنف في ذلك كتابً 
محبوًبا، ال یختلف اثنان في فضله، وكان یتوّلى عمَل ِعَنِب َكْرِمه بنفسه، ولم ُیَر بُطَلْیُطَلة أكثَر 

  .)2("َجْمًعا من جنازته

  خالصة القول فیه:
   .متحریًا صدوقًا، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم موثوقاً 

  هبي في حكمه على الراوي.وافق اإلمام ابن بشكوال، اإلمام الذ
  :ال بأس به :المصطلح الثاني

   .)3(َمَدِنيُّ  ،ِإْبرَاِهیُم ْبُن ُسَوْیٍد بن حیان )77(

  .)4(: شیٌخ ال بأس بهقال ابن بشكوال - 

  : أقوال النقاد في الراوي
، )7(وقال ابن حجر: "ثقة یغرب"،  )6(، قال الذهبي: "موثق")5(قال یحیى بن معین: "ثقة"

، وقال أبو زرعة الرازي: "لیس به )8(بن حبان في الثقات وقال: "ُربَما َأَتى بمناكیر"ذكره او 
  ، )9(بأس"

                                                
  ).258) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (1
 ). 9/398الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج )(2
  ).90) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (3
  ).52) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (4
  ).104/ 2) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5
  ).37/ 1) الذهبي، میزان االعتدال (ج(6
  ).90) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (7
  ).12/ 6) ابن حبان، الثقات (ج(8
  ).104/ 2ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج )(9
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 ،ن الذي أخرج له البخاري غیر منكرإقال ابن حجر: "، و )1(قال ابن خلفون: "غمزه بعضهم"و 
یسار،  ، ثم إن البخاري نسب النكارة إلى شیخه هالل بن زید بن)2(واهللا أعلم" ،وروى له أبو داود

   .)3(هالل ِعْنَدُه مناكیر :حیث قال
 خالصة القول فیه: 

، ولعل ابن حجر نزل به إلى یغرب؛ لقول ابن حبان فیه، وهي ال تدل على الجزم الراوي ثقة
   .أعلى وأعلم وتعالى واهللا سبحانه بوجود مناكیر، وقد أثبت البخاري أن المناكیر من شیخه.

  .لنقاد على تعدیلهوافق اإلمام ابن بشكوال معظم ا
، یكنى َأَبا َبْكٍر، مات سنة إحدى وستین )4(ِإْبرَاِهیُم ْبُن َنِشیٍط اْلَوْعالِنيُّ  )78(  اْلِمْصِريُّ

   .)5(ومائة

  .)6(ال بأس به، كان فقیهًا، وكانت له عبادة وفضل :قال ابن بشكوال - 

  :أقوال النقاد في الراوي

  ،)10(أبو حاتم الرازيو ، )9(، وأبو زرعة)8(العجلي وثقه، و )7(قال أحمد بن حنبل: "ثقة ثقة"

، وقال ابن یونس المصري: "كان له عبادة )11(فقال: "من الثقات" ،وسئل مرة أخرى عنه 
، وقال في موضع آخر: "من عباد أهل )13(وذكره ابن حبان في الثقات، )12(وفضل، وكان فقیهًا"

                                                
  ).215/ 1) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(1
  ).388) ابن حجر، مقدمة فتح الباري (ص (2
  ).291/ 1) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(3
ن ) الوعالنى: بفتح الواو، وسكون العین المهملة، وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى وعالن، وهو بطن م(4

  ).351/ 13مراد، منهم: أبو بكر إبراهیم بن نشیط بن یوسف الوعالني، انظر: السمعاني، األنساب (ج
  ). 95) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5
  ).49) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (6
  ).2/557) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال روایة ابنه عبد اهللا (ج(7
  ).56) العجلي، الثقات (ص (8
  ).2/141) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(9

  ).1/175)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج229/ 2) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(10
  ).141/ 2) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(11
  ).30/ 1) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(12
  ).26/ 6) ابن حبان، الثقات (ج(13
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، وذكره )3("الجوزي: "كان فقیهًا عابداً ابن قال و  ،)2(، وقال الدارقطني: "ثقة")1(مصر وصالحیهم"
، وقال أیضًا: "اْلَفِقیُه )5(وقال الذهبي: "ثقة" .)4(ابن خلفون في " الثقات"، وقال: "وهو عندهم ثقة"

   .)7(، وقال ابن حجر: "ثقة")6(اْلَعاِبُد"
  خالصة القول فیه: 

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،الراوي ثقة

  بن بشكوال كل النقاد على تعدیله.وافق اإلمام ا

)79(  ، اْلُمِغیَرِة ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن عبد اهللا بن عّیاش بن َأِبي َرِبیَعَة المخزوميُّ
، مات سنة ست أو ثمان وثمانین    .)8(ومائة َأُبو َهاِشٍم المدنيُّ

  .)9(شیٌخ ال بأس به  قال ابن بشكوال: - 

   في الراوي:أقوال النقاد 
، وقال أیضًا: "لیس به بأٌس، لیس صاحب َأبي )10(قال یحیى بن معین: "ِثَقٌة"

َناد" ، وقال الذهبي: "كان أحد الفقهاء األعالم، وقد )12(قال أبو زرعة الرازي: "ال بأس به"، )11(الزِّ
وكان  ،ةوقال یعقوب بن شیبة: "هو أحد فقهاء المدین، )13(وثّقه جماعة، وضعفه أبو داود وحده"

وعرض علیه الرشید  ،كان فقیه أهل المدینة بعد مالك"، وقال الزبیر بن بكار: )14(یفتي فیهم"

                                                
  ).297ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص ) (1
  ). 15) البرقاني، سؤاالت البرقاني للدارقطني  (ص (2
  ).8/167) ابن الجوزي، المنتظم في تاریخ الملوك واألمم (ج(3
  ).1/307) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(4
  ).226/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(5
  ).302/ 4) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(6
  ).95) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (7
  )2/207) المرجع نفسه، (ج(8
  ).131) ابن بشكوال،  شیوخ ابن وهب (ص (9

  ).3/202روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (10
  ).1/81روایة ابن محرز (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (11
  ).225/ 8) ابن أبي حاتم،  الجرح والتعدیل (ج(12
  ).981/ 4الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج )(13
  ). 264/ 10)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج382/ 28) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(14
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على  ،وبعده ،بن عبد البر: "كان مدار الفتوى في آخر زمان مالكا، وقال )1(القضاء فامتنع"
، عن َأبي داود: وقال َأبو ُعَبید اآلُجّري، )2(ومحمد بن إبراهیم بن دینار" ،المغیرة بن عبد الرحمن

قال: فقلُت له: إن َعباًسا َحَكى عن َیحَیى َأنه َضعَّف الِحَزامي، ووثَّق الَمخُزومي،  ."َضعیفٌ 
   .)3( فقال: غلط َعباس"

 ،، وقال أیضًا: "من جلة القرشیین)4(وقال: "ُربَما َأخَطأ" ،ذكره ابن حبان في الثقاتو 
   .)6(قیه كان یهم"قال ابن حجر: "صدوق ف، و )5(وسادات التابعین"

  خالصة القول فیه:
   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ولعل ابن حجر نزل به؛ ألجل كالم ابن حبان فیه، صدوق،

  .النقاد على تعدیله أكثروافق اإلمام ابن بشكوال 
ومائتین األسماء، مات سنة خمس  )8(أبو َعْبد اللَّه الَبَجليُّ  )7(ِبْشر ْبن َبْكر التِّنِّیسيُّ  )80(

   .)9(وقیل سنة مائتین
  .)10(شیٌخ ال بأس به  قال ابن بشكوال: - 

   أقوال النقاد في الراوي:
  : "ثقــة"، وذكــره ابــن حبــان فــي)13(، وأبــو جعفــر العقیلــي)12(، والعجلــي)11(قــال أبــو زرعــة

  
                                                

  ). 264/ 10)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج383/ 28) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(1
  ).264/ 10)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج383/ 28) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(2
  ).    264/ 10)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج382/ 28) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(3
  ).467/ 7) ابن حبان، الثقات (ج(4
  ).137) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (5
  ).2/207) ابن حجر، تقریب التهذیب (ج(6
ّي: تنیس بكسر التاء المنقوطة باثنتین من فوق، وكسر النون المشددة، والیاء المنقوطة باثنتین من ) الّتنیس(7

تحتها، والسین غیر المعجمة، بلدة من بالد دیار مصر، في وسط البحر، والماء بها محیط، وهي من كور 
  ).98/ 3الخلیج، األنساب للسمعاني (ج

حدة والجیم، هذه النسبة الى قبیلة ُبَجْیَلة، وهو ابن أنمار بن أراش بن عمرو ) الَبَجلي: بفتح الباء المنقوطة بوا(8
  ).2/91بن الغوث أخي األسد بن الغوث، انظر: المرجع السابق، (ج

  ). 1/126) ابن حجر، تقریب التهذیب (ج(9
  ).65) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب  (ص (10
  ).352/ 2) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(11
  ).80العجلي، الثقات (ص  )(12
  ).444/ 1)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج2/390) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(13
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قال ، و )3(، وقال الدارقطني: "ثقة")2("هو ثقة"»: الثقات«، وقال ابن خلفون لما ذكره في )1(الثقات
، وقال الحافظ أبو عمر )5(، وقال الحاكم: "ثقة مأمون")4(أیضًا "َلْیَس ِبِه َبْأس، َما َعِلْمُت إال َخْیًرا"

، وقال الذهبي: )6(أحمد بن سعید المعروف بالمنتجالي: "كان یعرف براویة األوزاعي وهو ثقة"
ُة")7("ثقة"   ، )8(، وقال أیضًا: "اِإلَماُم الُحجَّ

قـــال أبـــو حـــاتم ، و )10(، وقـــال ابـــن حجـــر: "ثقـــة یغـــرب")9(صـــدوق ثقـــة ال طعـــن فیـــه"وقـــال مـــرًة: "ف
، وقـال مسـلمة األندلسـي: "یـروي عـن األوزاعـي أشـیاء انفـرد بهـا، وهـو ال )11(الرازي: "ما به بأس"

قلت: لعل قول ابن حجر یغرب أخذه من قول مسلمة بـن القاسـم ، )12(بأس به إن شاء اهللا تعالى"
    .حدولم یتابعه علیه أ

  خالصة القول فیه:

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،الراوي ثقة

  وافق اإلمام كل النقاد على تعدیله.
  .)14(التَُّنوخي )13(َثَوابة  بن َمْسُعود )81(
  .)15(:  شیٌخ ال بأس بهقال ابن بشكوال - 

                                                
  ).141/ 8) ابن حبان، الثقات (ج(1
  ).390/ 2) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(2
  ).131) السلمي، سؤاالت السلمي للدارقطني (ص (3
  ).189 ) الحاكم، سؤاالت الحاكم للدارقطني (ص(4
  ).1/444)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج390/ 2) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(5
  ).2/391) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(6
  ).1/267) الذهبي، الكاشف (ج(7
  ).507/ 9) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(8
  ).314/ 1) الذهبي، میزان االعتدال (ج(9

  ).126/ 1ب (ج) ابن حجر، تقریب التهذی(10
  ).352/ 2) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(11
  ).444/ 1)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج390/ 2) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(12
  )6/130) ابن حبان، الثقات (ج(13
ة، هذه ) التنوخّي: بفتح التاء المنقوطة من فوقها باثنتین، وضم النون المخففة، وفي آخرها الخاء المعجم(14

النسبة إلى تنوخ، وهو اسم لعدة قبائل، اجتمعوا قدیمًا بالبحرین وتحالفوا على التوازر والتناصر، وأقاموا 
  ).90/ 3هناك فسموا تنوخًا، والتنوخ اإلقامة، انظر السمعاني، األنساب (ج

  ).66) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (15
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  أقوال النقاد في الراوي: 

   .)2(:  "كان منكر الحدیث"، وقال ابن یونس المصري)1(ذكره ابن حبان في الثقات
 خالصة القول فیه: 

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ال بأس به

 .فقد قال في حقه منكر الحدیث ،لم یوافق اإلمام ابن بشكوال اإلمام ابن یونس المصري

، َأُبو َعبَّاٍد الِمْصِري )82(    .)3(َجاِبر ْبن ِإْسَماِعیل اْلَحْضَرِميِّ

   .)4(، ال بأس بهیروي عن الزهريقال ابن بشكوال:  - 

  أقوال النقاد في الراوي:

   .)6(قال ابن حجر: "مقبول"و ، )5(ذكره ابن حبان في الثقات
  خالصة القول فیه:

  .ال بأس به، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  .وافق اإلمام ابن بشكوال النقاد على تعدیله
   .)8(، َأُبو َمْعَبدٍ )7(الُجَهنيّ َحرَملة ْبن َعبد اْلَعِزیِز ْبن َسبَرة  )83(

  .)9(شیٌخ ال بأس به، قلیل الحدیث  قال ابن بشكوال: - 

  

                                                
  ).6/130) ابن حبان، الثقات (ج(1
  ).53/ 2س، تاریخ ابن یونس المصري (ج)  ابن یون(2
  ).136) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (3
  ).70) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (4
  ).163/ 8) ابن حبان، الثقات (ج(5
  ).136) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6
َنَة، وهي قبیلة من قضاعة، ) الُجَهِنّى: بضم الجیم، وفتح الهاء، وكسر النون في آخرها، هذه النسبة إلى ُجَهیْ (7

  ).3/439انظر: السمعاني، األنساب (ج
  )155) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (8
  )79) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (9
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  أقوال النقاد في الراوي:
وقال یحیى بن معین: " لیس به  ،"الثقات"في  ،)2(وابن خلفون ، )1(ذكره ابن حبان

  ، )4(، وقال الذهبي: "صدوق")3(بأس"
   .ه": "ال بأس ب)6(وابن حجر، )5(وقال الفالس

  خالصة القول فیه:
  .ال بأس به، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  .وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على تعدیله

یعرف ِبالَحاِجِب، مات سنة  ،َأُبو َحْفٍص اْلِمْصِريُّ  ،َحْرَمَلُة ْبُن ِعْمرَاَن ْبِن ُقرَاٍد، التُِّجیِبيُّ  )84(
   .)7(ستین ومائة

  .)8(ال بأس به ،عروفٌ : مقال ابن بشكوال - 

  :أقوال النقاد في الراوي
، وابن )12(الذهبيو ، )11(، وأبو داود)10(، وأحمد بن حنبل)9(یحیى بن معینوثقه 

وأهل  ،وقال في موضع آخر: "من العباد المتقنین، )14(ذكره ابن حبان في الثقات، و )13(حجر
  .)16(، وذكره ابن خلفون في الثقات)15(الفضل في الدین"

                                                
  ).  233/ 6) ابن حبان،  الثقات (ج(1
 ).4/32)  مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(2
  ).228/ 2حجر،  تهذیب التهذیب (ج )، ابن274/ 3) ابن أبي حاتم،  الجرح والتعدیل (ج(3
  ).317/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(4
 ).4/32)  مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(5
  ).155) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6
  ).156) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (7
  ).78) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (8
  ).274/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(9

  ).2/488) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال (ج(10
  ).229/ 2) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(11
  ).1/317) الذهبي، الكاشف (ج(12
  ).156) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (13
  ).6/233) ابن حبان، الثقات (ج(14
  ).299)  ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (15
  ).34/ 4ال (ج)  مغلطاي، إكمال تهذیب الكم(16
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 قول فیه:خالصة ال

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، ثقة

  .وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على تعدیله، وكانت أحكامهم أعلى مرتبة من حكمه

، مات سنة ثمان وسبعین ومائة )85(    .)1(َخالُد ْبُن ُسَلْیَماَن اْلَحْضَرِميُّ َأُبو ُسَلْیَماَن اْلِمْصِريُّ

  .)2(شیٌخ صالحٌ  ،به: ال بأس قال ابن بشكوال - 

  : أقوال النقاد في الراوي

ـــة" ـــرازي: "كـــان مصـــریًا ثق ـــد ال ـــن الجنی ـــن الحســـین ْب ـــي ْب ـــال عل ـــذهبي: "ثقـــة ، )3(َق ـــال ال وق
ی ـا ال َیْكتُـُب" ،وقال في موضع آخر: "َكـاَن ِثَقـًة َصـاِلًحا ،)4(عابد" ، وقـال ابـن )5(َقاِنتًـا للَّـِه. َوَكـاَن ُأمِّ

   .)7(وقال ابن یونس المصري: "كان من أهل الفضل والدین"، )6(حجر: "ثقة عابد"

  خالصة القول فیه:

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، ثقة

  .وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على تعدیله، وٕان كانت أحكامهم أعلى مرتبة من حكمه

، مات سنة إحدى )86(    .)8(أو ثالث وخمسین ومائة ،َساِلُم ْبُن َغْیالَن التُِّجیِبيِّ اْلِمْصِريُّ

  .)9(قال ابن بشكوال: ال بأس به -

  

                                                
  ).196) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1
  ).90) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (2
  ).3/366) ابن أبي حاتم،  الجرح والتعدیل (ج(3
  ).376/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(4
  ).4/614) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(5
  ).196) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6
  ).1/156یونس المصري (ج) ابن یونس، تاریخ ابن (7
  ). 227) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (8
  ).233) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (9
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  أقوال النقاد في الراوي: 

، )5(، وابن شاهین)4(وذكره ابن حبان، )3(وابن قانع ،)2(العجلي، و )1(وثقه أحمد بن حنبل
وقال الساجي: "صدوق، وأهل البصرة أعلم به من ابن معین في ، "الثقات"في ، )6(وابن خلفون

، )9(وقال یحیى بن معین: "لیس بحدیثه بأس"، )8(وقال الذهبي: "صدوق"، )7("لیس بشيء"قوله: 
، َوَقال )11(وَقاَل أبو داود السجستاني: "ال بأس به"، )10(رى به بأسًا"أقال أحمد بن حنبل: "ما و 

قال ابن یونس المصري: و ، )13(قال ابن حجر: "لیس به بأس"، و )12(النََّسائي: "لیس به بأس"
، وقال في موضع آخر: "لیس بحدیثه )15(وقال ابن الجارود: "لیس بشيء"، )14(فقیهًا" "كان
   .)17("لیس بالقوي"وَقاَل الدَّاَرُقْطِنّي: ، )16(بأس"

  خالصة القول فیه:

  ال بأس به، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  وافق اإلمام ابن بشكوال معظم النقاد على تعدیله.

                                                
 ).5/196)  مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(1
  ).1/383) العجلي، الثقات (ج(2
 ).5/197)  مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(3
  ).8/294) ابن حبان، الثقات (ج(4
 ).5/196مال تهذیب الكمال (ج)  مغلطاي، إك(5
 ).5/196)  المرجع نفسه، (ج(6
 ).5/196)  المرجع نفسه، (ج(7
  ).1/423) الذهبي، الكاشف (ج(8
 ).5/197)  مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(9

  ). 4/187)، ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج2/508) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال (ج(10
  ).334سؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعدیل (ص ) أبو داود، (11
)، میزان 870/ 3)، الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج169/ 10) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(12

  ).3/442)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج113/ 2االعتدال (ج
  ).227) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (13
  ).198/ 1یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج ) ابن(14
 ).5/196)  مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(15
 ).5/196، (جالسابق)  المرجع (16
 ).5/196) المرجع نفسه، (ج(17
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   .)2(اْلِمْصِريُّ  )1( ِد الرَّْحَمِن  ْبِن َأِبي اْلَعْمَیاِء اْلِكَناِنيُّ َسِعیُد ْبُن َعبْ  )87(
  .)3(شیٌخ ال بأس به قال ابن بشكوال: - 

   أقوال النقاد في الراوي:
   .)6(، وقال ابن حجر: "مقبول")5(، وقال الذهبي: "وثق")4(ذكره ابن حبان في الثقات

  خالصة القول فیه: 
  .وتعالى أعلى وأعلم ال بأس به، واهللا سبحانه

  .على تعدیله النقاداإلمام ابن بشكوال  لم یوافق

َمات  :، وقیل)8(مات سنة بضع وخمسین ،َأُبو َیْعَلى اْلَمَدِنيِّ  )7(ْبُن َوْرَداَن اللَّْیِثيُّ  َسَلَمةُ  )88(
   .)9(سنة ِسّت َوخمسین َوِماَئة

  .)10(شیٌخ ال بأس به قال ابن بشكوال: - 

   الراوي:أقوال النقاد في 

قال أحمد بن صالح: و ، )11(قال ابن سعد: "كانت عنده أحادیث یسیرة، وكان ثبتًا فقیهًا"
، قال أیضًا: )13(قال یحیى بن معین: "ضعیف"، و )12("هو عندي ثقة حسن الحدیث حسن الحال"

                                                
) الِكناني: بكسر الكاف، وفتح النون، وكسر النون الثانیة، هذه النسبة إلى عدة من القبائل، انظر: السمعاني، (1

  ).11/150األنساب (ج
  ).238) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (2
  ). 228) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (3
  ).6/354) ابن حبان، الثقات (ج(4
  ).1/440) الذهبي، الكاشف (ج(5
  ).238) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6
آخرها ثاء منقوطة بثالث من ) اللَّیثي: بفتح الالم وتشدیدها، وسكون الیاء المنقوطة من تحتها بنقطتین، وفي (7

  ).11/241فوقها، هذه النسبة إلى لیث بن كنانة، انظر: السمعاني، األنساب (ج
  ).248) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (8
  ).1/336) ابن حبان، المجروحین (ج(9

  ).238) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (10
  ).5/434) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(11
  ).4/160)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج6/26كمال تهذیب الكمال (ج) مغلطاي، إ(12
  ).1/69روایة ابن محرز (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (13
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دیثه لیس ، وقال مرًة: "ح)3(، وقال مرًة: "ال شيء")2(وقال مرَة: "َلْیَس ِبَشْيء"، )1("ضعیف الحدیث"
، وقال في موضع آخر: )5(، وقال أحمد بن حنبل: "منكر الحدیث، ضعیف الحدیث")4(بذاك"

، )8(وقال أیضًا: "منكر الحدیث"، )7(وقال أیضًا: "منكر الحدیث لیس بَشْيٍء" ،)6("منكر الحدیث"
، )12(، والجوزقاني )11(، والعجلي)10(داود يَوَقال كل من َأب، )9("ضعیف الحدیثوقال مرًة: "

  ،)16(والساجي، )15(:"ضعیف"، وذكره البلخي )14(، وابن حجر)13(والنسائي

في الضعفاء،  ،)21(، وابن الجوزي)20(وأبو نعیم ،)19(ابن شاهین، و )18(وأبو العرب ،)17(العقیليو  
تدبرت حدیثه  ،قال أبو حاتم الرازي: "لیس بقوي، و )22("روى َعن أنس بمناكیر" :زاد أبو نعیم

ة، ال یوافق حدیثه عن أنس حدیث الثقات إال في حدیث واحد، یكتب فوجدت عامتها منكر 
                                                

  ).100) ابن معین، من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال روایة ابن طهمان (ص (1
ابن الجنید ألبي زكریا یحیى بن معین  )، سؤاالت219/ 3روایة الدوري (ج -) ابن معین، تاریخ ابن معین (2

  ).126روایة الدارمي (ص  -)، تاریخ ابن معین 273(ص 
  ).2/331السفر الثالث (ج -) ابن أبي خیثمة، تاریخ ابن أبي خیثمة (3
  ).4/358)، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج2/147) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(4
  ).4/175تعدیل (ج) ابن أبي حاتم، الجرح وال(5
  )358/ 4) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(6
  ).4/358) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(7
  ).2/24) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبداهللا (ج(8
  .2/527) المرجع نفسه، ج(9

  ).4/160جر، تهذیب التهذیب (ج)، ابن ح11/327) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(10
  ).1/422) العجلي، الثقات (ج(11
  ).6/26) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(12
    ).47) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (13
  ).248) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (14
  ).6/26) المرجع نفسه، (ج(15
  ).26/ 6) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(16
  ).2/147ضعفاء الكبیر (ج) العقیلي، ال(17
  ).26/ 6) المرجع نفسه، (ج(18
  ).102) ابن شاهین، تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین (ص (19
  ).89) أبو نعیم، الضعفاء (ص (20
  ).2/12) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(21
  ).89) أبو نعیم، الضعفاء (ص (22
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، وقال ابن )3(قال البیهقي: "غیر قوي في الحدیث"، و )2(َوَقال النََّسائي: "لیس بثقة" ،)1(حدیثه"
قال ابن حبان: "َكاَن ، و )5(، وقال الجوزجاني: "رأیتهم یوهنون حدیثه" )4(الجارود: "لیس بشيء"

َكَأنَُّه  ،َوَعن َغیره من الثَِّقات َما َال یشبه َحِدیث اْألَْثَبات ،س َأْشَیاء َال تشبه َحِدیثهَیْرِوي َعن َأنَ 
، )6(َحتَّى خرج َعن حد اِالْحِتَجاج ِبِه" ،َفَكاَن َیْأِتي بالشَّْيء َعَلى التََّوهُّم ،وحطمه السن ،َكاَن كبر

ُت ِمَن اْلَحِدیِث ولیس بالكثیر وفي متون بعض وقال ابن عدي: "ولسلمة ْبن وردان َغْیَر َما َذَكرْ 
 ،، وقال المیموني)8(، وقال الذهبي: "لین الَحِدیث")7(ما یرویه أشیاء منكرة ویخالف سائر الناس"

، وقال الحاكم: "روایاته عن أنس )9(له أشیاء مناكیر" ؟عن اإلمام أحمد: "ما أدري أیش حدیثه
، وقال الدارقطني: "مدني )11(فروى مناكیر" ،لنقاش: "أكثر، وقال أبو سعید ا)10(أكثرها مناكیر"

ال یحدثان  ،وعبد الرحمن بن مهدي ،قال محمد بن المثنى: "كان یحیى بن سعید، و )12(یترك"
   .)13(عن سلمة بن وردان" ،عن سفیان

 خالصة القول فیه:

  .الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

على تعدیله، وخالف أغلب النقاد  ،وأحمد بن صالح ،من ابن سعدكل  :وافق اإلمام ابن بشكوال
  الذین ضعفوه.

                                                
  ).4/175) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(1
  ).160/ 4)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج327/ 11لمزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج) ا(2
  ).  128/ 4) البیهقي، شعب اإلیمان (ج(3
  ).6/26) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(4
  ).249) الجوزجاني، أحوال الرجال (ص (5
  ).1/336) ابن حبان، المجروحین (ج(6
  ).4/361اء الرجال (ج) ابن عدي، الكامل في ضعف(7
  ).1/276) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(8
  ).6/26) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(9

)، ابن حجر، تهذیب التهذیب 2/193)، الذهبي، میزان االعتدال (ج6/26) المرجع نفسه، (ج(10
  ).4/161(ج

  ).6/26) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(11
  ).35برقاني للدارقطني (ص ) الدارقطني، سؤاالت ال(12
  ).4/174) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(13
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َأُبو َداُوَد و َأُبو ُمَحمَّد، مات سنة ثالث وثالثین  ،اْلَبْصِريُّ  )1(ُسَلْیَمان ْبن كثیر اْلَعْبدي )89(
   .)2(ومائة

  .)3(شیٌخ ال بأس به قال ابن بشكوال: - 

   أقوال النقاد في الراوي:

، وقــال مــرًة: "الَحــاِفُظ، ِإَمــاٌم َمْشــُهْوٌر، )5(، وقــال أیضــًا: "ِثَقــًة")4(ي: "ِثَقــة َمْشــُهور"قــال الــذهب
َر َأنَُّه َصُدوٌق ُیْحَتجُّ ِبِه")6(ِثَقٌة"   ، )7(، وقال مرًة: "َقْد َتَقرَّ

، ُمَخـرٌَّج َلـُه وقـال أیضـًا: "ُسـَلْیَماُن: َحَسـُن الَحـِدْیثِ ، )9(، وقال مـرًة: "صـویلح")8(وقال مرًة: "صدوق"
ـــَحاِح، َوَلـــْیَس ُهـــَو ِبـــالُمْكِثِر" قـــال یحیـــى بـــن ، و )11(»الثقـــات«، وذكـــره ابـــن خلفـــون فـــي )10(ِفـــي الصِّ

، وقال العجلي: "َجاِئز الَحِدیث َال َبـْأس )13(وفي روایة "لم یكن به بأس" )12(: "لیس به بأس"معین
، وفـي روایـة أخـرى )15(زُّْهـِرّي فإنـه یخطـئ علیـه"إال ِفـي ال ،َوَقال النََّسـائي: "لـیس ِبـِه بـأس، )14(ِبِه"

وقــال:  ،وســاق ابــن عــدي لــه ثالثــة أحادیــث تســتغرب، )16("ال بــأس بــه، َوَعــِن الزُّْهــِريِّ َفِفیــِه َشــْيٌء"

                                                
) العبدّي: بفتح العین، وسكون الباء المنقوطة بواحدة، وفي آخرها الدال المهملة، هذه النسبة إلى عبد القیس (1

  ).9/190في ربیعة بن نزار. انظر: السمعاني، األنساب (ج
  ).254) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (2
  ).232) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (3
  ).282/ 1) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(4
  ).400/ 4) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(5
  ).7/294) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(6
  ).400/ 4) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(7
  ).94) الذهبي، من تكلم فیه وهو موثق (ص (8
  ).1/463(ج ) الذهبي، الكاشف(9

  ).7/295) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(10
  ).6/83) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(11
  ).1/84روایة ابن محرز (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (12
  ).430) ابن معین، سؤاالت ابن الجنید ألبي زكریا یحیى بن معین (ص (13
  ).1/430) العجلي، الثقات (ج(14
)، وانظر 4/215)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج58/ 12الكمال في أسماء الرجال (ج ) المزي، تهذیب(15

  ) دون ذكر فإنه یخطئ علیه. 463/ 1أیضًا: الذهبي، الكاشف (ج
  ).7/294)، سیر أعالم النبالء (ج4/400) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(16
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وقـد  ،أحادیـث صـالحة ،وعـن غیـره ،"لُسَلْیَمان ْبن كثیـر غیـر مـا ذكـرت مـن الحـدیث، عـِن الزُّْهـريّ 
مقـدار مـا یرویـه ال بأسـه  :وأحادیثه عنـدي ًا،ر العبدي أحادیث عدادروى عنه أخوه ُمَحمد ْبن كثی

، وقــــال أبــــو حــــاتم الــــرازي: "یكتــــب )2(، وقــــال ابــــن حجــــر: "ال بــــأس بــــه فــــي غیــــر الزهــــري")1(بــــه"
، وذكره )5(قال یحیى بن معین: "ضعیف"، و )4(، وقال أبو یعلى الخلیلي: "لم یتفقوا علیه")3(حدیثه"

قــال ابــن حبــان: "َكــاَن یخطــئ كثیــرًا أمــا ِرَواَیتــه َعــن ، و )6(ینالمتــروكابــن الجــوزي فــي الضــعفاء و 
َویْعَتبـــر ِبَمـــا َوافـــق  ،َفـــَال یْحـــَتج ِبَشـــْيء یْنَفـــرد ِبـــِه َعـــن الثَِّقـــات ،الزُّْهـــِرّي َفَقـــِد اْخـــَتَلط َعَلْیـــِه َصـــِحیَفته

َواَیــات" ــُد ْبــُن َیْحَیــى الــذُّهْ ، )7(اْألَْثَبــات ِفــي الرِّ : "َســَكَن اْلَبْصــَرَة، َوَمــا َرَوى َعــِن الزُّْهــِريِّ َوَقــاَل ُمَحمَّ ِليُّ
ــَیاءَ  ــي َأْش ــِد اْضــَطَرَب ِف ــُه َق ــُت")8(َفِإنَّ ــِر الزُّْهــِريِّ َأْثَب ــي َغْی ــَو ِف  ،كــره العقیلــي فــي الضــعفاء، وذ)9(، َوُه

َأحادیـث ال  ،وقال: "ُمضَطِرب الَحدیث"، وَقد َروى ُسلیمان بن َكثیر، عن ُحَصین، وُحَمید الطَّویـل
 ،ســمعا :مـن الزُّْهـريّ  ،وُسـَلْیَمان ْبـن كثیـر ،قـال یحیـى بـن معـین: "سـماع هشـیم، و )10(ُیتـاَبع َعَلیهـا"

ســمع مــن  :فقــال ،قــال أبـو داود: "ســمعت أحمــد ســئل عـن ســلیمان بــن كثیـر، و )11(وهمـا صــغیران"
ل ابــن حجــر: قــا، و )12(أبــو داود الواســطي" :یقــال لــه وكــان غالمــاً  ،الزهــري مــع ســفیان بــن حســین

وروى لــــه مســــلم  ،وعلــــق لــــه عــــن الزهــــري متابعــــة ،"روى لــــه البخــــاري مــــن حدیثــــه عــــن حصــــین
   .)13(والباقون"

  

                                                
  ).4/290) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(1
  ).254ریب التهذیب (ص ) ابن حجر، تق(2
  ).4/138) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(3
  ). 2/525) الخلیلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث (ج(4
  ).4/138) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5
  ).2/23) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(6
  ).1/334) ابن حبان، المجروحین (ج(7
  ).83/ 6تهذیب الكمال (ج ) مغلطاي، إكمال(8
)، وسیر أعالم النبالء 4/400)، الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج2/137) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(9

  ).4/216)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج7/294(ج
  ).2/137) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(10
  ). 4/289) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(11
  ).341ؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل (ص ) أبو داود، س(12
  ).408) ابن حجر،  مقدمة فتح الباري (ص (13
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  خالصة القول فیه:

فهذا یحتاج إلى  ،إال في الزهري، وأما قول ابن حبان: "یخطئ كثیرًا" ،ال بأس به :الراوي
  وتعالى أعلى وأعلم. للتأكد من ذلك، واهللا سبحانه ؛دراسة مرویات سلیمان بن كثیر

  وافق اإلمام ابن بشكوال بعض النقاد على تعدیله.
َلِفيُّ  )90( اِج السَّ    .)2(، ُتُوفَِّي َقِریًبا ِمْن َسَنِة َخْمٍس َوَأْرَبِعیَن َوِماَئةٍ )1(َعْبُد اَألْعَلى ْبُن اْلَحجَّ

  .)3(شیٌخ ال بأس به  قال ابن بشكوال: - 

  أقوال النقاد في الراوي:

   .)4(بن وهب"اوقال: "یروي المقاطیع، روى َعنُه  ،بن حبان في الثقاتذكره ا
  خالصة القول فیه:

  .ال بأس به، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  ".یروي المقاطیع" :سوى قول ابن حبان ،للنقاد فیه لم تجد الباحثة أقواالً 
   .)6(ومائة، توفى سنة خمس وخمسین )5(َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َرِزینٍ  )91(

  .)7(ال بأس به قال ابن بشكوال: -

  أقوال النقاد في الراوي: 

  ، )10(قال ابن حجر: "صدوق"و ، )9(قال الذهبي: "وثق"و ، )8(ذكره ابن حبان في الثقات

                                                
) الَسَلفى: بفتح السین، والالم، وفي آخرها الفاء، هذه النسبة إلى السلف، وانتحال مذهبهم على ما سمعت. (1

 ).7/168انظر: السمعاني، األنساب (ج
  ).3/903) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(2
  ).184) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (3
  ).8/408) ابن حبان، الثقات (ج(4
  )، ویقال: ابن یزید، واألول هو الصواب، الغافقي.340) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5
  ).1/302) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(6
  ).167) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (7
  ).5/82) ابن حبان، الثقات (ج(8
  ).1/627) الذهبي، الكاشف (ج(9

  ). 340) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (10
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   .)2(، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء)1("مْجُهول" وَقاَل الدَّاَرُقْطِنّي:
  خالصة القول فیه:

قطني فوصفه بالجهالة؛ ألنه لم یعرفه، وغیره عرفه، والعبرة بقول من ، وأما الدار الراوي صدوق
  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلمعرفه، ال بقول من جهله، 

   .وافق اإلمام ابن بشكوال معظم النقاد على تعدیله
، َأُبو َمْیَسَرَة اْلِمْصِريُّ  )92( ت سنة ثمان وثمانین ما ،َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َمْیَسَرَة اْلَحْضَرِميُّ

   .)3(ومائة

  .)4(:  شیٌخ ال بأس بهقال ابن بشكوال - 

  : أقوال النقاد في الراوي

... شریفاً  عفیفاً  كان فقیهاً " بكیر: وقال ابن، )5(وثقه الحاكم في مستدركه، ووافقه الذهبي
ن قال أبو عمر الكندي: "كا، و )6("وكان من شهود العمري العاصي ومن أهل األمانات عنده

، وقال ابن حجر: )8(، وقال الذهبي: "من كبار علماء المصریین، وُقّرائهم")7(فقیهًا عفیفاً 
   .)9("مقبول"

  خالصة القول فیه:

   .الراوي ال بأس به، واهللا سبحانه وتعالى أعلى أعلم

وافق اإلمام ابن بشكوال بعض النقاد على تعدیله، في حین أن الغالب كانت عباراتهم فیه من 
  لثناء والمدح.باب ا

                                                
  ).1/365) الدارقطني، السنن (ج(1
 ).2/93) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(2
  ).351) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (3
  ). 170) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (4
 ). 1/45(ج) الحاكم، المستدرك على الصحیحین (5
 ).8/240) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(6
  ).6/284) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(7
  ).908/ 4) الذهبي، تاریخ اإلسالم  (ج(8
  ).351) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (9
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َمْوَالُهم اْلمدِني،  ،، َأُبو ُمَحمَّد اْلُجَهِنيُّ )1(عبد اْلَعِزیز بن ُمَحمَّد بن أبي عبید الدَّرَاوْرِدي )93(
  .)2(ومائة مات سنة ست أو سبع وثمانین

  .)3(شیٌخ ال بأس به، كان مالك غمزه بشيءٍ   قال ابن بشكوال: - 

   أقوال النقاد في الراوي:

ٌة" قال یحیى بن ، وقال في موضع آخر: " صالح )5(: "ثقة"مرةً ، وقال )4(َمعین: "ثقٌة ُحجَّ
وقال أیضًا: "ما روى من كتابه فهو َأثَبت ِمن  ،)7(وفي روایة "ال بأَس به" )6(لیس به بأس"

، وذكره ابن )10(قال العجلي: "ثقة"، و )9(، وقال مرًة: "حفظه لیس بشيء كتابه أصح")8(حفظه"
، )12(، وقال أیضًا: "من فقهاء أهل المدینة وساداتهم")11(وقال: "َكاَن یخطئ" ،تحبان في الثقا

، )13(ذا حدث من كتابه فنعم"إ وقال أحمد بن حنبل: "إذا حدث من حفظه یهم، لیس هو بشيء، و 
  ، وقال مرًة: "كان معروفًا بالطلب، وٕاذا حدث )14(وقال أیضًا: "إذا حدث من حفظه جاء ببواطیل"

                                                
هذه النسبة ألبى  ) الدََّراَوْردي: بفتح الدال المهملة، والراء، والواو، وسكون الراء األخرى، وكسر الدال األخرى،(1

محمد عبد العزیز بن محمد ابن عبید بن أبى عبید الدراَوْردّي، من أهل المدینة، انظر: السمعاني، األنساب 
  ).5/330(ج

  ).358) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (2
  ).180) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (3
  ).6/354) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(4
  ). 124روایة الدارمي (ص  - ابن معین  ) ابن معین، تاریخ(5
) لكن 356/ 2السفر الثالث (ج - )، وفي  تاریخ ابن أبي خیثمة 5/396) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(6

  دون ذكر لفظة "صالح".
  ).174روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (7
  ).93الرجال روایة ابن طهمان (ص  )  ابن معین، من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في(8
  ).14) المرجع نفسه، (ص (9

  ).306) العجلي، الثقات (ص (10
  ).7/116) ابن حبان، الثقات (ج(11
  ).225) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (12
  ).2/633)، میزان االعتدال (ج4/916) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(13
  .)2/634) الذهبي، میزان االعتدال (ج(14
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صحیح، وٕاذا حدث من كتب الناس وهم، كان یقرأ من كتـبهم فیخطـئ، وربمـا قلـب  من كتابه فهو
كَأنَّـُه  ،، وقال المروزي: "َسَأْلُتُه عن الدَّراوردي، َفَقَاَل: ما َأْدِري ما أقول لك فیـه، َأَحادیثـه)1(حدیث"

، وقـــال )3(ِدّي"قـــال ُمْصـــَعب بـــن َعْبـــد اهللا: "كـــان مالـــك بـــن أنـــس یوثـــق الـــدََّراَورْ ، و )2(ینكـــر بعضـــها"
، وقـال معـن بـن عیسـى: "یصـلح أن یكـون )4(أیضًا: "كان صاحب حدیث، ولیس صاحب فتـوى" 

قـال ، و )6(إال أنـه كثیـر الـوهم" ،وقال الساجي: "كـان مـن أهـل الصـدق واألمانـة، )5(أمیَر المؤمنین"
، )8(لمدینة، غیره أقوى منـه"من علماء ا ،، وقال أیضًا: "صدوق)7(الذهبي: "اِإلَماُم الَعاِلُم الُمَحدُِّث"

ــتَِّة، َلِكــنَّ الُبَخــاِريَّ َرَوى َلــُه: َمْقُرْونــًا ِبَشــْیٍخ آخــَر، َوِبُكــلِّ اوقــال مــرًة: "َحِدْیثُــُه ِفــي دوَ  َویــِن اِإلْســَالِم السِّ
 ،ن حجر: "صـدوققال اب، و )9(َال َینحطُّ َعْن مرتَبِة الَحَسِن" ،َوَحِدْیُث اْبن َأِبي َحاِزمٍ  ،َفَحِدْیُثهُ  :َحالٍ 

، وقـال )11(یغلـط" ،قـال ابـن سـعد: "كـان كثیـر الحـدیث، و )10(كان یحدث من كتـب غیـره فیخطـئ "
ــیس )12(فیخطــئ" ،فربمــا حــدث مــن حفظــه الشــيء ،الحفــظ ءأبــو زرعــة: "ســي ــال النََّســائي: "ل ، َوَق

  ، )13(بالقوي"

، وقـال الزبیـر: )14(كـر"َوَقال ِفي موضـع آخـر: "لـیس بـه بـأس، وحدیثـه عـن ُعَبیـد اهللا بـن ُعَمـر من
فجعل  ،جاء الدراوردي إلى أبي یعرض علیه الحدیث :"حدثني عیاش بن المغیرة بن عبد الرحمن

                                                
)، وقال أبو داود: سمعت أحمد ذكر الدراوردي، فقال: كتابه 5/396) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(1

أصح من حفظه. سمعت أحمد غیر مرة یقول: عامة أحادیث الدراوردي عن عبید اهللا أحادیث عبد اهللا 
لعزیز الدراوردي عنده عن العمري مقلوبة، وربما لم یذكر مقلوبة، وال عامة، وسمعته أیضًا یقول: عبد ا
  ).221عبید اهللا مناكیر، انظر: أبو داود، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل (ص 

  ).122) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة المروذي وغیره  (ص (2
  ).5/395) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(3
  ).2/356السفر الثالث (ج -) ابن أبي خیثمة، تاریخ ابن أبي خیثمة (4
  ).2/634)، میزان االعتدال (ج8/367)، سیر أعالم النبالء (ج4/916) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(5
  ).6/355) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(6
  ).366/ 8) الذهبي، سیر أعالم النبالء  (ج(7
  ).2/633) الذهبي، میزان االعتدال (ج(8
  ).8/368ء (ج) الذهبي، سیر أعالم النبال(9

  ).358) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (10
  ).5/492) ابن سعد، الطبقات الكبرى  (ج(11
  ).5/396) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(12
  ).354/ 6)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج194/ 18) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(13
  ).6/354)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج18/194(ج) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (14
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قـال أبـو ، و )1(إنـك كنـت إلـى لسـانك أحـوج منـك إلـى هـذا" ،ویحـك :فقال لـه أبـي ،منكراً  یلحن لحناً 
   .)2(حاتم الرازي: "محدث"

 خالصة القول فیه:

   .وتعالى أعلى وأعلم واهللا سبحانه ،صدوق یخطئ

  .وافق اإلمام ابن بشكوال بعض النقاد على تعدیله
َأُبو السَِّواِر الِمْصِري مات سنة سبعین   )3(َعبد اِهللا ْبن الُمَسیَّب اْلُقَرِشيِّ موالهم اْلَفاِرِسيِّ  )94(

   .)4(ومائة

  .)5(ال بأس به :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي:

، وقال ابن یونس المصري: "كان )7(، قال الذهبي: "وثق")6(في الثقات ذكره ابن حبان
وكان  ،كان فقیهاً ، وقال الكندي: ")9(، قال ابن حجر: "مقبول")8(فقیهًا مقبوال عند القضاة"

وكان مقبول  ،من أصحابهم انقطاعه إلى القضاة إلى توبة وخیر وغوث، وقد روى عنهم كثیراً 
   .)10("الشهادة عندهم

  ة القول فیه:خالص

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ال بأس به

  وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على تعدیله.
                                                

  ).6/355) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(1
  ).5/396) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(2
) الفاِرسي: بفتح الفاء، بعدها األلف، والراء المكسورة، وفي آخرها السین المهملة، هذا االسم لعدة من المدن (3

معروفة، أصلها ودار مملكتها شیراز، خرج منها جماعة كثیرة من العلماء في الكبیرة، وهي من األقالیم ال
  ).10/120كل فن من هذه البالد واشتهروا بهذه النسبة، انظر: السمعاني، األنساب (ج

  ).323) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (4
  ).160) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (5
  ).7/18) ابن حبان، الثقات (ج(6
  ).1/598ذهبي، الكاشف (ج) ال(7
  ).1/286) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(8
  ). 323) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (9

 ).8/207)  مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(10
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، َأُبو َصاِلٍح اْلِمْصِريُّ  )95( مات سنة اثنتین  ،َعْبُد اِهللا بُن َصاِلِح بِن ُمَحمَِّد بِن ُمْسِلٍم الُجَهِنيُّ
   .)1(ومائتین وعشرین

  .)2(مولى بني هاشم، ال بأس به، وهو كاتب اللیث ،مصري :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي: 

قـد سـمع مـن جـدي حدیثـه،  ،: "ثقـة مـأمونبـن اللیـث بـن سـعد قـال عبـد الملـك بـن شـعیب
، وقـال أبـو هـارون الخریبـي: "مـا رأیـت )3(وكان یحدث بحضرة أبـي، وأبـي یحضـه علـى التحـدیث"

 ،وثبـت كتـاب ،ثبـت حفـظ ،همـا ثبتـان :بـن معـین یقـولأثبت من أبـي صـالح قـال وسـمعت یحیـى 
ولم یثبت علیه ما یسـقط  ،وقال ابن القطان: "هو صدوق، )4(وأبو صالح كاتب اللیث ثبت كتاب"

، وقـال أبـو حـاتم الـرازي: "مصـري صـدوق أمـین )5(فحدیثـه حسـن" ،إال أنـه مختلـف فیـه ،له حدیثه
ثبــت فــي كتابــه وكانــت فیــه  ،ق كثیــر الغلــطصــدو  ،، وقــال ابــن حجــر: "كاتــب اللیــث)6(مــا علمتــه"

، وقـــال یعقـــوب )9(، وقـــال ابـــن قـــانع: "صـــالح")8(وقـــال مســـلمة بـــن قاســـم: "ال بـــأس بـــه"، )7(غفلـــة"
ــاِلُح" ــِحیح  ،َلــُه َمَنــاِكیر ،َصــالح الَحــِدیث ،، وقــال الــذهبي: "مكثــر)10(الفســوي: "الرَُّجــُل الصَّ ن أَوالصَّ

ــِحی ، وقــال مــرًة: )12(لــه منــاكیر" ،، وقــال أیضــًا: "صــالح الحــدیث)11(ح"الُبَخــاِرّي روى َعنــُه ِفــي الصَّ
، وقال مرًة: "اِإلَماُم، الُمَحدُِّث، َشْیُخ الِمْصِریِّْیَن، )13(مكثر، وله مناكیر" ،"هو صاحب حدیث وعلم

، َكاِتــُب اللَّْیــِث بــِن َســْعٍد... ،َأُبــو َصــاِلٍح الُجَهنِــيُّ  ُت َحاَلــُه ِفــي (ِمْیـــَزاِن َقـــْد َشــَرحْ  َمــْوَالُهُم، الِمْصـــِريُّ
ِخِه اْبـِن االْعِتَداِل)، َولیَّنَّاُه...َوِبُكلِّ َحاٍل، َفَكاَن َصُدْوقًا ِفي َنْفِسـِه، ِمـْن َأْوِعَیـِة الِعْلـِم، َأَصـاَبُه َداُء َشـیْ 

                                                
  ).308) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1
  ).160) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (2
  ).5/86ج) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل ((3
  ).5/260) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(4
  ).5/260) المرجع نفسه، (ج(5
  ).87/ 5) ابن أبي حاتم،  الجرح والتعدیل (ج(6
  ).308) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (7
  ).5/261)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج7/406) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(8
  ).7/407(ج ) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال(9

  ).2/426) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(10
  ).1/342) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(11
  ).109) الذهبي، من تكلم فیه وهو موثق (ص (12
  ). 2/440) الذهبي، میزان االعتدال (ج(13
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، َواَألَحاِدْیـُث الَّتِـي َنَقُموَهـا َعَلْیـِه َحتَّى َضُعَف َحِدْیُثُه، َوَلْم ُیْتَرْك ِبَحْمـِد اهللاِ  ،، َوَتَهاَوَن ِبَنْفِسهِ )1(َلِهْیَعةَ 
قـال أبـو زرعـة: "لـم ، و )3(فیـه لـین" ،وقال مرًة: "كان صـاحب حـدیث، )2(َمْعُدْوَدٌة ِفي َسَعِة َما َرَوى"

، وقــال أبــو حــاتم الــرازي: "ســمعت أبــا )4(یكــن عنــدي ممــن یتعمــد الكــذب، وكــان حســن الحــدیث"
، وقــال الفضــل بــن )5(ید بــن عفیـر یثنیــان علــى كاتــب اللیـثوســع ،األسـود النضــر بــن عبـد الجبــار

ـــد الشـــعراني مـــا رأیـــت عبـــد اللَّـــه بـــن صـــالح إال وهـــو یحـــدث أو یســـبح" ، وَقـــاَل یعقـــوب بـــن )6(ُمَحمَّ
فـأیش تقـول فیـه؟  ،بـن بكیـر یـتكلم فـي َأبِـي صـالحاإن  :سفیان: "سمعت أبا األسود وَقـاَل لـه رجـل

قـال َسـِعید ، و )7(فـاكتبوا، واتركـوا مـا سـواه" ،اكتبـوا عـن فـالن :لكم ِبمصرَفَقاَل: َأُبو َصاِلٍح إذا قال 
ــا َأَبــا ُعْثَمــانَ  ،ْبــَن َمْنُصــوٍر: "َجــاَءِني ابــن َمِعــین بمصــر ــِب  ،فقــال لــي: َی ُأِحــبُّ َأْن ُتْمِســَك َعــْن َكاِت

ـَیاِع"َوَأَنا َأْعَلُم النَّاِس ِبـِه، إِ  ،اللَّْیِث، َفُقْلُت َلُه: ال ُأْمِسُك َعْنهُ  ، وقـال َأبـو حـاتم )8(نََّمـا َكـاَن َكاِتًبـا ِللضَّ
الـرازي: "سـمعُت َیحَیــى بـن َمعـین یقــول: أقـل أحــوال َأبـي صـاِلح كاتــب اللَّیـث، َأنـه قــرأ هـذه الكتــب 

، وقَـال علـي بـن )9(على اللَّیث، وأجازها له، ویمكن أن یكون ابن َأبي ِذئب كتـب إلیـه بهـذا الـدرج"
، وقــال أحمــد بــن )10(حــدیث عبــد اللَّــه بــن صــالح، ومــا أروي عنــه شــیئًا"المــدیني: "ضــربت علــى 

: " كاتـب اللیـث، مـرةً ، وقـال )11(ثم فسد بـأخرة، ولـیس هـو بشـيء" ،حنبل: "كان أول أمره متماسكاً 
كتبــت عنــه، یــروي عــن لیــث بــن ســعد، عــن ابــن أبــي ذئــب، ولــم یســمع اللیــث مــن ابــن أبــي ذئــب 

 ،د: "َسـِمعت أبـي ذكـر َكاتـب اللَّْیـث بـن سـعد عبـد اهللا بـن َصـالح، وقال عبـد اهللا بـن أحمـ)12(شیئًا"
َوأنكــر َأن یكــون  ،َأو َأَحاِدیــث ،بــن أبــي ِذْئــب كتابــاً اَعــن  ،ِإنَّــه روى َعــن َلْیــث :َوَقــالَ  ،فذمــه َوَكِرَهــهُ 

                                                
د كان أوصى إلیه )  داء ابن لهیعة: ما قاله سعید بن أبي مریم: كانت كتب حیوة بن شریح عند وصي له ق(1

وكانت كتبه عنده، فكان قوم یذهبون فینسخون تلك الكتب فیأتون به ابن لهیعة فیقرأ علیهم. انظر: یعقوب 
 ).2/185الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج

  ). 405/ 10) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(2
  ).1/562) الذهبي، الكاشف (ج(3
  ).5/87) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(4
  ).5/86) المرجع نفسه، (ج(5
  ).155/ 11) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(6
  ).11/155) المرجع نفسه، (ج(7
  ).1/210) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(8
  ).5/87) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(9

  ).11/155) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(10
  ).3/212علل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج) أحمد بن حنبل، ال(11
  ).86ج/5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل ((12
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بــن ا، و )4(، والعقیلــي)3(، والســاجي)2(ذكــره أبــو القاســم البلخــي، و )1(بــن أبــي ِذْئــب"االلَّْیــث روى َعــن 
قَـاَل َأْحَمـد بـن صـالح: و ، )7(قـال النسـائي: "لَـْیَس ِبِثقَـة"، و ، في الضعفاء)6(، وابن شاهین)5(الجوزي

  ، )8("متهم لیس بشيء، وَقاَل فیه قوًال شدیًدا"

   .)9(وقال أبو أحمد الحاكم: "كاتب اللیث ذاهب الحدیث"

وعنـده  ،یـث بـن سـعدقال ابـن عـدي: "لعبـد اهللا بـن صـالح روایـات كثیـرة عـن صـاحبه اللو 
ویـروي عـِن ابـن  ،صـالحاً  ویروي، َعن َیْحیى بن أیوب صدراً  ،عن معاویة بن صالح نسخة كبیرة

إالَّ أنـه یقـع  ،ومن نزول رجاله َعبد اهللا بن وهب، َوهو عندي مستقیم الحـدیث ،كثیرة َلِهیَعة أخباراً 
نـــه َیْحیـــى بـــن َمِعـــین كمـــا وقـــد روى ع ،فـــي حدیثـــه فـــي أســـانیده ومتونـــه غلـــط، وَال یتعمـــد الكـــذب

 ،ال یشـبه َحـِدیث الثِّقَـات یـروي َعـن اْألَْثَبـات َمـا ، وقال ابـن حبـان: "ُمنكـر الَحـِدیث جـداً )10(ذكرت"
ــة یْكتــب للیــث بــن ســعد  ،َوَكــاَن ِفــي َنفســه َصــُدوًقا ،َوِعْنــده اْلَمَنــاِكیر اْلَكِثیــَرة َعــن َأقــوام مشــاهیر َأِئمَّ

ـــاَن َكاتبـــه علـــى ،اْلحســـاب ـــُه رجـــل  ،الغـــالت َوَك ـــة مـــن قبـــل َجـــار َل ـــي َحِدیَث ـــاِكیر ِف ـــا َوقـــع اْلَمَن َوإِنََّم
َفَكـاَن یضـع الَحـِدیث علـى  ،َكـاَن َلـُه َجـار َبینـه َوَبینـه َعـَداَوة :بـن ُخَزْیَمـة َیقُـولا، وَسـِمعت )11(سوء"

ِفـي َداره  ویطرح ،َویْكتب ِفي قرطاس ِبَخط یشبه خّط عبد اهللا بن َصالح ،شیخ عبد اهللا بن َصالح
َفمن ناحیتـه َوقـع اْلَمَنـاِكیر  ،فیتوهم َأنه خطه وسماعه ،َفیحدث ِبهِ  ،فیجده عبد اهللا ،ِفي وسط كتبه

قـال أبـو یعلـى الخلیلـي: و ، )13(، وقال ابن یونس المصري: "روى عن اللیث مناكیر")12(ِفي أخباره
، َیقُــوُل: َتاَبَعـُه َأُبــو َصــاِلٍح، َوَال ُیَخرُِّجــُه ِفــي َغْیــُر ُمَخـرٍَّج ِفــي َصــِحیِح اْلبُ  ،َكِبیــرٌ  ،"َكاتَـُب اللَّْیــثِ  َخــاِريِّ

                                                
  ).3/242) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(1
  ).7/406) المرجع السابق، (ج(2
  ).7/406) المرجع نفسه، (ج(3
  ).2/267) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(4
  ).2/127) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(5
  ).7/406) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(6
  ).63) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (7
  ).155/ 11) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(8
  ).5/260)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج7/405) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(9

  ).5/347الكامل في ضعفاء الرجال (ج) ابن عدي، (10
  ).2/40) ابن حبان، المجروحین (ج(11
  ).2/40) المرجع السابق، (ج(12
  ).1/273) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(13
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َواَیـــِة َعْنـــُه، َمـــَع َأنَّ اْبـــَن َمِعـــیٍن َقـــْد َرَوى َعْنـــُه، َلِكـــنَُّهْم َلـــْم َیتَِّفُقـــوا َعَلْیـــِه؛ ِألََحاِدیـــَث َرَواَهـــا ُیَخـــاِلُف  الرِّ
ــا" ــ)1(ِفیَه ــد (جــزرة): "كــان َیْحَی ــاَل صــالح بــن ُمَحمَّ ى بــن معــین یوثقــه، وعنــدي كــان یكــذب فــي ، َق

   .)3(وأما الحاكم أبو عبد اهللا فإنه قال: "لم یخرج البخاري لكاتب اللیث شیئًا"، )2(الحدیث"

قال أبو حاتم الرازي: "األحادیث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره التي أنكروا و 
ح یصحبه، وكان سلیم الناحیة، یح، وكان أبو صالجِ نرى أن هذه مما افتعل خالد بن نَ  ،علیه

ویضعه في كتب الناس، ولم یكن وزن أبي صالح وزن   ،وكان خالد بن نجیح یفتعل الحدیث
   .)4(صالحًا" الكذب، كان رجالً 

وأما قول أبي یعلى الخلیلي: (غیر مخرج في الصحیحین) غیر صحیح، فقد خرج له 
منه. وأخرج له تسعة وثالثین حدیثًا  البخاري في الصحیح في أصول األبواب، مصرحًا بالسماع

حدیثًا صحیحًا، وخمسة ِحَسان، وخمسة  29في األدب المفرد، مصرحًا بالسماع منه، منها 
  أخرى ضعاف، لیس الضعف فیها بسبب عبد اهللا بن صالح.

  خالصة القول فیه:

 ،ئمةظاهر كالم هؤالء األ  :قال ابن حجر .متضاربة وأقواالً  ،الحاصل أن فیه اختالفاً 
أن ما یجيء من  :فمقتضى ذلك ،ثم طرأ علیه فیه تخلیط ،أن حدیثه في األول كان مستقیماً 

فهو من صحیح  ،وأبي حاتم ،وأبي زرعة ،والبخاري ،كیحیى بن معین :روایته عن أهل الحذق
واألحادیث التي رواها البخاري عنه في  ،وما یجيء من روایة الشیوخ عنه فیتوقف فیه ،حدیثه

   .)5(أو قال المجردة قلیلةً  ،أو قال لي ،بصیغة حدثنا الصحیح

الراوي صدوق كثیر الغلط، وسبب ذلك ما أدخله علیه عبد اهللا بن نجیح، وما أنكر علیه من 
الحدیث قلیل في سعة ما روى، كما یفیده قول الخلیلي، والذهبي، واهللا سبحانه وتعالى أعلى 

  وأعلم . 

   .نقاد على تعدیلهوافق اإلمام ابن بشكوال بعض ال

                                                
  ).1/400) الخلیلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث (ج(1
  ).5/600م (ج)، الذهبي، تاریخ اإلسال11/155) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(2
  ).7/407) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(3
  ).5/87) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(4
  ).414) ابن حجر، مقدمة فتح الباري (ص (5



209  
  

 أو إحدى وخمسین ،مات سنة خمسین ،َأُبو َعاِمٍر اْلَمَدِنيُّ  َعْبَد اللَِّه ْبَن َعاِمٍر اَألْسَلِميُّ  )96(
   .)1(ومائة

  .)2(شیٌخ ال بأس به قال ابن بشكوال: - 
  أقوال النقاد في الراوي:

، وقال )4(یث یستضعف"قال ابن سعد: "وكان كثیر الحد، و )3(وقال ابن بكیر: "هو مدني ثقة"
، )7(، وقال مرًة: "لیس بشيء ضعیف")6(، وقال أیضًا: "َلْیَس ِبَشْيء")5(یحیى بن معین: "َضِعیف"

، وقال )9(، وقال علي بن المدیني: "ذاك عندنا ضعیف ضعیف")8(وقال مرًة: "لیس حدیثه بذاك"
ل أبو حاتم الرازي: ، وقا)11(، وقال أبو زرعة: "ضعیف الحدیث")10(أحمد بن حنبل: "ضعیف"

، وقال أبو داود )13(، وقال الجوزجاني: "یضعف حدیثه")12("ضعیف، لیس بالمتروك"
  ، )16(قال الدارقطني: "ضعیف"، و )15(، وقال النسائي: "َضِعیف")14("ضعیف"

وقال ، )19(، وقال أیضًا: "ضعَّفوه")18(، وقال الذهبي: "ضعیف")17(قال ابن القیسراني: "َضِعیف"و 
وذكر ابن ، )22(، وقال ابن حجر: "ضعیف")21(وقال مرًة: "لین" ،)20( غیر َواِحد" مرُة: "ضعفه

                                                
  ).309) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1
  ).165) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (2
  ).10/ 8) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(3
  ).5/454ن سعد، الطبقات الكبرى  (ج) اب(4
  ).3/171روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (5
  ).3/160) المرجع السابق، (ج(6
  ).5/123) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(7
  ).253/ 5) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(8
  ).117المدیني (ص ) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن (9

  ).253/ 5)، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج5/123) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(10
  ).5/123) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(11
  ).5/123) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(12
  ).241) الجوزجاني، أحوال الرجال (ص (13
  ).5/275)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج9/ 8(ج ) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال(14
  ).61) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (15
  ).1/140) الدارقطني، الضعفاء والمتروكون (ج(16
  ).3/1309) ابن القیسراني، ذخیرة الحفاظ (ج(17
  ).1/564) الذهبي، الكاشف (ج(18
  ).220) الذهبي، دیوان الضعفاء (ص(19
  ).1/343لضعفاء (ج) الذهبي، المغني في ا(20
  ).1/338) الذهبي، المقتنى في سرد الكنى (ج(21
  ).309) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (22
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في الضعفاء،  )4(العقیلي، و )3(، وابن شاهین)2(، وذكره البلخي)1(خلفون تضعیفه عن جماعة
، وَذَكره یعقوب ْبن سفیان في باب من )5(وذكره البرقي في جملة من غلب الضعف على حدیثه

، وقال أبو أحمد )7(قال أحمد بن حنبل: "َلْیَس ِبَقوي ِفي الَحِدیث"، و )6(میرغب عن الروایة عنه
"، وقال البیهقي:)10(، والبیهقي)9(وقال البزار ،)8(الحاكم: "لیس بالقوي عندهم" "َیِلیُق  :"َلْیَس ِباْلَقِويِّ

ق الحربي: "غیره ، وقال أبو إسحا)12(، وقال ابن الجارود: "لیس بشيء")11(ِبِه َرْفُع اْلَمْوُقوَفاِت"
  ، )14(قال البخاري: "یتكلمون في حفظه"، و )13(أوثق منه"

َویْرَفع  ،، وقال ابن حبان: "َكاَن ِممَّن یقلب اْألََساِنید والمتون)15(: "ذاهب الحدیث"أیضاً  وقال
نا بالكوفة، قال َأبو ُنعیم: "َكتَبت عن َعبد اهللا بن عاِمر اَألسَلمي ها هُ ، و )16(اْلَمَراِسیل َواْلَمْوُقوف"

قال ابن عدي: "هو عزیز الحدیث، وَال یتابع في بعض هذه ، و )17(قال: وكان، وكان، وَحرَّك َیَدهُ"
   .)18(األخبار التي ذكرتها عنه، َوهو ممن یكتب حدیثه"

  :خالصة القول فیه

   .الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلى أعلم

  قه.لم یوافق اإلمام ابن بشكوال النقاد في توثی
                                                

  ).9/ 8) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(1
  ).9/ 8) المرجع نفسه، (ج(2
  ).117) ابن شاهین، تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین (ص (3
  ).2/283) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(4
  ).5/276)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج9/ 8) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(5
  ).3/44) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(6
  ).229) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة المروذي وغیره  (ص (7
  ).275/ 5)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج8/9) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(8
  ).14/253) البزار، المسند (ج(9

  ).7/531) البیهقي، معرفة السنن واآلثار (ج(10
  ).5/399) البیهقي، السنن الكبرى (ج(11
  ).9/ 8) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(12
  ).9/ 8) المرجع نفسه، (ج(13
  ).5/157) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(14
  ).5/276حجر، تهذیب التهذیب (ج )، ابن8/9) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(15
  ).2/6) ابن حبان، المجروحین (ج(16
  ).2/283) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(17
  ).5/256) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(18



211  
  

عبد اهللا بن ُموَسى بن ِإْبرَاِهیم بن ُمَحمَّد بن َطْلَحة بن عبید اهللا التَّْیِمّي، َأُبو ُمَحمٍَّد  )97(
   .)1(اْلَمَدِنيُّ 

  .)2(ال بأس به ،شیخٌ  قال ابن بشكوال: - 

   أقوال النقاد في الراوي: - 

، وقال ابن )4(، وقال یحیى ْبن َمِعین: "صدوق، وهو كثیر الخطأ")3(قال العجلي: "ثقة"
 ىَوَقال َعْبد الرَّْحَمِن ْبن َأبي َحاِتم : "سمعت أبي َیُقول: ما أر ، )5(حجر: "صدوق كثیر الخطأ"

  . )6(. قلت: یحتج بحدیثه؟ قال: َلْیَس محلة ذاك"بحدیثه بأساً 

اد َوٕاْســنَ  ،َأَحاِدیثــه رفــع اْلَمْوُقــوففــي قــال ابــن حبــان: "، و )7(كــل بلیــة منــه"" :وقــال أحمــد بــن حنبــل
َال یجــــوز  ،َحتَّــــى یْخطــــر ببــــال مــــن الَحــــِدیث صــــناعته َأنََّهــــا معمولــــة مــــن كثرتهــــا ،اْلُمْرســــل كثیــــراً 

وســاق لــه  ،وذكــره العقیلــي فــي الضــعفاء، )8(َوَال اِالْعِتَبــار ِعْنــد اْلِوَفــاق" ،اِالْحِتَجـاج ِبــِه ِعْنــد اِالْنِفــَراد
ـــْیَس مـــرةً ، وقـــال )10(قـــال الـــذهبي: "شـــیخ"و ، )9(حـــدیثًا، َوَقـــال: "ال یتـــابع علیـــه مـــن هـــذا الوجـــه" : "َل

ة"    .)11(ِبحجَّ

  خالصة القول فیه:

  .صدوق كثیر الخطأ، واهللا سبحانه وتعالى أعلى أعلم

   .وافق اإلمام ابن بشكوال بعض النقاد على تعدیله

 

                                                
  ).325) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1
  ).158) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (2
  ).281) العجلي، الثقات (ص (3
  ).16/184)، المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج3/343یلي، الضعفاء الكبیر (ج) العق(4
  ).325) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5
  ).5/167) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(6
  ).45/ 6) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(7
  ).2/16) ابن حبان، المجروحین (ج(8
  ).2/307) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(9

  ).1/601) الذهبي، الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة (ج(10
  ).508/ 2)، میزان االعتدال (ج1/359) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(11
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   .)1(سنة ثالث عشرة ومائتینَعْبِد اللَِّه ْبِن َیِزیَد اْلَمكِّيُّ َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِن اْلُمْقِرُئ، مات  )98(

  .)2(بصري، شیٌخ ال بأس به، سكن مكة، وكان قصیراً  قال ابن بشكوال: - 

   أقوال النقاد في الراوي:

وقال ابن قانع: "مكي  ،)4(َقال النََّسائي: "ثقة"و ، )3(قال ابن سعد: "كان ثقة كثیر الحدیث"
ِحیِح، َوَحِدیُثُه َعِن الثَِّقاِت ُیْحَتجُّ ِبِه، َوَیَتَفرَُّد ، وقال أبو یعلى الخلیلي: "ِثَقٌة، ُمَخرٌَّج فِ )5(ثقة" ي الصَّ

  ، )6(ِبَأَحاِدیَث"

: "كان مرةً ، قال )8(: "المقرئ اإلمام المحدث شیخ اإلسالم"أیضاً قال و ، )7(وقال الذهبي: "ثقة لقن"
، )10(ر: "ثقة فاضل"، وقال ابن حج)9(ن القرآن، وكان إماًما في القرآن والحدیث، كبیر الشأن"یلقّ 
   .)12(قال أبو حاتم الرازي: "صدوق"، و )11(ذكره ابن حبان في الثقاتو 

  خالصة القول فیه:
  واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ،ثقة

  .وٕان أحكامهم أعلى مرتبة من حكمه ،وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على تعدیله

   .)13(اْلَمَدِنيُّ  ،ْبرَاِهیَم ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َحاِطٍب، اْلُجَمِحيُّ َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُقَداَمُة ْبُن إِ  )99(

  .)14(شیٌخ ال بأس به قال ابن بشكوال: - 

                                                
  ).330) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1
  ).166) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (2
  ).6/43) ابن سعد، الطبقات الكبرى  (ج(3
  ).6/84)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج323/ 16لمزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج) ا(4
  ).84/ 6) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(5
  ).1/383) الخلیلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث (ج(6
    ).1/609) الذهبي، الكاشف (ج(7
  ).1/269) الذهبي، تذكرة الحفاظ (ج(8
  ).5/361الم  (ج) الذهبي، تاریخ اإلس(9

  ).330) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (10
  ).8/342) ابن حبان، الثقات (ج(11
  ).5/201) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(12
  ).364) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (13
  ).181) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (14
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  أقوال النقاد في الراوي: - 

وقال ابن عبد  ،)4(ابن شاهینو ، )3(العجليو  ،)2(، وأحمد بن صالح)1(حیى بن معینوثقه ی
  ، )6(: "َمِدیِنيٌّ ِثَقٌة"وقال یعقوب الفسوي، )5(البر: "مدني ثقة شریف"

: أیضاً ، وقال )8(، وقال یحیى بن معین: "لیس به بأس")7(وذكره ابن خلفون في كتاب "الثقات"
: أیضاً قال و ، )11(قال الذهبي: "ضعیف"و ، )10(قال علي بن المدیني: "لیس به بأس"، و )9("صالح"

، )13(هذا منكر جداً  :وقال ،عن ابن عمر ،عن عبد اهللا بن دینار اً ، وذكر له حدیث)12("مجهول"
في غیر - وذكره ابن الجارود في "جملة الضعفاء"، وقال البخاري ، )14(قال ابن حجر: "ضعیف"و 

، وقال النسائي: "َلْیَس )16(: "َیْعِرُف َوُیْنِكُر"مرةً قال و  ،)15(: "لیس بالقوي"- نسخة من تاریخه 
قال أبو زرعة ، و )18(علیه، وفي حدیثه نكارة" َوَقال أبو داود: "كان عبد الرحمن یثني،)17(ِباْلَقِوّي"

ضعیف الحدیث، یحدث  ،قال أبو حاتم الرازي: "لیس بالقويو ، )19(الرازي: "منكر الحدیث"

                                                
  ).3/74روایة الدوري (ج - ) الدوري، تاریخ ابن معین (1
  ).8/335لطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج) مغ(2
  ).311) العجلي، الثقات (ص(3
  ).157) ابن شاهین، تاریخ أسماء الثقات (ص(4
  )6/415) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(5
  )435/ 1) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(6
  ).8/335) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(7
  ).85/ 1روایة ابن محرز (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (8
  ). 329) ابن معین، سؤاالت ابن الجنید ألبي زكریا یحیى بن معین (ص (9

  ).138) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ص (10
  ).668/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(11
  ).258) الذهبي، دیوان الضعفاء (ص (12
  ). 662/ 2) الذهبي، میزان االعتدال (ج(13
  ).364) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (14
  ).8/335) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(15
  ).87)، الضعفاء الصغیر (ص 5/428) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(16
  ).69) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (17
  ).2/661ال (ج)، الذهبي، میزان االعتد18/382) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(18
  ).2/356) أبو زرعة الرازي، الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤاالت البرذعي (ج(19
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َواَیة، و )1(بالمنكر عن الثقات" نه َكاَن ِممَّن فحش أِإالَّ  ،قال ابن حبان: "َكاَن َصُدوًقا ِفي الرِّ
َال  ،ویقلبه َعن سَننه ،فیحیله َعن َمْعَناهُ  ،بالشَّْيء على التََّوهُّمَحتَّى َیْأِتي  ،َوكثر وهمه ،َخطُؤهُ 

ال ابن عدي: "لعبد الملك َعْن َعبد اللَِّه ْبِن ، وق)2(یجوز اِالْحِتَجاج ِبِه ِفیَما لم ُیَوافق الثَِّقات"
  ، )3(كما قال البخاري" ،أشیاء لیست بالمحفوظة ،ِدیَناٍر، عِن اْبِن ُعَمر

ــاِكیر"وقــال أبــو  وقــال:  ،ذكــره العقیلــي فــي الضــعفاءو  ،)4(نعــیم: "یــروي َعــن عبــد اهللا بــن ِدیَنــار َمَن
، وقــــال أبــــو ســــعید النقــــاش: "یــــروي عــــن ابــــن دینــــار )5("ِعنــــَده عــــن َعبــــد اهللا بــــن دینــــار َمنــــاكیُر"

   .)7(، وقال الدارقطني: "مدني یترك")6(مناكیر"

 خالصة القول فیه: 

   .أعلى وأعلم واهللا سبحانه وتعالى ،ضعیف

 .وافق اإلمام ابن بشكوال بعض النقاد على تعدیله
  .)8(اْلَمَدِنيُّ  ،ُعَمُر ْبُن َطْلَحَة ْبِن َعْلَقَمَة ْبِن َوقَّاٍص اللَّْیِثيُّ  )100(

  .)9(شیٌخ ال بأس به  قال ابن بشكوال: - 

   أقوال النقاد في الراوي:

، وقال أبو )11(زي: "محله الصدق"، وقال أبو حاتم الرا)10(ذكره ابن حبان في الثقات
من روایة أبي مصعب الزهري عنه،  ،، وساق له ابن عدي سبعة أحادیث)12(زرعة:  "لیس بقوي"

                                                
  ).5/363) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(1
  ).2/135) ابن حبان، المجروحین (ج(2
  ).6/536) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(3
  ).106) أبو نعیم، الضعفاء (ص (4
  ).3/30یلي، الضعفاء الكبیر (ج) العق(5
  ).8/335) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(6
  ).45) البرقاني، سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص (7
  ).414) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (8
  ).191) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (9

  ).8/440) ابن حبان، الثقات (ج(10
  ).6/117(ج) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (11
  ).6/117، (جالسابق) المرجع (12
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ال الذهبي: "ِفیِه ، وق)1(حادیثه َعْن َسِعید اْلَمْقُبِريِّ َبْعُضُه ِممَّا ال ُیتَاِبُعُه َعَلْیِه َأَحدٌ : أوقال
، وقال )5(قال ابن حجر: "صدوق"و ، )4(قال: "ال یكاد یعرف"و ، )3(، وقال: "مجهول")2(َجَهاَلة"

  .)6("لین" مرًة:

  خالصة القول فیه:

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ال بأس به

   0وافق اإلمام ابن بشكوال معظم النقاد على تعدیله

   .)8(اْلمْصِرّي من السابعة )7(ُعمر ْبن مالك الشَّْرَعبيُّ  )101(

 .)9(ال بأس به :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي: 

، وقال أبو حاتم الرازي: )11(ذكره ابن حبان في الثقاتو ، )10(َقال َأْحمد بن َصالح: "ِثَقة"
  ، )13(، وقال ابن حجر: "ال بأس به فقیه")12(لیس بالمعروف" ،"شیخ ال بأس به

   .)15("كان فقیهًا"، وقال ابن یونس المصري: )14(قال أبو زرعة: "بصري صالح الحدیث"و 

                                                
  ).96/ 6) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(1
  ).2/469) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(2
  ).294) الذهبي، دیوان الضعفاء (ص (3
  ).208/ 3) الذهبي، میزان االعتدال (ج(4
  ).  414) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5
 ).7/219میزان (ج) ابن حجر، لسان ال(6
) الشَّْرَعبي: بفتح الشین المعجمة، وسكون الراء، وفتح العین المهملة، وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة، هذه (7

  ).77/ 8النسبة إلى شرعب، انظر: السمعاني، األنساب (ج
  ). 725/ 1) ابن حجر، تقریب التهذیب (ج(8
  ).190) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (9

  ).136بن شاهین، تاریخ أسماء الثقات (ص ) ا(10
  ).8/443) ابن حبان، الثقات (ج(11
  ).136/ 6) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(12
  ).725/ 1) ابن حجر، تقریب التهذیب (ج(13
  ).136/ 6) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(14
  ).1/367) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(15
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  خالصة القول فیه:

   .ال بأس به، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على تعدیله.

َعِمیرة ْبن َأِبي َناِجَیَة ُحَرْیٍث الرَُّعینيُّ اْلِمْصِريُّ َأُبو َیْحَیى، مات سنة ثالث وخمسین  )102(
   .)1(وقیل قبل ذلك ،ومائة

  .)2(ال بأس به :ابن بشكوال قال -

  أقوال النقاد في الراوي: 

، وقـال )5(، وذكـره ابـن حبـان فـي الثقـات)4(، وقـال النسـائي: "ثقـة")3(البرقـي: "ثقـة"ابن قال 
، وقـال )7(عابـد بكـاء" ،قال الـذهبي: "وثـقو ، )6(أیضًا: "من ثقات أهل مصر، وكان شیخًا صالحًا"

قــــال ابــــن یــــونس ، و )9(، وقــــال ابــــن حجــــر: "ثقــــة عابــــد")8(ا"فــــي موضــــع آخــــر: "َكــــاَن زاهــــًدا عابــــدً 
  . )11(، وقال أحمد بن یحیى بن وزیر: "كانت له عبادة، وفضل")10(المصري: "كان ناسكًا متعّبدًا"

    خالصة القول فیه:

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ثقة

  .وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على تعدیله

  

                                                
  ). 432ریب التهذیب (ص ) ابن حجر، تق(1
  ).207) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (2
  ).73) ابن البرقي، تمییز ثقات المحدثین وضعفائهم وأسمائهم وكناهم (ص (3
  ).8/153)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج4/172) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(4
  ).7/304) ابن حبان، الثقات (ج(5
  ).301األمصار (ص ) ابن حبان، مشاهیر علماء (6
  ).2/98) الذهبي، الكاشف (ج(7
  ).4/172) الذهبي، تاریخ اإلسالم  (ج(8
  ).432) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (9

  ).380/ 1) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(10
  ).381/ 1) المرجع السابق، (ج(11
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، مات سنة ستین ومائة ُعْقَبة بن ُكَلیب الَحْضرميّ َعیَّاش بن )103(    .)1(أبو ُعْقبة اْلِمْصِريُّ

  .)2(ال بأس به  :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي: 

قال أبو عبد الرحمن المقرئ: ، و )4(، قال الذهبي: "وثق")3(ذكره ابن حبان في الثقات
، قال )7(، وقال النسائي: "شیخ َصُدوق")6(، وقال أحمد بن حنبل: "شیخ صدق")5("شیخ صدوق"

قال كذا ، و )9(، وقال النسائي في موضع آخر: "لیس به بأس")8(ابن حجر: "صدوق"
   .)10(الدارقطني

  خالصة القول فیه:

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،صدوق

  وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على تعدیله.
َباِديُّ ا )11(َماِلك بن الَخْیر )104(    .)12(لزَّ

  .)13(شیٌخ ال بأس به  قال ابن بشكوال: - 

 
                                                

  ).437) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1
  ).212وهب (ص ) ابن بشكوال، شیوخ ابن (2
  ).5/272) ابن حبان، الثقات (ج(3
  ).2/107) الذهبي، الكاشف (ج(4
  ).7/6) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5
  ).3/475) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبدهللا (ج(6
  ).181) ابن شاهین، تاریخ أسماء الثقات (ص (7
  ).437) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (8
  ).8/198) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(9

  ). 56) البرقاني، سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص (10
  ).7/460) ابن حبان، الثقات (ج(11
) الَزبادى: بفتح الزاي، والباء المنقوطـة بواحـدة، وفـي آخرهـا دال مهملـة، هـذه النسـبة إلـى زبـاد، وهـو موضـع (12

بـــــن خیـــــر الزبـــــادى اإلســـــكندراني، انظـــــر: الســـــمعاني، األنســـــاب  بـــــالمغرب، والمشـــــهور بهـــــذه النســـــبة مالـــــك
  ).6/244(ج

  ).128) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (13
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   أقوال النقاد في الراوي:

قال ابن القطان: "هو ممن لم . )2(، وقال الذهبي: "محله الصدق")1(ذكره ابن حبان في الثقات
قال الذهبي عقب قول ابن القطان: "في ، و )3(یرید أنه ما نص أحدًا على أنه ثقة" - تثبت عدالته 

، "والجمهور على أن من )4(نص على توثیقهم" ما علمنا أن أحداً  ،اة الصحیحین عدد كثیررو 
، وقال )5(أن حدیثه صحیح" ،ولم یأت بما ینكر علیه ،قد روى عنه جماعة ،كان من المشایخ

هو حق في و  ،هذا الذي نسبه للجمهور لم یصرح به أحد من أئمة النقد إال ابن حبانابن حجر: "
، وتعقب ابن حجر قول الذهبي: "أنَّ في )6("واالنتساب إلیه ،بطلب الحدیث مشهوراً حق من كان 

 ،ألن غالبهم معرفون بالثقة ؛لیس كذلك بل هذا شيء نادررواة الصحیحین عددًا كبیرًا"، فقال: "
  .)7("إال من خرجا له في االستشهاد

  خالصة القول فیه:
  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ال بأس به

  .وافق اإلمام ابن بشكوال اإلمام الذهبي على تعدیله
، لقبه َصْنَدٌل مات سنة اثنتین وثمانین )105(    .)8(ومائة ُمَحمد ْبن ِإبراهیم ْبن ِدینار الَمدنيُّ
  .)9(من أصحاب مالك، لم یعرفه أحمد ،شیٌخ ال بأس به  قال ابن بشكوال: - 

   أقوال النقاد في الراوي:
، وَقال )10(وكان ثقة" ،نحو مالك ،ي: "كان من فقهاء المدینةقال أبو حاتم الراز 

: "ثقة" قال أبو ، و )13(، وذكره ابن حبان في الثقات)12(قال ابن حجر: "ثقة فقیه" )11(الدَّاَرُقطنيُّ

                                                
  ).7/460) ابن حبان، الثقات (ج(1
  ).3/426) الذهبي، میزان االعتدال (ج(2
  ). 4/31) ابن القطان، بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام (ج(3
  ). 3/426ل (ج) الذهبي، میزان االعتدا(4
  ). 3/426) المرجع السابق، (ج(5
 ).6/439)  ابن حجر، لسان المیزان (ج(6
 ).6/439)  المرجع نفسه، (ج(7
  ).465) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (8
  ).111) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (9

  ).7/184) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(10
  ).9/7) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(11
  ).465(ص  المرجع السابق) (12
  ).39/ 9) ابن حبان، الثقات (ج(13
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: "َكاَن ، وَ )2(قال البخاري: "َمعروُف الحدیث"و  ،)1(زرعة: "صدوق" َقال َأُبو ُعَمر ْبن َعبد اْلَبرِّ
، له بالعلم فاضالً  وبعدهما، وكان فقیهاً  ،مدینة مع مالك، وعبد العزیز ْبن َأبي َسَلَمةمفتي أهل ال
وبعده  ،َوَقال في موضع آخر: "َكاَن مدار الفتوى بالمدینة في آخر زمان َماِلك، )3(روایة وعنایة"

   .)4(على المغیرة بن عبد الرحمن، ومحمد بن إبراهیم بن دینار"
  خالصة القول فیه:

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ثقة

  .وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على تعدیله
، مات بعد الستین  )106(    .)5(ومائةُمَحمَُّد ْبُن ُمَطرِِّف ْبِن َداُوَد اللیثي، َأُبو َغسَّاَن اْلَمَدِنيُّ

  .)6(شیٌخ ال بأس به قال ابن بشكوال: - 

   أقوال النقاد في الراوي:

: "أرجو أن یكون مرةً ، وقال )8(: "ثقة"أیضاً َقال و ، )7(ن معین: "شیخ ثبت ثقة"قال یحیى ب
،ویعقـــوب بـــن )11(ووثقـــه أحمـــد بـــن حنبـــل، )10(، وقـــال أبـــو عبـــد اهللا الحـــاكم: "ثقـــة مـــأمون")9(ثقـــة"
، وقـال ابـن )16(وابن حجر ،)15(، ویزید بن هارون)14(، وأبو حاتم الرازي)13(والجوزجاني ،)12(شیبة

                                                
  ).7/250) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(1
  ).25/ 1) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(2
  ).7/ 9)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج24/307) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(3
  ).9/7)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج24/307اء الرجال (ج) المزي، تهذیب الكمال في أسم(4
  ).507) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5
  ).113) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (6
  ).4/475) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(7
  ).4/475) المرجع السابق، (ج(8
  ).8/100) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(9

  ).177الت السجزي للحاكم (ص ) السجزي، سؤا(10
  ).9/462)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج4/475) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(11
  ).4/475) المرجع السابق، (ج(12
  ).9/462) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(13
  ).8/100) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(14
  ).4/475) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(15
  ).507) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (16
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قـــال الـــذهبي: "أَحـــُد اْلُعَلَمـــاِء ، و )1(خـــر: "مـــن أقـــران مالـــك، واحـــتج بـــه األئمـــة"حجـــر فـــي موضـــع آ
، وقـــال )4(ذكـــره ابـــن حبـــان فـــي الثقـــات، و )3(: "اإلمـــام، المحـــدث، الحجـــة"مـــرةً ، وقـــال )2(اَألْثَبـــاِت" 

و : "لـیس بـه بـأس"، َوقَـال َأُبـ)7(أبـو داودو ، )6(قال یحیـى بـن معـین، و )5(أیضًا: "كان متیقظًا یغرب"
  ، )8(حاتم في موضع آخر: "ال بأس به"

، )10("ال بــأس بــه :قــال ابــن الســكري وابــن بكیــر" :قــال البــزازو ، )9(قــال النســائي: "لــیس بــه بــأس"و 
قـال علـي بـن المـدیني: "كـان و  ،)11(ألنـه روى عنـه الثقـات" ؛الرقي: "احتملنـا حدیثـه أبي وقال ابن

: "قـــال لـــي َأْحَمـــد بـــن حنبـــل، وذكـــر محمـــد بـــن ، َوَقـــال َأُبـــو حـــاتم أیضـــاً )12(شـــیخًا وســـطًا صـــالحًا"
   .)13(فجعل یثني علیه" ،مطرف

  خالصة القول فیه: 

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ثقة

   .وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على تعدیله

  

                                                
  ).442) ابن حجر، هدي الساري (ص (1
  ).4/513) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(2
  ).7/295) الذهبي، سیر أعالم النبالء  (ج(3
  ).426/ 7) ابن حبان، الثقات (ج(4
  ).287) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (5
  ). 197)،  وروایة الدارمي (ص 1/86ابن محرز (ج روایة - ) ابن معین، تاریخ ابن معین(6
  ).9/462)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج4/475) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(7
  ).462/ 9)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج26/473) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(8
  ).4/475) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(9

  ).33/ 3اضي عیاض، ترتیب المدارك وتقریب المسالك (ج) الق(10
  ).33/ 3) المرجع السابق، (ج(11
  ).101)، محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة (ص 4/475) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(12
  ).8/100) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(13
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ات سنة تسع م ،)1(ُمْسِلُم ْبُن َخاِلٍد اْلَمْخُزوِميِّ موالهم اْلَمكِّيُّ المعروف بالزْنِجي )107(
  .)2(أو بعدهاومائة، وسبعین 

  .)3(لیس به بأس: قال ابن بشكوال - 

  : أقوال النقاد في الراوي

، وقال مرًة: )5(َوُهَو َصالح الَحِدیث" ،، وقال أیضًا: "ِثَقة)4(قال یحیى بن معین: "ِثَقة"
  ،)6("لیس به بأس"

قـال َأْحَمـُد ، و )7(إال َمتْـُروك اْلَحـِدْیث، قَـاَل: ال"وَقاَل ابن اْلَغالَِّبي لَیْحَیـى بـن معـین: "مـا كنـت أراه  
وقــال: "مــن ُفَقَهــاء أهــل اْلحجــاز  ،، وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات)8(ْبــُن َعْبــد اللَّــِه بــن یــونس: "ثقــة"

ْیِن قَـْد َنَسـَباُه ِإالَّ َأنَّ الشَّـْیخَ  ،قـال الحـاكم أبـو عبـد اهللا: "ِإَمـاُم َأْهـِل َمكَّـَة َوُمْفتِـیِهمْ ، و )9(یخطئ َأْحَیاًنا"
َوَقــاَل السَّــاِجي: "ِإنَّــه كثیــر اْلَغَلــط، َوَكــاَن یــرى ، )10(ِإَلــى َأنَّ اْلَحــِدیَث َلــْیَس ِمــْن َصــَنْعِتِه، َواللَّــُه َأْعَلــُم"

لكثـــرة  ؛وضـــعفه أبـــو داود ،، وقـــال الـــذهبي: "وثـــق)11(ْأي، َوفقـــه"ر  اْلقـــدر، َوَكـــاَن َصـــُدوًقا، َصـــاحب
، وقـال )14(، وقـال أیضـًا: "اإلمـام الفقیـه")13(ضع آخر: "ِإَمام َصُدوق یهـم"، وقال في مو )12(غلطه"

 ،صــدوق ،، وقــال ابــن حجــر: "فقیــه)15(مــرًة: "َبْعــُض النُّقَّــاِد ُیَرقِّــي َحــِدْیَث ُمْســِلٍم ِإَلــى َدَرَجــِة الَحَســِن"

                                                
آخرها الجیم، بالد الزنج معروفة، وهي بالد السودان، انظر:  ) الَزْنجى: بفتح الزاي، والنون الساكنة، وفي(1

  ).6/329السمعاني، األنساب (ج
  ).529) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (2
  ).138) ابن بشكوال،  شیوخ ابن وهب (ص (3
  ).3/60)، وروایة الدوري (ج118روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (4
  ).3/80روایة الدوري (ج - ابن معین  ) ابن معین، تاریخ(5
  ).442)، سؤاالت ابن الجنید (ص 1/85روایة ابن محرز (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (6
  ).442) ابن معین، سؤاالت ابن الجنید ألبي زكریا یحیى بن معین (ص (7
  )1/267السفر الثالث (ج - ) ابن خیثمة، تاریخ ابن أبي خیثمة (8
  ).7/448ثقات (ج) ابن حبان، ال(9

  ).1/157) الحاكم، المستدرك على الصحیحین (ج(10
  ).3/446) ابن القطان، بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام (ج(11
  ).2/258) الذهبي، الكاشف (ج(12
  ).2/655) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(13
  ).8/176)، الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج1/187) الذهبي، تذكرة الحفاظ (ج(14
  ).8/177) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(15
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، وقال البزار: "َلْم )2(س ِبِه"َوَأْرُجو َأنَُّه ال بأ ،وقال ابن عدي: "هو َحَسُن اْلَحِدیثِ ، )1(كثیر األوهام"
، وقال الشوكاني: "ُمتَّفَـٌق َعلَـى اِالْحِتَجـاِج )3(َیُكْن ِبِه َبْأٌس، َوَلْم َیُكْن َحاِفًظا، َوكان َأَحَد ُفَقَهاِء َمكََّة"

، )6(َق"، وقـال فـي موضـع آخـر: "َضـِعیٌف، َوقَـْد ُوثِّــ)5(وقـال الهیثمـي: "ِفیـِه َكـَالٌم، َوقَـْد ُوثـَِّق"، )4(ِبـِه"
  ، )7(َوَقْد ُوثَِّق" ،وقال الشوكاني: "َضعََّفُه اْلُجْمُهورُ 

َقاَل عبد  ،وَقاَل أحمد بن حنبل: "ُهَو َكَذا َوَكَذا، )8(ِإالَّ َأنَُّه َسیُِّئ اْلِحْفِظ" ،وقال الدارقطني: "ِثَقةٌ 
 ،)10("َیده َولینه حركفَ " یة المروذي:، وفي روا)9(َكاَن ُیَحرك َیده" ،َكَذا َوَكَذا :الَِّذي َیُقول أبي: اهللا

، )15(، وابن القیسراني)14(والنسائي ،)13(، وابن شاهین)12(، وَأُبو َداُودَ )11(وضعفه یحیى بن معین
وقال ، )18("ضعیف جداً " :، وقال ابن القیسراني في موضع آخر)17(، والبوصیري)16(والشوكاني
، وابن )21(، والعقیلي)20(أبو زرعة الرازي، وذكره )19(َضِعیٌف" ،"َسیُِّئ اْلِحْفظِ  الدارقطني:

                                                
  ).529) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1
  ).8/11) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(2
  ).11/359) البزار، المسند (ج(3
  ).5/252) الشوكاني، نیل األوطار (ج(4
  ).3/192) الهیثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (ج(5
    .)260(ص ه، ) المرجع نفس(6
  ).5/249) الشوكاني، نیل األوطار (ج(7
  ).466/ 3) الدارقطني، السنن (ج(8
  ).2/478روایة ابنه عبد اهللا (ج ،) أحمد ابن حنبل، العلل ومعرفة الرجال(9

  ).40روایة المروذي وغیره (ص ،) أحمد ابن حنبل، العلل ومعرفة الرجال(10
  ).4/150) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(11
  ).8/177) الذهبي، سیر أعالم النبالء  (ج(12
  ).178) ابن شاهین، تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین (ص (13
  ).97) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (14
  ).1/235) ابن القیسراني، ذخیرة الحفاظ (ج(15
  ).6/239) الشوكاني، نیل األوطار (ج(16
  ).2/134مصباح الزجاجة (جو  )،5/507) البوصیري، إتحاف الخیرة المهرة (ج(17
  ).4/2036) ابن القیسراني، ذخیرة الحفاظ (ج(18
  ).466/ 3) الدارقطني، السنن (ج(19
  ).2/657ومعه كتاب أسامي الضعفاء (ج ،) أبو زرعة الرازي، سؤاالت البرذعي(20
  ).4/150) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(21
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قال ابن الجنید: "قال رجل لیحیى بن ، و ، في الضعفاء)3(، والبلخي)2(، وأبو العرب)1(الجوزي
، وَقاَل ُعْثَمان بن سعید )4(لیس بذاك القوي" :قال ؟سمع الزنجي بن خالد ثقةأنا أو  ،معین

، وقال علي بن المدیني: "كان )5(اَك ِفي الَحِدیث"لیَسا ِبذَ  :الدارمي: "ُیَقال ِفي الزْنِجي والقداح
ما كتبت  ،: "منكر الحدیثأیضاً ، وَقاَل )7(: "لیس بشيٍء"مرةً ، وقال )6(لیس بالقوي" عندنا ضعیفاً 

منكر الحدیث،  ،وقال أبو حاتم الرازي: "لیس بذاك القوى، )8(وما كتبت عن رجل عنه" ،َعْنهُ 
، )10(وقال النسائي: " َلْیَس ِباْلَقِوّي ِفي الَحِدیث"، )9(وتنكر"وال یحتج به، تعرف  ،یكتب حدیثه

، )12(، وقال ابن رجب الحنبلي: "لم یكن بالحافظ")11(وقال أبو أحمد الحاكم: "لیس بالقوي عندهم"
 ،ِنِه ِنْعَم الرَُّجلُ َوَكاَن ِفي َبدَ  ،َواْلَخَطِأ ِفي َحِدیِثهِ  ،َكِثیَر اْلَغَلطِ  ،قال ابن سعد: " َكاَن َكِثیَر اْلَحِدیثِ و 

، )14(قال البخاري: "ُمنَكُر الحدیِث" ، و )13(َوَلِكنَُّه َكاَن َیْغَلُط، َوَداُوُد اْلَعطَّاُر َأْرَفُع ِمْنُه ِفي اْلَحِدیِث"
وقال ، )16(، وَقاَل أیضًا: "منكر الحدیث لیس بَشْيٍء")15(وقال في موضع آخر: "َذاِهُب اْلَحِدیِث"

  : "ُمْخَتلف ِفیِه".)18(البوصیري، و )17(ابن السمعاني

  

                                                
  ).3/117) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(1
  ).11/172) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(2
  ).172 (ص) المرجع نفسه، (3
  ).437) ابن معین، سؤاالت ابن الجنید ألبي زكریا یحیى بن معین (ص (4
  ).118روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (5
  )114) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة (ص (6
  )8/183) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج7/260الكبیر (ج ) البخاري، التاریخ(7
  ).7/ 8) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(8
  ).8/183) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(9

  ).127)، تسمیة من لم یرو عنه غیر رجل واحد (ص 127) النسائي، تسمیة فقهاء األمصار (ص (10
  ).4/267والكنى (ج) أبو أحمد الحاكم، األسامي (11
  ).3/445) ابن رجب، فتح الباري (ج(12
  ).6/42) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(13
  ).7/260) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(14
  ).191) الترمذي، العلل الكبیر (ص (15
  ).8/7) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(16
  ).11/172) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(17
  ).3/198یري، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (ج) البوص(18
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  خالصة القول فیه:

  .، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلمسیئ الحفظالراوي صدوق 

  .وخالفه بعضهم ،وقد وافق اإلمام ابن بشكوال  بعض النقاد على تعدیله

، َأُبو َسَلَمَة اْلِمْصِريُّ  )108(    .)1(ومائة مات سنة خمسین ،َمْعُروف ْبن ُسَوْید الُجذاميُّ
  .)2(شیٌخ ال بأس به قال ابن بشكوال: - 

  أقوال النقاد في الراوي:
، )6(، وابـــن حجــــر)5(وابـــن التركمـــاني ،)4(الـــذهبي، ووثقـــه )3(ذكـــره ابـــن حبـــان فـــي الثقـــات

   .)8(وقال ابن حجر: "مقبول"، )7(والوائلي
  خالصة القول فیه:

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ثقة،
  .على تعدیله معظم األئمةوال وافق اإلمام ابن بشك

   .)9(ُموَسى ْبُن َشْیَبَة اْلَحْضَرِميُّ اْلِمْصِريُّ  )109(

  .)10(من أقران ابن وهب، ال بأس به :قال ابن بشكوال -
 أقوال النقاد في الراوي: 

  ، )13("مقبول" :، وقال ابن حجر)12("وثق" :، وقال الذهبي)11(ذكره ابن حبان في الثقات

                                                
  ).540) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1
  ).135) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (2
  ).7/499) ابن حبان، الثقات (ج(3
  ).  2/280) الذهبي، الكاشف (ج(4
 ).8/268)  ابن التركماني، الجوهر النقي (ج(5
 ).4/1723ج)  ابن حجر، التلخیص الحبیر ((6
 ). 4/2411)  الوائلي، نزهة األلباب في قول الترمذي: "وفي الباب" (ج(7
  ).540) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (8
  ).551(ص  المرجع السابق) (9

  ).126) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (10
  ).7/453) ابن حبان، الثقات (ج(11
  ).2/304) الذهبي، الكاشف (ج(12
  ).551التهذیب (ص  ) ابن حجر، تقریب(13
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   .)1(حّدث عن موسى بن شیبة إال ابن وهب وحده" مامصري: "قال ابن یونس الو 
  خالصة القول فیه:

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، ال بأس به
  ه .على تعدیلالنقاد وافق اإلمام ابن بشكوال لم ی

   .)2(اْلَمَعاِفِريُّ  َیْعُقوُب ْبُن َعْمٍرو )110(
  .)3(شیٌخ ال بأس به قال ابن بشكوال: - 

  قاد في الراوي:أقوال الن
   .)4(ذكره ابن حبان في الثقات

  خالصة القول فیه:
  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ال بأس به

  .لم تجد الباحثة أقواًال للنقاد فیه
  .)5(مولى ُمَعاِوَیة ،ُیوُسَف ْبِن َطْهَمانَ  )111(

  .)6(شیٌخ ال بأس به :قال ابن بشكوال - 

  أقوال النقاد في الراوي: 

وقال ، )8(وقال: "ال ُیتاَبُع َعَلْیِه" ًا،، وذكر له البخاري حدیث)7(ابن حبان في الثقاتذكره 
، وذكره )9("والذي َأَشاَر ِإَلْیِه الُبخاِرّي ِإنََّما ُهَو حدیث واحد ،ابن عدي: "لیس َلُه كثیر حدیث

   .)11(، وقال الذهبي: "واه")10(العقیلي في الضعفاء
                                                

  ).1/696) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(1
  ).7/643) ابن حبان، الثقات (ج(2
  ).254) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (3
  ).7/643) ابن حبان، الثقات (ج(4
  ).5/552) ابن حبان، الثقات (ج(5
  ).255) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (6
  ).5/552) ابن حبان، الثقات (ج(7
  ). 8/378) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(8
  ).8/509) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(9

  ).4/449) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(10
  ).4/467) الذهبي، میزان االعتدال (ج(11
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  خالصة القول فیه:

  .هللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلموا ،ضعیف

  .النقاد على تعدیلهأكثر لم یوافق اإلمام ابن بشكوال 

  

  المطلب الثالث 
  بألفاظ قریبة من الجرحابن بشكوال الرواة الذین عدلهم 

  : المصطلح األول/  صالح

   .)1(ْسَحاقَ ِإْبرَاِهیم ْبن شاكر ْبن َخطَّاب بن  َشاكر بن َخطَّاٍب الّلّجام، یكنى، َأَبا إِ  )112(

حافظًا  ،واالنقباض عن الناس ،كان رجًال صالحًا ورعًا، قدیم الخیر قال ابن بشكوال: - 
  .)2(عارفًا بهم ،وأسماء الرجال ،للحدیث

   أقوال النقاد في الراوي:

 ،وٕان كان أحد في عصره من األبدال ،بن عبد البر: "كان رجًال صالحاً اقال أبو عمر 
  ،)3(فیوشك أن یكون هو منهم"

   .)4("كان رجًال صالًحا وِرًعا، حافًظا للحدیث وأسماء الرجال وقال الذهبي: " 
  خالصة القول فیه:

   .صالح حافظ، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  م.في كالمه ، واإلمام الذهبيوافق اإلمام ابن بشكوال اإلمام ابن عبد البر

  

  

                                                
  ).90) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (1
  ).90) المرجع السابق، (ص (2
  ). 91شكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص ) ابن ب(3
 ).8/826)  الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(4
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، یعرف: بابن ُعْصُفور، یكنى: َأَبا ظِه بن منَأْحَمَد ْبِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اللَّ  )113(  ور اْلَحْضَرِميُّ
   .)2(، توفي سنة عشٍر وأربع مائة)1(اْلَقاِسمِ 

عاقًال زاهدًا في الدنیا، من أهل العلم واألدب  ،كان فاضًال صالحاً  قال ابن بشكوال: - 
  .)3(والفهم

   أقوال النقاد في الراوي:

خطیبًا فاضًال، صالحًا زاهدًا، عاقًال، من  ،هًا مشاوراً قال القاضي عیاض: "كان ببلده فقی
، وقال ابن عبد )5(، وقال أبو حیان: "كان ناسكًا في الورع والعلم والحكایة")4(أهل العلم واألدب"

  .)6(والمواعظ" ،والحكم ،فقیهًا أدیبًا، وكان كثیر الشعر في الزهد ،البر: "كان رجًال صالحًا فاضالً 
  :خالصة القول فیه

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، صالحٌ  فاضلٌ 
   .وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد

   .)7(ِإْسَماِعیُل ْبُن اْلَیَسَع، َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِن اْلُكوِفيُّ اْلَفِقیهُ  )114(
  .)8(قاٍض على مصر ،رجٌل صالحٌ  ،كوفي :قال ابن بشكوال - 

 أقوال النقاد في الراوي:
َم ِبِه َأْهُل َقاَل ابْ  ُن َأِبي َمْرَیَم: "َكاَن ِمْن َخْیِر ُقَضاِتَنا، َوَكاَن َمْذَهُبُه ِإْبَطاُل اَألْحَباِس، َفتََبرَّ

   .)10(، وَقاَل َیْحَیى ْبُن ُبَكْیٍر: "َكاَن َفِقیًها َمْأُموًنا")9(ِمْصَر"

                                                
  ).35) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (1
  ).36، (ص السابق) المرجع (2
  ).35) المرجع نفسه، (ص (3
  ).8/27) القاضي عیاض، ترتیب المدارك وتقریب المسالك (ج(4
  ).8/27ق، (ج) المرجع الساب(5
)، أبو جعفر الضبي، بغیة الملتمس في تاریخ 136) الحمیدي، جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس (ص (6

  ).195رجال أهل األندلس (ص 
  ).4/582) الذهبي، تاریخ اإلسالم  (ج(7
  ).56) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (8
  ).4/582) الذهبي، تاریخ اإلسالم  (ج(9

  ).4/582، (جابقالس) المرجع (10
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 خالصة القول فیه:

   .، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلمصالحٌ  رجلٌ 

   .ق اإلمام ابن بشكوال النقادواف

ْنَعاِنيّ )1(َحْفُص ْبُن َمْیَسَرَة اْلُعَقْیِليُّ  )115( ، نزیل عسقالن، مات سنة إحدى )2(، َأُبو ُعَمَر الصَّ
   .)3(ومائة وثمانین

  .)4(قال ابن بشكوال: شیٌخ صالحٌ  -

  أقوال النقاد في الراوي: 

، وٕانما یطعن علیه أنه )6(بأس به" ، وقال أیضًا: "ال)5(قال یحیى بن معین: "ِثَقة"
حیث قال ابن الُجَنید: "سَألُت َیحَیى، عن َحفص بن َمیَسَرة؟ فقال: ال َبأَس به، سماُعُه  ،عرض

من َزید بن َأسَلم َعرٌض، أخبرني َمن َسِمَع َحفص بن َمیَسَرة یقول: كان َعبَّاد بن َمنصور َیعِرُض 
، وقال أحمد بن حنبل: "لیس به بأس، وقال أیضًا )7(على َزید بن َأسَلم، ونحن َنسمع منه"

، وقال الذهبي: "ِثَقة یْحَتج ِبِه ِفي )9(ال بأس به" ،، وقال یعقوب بن سفیان: "ثقة)8(ثقة"

                                                
) العقیلي: بضم العین المهملة، وفتح القاف، وسكون الیاء المنقوطة باثنتین من تحتها، هذه النسبة إلى عقیل (1

  ).9/341بن كعب بن عامر بن ربیعة ، انظر: السمعاني، األنساب (ج
ْنعاني: بفتح الصاد المهملة، وسكون النون، وفتح العین، ألف المهملة، وال(2 نون بعد األلف، هذه النسبة ) الصَّ

  ).8/330إلى صنعاء، انظر: المرجع السابق، (ج
  ).174) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (3
  ).77) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (4
  ).4/412روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (5
)، وقال الدوري َسِمعت یحیى َیُقول 348) ابن معین، سؤاالت ابن الجنید ألبي زكریا یحیى بن معین (ص (6

روایة  -َحْفص بن میسَرة َلْیَس ِبِه َبْأس َوَیُقوُلوَن ِإنَّه عرض على زید بن أسلم، انظر: تاریخ ابن معین 
  ).4/441الدوري (ج

)، وقال ابن ُمحرز: َسِمعُت َیحَیى بن 348) ابن معین، سؤاالت ابن الجنید ألبي زكریا یحیى بن معین (ص (7
عین، وسَألُته عن َحفص بن َمیَسَرة؟ فقال: َسِمَع َعرًضا، كان َعبَّاد بن َكثیر َیعِرُض لهم على َزید بن مَ 

َأسَلم، وغیره، قال َأبو َجعَفر السَُّویدي: ذهبُت إلى َحفص بن َمیَسَرة، فسَألُته أن یخرج ِإَليَّ كتاًبا، فقال لي: 
  ).2/151روایة ابن محرز (ج - نظر: تاریخ ابن معین ِإنما كان َعبَّاد بن َكثیر َیعِرُض لنا. ا

  ).3/187)، ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج2/479) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال (ج(8
  ).2/419)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج14/444) ابن عساكر، تاریخ دمشق (ج(9
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َحاح" وقال الذهبي: "الُمَحدُِّث، ، )2(، وقال الذهبي: "وكان من العلماء األتقیاء، له َمَواِعُظ" )1(الصِّ
، و ذكره ابن حبان في )5(ربما وهم" ،، وقال ابن حجر: "ثقة)4(، وقال أیضًا: "ثقة")3(اِإلَماُم، الثَِّقُة"

  ،)8(، وقال أبو حاتم الرازي: "صالح الحدیث")7(وقال أبو زرعة: "ال بأس به"، )6(الثقات 

وقال أبو  ،)9(َوَقال في موضع آخر: "یكتب حدیثه، ومحله الصدق، وفي حدیث بعض اَألوهام" 
، وقال ابن حبان: "ربما )11(، وقال السَّاِجي: "في حدیثه ضعف")10(ف في السماع""یضعداود: 

یتكلمون  ،: "روى عن العالء مناكیرمرةً ، وقال )13(َقاَل اْألَْزِدّي: "َیَتَكلَُّموَن ِفیِه"و ، )12(وهم"
   .)14(فیه"

بن حجر: ، وقال ا)15(وقال الذهبي: "بل احتج به أصحاب الصحاح، فال یلتفت إلى قول األزدي"
قال َیحَیى بن َمعین: "وما ، و )16("وشذ األزدي فقال روى عن العالء بن عبد الرحمن مناكیر"

والعرض كما یقول ابن الصالح:  )17(أحَسن حاله إن كان سماعه كله َعرًضا، كَأنه یقول مناولًة"
من حیث  ،"من أقسام األخذ، والتحمل: القراءة على الشیخ، وأكثر المحدثین یسمونها (َعْرًضا)

كما یعرض القرآن على المقرئ، وسواء كنت أنت  ،إن القارئ یعرض على الشیخ ما یقرؤه
                                                

  ).1/182)، المغني في الضعفاء (ج87دهم (ص ) الذهبي، الرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال یوجب ر (1
  ).4/837) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(2
  ).7/266) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(3
  ).69) الذهبي، من تكلم فیه وهو موثق (ص (4
  ).174) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5
  ).6/200) ابن حبان، الثقات (ج(6
  ).3/187(ج ) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل(7
  ).3/187) المرجع نفسه، (ج(8
)، ابن حجر، 7/76)، المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج14/444) ابن عساكر، تاریخ دمشق (ج(9

  ).2/419تهذیب التهذیب (ج
  ).419/ 2) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(10
  ).2/419) المرجع نفسه، (ج(11
  ).293) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (12
  ).569/ 1)، الذهبي، میزان االعتدال (ج1/225) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(13
  ).419/ 2) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(14
  ).1/569) الذهبي، میزان االعتدال (ج(15
  ).398) ابن حجر، مقدمة فتح الباري (ص (16
  ).348ص ) ابن معین، سؤاالت ابن الجنید ألبي زكریا یحیى بن معین ((17
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القارئ، أو قرأ غیرك وأنت تسمع، أو قرأت من كتاب، أو من حفظك، أو كان الشیخ یحفظ ما 
وال خالف أنها روایة صحیحة، إال  یقرأ علیه، أو ال یحفظه لكن یمسك أصله هو أو ثقة غیره.

   .)1(ي عن بعض من ال یعتد بخالفه، واهللا أعلم"ما حك
  خالصة القول فیه:

   .ثقة ربما وهم، وقول األزدي غیر معتبر، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم
   .وافق اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد على تعدیله

   .)2(َسَنَة َأْرَبٍع َوَثَماِنیَن َوِماَئةٍ  َماَت َكْهالً  ،َأُبو َعْبِد المِلك ،َزْیُن ْبُن ُشَعْیٍب اْلَمَعاِفِريُّ اْلِمْصِريُّ  )116(
  .)3(قال ابن بشكوال: شیٌخ صالحٌ  -

  أقوال النقاد في الراوي: 
، وَقاَل اْلَحاِرُث ْبُن ِمْسِكیٍن: "َكاَن )4(ذكره ابن حبان في الثقات وقال: "ُمْستَِقیم الَحِدیث"

ْؤَیا" ، وقال الذهبي:)5(ِمْن ِعْلَیِة أصحاب مالك"    .)6("َكاَن َفِقیًها، َكِبیَر اْلَقْدِر، َعاِبًدا، َعاِبًرا ِللرُّ
  خالصة القول فیه:

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،شیخ صالح
   .وافق اإلمام ابن بشكوال النقاد على تعدیله

، مات سنة خمس َأُبو ِإْسَماِعیَل الْ  ،)7(ِضَماُم ْبُن ِإْسَماِعیَل بن مالك اْلُمرَاِديُّ  )117( ِمْصِريُّ
   .)8(ومائة وثمانین

   .)9(: شیٌخ صالحٌ قال ابن بشكوال - 

                                                
  ).137) ابن الصالح، معرفة أنواع علوم الحدیث (ص (1
  ).4/855) الذهبي، تاریخ اإلسالم  (ج(2
  ).100) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (3
  ).8/257) ابن حبان، الثقات (ج(4
  ).4/855) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(5
  ).4/855) المرجع نفسه، (ج(6
َوفتح الرَّاء، َوبعد اْأللف َدال ُمْهمَلة، َهِذه النِّْسَبة ِإَلى ُمَراد، واْسمه یحابر بن َمالك بن  ) اْلمَراِدي: ِبَضم اْلِمیم،(7

َحاَبة، َومن بعدهْم ِمْنُهم، انظر: ابن األثیر الجزري،  أدد، وینسب ِإَلى ُمَراد خلق كثیر من اْلَجاِهِلیَّة، َوالصَّ
 ).3/188اللباب في تهذیب األنساب (ج

  ).280جر، تقریب التهذیب (ص ) ابن ح(8
  ).146) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (9
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  أقوال النقاد في الراوي:  
، وقال )2(كان متعبدًا" ،، وقال أبو حاتم الرازي: "كان صدوقاً )1(قال العجلي: "ثقة"

: "ِضَماٌم اً أیض، وقال )4(لینه بعض اْلحفاظ" ،، وقال الذهبي: "َصُدوق)3(العقیلي: "صدوق ثقة"
وقال یحیى بن معین: "كان ، )6(، وقال ابن حجر: "صدوق ربما أخطأ")5(َصاِدٌق، َحَسُن اْلَحِدیِث"

: "لیس به مرةً قال و ، )8(: "ال بأس به"أیضاً ، وقال )7(ال بأس به، ُشَویٌخ، وهو قلیُل الحدیث"
، وقال أحمد بن )11(ائي: "لیس به بأس"، َوَقال النَّسَ )10(، وقال ابن شاهین: "َلْیَس ِبِه َبْأس")9(بأٌس"

، وقال أیضًا: )13(وقال: "َوَكاَن یخطئ" ،كره ابن حبان في الثقات، وذ)12(حنبل: "صالح الحدیث"
وهو  ،قال: "كان متعبدًا زاهداً  ،، ولما ذكره ابن خلفون في "الثقات")14("كان یهم في األحایین"

وسرد له  ،ه ابن عدي في الكامل في الضعفاءذكر ، و )15(عندي في الطبقة الثالثة من المحدثین"
وفي حدیثه  ،، وقال أبو الفتح األزدي: "یتكلمون فیه)17(، ونسبه إلى الضعف)16(أحادیث حسنة

   .)20(، وقال الدارقطني: "متروك")19(، وقال الذهبي: "لینه بعضهم بال حجة")18(لین" 
                                                

  ).232) العجلي، الثقات (ص (1
  ).4/469) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(2
  ).4/459) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(3
  ).1/313) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(4
  ).4/867) الذهبي، تاریخ اإلسالم  (ج(5
  ).280ن حجر، تقریب التهذیب (ص ) اب(6
  ).1/91روایة ابن محرز (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (7
  ).4/469) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(8
  ).93)  ابن معین، من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال روایة ابن طهمان (ص (9

  ).120) ابن شاهین، تاریخ أسماء الثقات (ص (10
  ).4/458)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج13/313لمزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج) ا(11
)، وقال عبد اهللا بن أحمد: عرضت 2/477) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(12

عها َفِإنَُّه َصالح، َأو َقاَل ِثَقة، انظر العلل َعَلْیِه َأَحاِدیث لسوید َعن ضمام، َفَقاَل لي: ُاْكتُْبَها كلَها، َأو َقاَل: تتب
  ).2/478ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج

  ).6/486)، (ج6/485) ابن حبان، الثقات (ج(13
  ).300) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (14
  ).7/35) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(15
  ).5/165ج) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال ((16
  )، باب من ابتداء أسامیهم ضاد ممن ینسبون إلى ضرب من الضعف.5/147) المرجع نفسه، (ج(17
  ).459/ 4)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج7/35) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(18
  ).2/329) الذهبي، میزان االعتدال (ج(19
  ).38) البرقاني، سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص(20
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  خالصة القول فیه:

  .ى وأعلمواهللا سبحانه وتعالى أعل ،صدوق ربما أخطأ

  .وافق اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد على تعدیله

   .)2(ومائة اْألَُمِويُّ موالهم، مات بعد الستین )1(عبد اْلَجبَّار بن عمر اْألَْیِلي )118(
  .)3(رجٌل صالٌح، له منكرات عن الزهري  قال ابن بشكوال: - 

   أقوال النقاد في الراوي:

، وقال )5(بن صالح: "ثقة، في حدثیه تخلیط وخالف" ، وقال أحمد)4(قال ابن سعد: "ثقة"
، وقال )7(قال في موضع آخر: "لیس بَشْيٍء، وَال یكتب حدیثه"و ، )6(یحیى بن معین: "َضِعیف"

  ، )8(أیضًا: "َلْیَس ِبَشْيء"

، وقـال الجوزجـاني: "ضـعیف الحـدیث  )10(، وقال مرًة: "َلْیَس َحِدیثه ِبَشْيء")9(وقال مرًة: "ال شيء"
، وابــن )14(، والــدار قطنــي)13(والنســائي ،)12(َوَقــال َأُبــو َداُودَ   ،)11(لــم نســمع مــن یــذكر عنــه بدعــة"و 

                                                
یلي: بفتح األلف، وسكون الیاء المنقوطة من تحتها باثنتین، وفي آخرها الالم، هذه بلدة على ساحل بحـر ) األ(1

القلــزم ممــا یلــي دیــار مصــر، خــرج منهــا جماعــة مــن العلمــاء، والفضــالء فــي كــل نــوع، انظــر: الســمعاني، 
  ).1/409األنساب (ج

  ).1/552) ابن حجر، تقریب التهذیب (ج(2
  ).188وخ ابن وهب (ص ) ابن بشكوال، شی(3
  ).7/360) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(4
  ).229) ابن شاهین، تاریخ أسماء الثقات (ص (5
  ).357) ، سؤاالت ابن الجنید (ص 3/165روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (6
  ).7/13) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(7
  ).3/180روایة الدوري (ج -  ) ابن معین، تاریخ ابن معین(8
)، ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل 3/266السفر الثالث (ج -) ابن أبي خیثمة، تاریخ ابن أبي خیثمة (9

  ).6/31(ج
  ). 3/254ابن معین، تاریخ ابن معین، روایة الدوري (ج) (10
  ).258) الجوزجاني، أحوال الرجال (ص (11
  ).6/103)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج16/390ال (ج) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرج(12
  ).72) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (13
  ).1/149) الدارقطني، الضعفاء والمتروكون (ج(14
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،  وقــــال محمــــد بــــن یحیــــى الــــذهلي: "ضــــعیف )2("ضــــعیف"، وقــــال الترمــــذي: "یضــــعف" )1(حجــــر
ره ، وذكـ)4(والضـعف َعلَـى روایاتـه بـین" ،، قال ابن عدي: "َعامَُّة ما یرویه یخالف ِفي َذِلكَ )3(جدًا"

في الضـعفاء، وَذَكـره یعقـوب بـن سـفیان فـیمن یرغـب عـن  )7(، والذهبي)6(ابن الجوزيو  ،)5(العقیلي
قـــال أبـــو زرعـــة: "ضـــعیف ، و )9("وكـــان یتفقـــه ،غیـــره أثبـــت منـــه" :، وقـــال الحربـــي)8(الروایـــة عـــنهم

منكـــر  ،، وقـــال أبـــو حـــاتم الـــرازي: "ضـــعیف الحـــدیث)10(الحـــدیث لـــیس بقـــوى، وقـــرأ علینـــا حدیثـــه"
ـــــْأِتي  ،قـــــال ابـــــن حبـــــان: "َكـــــاَن َرِديء اْلِحْفـــــظو ، )11(لـــــیس محلـــــه الكـــــذب" ،دیث جـــــداً الحـــــ ـــــن َی ِممَّ

  ، )12(ِإالَّ ِفیَما َوافق الثَِّقات" ،َال َیُجوز اِالْحِتَجاج ِبهِ  ،بالمعضالت َعن الثَِّقات

قال و ، )14(، وقال البخاري: "لیس بالقوي عندهم")13(قال علي بن المدیني: "لم یكن بشيء"و 
، )16(عنده مناكیر" ،، وقال في موضع آخر: " لیس بالقوي عندهم)15(البخاري: "عنده مناكیر"

")18(والبیهقي ، )17(وقال ابن القیسراني ، )19(قال أبو داود السجستاني: "َغْیر ثقة"، و : "َلْیَس ِباْلَقِويِّ

                                                
  ).1/552) ابن حجر، تقریب التهذیب (ج(1
  ).4/438) الترمذي، السنن (ج(2
  ).6/104) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(3
  ).7/15ضعفاء الرجال (ج ) ابن عدي، الكامل في(4
  ).3/86) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(5
  ).82/ 2) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(6
  ).235)، الذهبي، دیوان الضعفاء (ص 1/366) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(7
  ).3/44) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(8
  ).6/104) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(9

  ).6/31) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(10
  ).6/31، (جالسابق) المرجع (11
  ).2/158) ابن حبان، المجروحین (ج(12
  ).135) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة (ص (13
  ).94) البخاري، الضعفاء الصغیر  (ص (14
  ).3/386) البخاري، التاریخ األوسط  (ج(15
  ).3/86)، العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج7/13عفاء الرجال (ج) ابن عدي، الكامل في ض(16
  ).5/2707) ابن القیسراني، ذخیرة الحفاظ (ج(17
  ).4/381) البیهقي، السنن الكبرى (ج(18
  ).213) أبو داود، سؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعدیل (ص (19
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ه البرقي أیضًا في باب من ، وذكر )2(البرقي: "لیس بثقة"ابن ال ، وق)1(َوَقال النََّسائي: "َلْیَس بثقة"
قال أبو ، و )4(، وقال أبو أحمد الحاكم: "لیس بالمتن عندهم")3(كان األغلب على حدیثه الوهم

وأما مسائله فال بأس، كأنه یقول: حدیثه واه، و"مسائله" مستقیمة، َیعني  ،زرعة: "واهي الحدیث
، قال ابن یونس )6(اُوَد: "منكر الحدیث"، َوَقاَل َأُبو دَ )5(ما روى من "المسائل"، عن ربیعة، وغیره"

   .)8(، وقال الدَّاَرُقْطِنّي: "متروك")7(المصري: "منكر الحدیث"

  :خالصة القول فیه
الراوي ضعیف الحدیث، متفق على تضعیفه، سوى توثیق ابن سعد وأحمد بن صالح، 

  واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
  تعدیله. بعض النقاد علىبشكوال وافق اإلمام ابن 

، وتـوفي سـنة إحـدى )9(ُعَمر ْبن ُحسین ْبن محمـد ْبـن نابـل اُألمـوّي، یكنـى: َأَبـا َحْفـص )119(
  .)10(وأربع مئة

سمع  ،من بیت علم ودین. وكف بصره في آخر عمره ،: كان شیخًا صالحاً قال ابن بشكوال - 
   .)11(الناس منه كثیراً 

  : أقوال النقاد في الراوي
، وقال الذهبي: )12(عفیفًا موسرًا رحمه اهللا" ،"كان ثقة صدوقاً قال ابن حیان القرطبي: 

   .)13(ُكف بصره بآخره، وسمع الّناس منه كثیًرا" ،"شیخ محدَّث صالح ُمسند، من بیت ِعلم ودین

                                                
)، تاریخ 2/534)، الذهبي، میزان االعتدال (ج16/390(ج) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (1

  ).6/104)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج4/429اإلسالم (ج
  ).58) ابن البرقي، تمییز ثقات المحدثین وضعفائهم وأسمائهم وكناهم (ص (2
  ).104/ 6) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(3
  ).6/104) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(4
  ).2/421ة، الضعفاء، وأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤاالت البرذعي (ج) أبو زرع(5
  ).4/429)، الذهبي، تاریخ اإلسالم  (ج3/87) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(6
  ).118/ 2) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(7
  ).47) البرقاني، سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص (8
  ).11ریخ أئمة األندلس (ص ) ابن بشكوال، الصلة في تا(9

  ).11، (ص السابق) المرجع (10
  ).11) المرجع نفسه، (ص (11
  ).11) المرجع نفسه، (ص (12
  ).9/34) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(13
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 خالصة القول فیه:
  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، صالحٌ  شیخٌ 

   .تعدیله وافق اإلمام ابن بشكوال كل من ابن حیان والذهبي على

، توفي رحمه اهللا في )1(ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَمَر اْلُجَهِنيُّ اْلُمْكِتُب، یكنى: َأَبا َحْفص )120(
  .)2(شوال سنة تسٍع وأربع مئة

    .)3(: كان رجًال صالحًا متعبداً قال ابن بشكوال - 
  خالصة القول فیه:

   .، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلممتعبدٌ  صالحٌ 
   .للنقاد م تجد الباحثة أقواالً ل
، وقیل َماَت َسَنَة َسْبٍع َوَسْبِعیَن )5(، مات قبل التسعین)4(ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلٍم الطَّاِئِفيُّ  )121(

   .)6(َوِماَئةٍ 

  .)7(شیٌخ صالحٌ :قال ابن بشكوال  -

  أقوال النقاد في الراوي: 

ــْأس: "لــم یأیضــاً قــال و ، )8(قــال یحیــى بــن مِعــین: "ِثَقــة" َوَكــاَن ُســْفَیان بــن ُعَیْیَنــة  ،كــن ِبــِه َب
َوَكـاَن ِإذا  ،َكَأنَّـُه یخطـئ :َكـاَن ِإذا حـدث مـن حفظـه َیقُـول ،َومـن أهـل قریتـه ،َومـن َأِبیـه ،أثبت ِمْنهُ 

قـال و  ،)11(، وقـال العجلـي: "ثقـة")10(: "لـیس بـه بـأس"مـرةً َقاَل و ، )9(حدث من ِكَتابه َفَلْیَس ِبِه َبْأس"

                                                
  ).375) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (1
  ).376، (ص السابق) المرجع (2
  ).376) المرجع نفسه، (ص (3
بفتح الطاء المهملة، وكسر الیاء المنقوطة بنقطتین من تحتها، بعد األلف وفي آخرها الفاء، هذه  ) الطائفي:(4

  ).9/18النسبة إلى الطائف، وهي مدینة على اثنى عشر فرسخًا من مكة، انظر: السمعاني، األنساب (ج
  ).506) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5
  ).4/740) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(6
  ).114ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص ) (7
  ).197روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (8
  ).3/76روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (9

  ).7/295) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(10
  ).414) العجلي، الثقات (ص (11
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، وقـال فـي )1(»"َال َبـْأَس ِبـهِ  ،ِثَقةٌ « "ِإْن َكاَن ُسْفَیاُن ْبُن ُعَیْیَنَة َأْثَبَت ِمْنُه َفُهَو َأْیًضا ي:یعقوب الفسو 
ــةَ هــموضــع آخــر: " ــْن ُشــُیوِخ َمكَّ ــِه" ،َو ِم ــْأَس ِب ــاَن  ،ذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات، و )2(َال َب وقــال: "َك

ــد ْبــن ُمســلم ِصــَحاح"َوزعــم عبــد الــرَّْحَمن بــن مْهــدي َأن كتــب ُمحَ  ،یخطــئ ، وقــال فــي موضــع )3(مَّ
، َوَقال َأُبو َداُوَد: "لیس ِبِه )4(حایین"وكان یهم في األ ،آخر: "ممن كان له العنایة الكثیرة في العلم

، وقال علي )6(ولم أر له حدیثًا منكرًا" ،ال بأس به ،وَقاَل ابن عدي: "هو صالح الحدیث، )5(بأس"
 قــال الــذهبيو  ،)8(َوَقــاَل اْبــُن َمهــدّي: "ُكتُــُب ُمَحمــد صــحاح" ،)7(وســطًا"بــن المــدیني: "كــان صــالحًا 

ـــــین ـــــه ل ـــــق" ،:"فی ـــــد وث ـــــال و ، )9(وق ـــــال الســـــاجي: "صـــــدوق)10(: "َمْشـــــُهور"أیضـــــاً ق ـــــي  ،، وق یهـــــم ف
وقـــال أحمـــد بـــن حنبـــل: "مـــا ، )12(یخطـــئ مـــن حفظـــه" ،، وقـــال ابـــن حجـــر: "صـــدوق)11(الحـــدیث"

ن َعبد الَحمید الَمیموني: "سمعُت َأحمد بن َحنَبل یقول: ِإذا ، وقال َعبد الَملك ب)13(أضعف حدیثه"
َحـدَّث ُمحمــد بــن ُمســلم ِمــن َغیــر ِكتــاب، َیعنــي َأخَطــأ، ثُــم َضــعََّفه علــى ُكــل حــال ِمــن ِكتــاب وَغیــر 

ـــــَده َضـــــعیًفا" ـــــه ِعن ـــــاب، َفَرَأیُت ـــــي الضـــــعفاء)14(ِكت ـــــي ف ـــــْیَس )15(، وذكـــــره العقیل ـــــال النســـــائي: "َل ، وق
"    .)17(َفِإْن َكاَن الطَّاِئِفيَّ َفُهَو َساِقٌط َأْلَبتََّة" ،، وقال ابن حزم: "َأمَّا ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلمٍ )16(ِباْلَقِويِّ

  
                                                

  ).1/435) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(1
  ).3/240) المرجع نفسه، ج(2
  ).7/399) ابن حبان، الثقات (ج(3
  ).234) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (4
  ).9/444)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج415/ 26) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(5
  ).7/296) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(6
  ).136، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ص ) محمد بن أبي شیبة(7
  ).1/223) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(8
  ).2/219) الذهبي، الكاشف (ج(9

  ).633/ 2) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(10
  ).9/445) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(11
  ).506) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (12
  ).2/148)، (ج1/189فة الرجال، روایة ابنه عبداهللا (ج) أحمد بن حنبل، العلل ومعر (13
  ).4/134) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(14
  ).4/134) المرجع السابق، (ج(15
  ).6/356) النسائي، السنن الكبرى (ج(16
  ).451) ابن حزم، حجة الوداع (ص (17
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  خالصة القول فیه:

صدوق یحتج به إذا حدث من كتابه، وال یحتج به إذا حدث من حفظه، ألنه یخطئ، 
   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  .أغلب النقاد على تعدیلهوافق اإلمام ابن بشكوال 
َدِفي، َأَبا اْلَقاِسِم، وتوفي سنة أربعین وأربع مائة )122(    .)1(ُمَفرٍَّج بن الصَّ

   .)2(كان شیخًا صالحاً  قال ابن بشكوال: - 

  خالصة القول فیه:

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،صالحٌ  شیخٌ 

  .للنقاد فیه لم تجد الباحثة أقواالً 

  .)4(ومائة مات سنة ثمان وستین ،َأُبو یِزید اْلمْصِريّ  )3(یِزید الكَالِعيَناِفع بن  )123(

  .)5(: صالحٌ قال ابن بشكوال - 

  :أقوال النقاد في الراوي

قال أحمد بن صالح المصري: ، و )7(قال یحیى بن معین: "ِثَقٌة"و ، )6(قال الحاكم: "ثقة مأمون"
قال ابن یونس المصري: "كان ثبتًا في و ، )9(، وقال العجلي: "ثقة")8("كان من ثقات الناس"
  ، )10(الحدیث، ال یختلف فیه"

                                                
  ).585) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص(1
  ).585(ص ) المرجع السابق،(2
نزلت الشام، » كالع«) الَكالعي: بفتح الكاف، وفي آخرها العین المهملة، هذه النسبة إلى قبیلة یقال لها (3

وأكثرهم نزلت حمص، والمشهور بالنسبة إلیها عبد اهللا بن خالد بن معدان الكالعي، من أهل الشام، انظر: 
  ).11/186السمعاني، األنساب (ج

  ).559هذیب (ص ) ابن حجر، تقریب الت(4
  ).140) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (5
  ).160) السجزي، سؤاالت السجزي للحاكم (ص (6
  ).339) ابن معین، سؤاالت ابن الجنید لإلمام یحیى بن معین (ص (7
  ).10/412)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج29/297) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(8
  ).447ات (ص ) العجلي، الثق(9

  ).1/492) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(10
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، وذكره )3(قال ابن حجر: "ثقة عابد"و ، )2(، وقال أیضًا: "كان أحد الثقات")1(وقال الذهبي: "ثقة"
َعن َتاِبِعّي، َفَأما ُرْؤَیته للتابعین َفَلْیَس  وقال: "لست احفظ َلُه َسَماعاً  ،ابن حبان في الثقات

، وقال )6(، وقال النسائي: "لیس به بأس")5(وقال أبو حاتم الرازي: "ال بأس به"،)4(كر"بمن
   .)r")7وكان من خیار أمة محمد  ،ثنا نافع بن یزید ،الصنعاني: "ثنا بن أبي مریم

  خالصة القول فیه:

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ثقة

  .وٕان كان حكمهم أعلى من حكمهوافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد على تعدیله، 

   .)8(أو قبلهاومائة، أو َأُبو َسِعیٍد، مات سنة ستین  ،َأُبو َعبَّاد ،ِهَشاِم ْبِن َسْعٍد اْلَمَدِنيِّ  )124(

  )9(: صالح الحدیث، وبعض الناس یمسه [بضعٍف]، وهو ال بأس بهقال ابن بشكوال - 

  : أقوال النقاد في الراوي

بـو زرعـة: "شـیخ أ، وقـال )10(ثقـة، وهـو أثبـت النـاس ِفـي َزْیـُد ْبـن أسـلم"قال َأُبو َداُود: "ُهَو 
، هـــو هكـــذا عنـــدي، وهشـــام أحــب إلـــى مـــن محمـــد بـــن إســحاقوكـــذلك محمـــد بـــن  ،محلــه الصـــدق

  ، )11(سحاق"إ

                                                
  ).2/315) الذهبي، الكاشف (ج(1
  ).1/196) الذهبي، العبر في أخبار من غبر (ج(2
  ).559) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (3
  ).9/209) ابن حبان، الثقات (ج(4
بن أبي حاتم، سئل أبي ابن عن نافع بن یزید )، قال عبد الرحمن 8/458) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5

  وبكر بن مضر فقال: هما متقاربان .
  ). 10/412)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج297/ 29) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(6
  ).10/412) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(7
  ).572(ص  المرجع السابق) (8
  ).245ص ) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب ((9

  ).4/299)، میزان االعتدال (ج4/243) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(10
  ).9/62) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(11



239  
  

اِدُق")1(وقال الساجي: "صدوق" ، وقال في موضع آخر: )2(، وقال الذهبي: "اِإلَماُم، الُمَحدُِّث، الصَّ
ورمي  ،، وقال ابن حجر: "صدوق له أوهام)4(، وقال أیضًا: "حسن الحدیث")3(ُهور""َصُدوق َمشْ 

، وقال ابن سعد: "كان متشیًعا )6(وقال العجلي: "جائز الحدیث، وهو حسن الحدیث"، )5(بالتشیع"
قال یحیى بن ، و )7(وكان كثیر الحدیث یستضعف" ،وكان صاحب محامل ،آلل أبي طالب
قال و ، )9(، وقال في موضع آخر: "لیس هو بذاك القوى")8(وك الحدیث"لیس بمتر  ،معین: "صالح

َكاَن َیْحیى ْبن َسِعید  ،، وقال مرًة: "لیس بَشْيءٍ )11(، وقال مرًة: "َضِعْیف")10(أیضًا: "فیه ضعف"
قال أحمد بن ، و )13(ولم یكن بالقوي" ،، وقال علي بن المدیني: "صالح)12(القطان ال یحدث عنه"

، وقال )15(، وقال أیضًا: "لیس هو محكم الحدیث")14(هشام بن سعد بالحافظ"حنبل: "لم یكن 
، وقال أیضًا: "ذكر له هشام بن سعد )16(مرًة: "كان یحیى بن سعید ال یحدث عن هشام بن سعد"

  ،)17(فلم یرضه، وقال: لیس بمحكم الحدیث"

                                                
  ).11/40) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(1
  ).7/344) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(2
  ).2/710) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(3
  ).2/336) الذهبي، الكاشف (ج(4
  ).572) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5
  ).457) العجلي، الثقات (ص (6
  ).5/470) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(7
)، ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل 2/335السفر الثالث (ج -) ابن أبي خیثمة، تاریخ ابن أبي خیثمة (8

  ). 9/61(ج
  ). 1/70روایة ابن محرز (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (9

  ).9/61) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(10
  ).2/335السفر الثالث (ج -) ابن أبي خیثمة، تاریخ ابن أبي خیثمة (11
  ).8/409) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(12
  ).102) محمد بن أبي شیبة سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ص (13
  ).9/61(ج ) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل(14
  ).8/410) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(15
)، أبو داود، سؤاالت أبي داود 2/507) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(16

  ).220لإلمام أحمد بن حنبل  (ص 
  ).9/61) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(17
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الضعف ممن یكتب  ، َوذكره ابن َعبد الَبرِّ في باب من نسب إلى)1(وقال النسائي: "ضعیف" 
قال الدارقطني: "غمزوه، ولیس به بأس، وفي حفظه ، و )3(، وذكره العقیلي في الضعفاء)2(حدیثه

، وقال ابن عدي: "بعد ما أورد له أحادیث: وله )4(شيء، یجتنب من حدیثه ما خالفه الحفاظ فیه"
، وقال )6(بالحافظ" قال أبو زرعة الرازي: "لم یكن، و )5(َغیُر ما ذكرت ومع ضعفه یكتب حدیثه"

محمد بن و وال یحتج به، هو  ،، وقال أبو حاتم الرازي: "یكتب حدیثه)7(أیضًا: "واهي الحدیث"
، وقال ابن حبان: "َكاَن ِممَّن یقلب )9(، وقال النسائي: "لیس بالقوي")8(سحاق عندي واحد"إ

َفَلمَّا كثر ُمَخالَفته اْألَْثَبات ِفیَما یروي  ،علمویسند اْلَمْوُقوَفات من َحْیُث َال ی ،اْألََساِنید َوُهَو َال یفهم
قال و ، )10(ِبِه َوإِن اْعتبر ِبَما َوافق الثَِّقات من َحِدیثه َفَال ضیر" ،َبطل اِالْحِتَجاج ،َعن الثَِّقات

   .)12(اْلَحِدیِث" قال أبو یعلى الخلیلي: "ِإنَُّه َواِهي، و )11(الذهبي متعقبًا: "َتَقعََّر اْبُن ِحبَّاَن َكَعَواِئِده"
یحیى بن  :منهم ،: تباینت أقوال العلماء في هذا الراوي، فقد وثقه جماعةقالت الباحثة

  وأبو داود، وتكلم فیه أخرون من جهة ضبطه وحفظه. ،والساجي ،وأبو زرعة ،معین، والعجلي

صدوق له أوهام، حیث یجتنب من حدیثه ما خالفه  :والراجح لدي هو قول ابن حجر
  كما تقدم عن أبي داود. ،فهو من أثبت الناس فیه ،فیه، ما عدا حدیثه عن زید بن أسلم الحفاظ

  خالصة القوال فیه:

  .صدوق له أوهام، ورمي بالتشیع، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  .وافق اإلمام ابن بشكوال بعض النقاد على تعدیله

                                                
  ).104)، النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص 8/410ال (ج) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرج(1
  ).40/ 11) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(2
  ).4/341) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(3
  ).38) ابن بكیر، سؤاالت ابن بكیر للدارقطني (ص (4
  ).8/411) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(5
  ).2/696زي في أجوبته على أسئلة البرذعي (ج) أبو زرعة، الضعفاء ألبي زرعة الرا(6
  ).2/391) المرجع السابق، (ج(7
  ).9/61) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(8
  ).11/40)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج30/208) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(9

  ).3/89) ابن حبان، المجروحین (ج(10
  ).7/345ء (ج) الذهبي، سیر أعالم النبال(11
  ).1/344) الخلیلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث (ج(12
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بِن ُمْوَسى، یعرف: ِباْبِن َوْجِه الَجنَِّة، یكنى: َأَبا  َیْحَیى بُن َعْبِد الرَّْحَمِن بِن َمْسُعْودِ  )125(
   .)2(، وتوفي سنة اثنتین وأربع مائة)1(َبْكرٍ 

  .)3(أحد العدول عند ابن السلیم، وابن زرب ،: كان رجًال صالحاً قال ابن بشكوال - 

  : أقوال النقاد في الراوي

اَن َخیِّرًا َدیِّنًا، ِمْن ُعُدوِل الَقاِضي َأِبي َبْكٍر قال الذهبي: "الشَّْیُخ الثَِّقُة الُمَعمَُّر، وقال َوكَ 
ِلْیم، َوُهَو أكبر شیخ لقیه ابن حزم"   .)5("قال ابن العماد: "كان عدًال صالحاً  )4(بِن السَّ

  خالصة القول فیه:

  .شیخ صالح، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  .لى تعدیلهموافق اإلمام ابن بشكوال كل من الذهبي وابن العماد ع
  :شیخ  /المصطلح الثاني

، یكنى: َأَبا َعْبِد )6(أحمد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْبِد الرَّْحَمن ْبن غلُبون الَخْوالنيّ  )126(
  .)7(اللَِّه، وتوفي رحمه اهللا في سنة ثماٍن وخمس مائة

یته علم ودین وفضل، ولم یكن من ب ،كان شیخًا فاضًال، عفیفًا منقبضاً  قال ابن بشكوال: - 
أصول یلجأ إلیها  عنده كبیر علم أكثر من روایته عن هؤالء الجلة، وال كانت عنده أیضاً 

  .)8(ویعول علیها، وقد أخذ عنه جماعة من شیوخنا وكبار أصحابنا

   أقوال النقاد في الراوي:

اِدق، ُمْسنِ    .)9(ُد اَألْنَدُلس"قال الذهبي: "الشَّْیُخ، الَفاِضُل، الُمَعمَّر، الصَّ
                                                

  ).626) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (1
  ).627) المرجع السابق، (ص (2
  ).626) المرجع نفسه، (ص (3
  ).17/204) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(4
  ).5/15) ابن العماد، شذرات الذهب (ج(5
لَخْوالنى: بفتح الخاء المعجمة، وسكون الواو، وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى خوالن، وعبس وخوالن ) ا(6

  ).5/234قبیلتان نزل أكثرهما الشام، كان منها جماعة من الزهاد والعلماء، انظر: السمعاني، األنساب (ج
  ).76) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (7
  ).76سه، (ص ) المرجع نف(8
  ).19/296) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(9
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  خالصة القول فیه:

   .شیخ فاضل، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

   .وافق اإلمام ابن بشكوال اإلمام الذهبي في كالمه

   .)1(ُأَساَمُة ْبُن َحْفص اْلَمَدِنيِّ  )127(
  .)2(قال ابن بشكوال: شیخٌ  -

  أقوال النقاد في الراوي: 

ـــــاَل اْألَْزِدّي: "َضـــــِعیف" ، وقـــــال أبـــــو القاســـــم )4(، وذكـــــره ابـــــن الجـــــوزي فـــــي الضـــــعفاء)3(َق
قــال ، و وبالتــالي انتفــت عنــه الجهالــة )6(قــال الــذهبي: "روى عنــه أربعــة"و ، )5(الاللكــائي: "مجهــول"

  ، )7(ضعفه االزدي َوحده" ،الذهبي: "ِثَقة

قـال و ، )9(ضـعفه أبـو الفـتح األزدي بـال حجـة" ،: "صـدوقأیضـاً قـال و ، )8(: "صدوق مقـل"مرةً قال و 
: "له في الصحیح حدیث واحد في أیضاً ، وقال )10(ضعفه األزدي بال حجة" ،ابن حجر: "صدوق

   .)12(والطفاوي" ،بمتابعة أبي خالد األحمر ،)11(الذبائح

  

                                                
  ).98) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1
  ).60) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (2
  ).1/95) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(3
  ).1/95) المرجع السابق، (ج(4
)، ابن حجر، 174/ 1یزان االعتدال (ج)، الذهبي، م2/333) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(5

  ).1/206تهذیب التهذیب (ج
  ).174/ 1) الذهبي، میزان االعتدال (ج(6
  ).25)، دیوان الضعفاء (ص 1/66) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(7
  ).40) الذهبي، من تكلم فیه وهو موثق (ص (8
  ).174/ 1) الذهبي، میزان االعتدال (ج(9

  ). 98لتهذیب (ص ) ابن حجر، تقریب ا(10
، 5507)  [البخاري، صحیح البخاري، كتاب: الذبائح والصید، باب: َذِبیَحِة اَألْعَراِب َوَنْحِوِهْم، رقم الحدیث:(11

 ].7/92ج
  ).389) ابن حجر، مقدمة فتح الباري (ص (12
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  خالصة القول فیه:

ألنــه هــو  وقــد انفــرد هنــا؛ ،إذا انفــرد غیــر معتمــد وقولــهالــراوي صــدوق، وتضــعیف األزدي مــبهم، 
   .ُمَتَكلَّم فیه

  .خالف اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد وأنزله إلى مرتبة قریبة من الجرح
، مات في خالفة المنصور ،)1(ُأَساَمَة ْبِن َزْیِد ْبِن َأْسَلَم  اْلَعَدِويُّ  )128(    .)2(موالهم اْلَمَدِنيِّ

 .)3(قال ابن بشكوال: شیخٌ  -

  أقوال النقاد في الراوي: 
، وقـد أنكـر أصـحابنا علیـه أحادیـث، قال علي بن المدیني: "هو ِعْندَ  َنا ثقة، وَلْیَس بِـالَقويِّ

قـال البخـاري: ، و )4(مـنهم عبـد الـرَّْحَمن، وغیـره، بنـو َزْیـد كلهـم لیسـوا باألقویـاء" :وبنو َزْید بـن َأْسـَلم
فــي الثقــات وقــال:  نَ وذكــره ابــن َخلُفــوْ  ،)5("َقــاَل ِلــي َعِلــيُّ ْبــن الَمــِدیِنّي: ُهــَو ثقــٌة، َوَأْثَنــى َعَلْیــِه َخْیــًرا"

لــیس  :خوتــهإ قــال یحیــى بــن معــین: "هــو و ، و )6("أســامة عنــدي فــي الطبقــة الرابعــة مــن المحــدثین"
  )9(، وقــال أیضــًا: "ضــعیف یكتــب حدیثــه")8(، وقــال أیضــًا: "لــیس بــذاك")7(حــدیثهم بشــيء جمیعــًا"

ــُد َزیــد ضــعاٌف: ُأَســامة بــن َزیــد، وَعبــد الــرَّح ــى بــن َمعــین: "َوَل َمن بــن َزیــد، وَعبــد اهللا بــن قــال َیحَی
، وقال أحمد بن حنبل: "منكـر )12(، وقال مرًة: "ضعیف الحدیث")11(، وقال مرًة: "َضعیٌف")10(َزید"

، وقــال عبــد اهللا بــن أحمــد: "ســألت أبــي عــن أســامة بــن زیــد بــن أســلم فقــال )13(ضــعیف" ،الحــدیث
                                                

بن لؤّي بن  ) العدوي: بفتح العین، والدال المهملتین، هذه النسبة إلى خمسة رجال، منهم: عدي بن كعب(1
غالب بن فهر، جد أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضى اهللا عنه، ورهطه، وعشیرته، وأوالده من بعده، 

 ).9/251وموالیه  ینتسبون إلیه، وفیهم كثرة وشهرة .انظر : السمعاني، األنساب (ج
  ).98) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (2
  ).59) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص(3
  ).96مد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ص ) مح(4
  ).2/23) البخاري، التاریخ الكبیر  (ج(5
  ).2/54) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(6
  ). 3/157روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (7
    ).3/174) المرجع السابق، (ج(8
  ).2/78ال (ج) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرج(9

  ). 3/197روایة الدوري (ج -) ابن معین ، تاریخ ابن معین (10
  ).68روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (11
  ).2/285) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(12
  ).2/285) المرجع السابق، (ج(13



244  
  

، وقــال )1(فقــال: ثقــة" ؟لمأخشــى أال یكــون بقــوي فــي الحــدیث قلــت: وأخــوه عبــد اهللا بــن زیــد بــن أســ
 ،، وقال أبو داود: "ضعیف)3(، وقال النسائي: "ضعیف")2(محمد بن عبد اهللا بن عمار: "ضعیف"

-وقــال ابــن عــدي: "ضــعیف یكتــب حدیثــه ، )5(قــال الهیثمــي: "ضــعیف جــدًا"و ، )4(قلیــل الحــدیث"
، وقـال )6(، وأرجـو َأنَّـُه َصـاِلح"، ولم أجـد لـه حـدیثًا منكـرًا جـدًا، ال إسـنادًا، وَال متنـاً -یعني لألعتبار

ولكل واحد منهم  ،إنهم یكتب حدیثهم ،َعَلى أن القول فیهم أنهم ضعفاء :: "بنو زید ْبن أسلمأیضاً 
، وقــال الــذهبي: )7(ویقــرب بعضــهم مــن بعــض ِفــي بــاب الروایــات" ،مــن األخبــار غیــر مــا ذكــرت

،وقـال ابـن )9(لسـوء حفظـه" ؛َبـل َوَغیـرهْحَمـد بـن َحنْ أضـعفه  ،، وقال أیضًا: "رجل َصالح)8("ضعفوه"
، )13(،والعقیلـي)12(، وأبـو القاسـم البلخـي)11(، وذكره ابن شاهین)10(حجر: "ضعیف من قبل حفظه"

فــي الضــعفاء، وذكــره ابــن البرقــي فــي بــاب الضــعفاء مــن رواة الحــدیث مــن أهــل  )14(ابــن الجــوزيو 
، وذكـره یعقـوب بـن )15(ثـه"ویكتـب حدی ،ممـن یضـعف المدینة، وقال في موضع آخـر: "هـو مـدني

َواَیـــِة َعـــْنُهمْ  وقـــال: "َال ُیْكتَـــُب َحِدیثُـــُه ِإالَّ ِلْلَمْعِرَفـــِة، َوَال ُیْحـــَتجُّ  ،ســـفیان فـــي َبـــاُب َمـــْن ُیْرَغـــُب َعـــِن الرِّ
قال الجوزجاني: "ضعیف في الحدیث، من غیر خربة في دینه، وال زیغ عن الحـق ، و )16(ِبِرَواَیِتِه"

، وقال أبو الفتح األزدي: "لیس فیهم أحد متهم بشيء في دینه، وال زائغ )17(في بدعة ذكرت عنه"
، )19(ولــیس بحجــة" ،قــال ابــن ســعد: "كــان كثیــر الحــدیث، و )18(وال بدعــة تــذكر عــنهم" ،عــن الحــق

                                                
  ).2/473) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال (ج(1
  ).54تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین (ص ) ابن شاهین، (2
  ).2/53) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(3
  .)1/207)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج2/53(ج نفسه،المرجع ) (4
  ).1/64) الهیثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (ج(5
  ).2/82) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(6
  ).2/82) المرجع السابق، (ج(7
  ).232/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(8
  ).1/66) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(9

  ).98) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (10
  ).54) ابن شاهین، تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین (ص (11
  ).2/53) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(12
  ).1/21) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(13
  ).1/95عفاء والمتروكون (ج) ابن الجوزي، الض(14
  ).2/53) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(15
  ).3/42الفسوي، المعرفة والتاریخ (جیعقوب ) (16
  ).224 ) الجوزجاني، أحوال الرجال (ص(17
  ).2/54) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(18
  ).483/ 5) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(19
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قـال ابـن ، و )2(، وقال النسائي: "َلْیَس ِباْلَقِوّي")1(وال یحتج به" ،وقال أبو حاتم الرازي: "یكتب حدیثه
 ،ویوصـل اْلَمْقطُـوع ،َحتـَّى َكـاَن یرفـع اْلَمْوقُـوف ،ویخطئ ِفـي اْآلثَـار ،َكاَن یهم ِفي اْألَْخَبارحبان: "

،  وقـــال ابـــن الجـــارود: "هـــو ممـــن )4(وقـــال أبـــو العـــرب: "ال أعلـــم أحـــدًا وثقـــه"، )3(ویســـند اْلُمْرســـل"
  ، وقال عمرو بن علي الفالس: )5(یحتمل حدیثه"

، وُسـِئل َأبـو )7(، وقال ابن الجوزي: "ترك یحیى بن سعید حدیثـه")6("كان عبد الرحمن یحدث عنه"
ُزرَعــة الــرازي َعــن ُأســامة بــن َزیــد بــن َأســلم، وَعبــد اهللا بــن َزیــد بــن َأســلم: َأیهمــا أحــب ِإلیــك؟ قــال: 

  .)8(ُأسامة أمثل

  خالصة القول فیه:
  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.

وهو عندهم  ،بجعل الراوي في مرتبة قریبة من الجرح ،أغلب النقاد خالف اإلمام ابن بشكوال
  ضعیف.

ِإْسَحاق ْبن ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبن الُمَسیَّب بن أبي السائب  )129(
  .)10(، أبو محمد، مات سنة ست ومائتین)9(اْلَمْخُزوِميِّ   الُمَسیَّبيّ 

  .)11(شیخٌ  قال ابن بشكوال: - 

 

                                                
  ).2/336ء الرجال (ج) المزي، تهذیب الكمال في أسما(1
  ).19) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (2
  ).1/179) ابن حبان، المجروحین (ج(3
  .)2/53(ج) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (4
  ).2/53ج، (السابقالمرجع ) (5
  ).2/53جالمرجع نفسه، () (6
  ).1/95) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكین (ج(7
  ).285/ج2التعدیل (ج) ابن أبي حاتم، الجرح و (8
) الُمسیبى: بضم المیم، وفتح السین المهملة، والیاء المشددة آخر الحروف، وفي آخرها الباء الموحدة، هذه (9

النسبة إلى الجد األعلى، وهو أبو عبد اهللا محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا 
  ).12/268المدینة، سكن بغداد، انظر: المرجع السابق، (ج بن المسیب بن أبى السائب المسیبي، من أهل

  ).103) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (10
  ).56) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (11
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   أقوال النقاد في الراوي:

، وقال ابن )1(یروي المقاطیع" ،وقال: "من أهل اْلَمِدیَنة ،ذكره ابن حبان في الثقات
، وقال )2(محقق فقیه" ،ضابط لها ،قیم في قراءة نافع ،عالم بالحدیث ،الجزري: "إمام جلیل

  .)3(المزي: "كان أحد القراء بالمدینة، وهو جلیل القدر"

، وقال ابن )5(مقبوًال" ،وقال أیضًا: "كان إماًما في القراءة ،)4(لذهبي: "صالح الحدیث"وقال ا 
   .)7(یرى القدر" ،قال أبو الفتح األزدي: "ضعیف، و )6(ورمي بالقدر" ،حجر: "صدوق فیه لین

  خالصة القول فیه:

   .صدوق فیه لین، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  ب النقاد.أغلاإلمام ابن بشكوال  وافق
  .)8(الَغاِفقي ،ِإْسَماِعیُل ْبُن َنِشیٍط اْلَعاِمِريُّ  )130(

  .)9(: شیخٌ قال ابن بشكوال - 

  : أقوال النقاد في الراوي

وقـال البخـاري: "فـي ،  )11(وقـال أبـو زرعـة: "هـو صـدوق"، )10(ذكره ابن حبان في الثقـات
، وقـال النسـائي: "لَـْیَس )13(ول"قـال أبـو حـاتم الـرازي: "لـیس بـالقوي، شـیخ مجهـو ، )12(إسناده نظر"

                                                
  ).8/114) ابن حبان، الثقات (ج(1
  ).1/157) ابن الجزري، غایة النهایة في طبقات القراء (ج(2
  ).2/473) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(3
  ).1/200) الذهبي، میزان االعتدال (ج(4
  ).5/30) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(5
  ).103) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6
  ).249/ 1)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج1/200) الذهبي، میزان االعتدال (ج(7
  ).43/ 6) ابن حبان، الثقات (ج(8
  ).53) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (9

  ).43/ 6ابن حبان، الثقات (ج )(10
  ).2/202) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(11
  ). 1/375) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(12
  ).2/202) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(13
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ع فـي حدیثـه فـ، وقـال ابـن عـدي: "عزیـز الحـدیث جـدًا، وَال ن)2(، َوَقاَل اْألَْزِدّي: "َضِعیف")1(ِباْلَقِوّي"
   .)3(ما فیه حكم، وال یروي من الحدیث إال القلیل"

 خالصة القول فیه: 

  .أعلى وأعلم ىواهللا سبحانه وتعال، ضعیف

  .ال معظم النقاد، حیث كان حكمه أعلى من حكم غیرهخالف اإلمام ابن بشكو 
، مات سنة )4(اْلَماِضي بن ُمَحمَّد َأُبو َمْسُعود اْلمْصِرّي الغافقي )131( ، َأُبو َمْسُعود اْلِمْصِريُّ

   .)5(ثالث وثمانین ومائة

  .)6(له أحادیث مناكیر عن مالك، وكان وراقاً  ،قال ابن بشكوال: شیخٌ  -

  لراوي: أقوال النقاد في ا
وقــال  ،)9(فــي الثقــات أیضــاً  ذكــره ابــن حبــانو  ، )8(مســلمة بــن القاســم، و )7(وثقــه ابــن حبــان

، وابــن )11(وقــال الــذهبي، )10(یكتــب المصــاحف" ابــن یــونس المصــري: "كــان یضــّعف، وكــان وّراقــاً 
وقال ابـن . )13(والحدیث الذى رواه باطل" ،عرفهأ: "ضعیف"، وقال أبو حاتم الرازي: "ال )12(حجر

  ، )15(، وعامة ما یرویه، ال ُیَتاَبُع َعلیه")14(دي: "منكر الحدیثع

                                                
  ).17) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (1
  ).1/122) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(2
  ).1/521ل في ضعفاء الرجال (ج) ابن عدي، الكام(3
) الغافقي: بفتح الغین المعجمة، وكسر الفاء، والقاف، هذه النسبة إلى غافق، منهم إیاس بن عامر الغافقي، (4

  ).6/ 10انظر: السمعاني، األنساب (ج
  ).516) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5
  ).136) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (6
  ).5/ 11هذیب الكمال (ج) مغلطاي، إكمال ت(7
  ).3/ 10) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(8
  ).9/195) ابن حبان، الثقات (ج(9

  ).422/ 1) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(10
  ).2/74) الذهبي، المقتنى في سرد الكنى (ج(11
  ).516) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (12
  .)8/442) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(13
  ).8/181) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(14
  ).8/182، (جالسابق) المرجع (15
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، وقال أیضًا: "له )2(، وقال في موضع آخر: "مجهول")1(وقال الذهبي: "فیه جهالة وله ما ینكر"
   .)3("...أحادیث منكرة

 خالصة القول فیه:
   .الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  بعض النقاد في حكمه. وافق اإلمام ابن بشكوال
، لقُبه ُقَصيٍّ  )4(اْلُمِغیَرُة ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َخاِلِد ْبِن ِحزَاِم اْلِحزَاِميُّ  )132(    .)5(اْلَمَدِنيُّ

  .)6(شیخٌ  قال ابن بشكوال: - 
  أقوال النقاد في الراوي:

، )8(فـي موضـع آخـر: "مـا بحدیثـه بـأس"، وقـال )7("اً قال أحمد بن حنبل: "ما أرى به بأس 
قـــال الـــدارقطني: و  ،)10(وقـــال فـــي موضـــع آخـــر: "ال بـــأس بـــه" ،)9(وقـــال أبـــو داود: "رجـــل صـــالح"

  ، )12(، وقال الذهبي: "ثقة")11("ِثَقٌة"
"ُهَو ِثَقٌة، َشِریٌف، َكِبیُر اْلَقْدِر،  :أیضاً ، وقال )13(: "وثقوه، وحدیثه مخرج في الصحاح"مرةً وقال 
: "َكاَن َشِرْیفًا، َواِفَر الُحرَمِة، َعالََّمًة ِبالنََّسِب، َصاِدقًا أیضاً قال و ، )14(َكاَن َعالَمًة ِبالنََّسِب" ِقیَل:
َحاِح، َلِكْن َلُه َما ُینَكُر"" أیضًا:، وقال )15("َعاِلماً  : "َحِدیُثُه ُمتَّفٌق مرةً ، وقال )16(اْحَتجَّ ِبِه َأرَباُب الصِّ

                                                
  ).2/233) الذهبي، الكاشف (ج(1
  )333) الذهبي، دیوان الضعفاء (ص (2
  )3/424) الذهبي، میزان االعتدال (ج(3
ألعلى، والمشهور بها أبو ) الحزاِمي: بكسر الحاء المهملة، والزاي والمیم بعد األلف، هذه النسبة إلى الجد ا(4

  ).146/ 4إسحاق إبراهیم بن المنذر بن عبد اهللا، انظر: السمعاني، األنساب (ج
  ).543) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5
  ).131) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (6
  ).2/510) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال (ج(7
  ).8/226) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(8
  ). 10/266)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج28/389) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(9

)، وسیر أعالم 4/748)، الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج28/389) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(10
  ).266/ 10)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج8/166النبالء (ج

  ).1/211نن (ج) الدارقطني، الس(11
  ).2/287) الذهبي، الكاشف (ج(12
  ).4/164) الذهبي، میزان االعتدال (ج(13
  ).4/748) الذهبي، تاریخ اإلسالم  (ج(14
  ).8/166) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(15
  ).8/166، (جالسابق) المرجع (16
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بو زرعة أوسئل ، )2(، وقال ابن حجر: "ثقة له غرائب")1(ُه َما َیْنَفِرُد ِبِه، َوُیْنَكُر َعَلْیِه"َعَلْیِه، َلِكْن لَ 
أو عبد الرحمن  ،حمزة يبأأو شعیب بن  ،لیكإحب أهو  :عن المغیرة بن عبد الرحمن المدني

، )3(الزناد قال: "هو أحب إلي من عبد الرحمن بن ابى الزناد" يبأفي حدیث  ،بن أبي الزناد
، وقال النسائي: "لیس )5(: " َلْیَس ِبَشْيء"مرةً ، وقال )4(قال یحیى بن معین: "ضعیف الحدیث"و 

َناد َعْنُه )6(بالقوي" َناد من َهِذِه النسخة، َعن َأِبي الزِّ ، وقال ابن عدي: "عامة روایاته َعن َأِبي الزِّ
َناد ،شيء كثیر    .)7(ا ال یوافق َعَلْیِه"ومنه م ،یوافقه الثقات علیها َعن َأِبي الزِّ

  خالصة القول فیه:
  ثقة وله غرائب، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  خالف اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد الذین وثقوه وجعلوه في مرتبة عالیة.
 مات سنة اثنتین وسبعین ،الَوِلید ْبن الُمِغیَرة بن سلیمان اْلِمْصِريُّ َأبو الَعّباس )133( 

   .)8(ومائة

  .)9(شیخٌ   قال ابن بشكوال: - 

  أقوال النقاد في الراوي:

، وقال َأُبو )12(، وذكره ابن حبان في الثقات)11(، وابن حجر)10(َأْحمد بن َصالحوثقه 
   .)13(َسَلَمة َمْنُصور ْبن َسَلَمة الخزاعي: "لم أر بمصر أثبت منه"

                                                
  ).4/748) الذهبي، تاریخ اإلسالم  (ج(1
  .)543) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (2
  ).8/226) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(3
  ).1/71روایة ابن محرز (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (4
  ). 3/202روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (5
  ). 266/ 10)، ابن الحجر، تهذیب التهذیب (ج28/389) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(6
  ).8/78الكامل في ضعفاء الرجال (ج ) ابن عدي،(7
  ).584) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (8
  ).246) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (9

  ).245) ابن شاهین، تاریخ أسماء الثقات (ص (10
  ).584) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (11
  ).553/ 7) ابن حبان، الثقات (ج(12
  ).100/ 31ل (ج) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجا(13
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  خالصة القول فیه:

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ثقة

 وجعلوه في مرتبة عالیة. ،الف اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد الذین وثقوهخ

  .)1(قریش َموَلى الدَِّمشقّي، ُعَمر، ْبن َحفص )134(
  .)2(شیٌخ دمشقي، هو مولى قریش  قال ابن بشكوال: - 

  أقوال النقاد في الراوي:

، وقـال الـذهبي: "لـیس )4(، وقـال النسـائي: "َضـِعیف")3(قال البخاري: "ال ُیتاَبُع ِفـي حدیثـه"
   .)6(: "فأتى بخبر منكر"أیضاً ، وقال )5(بحجة، وله حدیث منكر"

  خالصة القول فیه:

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ضعیف

  وكان حكمه أعلى من حكمهم. ،خالف اإلمام ابن بشكوال النقاد
  .)7(َحْمَزُة ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد اْلَمكِّيُّ  )135(

 .)8(شیٌخ مدني : شكوالقال ابن ب - 

  أقوال النقاد في الراوي:

   .)10(ذكره ابن حبان في الثقاتو ، )9(قال أبو زرعة: "مكي ثقة"

                                                
  ).2/365) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(1
  ).76) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (2
  ).2/365) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(3
  ).31) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (4
  ).30) الذهبي، ذیل دیوان الضعفاء (ص (5
  ).1/565) الذهبي، میزان االعتدال (ج(6
  ).228/ 6الثقات (ج) ابن حبان، (7
  ).85) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (8
  ).3/213) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(9

  ).228/ 6) ابن حبان، الثقات (ج(10
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  خالصة القول فیه:

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ثقة

 خالف اإلمام ابن بشكوال كل من أبي زرعة وابن حبان الذین وثقوه وجعلوه في مرتبة عالیة.

   .)2(، یكنى: َأَبا اْلَقاِسمِ )1(حیى بن َغْیث الِفْهريّ خلف بن ی )136(
  .)3(خیرًا عالمًا بما روى ،كان شیخًا فاضالً قال ابن بشكوال:  -

  أقوال النقاد في الراوي:

قال أبو عبد اهللا بن غلیون الخوالني: "كان رجًال صالحًا فاضًال، قدیم الخیر واالنقباض 
، وقال الذهبي: )4(من الشیوخ وسمع منهم وكتب عنهم"عن الناس، كثیر الروایة: لقي جماعة 

   .)5("وكان خیًرا فاضًال عارًفا بما َروى"

  خالصة القول فیه:

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،شیخ صالح وفاضل

 .وافق اإلمام ابن بشكوال النقاد في حكمه
َدْیِر التَّْیِمّي، َأُبو ُعْثَماَن اْلَمَدِنيِّ ربیَعة بن ُعْثَمان بن ربیَعة بن َعْبِد اللَِّه ْبِن اْلهُ  )137(

   .)7(ومائة مات سنة أربع وخمسین، )6(اْلَهدْیريَّ 

  .)8(قال ابن بشكوال: شیخٌ  -

                                                
) الِفهرى: بكسر الفاء، وسكون الهاء بعدهما الراء، هذه النسبة إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وٕالیه (1

  ).10/268حارث بنى فهر، انظر: السمعاني، األنساب (جینتسب قریش، ومحارب، وال
  ).160) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (2
  ).160، (ص السابق) المرجع (3
  ).160) المرجع نفسه، (ص (4
  ).9/83) الذهبي، تاریخ اإلسالم  (ج(5
اكنة آخر الحروف، وفي آخرها الراء، هذه ) الهدیرى: بضم الهاء، والدال المهملة المفتوحة، بعدها الیاء الس(6

النسبة إلى هدیر، وهو اسم لجد المنكدر بن عبد اهللا بن الهدیر التیمي القرشي الهدیرى، انظر: السمعاني، 
  ).13/390األنساب (ج

  ).207) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (7
  ).95) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (8



252  
  

  أقوال النقاد في الراوي:

قال یحیى بن معین: و ، )1(قلیل الحدیث، وكان فیه عسر" ،قال ابن سعد: "كان ثقة ثبتاً 
   ،)4(ذكره ابن حبان في الثقاتو ، )3( بن نمیر: "ثقة"، وقال محمد بن عبد اهللا)2("ثقة"

، وقال النََّسائي: )5(ممن یجمع حدیثه" ،وقال أبو عبد اهللا الحاكم: "كان من ثقات أهل المدینة
قال أبو زرعة: "هو إلى الصدق ما ، و )7(قال ابن حجر: "صدوق له أوهام"و ، )6("لیس ِبِه بأس"

   .)9(یكتب حدیثه" ،بو حاتم الرازي: "هو  منكر الحدیث، وقال أ)8(هو، ولیس بذاك القوي"

  خالصة القول فیه:

  .یهم قلیًال، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم صدوق

   .وكان حكمه في الراوي أقل من أحكامهم ،خالف اإلمام ابن بشكوال النقاد

   .)12(أبو وهبنزیل مكة  ،)11(اْلَیَماِنيُّ  )10(َزْمَعُة ْبُن َصاِلٍح اْلُجْنِديُّ  )138(

  .)13(قال ابن بشكوال: شیٌخ یماني فاضٌل، لزم مكة -

                                                
  ).5/448(ج) ابن سعد، الطبقات الكبرى (1
  ).3/477) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(2
  )، وقال ابن وضاح: سمعت بن نمیر یقول: ربیعة بن عثمان ثقة.260ج/3) ابن حجر، تهذیب التهذیب ((3
  ).6/301) ابن حبان، الثقات (ج(4
  ).3/260)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج169) السجزي، سؤاالت السجزي للحاكم (ص (5
)، ابن حجر، 2/44)، الذهبي، میزان االعتدال (ج9/133مزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج) ال(6

  ).3/260تهذیب التهذیب (ج
  ).207) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (7
  ).3/477) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(8
  ).3/477) المرجع السابق، (ج(9

والدال المهملة، هذه النسبة إلى الجند یعنى العسكر، انظر:  ) الُجْنِدّى: بضم الجیم، وسكون النون،(10
  ).3/352السمعاني، األنساب (ج

) الیماني: بفتح الیاء آخر الحروف، والمیم بعدهما األلف، وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى الیمن، (11
  ).526/ 13والنسبة إلیها یمنى ویماني، انظر: المرجع السابق، ج

  ).217یب التهذیب (ص ) ابن حجر، تقر (12
  ).100) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (13
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  أقوال النقاد في الراوي:

  ، )2(: "قرنه مسلم بآخر"مرةً ، وقال )1(قال الذهبي: "َصالح الَحِدیث"

، وقال َیحَیى بن َمعین: "ُصَویِلُح )3(یقوم اللیل كله" ،وقال المنتجالي: "كان مكیًا صالحاً 
: أیضاً ، وقال )6(: "َضعیٌف"أیضاً ، وقال )5(َیحَیى بن َمعین: "َضعیُف الحدیِث"، وقال )4(الحدیِث"

قال أحمد بن حنبل: ، و )7("لم یكن َزمَعة بالَقوي، وهو أصلُح حدیثًا من صالح بن َأبي اَألخَضر"
وقال ، )9(، وقال أبو حاتم الرازي: "ضعیف الحدیث، ووهیب أوثق منه")8("ضعیف الحدیث"

، َوَقاَل )10(لي: "فیه ضعف في الحدیث، َوهو جائز الحدیث مع الضعف الذي فیه"َعْمرو ْبن ع
قال ، و )13(، وقال النسائي: "ضعیف")12(، َوَقال َأَبو داود: "ضعیف")11(َعلّي بن اْلُجَنْید: "َضِعیف"

وحدیثه  ،، وقال ابن حجر: "ضعیف)14(ابن الجارود: "ضعیف"، وفي موضع آخر: "صویلح" 
في الضعفاء، وذكره  )18(وابن الجوزي، )17(والعقیلي ،)16(، وذكره ابن شاهین)15("عند مسلم مقرون

                                                
  ).1/240) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(1
  ).2/81)، میزان االعتدال (ج1/406) الذهبي، الكاشف (ج(2
  ).5/75) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(3
  ).3/75روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (4
  ).46، من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال روایة ابن طهمان (ص ) ابن معین(5
  ).3/75)، وروایة الدوري (ج1/69روایة ابن محرز (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (6
  ).4/286روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (7
  ).2/530) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال (ج(8
  ).3/624بي حاتم، الجرح والتعدیل (ج) ابن أ(9

  ).4/197) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(10
  ).296/ 1) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(11
)، ابن حجر، 2/81)، الذهبي، میزان االعتدال (ج9/388) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(12

  ).3/339تهذیب التهذیب (ج
  ).3/339)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج5/75ال تهذیب الكمال (ج) مغلطاي، إكم(13
  ).5/75) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(14
  ).217) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (15
  ).91) ابن شاهین، تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین (ص (16
  ).2/94) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(17
  ).1/296ون (ج) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروك(18
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َواَیِة َعْنُهمْ  قال البخاري: "یخالف ِفي حدیثه، تركه و  ،)1(یعقوب الفسوي في باب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ
 ُیْدَرى َصِحیُح َحِدیِثِه ِمْن :" َزْمَعُة ْبُن َصاِلٍح َذاِهُب اْلَحِدیِث ، َال أیضاً َقاَل و ، )2(اْبن مهدي أخیرًا"

قال الجوزجاني: ، و )3(َسِقیِمِه ، َأَنا َال َأْرِوي َعْنُه ، َوُكلُّ َمْن َكاَن ِمْثَل َهَذا َفَأَنا َال َأْرِوي َعْنُه"
َحتَّى غلب  ،َوَال یفهمویخطئ،  ،یهم َوَال یعلم ،َكاَن رجًال َصالحاً "،وقال ابن حبان: )4("متماسك"
قال ابن عدي: "َلُه ِإْفَراَداٌت، َوَحِدیثه ُكله و ، )5(ثه اْلَمَناِكیر الَِّتي َیْرِویَها َعن اْلَمَشاِهیر"ِفي َحِدی

قال النسائي: ، و )6(وأرجو أن حدیثه صالح ال بأس به" ،َكَأنَُّه َفَواِئد، وُربما یهم في بعض ما یرویه
 ،)8(، وقال الحاكم أبو أحمد: "لیس بالقوي عندهم")7("مكي كثیر اْلَغَلط َعن الزُّْهِريّ  ،"َلْیَس ِباْلَقِويّ 

، وقال )9(كأنه یقول مناكیر" - وقال أبو زرعة: "مكي لین واهي الحدیث، حدیثه عن الزهري 
، وقال ابن )10(الحاكم: "َزْمَعُة ْبُن َصاِلٍح، َوَسَلَمُة ْبُن َوْهَراٍم َلْیَسا ِباْلَمْتُروَكْیِن اللََّذْیِن َال ُیْحَتجُّ ِبِهَما"

وقال الساجي: ، )11(وقال في موضع آخر أنا بريء من عهدته" ،خزیمة: "في قلبي منه شيء
    .)12("لیس بحجة في األحكام"

  خالصة القول فیه:

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ضعیف

وافق اإلمام ابن بشكوال بعض النقاد الذین حكموا على الروي بأنه صالح، وٕان كان حكمه أقل 
   .مرتبة من حكمهم، في حین أنه خالف أغلب النقاد الذین حكموا على الراوي بالضعف

                                                
  ).3/41) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(1
  ).3/451) البخاري، التاریخ الكبیر(ج(2
  ).389) الترمذي، العلل الكبیر  (ص (3
  ).251) الجوزجاني، أحوال الرجال (ص (4
  ).1/312) ابن حبان، المجروحین (ج(5
  ).4/202) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(6
  ).43ئي، الضعفاء والمتروكون (ص ) النسا(7
  ).3/339)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج5/75) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(8
  ).3/624) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(9

  ).1/588) الحاكم، المستدرك على الصحیحین (ج(10
  ).3/339) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(11
  ).3/339)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج75/ 5ال (ج) مغلطاي، إكمال تهذیب الكم(12
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   .)1(َسِعید بن َعبد اللَِّه اْلُجَهِنّي حجازي )139(

  .)2(شیخٌ : قال ابن بشكوال - 

  أقوال النقاد في الراوي:

، )5(»الثقات«، وذكره ابن خلفون في )4(، وذكره ابن حبان في الثقات)3(قال العجلي: "ثقة"
   .)8(قال ابن حجر: "مقبول"، و )7(، وقال أبو حاتم الرازي: "مجهول")6(قال الذهبي: "وثق"و 

 ،وغیره من األئمة ،فقد عرفه اإلمام ابن بشكوال ،"مجهول" ال یضر :قلت: قول أبو حاتم الرازي
   ، فهو حجة علیه.ومن عرفه عنده زیادة علم على من لم یعرفه

  خالصة القول فیه:

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،ثقةالراوي 

الذین جعلوا الراوي في مرتبة الثقة، في حین أنه جعله  ،خالف اإلمام ابن بشكوال معظم النقاد
   .في مرتبة شیخ

، َأُبو ُمْصَعبٍ  )140(    .)9(َسِعیُد ْبُن ُمْسِلِم ْبِن َباَنَك اْلَمَدِنيُّ

  .)10(شیخٌ  قال ابن بشكوال: - 

  

                                                
  ).237)  ابن حجر، تهذیب التهذیب (ص(1
  ).227) ابن بشكوال،  شیوخ ابن وهب (ص (2
  ).186)  العجلي، الثقات (ص (3
  ).8/261) ابن حبان، الثقات (ج(4
  ).5/317) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(5
  ).1/439) الذهبي، الكاشف (ج(6
  ).4/37بن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج) ا(7
  ).237) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (8
  ).241) المرجع السابق، (ص (9

  ).226) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (10
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  ي الراوي:أقوال النقاد ف
وقـال أحمـد بـن حنبـل: "ثقـة، مـن ، )2(، وقـال أیضـًا: "صـالح")1(قال یحیى بن معین: "ِثَقة"  

قـال الـذهبي: ، و )5(، وقـال أبـو زرعـة الـرازي: "ثقـة")4(، وقال أیضـًا: "لَـْیَس ِبـِه َبـْأس")3(أهل المدینة"
قَــال النََّســائي: "لــیس بــه ، وَ )8(، وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات )7(، وقــال ابــن حجــر: "ثقــة")6("ثقــة"
   .)9(بأس"

  خالصة القول فیه:
  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،الراوي ثقة

  .خالف اإلمام ابن بشكوال النقاد بجعله الراوي في مرتبة شیخ 
   .)11(ِحَجاِزيُّ  )10(َصْخر بن عبد اهللا بن َحْرَمَلة  اْلُمْدِلِجيُّ  )141(

  .)12(دیثقلیل الح ،شیخٌ :قال ابن بشكوال  -
  أقوال النقاد في الراوي:

ذكره ، و )15(، وذكره ابن حبان في الثقات)14(، وقال الذهبي: "وثق")13(قال العجلي: "ثقة"
وقال ، )18(قال ابن حجر: "مقبول"و ، )17(، وقال النََّسائي: "صالح")16(»الثقات«ابن خلفون في 

                                                
  ).122روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (1
  ).4/64) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(2
  ).4/64) المرجع نفسه، (ج(3
  ).183) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة المروذي، وغیره (ص (4
  ).64/ 4) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5
  ).1/444) الذهبي، الكاشف (ج(6
  ).241) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (7
  ).6/357) ابن حبان، الثقات (ج(8
  ).4/83)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج63/ 11) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(9

)  المدلجي: بضم المیم، وسكون الدال المهملة، وكسر الالم وفي آخرها جیم، هذه النسبة إلى بنى مدلج، (10
  ).12/148وهم من القافة الذین یلحقون األوالد باآلباء، انظر: السمعاني، األنساب (ج

  ).275) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (11
  ).145ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص ) (12
  ).227) العجلي، الثقات (ص (13
  ).1/501) الذهبي، الكاشف (ج(14
  ).6/473) ابن حبان، الثقات (ج(15
  ).6/358) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(16
)، ابن حجر، تهذیب 123/ 13، المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج6/358) المرجع السابق، ج(17

  ).4/412هذیب (جالت
  ).275) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (18
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ورد ذلك علیه ابن المواق ال یعرف روى عنه غیر بكر بن مضر،  ،ابن القطان: "مجهول الحال
بأن ابن وضاح ذكره في: أسماء شیوخ عبد اهللا بن وهب المدنیین الذین سأل عنهم ابن أبي 

وقال ابن الجوزي: " َقاَل اْبن ، )1(فقال: صخر بن عبد اهللا المدلجي المزني قلیل الحدیث" ،مریم
َال  :َومن َمْوُضوَعاته َقاَل اْبن حَبان ،َوَعامة َما یرویِه منكراً  ،حدث َعن الثَِّقات باألباطیل :عدي

َواَیة َعنُه"    .)2(تحل الرِّ

  قول ابن عدي الذي ذكره ابن الجوزي:  ،وقد تعقب العلماء فیما بعد

 ،وفرقه في موضعین ،وابن حبان اتهماه بالوضع ،قال مغلطاي: "زعم ابن الجوزي أن ابن عدي
صخر بن محمد، وكأنه وهم في ذلك ویشبه فقال في األول: صخر بن عبد اهللا، وفي الثاني: 

ألن القول فیه ما ذكره صخر بن عبد اهللا المعروف بالحاجبي روى عنه  ؛أیضًا أن یكونا واحداً 
وسماه ابن حبان: صخر بن  ،وذویه ،والمدجلي، روى عن عمر بن عبد العزیز ،وذویه ،مالك

قال الذهبي: "كذا نقلت من خط ، و )3(لیخفى ضعفه واهللا أعلم" ،محمد الحاجبي كأنهم سموه بذلك
حجازي  فإن صخر بن عبد اهللا بن حرملة المدلجيوهو غیر مستقیم  ،الضیاء في هذه الترجمة

وعامر بن عبد اهللا بن  ،كان في حدود الثالثین وِمَئة. كان یروي، َعن أبي سلمة بن عبد الرحمن
قال فیه النسائي: صالح، وعمر بن عبد العزیز روى عنه بكر بن مضر. وهو الذي  ،الزبیر

ویقال: "صخر بن محمد  وأما اآلخر فصخر بن عبد اهللا، )4(وَذَكره ابن ِحبَّان في "الثقات"
ومالك بقي إلى حدود الثالثین ومئتین،  وقال الحاكم:  ،المنقري كوفي نزل مرو روى عن اللیث

بن َلِهیَعة أحادیث واللیث، َوا ،من أهل مرو روى عن مالك صخر بن محمد أبو حاجب الحاجبي
  . )5(موضوعة حدثونا، َعن َعبد اهللا بن محمود، َوغیره من الثقات عنه"

وصخر بن عبد اهللا وصخر بن عبد اهللا بن حرملة أخرج له الترمذي. له ترجمة في التهذیب، 
قال ابن َعِدي في حقه: كوفي سكن مرو وكان على المظالم بجرجان. ثم ذكر له عدة  الحاجبي

ن روایته عن مالك وابن َلِهیَعة واللیث ومن روایة الفضل بن عبد اهللا بن مخلد وأحمد أحادیث م
  .)6(بن حفص السعدي، َوعبد اهللا بن محمود المروزي عنه یقولون فیها: صخر بن عبد اهللا

                                                
  ).6/358) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(1
  ).2/53) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(2
  ).6/358) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(3
  ).2/309) الذهبي، میزان االعتدال (ج(4
  ).2/309، (جالسابق) المرجع (5
  ).2/309سه، (ج) المرجع نف(6



258  
  

وٕانما المتهم صخر بن عبد  ،قال ابن حجر: "غلط بن الجوزي فنقل عن بن عدي أنه اتهمهو  
، وقال ابن حجر في موضع آخر: " وذكر ابن الجوزي أن ابن عدي وابن )1(اهللا الحاجبي" 

حبان اتهماه بالوضع ووهم في ذلك علیهما وٕانما ذكرا ذلك في صخر بن عبد اهللا الحاجبي وقد 
   .)2(اوضحته في لسان المیزان بشواهده"

الي قالت الباحثة: عندما رجعت إلى لسان المیزان وجدت أن ابن حجر ذكر الكالم الت
   .باإلضافة إلى  كالم الذهبي السابق

وقد خبط ابن الجوزي في ترجمة صخر بن عبد اهللا بن حرملة فقال: وقیل: ابن محمد المدلجي 
 ،الكوفي نزل مرو. قال: وقال ابن َعِدي: كنوه  فقالوا: أبو حاجب الضریر یروي عن اللیث

بن الزبیر، َوأبي سلمة روى عنه بكر وعامر بن عبد اهللا  ،وزیاد بن حبیب ،وعمر بن عبد العزیز
   .)3(بن مضر

  خالصة القول فیه:

   .الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

   .خالف اإلمام ابن بشكوال النقاد بجعل الراوي  في مرتبة شیخ
    .)4(َعاِصم بن َحِكیم َأُبو ُمَحمَّد بن أخت عبد اهللا بن َشْوَذبٍ  )142(

  .)5(خٌ شی قال ابن بشكوال: - 

   أقوال النقاد في الراوي:

قال أبو حاتم الرازي: "ما و ، )7(قال ابن حجر: "صدوق"و   ،)6(ذكره ابن حبان في الثقات
   .)8(أرى بحدیثه بأسًا"

                                                
  ).275) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1
  ).4/413) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(2
  ).4/308) ابن حجر، لسان المیزان (ج(3
  ).285) ابن الحجر، تقریب التهذیب (ص (4
  ).202) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (5
  ).8/505) ابن حبان، الثقات (ج(6
  ).285(ص  ) ابن حجر، تقریب التهذیب(7
  ).6/342) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(8
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  خالصة القول فیه:

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، الراوي صدوق

  .خالف اإلمام ابن بشكوال النقاد بجعل الراوي في مرتبة شیخ

، مات سنة ثمان وأربعین)1(َعْبُد اْلَجِلیِل ْبُن ُحَمْیٍد اْلَیْحُصِبيُّ  )143(  ، َأُبو َماِلٍك، اْلِمْصِريُّ
   .)2(ومائة

   .)3(قال ابن بشكوال: شیخٌ  -

  أقوال النقاد في الراوي: 

ـــــن صـــــالح: ـــــان فـــــي الثقـــــات)4("ثقـــــة" قـــــال أحمـــــد ب ـــــذهبي: ، )5(، وذكـــــره ابـــــن حب وقـــــال ال
   .)8(، وقال ابن حجر: "ال بأس به")7(نسائي: "لیس به بأس"، وقال ال)6("صدوق"

  خالصة القول فیه:

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، لیس به بأس

  .بجعل الراوي في مرتبة شیخ ،خالف اإلمام ابن بشكوال النقاد
   .)9(َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َسْلَماَن الَحْجري الرَُّعْیِنيُّ اْلِمْصِريُّ  )144(

  .)10(شیخٌ  قال ابن بشكوال: - 

                                                
وقیــل:  -) الیحصـبى: بفــتح الیــاء المنقوطــة بــاثنتین مــن تحتهــا، وسـكون الحــاء المهملــة، وكســر الصــاد المهملــة(1

بضـم الصــاد، وهــو أشـهر، وكســر البــاء المنقوطـة بواحــدة، هــذه النسـبة إلــى یحصــب، وهـي قبیلــة مــن حمیــر، 
، وقد قیل: إن یحصب قریة من قرى حمـص، واألول أشـبه، انظـر: السـمعاني، األنسـاب أكثرهم نزلوا حمص

  ).483/ 13(ج
  ).332) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (2
  ).187) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (3
  ).6/106) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(4
  ).8/421) ابن حبان، الثقات (ج(5
  ).1/613) الذهبي، الكاشف (ج(6
  ).6/106)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج912/ 3) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(7
  ).332) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (8
  ).1/572) المرجع نفسه، (ج(9

  ).176) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (10
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 أقوال النقاد في الراوي:

، )1(وكان ثقة" ،قال ابن یونس المصري: "روى عن عقیل بن خالد غرائب، تفّرد بها
، )4(قال البخاري: "ِفیِه نظر"و  ،)3(قال ابن حجر: "ال بأس به"و ، )2(وقال النسائي: "لیس به بأس"

یدخل  ،عن عقیل أحادیث عن مشیخة لعقیل یروى ،قال أبو حاتم الرازي: "مضطرب الحدیثو 
  سمعه عقیل من أولئك المشیخة، ما رأیت في حدیثه منكرًا،  ءشيبینهم الزهري في 

، )6(، وقال أیضًا: "أدخله البخاري في كتاب الضعفاء، یحول من هناك")5(وهو صالح الحدیث"
  .)10(ل النسائي: "َلْیَس ِباْلَقِوّي"في الضعفاء، وقا )9(وابن الجوزي ،)8(، والعقیلي)7(وذكره أبو زرعة

  خالصة القول فیه:

الراوي البأس به، إال أن له غرائب عن عقیل، ولمعرفة مقدار غرائبه ونوعها هذا یحتاج إلى 
  تتبع لروایاته، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.

   .بجعل الراوي في مرتبة شیخ ،خالف اإلمام ابن بشكوال بعض النقاد
، أبو رجاء اْلَمْصِرّي، الَمْكفوف، مات )11(د الرَّْحَمن ْبن َعْبد الحمید بن سالم الَمْهريُّ َعبْ  )145(

   .)12(سنة اثنتین وتسعین ومائة
  .)13(قال ابن بشكوال: شیخٌ  -

  
                                                

  ).303/ 1) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(1
  ).188/ 6) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(2
  ).1/572) ابن حجر، تقریب التهذیب (ج(3
  ). 84)، الضعفاء الصغیر (ص 294/ 5) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(4
  ).242/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5
  ).5/242) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(6
  ).2/632) أبو زرعة، الضعفاء، وأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤاالت البرذعي (ج(7
  ).2/333) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(8
  ).2/95) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكین (ج(9

  ).67) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (10
) المهري: بفتح المیم، وسكون الهاء، وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى مهرة، وتمیم بن قرع المهري منها، (11

  ).499/ 12األنساب (ج من أهل مصر، انظر: السمعاني،
  ).345) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (12
  ).174) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (13
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  أقوال النقاد في الراوي:

، )3(، وقال أیضًا: "ِمن ُفضالء المصریین")2(قال الذهبي: "ثقة"و  ،)1(َقال َأُبو داود: "ثقة"
، قال ابن یونس المصري: )5(قال أبو زرعة: "شیخ من أهل مصر"و  ،)4(قال ابن حجر: "ثقة"و 

   .)6(، فكان یحّدث حفظًا، فأحادیثه مضطربة"يوكان قد عم ،"كان من أفاضل أهل مصر
  خالصة القول فیه:

  .الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  .الراوي في مرتبة شیخبجعل  ،خالف اإلمام ابن بشكوال النقاد

مولى آل عمر َأبو ُمَحمد، الَمَدني، مات سنة أربع  ،َعبد اهللا بن َزید بن َأسَلم، الَعَدوي )146(
   .)7(ومائة وستین

   .)8(قال ابن بشكوال: شیخٌ  -

  أقوال النقاد في الراوي: 

یمـا أوثـق ، وقال عبد اهللا بن أحمد: "قلت له (یعنـي ألبیـه): أ)9(قال أحمد بن حنبل: "ثقة"
: "سـألت أبـي، عــن مـرةً ، وقـال )10(ولـد زیـد بـن أسـلم؟ فقـال: عبـد اهللا بـن زیـد بــن أسـلم هـو أوثقهـم"

فقـال: أخشـى أال یكـون بقـوي فـي الحـدیث. قلـت: وأخـوه عبـد اهللا بـن زیـد  ،أسامة بن زید بن أسـلم
َأُخـوُه  :قَـالَ  ؟د بـن أسـلمعبد الرَّْحَمن بـن زیـ :، وقال أبو داود: "قلت ِألَْحَمد)11(ثقة" :بن أسلم. فقال

                                                
)، تــــاریخ 2/577)، الـــذهبي، میــــزان االعتــــدال (ج17/250) المـــزي، تهــــذیب الكمــــال فـــي أســــماء الرجــــال (ج(1

  ).4/1148اإلسالم (ج
  ).1/635) الذهبي، الكاشف (ج(2
  ).4/1148م  (ج) الذهبي، تاریخ اإلسال(3
  ).345) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (4
  ).5/261) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5
  ).1/307) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(6
  ).304) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (7
  ).148) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (8
  ).3/271)، (ج2/136یة ابنه عبد اهللا (ج) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روا(9

  ).1/344، (جالسابق) المرجع (10
  ).2/473) المرجع نفسه، (ج(11
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، وُسـِئَل َأْحمـد عبـد )1(عبـد اهللا بـن زیـد ثَبـت" :عبد اهللا ِثَقـة... قَـاَل َوسـمعت َأْحمـد مـّرة ُأْخـَرى َیقُـول
المیمـوني:   ، وقـال)2(َلْیَس فیهم أثبت من عبد اهللا :َقالَ  ؟َأو ُأَساَمة بن زید ،اهللا بن زید أحب ِإَلْیك
  "سمعت أبا عبد اهللا 

: عبد اهللا بـن زیـد بـن أسـلم أثبـت مـن عبـد الـرحمن، قلـت: فعبـد الـرحمن؟ قـال: كـذا، یقول
: "قـال لنـا خالـد بـن خـداش: قـال لـي الـدراوردي أیضـاً ، وقال )3(لیس مثله، وضعف من أمره قلیًال"

ومعــن وعامــة أهــل المدینــة: ال تــرد عبــد الــرحمن بــن زیــد بــن أســلم، إنــه ال یــدري مــا یقــول، ولكــن 
، وقال خالد بن خـداش: "قَـال لـي )5(، وَقال أحمد بن حنبل: "ال بأس به")4(هللا بن زید"علیك بعبد ا

، وقـال الُبخـاِرّي: "ضـعف علـي بـن )6(معن القـزاز: اكتـب عـن َعبـد اهللا بـن زیـد بـن أسـلم فإنـه ثقـة"
، )7(فذكر عنهما صحة" ،هوأما أخواه أسامة، َوَعبد اللَّ  :َقالَ  .المدیني َعبد الرَّْحَمِن ْبِن َزْیِد ْبِن َأْسَلمَ 

ــال  ــَلمَ أیضــاً وَق ــِد ْبــِن َأْس ــا َزْی ــِد اللَّــِه  ،: "ُأَســاَمُة َوَعْبــُد اللَّــِه اْبَن ــُن َعْب ــيُّ ْب ــا ، َوَذَكَرُهَمــا َعِل ــْأَس ِبِهَم َال َب
، )9(صدوقان" –ابنا زید  -، وفي كتاب البخاري قال علي بن المدیني: "عبد اهللا وأسامة )8(ِبَخْیٍر"
یعقوب بن سـفیان: "سـألت أبـا َعبـد اهللا: كیـف َحـِدیث َعْبـد الـرحمن ْبـن َزْیـد بـن أسـلم؟ فقـال:  َوَقال

، وقال الحاكم )11(، و ذكره ابن خلفون في  الثقات)10(أخوه أثبت. یعني َعبد اللَِّه ْبن َزْید ْبن أسلم"
بـا َداُود َیقُــول: أنــا ال َوَقــال َأُبــو ُعَبیـد اآلجــري: "ســمعت أ ،)12(أبـو أحمــد: " ثبتـه علــي بــن المـدیني"

قـــال و ، )13(أكتــب َحــِدیث َعْبــد الــرحمن ْبــن زیــد ْبــن أســـلم. وعبــد اهللا ْبــن َزْیــد ْبــن أســلم أمثــل منــه"
  ، )14(ِمْن َأَخَوْیِه" الذهبي: "ُهَو َأْصَلُح َحاالً 

                                                
  ).225) أبو داود، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل  (ص (1
  ).226) المرجع نفسه، (ص (2
  ).231) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة المروذي وغیره  (ص (3
  ).233جع نفسه، (ص ) المر (4
  ).2/90)، (ج1/589) الترمذي، السنن (ج(5
  ).5/307) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(6
  ).2/123)، ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج5/307) المرجع نفسه، (ج(7
  ).390) الترمذي، العلل الكبیر (ص (8
  ).363/ 7) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(9

  ).1/429الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج ) یعقوب(10
  ).7/363) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(11
  ).222/ 5) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(12
  ).223/ 5)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج538/ 14) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(13
  ).4/423) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(14
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: "َولَـُد َزیــد مــرةً ، وقـال )2(قــال یحیـى بــن معـین: "ضــعیٌف"، و )1(وقـال ابـن حجــر: "صـدوق فیــه لـین"
: "ضــعیف أیضــاً وقــال  ،)3(ِضــَعاٌف؛ ُأســامة بــن َزیــد، وَعبــد الــرَّحَمن بــن َزیــد، وَعبــد اهللا بــن َزیــد" 

: "ُأسامة بن َزید بن َأسَلم، وَعبـد اهللا بـن َزیـد بـن َأسـَلم، وَعبـد الـرَّحَمن أیضاً ، وقال )4(یكتب حدیثه"
سـَلم: َعبـد الـرَّحَمن، وَعبـد اهللا، كلهـم : "بنو َزیـد بـن أَ أیضاً ، وقال )5(بن َزید بن َأسَلم، لیسوا بشيٍء"

ُأسـامة بـن َزیـد بـن َأسـَلم، وَعبـد اهللا بـن " مـرًة:، وقـال )6(لیس فیهم ثقـة، ُأسـامة بـن َزیـد أثبـت مـنهم"
، َوقَـال )7(َزید بن َأسَلم، وَعبد الرَّحَمن بن َزید بن َأسَلم، هؤالء ِإخـوة، ولـیس حـدیثهم بشـيٍء جمیًعـا"

مـن غیـر خربـة فـي دیـنهم  ،وب الجوزجاني: "بنو َزْید ْبن أسلم ضـعفاء ِفـي الَحـِدیثِإْبَراِهیم ْبن یعق
وقال الساجي:  ،)9(وقال أبو زرعة الرازي: "ضعیف"، )8(وال زیغ عن الحق في بدعة ذكرت عنهم"

علــى أنــه قــد  ،، وقــال ابــن عــدي: "هــو مــع ضــعفه یكتــب حدیثــه)10(لــیس حدیثــه بشــيء" ،"ضــعیف
، وأبـو علـي بـن )14(وأبـو القاسـم البلخـي ،)13(وابـن الجـوزي ،)12(كـره العقیلـيذ، )11(وثقه غیـر واحـد"

فــي جملــة الضــعفاء، وذكــره البرقــي فــي بــاب مــن نســب إلــى الضــعف فــي الــرواة  ممــن  )15(الســكن

                                                
  ).304التهذیب (ص ) ابن حجر، تقریب (1
  ).151روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (2
  ).381)، وانظر: سؤاالت ابن الجنید (ص 3/197روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (3
    ).306/ 5) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(4
)، وانظر: ابن أبي خیثمة، تاریخ ابن أبي 403ین (ص ) ابن معین، سؤاالت ابن الجنید لإلمام یحیى بن مع(5

  ).2/280)، والسفر الثالث (ج2/995السفر الثاني (ج -خیثمة 
  ).40) ابن معین، من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال روایة ابن طهمان (ص (6
 - ، تاریخ ابن أبي خیثمة )، وانظر: ابن أبي خیثمة3/157روایة الدوري (ج -) ابن معین، تاریخ ابن معین (7

  ).2/339السفر الثالث (ج
  ).224) الجوزجاني، أحوال الرجال (ص (8
  ).2/123)، ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج7/363) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(9

  ).7/363) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(10
  ).5/308) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(11
  ).2/255العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج )(12
  ).2/123) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(13
  ).7/363) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(14
  ).7/363) المرجع نفسه، (ج(15
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َواَیـِة َعـْنُهْم )1(یكتب حدیثه ، وقـال َعِلـّي ْبـن )2(، وذكره یعقوب الفسوي فـي َبـاُب َمـْن ُیْرَغـُب َعـِن الرِّ
 ،كثیـر اْلَخَطـأ ،، وقـال ابـن حبـان: "َكـاَن َشـیخًا َصـالحاً )3(ي: "لیس في ولد زید ْبن أسلم ثقـة"المدین

ـَناَعة ،َیْأِتي باألشیاء َعن الثَِّقات ،َفاحش اْلَوهم شـهد َعَلْیهَـا  ،الَِّتي ِإذا َسمعَها المبتدئ ِفي َهِذه الصِّ
ِألَن َأْحمــد بــن َحْنَبــل  ؛الَقــْول ُیوجــب التََّوقُّــف ِفیــهِ َقــاَل َأُبــو َحْفــص بــن شــاهین: "َهــَذا ، و )4(ِباْلَوْضــِع"

    .)5(َواْلَقْول ِفیِه ِعْنِدي َما َقاَله یحیى بن مِعین" ،َوكرر َكَالمه ِفیِه مّرة ُأْخَرى ،َوثََّقهُ 

  خالصة القول فیه:

  واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. صدوق، فیه لین،

   .د الذین ضعفوهخالف اإلمام ابن بشكوال أغلب النقا

   .)6(َعِليُّ ْبُن َعاِبٍس اَألَسِديُّ اْلُكوِفيُّ  )147(

  .)7(شیخٌ  قال ابن بشكوال: - 

  أقوال النقاد في الراوي:

، وقال ابن الُجَنید: )8(َفذكره ِبضْعف" ،قال الدوري: "َسِمعت یحیى َیُقول: َعلّي بن َعابس
: لم أر علي بن عابس، ولم أسمع منه "سمعُت َیحَیى، وقیل له: رأیَت علي بن عابس؟ قال

  ، )9(شیًئا. قیل: كیف حدیثُه؟ قال: ضعیُف الحدیث"

  

                                                
  ).7/363) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال، (ج(1
  ).3/43) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(2
  ).5/306ضعفاء الرجال (ج ) ابن عدي، الكامل في(3
  ).2/10) ابن حبان، المجروحین (ج(4
  ).65) ابن شاهین، ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحدیث فیه (ص (5
  ).402) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6
  ).197) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (7
  ).446/ 3روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (8
  ).383عین، سؤاالت ابن الجنید ألبي زكریا یحیى بن معین (ص ) ابن م(9
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: "ضعیف"، وقال ابن )3(، واألزدي)2(َوَقاَل النسائي، )1(وقال یحیى بن معین: "َلْیَس ِبَشْيء"
وعن غیره أحادیث غرائب،  ،ویروي َعن َأَبان ْبن تغلب ،عدي: "لعلي ْبن عابس أحادیث حسان

وقال ، )6(قال ابن حجر: "ضعیف"و ، )5(قال الذهبي: "ضعفوه"و ، )4(هو مع ضعفه یكتب حدیثه"وَ 
قال أبو زرعة الرازي: ، و )8(، وذكره العقیلي في الضعفاء)7(واهي" ،الجوزجاني: "ضعیف الحدیث

، وقال )10(، وقال الساجي: "عنده مناكیر")9(یحدث بمناكیر كثیرة عن قوم ثقات" ،"منكر الحدیث
قال ، و )11(َفَبطل اِالْحِتَجاج ِبِه" ،ا یرویهِ مَوكثر وهمه فی ،بن حبان: "َكاَن ِممَّن فحش َخطُؤهُ ا

   .)12(الدارقطني: "كوفي یعتبر به"

  خالصة القول فیه:

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،الراوي ضعیف

  .بجعل الراوي في مرتبة شیخ ،خالف اإلمام ابن بشكوال النقاد
 ،َأُبو َیْحَیى اْلَمَدِنيِّ  ،أو اْألَْسَلِميُّ  ،)13(ْیُح ْبُن ُسَلْیَماَن ْبِن َأِبي اْلُمِغیَرِة  اْلُخزَاِعيُّ ُفلَ  )148(

   .)14(مات سنة ثمان وستین ومائة ،واسمه َعْبُد اْلَمِلكِ  ،ُفَلْیٍح لقب :ویقال
  .)15(شیخٌ  قال ابن بشكوال: - 

                                                
  ).3/281روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (1
)، ابن حجر، 3/134)، الذهبي، میزان االعتدال (ج6/323) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(2

  ).7/344تهذیب التهذیب (ج
  ).7/344)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج3/134) الذهبي، میزان االعتدال (ج(3
  ).6/324) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(4
  ).450/ 2)، المغني في الضعفاء (42/ 2) الذهبي، الكاشف ((5
  ).402) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6
    ).83) الجوزجاني، أحوال الرجال (ص (7
  ).3/244) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(8
  ).2/429زرعة، الضعفاء، وأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤاالت البرذعي (ج ) أبو(9

  ).7/344) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(10
  ).2/105) ابن حبان، المجروحین (ج(11
  ).52) البرقاني، سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص (12
هذه النسبة إلى خزاعة، انظر:  ) الُخزاعى: بضم الخاء المعجمة، وفتح الزاي، وفي آخرها العین المهملة،(13

  ).5/116السمعاني، األنساب (ج
  ).448) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (14
  ).219) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (15
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   أقوال النقاد في الراوي:

وقال أیضًا: "مختلفون فیه، ، )2(قال الدارقطني: "ثقة"، و  )1("ثقة"قال یحیى بن معین: 
 ،، وقال أیضًا: "من متقني أهل المدینة)4(وذكره ابن حبان في الثقات، )3(لیس به بأس"

وقد اعتمده  ،وغرائب ،قال ابن عدي: "لفلیح أحادیث صالحة، وأحادیث مستقیمة، و )5(وحفاظهم"
، وقال الذهبي: "َأَحُد َأِئمَِّة )6(َوهو عندي ال بأس به" ،ه الكثیروروى عن ،الُبخاِرّي ِفي صحیحه

اتفاق "، وقال الحاكم أبو عبد اهللا: )8(، وقال أیضًا: "َكاَن ِمْن ِكَباِر ُعَلَماِء اْلَعْصِر")7(اَألَثِر"
قال یحیى بن معین: و  ،)10(، وقال ابن حجر: "صدوق كثیر الخطأ")9(الشیخین علیه یقوي أمره"

  ، )11(وال یحتج بحدیثه" ي،س بقو "لی

، وقال الدَّاِرمي: "َسمعُت َیحَیى بن )13(وقال مرًة: "ضعیف الحدیث" ،)12(وقال أیضًا: "ضعیف"
، وقال الدُّوري: )14(َمعین َیقول: َأبو ُأَویس ضعیُف الحدیث، وُفَلیح َضعیٌف، وقال: ما أقربهما"

، َوَقال أیضًا: )15("َلیح، وفي حدیثه َضعفٌ سمعُت َیحَیى بن َمعین، َیقول: َأبو ُأَویس مثل فُ 
 ،، وقال البرقي َعن ابن َمِعین: "ضعیف)16(أمره" وِّ قَ "سمعت یحیى وذكر فلیح بن ُسَلْیمان، فلم یَ 

                                                
 ).78)  ابن شاهین ، تاریخ أسماء الثقات، (ص(1
  ).148) الدارقطني، الضعفاء والمتروكون (ص (2
  ).36ي (ص ) ابن بكیر، سؤاالت ابن بكیر للدارقطن(3
  ).324/ 7) ابن حبان، الثقات (ج(4
  ).225) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (5
  ).7/144) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(6
  ).7/352) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(7
  ).4/479) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(8
  ).8/303) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(9

  ).448، تقریب التهذیب (ص ) ابن حجر(10
)، وقال الدُّوري: سمعُت َیحَیى بن َمعین، َیقول: ُفَلیح بن ُسَلیمان، 7/85) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(11

  ).  3/257روایة الدوري (ج -وابن َعقیل، وعاصم بن ُعَبید اهللا، ال یحتج بحدیثهم. تاریخ ابن معین 
  ).69/ 1روایة ابن محرز (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (12
  ).438) ابن معین، سؤاالت ابن الجنید ألبي زكریا یحیى بن معین (ص (13
  ).  190روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (14
  ). 3/231روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (15
  ).3/171) المرجع نفسه، (ج(16
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، وقال علي بن المدیني: "كان فلیح وأخوه عبد الحمید )1( ویشتهونه ،وهم یكتبون حدیثه
، وقال )5(ي جملة الضعفاء، وقال أیضًا: "له غرائب"ف )4(لذهبيا، و )3(، وذكره العقیلي)2(ضعیفین"

 ،، وقال أیضًا: "واهي الحدیث)7(، وقال أبو زرعة الرازي: "ضعیف الحدیث")6(مرًة: "لیس بالمتین"
، وقال )9(، وقال أبو حاتم الرازي: "لیس بالقوي")8(واهیان" هو وابنه محمد بن فلیح جمیعاً 

، وقال )12(، قال الدارقطني: "لیس بالقوي")11(َوَقال أیضًا: "ضعیف" ،)10(النسائي: "َلْیَس ِباْلَقِوّي"
ال یحتج  ،وفلیح ،عاصم بن ُعَبید اهللا، وابن عقیل :اآلُجرِّي: "قلُت ألَبي داود: قال ابن َمِعین

، وقال مظفر بن مدرك: "لیس )14(، وقال أبو داود: "لیس بشيٍء")13(صدق" :قال .بحدیثهم
وقال الساجي: "هو من أهل ، )16(أبو أحمد: "لیس بالمتین عندهم"، وَقال الحاكم )15(بشيء"

 ،َوُهَو ِإَلى الثَِّقة أقرب ،: "َهَذا اْلخالف ُیوجب التََّوقُّف ِفیهِ ابن شاهینَقاَل ، و )17(الصدق ویهم"
   .)18(َواهللا أعلم" ،بتوثیقه :َواْلَقْول ِفیِه َقول یحیى َعن َنفسه ،َقِلیل اْلُمنكر ،َوَحِدیثه جید

  

  
                                                

  ).8/303ج) ابن حجر، تهذیب التهذیب ((1
  ).117) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ص (2
  ).5/112) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(3
  ).2/516) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(4
  ).322) الذهبي، دیوان الضعفاء (ص (5
  ).152) الذهبي، من تكلم فیه وهو موثق (ص (6
  ).2/366وبة أبي زرعة الرازي على سؤاالت البرذعي (ج) أبو زرعة، الضعفاء وأج(7
  ).2/425) المرجع نفسه، (ج(8
  ).7/85) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(9

  ) .87) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (10
  ).8/303)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج23/321) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(11
  ).36سؤاالت ابن بكیر للدارقطني (ص  ) ابن بكیر،(12
  ).8/303) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(13
  ).8/303) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(14
  ).2/145)، الذهبي، المقتنى في سرد الكنى (ج3/408) ابن معین، تاریخ ابن معین، روایة الدوري (ج(15
  ).8/303) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(16
  ).8/303ج) المرجع نفسه، ((17
  ).80) ابن شاهین، ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحدیث فیه (ص (18
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  خالصة القول فیه: 

قلت: قد اختلف فیه أهل العلم، ولم أتبین حاله من خالل أقوال األئمة فیه، وغالب ما جرح به  
وٕان كان لكن هذا الجرح محمول على كثرة وقوع الخطأ منه،  جرح غیر مفسر من أكثر األئمة،
كثیر الخطأ، واهللا صدوق  :فإنني أقول قول اإلمام ابن حجر ،ال بد من خالصة في هذا الراوي

  سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.

  .بجعل الراوي في مرتبة شیخ ،خالف اإلمام ابن بشكوال النقاد

، مات سنة ست  ،)1(َقباث ْبن َرِزین ْبن ُحَمید بن صالح اللَّخِميُّ  )149( َأُبو َهاِشٍم اْلِمْصِريُّ
   .)2(ومائة وخمسین

  .)3(شیٌخ، أسر في البحر قال ابن بشكوال: - 

   أقوال النقاد في الراوي:

قال ابن حجر: ، و )5(ذكره ابن حبان في الثقاتو ، )4(قال یحیى بن معین: "ثقة مصري"
، وقال أبو حاتم الرازي: "ال بأس )7(، وقال أحمد بن حنبل: "ال بأس به")6("صدوق مقرئ"

   .)9(، وقال أیضًا: "من جلة المصریین ومتقنیهم")8(بحدیثه"

 خالصة القول فیه:

  .لراوي صدوق، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلما

  .بجعل الراوي في مرتبة شیخ ،خالف اإلمام ابن بشكوال النقاد

                                                
) اللَّخمي: بفتح الالم المشددة، وسكون الخاء المعجمة، هذه النسبة إلى لخم، ولخم وجذام قبیلتان من الیمن (1

  ).210/ 11نزلتا الشام، انظر: السمعاني، األنساب (ج
  .)453) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (2
  ).224) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (3
  ).1/99روایة ابن محرز (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (4
  ).7/342) ابن حبان، الثقات (ج(5
  ).453) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6
  ).7/143) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(7
  ).7/143) المرجع نفسه، (ج(8
  ).301اء األمصار (ص ) ابن حبان، مشاهیر علم(9
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وهو من كبار شیوخ  ،أبو زید الَبْصريُّ  ،)2(أو الطَُّفاِويِّ  ،)1(ُمَعاُذ بن َفَضاَلَة الزَّْهرَاِنيُّ  )150(
   .)3(مات بعد سنة عشر ومائتین ،البخاري

  .)4(ال: شیخٌ قال ابن بشكو  -

  أقوال النقاد في الراوي: 

  ،)6(، وقال أبو حاتم الرازي: "كان ثقة صدوقًا")5(قال العجلي: "ثقة"

   .)8(، وذكره ابن حبان في الثقات)7(قال ابن حجر: "ثقة"و  
  خالصة القول فیه:

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،الراوي ثقة

  .الراوي في مرتبة شیخبجعل  ،خالف اإلمام ابن بشكوال النقاد
 مولى َبِني َجُمح، مات سنة ثالث وستین ،ُموَسى بن َسلَمة بن أبي َمْرَیم اْلمْصِريّ  )151(

   .)9(ومائة

  .)10(شیخٌ  قال ابن بشكوال: - 

  

  
                                                

) الَزْهَراني: بفتح الزاي، وسكون الهاء، وفتح الراء، وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى بنى زهران، انظر: (1
  ).6/349السمعاني، األنساب (ج

) الطفــاوي: بضــم الطــاء المهملــة، وفــتح الفــاء وفــي آخرهــا واو بعــد األلــف، هــذه النســبة إلــى طفــاوة، والمشــهور (2
لنســبة أبــو المنــذر محمــد بــن عبــد الـــرحمن الطفــاوي، مــن أئمــة البصــرة، انظــر: الســمعاني، األنســـاب بهــذه ا

  ).9/77(ج
  ).536) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (3
  ). 133) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (4
  ).431) العجلي، الثقات (ص (5
  ).8/251) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(6
  ).536یب التهذیب (ص ) ابن حجر، تقر (7
  ).9/177) ابن حبان، الثقات (ج(8
  ).2/223) ابن حجر، تقریب التهذیب (ج(9

  ).124) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (10
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   أقوال النقاد في الراوي:

، وذكره ابن )2(، وقال أیضًا: "َكاَن ِمْن َأْطَلِب النَّاِس ِلْلِعْلِم في زمانه")1(قال الذهبي: "ثقة"
، وقال ابن )4(كتب الناس لعلم في زمانه"أ، وقال أبو عمر الكندي: "كان من )3(حبان في الثقات
   .)6(، وقال ابن القطان: "مجهول")5(حجر: "مقبول"

  خالصة القول فیه:
   .الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  .خالف اإلمام ابن بشكوال اإلمام الذهبي في حكمه

   .)8(أو بعدها ،، مات سنة ثالث وتسعین ومائة)7(یحیى ْبن ُسَلْیم الطَّائفيُّ  )152( 
  .)9(شیخٌ  قال ابن بشكوال: - 

   أقوال النقاد في الراوي:

یكتب  ،، وقال مرًة: " لیس به بأس)11(، وقال أیضًا: "لیس به بأس")10(قال یحیى بن معین: "ثقة"
: "الحافظ الذهبي، وقال )15(، والذهبي)14(لعجليوا، )13(أحمد بن حنبلوثقه ، و )12(حدیثه"

                                                
  ).2/304) الذهبي، الكاشف (ج(1
  ).4/523) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(2
  ).9/160) ابن حبان، الثقات (ج(3
  ).10/346) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(4
  ).2/223) ابن حجر، تقریب التهذیب (ج(5
  ).10/346) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(6
) الطائفي: بفتح الطاء المهملة، وكسر الیاء المنقوطة بنقطتین من تحتها بعد األلف، وفي آخرها الفاء، هذه (7

 ).9/18نساب (جالنسبة إلى الطائف، وهي مدینة على اثنى عشر فرسخًا من مكة .انظر: السمعاني، األ
  ).591) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (8
  ).252) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (9

)، وروایة الدوري 226)، وروایة الدارمي (ص 1/109روایة ابن محرز (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (10
  ). 3/60(ج

  ).9/62) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(11
  ).9/63)، (ج9/62ج) المرجع نفسه، ((12
  ).9/62) المرجع نفسه، (ج(13
  ).473) العجلي، الثقات (ص (14
  ).2/367) الذهبي، الكاشف (ج(15
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وقال الساجي: "صدوق یهم ، )3(، وذكره ابن حبان في الثقات)2(، وقال مرًة: "َمْشُهور")1(اإلمام"
، وَقاَل اْبن )4(في الحدیث، أخطأ في أحادیث رواها عن عبید اهللا بن عمر، ولم یحمده أحمد"

َوَأَحاِدیث ُمَتَقاِرَبة، َوُهَو َصُدوق َال  ،وغرائب یْنَفرد بَها ،اتوٕافراد ،عدي: "لیحیى َأَحاِدیث َصاِلَحة
َوَقال یعقوب بن سفیان: "َیْحَیى ْبُن ُسَلْیٍم ، )6(، وقال ابن حجر: "صدوق سيء الحفظ")5(َبْأس ِبِه"
ِكَتاِبِه َفَحِدیُثُه َحَسٌن، َوإَِذا َحدََّث  َوِكتَاُبُه َال َبْأَس ِبِه، َوإَِذا َحدََّث ِمنْ  ،َرُجٌل َصاِلحٌ  ،ُسنِّيٌّ  :الطَّاِئِفيُّ 

، َوَقال النََّسائي: "لیس به بأس، وُهَو منكر الحدیث َعْن ُعَبید اهللا بن )7(ِحْفًظا َفُیْعَرُف َوُیْنَكُر"
، قال الشافعي: "كان )9(َوَكاَن رجًال َصالحًا" ،قال ابن شاهین: "َكاَن َجاِئز الَحِدیثو ، )8(ُعَمر"

 ،قال عبد اهللا بن أحمد: "سألت أبي عن یحیى بن سلیم، و )10(ضًال، كنا ُنعّده ِمن األبدال"رجًال فا
، َوَقاَل مّرًة ُأْخَرى: "َكاَن قد أتقن )11(كأنه لم یحمده" ،فقال: كذا وكذا، واهللا إن حدیثه فیه شيء

 .رهناً  أعطوني ُمصحفاً  :لَ َفَقا ،أعطنا كتابك :َفُقْلَنا َلهُ  ،َكاَنت ِعْنده ِفي كتاب ،بن خثیماَحِدیث 
 :، وقال المروذي: "قلت (یعني ألبي عبد اهللا))12("؟َونحن غرباء ،من َأْین لنا مصحف :ُقْلَنا

كتبت عن ابن وهب شیًئا؟ قال: ال، قلت: فیحیى بن سلیم؟ قال: حدیثًا، أو حدیثین، كان یكثر 
َفَكَتبت عنه َشیًئا، َفَرَأیُته َیخلط  ،اِئفيقال أحمد بن حنبل: "َأَتیت َیحَیى بن ُسَلیم الطو ، )13(الخطأ"

وقال أحمد بن حنبل: "مضطرب الحدیث، روى عن عبید اهللا  ،)14(َفَتَركُتُه" ،في اَألحادیث

                                                
  ).1/238) الذهبي، تذكرة الحفاظ (ج(1
  ).2/737) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(2
  ).7/615) ابن حبان، الثقات (ج(3
  ).227/ 11تهذیب التهذیب (ج )، ابن حجر،12/323) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(4
  ).9/64) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(5
  ).591) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6
  ).3/51) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(7
  ).226/ 11)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج368/ 31) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(8
  ).261ریخ أسماء الثقات (ص ) ابن شاهین، تا(9

)، ابن حجر، تهذیب التهذیب 4/384)، میزان االعتدال (ج4/1251) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(10
  ).11/226(ج

  ). 2/480) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبداهللا  (ج(11
  ).2/480) المرجع السابق، (ج(12
  ).105ال، روایة المروذي وغیره (ص ) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرج(13
  ).9/62)، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج4/405) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(14
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وهو ُیَحدُِّث عن ُعَبید اهللا َأحادیث َمناكیر،  ،: "وَقعت على َیحَیى بن ُسَلیمأیضاً ، وقال )1(مناكیر"
ولم یكن  ،قال أبو حاتم الرازي: "شیخ محله الصدق، و )2(الَّ َحدیثًا"وَلم َأحِمل عنه إِ  ،َفَتَركُته

: في موضع آخرَوَقال ، )4(، وقال النسائي: "َلْیَس ِباْلَقِوّي")3(وال یحتج به" ،یكتب حدیثه ،بالحافظ
َوَقال أبو بشر الدوالبي: "لیس  ،)5("لیس به بأس، وُهَو منكر الحدیث َعْن ُعَبید اهللا بن ُعَمر"
، قال الدارقطني: "كان سیئ )7(، وقال أبو أحمد الحاكم: "لیس بالحافظ عندهم")6(لقوي"با

ذكره ابن الجوزي في الضعفاء ، و )9(، وقال أبو یعلى الخلیلي: "َأْخَطَأ ِفي َأَحاِدیَث")8(الحفظ"
، وقال في )11(ِفیَها" َیِهمُ  بن عمر، قال البخاري: "َیْرِوي َأَحاِدیَث َعْن ُعَبْیِد اللَّهِ ، و )10(ینوالمتروك

ِإالَّ َأَحاِدیَث  ،َیِهُم اْلَكِثیَر ِفي َحِدیِثهِ  ،َصاِحُب ُعَباَدةٍ  ،موضع آخر: "َیْحَیى ْبُن ُسَلْیٍم َرُجٌل َصاِلحٌ 
   .)12(یَث َیِهُم ِفیَها"ْسَأُل َعْنَها، َفَأمَّا َغْیَر َذِلَك َفَیِهُم اْلَكِثیَر، َرَوى َعْن ُعَبْیِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َأَحادِ َكاَن یُ 

  خالصة القول فیه: 

صدوق سيء الحفظ، لكنه عنده كتاب، ولم یضعف فیه، وهو متقن لحدیث ابن خثیم، 
  .كما قال اإلمام أحمد بن حنبل

  .بجعل الراوي في مرتبة شیخ ،خالف اإلمام ابن بشكوال النقاد

  

  

  
                                                

  ).236) أبو داود، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص (1
  ).4/405) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(2
  ).9/156) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(3
  ). 108الضعفاء والمتروكون (ص  ) النسائي،(4
 ).31/368)  المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(5
  ).11/226)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج31/368) المرجع نفسه، (ج(6
  ).11/227)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج12/323) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(7
  ).227/ 11)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج12/323) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(8
  ).1/385) الخلیلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث (ج(9

  ).196/ 3) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(10
  ).192) الترمذي، العلل الكبیر (ص (11
  ).395، (ص السابق) المرجع (12
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  المصطلح الثالث: قوي

، مات سنة ثالث وسبعین َسْعُد ْبُن َعْبِد اللَِّه بْ ) 153( ِن َسْعٍد، َأُبو ُعَمَر اْلَمَعاِفِريُّ اِإلْسَكْنَدرَاِنيُّ
   .)1(ومائة

  .)2(من أقران ابن وهٍب، قوي قال ابن بشكوال: - 

  أقوال النقاد في الراوي:

قال ابن یونس المصري: "كانت له عبادة وفضل وفقه، وهو الذي أعان ابن وهب على 
   .)4(الذهبي: "اْلَفِقیُه"قال و ، )3(تصنیف كتبه"

  خالصة القول فیه:
  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،قوي

  .للنقاد  كافیة في الراوي لم تجد الباحثة أقواالً 
  :مقبول :المصطلح الرابع

   .)5(ومائة مات سنة ثالث وخمسین ،َأُبو َزْیٍد اْلَمَدِنيِّ  ،َمْوَالُهم ،ُأَساَمة بن زید اللَّْیِثيّ ) 154(

  .)6(قال ابن بشكوال: له روایة منكرة عن الزهري، وهو مقبول الحدیث -

  أقوال النقاد في الراوي: 

، وقال أیضًا: "َلْیَس )8(، وقال في موضع آخر: "ثقة َصاِلح")7(قال یحیى بن معین: "ِثَقة"
طان ، وقال مرًة: "كان یحیى بن سعید الق)10(، وقال أیضًا: "صالٌح، لیس بذاك")9(ِبِه َبْأس"

                                                
  ).1/201) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(1
  ).229بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص  ) ابن(2
  ).1/201) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(3
  ).4/624) الذهبي، تاریخ اإلسالم  (ج(4
  ).98) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5
  ).57) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (6
ي خیثمة، تاریخ ابن أبي )، ابن أب342و 174و 3/157روایة الدوري (ج -) ابن معین، تاریخ ابن معین (7

  ).2/332السفر الثالث (ج -خیثمة 
  ).2/77) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(8
  ).66روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (9

  ).391) ابن معین، سؤاالت ابن الجنید ألبي زكریا یحیى بن معین (ص (10
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، )3(، وقال علي بن المدیني: "ذاك كان عندنا ثقه")2(نكروا علیه أحادیث"أ، وقال مرًة: ")1(یضعفه"
، وقال الطحاوي: "ِثَقٌة، ثَْبٌت، َمْقُبوُل )5(، وقال العجلي: "ثقة")4(وقال یعقوب الفسوي: "ِثَقٌة َمْأُموٌن"

َواَیِة" الثقات، وزاد ابن  في  )9(، وابن حبان)8(شاهین، وذكره ابن )7(، وقال البزار: "ِثَقٌة")6(الرِّ
إال أن یحیى بن  ،وقال أبو داود: "صالح ،)10("عنه َكاَن یحیى اْلقطَّان یسكت یخطئ،" :حبان

، وقال الذهبي: )12(، وقال ابن الملقن: "َصُدوق ِفیِه (لین یسیر)")11("سعید أمسك عنه بآخرة
، وقال أیضًا: "صدوق قوي )14(ر"ییه لین یس، وقال في موضع آخر: "صدوق ف)13("َصُدوق یهم"

والظاهر أنه  ،ولكن أكثرها شواهد ومتابعات ،أكثر مسلم إخراج حدیث ابن وهب عنه ،الحدیث
، وقال ابن عدي: )17(، قال النسائي: "لیس به بأس")16(، وقال ابن حجر: "صدوق یهم")15(ثقة"

وقال ابن خلفون: "هو عندي في الطبقة الثالثة من ، )18("َلْیَس ِبَحِدیِثِه، وَال ِبِرَواَیاِتِه َبْأٍس"
وضعیف في بعضهم، ومن تدبر حدیثه عرف  ،المحدثین، وهو حجة في بعض شیوخه

  ، )20(، وقال ابن سعد: "وكان كثیر الحدیث یستضعف")19(ذلك"
                                                

)، ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل 2/332السفر الثالث (ج -) ابن أبي خیثمة، تاریخ ابن أبي خیثمة (1
  ).2/285(ج

  ).1/208) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(2
  ).98) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة (ص (3
  ).3/43) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(4
  ).60) العجلي، الثقات (ص (5
  ).439 /12) الطحاوي، شرح مشكل اآلثار (ج(6
  ).126/ 11) البزار، المسند (ج(7
  ).38) ابن شاهین، تاریخ أسماء الثقات (ص (8
  ).6/74) ابن حبان، الثقات (ج(9

  ).6/74) المرجع نفسه، (ج(10
  ).209/ 1)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج58/ 2)  مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(11
  ).2/540) ابن الملقن، البدر المنیر (ج(12
  ).1/66لذهبي، المغني في الضعفاء (ج) ا(13
  ).25) الذهبي، دیوان الضعفاء (ص (14
  ).41) الذهبي، من تكلم فیه وهو موثق (ص (15
  ).98) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (16
  ).2/58) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(17
  ).2/78) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(18
  ).60/ 2مال (ج) مغلطاي، إكمال تهذیب الك(19
  ).449/ 5) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(20
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ِمْن ِرَجاِل  :وزاد  ،)3(، والهیثمي)2(، وضعفه أبو الحسن القطان)1(قال الساجي: "ضعیف"و 
وذكره ، )4(وقال: قال لي یحیى: أنكروا علیه أحادیث" ،ِحیِح، وقال البرقي: "هو ممن یضعفالصَّ 

 ،في الضعفاء )9(ابن الجوزيو  ،)8(، وأبو القاسم البلخي)7(والعقیلي ،)6(وأبو العرب ،)5(ابن الجارود
س وزاد أبو العرب: "اختلفوا فیه، وقیل: ثقة، وقیل: غیر ثقة"، وقال أحمد بن حنبل: "لی

، وقال )11(، وقال في موضع آخر: "انظر ِفي حدیثه یتبین لك اضطراب حدیثه")10("ءبشي
، وقال الدارقطني: )13(، وقال النسائي: "َلْیَس ِبِثَقة")12(أیضًا: "روى عن نافع أحادیث مناكیر"

، وقال أبو حاتم الرازي: "یكتب )15(، وقال ابن رجب الحنبلي: "لیس بالقوي")14("لیس بالقوي"
وقال في  ،)17(قال البخاري: "َكاَن یحیى ْبن َسِعید القطان یسكت عنه"و ، )16(ه وال یحتج به"حدیث

  ، )19(میر: "مدني مشهور"ن ، وقال ابن)18(موضع آخر: "هو ممن یحتمل"

                                                
  ).60/ 2) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(1
  ).3/414) ابن القطان، بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام (ج(2
  ).4/322) الهیثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (ج(3
  )58/ 2) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(4
  ).2/60نفسه، (ج ) المرجع(5
  ).2/58(ج) المرجع نفسه، (6
  ).1/17) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(7
  ).2/60) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(8
  ).1/96) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(9

  ).2/284) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(10
  ).2/76) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(11
  .)1/302روایة ابنه عبد اهللا (ج ،، العلل ومعرفة الرجالبن حنبل حمد) أ(12
  ).19) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (13
  ).26) ابن بكیر، سؤاالت ابن بكیر للدارقطني (ص (14
  ).1/250) ابن رجب، فتح الباري (ج(15
  ).2/285) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(16
  ).2/22(ج ) البخاري، التاریخ الكبیر(17
  ).2/77) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(18
  ).1/209)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج58/ 2) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(19
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: "مختلف فیه"، وزاد ابن حجر: علق له )2(، وأبو الحسن ابن القطان)1(وقال ابن حجر العسقالني
  : "ترك حدیثه بآخره". )3(م یحیى بن سعیدواإلما البخاري قلیًال.

  خالصة القول فیه: 

  .الراوي صدوق یهم، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  لم یوافق اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد في حكمه على الراوي.

  المطلب الرابع
  التعدیل النسبي

   .)4(یِزید بن ُیوُنس بن یِزید اْألَْیِلي) 156(

   .)5(دون أبیه:  قال ابن بشكوال

  أقوال النقاد فیه: 

یروي  :وقال ،ذكره ابن حبان في الثقاتو ، )6(وسكت عنه ،ذكره ابن أبي حاتم في كتابه
، وعند ابن عدي ما یناقض )7(روى َعنُه ُمَحمَّد بن مهدى اإلخمیمي ُنْسَخة ُمْسَتِقیَمة، َعن َأِبیه

 ید بن یونس، حیث في ترجمة قاسم ْبنِ وهو أن محمد بن مهدي لم یسمع من یز  ،كالم ابن حبان
 ،الطاهر: روى َعن َعمه ُمَحمَّد بن مْهدي َعن یِزید بن ُیوُنس بن یِزید يَعبد اللَِّه ْبِن َمْهِديٍّ َأب

َعن الزُّْهِرّي ُنْسَخة َطِویَلة، َویِزید َهَذا حدث َعنُه اْبن وهب شیئًا یسیرًا، َوَقاُلوا: َعمه لم  ،َعن َأِبیه
  .)9(، وقال ابن عدي: "لم أر له حدیثًا منكرًا فأذكره، وهو عندي ال بأس به")8(َولم یْلحقهُ  ،دیر یِزی

                                                
  ).1/456) ابن حجر، فتح الباري (ج(1
  ).3/27) ابن القطان، بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام (ج(2
أبو داود، سؤاالت أبي داود لإلمام )، 1/412روایة ابنه عبد اهللا (ج ،لرجال، العلل ومعرفة ابن حنبل ) أحمد(3

  ).218أحمد (ص 
  ).9/274) ابن حبان، الثقات (ج(4
  ).253) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (5
  ).9/297) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(6
  ).9/274) ابن حبان، الثقات (ج(7
  ). 7/155الرجال (ج) ابن عدي، الكامل في ضعفاء (8
 ).7/156) المرجع نفسه، (ج(9
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  خالصة القول فیه: 

  .للنقاد في الراوي   كافیة لم تجد الباحثة أقواالً 
  لمطلب الخامسا

  مصطلحات التعدیل المطلق الخاصة عند اإلمام ابن بشكوال

لم یستعملها  ،وعبارات تعدیل خاصة ،صطلحاتتفرد اإلمام ابن بشكوال باستعمال م
غیره من النقاد، وبعضها استعملها النقاد نادرًا جدًا، وكان اإلمام ابن بشكوال كغیره من النقاد 

ما یناسبه من هذه المصطلحات  ینوع في مصطلحاته وعباراته، فكان یذكر في كل راوٍ 
  .هم هذا المصطلحاتقذین قیلت في حوالعبارات، وفي هذا المبحث بعض النماذج من الرواة ال

، یكنى: َأَبا َجْعَفرٍ ) 157( ، وتوفي: سنة أربع )1(َأْحَمُد ْبُن َبَقاِء ْبِن َمْرَواَن ْبِن ُنَمْیٍل اْلَیْحِصِبيُّ
    .)2(وأربعین وخمس مائة

: روى عن أبي علي بن سكرة كثیرًا، وعن غیره من شیوخنا، وكان له قال ابن بشكوال - 
  .)3(ورواته ونقله ،دیث وكتبهاعتناء بالح

 :أقوال النقاد في الراوي - 

  .)4(قال أبو جعفر الضبي: "فقیه محدِّث"

 :خالصة القول فیه

   .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،من أهل الروایة والدرایة

  .للنقاد فیه لم تجد الباحثة أقواالً  

، َأْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبِن َأْحَمَد ْبِن َخَلِف ) 158( َجْعَفِر، وتوفي رحمه  اَأبیكنى: ْبِن ُمَحمٍَّد اَألْنَصاِريُّ
   .)5(اهللا: سنة اثنتین وأربعین وخمس مائة

                                                
  ).84) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (1
  ).85) المرجع نفسه، (ص (2
  ).85) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (3
 ).172)  أبو جعفر الضبي، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلس (ص(4
 ) . 84ل، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص )  ابن بشكوا(5
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من أهل  ،والذكاء والفهم، كثیر العنایة بالعلم ،من أهل العلم والمعرفة قال ابن بشكوال: - 
  .)1(الروایة والدرایة، وخطب ببلده

   أقوال النقاد في الراوي:

لطرق القراءة،  بیر: ما علمت فیما انتهى إلیه نظري وعلمي، أحسن انقیاداً قال ابن الزّ 
، )2(منه، ال یكاد أحد من أهل زمانه، وال مّمن أتى بعده أن یبلغ درجته في ذلك وال أجّل اختیاراً 

وقال القاضي أبو محمد بن عطیة: إمام في المقرئین، ومقّدم في جهابذة األستاذین، راویة، 
في علوم القراءة، مستبحر، عارف باألدب واإلعراب، بصیر باألسانید، نّقاد لها،  مكثر، متفّنن

بار: كانت ألبیه أبي الحسن اإلمامة باألندلس في ، وقال ابن األ)3(ممّیز لشاّذها من معروفها
 ،والضبط والتقیید ،هذا مع الحفظ واإلتقان ،ثم ورثه ذلك أبو جعفر ،وأقرأ القرآن ،صنعة العربیة

ایة وهو وأبوه من مفاخر ر یجمع إلى سعة الروایة سعة الد ،ستقالل بالجرح والتعدیلواال
مستبحر  ،متفنن في علم القراءات ،راویة مكثر ،، وقال ابن فرحون: إمام في المقرئین)4(األندلس

وال ممن أتى  ،ال یكاد أحد من أهل زمانه ،نقاد لها ،عارف باألسانید ،عارف باألدب واإلعراب
قال ابن و ، )6(إمام، نحوي، مسند، مقرئ :، وقال الفیروز آبادي)5(ن یبلغ درجته في ذلكبعده أ

باألسانید،  كان عارفاً  :، وقال السیوطي)7(محدث ثقة مفنن  ،وٕامام محقق ،أستاذ كبیر :الجزري
 ،لاِإلمام الجلی :، وقال ابن سالم مخلوف)8(لها، ألف اإلقناع في القراءات، لم یؤلف مثاله نقاداً 

  .)9(المتبحر في القراءات ،المتفنن في اآلداب واإلعراب واألسانید
  خالصة القول فیه:

  .من أهل الروایة والدرایة، متفق على إمامته وفضله، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

                                                
  ). 84)  المرجع نفسه، (ص (1
  ). 1/76)  الخطیب، اإلحاطة في أخبار غرناطة (ج(2
  ).1/76)  المرجع السابق، (ج(3
 ). 31)  ابن األبار، معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي (ص (4
  ). 1/190مذهب (ج) ابن فرحون، الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء ال(5
 ). 79)  الفیروز آبادي، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (ص (6
 ). 1/83)  أبو الخیر ابن الجزري، غایة النهایة في طبقات القراء (ج(7
 ). 338/ 1) السیوطي، بغیة الوعاة (ج(8
  ). 193/ 1)  ابن سالم مخلوف، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة (ج(9
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بن ااإلمام عبارة بن بشكوال في حكمه، وجاءت عبارات التوثیق عندهم بنحو اوافق النقاد اإلمام 
  من التوثیق العالي. بشكوال

ــِد بــن) 159(  ــِد بــِن َعْبــِد اِهللا بــِن َأِبــي ِعْیَســى ُلــبِّ بــِن َیْحَیــى بــُن ُمَحمَّ ُقْزلمــان  أْحَمــُد بــُن ُمَحمَّ
ــ ،)2(أصــله منهــا )1(الطََّلَمْنِكــيُّ  ،الَمَعــاِفِريُّ  ، تــوفي ســنة تســٍع وعشــرین وأربــع )3(ُعَمــرَ  ایكنــى: َأب

  .)4(مائة

وٕاعرابه، وأحكامه، وناسخه،  ،قراءته :األئمة في علم القرآن العظیم أحد : قال ابن بشكوال - 
على مذاهب أهل السنة، ظهر فیها  ،كثیرة النفع ،حساناً  ومنسوخه، ومعانیه. وجمع كتباً 

ومعرفة  ،وروایته وضبطه ،علمه، واستبان فیها فهمه، وكانت له عنایة كاملة بالحدیث ونقله
 بأصول الدیانات، مظهراً  فیها، عارفاً  لها، إلماماً  جامعاً للسنن،  برجاله وحملته. حافظاً 

، وكان )5(في المعرفة والفهم، على هدى وسنة واستقامة للكرامات، قدیم الطلب للعلم، مقدماً 
في ذات اهللا  على الشریعة، شدیداً  لهم، غیوراً  سیفًا مجردًا على أهل األهواء والبدع، قامعاً 

  .)6(تعالى

  لراوي:أقوال النقاد في ا

ار اْلَخوَالِنّي: كان من الفضالء الصالحین، على هدى وسّنة قدیم الطلب  ،قال ابن الَحصَّ
، وقال )7(حسن اللفظ، فضائله جمة أكثر من أن تحصى ،مجودًا للقرآن ،مقدمًا في الفهم ،والعلم

: َكاَن ، وقال أبو عمر الدَّانِ )8(أبو معمر عمر المقرئ: كان خیرًا فاضًال، ضابطًا لما روى يُّ
 ،شدیدًا في كتاب اهللا تعالى ،، وقال ابن الحذَّاء: كان فاضالً )9(َفاِضًال َضابطًا، شِدیدًا ِفي السُّنَّة

                                                
م، َواْلِمیم، َوُسُكون النُّون، َوبعدَها كاف، انظر: الصفدي، الوافي ) ا(1 لطلمنكي: بفتح الطَّاء اْلُمْهمَلة، َوالالَّ

 ).8/23بالوفیات (ج
) أصله من طلمنكة بفتح الطاء المهملة والالم والمیم وسكون النون وفتح الكاف وهاء ساكنة من ثغر األندلس (2

 ).178/ 1دیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب (جالشرقي، انظر: ابن فرحون، ال
  ).48) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (3
  ).49) المرجع نفسه، (ص (4
 ).49) المرجع نفسه، (ص (5
  ).49) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (6
  ).8/33)  القاضي عیاض، ترتیب المدارك وتقریب المسالك (ج(7
 ).8/33)  المرجع نفسه، (ج(8
  ).17/568)  الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(9
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، وقال حاتم الطرابلسي: كان أبو عمر من أهل اإلقامة بالعلم، والضبط )1(سیفًا على أهل البدع
ت مذكورًا، وثقة في الروایة ءاي القراكان إمامًا ف :، وقال الحمیدي)2(له، وله علوم ما شاء حسنة

وغلب علیه القرآن  ،وتعین في علوم الشریعة ،اتسعت روایته :، وقال القاضي عیاض)3(مشهوراً 
 ،، وقال الذهبي: اإلمام المقرئ)4(ألف توالیف نافعة كثیرة، كبارًا، ومختصرة، احتساباً  .والحدیث

، وقال أیضًا: َأدخل )6(، وقال أیضًا: َكاَن ِمْن ُبحور الِعْلمِ )5(الَحاِفُظ اَألَثِريُّ  ،الُمَحقُِّق الُمَحدِّثُ 
 ،ِته َوُلَغِته َوإِعَراِبه َوَأحَكاِمهءااَألْنَدُلس ِعْلمًا جّمًا َنافعًا، َوَكاَن عجبًا ِفي حفِظ ُعُلوم الُقْرآن: قَرا

َوإَِمامُته واتباعه  ،ِفْیَها فضُله َوحفُظهیلوُح  ،َومنسوِخه َومَعاِنیه. َصنََّف ُكتُبًا َكِثْیَرًة ِفي السُّنَّة
 ،المحّدث الحافظ، عالم أهل قرطبة :، وقال مرةً )8(قال مرًة: الحافظ اإلمام المقرئو  ،)7(لألثر

قال ، و )10(المقرئ الحافظ ،البحر المحدث ،اإلمام الحبر ابن الغزي:، وقال )9(صاحب التصانیف
 ،المحدث الحافظ :، وقال ابن العماد)11(محّدثاً  افظاً ح یوسف بن تغري بردي: الحافظ، كان إماماً 

عرابه إ و  ،تفسیره وقراءاته :في علوم القرآن صاحب التصانیف، وكان خبیراً  ،عالم أهل قرطبة
  .)12(ومعانیه وكان ثقة صاحب سنة واتباع ومعرفة بأصول الدیانة ،وأحكامه

  خالصة القول فیه: 
   .على وأعلمواهللا سبحانه وتعالى أ ،إمام حافظ فاضل

  .وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد في حكمه

                                                
 ).8/33)  القاضي عیاض، ترتیب المدارك وتقریب المسالك (ج(1
  ).33/ 8)  المرجع السابق، (ج(2
 ).114) الحمیدي، جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس (ص (3
 ).8/32لمسالك (ج)  القاضي عیاض، ترتیب المدارك وتقریب ا(4
  ).17/566) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(5
 ).567/ 17) المرجع نفسه، (ج(6
 ).567/ 17)  المرجع نفسه، (ج(7
 ).3/198) الذهبي، تذكرة الحفاظ (ج(8
  ).2/260) الذهبي، العبر في خبر من غبر (ج(9

 ). 239/ 3) ابن الغزي، دیوان اإلسالم (ج(10
  ).28/ 5، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (ج)  یوسف بن تغري بردي(11
 ).147/ 5)  ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب (ج(12
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، یعرف: بالُقبُّشي: من أهل ) 160( اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد بن ُمَفرٍَّج بن َحمَّاُد بن اْلُحَسْین اْلَمَعاِفِريِّ
  .)2(، وتوفي بعد الثالثین وأربع مائة)1(قرطبة، یكنى َأَبا َبْكرٍ 

وتقیید أخبارهم. وجمع  ،وسماعه منهم ،وروایته عن الشیوخ ،ثعني بالحدی :قال ابن بشكوال - 
 .)3(في أخبار الخلفاء، والقضاة والفقهاء ،سماه بكتاب االحتفال في تاریخ أعالم الرجال كتاباً 

  :أقوال النقاد في الراوي - 
  تفال في ُعني بالّروایة والتّقیید والّسماع والتّاریخ، وجمع كتاًبا سّماه " كتاب االحقال الذهبي: 

  .)4(تاریخ أعالم الّرجال" في أخبار الخلفاء والقضاة والفقهاء

  خالصة القول فیه:
    .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،من أهل الحدیث وروایته

  .وافق اإلمام ابن بشكوال اإلمام الذهبي

، یكنى: َأب )5(ُحَسْیُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِفیَرِه ْبِن َحیُّوِن ْبِن ُسكََّرةَ ) 161(  َدِفيُّ . واستشهد  االصَّ َعِليٍّ
  .)6(سنة أربع عشرة وخمس مائة

كان عالمًا بالحدیث وطرقه، عارفًا بعلله وأسماء رجاله ونقلته، یبصر المعدلین  :قال ابن بشكوال
 وقیده. وكان حافظاً  كثیراً  منهم والمجرحین، وكان حسن الخط، جید الضبط، وكتب بخطه علماً 

صحیح البخاري  لمتونها وأسانیدها ورواتها، وكتب منها علیها، ذاكراً  یث، قائماً لمصنفات الحد
على الكتابین مع مصنف أبي عیسى الترمذي.  في سفر، وصحیح مسلم في سفر. وكان قائماً 

  .)7(عالماً  ، عامالً وقوراً  حلیماً  متواضعاً  دیناً  وكان فاضالً 
  

                                                
  ).135) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (1
  ).136) المرجع نفسه، (ص (2
  ). 136) المرجع نفسه، (ص (3
 ).9/599)  الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(4
، وهــو اســم عجمــي بلغــة أعــاجم األنــدلس، ومعنــاه: الحدیــد، وهــو بكســر الفــاء، وســكون الیــاء : اســم جــدهفیــرة) (5

: بحـاء مهملـة مفتوحـة بعـدها، یـاء مثنـاة مـن تحـت وحیونالمثناة من تحت، وتشدید الراء المهملة، وضـمها. 
ها بضـم السـین المهملـة، وكـاف مفتوحـة مشـددة، بعـد سـكرةمشددة مضمومة، وهو اسم مصغر مـن یحیـى، و

ــــان علمــــاء المــــذهب  ــــدیباج المــــذهب فــــي معرفــــة أعی ــــم هــــاء ســــاكنة. انظــــر: ابــــن فرحــــون، ال ــــة، ث   راء مهمل
  ).332/ 1(ج

  ).143)  ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (6
 ). 143) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس ، (ص (7
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  أقوال النقاد في الراوي:

حافظ  ،إمام كبیر ،الحافظ :، وقال ابن العدیم)1(الحافظ الفقیه :افعيقال أبو القاسم الش
 ،واألسماء ،والعلل ،، وله الباع الطویل في الرجال)3(اإلمام الحافظ البارع :، وقال الذهبي)2(فقیه

 قال أیضًا: اِإلَماُم الَعالََّمةُ و ، )4(للمتن واإلسناد حافظٌ  ،متقن الضبط ،والجرح والتعدیل، ملیح الخط
بط، َوُحسِن التَّْأِلیف، َوالِفْقه  ،الَحاِفُظ الَقاِضي، َبَرَع ِفي الَحِدْیِث َمْتنًا َوإِْسَناداً  َمَع ُحسن الخّط َوالضَّ

كان عالًما  :، وقال أیضاً )6(الحافظ الكبیر :، وقال مرةً )5(َواَألدب َمَع الّدین َوالَخْیر َوالتََّواضع
ْبط، كثیر بالحدیث وُطُرقه، عارًفا بَعلله و  رجاله، بصیًرا بالجْرح والّتعدیل، ملیح الخّط، جّید الضَّ

مع  ،الكتابة، حافًظا لمصنَّفات الحدیث، ذاكًرا لمُتونها وأسانیدها، وكان قائًما على الّصحیحین
قال ابن ، و )7(جامع أبي عیسى، وكان صالًحا دیًَّنا، خّیًرا، عامًال بعِلمه، حلیًما، متواضًعا

وأسماء  ،كان حافظًا للحدیث ،وآخر أئمته في األندلس ،عصره في علم الحدیث فرحون: إمام
وأخذ الناس عنه علمًا  ،غزیر العلم ،، وكان كثیر الفوائد)8(وكان إمامًا في الفقه ،رجاله وعلله

وكان موصوفًا بالعلم  ،وحفظ أسماء الرجال ،وعني بالحدیث والضبط ،وحدث ببغداد ،كثیراً 
َوله  ،، وقال السیوطي: اِإلَمام اْلَحاِفظ البارع، َوَكاَن َعالما بالقراءات)9(والصدقوالعفة  ،والدین

 َصالحاً  ،َحاِفًظا للمتن واإلسناد ،واألسماء َواْلجْرح َوالتَّْعِدیل ،الباع الطَِّویل ِفي الرَِّجال والعلل
، وقال ابن سالم )11(ثقة مأمون ،، وقال ابن ناصر الدین: حافظ متقن كبیر)10(متواضعاً  َعامالً 

رة كَّ : یعرف بابن سُ ةالحسین بن محمد بن ِفیرَ  ،أبو علي الصدفي ،القاضي الشهیر: مخلوف
وعلله وأسماء  ،كان عالمًا بالحدیث وطرقه ،المحدث الحافظ النظار ،السَّرُقْسِطيِّ العالم الجلیل

  .)12(حافظًا لمصنفاته ذاكرًا لمتونها وأسانیدها ورواتها ،رجاله
                                                

  ).  14/321نة دمشق (ج) أبي القاسم علي بن الحسن الشافعي، تاریخ مدی(1
 ).6/2774) ابن العدیم، بغیة الطلب في تاریخ حلب (ج(2
  ).34/ 4) الذهبي، تذكرة الحفاظ  (ج(3
  ).4/35، (جالسابق) المرجع (4
  ).377-19/376) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(5
  ).2/403) الذهبي، العبر في خبر من غبر (ج(6
  ).218/ 11) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(7
  ).1/330) ابن فرحون، الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب (ج(8
  ).1/331، (جالسابق) المرجع (9

 ).455)  السیوطي، طبقات الحفاظ (ص (10
  ).6/71)  ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب (ج(11
  ).1/188)  ابن سالم مخلوف، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة (ج(12
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  ة القول فیه:خالص

  .إمام حافظ، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

   .وافق اإلمام ابن بشكوال كل النقاد

ثین ِبُقْرُطَبَة، یكنى: َأَبا َعلّي، : َرِئیُس المحدِّ )1(ُحَسْیُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد اْلَغسَّاِنيُّ ) 162(
، وتوفي أبو )2(ا أبوه في الفتنة، وأصلهم من الزهراءإنما نزله ،ولیس منها ،َوُیْعَرُف ِباْلَجیَّاِنيِّ 

سنة ثماٍن وتسعین  ،الثنتي عشرة لیلة خلت من شعبان ،لیلة الجمعة - رحمه اهللا - علي 
   .)3(وأربع مائة

 ،وعني بالحدیث وكتبه ،من جهابذة المحدثین، وكبار العلماء المسندین :قال ابن بشكوال - 
جید الضبط، وكان له بصر باللغة واإلعراب، ومعرفة  ،وروایته، وضبطه. وكان حسن الخط

وجمع من ذلك كله ما لم یجمعه أحد في وقته. ورحل الناس  ،بالغریب والشعر واألنساب
وسمع منه أعالم قرطبة  ،وعولوا في الروایة علیه، وجلس لذلك بالمسجد الجامع بقرطبة ،إلیه

والحفظ  ،ووصفوه بالجاللة ،ن شیوخناوفقهاؤها وجلتها. وأخبرنا عنه غیر واحد م ،وكبارها
  .)4(والنباهة، والتواضع والتصاون

  أقوال النقاد فیه:

ومعرفة بطرقه،  ،بالحدیث قال أبو الحسن بن مغیث: كان من أكمل من رأیت علماً 
كتب اللغة، وأكثر من روایة األشعار، وجمع من سعة الروایة ما لم یجمعه  ىوحفظًا لرجاله، عان

. وصحح من الكتب ما لم یصححه غیره من الحفاظ. كتبه حجة بالغة، وجمع كتابًا أحٌد أدركناه
أخذه الناس  ،وتمییز المشكل، وهو كتاٌب حسٌن مفیدٌ  ،في رجال الصحیحین سماه: تقیید المهمل

اِإلَماُم، الَحاِفُظ، ، وقال الذهبي: )5(بن الحاج عنهاوسمعناه على القاضي أبي عبداهللا  ،عنه
دُ  ُة، النَّاِقُد، ُمَحدِّث اَألْنَدُلسالُمَجوِّ  ...الحافظ اإلمام الثبت محدث األندلس، وقال أیضًا: )6(، الُحجَّ

                                                
لَغسَّانى: بفتح الغین المعجمة، وتشدید السین المهملة، وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى غسان، وهي ) ا(1

 ).10/42بماء نزلوه. انظر: السمعاني، األنساب (ج» غسان«قبیلة نزلت الشام، وٕانما سمیت 
  ).141) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (2
  .)143، (ص السابق) المرجع (3
  ).142) المرجع نفسه، (ص (4
  ).142، (ص ال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس) ابن بشكو (5
 ).19/148)  الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(6
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بصیًرا بالعربیة واللغة والشعر واألنساب، صنف في ذلك كله،  ،كان من جهابذة الحفاظ الُبَصراء
لوا في النقل علیه وتصدر بجامع قرطبة وأخذ عنه   .)1(عالماأل ورحل الناس إلیه وعوَّ

 خالصة القول فیه: 
  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، من جهابذة المحدثین، وكبار العلماء المسندین

  حكمه.في  ، والذهبيأبو الحسن بن مغیث ،وافق اإلمام ابن بشكوال

، یكنى: َأَبا َعْمِرو، وتوفي س) 163( نة سٍت ِزَیاد ْبن ُمَحمَّد بن َأْحمد بن ُسَلْیَمان التُِّجیِبيِّ
   )2(وعشرین وخمس مئة 

والسماع  ،كثیر الجمع له، عني بلقاء الشیوخ ،كان معتنیًا بالحدیث وروایته :قال ابن بشكوال - 
 ،ت واألدب، وقد أخذ عنيامًا كثیرًا، وكانت له مشاركة في القراءمنهم، ولقي منهم عالَ 

 .)3(وأخذت عنه

   :أقوال النقاد في الراوي - 
َواَیـةِ ، وقال ابن األبار: )4(یه محدثقال أبو جعفر الضبي: فق  ،َكـاَن ِمـْن َأْهـِل اْلِعَناَیـِة ِبالرِّ

َل ِفـــي َســـَماِع اْلَحـــِدیِث ِباَألْنــَدُلسِ  َولَــْم َیُطـــْل ُعْمـــُرُه َفَیُطـــوُل ِبـــِه  ...َوَطَلـــِب اْلِعْلـــِم َشـــْرًقا َوَغْرًبـــا ،َوَتَجــوَّ
  .)5(اِإلْمَتاعُ 

 خالصة القول فیه:

  .یته، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلممن أهل الحدیث وروا

  وافق اإلمام ابن بشكوال، ابن األبار في حكمه.

  

  

                                                
 ).4/22)  الذهبي، تذكرة الحفاظ (ج(1
  ).  188) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (2
  ).   188، (ص السابق) المرجع (3
 ).294فر الضبي، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلس (ص)  أبو جع(4
 ).87)  ابن األبار، معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي (ص(5
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بیبة)1(َسِعیُد ْبُن َأْحَمَد بن ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه اْلُهَذِليُّ ) 164(   ،: َأُبو ُعْثَماَن، یعرف: بابن الرَّ
   .)3(، توفي سنة أربع وأربعین وأربع مائة)2(من أهل إشبیلیة

لنظم الوثائق،  الفهم، محسناً  يكان من أهل النفاذ في الحدیث والرأي، قو  :قال ابن بشكوال - 
  .)4(بصیرًا بعللها، مشاركًا في غیر ذلك من العلوم

  : خالصة القول فیه

  .كان من أهل النفاذ في الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  .للنقاد فیه لم تجد الباحثة أقواالً 

وتوفي سنة إحدى  ،)5(ُمَحمَّدٍ  اْبِد الرَّْحَمِن بن ُمَحمَِّد بِن َعتَّاِب بِن محسن، یكنى: َأبعَ ) 165(
  .)6(وثالثین وخمسمائة

وسعة الروایة..  ،هو آخر الشیوخ الجلة األكابر باألندلس في علو اإلسناد :قال ابن بشكوال - 
على كثیر من  ته وطرقه، واقفاً بروایا عارفاً  ،للقرآن العظیم، كثیر التالوة له وكان حافظاً 

وشوور في األحكام  ،یه، مع حٍظ وافر من اللغة العربیة. وتفقه عند أبیهنتفسیره وغریبه ومعا
، وكان من أهل الفضل، والحلم )7(لسنه وتقدمه ىفیمن یستفت بعد بقیة عمره. وكان صدراً 
 ،في الزهد حفیالً  كتاباً  وجمع ،في غیر ما نوع من العلم كثیراً  والتواضع، وكتب بخطه علماً 
سمع الناس  ،إلى غیر ذلك من أوضاعه ،وهو كتاب كبیرٌ  ،والرقائق سماه: شفاء الصدور

وعلو  ،لثقته وجاللته ؛، وكانت الرحلة في وقته إلیه، ومدار أصحاب الحدیث علیهمنه كثیراً 
یجلس لهم على االستماع،  على القعود للناس، مواظباً  إسناده وصحة كتبه. وكان صابراً 

                                                
) الهذلي: بضم الهاء، وفتح الذال المعجمة، هذه النسبة إلى هذیل، وهي قبیلة، یقال لها هذیل بن مدركة بن (1

 ).13/391رقت في البالد. انظر: السمعاني، األنساب (جإلیاس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان، تف
  ).217) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (2
  ).217، (ص السابق) المرجع (3
  ).217) المرجع نفسه، (ص (4
  ).332) المرجع نفسه، (ص (5
 ).333) المرجع نفسه، (ص (6
  ).332) المرجع نفسه، (ص (7
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وكثر  ،وسمع منه اآلباء واألبناء، والكبار والصغار ،وبین العشائین. وطال عمره ،یومه كله
  .)1(وانتفاعهم به ،أخذ الناس عنه

  :في الراوي أقوال النقاد

ُدْوُق، ُمْسِنُد اَألْنَدُلسِ  :قال الذهبي كان عارفًا  :، وقال)2(الشَّْیُخ الَعالََّمُة، الُمَحدُِّث الصَّ
 ،والعربیة والفقه، مع الحلم والتواضع والزهد ،واقفًا على كثیٍر من التفسیر والّلغة ،قراءاتبال

على كثیر من التفسیر  واقفاً  ،بالقراءات ان عارفاً ك :، وقال ابن العماد)3(وكانت الرحلة إلیه 
  .)4(وكانت الرحلة إلیه ،مع الحلم والتواضع والزهد ،والعربیة والفقه ،واللغة

  القول فیه: خالصة 

  ، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.الشیخ العالمة المحدث مسند األندلس

  .وافق اإلمام ابن بشكوال النقاد في الحكم

 ،)5(ةدَ نْ صاحبنا من أهل أُ  ،ُیْوُسُف بُن َعْبِد الَعِزْیِز بِن ُیْوُسَف بِن ُعَمَر بِن ِفْیرُّه اللَّْیِثيِّ ) 166(
  .)7(، وتوفي سنة ستٍّ وأربعین وخمس مائة)6(: بابن الدَّبَّاغیكنى: أبا الولید، ویعرف

وأسماء الرجال  ،وأعرفهم بطریقة الحدیث ،كان من أنبل أصحابنا: قال ابن بشكوال - 
 ،وأعمارهم وأقادمهم؛ ومن أهل العنایة الكاملة بتقیید العلم ،وثقاتهم وضعفائهم ،وأزمانهم

 .)8(ثم خطب به وقتاً  ،وشهر ببلده ،وسمع منهم ،هموكتب عن، ولقاء الشیوخ. لقي منهم كثیراً 

  
                                                

 ).333في تاریخ أئمة األندلس (ص  ) ابن بشكوال، الصلة(1
  ).514/ 19) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(2
 ).414 -2/413) الذهبي، العبر في خبر من غبر (ج(3
  ).6/101) ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب (ج(4
شجر وعلى ) ُأْنَدة: بالضم، ثم السكون، مدینة من أعمال بلنسیة باألندلس، كثیرة المیاه والرساتیق وال(5

 ).1/264الخصوص التین فإنه یكثر بها، وقد نسب إلیها كثیر من أهل العلم. انظر: الحموي، معجم البلدن (ج
  ).644) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (6
 ).645، (ص السابق) المرجع (7
 ).645) المرجع نفسه، (ص (8
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  أقوال النقاد في الراوي:

َبْیِر: ُهَو َأَحُد اَألِئمَِّة المهَرة الُمْتِقِنْیَن، َوِمْن جَهابَذة النَقاد، علي بن محمد بَقاَل  ُن الزُّ
  ، )1(ده، َنِزَه النَّْفساْعَتمدُه النَّاس ِفیَما َقیَّده، َوَكاَن َسمحًا ُمؤثرًا َعَلى قّلِة َذات یَ 

اإلمام  :، وقال الذهبي)2(وقال أبو العطاء وهب بن نذیر: هو خاتمة أئمة المحدثین، وله توالیف
إلمامته وٕاتقانه، وعول علیه  ؛اعتمده الناس فیما قید أیضًا:، وقال )3(الَحاِفُظ الُمْتِقن اَألْوَحدُ 

مؤثًرا على قلة ذات یده، نزه  ،ان سمًحاوك ،الُجلة، وكان من آخر أئمة المحدثین باألندلس
 ،إماماً  ،نناً فنبیًال مت ،مصنفًا ثقة ،كان حافظًا متقناً  ،محدث األندلس :، وقال ابن العماد)4(النفس

  .)5(رأسًا في الحدیث وطرقه ورجاله

  :خالصة القول فیه

  ، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.اإلمام العالم المتقن

  .كوال النقاد في حكمهوافق اإلمام ابن بش

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                
 ).4/71كرة الحفاظ  (ج)، تذ20/221) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(1
  ).4/71) المرجع نفسه، (ج(2
 ).20/220) الذهبي، سیر أعالم النبالء  (ج(3
  ).4/71) الذهبي، تذكرة الحفاظ (ج(4
 ).6/234) ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب (ج(5
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  المبحث الثالث
  مراتب التعدیل عند اإلمام ابن بشكوال

، ومقارنة أقواله بأقوال همن خالل هذه الدراسة أللفاظ اإلمام ابن بشكوال ومصطلحات
كما فعل غیره من النقاد المتقدمین  ،غیره من النقاد، اتضح أنه باإلمكان وضع ألفاظه في مراتب

  سأذكرها من األعلى إلى األدنى توثیقًا. ،، وهي على أربع مراتبوالمتأخرین

  المرتبة األولى: تأكید التعدیل بتكرار الصفة لفظًا أو معنى 

الذین تقبل روایاتهم، ویحتج  ،وصف المرتبة: أهل هذه المرتبة هم من الرواة الثقات األثبات - 
من خالل تكرار صفة  ،لتوثیقبأحادیثهم، وقد وثقهم اإلمام ابن بشكوال بأعلى عبارات ا

  لفظًا أو معنى. ،التوثیق
  :مصطلحات المرتبة -

  ".ثقة مأمون"، "فیه ثقة فیما رواه ثبتٌ "، "ثقة حافظ جلیل"، "ثقة ثقة" •

  ".ثقة في روایته ومعرفته ،عارف بالحدیث ورجاله وروایته ،متیقظٌ  محدث حافظٌ " •

 ".ضابطًا لما كتبه، ثقة فیما رواه"، "نوالثقة والضبط واإلتقا ،من أهل الدرایة والروایة" •

  ".ثقة فیما رواه ،، منقبٌض صالحٌ  رجلٌ "، "ثقة ال بأس به"، "ثقة صدوق" •

  المرتبة الثانیة: التعدیل بصفة واحدة تدل على الضبط 

وصف المرتبة: أهل هذه المرتبة یشتركون مع أهل المرتبة األولى في أصل الثقة، لكنهم لم  - 
الرفیع، وهم ممن تقبل روایاتهم، ویحتج بأحادیثهم أیضًا، وقد وثقهم  یبلغوا درجة التوثیق

  اإلمام ابن بشكوال بألفاظ توثیق مفردة.

  مصطلحات المرتبة:  - 

  ".ثقة" •

  ".ثبت" •

من جهابذة المحدثین، وكبار العلماء "، "محدث حافظ متقن"، "محدث حافظ" "،حافظ" •
بأسماء رجاله  تقانه، عارفٌ إ مه و إلى فه للحدیث وعلله، منسوبٌ  حافظٌ " "،والمسندین

 ".ونقلته، یبصر المعدلین منهم والمجرحین...
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ختام علماء األندلس،  ،الحافظ المستبحر ،إمام عصره، وواحد دهره، اإلمام العالم" •
  ".وآخر أئمتها وحفاظها...

  المرتبة الثالثة: التعدیل بصفة تدل على خفة الضبط

األولى والثانیة في أصل الثقة، لكنهم لم  تینل المرتبأهل هذه المرتبة مع أه :وصف المرتبة - 
یبلغوا درجة التوثیق التام، حیث إنهم نزلوا عن تمام الضبط، وهم ممن تقبل روایاتهم، ویحتج 

  .بأحادیثهم أیضاً 

  مصطلحات المرتبة: - 

كان في روایته "، "، صدوقًا من بیت علم وشرفكان فاضًال ناسكًا، ورعًا، زاهداُ " •
  ".تحریًا صدوقاً م ،موثوقاً 

  "ال بأس به". •

  المرتبة الرابعة: التعدیل بصفة قریبة من الجرح 

أهل هذه المرتبة من الذین تكتب روایاتهم، وال یحتج بأحادیثهم؛ بل تكتب  :وصف المرتبة - 
  .لالعتبار، ویبحث لها عن شواهد ومتابعات

  مصطلحات المرتبة:  - 

  "صالح الحدیث".، "صالح" •

  ".شیخ" •

  ".قوي" •

  ".بول الحدیثهو مق" •
  تبین لي الملحوظات التالیة: ،من خالل هذه المراتب

أو بأي شكل آخر،  ،لم یقسم اإلمام ابن بشكوال الرواة إلى مراتب، سواء بالشكل المذكور -1
والنظر في  ،وعباراته في تعدیل الرواة ،لكن هذه المراتب استنبطت من خالل تتبع أقواله

 أحكام غیره من النقاد.مدلوالتها، والمقارنة بین أحكامه و 

یمكن حصرها في أربع مراتب، فأي راو من الرواة ال  ،مراتب الرواة المعدلین عند اإلمام  -2
 یخرج عن إحدى هذه المراتب.
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الرواة المعدلون في كل مرتبة من المراتب األربعة لیسوا على درجة واحدة، فبعضهم أوثق  -3
على درجة واحدة، وٕانما هم على  واسلی -أیضاً – "ثقة"بلفظ  وامن بعض، كما أن من وصف

 .درجات، لكن هذه المصطلحات أطلقت في حقهم بلفظ تقریبي في مرتبة واحدة

ویمكن تقسیمها على هذا  ،یترتب على مراتب الرواة السابقة مراتب الحدیث لكل راو منهم -4
 الشكل:

 ویعمل به. ،أصحاب المرتبة األولى والثانیة: حدیثهم صحیح یحتج به - 

ویعمل به أیضًا، لكنه في درجة أقل من  ،لمرتبة الثالثة: حدیثهم یحتج بهأصحاب ا - 
 .وهو ما یعرف بالحدیث الحسن ،أصحاب المرتبة السابقة

یكتب حدیثهم لالختبار، بمقارنة على روایات غیرهم من الثقات أصحاب المرتبة الرابعة:  - 
حیح محتج به، وٕاذا مخالفة األثبات، فإذا وافقت أحادیث هؤالء الثقات األثبات، فحدیثهم ص

 .لهم، فحدیثهم عندئذ حدیث ضعیف ال ینجبر؛ بسبب المخالفة؛ ألنه شاذ أو منكر
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  المبحث الرابع
  خصائص منهج اإلمام ابن بشكوال في التعدیل

منهًجا علمًیا دقیًقا في الجرح والتعدیل، وتتبع أحوال الرواة َجْرًحا ابن بشكوال إنَّ لإلمام 
وبیان من تُقَبل روایاته ممن ُترّد، وهذا المنهج له خصائص ممیزة، وقواعد وأسس وَتْعِدیًال، 

مما یسهم  ؛وعباراته الواردة في التَّْعِدیل ،ابن بشكوالیمكن استنباطها من أقوال اإلمام  ،واضحة
  - في رسم الهیكل العام لمنهجه النقدي، وهذه الخصائص تتمثل فیما یلي:

  یل: التوسُّط في التَّْعدِ  - 1

علمنا أنَّ كل طََّبقة من طبقات النُّقَّاد ال تخلو من متشدد ومتوسط ومتساهل، وأنَّ اإلمام 
  لم ُیذكر في أي قسم من هذه األقسام. ابن بشكوال

المعتدلین المنصفین في  ،أنَّه من النُّقَّاد المتوسطین - َواللَُّه َأْعَلمُ - والذي یترجح لي 
  لى أمرین، هما: تعدیل الرَِّجال، ویرجع ذلك إ

أو التساهل في تعدیل الرَِّجال، ولو ُعرف بشيٍء  ،أو حدیثًا بالتشدد ،لم أجد من وصفه قدیًما -أ
 كما هو حال غیره. ،من ذلك الشتهر أمره

في أغلب أحكامه على الرواة، ولو كان متشدًدا أو متساهًال  ب. موافقة النقاد اإلمام ابن بشكوال
  لشّذ عن أكثرهم.

التي  وعبارته نفسها، من خالل استخدامه أللفاظ الجرح والتعدیل ،كاته لألئمة المعتدلینمحا - ج
  استخدموها.

 األئمةكان من ابن بشكوال نَّ اإلمام إ :یمكن القول باطمئنان :وبناًء على ما سبق
  ُم.المعتدلین المتوسطین في تعدیل الرَِّجال، البعیدین عن التشدد أو التساهل، َواللَُّه َأْعلَ 

  الدقة واألمانة والموضوعیة في تعدیل الرَِّجال:  - 2

والموضوعیة، فقد  ،واألمانة ،في تعدیل الرَِّجال بالدِّقة ابن بشكوال اتَّسم منهج اإلمام 
بعیًدا عن اتِّباع الهوى والمحاباة، مستشعًرا بذلك عظم األمانة التي  ،سار وفق قواعد علمیة دقیقة

  والدفاع عنها، والنماذج على ذلك كثیرة ومتعددة. ،r على ُسنَّة النبي ُحمِّلها، أمانة الحفاظ

أنه یبین مرتبة الراوي العامة إجماًال، ثم یفصل القول في سبب العلة،  :فمن أمانته وموضوعیته
واة   مع اإلشارة إلى ما طرأ على أحادیثهم مـن آفـة وعلة. ،وفي مواطن كان یعدِّل الرُّ
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، )1(خَرَمة ْبُن ُبَكیر ْبِن َعبد اِهللا ْبِن اَألَشّج: ثقة، لم یسمع من أبیه شیئاً مَ ومثال ذلك: قوله في 
، كان قد )2(كان ثبتًا صدوقاً  :مخلد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلدوكذلك قوله في 

   .)3(فترك األخذ عنه ،اختلط قبل موته بمدة

  اعتماد مصادر علمیة دقیقة في التَّْعِدیل:  - 3

: حصیلة من قبله من النُّقَّاد: وتتمثل في مهم وهو اقد یعتمد في عمله على مصدرالن
َواة، ومرویاتهم، وبها یستطیع الناقد  ،المادة التي استخلصها النُّقَّاد قبله من خالل دراستهم للرُّ

َواة الذین لم یدركهم، مع ما ینضم إلى ذلك من نتائج ،متابعة تلك الدراسة صل یتو  ،ألولئك الرُّ
ویالحظ من خالل تتبع أقوال اإلمام ابن ، إلیها من تجمع تلك المادة عنده من مصادرها المختلفة

َواة أنَّه اعتمد على بشكوال    .بشكل دقیقالمصدر  هذا وعباراته في تعدیل الرُّ
 اعتباره ألحكام بعض النُّقَّاد وتأییده لهم: - 4

عباراتهم في تعدیل الرَِّجال بفیوافقهم  ،ادیعتبر بأحكام بعض النُّقَّ  ابن بشكوالكان اإلمام 
َحْیَوة بن ُشَرْیح ْبُن َصْفَواَن : موافقته لإلمام أحمد بن حنبل في توثیق مثال ذلكأحیاًنا كثیرة، نفسها 
  .)5("ثقة ثقة" نفسها: ، فوافق أحمد بن حنبل الذي استخدم العبارة)4("ثقٌة ثقٌة" فقد قال فیه:، التُِّجیِبيُّ 

  لفته ألحكام بعض النقاد: مخا - 5

 -إن دل علـى شـيء فإنمـا-خالف اإلمام ابن بشـكوال بعـض مـن سـبقه مـن النقـاد، وهـذا 
وحكمه على الرجال، حیث إن أحكامـه نابعـة مـن  ،یدل على استقالل اإلمام ابن بشكوال في رأیه

لـه فـي َثَوابـة بـن وتتبع أخبارهم، مثـال ذلـك: قو  ،القائمة على دراسة أحوال الرواة ،دراسته الخاصة
خــالف ابــن یــونس المصــري الــذي قــال: "كــان منكــر حیــث ، )6(مســعود التَُّنــوخي: شــیٌخ ال بــأس بــه

، خــالف  أغلــب النقــاد الــذین )8(وقولــه فــي َســَلَمَة ْبــُن َوْرَداَن اللیثــي: شــیٌخ ال بــأس بــه، )7(الحــدیث"
 ضعفوه.

                                                
  ).134) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (1
  ).589) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (2
  ).590) المرجع نفسه، (ص (3
  ).85) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (4
  ).306/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5
  ).66) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (6
  ).2/53) ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري (ج(7
  ).238) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (8
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  ل:انفرد بتعدیل بعض الرواة الذین لیس فیهم جرح وال تعدی - 6

: مثال ذلكین لیس فیهم جرح وال تعدیل، ذال ،قام اإلمام ابن بشكوال بتعدیل بعض الرواة
وكبار المسندین، واألدباء  ،جلة المحدثین : من)1(قوله في إبراهیم بن یحیى بن إبراهیم بن سعید

قوله في و ، )2(يوأخذ عن ،والثقة والضبط واإلتقان، أخذت عنه ،من أهل الدرایة والروایة ،المتفنین
   .)4(: كان ثقة فیما رواه ونقله)3(اهر األنصاريظأحمد بن عبد الرحمن بن م

َواة:  ،والتَّْعِدیل النسبي ،التنویع بین التَّْعِدیل المطلق - 7  في بیان أحوال الرُّ

َواة، واستعمل في ذلك التَّْعِدیل المطلق اً عدد بشكوالابن عدَّل اإلمام  والتَّْعِدیل  ،من الرُّ
فیقصد به الحكم بتعدیل الرَّاوي بلفظ مطلق، دون قصد مقارنة  :أما التَّْعِدیل المطلق .بيالنس

َواة، وقد تمَّ عرض نماذج كثیرة ومتعددة من ذلك في هذا الفصل، ومن  ،حاله بحال غیره من الرُّ
كلیب  وقوله في عیاش بن عقبة بن، )5(َحْنَظَلة بن أبي ُسْفَیان الُجَمِحي: ثقةٌ ذلك: قوله في 

: شیخٌ )6(الحضرمي: ال بأس به   .)7(، وقوله في ِإْسَماِعیُل ْبُن َنِشیٍط اْلَعاِمِريُّ

 ،بعد المعارضة بین مرویاته ،فیقصد به الحكم بتعدیل الرَّاوي نسبًیا :وَأّما التَّْعِدیل النسبي
َواة، مثال ذلك: قوله في     .)8(ْیِلي: دون أبیهیِزید بن ُیوُنس بن یِزید اْألَ ومرویات غیره من الرُّ

  استعمال مصطلحات وعبارات للتَّْعِدیل، متنوعة األلفاظ، مختلفة الدالالت، متعددة المراتب:  - 8

واة مصطلحات ابن بشكوالاستعمل اإلمام   ،وعبارات متنوعة في ألفاظها ،في تعدیل الرُّ
 ،من أهل الدرایة والروایة"ثقة حافظ جلیل"، ثقة مأمون"، "مختلفة في دالالتها، هي: "ثقة ثقة"، "

"ثبت"، "ثقة"، "حافظ"، "إمام"، ، "ثقة صدوق"، "ثقة ال بأس به"، والثقة والضبط واإلتقان"
  الحدیث". "صدوق"، "لیس به بأس"، "صالح"، "شیخ"، "قوي"، "مقبول

  ویمكن وضع هذه المصطلحات والعبارات، في أربع مراتب، هي:

                                                
  ).101تاریخ أئمة األندلس (ص ) ابن بشكوال، الصلة في (1
  ).101) المرجع نفسه، (ص (2
  ).72) المرجع نفسه، (ص (3
  ).73) المرجع نفسه، (ص (4
  ).83) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (5
  ).212) المرجع نفسه، (ص (6
  ).53) المرجع نفسه، (ص (7
  ).253) المرجع نفسه، (ص (8
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  .لفظًا أو معنى الصفة األولى: تأكید التعدیل بتكرار -    
  الضبط.تمام الثانیة: التعدیل بصفة واحدة تدل على  -    
  الضبط. تدل على خفةالثالثة: التعدیل بصفة  -    
  الرابعة: التعدیل بصفة قریبة من الجرح. -    
   الَتفرََّد باستعمال مصطلحات خاصة في التَّعدیل: -  9

  لم یستعملها  ،وعبارات تعدیل خاصة ،اتباستعمال مصطلح ابن بشكوالَتفرَّد اإلمام 
"من  :غیره من النُّقَّاد، من ذلك: قوله في َأْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبِن َأْحَمَد ْبِن َخَلِف ْبِن ُمَحمٍَّد األَْنَصاِريّ 

  من أهل الروایة والدرایة، وخطب  ،أهل العلم والمعرفة والذكاء والفهم، كثیر العنایة بالعلم
: "كان من أنبل أصحابناوقو ، )1(ببلده" وأعرفهم  ،له في ُیْوُسُف بُن َعْبِد الَعِزْیِز بِن ُیْوُسَف اللَّْیِثيِّ

وأقادمهم؛ ومن أهل  ،وأعمارهم ،وضعفائهم ،وثقافتهم ،وأزمانهم ،وأسماء الرجال ،بطریقة الحدیث
وشهر  ،ع منهموسم ،وكتب عنهم ولقاء الشیوخ. لقي منهم كثیراً  ،العنایة الكاملة بتقیید العلم

  .)2(ثم خطب به وقتًا" ،ببلده

 مع تعدید صفاته: ،أو الثناء على دیانته ،مع الثناء علیه بالفضل ،توثیق الراوي -10

من ذلك قوله في محمد بن  ،ثم یثني علیه بالفضل ،كان اإلمام ابن بشكوال یوثق الراوي
وروایته  ،بتقیید الحدیث وجمعه: "كانت له عنایة كثیرة )3(عبد اهللا بن عبد الرحمن بن غلبون

ثبتًا فیه، مكثرًا محافظًا على الروایة، وكان فاضًال دینًا متصاونًا،  ،ونقله، وكان ثقة فیما رواه
، زاهداً  صالحاً  "كان رجالً  :)5(وقوله في عبد الرحمن بن عثمان بن عفان القشیري ،)4(متواضعًا"
   .)6(من روایته" ثقة فیما رواه. سمع الناس منه كثیراً  ،منقبضاً 

  

  

  
                                                

  )، 84ندلس (ص ) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األ(1
 ).645، (ص السابق) المرجع (2
  ).507) المرجع نفسه، (ص (3
  ).507) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (4
  ).295، (ص  السابق) المرجع (5
  ).295) المرجع نفسه، (ص (6
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  عدم مؤاخذة الرَّاوي بالغلط والخطأ الیسیر:  -11

قال الذهبي:  .وٕاْن كان ِثَقة ،إنَّ اإلنسان بطبیعته البشریة ال یسلم من الغلط والخطأ
الذي  ، rوال ُیخِطئ، فمن الذي َیسلُم من ذلك غیُر المعصومِ  ،"لیس ِمن َحدِّ الِثَقة: أنَُّه ال َیغَلطُ 

  . )1(ّر على خطأ"ال ُیقَ 

كغیره من النُّقَّاد ال یؤاخذ الرَّاوي بالغلط والخطأ الیسیر الذي ال  ابن بشكوالوقد كان اإلمام 
  یطعن في ضبطه. 

قوله في عبد اْلَعِزیز بن ُمَحمَّد بن أبي عبید الدََّراوْرِدي: "شیٌخ ال بأس به، كان مالك ومثال ذلك: 
  .)2(غمزه بشيٍء"

  ماء على أقواله في تعدیل الرواة:اعتماد العل -12

كثیر من األئمة، وهذا واضح في أكثر من مكان في هذه  نفسه فقد شاركه في القول
صدوقًا  ،عبد الرحمن بن محمد بن عّباس: "كان ثقة فیهماالدراسة، ومن أمثلة ذلك: قوله في 

على  كان صبوراً فیما رواه فیهما. وكان حسن الخط، جید، الضبط، وكانت أكثر كتبه بخطه. و 
  .)3(النسخ" 

 ،صبورًا على النسخ، ذكر أّنه نسخ "مختصر ابن ُعَبْید" ،ومثله قال الذهبي: "كان ثقة صدوقاً 
، )6(: "محدث حافظ")5(وقوله في َأْحَمُد بُن ُمَحمَِّد بِن ِعْیَسى الَبَلويّ ، )4(وَعاَرَضه في یوٍم واحد"

  .)8(الذهبي: "محدَّث حافظ"، وقال )7(الحمیدي: "محدث حافظ" ومثله قال

  بیان الكنى، وأسماء أصحابها، وبیان األلقاب: -13

 ،یالحظ اهتمامه بتراجم الرجال ،من ینظر في كتاب الصلة لإلمام ابن بشكوال
  ومن ذلك قوله في:  ،وألقابهم ،من خالل بیان كناهم ،والتعریف بهم

                                                
 ).78) الذهبي، الموقظة (ص1(

  ).180) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (2
  ).316، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص ) ابن بشكوال(3
  ).575/ 9) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(4
  ).47) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (5
  ).47) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (6
  ).114) الحمیدي، جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس (ص (7
  ).434/ 9سالم (ج) الذهبي، تاریخ اإل(8
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   .)1(مین؛ یكنى: أبا إسحاقإبراهیم بن یحیى بن إبراهیم بن سعید، یعرف: بابن األ -

  .)2(أحمد بن خلف بن عبد الملك الغساني، یعرف: بابن القلیعي، یكنى: أبا جعفر -

  .)3(عبد الرحمن بن محمد بن عّباس، األنصارّي، ُعِرف بابن الحّصار، یكنى: أبا محمد - 

 .)4(عبد اهللا بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري، یكنى: أبا عبد الرحمن، ویلقب بحیدرة - 

  .)5(َیْحَیى بُن َعْبِد الرَّْحَمِن بِن َمْسُعْوِد، یعرف: ِباْبِن َوْجِه الَجنَِّة، یكنى: أبا بكر - 

  :ومسكنهم ،ومهنهم ،وتخصصاتهم، بیان صفات الرواة -14

: مثال ذلك: قوله في محمد بن عبد اهللا بن محمد ْلقیةبیان صفات الرواة الُخُلقیة والخِ   - أ
ولین الكنف، وكثرة  ،لك كله آداب األخالق، مع حسن المعاشرة"... یجمع إلى ذ :المعافري
، وأیضًا قوله في عبد اهللا بن یزید )6(وكرم النفس، وحسن العهد، وثبات الوعد" ،االحتمال
  .)7("بصري، شیٌخ ال بأس به، سكن مكة، وكان قصیرًا" :عبد الرحمن المقرئ يالمكي أب

"كان من جلة  :ُشَرْیِح ْبِن ُمَحمٍَّد بِن ُشَرْیح : مثال ذلك: قوله فيبیان تخصصات الرواة   - ب
 يواستقض ،ورحلوا إلیه ،المقرئین، معدودًا في األدباء والمحدثین... سمع الناس منه كثیراً 

، وقوله في سعید بن أحمد بن محمد الهذلي: "كان من أهل )8(ثم صرف عن القضاء" ،ببلده
لنظم الوثائق، بصیرًا بعللها، مشاركًا في غیر  الفهم، محسناً  يالنفاذ في الحدیث والرأي، قو 

  .)9(ذلك من العلوم"

                                                
  ).101) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (1
  ).75، (ص السابق) المرجع (2
  ).316) المرجع نفسه، (ص (3
  ).255) المرجع نفسه، (ص (4
  ).626) المرجع نفسه، (ص (5
 ).558) المرجع نفسه، (ص (6
  ).166) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (7
  ).230صلة في تاریخ أئمة األندلس (ص ) ابن بشكوال، ال(8
  ).217، (ص السابق) المرجع (9
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مثال ذلك: قوله في ُسَلْیَمان بن ِبَالل التیمي: "ثقة، ال بأس به، صاحب  بیان مهن الرواة:  - ت
: "ثقةٌ ، )1(سوق المدینة" قاٍض على  ،وقوله في َغْوُث ْبُن ُسَلْیَماَن ْبِن ِزَیاٍد اْلَحْضَرِميُّ

  .)2(البلد"
، )3("ثقة، سكن المدینة" :: مثال ذلك: قوله في َحاِتم بن ِإْسَماِعیل المدنيبیان مسكن الرواة  - ث

  .)4(لزم مكة، فاضٌل ثقٌة" ،"كوفي: وقوله في ُفَضْیل ْبن ِعَیاض ْبن َمْسُعود، التمیمي

  بیان تأریخ وفاة الرواة، ومكان وفاتهم، وسببها، وساعتها، وأعمارهم: -15

منذ الوالدة وحتى  ،وأخبارهم ،وٕاحاطة كبیرة بأحوال الرواة ،تع بدرایة واسعةاإلمام یتم إن
َأْحَمَد بِن َسِعْیِد بِن َیْرُبْوٍع، توفي رحمه اهللا یوم السبت،  اِهللا بنِ  قوله في َعْبدِ ، ومثال ذلك: الوفاة

. سنة اثنتین وعشرین وخمسمائة ،التاسع من صفر ،من یوم األحد ،ثر صالة العصرإودفن 
ودفن سنة اثنتین وعشرین  ،وصلى علیه القاضي محمد بن أصبغ ،ودفن بمقبرة الربض

 .)5(وخمسمائة

َدِفيُّ  في وقعة  - رحمه اهللا- استشهد القاضي أبو علي  :ُحَسْیُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِفیَرِه بِن ُسكََّرَة الصَّ
من سنة أربع عشرة وخمس  ،لیوم الخمیس لسٍت بقین من ربیع األو  ،بثغر األندلس ،)6(ةدَ نْ تُ قُ 

  .)7(رحمه اهللا وغفر له ،مائة. وهو یومئذ من أبناء الستین

الثنتي عشرة  ،توفي أبو علي رحمه اهللا لیلة الجمعة :حسین بن محمد بن أحمد الغساني - 
سنة ثماٍن وتسعین وأربع مائة. ودفن یوم الجمعة بمقبرة الربض عند  ،لیلة خلت من شعبان

ومولده في المحرم سنة سبع وعشرین وأربع مائة. وكان قد لزم داره قبل الشریعة القدیمة. 
  .)8(لزمانة لحقته ؛موته بمدة

  

                                                
  ).229) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (1
  ).215، (ص السابق) المرجع (2
  ).86) المرجع نفسه، (ص (3
  ).217) المرجع نفسه، (ص (4
  ). 283) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (5
 ).4/310ان (ج) الحموي، معجم البلد(6
  ).143) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (7
  ).143(ص  المرجع السابق) (8
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  المبحث الخامس
  ونتائجه ینجدول الرواة المعدل

بعد دراسة أقوال اإلمام ابن بشكوال، ومقارنتها بأقوال غیره من النقاد في الرواة 
تبرز فیه مراتب  ،ن، عمل جدولیج الرواة المعدلالمعدلین، وجدت من الفائدة لتسهیل عرض نتائ

  الرواة، وذلك بوضع كل راٍو تحت المرتبة المناسبة له، مع ذكر البیانات الالزمة للراوي.

  ن: یجدول الرواة المعدل

  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

  على تمام الضبطالرواة الذین عدلهم بألفاظ تدل 
َحْیَوة بن ُشَرْیح   1

  ْبُن َصْفَوانَ 
فقیه مصر   ثقة ثقة

وزاهدها 
ومحدثها، 

وقال أیضًا: 
من رؤوس 
العلم والعمل 
  بدیار مصر

ثقة ثبت 
  فقیه زاهد

ثقة ثبت فقیه 
  زاهد

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
كل النقاد في 

  حكمه

ى یَ حْ بن یَ  یمَ اهِ رَ بْ إِ   2
  یماهِ رَ بْ إِ بن 

من أهل 
لدرایة ا

والروایة والثقة 
والضبط 
  واإلتقان

وافق اإلمام   ثقة    
ابن بشكوال، 
ابن األبار في 

  حكمه

د بْ د بن عَ مَ حْ أَ   3
ن بن مَ حْ الرَّ 

  ردَ حْ جَ 

وافق اإلمام   ثقة    ثقة ضابطٌ   ثقة ضابطٌ 
ابن بشكوال، 
الذهبي في 

  حكمه
ِإْسَماِعیُل ْبُن   4

َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن 
  َعِليِّ 
  

وافق اإلمام ابن   ثقة    ثقة محدث  نثقة مأمو 
بشكوال كل 

  النقاد
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

 یدٍ عِ بن سَ  ةَ مَ لَ سَ   5
  ةمَ لَ بن سَ 

رجل فاضل 
  ثقة فیما رواه

وافق اإلمام   ثقة    
ابن بشكوال 
الخوالني في 

  توثیقه
عبد اهللا بن   6

  أحمد بن سعید
حافظ 

للحدیث... 
لما  ضابطٌ 

كتبه ثقة فیما 
  رواه

اُألْسَتاُذ 
الَحاِفُظ، 

ُد الُمَجوِّ 
ةُ    الُحجَّ

ثقة متفق   
على إمامته 

  وحفظه

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
كل النقاد في 

  حكمه

محمد بن   7
سماعیل بن إ

  فورتش

ثقة في 
روایة، ال

 ضابطٌ 
  لكتبه...

ثقة ضابطًا، 
  راویة للعلم

وافق اإلمام ابن   ثقة  
بشكوال اإلمام 
الذهبي على 
  توثیق الراوي

محمد بن   8
سعدون بن 

  مرجى

فظ ثقة حا
  جلیل

أحد الحفاظ 
والعلماء 
المبرزین، 

وقال أیضًا: 
الشیخ اإلمام 
الحافظ الناقد 

  األوحد

وافق اإلمام   ثقة حافظ  
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 
  على توثیقه

محمد بن عبداهللا   9
  بن عبدالرحمن

ثقة فیما رواه 
  فیه ثبتٌ 

ثقة ثبتًا دینًا 
  متصاوناً 

وافق اإلمام   ثقة  
ابن بشكوال، 

على الذهبي 
  توثیقه

یحیى بن محمد   10
  بن رزق

  

 محدثٌ 
ثقة  ...حافظٌ 

في روایته 
  ومعرفته
  

انفرد اإلمام   ثقة    
ابن بشكوال 
في توثیق 

  الراوي
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

أحمد بن خلف   11
  بن عبد الملك

  
  

وافق اإلمام   ثقة صدوق      ثقة صدوقٌ 
ابن بشكوال، 
لسان الدین 
ابن الخطیب 
  على توثیقه

سلیمان بن بالل   12
  التیمي

قة، ال بأس ث
  به

وافق اإلمام   ثقة  ثقة  ثقة إمام
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  توثیقه

عبد الرحمن بن   13
  عثمان بن عفان

 صالحٌ  رجلٌ 
 ، منقبٌض زاهدٌ 

  ثقة فیما رواه

كان صالحًا 
منقبضًا 

  زاهدًا، ثقة

وافق اإلمام   ثقة  
ابن بشكوال، 
الذهبي على 

  توثیقه
عبد الرحمن بن   14

  محمد بن عباس
ني بالروایة ع

والجمع لها، 
واإلكثار منها، 
فكان واحد 
عصره فیها، 
وكانت الرحلة 
في وقته إلیه، 
وكانت الروایة 
أغلب علیه 

من الدرایة،  
وكان ثقة 

صدوقًا  ،فیهما
فیما رواه 

  فیهما
  
  

 ثقة صدوقٌ 
على  صبورٌ 

  النسخ

وافق اإلمام   ثقة صدوق  
ابن بشكوال 

الذهبي  كل من
على والصفدي 
  توثیقه



301  
  

  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

براهیم بن سعد إ  15
  براهیمإبن 

  

ِثَقًة َصُدوق،   ثقة
َصاِحَب 
  َحِدْیثٍ 

ثقة حجة 
ُتُكلِّم فیه 
  بال قادح"

ثقة حجة 
تكلم فیه بال 
قادح كما 
قال ابن 

  حجر

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 
  على تعدیله

أحمد بن سعید   16
  بن خالد

ثقة في 
 عالٍ  ،روایته

  في إسناده

كان واسع 
 یة،الّروا

كثیر 
السَّماع، 
عالي 
  اإلسناد

وافق اإلمام   ثقة  
ابن بشكوال 

كل من 
القاضي 
عیاض، 
  والذهبي

أحمد بن عبد   17
الرحمن بن 

  طاهر

ثقة فیما رواه 
  ونقله

وافق اإلمام   ثقة    ثقة
ابن بشكوال، 

  الذهبي 
أفلح بن حمید   18

  بن نافع
وافق اإلمام   ثقة  ثقة  صدوق  ثقة

ابن بشكوال 
معظم النقاد 
  على توثیقه

حجاج بن   19
  صفوان المدني

وافق اإلمام   ثقة  صدوق    ثقة
ابن بشكوال 
معظم النقاد 
  على توثیقه

السائب بن عمر   20
  الرحمن بن عبد

وافق اإلمام   ثقة  ثقة  ثقة  ثقة
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  توثیقه

السري بن یحیى   21
  بن إیاس

  
  

وافق اإلمام   ثقة  ثقة  ثقة ثبت  ثقة
ال ابن بشكو 

  معظم النقاد
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

أنس بن عیاض   22
  بن ضمرة

اإلمام الثقة،   ثقة عندهم
وقال أیضًا: 

  الصدوق

وافق اإلمام   ثقة  ثقة
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  توثیقه

بكر بن مضر بن   23
  محمد
  

وافق اإلمام   ثقة  ثقة ثبت  ثقة حجة  ثقة
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  توثیقه

جریر بن عبد   24
  الحمید الضبي

اِإلَماُم،   قةث
الَحاِفُظ، 
الَقاِضي، 

وقال أیضًا: 
صدوق 

یحتج به في 
  الكتب

ثقة صحیح 
 ،الكتاب

قیل كان 
في آخر 
عمره یهم 
  من حفظه

وافق اإلمام   ثقة
ابن بشكوال  

  أغلب النقاد
  

حاتم بن   25
  إسماعیل المدني

ثقة، سكن 
  المدینة

ثقة، 
مشهور، 
  صدوق

صدوق 
  یهم

وافق اإلمام   ثقة
 ابن بشكوال 
أغلب النقاد 
  على توثیقه

حماد بن زید   26
  األزدي

الَعالََّمُة   بصري ثقة
الَحاِفُظ، 
الثَّْبُت 
ُمَحدُِّث 
الَوْقِت"، 

وقال أیضًا: 
"إنما أضر 

  بأخرة"
  

ثقة ثبت 
 :قیل ،فقیه

إنه كان 
ضریرًا 

ولعله طرأ 
علیه ألنه 
صح أنه 
  كان یكتب

وافق اإلمام   ثقة ثبت
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  توثیقه
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

حمید بن هانئ   27
  الخوالني

ثقة، وقال   ثقة
أیضًا: 
مصري 
  صدوق

وافق اإلمام   ثقة  ال بأس به
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  تعدیله

حنظلة بن أبي   28
  سفیان الجمحي

من األثبات،   ثقة
وقال أیضًا: 
من ثقات 
  المكیین

وافق اإلمام   ثقة  ثقة حجة
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  توثیقه

حیّي بن عبد اهللا   29
  بن شریح

مصري   ثقة مصري
صالح 
  الحدیث

صدوق 
  یهم

وافق اإلمام   صدوق یهم
ابن بشكوال 
بعض النقاد 
  على تعدیله

َخاِلُد ْبُن ُحَمْیٍد   30
  اْلَمْهِريُّ 

وافق اإلمام   ال بأس به  ال بأس به    ثقة
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  تعدیله

َداُود بن عبد   31
  طَّارالرَّْحَمن اْلعَ 

وافق اإلمام   ثقة  ثقة  ثقة  ثقة
ابن بشكوال 
معظم النقاد 
  على توثیقه

داود بن قیس   32
  الفراء

ثقة من   ثقة
  العباد

وافق اإلمام   ثقة  ثقة فاضل
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  توثیقه.

َدرَّاُج ْبُن   33
َسْمَعاَن، َأُبو 

  السَّْمحِ 

صدوق في     ثقة
حدیثه عن 
أبي الهیثم 

  ضعف

 صدوق في
حدیثه عن 
أبي الهیثم 

  ضعف

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
بعض النقاد 
  على توثیقه
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

سعید بن عبد   34
  الرحمن الجمحي

  

َكاَن ِمْن ِجلَِّة   ثقة
  اْلُعَلَماءِ 

صدوق له 
  أوهام

صدوق  إال 
في روایته 
عن هشام 

  وسهیل

وافق اإلمام ابن 
بشكوال أغلب 
النقاد على 

  توثیقه
 ُسَلْیَماُن بُن َأِبي  35

  الَقاِسِم َنَجاحٍ 
  
  
  
  

  

كان دینًا 
فاضًال ثقة 
  فیما رواه

الشَّْیُخ، 
اِإلَماُم، 

الَعالََّمُة شیخ 
القراء، وقال 
أیضًا: َكاَن 
ِمْن ُبُحْوِر 
الِعْلِم، َوِمْن 

ِة اَألْنَدُلس  َأِئمَّ
  ِفي عصره

في  إمام ثقة  
  القراءة

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  توثیقه

ُل ْبُن ُسَهیْ   36
  َحسَّاٍن، اْلِكالِبيُّ 

لم تجد الباحثة   ثقة      ثقة
للنقاد في  أقواالً 

  الراوي
عبد الرحمن بن   37

  أبي الموال
صدوق   مشهور ثقة  شیخ ثقة

  ربما أخطأ
وافق اإلمام   ثقة

ابن بشكوال 
معظم النقاد 
  على توثیقه

عبد الرحمن بن   38
  مهدي

ةٌ ِإَمامٌ   بصري ثقة ، ، ُحجَّ
ِفي  ُقدَوةٌ 

الِعْلِم 
  َوالَعَمِل"

ثقة ثبت 
حافظ 
عارف 
بالرجال 
  والحدیث

وافق اإلمام   ثقة ثبت
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  توثیقه

َعْبد الرَّْحَمن ْبن   39
  یحیى العطار

لم تجد الباحثة   ثقة      ثقة في روایته
  للنقاد فیه أقواالً 

عبد اْلَعِزیز بن   40
  أبي َحاِزم المدني

كان إماًما   ثقة
  الشأن كبیر

صدوق 
  فقیه

ثقة إال في 
روایته عن 

  أبیه

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 
  على توثیقه
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

َعْبُد اللَِّه ْبُن   41
  ُسَوْیٍد  ْبِن َحیَّانَ 

وافق اإلمام   صدوق  صدوق    ثقة
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  تعدیله

عبد اهللا بن عبد   42
الرحمن بن 

  جحاف

كان إمامًا،   ثقة فاضالً 
  ة، فاضالً ثق

وافق اإلمام   ثقة  
ابن بشكوال 

اإلمام ابن حزم 
  على توثیقه.

بن  اهللاعبد   43
  محمد األسلمي

وافق اإلمام   ثقة  ثقة  ثقة  ثقة
ابن بشكوال 
معظم النقاد 
  على توثیقه

عبد الملك بن   44
عبد العزیز بن 

  جریج

ثقة فقیه   ثقة مدلس  ثقة
 ،فاضل

وكان یدلس 
  ویرسل

ثقة فقیه 
 ،فاضل

یدلس وكان 
  ویرسل

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  توثیقه

عبد الوهاب بن   45
عبد المجید 

  الثقفي

ُهَو اِإلَماُم   بصري ثقة
األَنَبُل، 
الَحاِفُظ 
ةُ    الُحجَّ

ثقة تغیر 
قبل موته 
بثالث 
  سنین

قبل ثقة تغیر 
موته بثالث 

  سنوات

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 
  على توثیقه

ْثَماُن ْبُن اْلَحَكِم عُ   46
  اْلُجَذاِميُّ 

صدوق له     ثقة
  أوهام

صدوق له 
  أوهام

وافق اإلمام ابن 
بشكوال أحمد 
بن صالح على 
توثیقه، وباقي 
األئمة تكلموا 

  فیه
 اْلَعطَّاُف ْبُن َخاِلدِ   47

  اْلَمْخُزوِميُّ 
َأَحُد الَمَشاِیِخ   ثقة

  الثَِّقاتِ 
صدوق 

  یهم
وافق اإلمام   صدوق یهم

بشكوال ابن 
النقاد  بعض

  على توثیقه
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

ُعْقَبُة ْبُن َناِفٍع   48
  اْلَمَعاِفِريُّ 

َشْیُخ   ثقة
اِإلْسَكْنَدِریَِّة، 

  َوَفِقیُهَها

وافق اإلمام   ثقة  
ابن بشكوال، 

ابن حبان على 
  توثیق الراوي

  
َعْمرو بن   49

 اْلَحاِرث
  األنصاري

الَعالََّمُة،   ثقة
الَحاِفُظ، 
الثَّْبُت،  

دَِّیاِر َعاِلُم ال
الِمْصِریَِّة، 

  َوُمْفِتْیَها

ثقة حافظ 
  فقیه

وافق اإلمام بن   ثقة
 أغلببشكوال 

النقاد على 
  توثیقه

ِعَیاض ْبن َعْبد   50
  اللَِّه الفهري

خالف اإلمام   ضعیف  فیه لین  وثق  ثقة
ابن بشكوال 
معظم النقاد 

الذین تكلموا فیه 
فمنهم من جعله 

في مرتبة 
الضعیف، 

ومنهم من جعله 
  ي مرتبة أقلف

عیسى بن محمد   51
  بن هارون

لم تجد الباحثة   ثقة      ثقة فیما رواه
  للنقاد فیه أقواالً 

 ِعیَسى ْبن ُیوُنس  52
  السبیعي

اِإلَماُم،   كوفي ثقة
الُقْدَوُة، 
الَحاِفُظ، 
ةُ    الُحجَّ

ثقة  طٌ مراب
  مأمون

وافق اإلمام   مأمونثقة 
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  توثیقه

ْبُن  َغْوثُ   53
  ُسَلْیَماَن ْبِن ِزَیادٍ 

ثقٌة قاٍض 
  على البلد

َكاَن ِإَماًما 
َعاِرًفا 
  ِباْلَقَضاءِ 

وافق اإلمام   ثقة  
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
تعدیله لكن 
حكمهم دون 

  حكمه
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

ُفَضْیل ْبن   54
ِعَیاض ْبن 

  َمْسُعود

كوفي لزم 
مكة، فاضٌل 

  ثقةٌ 

، ثقة، إمامٌ 
، ، زاهدٌ ُحّجةٌ 

، عابدٌ 
، ربانيٌ 

، صمدانيٌّ 
  كبیر الشأن

ثقة عابد 
  إمام

وافق اإلمام   ثقة
ابن بشكوال 
معظم النقاد 
  على توثیقه

  

د بن عبد   55 ُمَحمَّ
الرَّْحَمن بن 

  اْلُمغیَرة
  

َكاَن ِمْن   ثقة
َأْوِعَیِة الِعْلِم 
ِثَقًة َفاِضًال 
قواًال بالحق 

  مهیًبا

ثقة فقیه 
  فاضل

وافق اإلمام   ثقة
ابن بشكوال 

اد أغلب النق
  على توثیقه

محمد بن عبد   56
  اهللا بن سعدون

كان ثقة، 
زاهدًا، فاضًال 
مجاب الدعوة 
أحد األبدال 
  إن شاء اهللا

لم تجد الباحثة   ثقة    
  للنقاد فیه أقواالً 

  

د بن یحیى   57 ُمَحمَّ
  اإلْسَكْندراني

وافق اإلمام   ثقة      ثقة
ابن بشكوال 

النقاد في  أكثر
  توثیق الراوي

ُن ُبَكیر َمخَرَمة بْ   58
  األشج

، لم یسمع ثقة
  من أبیه شیئاً 

صدوق 
  یدلس

صدوق 
وروایته 
عن أبیه 
وجادة من 

  كتابه

وافق اإلمام   ثقة
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 
  على توثیقه.

  
نافع بن عبد   59

  الرحمن المدني
صدوق     ثقة

ثبت في 
  القراءة

وافق اإلمام   صدوق
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 
  على تعدیله
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

ْیُع بُن الَجرَّاِح َوكِ   60
  بِن َمِلْیحِ 

الحافظ   كوفي ثقة
  الثبت

ثقة حافظ 
  عابد

وافق اإلمام   ثقة حافظ
ابن بشكوال 
معظم النقاد 
  على توثیقه

یعقوب بن عبد   61
  الرحمن القاري

إسكندراني 
  ثقة

وافق اإلمام   ثقة    
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  توثیقه.

مخلد بن عبد   62
  الرحمن بن أحمد

لم تجد الباحثة   صدوقٌ  ثبتٌ       صدوقٌ  ثبتٌ 
  للنقاد فیه أقواالً 

أحمد بن عبد   63
  الرحمن الباري

من أهل 
الحفظ للفقه 
والحدیث، 
والرجال 
والتواریخ 
والمولد 

 والوفاة، مقدمٌ 
في معرفة 
ذلك وحفظه 
على أهل 

  عصره

كان إماًما 
، حافالً 

عارًفا 
بمذهب 
مالك، 

بصیًرا به، 
حافًظا، 
محّدثًا، 
 عارًفا

بالرجال، 
وأحوالهم، 
وتواریخهم، 

  وأیامهم،

حافظ إمام   
  فقیه

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  تعدیله.
  

أحمد بن محمد   64
  البلوي

محدث   محدث حافظ
  حافظ

وافق اإلمام   محدث حافظ  
ابن بشكوال 
كًال من 
الحمیدي 

والذهبي على 
  تعدیله
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

بقي بن مخلد   65
  األندلسي

من حفاظ 
 المحدثین

وأئمة الدین، 
والزهاد 
  الصالحین

الحافظ أحد 
األئمة 
  األعالم

ثقة حافظ   
متفق على  
  علمه وفضله

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  تعدیله
  

شریح بن محمد   66
  بن شریح

  
  
  

  

 محسنٌ  حافظٌ 
  فاضلٌ 

الشَّْیخ، اِإلَمام 
اَألْوَحُد، 
الُمَعمَّر، 
الَخِطْیب، 

َشْیخ الُمْقِرِئین 
  لُمَحدِِّثْینَ َوا

المسند 
المقرئ 
  المشهور

حافظ متفق 
على إمامته 

  وفضله

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  تعدیله

عبد الرحمن بن   67
  محمد بن عیسى

من جهابذة 
المحدثین، 

وكبار العلماء 
والمسندین. 

للحدیث  حافظٌ 
 وعلله، منسوبٌ 
إلى فهمه 

  تقانهإ و 

كان من 
جهابذة 

المحدثین، 
ر وكبا

العلماء 
والحفاظ، 

 عارفاً 
  بالرجال...

من جهابذة   
 ،المحدثین

متفق على 
إمامته 
  وفضله

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  تعدیله

عبد العزیز بن   68
  محمد األنصاري

كان معتنیًا 
بالحدیث 

وكتبه وتقییده 
وجمعه. وكان 
  حافظًا له...

لم تجد الباحثة   حافظ    
  للنقاد فیه أقواالً 

  

عبداهللا بن   69
  عیسى الشیباني

محدث حافظ 
  متقن

وافق اإلمام   حافظ متقن    الحافظ
ابن بشكوال 
اإلمام الذهبي 

  على تعدیله
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

عثمان بن أبي   70
  بكر الصدفي

كان حافظًا 
للحدیث 
وطرقه، 

وأسماء رجاله 
ورواته، 

منسوبًا إلى 
  معرفته وفهمه

وافق اإلمام   محدث حافظ    
ابن بشكوال 
بعض النقاد 
  على تعدیله

عمر بن سهل   71
  اللخمي

لحدیث  حافظٌ 
، rالنبي 

عالم بطرقه، 
 حافظٌ  نٌ سِ لَ 

ألسماء 
الرجال 
  وأنسابهم

وافق اإلمام   إمام حافظ    
ابن بشكوال، 
ابن الجزري 
  على تعدیله

غالب بن عبد   72
الرحمن 
  المحاربي

كان حافظًا 
للحدیث، 

وطرقه، وعلله. 
عارفًا بأسماء 
رجاله ونقلته، 

وبًا إلى منس
فهمه، ذاكرًا 
  لمتونه ومعانیه

اِإلَماُم 
الَحاِفُظ، 

دُ    النَّاِقُد الُمَجوِّ

اإلمام   
  الحافظ

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  تعدیله
  

محمد بن عبد   73
  اهللا المعافري

اإلمام العالم 
الحافظ 

المستبحر 
ختام علماء 
األندلس، 

وآخر أئمتها 
  وحفاظها،

أحد األعالم، 
كان أحد من و 

بلغ ُرتبة 
االجتهاد، 
وأحد من 
انفرد 

باألندلس 
  بُعُلّو اإلسناد

اإلمام   
 ،الحافظ

متفق علمه 
  وفضله

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  تعدیله
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

یوسف بن عبد   74
  اهللا النمري

إمام عصره 
  وواحد دهره

َمام الَعَلم  اْإلِ
الحافظ، 
محدِّث 

ُقْرَطبة. وكان 
مع إمامته 

لته أعلى وجال
َأْهل األندلس 
إسناًدا ِفي 

  وقته

اإلمام   
الحافظ الثقة 

بإجماع 
  األئمة

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  تعدیله

  الرواة الذین عدلهم بألفاظ تدل على خفة الضبط
سفیان بن   75

  العاص بن أحمد
لكتبه،  ضابطٌ 

في  صدوقٌ 
  روایته

اِإلَماُم الُمْتِقُن 
  النَّْحِويُّ 

  

وافق اإلمام   صدوق  
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  تعدیله

عبد الرحمن بن   76
  براهیم بن محمدإ

من  صدوقٌ 
بیت علم 
  وشرف

لم تجد الباحثة   صدوق    
  للنقاد فیه أقواالً 

  
 اهللا بن عبد عبد  77

  الرحمن الصدفي
كان في 

روایته موثوقًا 
متحریًا 
  صدوقاً 

كان ثقة 
  متحریاً 

 موثوقٌ   
 متحريٌ 
  صدوقٌ 

وافق اإلمام 
ابن بشكوال، 
الذهبي في 

  حكمه
براهیم بن سوید إ  78

  بن حیان
شیخ ال بأس 

  به
وافق اإلمام   ثقة   ثقة یغرب  موثق

ابن بشكوال 
معظم النقاد 
  على تعدیله

ِإْبَراِهیُم ْبُن َنِشیٍط   79
  اْلَوْعالِنيُّ 

ال بأس به، 
كان فقیهًا، 
وكانت له 
  عبادة وفضل

م وافق اإلما  ثقة  ثقة  ثقة
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  تعدیله
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

اْلُمِغیَرِة ْبِن َعْبِد   80
الرَّْحَمِن ْبِن 

  اْلَحاِرثِ 

شیخ ال بأس 
  به

كان أحد 
الفقهاء 

األعالم،  
وقد وثّقه 
جماعة، 

وضعفه أبو 
  داود وحده"

صدوق 
فقیه كان 

  یهم

وافق اإلمام   صدوق 
ابن بشكوال 

النقاد  أكثر
  على تعدیله

  

ْكر ِبْشر ْبن بَ   81
  التِّنِّیسيُّ 

شیخ ال بأس 
  به

وافق اإلمام   ثقة  ثقة یغرب  ثقة
كل النقاد على 

  تعدیله
َثَوابة  بن   82

  مسعود التَُّنوخي
  
  
  

  

شیخ ال بأس 
  به
  
  

  

خالف اإلمام   ال بأس به    
ابن بشكوال 
اإلمام ابن 

یونس 
المصري فقد 
 :قال في حقه

  منكر الحدیث
جابر بن   83

سماعیل إ
  الحضرمي

وافق اإلمام   ال بأس به  مقبول    به ال بأس
ابن بشكوال 
النقاد على 

  تعدیله
حرملة بن عبد   84

  العزیز الجهني
شیٌخ ال بأس 

به، قلیل 
  الحدیث

وافق اإلمام   ال بأس به  ال بأس به  صدوق
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  تعدیله

حرملة بن عمران   85
  التجیبي

معروف ال 
  بأس به

 وافق اإلمام  ثقة  ثقة  ثقة
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  تعدیله
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

خالد بن سلیمان   86
  الحضرمي

ال بأس به 
  شیٌخ صالحٌ 

وافق اإلمام   ثقة  ثقة عابد  ثقة عابد
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  تعدیله
  

َساِلُم ْبُن َغْیالَن   87
  التجیبي

لیس به   صدوق  ال بأس به
  بأس

وافق اإلمام   ال بأس به
ابن بشكوال 
معظم النقاد 

  تعدیله على
سعید بن عبد   88

  الرحمن الكناني
شیخ ال بأس 

  به
وافق اإلمام لم ی  ال بأس به  مقبول  وثق

ابن بشكوال 
النقاد على 

  تعدیله
َسَلَمَة ْبُن َوْرَداَن   89

  اللیثي
شیخ ال بأس 

  به
  
  
  

  

وافق اإلمام ابن   ضعیف  ضعیف  لین الَحِدیث
من  بشكوال كالً 

ابن سعد وأحمد 
بن صالح على 

ه، وخالف تعدیل
أغلب النقاد 
  الذین ضعفوه

ُسَلْیَمان ْبن كثیر   90
  اْلَعْبدي

شیخ ال بأس 
  به

ثقة، وقال 
أیضًا: 

صدوق، وقال 
  مرًة: صویلح

ال بأس به 
في غیر 
  الزهري

ال بأس به 
إال في 
  الزهري

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
بعض النقاد 
  على تعدیله

َعْبُد اَألْعَلى ْبُن   91
اِج السَّ    َلِفيُّ اْلَحجَّ

شیخ ال بأس 
  به

لم تجد الباحثة   ال بأس به    
للنقاد فیه  أقواالً 

سوى قول ابن 
یروي  :حبان

  المقاطیع
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

عبد الرحمن بن   92
  رزین

وافق اإلمام   صدوق  صدوق  وثق  ال بأس به
ابن بشكوال 
معظم النقاد 
  على تعدیله

َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن   93
  َمْیَسَرَة اْلَحْضَرِميُّ 

أس شیخ ال ب
  به

من كبار 
علماء 

المصریین، 
  وُقّرائهم

وافق اإلمام   ال بأس به  مقبول
ابن بشكوال 
بعض النقاد 
  على تعدیله

عبد اْلَعِزیز بن   94
  ُمَحمَّد الدََّراوْرِدي

شیٌخ ال بأس 
به، كان مالك 
  غمزه بشيءٍ 

صدوق من 
علماء 
المدینة، 

غیره أقوى 
  منه"

صدوق 
كان یحدث 
من كتب 

غیره 
  فیخطئ

 صدوق
  یخطئ

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
بعض النقاد 
  على تعدیله

  
َعبد اِهللا ْبن   95

الُمَسیَّب  
  القرشي

وافق اإلمام   ال بأس به  مقبول  وثق  ال بأس به
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  تعدیله

عبداهللا بن   96
  صالح الجهني

ال بأس به، 
وهو كاتب 

  اللیث

صالح 
الحدیث له 

  مناكیر

كاتب 
اللیث 
صدوق 

ثیر الغلط ك
ثبت في 
كتابه 

وكانت فیه 
  غفلة

كثیر صدوق 
  الغلط

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
بعض النقاد 
  على تعدیله

  

عبداهللا بن عامر   97
  األسلمي

شیخ ال بأس 
  به

لم یوافق اإلمام   ضعیف  ضعیف  ضعیف
ابن بشكوال 
النقاد في 

  توثیقه
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

عبداهللا بن   98
  موسى التیمي

شیخ ال بأس 
  به

ة صدوق   َلْیَس ِبحجَّ
كثیر 
  الخطأ

صدوق كثیر 
  الخطأ

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
بعض النقاد 
  على تعدیله

عبد اهللا بن یزید   99
  المكي

بصري، شیٌخ 
ال بأس به، 
سكن مكة، 
  وكان قصیراً 

وافق اإلمام   ثقة  ثقة فاضل  ثقة لقن
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  تعدیله

عبدالملك بن   100
  قدامة الجمحي

شیخ ال بأس 
  به

وافق اإلمام   ضعیف  ضعیف  ضعیف
ابن بشكوال 
بعض النقاد 
  على تعدیله

عمر بن طلحة   101
  اللیثي

شیخ ال بأس 
  به

وافق اإلمام   ال بأس به  صدوق  فیه جهالة
ابن بشكوال 
معظم النقاد 
  على تعدیله

ُعمر ْبن مالك   102
  الشَّْرَعبيُّ 

ال بأس به     ال بأس به
  فقیه

وافق اإلمام   ال بأس به
شكوال ابن ب

كل النقاد على 
  تعدیله

َعِمیرة ْبن َأِبي   103
  ناجیة الرَُّعینيُّ 

عابد  ،وثق  ال بأس به
  بكاء

وافق اإلمام ابن   ثقة  ثقة عابد
بشكوال كل 
النقاد على 

  تعدیله
عیاش بن عقبة   104

  الحضرمي
  

وافق اإلمام ابن   صدوق  صدوق  وثق  ال بأس به
بشكوال كل 
النقاد على 

  تعدیله
بن الخیر مالك   105

  الزبادي
شیخ ال بأس 

  به
محله 
  الصدق

وافق اإلمام   ال بأس به  
ابن بشكوال 
اإلمام الذهبي 

  على تعدیله
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

براهیم إمحمد بن   106
  بن دینار

شیٌخ ال بأس 
به من 

أصحاب 
مالك، لم 
  یعرفه أحمد

وافق اإلمام   ثقة  ثقة فقیه  
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  تعدیله
  

محمد بن مطرف   107
  ثياللی

شیخ ال بأس 
  به

أَحُد اْلُعَلَماِء "
األَْثَباِت"، 
وقال: 
"اإلمام، 
المحدث، 

  "الحجة

وافق اإلمام   ثقة  ثقة
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
  تعدیله
  

مسلم بن خالد   108
  المخزومي

وثق   لیس به بأس
وضعفه أبو 
داود لكثرة 
غلطه، 

وقال: ِإَمام 
  َصُدوق یهم

فقیه 
صدوق 
كثیر 
  األوهام

یئ سصدوق 
  الحفظ

وقد وافق 
اإلمام ابن 

بشكوال  بعض 
النقاد على 

تعدیله وخالفه 
  بعضهم

َمْعُروف ْبن   109
  ُسَوْید الُجذاميُّ 

شیخ ال بأس 
  به

ثقة، وقال   ثقة
أیضًا: 
  مقبول

وافق اإلمام   ثقة
ابن بشكوال 

على  أغلب
  تعدیله

موسى بن شیبة   110
  الحضرمي

من أقران ابن 
وهب، ال 
  بأس به

وافق اإلمام    ال بأس به  مقبول  وثق
ابن بشكوال 

ابن حبان على 
  تعدیله

َیْعُقوُب ْبُن َعْمٍرو   111
  اْلَمَعاِفِريُّ 

شیخ ال بأس 
  به

لم تجد الباحثة   ال بأس به    
  أقواًال للنقاد فیه
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

یوسف بن   112
  طهمان

شیخ ال بأس 
  به

لم یوافق اإلمام   ضعیف    واه
ابن بشكوال 
النقاد على 

  تعدیله
  الذین عدلهم بألفاظ قریبة من الجرحالرواة 

براهیم بن شاكر إ  113
  بن خطاب

كان رجًال 
صالحًا ورعًا، 
قدیم الخیر 
واالنقباض 
عن الناس. 

حافظًا 
للحدیث 
وأسماء 

الرجال عارفًا 
  بهم

كان رجًال 
صالحًا 

ورعًا، حافظًا 
للحدیث، 
وأسماء 
  الرجال

وافق اإلمام   صالح حافظ  
ابن بشكوال 
اإلمام ابن 

، بد البرع
في  والذهبي
 مكالمه
  

أحمد بن عمر   114
  بن عبد اهللا

كان فاضًال 
صالحًا عاقًال 

زاهدًا في 
الدنیا، من أهل 
العلم واألدب 

  والفهم

 فاضلٌ     
  صالحٌ 

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 

  كل النقاد
  

ِإْسَماِعیُل ْبُن   115
  الكوفي اْلَیَسعَ 

كوفي رجٌل 
صالٌح قاٍض 
  على مصر

افق اإلمام و   رجل صالح    
ابن بشكوال 

  النقاد
َحْفُص ْبُن َمْیَسَرَة   116

  اْلُعَقْیِليُّ 
ِثَقة یْحَتج ِبِه   شیخ صالح

َحاح   ِفي الصِّ
ثقة ربما 

  وهم
وافق اإلمام   ثقة ربما وهم

ابن بشكوال 
أغلب النقاد 
  على تعدیله
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

َزْیُن ْبُن ُشَعْیٍب   117
  اْلَمَعاِفِريُّ 

َكاَن َفِقیًها،   شیخ صالح
یَر اْلَقْدِر، َكبِ 

َعاِبًدا، َعاِبًرا 
ْؤَیا   ِللرُّ

وافق اإلمام ابن   شیخ صالح  
بشكوال النقاد 
  على تعدیله

ضمام بن   118
سماعیل إ

  المرادي

صدوق لینه  شیخ صالح
بعض 
  الحفاظ

صدوق 
  ربما أخطأ

صدوق ربما 
  أخطأ

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 
  على تعدیله

عبد الجبار بن   119
  األیليعمر 

رجٌل صالٌح، 
له منكرات 
  عن الزهري

ذكره في 
  الضعفاء

ضعیف   ضعیف
  الحدیث

وافق اإلمام ابن 
بشكوال بعض 
النقاد على 

  تعدیله
عمر بن حسین   120

  األموي
كان شیخًا 
صالحًا من 
بیت علم 

ودین. وكف 
بصره في آخر 

سمع  ،عمره
الناس منه 

  كثیراً 

شیخ محدَّث 
صالح ُمسند، 
من بیت ِعلم 

ن ُكف ودی
بصره بآخره، 
وسمع الّناس 

  منه كثیًرا

وافق اإلمام   صالحٌ  شیخٌ   
ابن بشكوال 

من ابن  كالً 
حیان والذهبي 

  على تعدیله
  

عمر بن محمد   121
  الجهني

كان رجًال 
  صالحًا متعبداً 

لم تجد الباحثة   متعبدٌ  صالحٌ     
  للنقاد أقواالً 

ُد ْبُن ُمْسِلٍم   122 ُمَحمَّ
  الطَّاِئِفيُّ 

وقد  ،فیه لین  لحشیخ صا
  وثق

صدوق 
یخطئ من 

  حفظه

صدوق یحتج 
به إذا حدث 
من كتابه، وال 
یحتج به إذا 
حدث من 

حفظه، ألنه 
  یخطئ
  

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 
  على تعدیله
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

مفرج بن   123
  الصدفي

كان شیخًا 
  صالحا

لم تجد الباحثة   صالحٌ  شیخٌ     
  للنقاد فیه أقواالً 

ید َناِفع بن یزِ   124
  الكَالِعي

وافق اإلمام   ثقة  ثقة عابد  ثقة  صالح
ابن بشكوال 

كل النقاد على 
تعدیله، وٕان 
كان حكمهم 
أعلى من 

  حكمه
هشام بن سعد   125

  المدني
صالح 

الحدیث، 
وبعض الناس 

یمسه 
[بضعٍف]، 
وهو ال بأس 

  به

اِإلَماُم، 
الُمَحدُِّث، 
اِدُق،  الصَّ
وقال: 
َصُدوق 
  َمْشُهور

صدوق له 
 ،أوهام

ورمي 
  بالتشیع

صدوق له 
أوهام، ورمي 

  بالتشیع

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
بعض النقاد 
  على تعدیله

  

َیْحَیى بُن َعْبِد   126
الرَّْحَمِن بِن 

  َمْسُعْودِ 

كان رجًال 
  صالحاً 

الشَّْیُخ الثَِّقُة 
الُمَعمَُّر، 

َكاَن  :وقال
  َخیِّرًا َدیِّناً 

وافق اإلمام   شیخ صالح  
ابن بشكوال 

من  كالً 
الذهبي وابن 
العماد على 

  تعدیلهم
أحمد بن محمد   127

  الخوالني
كان شیخًا 
فاضًال، 

عفیفًا منقبضًا 
من بیته علم 
  ودین وفضل

الشَّْیُخ، 
الَفاِضُل، 
الُمَعمَّر، 
اِدق،  الصَّ
ُمْسِنُد 
  األَْنَدُلس

وافق اإلمام   شیخ فاضل  
ابن بشكوال 
اإلمام الذهبي 

  في كالمه
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

ص أسامة بن حف  128
  المدني
  
  
  
  

  

ِثَقة ضعفه   شیخ
زدي األ

َوحده، وقال: 
  صدوق مقل

صدوق 
ضعفه 

األزدي بال 
  حجة

و  ،صدوق
تضعیف 
األزدي 

مبهم، وأیضًا 
إن األزدي 
غیر معتمد، 
ألنه ُمَتَكلَّم 

  فیه

خالف اإلمام 
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 
وأنزله إلى 
مرتبة قریبة 
  من الجرح

  

أسامة بن زید   129
  بن أسلم

ضعفوه،   شیخ
وقال: رجل 

َصالح 
ْحَمد أضعفه 

بن َحْنَبل 
َوَغیره لسوء 

  حفظه

ضعیف 
من قبل 
  حفظه

خالف اإلمام   ضعیف
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 
بجعل الراوي 
في مرتبة 
قریبة من 
الجرح وهو 

  عندهم ضعیف
إسحاق بن   130

  محمد المخزومي
صالح   شیخ

  الحدیث
صدوق فیه 
لین ورمي 

  بالقدر

صدوق فیه 
  لین

فق اإلمام وا
ابن بشكوال 
  أغلب النقاد

ِإْسَماِعیُل ْبُن   131
  َنِشیٍط اْلَعاِمِريُّ 

خالف اإلمام   ضعیف      شیخ
ابن بشكوال 
معظم النقاد، 
حیث كان 
حكمه أعلى 
  من حكم غیره
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

الماضي بن   132
  محمد الغافقي

شیٌخ له 
أحادیث 

مناكیر عن 
مالك، وكان 

  وراقاً 

وافق اإلمام   ضعیف  ضعیف  ضعیف
بشكوال  ابن

بعض النقاد 
  في حكمه

 المغیرة بن عبد  133
 الرحمن بن عبد
  اهللا الحزامي

  
  

ثقة له   ثقة  شیخ
  غرائب

ثقة وله 
  غرائب

خالف اإلمام 
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 
الذین وثقوه 
وجعلوه في 
  مرتبة عالیة

الولید بن المغیرة   134
  بن سلیمان

خالف اإلمام   ثقة  ثقة    شیخ
ابن بشكوال 

نقاد أغلب ال
الذین وثقوه 
وجعلوه في 
  مرتبة عالیة

لیس بحجة،   شیخ دمشقي  حفص بن عمر  135
وله حدیث 

  منكر

خالف اإلمام   ضعیف  
ابن بشكوال 
النقاد وكان 

حكمه أعلى من 
  حكمهم

حمزة بن عبد   136
  الواحد المكي

خالف اإلمام   ثقة      شیخ مدني
 ابن بشكوال كالً 
من أبي زرعة 
وابن حبان 

ه ان وثقیْ ذَ لال
ه في وجعال

  مرتبة عالیة
خلف بن یحیى   137

  بن َغْیث الِفْهريّ 
كان شیخًا 
فاضًال خیرًا 
عالمًا بما 

  روى

كان خیًرا 
فاضًال 

عارًفا بما 
  َروى
  

شیخ صالح   
  فاضل

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
النقاد في 

  حكمه
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

ربیَعة بن ُعْثَمان   138
  بن ربیَعة

  
  

  

صدوق له     شیخ
  أوهام

یهم  صدوق
  قلیالً 

خالف اإلمام 
ابن بشكوال 
النقاد وكان 
حكمه في 

الراوي أقل من 
  أحكامهم

َزْمَعُة ْبُن َصاِلٍح   139
  اْلُجْنِديُّ 

شیخ یماني 
  فاضل

صالح 
  الحدیث

ضعیف 
وحدیثه 

عند مسلم 
  مقرون

وافق اإلمام   ضعیف
ابن بشكوال 
بعض النقاد 
الذین حكموا 

وي اعلى الر 
بأنه صالح، 

وٕان كان حكمه 
من  أقل مرتبة

حكمهم، في 
حین أنه خالف 
أغلب النقاد 
الذین حكموا 
على الراوي 

  بالضعف
سعید بن عبداهللا   140

  الجهني
خالف اإلمام   ثقة  مقبول  وثق  شیخ

ابن بشكوال 
معظم النقاد 
الذین جعلوا 
الراوي في 
مرتبة الثقة، 
في حین أنه 
جعله في 
  مرتبة شیخ
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

سعید بن مسلم   141
  بن بانك

  
  

خالف اإلمام   ةثق  ثقة  ثقة  شیخ
ابن بشكوال 
النقاد بجعله 
الراوي في 
  مرتبة شیخ

صخر بن عبداهللا   142
  بن حرملة

شیخ قلیل 
  الحدیث

خالف اإلمام   ثقة  مقبول  وثق
ابن بشكوال 
النقاد بجعل 
الراوي  في 
  مرتبة شیخ

خالف اإلمام   صدوق  صدوق    شیخ  عاصم بن حكیم  143
ابن بشكوال 
النقاد بجعل 
الراوي في 

  شیخ مرتبة
َعْبُد اْلَجِلیِل ْبُن   144

  ُحَمْیٍد اْلَیْحُصِبيُّ 
خالف اإلمام   لیس به بأس  ال بأس به  صدوق  شیخ

ابن بشكوال 
النقاد بجعل 
الراوي في 
  مرتبة شیخ

َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن   145
  َسْلَماَن  الَحْجري

البأس به،   ال بأس به    شیخ
إال أن له 
غرائب عن 

عقیل، 
ولمعرفة 

رائبه مقدار غ
ونوعها هذا 
یحتاج إلى 
  تتبع لروایاته

خالف اإلمام 
ابن بشكوال 
بعض النقاد 
بجعل الراوي 
  في مرتبة شیخ
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

عبد الرحمن بن   146
عبد الحمید 

  المهري
  

خالف اإلمام   ثقة  ثقة  ثقة  شیخ
ابن بشكوال 
النقاد بجعل 
الراوي في 
  مرتبة شیخ

اهللا بن زید  عبد  147
  بن أسلم

 ُهَو َأْصَلحُ   شیخ
ِمْن  َحاالً 

  َأَخَوْیهِ 

صدوق فیه 
  لین

خالف اإلمام   ضعیف
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 
  الذین ضعفوه

علي بن عابس   148
  األسدي

خالف اإلمام   ضعیف  ضعیف  ضعفوه  شیخ
ابن بشكوال 
النقاد بجعل 
الراوي في 
  مرتبة شیخ

ُفَلْیُح ْبُن ُسَلْیَماَن   149
  ْبِن َأِبي اْلُمِغیَرةِ 

ِة َأَحُد َأ  شیخ ِئمَّ
األََثِر، وقال: 

َكاَن ِمْن 
ِكَباِر ُعَلَماِء 

  اْلَعْصرِ 

صدوق 
كثیر 
  الخطأ

صدوق كثیر 
  الخطأ

خالف اإلمام 
ابن بشكوال 
النقاد بجعل 
الراوي في 
  مرتبة شیخ

قباث بن رزین   150
  بن حمید

شیٌخ، أسر 
  في البحر

صدوق   
  مقرئ

خالف اإلمام   صدوق
ابن بشكوال 
النقاد بجعل 
الراوي في 
  مرتبة شیخ

ُمَعاُذ بن َفَضاَلَة    151
  الزهراني

خالف اإلمام   ثقة  ثقة    شیخ
ابن بشكوال 
النقاد بجعل 
الراوي في 
  مرتبة شیخ
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

ُموَسى بن َسلَمة   152
  بن أبي َمْرَیم

  ثقة  شیخ
  

خالف اإلمام   ثقة  مقبول
ابن بشكوال 
اإلمام الذهبي 

  في حكمه
یحیى ْبن ُسَلْیم   153

  الطَّائفيُّ 
صدوق   ثقة  شیخ

سيء 
  الحفظ

صدوق سيء 
الحفظ، لكنه 
عنده كتاب، 
ولم یضعف 
فیه، وهو 

متقن لحدیث 
ابن خثیم، 
كما قال 

اإلمام أحمد 
  بن حنبل

خالف اإلمام 
ابن بشكوال 
النقاد بجعل 
الراوي في 
  مرتبة شیخ

  

َسْعُد ْبُن َعْبِد   154
  اللَِّه ْبِن َسْعدٍ 

من أقران ابن 
  وهٍب، قوي

الباحثة  لم تجد  قوي    الفقیه
للنقاد   أقواالً 

كافیة في 
  الراوي

ُأَساَمة بن زید   155
  اللَّْیِثيّ 

له روایة 
منكرة عن 

الزهري، وهو 
مقبول 
  الحدیث

َصُدوق یهم، 
وقال: 

صدوق فیه 
  ریلین یس

صدوق 
  یهم

لم یوافق اإلمام   صدوق یهم
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 

في حكمه على 
  الراوي

  التعدیل النسبي
بن ُیوُنس یِزید   156

  بن یِزید
لم تجد الباحثة         دون أبیه

أقوال للنقاد  
كافیة في 

  الراوي
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

  مصطلحات التعدیل المطلق الخاصة عند اإلمام ابن بشكوال
أحمد بن بقاء   157

  بن مروان
روى عن أبي 
علي بن سكرة 
كثیرًا، وعن 
غیره من 

شیوخنا، وكان 
له اعتناء 

بالحدیث وكتبه 
  ورواته ونقله

هل من أ    
الروایة 
  والدرایة

لم تجد الباحثة 
  للنقاد فیه أقواالً 

  

َأْحَمُد ْبُن َعِليِّ   158
 ْبِن َأْحَمدَ 

من أهل العلم 
والمعرفة 
والذكاء 

والفهم، كثیر 
العنایة بالعلم. 

من أهل 
الروایة 
والدرایة، 

  وخطب ببلده

من أهل     
الروایة 
والدرایة، 

متفق على 
إمامته 
  وفضله

وافق النقاد 
ام بن اإلم

بشكوال في 
حكمه، وجاءت 

عبارات 
التوثیق عندهم 

 عبارة بنحو
اإلمام بن 
بشكوال من 
  التوثیق العالي

ِد   159 َأْحَمُد بُن ُمَحمَّ
  بِن َعْبِد اهللاِ 

كانت له 
عنایة كاملة 
بالحدیث 

ونقله وروایته 
وضبطه 

 تهومعرف
برجاله 
وحملته. 
حافظًا 

للسنن، جامعًا 
لها، إلمامًا 

  فیها

 اإلمام
المقرئ 
الُمَحقُِّق 
الُمَحدُِّث 
الَحاِفُظ 
 ، األََثِريُّ

وقال: َكاَن 
ِمْن ُبحور 

  الِعْلمِ 

إمام حافظ   
  فاضل

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
كل النقاد في 

 حكمه
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

الحسن بن   160
  محمد بن مفرج

عني 
بالحدیث 

وروایته عن 
الشیوخ 

وسماعه منهم 
وتقیید 
  أخبارهم

عني 
بالروایة 
والتقیید، 

ماع والس
  والتاریخ...

من أهل   
الحدیث 
  وروایته

وافق اإلمام 
ابن بشكوال، 
الذهبي في 

  كالمه

ِد   161 ُحَسْیُن ْبُن ُمَحمَّ
  ْبِن ِفیَرهِ 

كان عالمًا 
بالحدیث 
وطرقه، 

عارفًا بعلله 
وأسماء رجاله 
ونقلته، یبصر 

المعدلین 
منهم 

  والمجرحین

اإلمام 
الحافظ 
  البارع

وافق اإلمام   إمام حافظ  
ن بشكوال اب

  كل النقاد
  

حسین بن محمد   162
بن أحمد 
  الغساني

من جهابذة 
المحدثین، 

وكبار العلماء 
المسندین. 

وعني 
بالحدیث 
وكتبه 

وروایته، 
  وضبطه.

اإلمام، 
الحافظ، 
المجود، 
الحجة، 
الناقد، 
محدث 
  األندلس

من جهابذة   
المحدثین، 

وكبار 
العلماء 
  المسندین

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 

الحسن بن أبو 
، مغیث
في  والذهبي
  مكالمه
  

زیاد بن محمد   163
  بن أحمد

كان معتنیًا 
بالحدیث 

وروایته. كثیر 
الجمع له، 
عني بلقاء 
الشیوخ 

  والسماع منهم

من أهل     
الحدیث 
  وروایته

وافق اإلمام 
ابن بشكوال، 
ابن األبار في 

  حكمه
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

سعید بن أحمد   164
  بن محمد الهذلي

كان من أهل 
النفاذ في 
الحدیث 

والرأي، قوى 
 الفهم، محسناً 

لنظم الوثائق، 
بصیرًا بعللها، 
مشاركًا في 

غیر ذلك من 
  العلوم

كان من أهل     
النفاذ في 
  الحدیث

لم تجد الباحثة 
  للنقاد فیه أقواالً 

  

َعْبِد الرَّْحَمِن بن   165
ِد بِن َعتَّابِ    ُمَحمَّ

هو آخر 
الشیوخ الجلة 

األكابر 
باألندلس في 

د علو اإلسنا
  وسعة الروایة

الشَّْیُخ 
الَعالََّمُة، 
الُمَحدُِّث 
ُدْوُق،  الصَّ

ُمْسِنُد 
  األَْنَدُلسِ 

الشیخ   
العالمة 
المحدث 
مسند 
  األندلس
  

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
النقاد في 

  الحكم

ُیْوُسُف بُن َعْبِد   166
الَعِزْیِز بِن 

  ُیْوُسفَ 

كان من أنبل 
أصحابنا 
وأعرفهم 
بطریقة 
الحدیث 

اء وأسم
الرجال 
وأزمانهم 
وثقاتهم 

وضعفائهم 
وأعمارهم 
وأقادمهم؛ 
ومن أهل 

اعتمده 
الناس فیما 

إلمامته  ؛قید
وٕاتقانه، 

وعول علیه 
الُجلة، وكان 
من آخر 

أئمة 
المحدثین 
باألندلس 

وكان سمًحا 
مؤثًرا على 
قلة ذات 

 ماإلمام العال  
  المتقن

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
النقاد في 

  حكمه
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

العنایة 
الكاملة بتقیید 
العلم ولقاء 

  الشیوخ

یده، نزه 
  النفس

  نتائج  جدول المقارنة:

  منها: ،یمكن الوقوف على عدة نتائج وملحوظات ،بعد إتمام دراسة الرواة

وعبارات متنوعة في ألفاظها،  ،باستعمال مصطلحات ،) راویاً 166بلغ عدد الرواة المعدلین ( -1
  .من أكثر المصطلحات استعماالً  ،وما شابهه ،مختلفة في مدلوالتها، وكان مصطلح "ثقة"

) راویًا، ومجموع عدد 155كان عدد الرواة المدروسین كنماذج للمعدلین تعدیًال مطلقًا ( -2
) رواة ذكر فیهم ابن بشكوال 10، وكان هناك (واحدٌ  المدروسین كنماذج للتعدیل النسبي راوٍ 

 وعبارات تعدیل خاصة به. ،مصطلحات

 ام ابن بشكوال  في أحكامه على الرواة على النحو التالي:وافق النقاد اإلم -3

 .)%30.12) من الرواة، أي ما نسبته (50وافقه كل النقاد في تعدیل (  - أ

 .)%18.07) من الرواة، أي  ما نسبته (30ووافقه أغلب النقاد في تعدیل (   - ب

 %).9.03) من الرواة، أي ما نسبته (15ووافقه بعض النقاد في تعدیل (   - ت

) من الرواة، أي ما نسبته 28أو اثنین فقط في تعدیل ( ًا،ما یقارب ناقد هووافق   - ث
)16.86%(. 

 %).16.26) من الرواة، أي ما نسبته (27خالف النقاد في تعدیل (   -  ج

) من الرواة ممن لم یذكرهم أحد من النقاد بجرح أو تعدیل، أي ما 16تفرد في تعدیل (  -  ح
 %).9.63نسبته (

الذین حكم علیهم اإلمام ابن بشكوال، وبیان ذلك ) من الرواة 120حكم اإلمام الذهبي على ( -4
 كاآلتي:
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) 65) راویًا، اتفق معه في نفس المرتبة في (108وافق اإلمام ابن بشكوال في تعدیل (  - أ
 ) راویًا.43راویًا، واختلف معه في المرتبة في (

اإلمام الذهبي ) راویًا، ممن عدَّلهم اإلمام ابن بشكوال، في حین قام 12خالفه في (   - ب
 بتجریحهم على مراتب مختلفة.

من الرواة الذین حكم علیهم اإلمام ابن بشكوال، وبیان ) 97حكم اإلمام ابن حجر على ( -5
 ذلك كاآلتي:

) 35) راویًا، اتفق معه في نفس المرتبة في (88وافق اإلمام ابن بشكوال في تعدیل (  - أ
 ) راویًا.53راویًا، واختلف معه في المرتبة في (

) رواة، ممن عدَّلهم اإلمام ابن بشكوال، في حین قام اإلمام ابن حجر 9الفه في (خ  - ب
 بتجریحهم على مراتب مختلفة.

، اتفقا في تعدیل یاً ) راو 82اشترك اإلمام الذهبي مع اإلمام ابن حجر في الحكم على ( -6
 .) رواة أیضاً 7) رواة، واتفقا في تضعیف (14منهم، واختلفا في تعدیل ( یاً ) راو 61(

، مع االختالف یاً ) راو 31)، واختلفت معه في (134وافقت اإلمام ابن بشكوال في تعدیل (  -7
في وضع الراوي في أي مراتب التعدیل أحیانًا، إضافًة إلى أني وافقته في تعدیل كل الرواة 

 أو جرح من أي ناقد. ،ولم ترد في حقهم عبارات تعدیل ،الذین انفرد في تعدیلهم

أو تضعیفه، ویتضح ذلك  ،صطلح "شیخ"، نجده یتردد بین توثیق الراويمن خالل دراسة م -8
بجمع أقوال النقاد فیه، فال یجزم القول فیه إال بالنظر في القرائن المصاحبة له، ومن خالل 

) 27نالحظ أن اإلمام ابن بشكوال قال مصطلح "شیخ" في ( :النظر في الجدول السابق
بین جرح وتعدیل، وبالموازنة بین هذه  ؛ء الرواة متباینة، وكانت أقوال النقاد في هؤالیاً راو 

 ) رواة.7، وتجریح (یاً ) راو 20األقوال قمت بتعدیل (

أما بالنسبة للراوي الذي ذكر كمثال على التعدیل النسبي عند اإلمام ابن بشكوال، لم أذكر  -9
  لعدم وجود أقوال للنقاد فیه. ؛في خالصة القول اً له حكم



  

  

  

  

  

  

  

  

  لثالث الفصل ا
  منهج اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال 

  في جرح الرواة
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  المبحث األول
  في الجرح ومدلوالتهاابن بشكوال مصطلحات اإلمام 

َواة، وقد استعمل مصطلحاتابن بشكوال َتَكلَّم اإلمام  وعبارات  ،في جرح عدد من الرُّ
والعبارات في سیاق  ،ءت هذه المصطلحاتوجا. متنوعة في ألفاظها، مختلفة في مدلوالتها أحیاًنا

َواة.   الجرح المطلق للرُّ

الحكم بجرح الرَّاوي بلفظ مطلق، دون قصد مقارنة »: الَجْرح المطلق«وقصدت بعبارة 
َواة لم یسبق أن ُذكر في كتب  -ةحسب علم الباحث- وهذا التعریف .حاله بحال غیره من الرُّ

  ، ولكــــن اقتضــته الدراسة.أو الَجْرح والتَّْعِدیل ،مصطلح الحدیث

 ،وبالنظر إلى كالم اإلمام ابن بشكوال في نقد الرجال، یالحظ أنه استعمل مصطلحات
  وعبارات عدة في الجرح للرواة، كلها في الجرح المطلق.

والعبارات التي استعملها اإلمام ابن بشكوال، مع  ،وفیما یلي عرض للمصطلحات
  االجتهاد في بیان مدلوالتها.

  ومنهجه  في استعمالها: ،صطلحات الجرح المطلق عند اإلمام ابن بشكوالم

وعبارات للجرح، شأنه كشأن باقي النُّقَّاُد في  ،مصطلحاتابن بشكوال استعمل اإلمام 
، »یمس بضعف«، »أضعف إخوانه«، »مقل لین الحدیث«وداللة أحیاًنا، وهي:  ،استعمالها لفًظا

ضعیف، ضعیف جدًا لیس بشيء، ضعیف الحدیث شبه لیس بشيء، لیس بشيء   ، »ضعیف«
المتروك، منكر الحدیث، له منكرات مطروحة البتة، متروك، ضعیف متروك، متروك منكر 

  كذاب.  الحدیث، لیس بشيء متروك، نسب للكذب،

  أوًال: مصطلحات الجرح الیسیر: 

   :»مقل لین الحدیث«  .1

والیاء والنون كلمة واحدة وهي  تعریف لین لغة: قال ابن فارس في مادة لین: الالم
  .)1(اللین: ضد الخشونة، ویقال هو في َلَیاٍن من عیش أي نعمة، وفالن َمْلَیَنة: أي لین الجانب

                                                
)، الزبیدي، تاج 14/394)، ابن منظور، لسان العرب (ج5/225) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة (ج(1

 ).9/338العروس (ج
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: قال حمزة السهمي: سألت أبا الحسن الدار قطني: قلت له: إذا قیل تعریفه اصطالحاً 
بشيء ال  كن یكون مجروحاً متروك الحدیث، ول قال: ال یكون ساقطاً  ؟أیش ترید به ،فالن لین

  .)1(یسقطه عن العدالة

ال یخرجه من دائرة  جرحاً  ،وعرفه یوسف صدیق بقوله: المتصف بها مجروح في حفظه
  .)2(وال یتعدى إلى عدالته ،االعتبار بحدیثه

  وأما بالنسبة لحكم العلماء على هذه اللفظة: 

وینظر  ،و ممن یكتب حدیثهفه ،قال ابن أبي حاتم: إذا أجابوا في الرجل بلین الحدیث
إلشعار هذه الصیغ بصالحیة المتصف  ؛، وقال السخاوي: یخرج حدیثه لالعتبار)3(اعتباراً  فیه

  .)5(، وقال السیوطي: یكتب حدیثه وینظر فیه اعتباراً )4(وعدم منافاتها لها ،بها لذلك

في الشواهد  ،وقال یوسف صدیق: العبارة مشعرة بصالحیة روایة من اتصف بها
  .)6(بالعدالة مع كونه متصفاً  ،ال في االنفراد ،والمتابعات

في حق َسْبَرة ْبن َعْبِد اْلَعِزیِز اْلُجَهِنّي:  ،وقد استعمل اإلمام ابن بشكوال هذا المصطلح
  .)7("مقل لین الحدیث"

  »:ضعیف«، »یمس بضعف« .2

َواة، وهي  مصطلحات تـــدلُّ ُیكثر النُّقَّاُد من استعمال هذه المصطلحات في جـــرح الرُّ
  على ضعـــــف الرَّاوي صراحًة، ولكنَّ الضعف درجات، فهنـــاك ضعف یسیر، وآخــــر شدیــد.

وحدیـث من ُعرف بالضعف الیسیر ُیعتبر به، وقد یتقوى بالمتابعات والشواهد، بخالف 
تخفى،  قال الحافظ ابن حجر: "بین أسوأ الَجْرح وأسهله مراتب ال .من ُعرف بالضعف الشدید

                                                
 ). 72المشایخ (ص) السهمي، سؤاالت حمزة بن یوسف السهمي للدارقطني وغیره من (1
 ).118) صدیق، الشرح والتعلیل أللفاظ الجرح والتعدیل (ص(2
 ).2/37) ابن أبي حاتم،  الجرح والتعدیل (ج(3
 ).125) السخاوي، فتح المغیث (ص(4
 ).229) السیوطي، تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي (ص(5
 ).118) یوسف صدیق، الشرح والتعلیل أللفاظ الجرح والتعدیل (ص(6
  ).240) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (7
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فقولهم: متروك، أو ساقط، أو فاحش الغلط، أو منكر الحدیث، َأشّد من قولهم: ضعیف، أو لیس 
، أو فیه مقال"   .)1(بالقويِّ

قد َفرَّق بین النوعین، فكان إذا أراد  -كغیره من النُّقَّاد- ابن بشكوال والمالحظ أنَّ اإلمام 
یقیدها بزیادة تدل على ذلك، أمَّا إذا أراد  ثم ،الضعف الشدید في الرَّاوي یذكر هذه المصطلحات

  الضعف الیسیر فیطلقها دون زیادة.

براهیم بن إلهذه المصطلحات: قوله في "ابن بشكوال ومن نماذج استعمال اإلمام         
"شیخ ضعیف"، وقوله في  :"یمس بضعف"، وقوله في "أشهل بن حاتم الجمحي" :سماعیل"إ

  "ضعیف"، وغیره كثیر. :"الضحاك بن عثمان األسدي"
  ثانیًا: مصطلحات الجرح الشدید: 

  :»مصطلح ضعیف جداً  «أوال: 

ونحوه من مصطلحات الجرح المطلق، التي تدلُّ صراحة على  ،مصطلح "ضعیف جًدا"
، بخالف )2(وال ُیعتبُر به ،وال ُیستشَهُد به ،الضعف الشدید في الرَّاوي، فال ُیحتجُّ بحدیثه

  المصطلحات السابقة.

، من وعباراته في نقد الرَِّجال ،في أقوالههذا المصطلح ابن بشكوال وقد استعمل اإلمام 
  ."ضعیف جدًا، لیس بشيء" :سحاق بن یحیى بن طلحة التیمي"إذلك: قوله في "

  :»مصطلح لیس بشيء «ثانیًا: 

  هذا اللفظ ُفسر بمعنیین عند النقاد:
نسبة ألقرانه، وأنه لم یرو حدیثًا كثیرًا أن أحادیث الموصوف بالعبارة قلیلة بال أحدهما:

ال عالقة لهذه العبارة بالجرح، وهو أكثر المحدثین  :كغیره من زمالئه وأقرانه، وعند ابن معین
   .)3(استعماًال لها، وقد أطلقها كثیرًا على الثقات قلیلي الحدیث

  

                                                
  ).136 ) ابن حجر، نزهة النظر (ص1(
 ).2/295) السخاوي، فتح المغیث (ج2(

  ).109) صدیق، الشرح والتعلیل أللفاظ الجرح والتعدیل (ص (3
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دالة، لكنه غیر والع ،والحفظ ،لیس بشيء في الروایة :وٕان كان ظاهرها یوهم بأن معناها
   .)1(مراد البتة

ومما یشهد لذلك ما ذكره السخاوي في فتح المغیث، حیث قال: قال ابن القطان: إن ابن 
   .)2(إنما یرید أنه لم یرو حدیثًا كثیراً  ،(لیس بشيء) :معین إذا قال في الراوي

عین حیث قال: ذكر القطان أن مراد ابن م ،ومن ذلك أیضًا ما ذكره الحافظ ابن حجر
  .)3((لیس بشيء) یعني أحادیثه قلیلة :في قوله

َعن یحیى بن  نقالً  ،ِفي حق الرَواة ،َما َتِجد ِفي میَزان اِالْعِتَدال َوَغیره قال اللكنوي: كثیراً 
   .)4(ن َذِلك الرَّاِوي َمْجُروح ِبجرح قويأوََال َتظنن  ،َفَال تغتر ِبهِ  ،َلْیَس ِبَشْيء :نهأمِعین 

  وهو رأي جمهور النقاد: ،یقصد به التضعیفأنه ثانیهما: 

قال المزني: َسِمَعِني الشَّاِفِعيُّ َیْوًما  .(لیس بشيء) یقصد بها كذاب :عند اإلمام الشافعي
اٌب، ذَّ َوَأَنا َأُقوُل: ُفَالٌن َكذَّاٌب، َفَقاَل ِلي: َیا َأَبا ِإْبَراِهیَم، اْكُس َأْلَفاَظَك َأْحَسَنَها، َال َتُقْل: ُفَالٌن كَ 

   .)5(َوَلِكْن ُقْل: َحِدیُثُه َلْیَس ِبَشْيءٍ 

یعني أنه  ،فالن لیس بشيء، أو ال شيء، أو ال یساوي شیئاً  :قال الصنعاني: قولهمو 
  .)6(كثیر الوهم

 "قواعد في علوم الحدیث"في تحقیقه لكتاب  - رحمه اهللا تعالى- قال الشیخ عبد الفتاح أبو غدة و 
سوى ابن  ،(لیس بشيء) جرح قوي عند الجمهور :قولهم في الراويالتعبیر ب :لإلمام التهانوي

فإنه یعني فیها بقوله: (لیس بشيء) أن أحادیثه قلیلة ال َجْرحه، وأما  ،معین في بعض الروایات
  .)7(أكثر الروایات فإنه یعني بقوله: (لیس بشيء)، تضعیف الراوي تضعیفًا شدیدًا كالجمهور

  

                                                
  ).109) صدیق، الشرح والتعلیل أللفاظ الجرح والتعدیل (ص (1
  ).2/161) السخاوي، فتح المغیث (ج(2
  ).2/144) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(3
  ).212) اللكنوي، الرفع والتكمیل (ص(4
  ).128/ 2) السخاوي، فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث (ج(5
  ).2/372) الصنعاني،  توضیح األفكار (ج(6
  ).525) التهانوي، قواعد في علوم الحدیث  (ص (7
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  ال هذا المصطلح على وجهین:وقد استعمل اإلمام ابن بشكو 
  "لیس بشيء". :استعمال مطلق بدون زیادة: من ذلك قوله في "یزید بن عیاض اللیثي" األول:

"لیس بشيء  :استعمال مقید بزیادة: من ذلك قوله في "عبد الحمید بن سلیمان الخزاعي" الثاني:
  "لیس بشيء متروك". :ضعیف"، وقوله في "مسلمة بن علي الخشني"

  :»له منكرات مطروح البتة «،  »منكر الحدیث«: مصطلح ثالثاً 

التي یسُكُن إلیها  ،یدلُّ على خالف المعرفة ،النون والكاف والراء أصل صحیحلغًة: 
. والمنكر من األمر: خالف )1(القلب. وَنِكَر الشيَء وَأنكره: لم یقبله قلُبه، ولم یعترْف به لساُنه

. قال )2(وحرَّمه وكرهه فهو منكر ونكرة، والجمع مناكیر المعروف، وهو: كلُّ ما قبحه الشرع
  . )3(تعالى: "َوَجاَء ِإْخَوُة ُیوُسَف َفَدَخُلوا َعَلْیِه َفَعَرَفُهْم َوُهْم َلُه ُمْنِكُروَن"

ُه ِرَواَیتَ  تَ ضْ رَ قال اإلمام مسلم: َعَالَمُة اْلُمْنَكِر ِفي َحِدیِث اْلُمَحدِِّث، ِإَذا َما عَ  اصطالحًا:
   .)4(َواِفُقَهاْلَحِدیِث َعَلى ِرَواَیِة َغْیِرِه َمْن َأْهِل اْلِحْفِظ َوالرَِّضا، َخاَلَفْت ِرَواَیُتُه ِرَواَیَتُهْم، َأْو َلْم َتَكْد تُ لِ 

: قال قال ابن الصالح: َبَلَغنا َعْن أبي بكٍر أحمَد بِن هاروَن الِبْردیجيِّ الحاِفِظ أنَّهُ و 
وال ُیْعَرُف َمْتُنُه ِمْن غیِر روایِتِه، ال ِمَن الوجِه الذي رواُه منُه، وال  ،الرجلُ  الحدیُث الذي ینفرُد بهِ 

على  ،والصواُب فیِه التَّْفصیُل، فقال: المنكُر ینَقِسُم قسمینِ  :قال ابن الصالح، )5(ِمْن وجٍه آخرَ 
   .فإنَُّه بمعناهُ  ،ما ذكرناُه في الشاذِّ 

ِل     .)6(ُف ِلَما رواُه الثَِّقاتُ وهَو المنفرُد المخالِ  - األوَّ

ُدهُ  - الثاني     .)7(وهَو الفرُد الذي لیَس في راِوْیِه ِمَن الثقِة واإلتقاِن ما ُیْحَتَمُل َمَعُه َتَفرُّ

  

                                                
  ). 916) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة (ص 1(
)، الفیومي، 363)، زین الدین الرازي، مختار الصحاح (ص8/695ینظر: ابن منظور، لسان العرب (ج) 2(

  ). 371المصباح المنیر (ص
  ].58) [یوسف، آیة 3(

  ).7/ 1) مسلم، مقدمة صحیح مسلم (ج(4
  ).169) ابن الصالح، معرفة أنواع علوم الحدیث  (ص (5
  ).170، (ص السابق) المرجع (6
  ).172سه، (ص ) المرجع نف(7
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قال الحافظ البردیجي: اْلَحِدیُث (اْلَفْرُد الَِّذي َال ُیْعَرُف َمْتُنُه، َعْن َغْیِر َراِویِه، َوَكَذا  :وقال النووي
   .)1(َلَقُه َكِثیُروَن) ِمْن َأْهِل اْلَحِدیثِ َأطْ 

ُدوِق منَكراً  :قال الذهبيو     .)2(هو ما انفرد الراوي الضعیُف به. وقد ُیَعدُّ ُمْفَرُد الصَّ

   .)3(َفُهَو الشاذ ،وََال ضابطاً  ،قال ابن جماعة: قیل ُهَو َما تفرد ِبِه من َلْیَس ِثَقةو 

قات فمنكر مردود، وكذا إن لم یكن ثذ: إن خالف راویه القال ابن كثیر الدمشقي: هو كالشاو 
عدًال ضابطًا، وٕان لم یخالف فمنكر مردود، وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ ُقِبل 

   .)4(شرعًا، وال یقال له "منكر"، وٕان قیل له ذلك لغةً 

روف"، ومقابُلُه یقال له: إْن وَقَعِت المخالفة مع الضعف؛ فالراجح یقال له: "المع :قال ابن حجرو 
، وقال )6(قال السخاوي: یطلق ذلك على الثقة إذا روى المناكیر عن الضعفاء، و )5("المنَكر"

   .)7(نه ما رواه الضعیف مخالفاً أفي المنكر : أیضاً 

  قال السیوطي : و 

  ُمَخاِلًفا، ِفي ُنْخَبٍة َقْد َحقََّقهْ      الُمْنَكُر الَِّذي َرَوى َغْیُر الثَِّقهْ 

  )8(َتَراُدَف الُمْنَكِر َوالشَّاِذ َنَأى     َقاَبَلُه الَمْعُروُف، َوالَِّذي َرَأى

 وللدكتور حمزة الملیباري  رأي آخر في المنكر، فقال: كذلك مصطلح المنكر، فإنه عند
ما رواه الضعیف مخالفًا للثقات، غیر أن المتقدمین لم یتقّیدوا بذلك، وٕانما عندهم كل  :المتأخرین

تفرد. وهناك في كتب  وضعیفًا، خالف غیره أ ویث لم یعرف عن مصدره: ثقة كان راویه أحد
   .)9(العلل والضعفاء أمثلة كثیرة توضح ذلك

                                                
  ).41) النووي، التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر (ص (1
  ).42) الذهبي، الموقظة في علم مصطلح الحدیث (ص (2
  ).51) ابن جماعة، المنهل الروي في مختصر علوم الحدیث النبوي (ص (3
  ).58) ابن كثیر الدمشقي، الباعث الحثیث إلى اختصار علوم الحدیث (ص (4
  ).86) ابن حجر، نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر  (ص (5
  ).373/ 1) السخاوي، فتح المغیث (ج(6
  ).202/ 1) المرجع نفسه، (ج(7
  ).23) السیوطي، ألفیة السیوطي في علم الحدیث (ص (8
  ).32) حمزة الملیباري، نظرات جدیدة في علوم الحدیث (ص(9
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من تباین اآلراء حول  ،األمر الذي ال بد لنا أن نستخلصه مما سبق :وقال أیضاً 
كأن یفسر المنكر الذي  –على رأي قائلها إال  اوتفسیره ،مصطلح المنكر، هو تحریر كل اآلراء

فساقط من المنطق  –وقع في كالم النقاد بالمعنى الذي استقر علیه عند المتأخرین، أو بالعكس 
   .)1(ألنه ال مشاحة في االصطالح ؛واإلنصاف، وأما الترجیح بین اآلراء فال فائدة فیه

َواة، من ذلك قو ابن بشكوال وقد أطلق اإلمام  له في هذا المصطلح في عدد من الرُّ
" له منكرات  :" منكر الحدیث"، وقوله في " شبیب بن سعید التمیمي" :"خیران الدمشقي الكلبي"

  .مطروح البتة"

  :»مصطلح متروك«رابعًا: 

مصطلح واضح الداللة، یدلُّ على الضعف الشدید في » متروك الحدیث« مصطلح
، یؤكد ذلك قول اإلمام عبد )2(بر بهبحیث ال ُیحَتُج بحدیثه، وال ُیستشَهُد به، وال ُیعت ،الرَّاوي

وایة عنه؟"، قال: "إذا تمادى في غلط )3(الرحمن بن مهدي : قلت لشعبة: "من الذي یترك الرِّ
  مجمع علیه، ولم یتهم نفسه عند اجتماعهم على خالفه، أو رجل یتهم بالكذب".

ع على : "ال یترك حدیث رجل حتى یجتمع الجمی)4(وأیًضا قول اإلمام أحمد بن صالح
والفحش في  ،الغالب علیه أن سبب ذلك: رداءة الحفظ :ترك حدیثه". ومن قیل فیه متروك

   .)5(الروایات

َواة، من ذلك، قوله في ابن بشكوال وقد أطلق اإلمام  هذا المصطلح في عدد من الرُّ
" :"الخلیل بن مرة الضبعي" وك منكر "متر  :"متروك"، وقوله في "عبد اهللا بن عیاش اْلِقْتَباِنيُّ

  الحدیث".

  

  

  

                                                
  ).77-76عد وضوابط  (ص ) حمزة الملیباري، الحدیث المعلول: قوا(1
  ).2/295) السخاوي، فتح المغیث (ج2(
  ).1/79) ابن حبان، المجروحین (ج3(
 ).2/191) الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج4(

  ).213) المأربي، شفاء العلیل بألفاظ وقواعد الجرح والتعدیل  (ص(5
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  أو وصفوا به صراحة:  ،اتهموا بالكذب:  مصطلحات من خامساً 

    : »نسب للكذب«أوًال: 

یحیى بن ابراهیم "في حق » ُیْنَسب إلى الكذب«مصطلح: قد استخدم اإلمام ابن بشكوال   
وال  ،وادعاء الروایة عن أقوام لم یلقهم ،وینسبه إلى الكذب ،سمعت بعضهم ضعفه"": اللواتي

  .ألنه اختلط في آخر عمره" ؛واهللا أعلم ،كاتبوه، ویشبه أن یكون ذلك في وقت اختالطه

" وسمع منه جماعة من  ،"لم یكن بالضابط لما كتب :وقال في حق "خلیص بن عبد اهللا اْلَعْبَدِريُّ
   .وینسبه إلى الكذب" ،وسمعت بعضهم یضعفه ،أصحابنا

  »:كذاب« :ثانیاً 

رحمه اهللا -قال الحافظ الذهبي .شد مصطلحات الجرح المطلقمن أ» َكذَّاب«مصطلح 
اع یضع الحدیث" أ: "وأرد- تعالى ال َكذَّاب، أو وضَّ   .)1(عبارات الجرح: دجَّ

قال اإلمام  .تحرم روایته ِإالَّ لبیان وضعه ،وحدیث الرَّاوي الَكذَّاب حدیث موضوع
وحكمه: "هو الكذب المختلق  ،في تعریفه للحدیث الموضوع )2(- رحمه اهللا تعالى-السیوطي

في أي معنى  - أي بوضعه -المصنوع، وهو شر الضعیف وأقبحه، وتحرُم روایته مع العلم به
 ؛أي مقروًنا ببیان وضعه - وغیرها، ِإالَّ مبیًَّنا ،والترغیب ،والقصص ،سواء في األحكام ،كان

  .)3(َفُهَو َأَحُد اْلَكاِذِبیَن" لحدیث مسلم: "َمْن َحدََّث َعنِّي ِبَحِدیٍث ُیَرى َأنَُّه َكِذبٌ 

"محمد بن المفرج في حق  »یكذب فیما ذكره في ذلك كله«واستعمل كذلك مصطلح 
  .وأنكروا ما ذكره" ،" كان یكذب فیما ذكره في ذلك كله. وقد وقف على ذلك أصحابنا :المقرئ"

  

  

  

                                                
  ).1/4) الذهبي، میزان االعتدال (ج1(
  ).1/461) السیوطي، تدریب الرَّاوي (ج2(
وایة عن الثِّقات :) مسلم: صحیح مسلم، المقّدمة، باب3( وترك الكذابین، والتحذیر من الكذب على  ،وجوب الرِّ

  والُمغیرة بن ُشعبة، َرِضَي اللَُّه َعْنُهما. ،)، عن َسُمرة بن ُجْنَدب1/8(ج rرسول اهللا 
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  المبحث الثاني
  الرواة المجرحون عند اإلمام ابن بشكوال

  المطلب األول
  الرواة الذین جرحهم بألفاظ تدل على الجرح الیسیر

  أوًال: من قال فیه "مقل، لین الحدیث": 
ِبیِع ْبِن َسْبَرَة اْلُجَهِنيّ ) 1(    .)1(َسْبَرُة ْبُن َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن الرَّ

  .)2(: مقل لین الحدیثقال ابن بشكوال - 
  أقوال النقاد في الراوي: 
قال یحیى بن ، و )5(في الثقات، وقال الذهبي: "وثق" )4(، وابن خلفون)3(ذكره ابن حبان

 "."َلْیَس ِبِه َبْأس: )7(، وابن حجر)6(معین
  خالصة القول فیه:

  .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،لیس به بأس 
   .لم یوافق اإلمام ابن بشكوال النقاد في حكمه، حیث جعل الراوي في مرتبة قریبة من الجرح

  یهم "یمس بضعف":: من قال فثانیاً 
، )8(ِإْبرَاِهیُم ْبُن ِإْسَماِعیَل ْبِن َأِبي َحِبیَبَة اَألْنَصاِريُّ اَألْشَهِليُّ  )2( ، َمْوالُهُم َأُبو ِإْسَماِعیَل اْلَمَدِنيُّ

   .)9(ومائة مات سنة خمس وستین

                                                
  ).229) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1
  ).240وهب (ص  ) ابن بشكوال، شیوخ ابن(2
  ).8/301) ابن حبان، الثقات (ج(3
  ).5/210) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(4
  ).4/1106)، الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج1/425) الذهبي، الكاشف (ج(5
  ).124روایة الدارمي (ص  -) الدارمي، تاریخ ابن معین (6
  ).229) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (7
أللف، وسكون الشین المعجمة، وفتح الهاء، وفي آخرها الالم، هذه النسبة إلى بني عبد ) األشهلي: بفتح ا(8

  ).278/ 1األشهل من األنصار أسلم منهم جماعة كثیرة، انظر: السمعاني، األنساب (ج
  ).87) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (9
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  .)1(یمس بضعفٍ  :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي: 

، وقال في )4(وقال یحیى بن معین: "لیس به َبأٌس" ،)3(جليالعو ، )2(وثقه أحمد بن حنبل
، وقال أیضًا: "لیس )6(وال یحتج به" ،، َوَقال أیضًا: "صالح، یكتب حدیثه)5("صالح" :موضع آخر

، وقال أبو )8(، وقال ابن عدي: "صالح في باب الروایة، ویكتب حدیثه مع ضعفه")7(بَشْيٍء"
، )10(وضعفه النسائي، )9(له فضل، وال أحسبه حافظًا"إسحاق الحربي: "شیخ مدني، صالح، 

  ، )13(، وابن حجر)12(، وبدر الدین العیني)11(والدارقطني

وذكره العقیلي في الضعفاء، وقال: "له غیر   ،)14(وقال الترمذي: "ُیَضعَُّف ِفي الَحِدیِث"
وال  ،یثهیكتب حد ،، وقال أبو حاتم الرازي: "شیخ لیس بقوي)15(ال یتابع على شيء" ،حدیث

دون إبراهیم بن إسماعیل بن مجمع، وأحب إلي من إبراهیم بن  ،یحتج به، منكر الحدیث
، وقال أبو أحمد الحاكم: "حدیثه لیس )17(، وَقاَل الدَّاَرُقْطِنّي: "َلْیَس ِباْلَقِوّي ِفي الَحِدیث")16(الفضل"

                                                
  ).50) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (1
  ).1/380)، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج83/ 2دیل (ج) ابن أبي حاتم، الجرح والتع(2
  ).51) العجلي، الثقات  (ص (3
  ).382) ابن معین، سؤاالت ابن الجنید (ص (4
  ).79 - 78/ 1)، وروایة ابن محرز (ج71روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (5
) دون لفظ: 1/104وابن حجر، تهذیب التهذیب (ج )،2/43) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(6

  "صالح"
  ).104/ 1)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج380/ 1) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(7
  ).1/383) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(8
  ).1/104)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج1/178) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(9

  ).11لنسائي، الضعفاء والمتروكون (ص ) ا(10
  ).1/101) الدارقطني، السنن (ج(11
  ).3/500) بدر الدین العیني، مغاني األخیار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار (ج(12
  ).87) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (13
  ).3/473)، (ج3/114) الترمذي، السنن  (ج(14
  ).1/43) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(15
  ).2/83) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(16
)، الذهبي، میزان االعتدال 1/22)، ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج1/101) الدارقطني، السنن (ج(17

  ).19/ 1(ج
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، وقال الساجي: "في حدیثه )2(اْلَمَراِسیل"َویْرَفع  ،، وقال ابن حبان: "َكاَن یقلب اْألََساِنید)1(بالقائم"
، وقال )4(ِمَن اْلَعاِبِدیَن، َلِكنَُّه َواِهي اْلَحِدیِث ِعْنَدُهْم" ،، وقال الذهبي: "َكاَن َصوَّاًما َقوَّاًما)3(لین"

، وقال بن الجارود: "منكر )6("عنده مناكیر" :، وقال في موضع آخر)5(البخاري: "ُمنكر الحدیِث"
وقال  ،)8(، وقال الطحاوي: "َرُجٌل َمْتُروُك اْلَحِدیِث ِعْنَد َأْهِل اْلَحِدیِث َجِمیًعا")7(الحدیث"

   .)10(، وقال ابن سعد: "كان مصلیًا عابدًا، وكان قلیل الحدیث")9(الدارقطني: "متروك"

  خالصة القول فیه: 
  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.

  ل أغلب النقاد على تضعیف الراوي.وافق اإلمام ابن بشكوا 

، قیل: هو  )3( بن َعْبِد اللَِّه ْبِن ثَاِبٍت بن َقْیِس بن َشمَّاِس اِإْسَماِعیُل ْبُن ِإْبرَاِهیَم اَألْنَصاِريُّ
   .)11(اَألْنَصاِريُّ 

  .)12(یمس بضعفٍ  :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي:

  ، وقال )14(جوزي في الضعفاء والمتروكین، وذكره ابن ال)13(ذكره ابن حبان في الثقات

                                                
  ).1/104)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج1/178) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(1
  ).1/109) ابن حبان، المجروحین (ج(2
  ).178/ 1مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج )(3
  ).4/299) الذهبي، تاریخ اإلسالم  (ج(4
)، ابن عدي، الكامل في ضـعفاء الرجـال 21)، والضعفاء الصغیر (ص 1/271) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(5

  ).1/380(ج
  ).19/ 1)، الذهبي، میزان االعتدال (ج1/380) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(6
  ).1/178) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(7
  ).9/440) الطحاوي، شرح مشكل اآلثار (ج(8
  ).74) الدارقطني، الضعفاء والمتروكون (ص(9

  ).5/482) ابن سعد، الطبقات الكبرى  (ج(10
  ).105) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (11
  ).54) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (12
  ).6/38(ج ) ابن حبان، الثقات(13
  ).1/107) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(14
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والحدیث  ،، وقال الذهبي: "مجهول)1("؟ال یدرى مصري هو أم ال ،أبو حاتم الرازي: "هو مجهول
   .)3(، وقال ابن حجر: "مجهول")2("ءبشيالذي رواه لیس 

 خالصة القول فیه:

  .، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلممجهولالراوي 

فربما قصد ابن بشكوال قوله في الراوي: "یمس بضعف"، أنه  ،النقادال اإلمام ابن بشكو  وافق
  من أجل الجهالة. 

، مات عبد الحكیم سنة ست وخمسین ومائة )4(    .)4(َعْبُد اْلَحِكیِم ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِبي َفْرَوَة اْلَمَدِنيِّ

  .)5(قال ابن بشكوال: الفرویون كلهم یمسون بضعفٍ  -

  الراوي:أقوال النقاد في 

، )7(، ووثقه یحیى بن معین)6(وكان یفتي بالمدینة" ،قلیل الحدیث ،قال ابن سعد: "ثقة
، وقال أبو )10(، وذكره ابن حبان في الثقات)9("شیخ"، وأبو حاتم الرازي :وزاد )8(وأحمد بن حنبل

، وقال )12(صالح الحدیث من أهل المدینة" ،، وقال البزار: "مشهور)11(زرعة الرازي: "ال بأس به"
یعتبر به إذا حدث عن غیر  ،وقال الدارقطني: "شیخ مقل مدني ،)13(الذهبي: "صویلح"

وال یعرف إال بالواقدي  ،ال یتابع علیه ،، وقال العقیلي: "یروي عن عباس بن سهل)14(الواقدي"

                                                
  ).156/ 2) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل  (ج(1
  ).1/214)، میزان االعتدال (ج78/ 1) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(2
  ).105) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (3
  ).5/67) ابن حجر، لسان المیزان (ج(4
  ).189ابن وهب (ص  ) ابن بشكوال، شیوخ(5
  ).5/429) ابن سعد، الطبقات الكبرى  (ج(6
  ).3/187)، وروایة الدوري (ج163روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، یحیى بن معین،  تاریخ ابن معین (7
  ).217) أحمد بن حنبل، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل (ص (8
  ).34/ 6) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل  (ج(9

  ).138/ 7) ابن حبان، الثقات (ج(10
  ).6/35) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل  (ج(11
  ).1/134) البزار، المسند (ج(12
  ).537/ 2) الذهبي، میزان االعتدال (ج(13
  ).46) الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص (14
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خر من بنى قال َیحَیى بن َمعین: "َعبد الَحكیم بن َأبي َفرَوة، وإِسَحاق بن َأبي َفرَوة، وآ، و )1(عنه"
، وقال في موضع آخر: "َأبو َعلَقَمة الَفَروي، اسمه َعبد اهللا )2(َأبي َفرَوة، هم ثقاٌت، ِإال ِإسَحاق"

بن ُمَحمد بن َأبي َفرَوة، قد كتبُت عنه، وصاِلح بن َعبد اهللا بن َأبي َفرَوة، وَعبد اَألعَلى بن َعبد 
قال المروذي: "عرضت و ، )3(رَوة، لیس بهم بأٌس"اهللا بن َأبي َفرَوة ثقة، وَعبد الَحكیم بن َأبي فَ 

فیه هذه األسماء: عبد الحكیم بن عبد اهللا بن أبي فروة، وعبد األعلى بن  على أبي عبد اهللا كتاباً 
عبد اهللا بن أبي فروة، وٕاسحاق بن عبد اهللا بن أبي فروة. فقال: لیس بهم بأس، إال إسحاق، فإنه 

له   ،ال الدارقطني: "إسحاق بن عبد اهللا بن أبي فروة متروكقو ، )4(وأنكره" ،وضعفه ،نفض یده
   .)5(وابن عمهم أبو علقمة ثقة" ،خوة ثقاتإثالثة 

  خالصة القول فیه: 

وأحمد  ،بینما یحیى بن معین .كلهم ینقلت: لقد نسب اإلمام ابن بشكوال الضعف للفروی
فهو الفروي الضعیف، وقد  ،سحاق بن أبي فروةإإال  ،وثقوهم جمیعهم ،والدارقطني ،بن حنبل

  متروك. :قال الدارقطني عنه

   .الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  ن جل النقاد على توثیقه.إمن النقاد على تضعیفه، حیث  لم یوافق اإلمام ابن بشكوال أحدٌ 
ِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َأُبو اْلَقاِسِم َعْبِد الرَّْحَمِن ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر ْبِن َحْفٍص ْبُن َعاِصِم بْ  )5(

   .)7(، مات سنة ست وثمانین ومائة)6(المدنيُّ الُعمريُّ 

  .)8(یمسه ضعف :قال ابن بشكوال -

  

                                                
  ).103/ 3) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(1
  ).3/227)، (ج184/ 3روایة الدوري (ج - عین ) ابن معین، تاریخ ابن م(2
  ).321) ابن معین، سؤاالت ابن الجنید (ص (3
  ).123) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة المروذي وغیره (ص (4
  ).87) الدارقطني، الضعفاء والمتروكون (ص(5
رین، أحدهما عمر بن الخطاب، والثاني ) العمرى: بضم العین، وفتح المیم، وكسر الراء، هذه النسبة إلى العم(6

  ).9/372إلى عمر بن على بن أبى طالب رضى اهللا عنهم، انظر: السمعاني، األنساب (ج
  ).344) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (7
  ).172) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (8
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  أقوال النقاد في الراوي:
، وقال أیضًا: )2(، وقال في موضع آخر: "ضعیٌف ")1(قال یحیى بن معین: "لیس بثقٍة"

"خرقت حدیثه منذ  :، وقال أحمد بن حنبل)4("َكذَّاٌب، لیس بشيءٍ " ، وقال مرًة:)3("لیس بشيٍء"
 ءبشي"لیس  :وقال في موضع آخر ،)5(كان كذابًا" ،حدیثه أحادیث مناكیر ،لیس بشيء ،دهر

"لیس َیسوى َحدیثه َشیًئا، َخَرقنا َحدیثُه، سمعت منه،  :، وأیضاً )6(ثم مزقته" ،وقد سمعت أنا منه
 :، وقال أیضاً )9("سكتوا َعنهُ " :، وقال البخاري)8(ال مرًة "َلیس ِممَّن ُیروى عنه"ق، و )7(ُثم َتَركناهُ"

 ،لیس بالقوي" :، وقال في موضع آخر)11("َلیس ِممَّن ُیروى عنه" :، وقال أیضاً )10("یتكلمون فیه"
ل ، َوَقا)14("لیس بثقة" أیضًا:، وقال )13("ال یكتب َحِدْیثه" :، وقال أبو داود)12("یتكلمون فیه

ذكره ابن ، و )16("َضِعیٌف" :، وقال الدارقطني)15("لیس بثقة، وال یكتب حدیثه" :النََّسائي
، في الضعفاء، وزاد أبو )20(، وأبو نعیم األصبهاني)19(والعقیلي  ،)18(لجوزيا ، وابن)17(شاهین

                                                
  ).94(ص ) ابن معین، من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال روایة ابن طهمان (1
  ).218/ 3روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (2
  ).354)، وسؤاالت ابن الجنید (ص 3/171) المرجع نفسه، (ج(3
  ).1/61روایة ابن محرز (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (4
  ).3/98) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(5
  ).5/253م، الجرح والتعدیل (ج) ابن أبي حات(6
  ).2/338) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(7
  ).2/338) المرجع نفسه، ((8
  ).2/239) البخاري، التاریخ األوسط (ج(9

  ).453/ 5) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(10
  ).2/338) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(11
)، 17/237)، المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج11/499) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(12

  ).6/214ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج
  ).82) أبو داود، سؤاالت أبي عبید اآلجري لإلمام أبي داود السجستاني (ص (13
  ).4/905) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(14
  ).6/214التهذیب (ج)، ابن حجر، تهذیب 17/237) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(15
  ).8/27)، العلل الواردة في األحادیث النبویة (ج1/269) الدارقطني، السنن (ج(16
  ).248) ابن شاهین، تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین (ص (17
  ).97/ 2) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(18
  ).338/ 2) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(19
  ).102ضعفاء (ص ) أبو نعیم األصبهاني، ال(20
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ه "َعامَُّة َما یروی :، وقال ابن عدي)1(بالمناكیر" ،وهشام ،وسهیل ،وعمه ،نعیم "حدث عن أبیه
وترك قراءة  ،"هو متروك الحدیث :، وقال أبو زرعة الرازي)2(وٕاما متنًا" ،إما إسناداً  :مناكیر

أضعف  ،، وقال أبو حاتم الرازي "متروك الحدیث)3(ولم یقرأه علینا" ،حدیثه في مسند ابن عمر
الحدیث  وعبد الرحمن العمریان: منكراالقاسم، ، وقال الجوزجاني ")4(كان یكذب" ،من أخیه القاسم

"َكاَن ِممَّن یروي َعن  :قال ابن حبانو ، )6(، وقال النسائي "َمْتُروك الَحِدیث")5(جدًا، وكانا شریفین"
ْسَناد ،َوَذاَك َأنه َكاَن یهم ،َعمه َما َلْیَس من َحِدیثه یفحش َذِلك  ،َویْلزق اْلَمْتن ِباْلَمْتنِ  ،فیقلب اْإلِ

 ،)9(" َتَرُكوُه ": ، وقال الذهبي)8("ضعیف متروك" :، وقال الدَّاَرُقْطِنيّ )7(َفاْستحقَّ الّتْرك" ،ِفي ِرَواَیته
   .)10(وقال ابن حجر "متروك"

  خالصة القول فیه:

   .الراوي متروك، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

 :ن أغلب النقاد قالوا عنهإوافق ابن اإلمام بشكوال بعض النقاد على تضعیف الراوي، حیث  
  متروك.

   .)11(َعْبُد اْلَمِجیِد ْبُن َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن َأِبي َروَّاٍد، مات سنة ست ومائتین )6(

  .)12(مكي یمس بضعفٍ  :قال ابن بشكوال -

  

  

                                                
  ).102، (ص أبو نعیم األصبهاني، الضعفاء) (1
  ).5/457) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(2
  ).5/253) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل  (ج(3
  ).5/253) المرجع نفسه، (ج(4
  ).227) الجوزجاني، أحوال الرجال  (ص (5
  ).66) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (6
  ).2/53ابن حبان، المجروحین (ج) (7
  ).257) الدارقطني، سؤاالت السلمي (ص (8
  ).243)، دیوان الضعفاء (ص 2/382) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(9

  ).344) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (10
  ).361) تقریب التهذیب (ص (11
  ).185) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (12
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  أقوال النقاد في الراوي:

، وقال )2(لیس به بأس" ،"ثقة :، وقال في موضع آخر)1("ِثَقة" :قال یحیى بن معین
 َصُدوًقا ِسّكیًتا، إن ُسئل عن شيء َحدَّث، وٕاال فهو ساكت، "كان، واهللا، ما علمُت رُجالً  :أیضاً 

وكان أعلم  ،"ثقة َكاَن یروي عن قوم ضعفاء ًا:یضَ أ، وَقاَل )3(وكان من أعلم النَّاس بابن ُجَریج"
 :، وقال الدُّوري)4(وقد َكاَن قد سمع من معمر" ،وكان یعلن اإلرجاء ،بن ُجَریجاالناس بحدیث 
 ،ن ُعَلَیة َعَرَض ُكتب ابن ُجَریج على َعبد الَمجید بن َعبد العزیز بن َأبي َروَّاد"قال َیحَیى: اب

فأصلحها له، فقلُت لَیحَیى: ما كنُت أظن أن َعبد الَمجید بن َعبد العزیز بن َأبي َروَّاد هكذا، 
: ابن الُجَنید، وقال )5(قال: كان أعلم النَّاس بحدیث ابن ُجَریج، ولكنه لم یكن َیبُذل نفسه للحدیث"

"سمعُت َیحَیى بن َمعین، وَذَكر َعبد الَمجید بن َعبد العزیز بن َأبي َروَّاد، فذكر من ُنبِلِه وَهیَبِتِه، 
ثم قال: قال لي علي بن الَمدیني: ما ُبدِّع َعبد الَمجید ِإال بحال الُحَمیدي، كان الُحَمیدي َینَهى 

وًقا، ما كان یرفع رأسه إلى السماء، قال: وكانوا عنه. ثم قال َیحَیى: وكان َعبد الَمجید َصدُ 
یعظِّمونه، ثم قال َیحَیى: َرَفَع علیه حارث النقَّال النَّعل، قال: فبلغهم، فهرب، ولو قدروا علیه، 

"ِإنما كان الُحَمیدي وأولئك یقعون فیه، أرادوا أن  :، وقال أیضاً )6(قال ابن الُجَنید: یعني یؤذونه"
ثقٌة في نفسه، ِإال َأنه كان یرى رأي اإلرجاء، ِإال َأنه كان یروي عن قوٍم ضعفاء، َیبُذل لهم، وهو 

 :وكان فیه غلو ِفي االرجاء ویقول ،"ال بأس به :، وَقال أحمد بن حنبل)7(في نفسه فهو ثقٌة" وَأما
"سألته عن عبد المجید بن عبد العزیز بن أبي رواد، كیف : ، وقال المروذي)8(هؤالء الشكاك"

و؟ فقال: كان مرجئًا، قد كتبت عنه، وكانوا یقولون: أفسد أباه، وكان منافرًا البن عیینة، وكان ه
"سمعت  :، وقال أبو داود)9(و مخاصمًا"أ ،أبو عبد اهللا یحدث عن المرجئ، إذا لم یكن داعیة

من أحمد، قیل له: عبد المجید بن عبد العزیز؟ قال: كان عالمًا بابن جریج، ولم یكن یبالي ع
حدث، وله عند أهل مكة قدر. فقیل ألحمد: هو موضع للروایة؟ قال: ال أدري. قال: وسمعت 

                                                
  ).185)، وروایة الدارمي (ص 3/60روایة الدوري (ج - ن، تاریخ ابن معین ) ابن معین، یحیى بن معی(1
  ).6/64) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(2
  ).1/86روایة ابن محرز (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (3
  ).7/47) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(4
  ).3/86روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (5
  ).347) ابن معین، سؤاالت ابن الجنید لإلمام یحیى بن معین (ص (6
  ).425، (ص السابق) المرجع (7
  ).7/47) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(8
  ).124) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة المروذي وغیره (ص (9
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وَكاَن الُحَمیدّي  :زاد البخاري رجاء"،"یرى اإل :)3(، ومسلم)2(وقال البخاري ،)1(أحمد حدث عنه"
لإلرجاء، وما  داعیة "كان مرجئاً  :، وقال في موضع آخر)5("ثقة" :، َوَقال أبو داود)4(َیَتَكلَُّم فیه

: ، َوَقال أیضاً  )6(فسد عبد العزیز حتى نشأ ابنه َعبد المجید، وأهل خراسان ال یحدثون عنه"
"كان عبد العزیز ال یرى اإلرجاء، وما غال عبد العزیز في اإلرجاء حتى نشأ ابنه َعبد المجید، 

َلْیَس به " :، َوَقال في موضع آخر)8("ثقة" :، َوَقال النََّسائي)7(ِفي اإلرجاء" وكان َعبد المجید رأساً 
، وذكره ابن خلفون في كتاب )10("ِثَقٌة، َلِكنَُّه َأْخَطَأ ِفي َأَحاِدیَث" :وقال أبو یعلى الخلیلي ،)9("بأس

 :، وقال في موضع آخر)12(غمزه ابن حبان" ،"ثقة مرجىء داعیة :، وقال الذهبي)11("الثقات"
 ،بن حباناأفرط  ،وكان مرجئاً  ،دوق یخطئ"ص :، وقال ابن حجر)13("صدوق مرجئ كأبیه"

   ،، وذكره في المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس)14(متروك"  :فقال

وممن ذكره فیهم  ،ونسب إلى التدلیس ،ءشيوفي حفظه  ،رجاءإلنسب إلى ا ،"صدوق :وقال
كائي": ، وفي "كتاب الالل)16(مرجئًا" ضعیفاً  ،"كان كثیر الحدیث :، وقال ابن سعد)15(العالئي"

في الضعفاء، وقال  )19(ابن الجوزيو  ،)18(ذكره العقیليو ، )17(قال ابن أبي عمر العدني "ضعیف"
                                                

  ).236(ص  ) أبو داود، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل(1
  ).94)، والضعفاء الصغیر  (ص 6/112) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(2
  ).1/648) مسلم، الكنى واألسماء (ج(3
  ).94)، والضعفاء الصغیر (ص 6/112) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(4
  ).6/382)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج18/274) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(5
  ).6/382)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج18/274) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(6
  ).18/274) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(7
  ).6/382)، ابن حجر،  تهذیب التهذیب (ج274/ 18) المرجع نفسه، (ج(8
  ).6/382تهذیب التهذیب (ج)، ابن حجر، 18/274) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(9

  ).1/233) الخلیلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث (ج(10
  ).298/ 8) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(11
  ).124) الذهبي، من تكلم فیه وهو موثق  (ص (12
  ).2/648) الذهبي، میزان االعتدال (ج(13
  ).361) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (14
  ). 41ل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس (ص ) ابن حجر، تعریف أه(15
  ).6/43) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(16
  ).8/298)، مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج3/96) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(17
  ).3/96) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(18
  ).2/147) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(19
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 :، وقال أبو أحمد الحاكم)1(كان الحمیدي یتكلم فیه" ،یكتب حدیثه ي،"لیس بالقو  :أبو حاتم الرازي
 :ال الحاكم، وق)3("یرى اإلرجاء، مضطرب الحدیث" :، وقال أبو نعیم)2("لیس بالمتین عندهم" 

لین، واالبن أثبت،  "ال یحتج به، یعتبر به، وأبوه أیضاً  :، َوَقال الدَّاَرُقطِنيّ )4("ممن سكتوا عنه"
 ،"ُمنكر الَحِدیث جداً  :، وقال ابن حبان)5(قیل: إنه مرجئ، وال یعتبر بأبیه، یترك، وهما مكیان"

َأنه ُهَو الَِّذي َأدخل  هنقل َعن دَوق ،اْستحقَّ الّتْركفَ  ،ویروي اْلَمَناِكیر َعن اْلَمَشاِهیر ،یقلب اْألَْخَبار
َوَما َنْعَلُم اْلَحقَّ ِإال ِفي  ،َواْلَحُروِریَُّة ِبْدَعةٌ  ،َوالشِّیَعُة َهَلَكةٌ  ،اْلَقَدِریَُّة ُكْفرٌ  :َأَباُه ِفي اإلرجاء، َقالَ 

بن اَما َقاَله  ،َوَهَذا َشْيٌء َمْوُضوعٌ  ،َف اْلَبْلِخيُّ َرَوى َعْنُه َهِذِه اْلِحَكاَیَة ِعَصاُم ْبُن ُیوسُ  .اْلُمْرِجَئةِ 
"لم  :، وقال الذهبي متعقبًا ما ذكره ابن حبان)6(بن جریج حدث ِبِه"اَوال  ،َوال َعَطاٌء َرَواهُ  ،َعبَّاسٍ 

، وقال یعقوب )7(على عصام [ابن یوسف البخلى]" یوصله ابن حبان بنفسه، فأحسبه موضوعاً 
ُمْبَتِدًعا َعِنیًدا َداِعَیًة، َسِمْعُت َحمَّاَد ْبَن َحْفٍص َیُقوُل: َسِمْعُت َیْحَیى ْبَن َسِعیٍد "َكاَن  :الفسوي

"كان یرى اإلرجاء، ویفتي بقول ابن : ، وقال الساجي)8(َیْعِني َعْبَد اْلَمِجیِد" - اْلَقطَّاَن َیُقوُل: َكذَّابٌ 
عن زید  ،رجاء، وروى عن مالك حدیثًا منكراً الحمیدي، أحسبه لقوله باإل  جریج وعطاء، تكلم فیه

 - صلى اهللا علیه وسلم  -أن رسول اهللا  ،عن أبي سعید الخدري ،عن عطاء بن یسار ،بن أسلم
، وقال ابن )9(قال: "األعمال بالنیة"، وروى عبد المجید عن ابن جریج أحادیث لم یتابع علیها"

، وقال ابن )10(ا خطأ حدیث األعمال"شهرهأ ،"روى عن مالك أحادیث أخطأ فیها :عبد البر
وله عِن ابن  ،بن ُجَریجاَعَلى أنه یتثبت في حدیث  ،كل هذه األحادیث غیر محفوظة" :عدي

   .)11("َوَعامَُّة َما أنكر علیه اإلرجاء ،ُجَریج َأَحاِدیَث َغْیَر َمْحُفوَظةٍ 

  

                                                
  ).6/65الجرح والتعدیل (ج) ابن أبي حاتم، (1
  ).6/382)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج8/297) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(2
  ).8/298) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(3
  ).183) السجزي، سؤاالت السجزي للحاكم (ص (4
  ).47) الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص (5
  ).2/161) ابن حبان، المجروحین (ج(6
  ).2/648) الذهبي، میزان االعتدال (ج(7
  ).3/52) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(8
  ).8/298) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(9

  ).6/382) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(10
  ).49/ 7) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(11
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  خالصة القول فیه:

   .عالى أعلى وأعلم، واهللا سبحانه وتیخطئ، وكان مرجئاً الراوي صدوق 

 ،واحتجوا به ،ن أغلب النقاد وثقوهإمام ابن بشكوال بعض النقاد على تضعیفه، حیث وافق اإل
  إلى بدعته. ًة داعی كانوٕان 

، مات سنة خمس )2(، أَُبو َمْسُعوٍد اْلَمْقِدِسيُّ )1(ُعْثَماَن ْبِن َعَطاٍء ْبن أَبِي ُمْسلِم اْلُخَراَسانِي )7(
   .)3(ومائة دى وخمسینسنة إح :وقیل ،وخمسین

  .)4(یمس بضعفٍ  :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي:

َوَغْیِرِهَما، َوَلْم  ،َوَمْعَمرٍ  ،ِمْثُل َماِلكٍ  ،"َرُجٌل ِثَقٌة، َرَوى َعْنُه الثَِّقاُت ِمَن اْألَِئمَّةِ : قال الترمذي
وسألته  ،"سمعت دحیماً  :وقال أبو حاتم الرازي، )5(یِه ِبَشْيٍء"َأْسَمْع َأنَّ َأَحًدا ِمَن اْلُمَتَقدِِّمیَن َتَكلََّم فِ 

وأي َشْيء حدث  َفَقاَل: ال بأس ِبِه. َفُقْلُت: ِإن َأْصَحابنا یضعفونه. قال: ،عن عثمان بن عطاء
"یعني أن الغالب  :، وعقب الذهبي على قول دحیم)6(واستحسن َحِدیثه؟!" ،ُعْثَمان من الَحِدیث

، وقال َیحَیى بن )8(""كان ضعیفاً  :وقال علي بن المدیني، )7(تفسیر، والمقاطیع"َعَلى روایته ال
، )11("ضعیف" :، وقال الدَّاَرُقْطِنيّ )10("ضعیف الحدیث" :، وقال مسلم)9("ضعیُف الحدیث" :َمعین

                                                
لراء، والسین المهملتین، وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى ) الُخراَساِنى: بضم الخاء المعجمة، وفتح ا(1

  ).5/70خراسان، وهي بالد كبیرة، انظر: السمعاني، األنساب (ج
) المقِدسى: بفتح المیم، وسكون القاف، وكسر الدال والسین المهملتین، هذه النسبة إلى بیت المقدس، وهي (2

رآن في غیر موضع، وفیها المسجد األقصى، وقبة الصخرة البلدة المشهورة التي ذكرها اهللا تعالى في الق
 ).12/389والمواضع الشریفة . انظر : المرجع السابق، (ج

  ).385) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (3
  ).196) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (4
  ).273) الترمذي، العلل الكبیر (ص (5
  ).6/162) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(6
  ).4/149) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(7
  ).158) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ص (8
  ).1/68روایة ابن محرز (ج - )، تاریخ ابن معین 393) ابن معین، سؤاالت ابن الجنید (ص (9

  ).2/779) مسلم، الكنى واألسماء (ج(10
  ).7/117یث النبویة (ج) الدارقطني، العلل الواردة في األحاد(11
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 :، وقال ابن حجر)2("ضعفوه" :، وقال الذهبي)1("َضِعیُف اْلَحِدیِث ِجد ا": وقال في موضع آخر
، )6(، وابن الجارود)5(، وذكره ابن الجوزي)4("ضعیف جداً " :، وقال الساجي)3(یف""ضع

عن أبیه  :في جملة الضعفاء، وزاد أبو نعیم )9(، وأبو نعیم األصبهاني)8(، وأبو العرب)7(والعقیلي
و "ه :، وقال ابن عدي)11(وال یحتج به" ،"یكتب حدیثه :، وقال أبو حاتم الرازي)10(َأَحاِدیث ُمنكَرة

"َلْیَس  :"لیس بثقة"، وقال الجوزجاني :)14(البرقيابن ، و )13(َقال النََّسائي، وَ )12(ِممَّْن ُیْكَتُب َحِدیثُُه"
 ، )17(، وقال البخاري)16("حدیثه لیس بالقائم" :، وقال أبو أحمد الحاكم )15(بالقوي ِفي اْلَحِدیث"

 :، َوَقاَل َعْمرو ْبن علي)19(ْيَء""َال شَ  :"لیس بذاك"، وقال البخاري أیضاً  :)18(وضمرة بن ربیعة
، والحاكم أبو )22(، وقال أبو سعید النقاش)21("متروك الحدیث"أیضًا: ، وقال )20("منكر الحدیث"

                                                
  ).4/208) الدارقطني، السنن (ج(1
  ).271)، دیوان الضعفاء (ص 2/11) الذهبي، الكاشف (ج(2
  ).385) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (3
  ).7/139)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج9/171) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(4
  .)2/170) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(5
  ).9/171) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(6
  ).3/210) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(7
  ).9/171) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(8
  ).114) أبو نعیم  األصبهاني، الضعفاء (ص (9

  ).114) المرجع نفسه، (ص (10
  ).6/162) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل  (ج(11
  ).6/293ضعفاء الرجال (ج ) ابن عدي، الكامل في(12
  ).7/139)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج19/444) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(13
  ).7/139)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج9/171) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(14
  ).275) الجوزجاني، أحوال الرجال (ص (15
  ).7/139)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج9/171) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(16
  ).6/244) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(17
  ).9/171) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(18
  ).395) الترمذي، العلل الكبیر (ص (19
  ).6/291) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(20
  ).6/162) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(21
  ).9/171ل تهذیب الكمال (ج) مغلطاي، إكما(22
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ابن  قالو  ،)2("َمْتُروك" :َوَقاَل َعلّي بن اْلُجَنْید "یروي عن أبیه أحادیث موضوعة"، :)1(عبد اهللا
َوَأبوُه َال یجوز  ،"َأكثر ِرَواَیته َعن َأِبیه :ل ابن حبان، وقا)3("هو متروك عند المحدثین" الجوزي:

فلست َأْدِري البلیة ِفي ِتْلَك اْألَْخَبار  ،لما ِفیَها من المقلوبات الَِّتي وهم ِفیَها ؛اِالْحِتَجاج بروایته
َعن شیخ  ،ْلَعَداَلةِ ِإذا روى رجل َلْیَس ِبَمْشُهور ِبا :َوَهَذا َشْيء یْشتَبه ،َأو من َناحَیة َأِبیه ،ِمْنهُ 

بل یجب التنكب  ،َال یتهیأ إلزاق اْلقدح ِبَهَذا اْلَمْجُهول دونه ،َأْشَیاء َال َیْرِویَها َعن َغیره ،َضِعیف
َعن كل من َلْیَس  هلم ُیَكلف اهللا عباده َأْخذَ  :ِألَن الدَّین ؛َحتَّى یْحتَاط اْلَمْرء ِفیهِ ، َعمَّا رویا َجِمیًعا

"ال أحتج  :، وقال في موضع آخر)5(وقال ابن خزیمة: "ال أحتج به" ،)4(عدل مرِضي"ب
  .)6(بحدیثه"

 خالصة القول فیه:
   .الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  وافق اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد على تضعیفه.

َخطَّاِب اْلَمَدِنيُّ مات قبل سنة خمسین ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َزْیِد ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر ْبِن الْ  )8(
   .)7(ومائة

  .)8(یمسه ضعفٌ  :قال ابن بشكوال -
  أقوال النقاد في الراوي:
  ، وأبو )11(، وأحمد بن حنبل)10(وزاد "قلیل الحدیث"، ویحیى بن معین )9(وثقه ابن سعد

                                                
  ).7/139)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج9/171) المرجع السابق، (ج(1
)، ابن حجر، 9/171)، مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج2/170) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(2

  ).7/139تهذیب التهذیب (ج
  ).2/124) ابن الجوزي، الموضوعات (ج(3
  ).100/ 2روحین (ج) ابن حبان، المج(4
  ).3/48) الذهبي، میزان االعتدال (ج(5
  ).139/ 7)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج444/ 19) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(6
  ).417) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (7
  ).190) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (8
  ).5/437) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(9

  ).6/132بن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج) ا(10
)، أبو داود، سؤاالت أبي داود 506/ 2) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(11

  ).217لإلمام أحمد (ص 
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 ،)5(، وابـن صـالح)4("صـدوق"، ویعقـوب ْبـن سـفیان :وزاد )3(، وأبـو حـاتم الـرازي)2(والعجلي ،)1(داود
، وقـال فــي موضــع )8("مـرابط مــن أطـول الرجــال ،ثقـة جلیــل" :، وقـال الــذهبي)7(، والبــزار)6(والبرقـي

، )11("ثقـة" :، وقـال ابـن حجـر)10("ثقة لـه غرائـب" :، وقال أیضاً )9("ِثَقة لینه یحیى بن مِعین" :آخر
، وابـن )13(كـره ابـن حبـان، وذ)12("شیخ ثقة، لـیس بـه بـأس" :وقال أحمد بن حنبل في موضع آخر

 :، وقـــال ُســـْفَیان بـــن عیینـــة)15("َصـــالح الَحـــِدیث" :، وقـــال یحیـــى بـــن معـــین)14(شـــاهین فـــي الثقـــات
ــال النََّســائي)17("صــدوق نــزل عســقالن لینــه ابــن معــین" :، وقــال الــذهبي)16("الصــدوق البــر"  :، َوَق
، وقــال ابــن )19(بــأس" "لــیس بــه: ، وذكــره ابــن خلفــون فــي كتــاب "الثقــات" وقــال )18("لــیس بــه بــأس"

قــال و ، )21("ال أعلــم إال خیــًرا" :، وقــال أحمــد بــن حنبــل)20("هــو فــي جملــة مــن یكتــب حدیثــه :عــدي
  .)22("لم یكن في آل ابن عمر أفضل من عمر بن محمد بن زید العسقالني" :سفیان الثوري

                                                
  ).5/ 13) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(1
  ).360) العجلي، الثقات (ص (2
  ).6/132یل (ج) ابن أبي حاتم، الجرح والتعد(3
  ).643/ 2) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(4
  ).116/ 10) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(5
  ).7/496)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج116/ 10) المرجع نفسه، (ج(6
  ).7/496)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج116/ 10) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(7
  ).2/69شف (ج) الذهبي، الكا(8
  ).2/473) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(9

  ).296) الذهبي، دیوان الضعفاء (ص (10
  ).417) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (11
  ).1/254) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(12
  ).7/165) ابن حبان، الثقات (ج(13
  ).134(ص  ) ابن شاهین، تاریخ أسماء الثقات(14
  ).3/241روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (15
  ).7/496)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج5/ 13) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(16
  ).145) الذهبي، من تكلم فیه وهو موثق (ص (17
  ).496/ 7(ج )، ابن حجر، تهذیب التهذیب502/ 21) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(18
  ).116/ 10) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(19
  ).41/ 6) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(20
  ).101/ 3) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(21
  ).1/36) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(22
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  خالصة القول فیه: 

  .الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

ولم أجد  ،ن كل النقاد على توثیقهإم ابن بشكوال النقاد في تضعیفه للراوي، حیث لم یوافق اإلما
لینه یحیى بن معین، لكن لم أجد قول ابن معین هذا  :سوى قول اإلمام الذهبي ،من جرحه منهم

صالح  :ثقة، ومرةً  :في أي موضع سوى عند الذهبي، أما ابن معین فقد قال في الراوي مرةً 
    .في أقوال النقادالحدیث كما مرَّ 

  .)2(، َأُبو َبْكٍر اْلَبْصِريُّ )1(ُقَرْیُش ْبُن َحیَّاَن اْلِعْجِليُّ ) 8(

  )3(شیٌخ یمس بضعفٍ   :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي: 

"ال بأس ِبِه"،  :وزاد )6(، والنََّسائي)5(، وعلي بن المدیني)4(وثقه یحیى بن معین
، وقال أحمد بن حنبل )10(، وذكره ابن حبان في الثقات)9(، وابن حجر)8(، والذهبي)7(والدارقطني

  "ال بأس به ". :)12(وأبو حاتم الرازي ،)11(

 خالصة القول فیه:

   .الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم
                                                

م، وفي آخرها الالم، هذه النسبة إلى بنى عجل بن لجیم بن ) العجلّي: بكسر العین المهملة، وسكون الجی(1
 ).9/239صعب بن على بن بكر. انظر: السمعاني، األنساب (ج

 ).455)  ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(2
  ).  224) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (3
حاتم، الجرح والتعدیل  )، ابن أبي 423) ابن معین، سؤاالت ابن الجنید ألبي زكریا یحیى بن معین (ص (4

  ).7/142(ج
  ).173) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ص (5
  ).8/375)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج23/591) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(6
  ).265) الدار قطني، سؤاالت الحاكم للدارقطني (ص (7
  ).2/137) الذهبي، الكاشف (ج(8
  ).455) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (9

  ).7/346) ابن حبان، الثقات (ج(10
  ).7/142) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(11
  ).7/142، (جالسابق) المرجع (12
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  ن جمیع النقاد وثقوه.إلم یوافق اإلمام ابن بشكوال النقاد على تضعیفه للراوي: حیث  
، مات سنة ثالث وخمسین ن َعْبد اهللا ْبن َسالم ْبن َعْبد اللَّه بن ُعَمرَ َیْحَیى بْ   )9(  اْلَمَدِنيِّ

   .)1(ومائة

  .)2(یمسه ضعفٌ  :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي: 

 ،، وذكره ابن حبان في الثقات)3(وال أعلم ألبیه حدیثًا" ،حدث بمصر ،"ثقة :قال الدارقطني
"صدوق  :، وقال یحیى بن معین)5("مستقیم الحدیث" :وقال النسائي ،)4("ربما أغرب" :وقال

   ."صدوق" :)8(، وابن حجر)7(، وقال الذهبي)6(ضعیف الحدیث"
 خالصة القول فیه:

  .الراوي صدوق، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  .لم یوافق اإلمام ابن بشكوال النقاد على تضعیف الراوي 

  ضعیف":فیهم لفظ " ذكر: من لثاً ثا
َبْصِرّي، مات سنة ثمان  ،أبو َعْمرو، وقیل: أبو حاتم ،موالهم ،َأْشَهُل ْبُن َحاِتم اْلُجَمحيُّ  )10(

  .)9(ومائتین

  .)10(شیٌخ ضعیفٌ  :قال ابن بشكوال -

  

                                                
  ).2/307) ابن حجر، تقریب التهذیب (ج(1
  ).251) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (2
  ).69طني  (ص ) الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارق(3
  ).9/249) ابن حبان، الثقات (ج(4
  ). 240/ 11)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج409/ 31) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(5
  ).240/ 11) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(6
  ).369/ 2) الذهبي، الكاشف (ج(7
  ).307/ 2) ابن حجر، تقریب التهذیب (ج(8
  ).113(ص ) المرجع نفسه، (9

  ).61) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (10



356  
  

  أقوال النقاد في الراوي: 

، وقال )2("حافظ صدوق" :، وقال أبو الفتح األزدي)1("أراه كان صدوقًا" :قال أبو داود
، وقال )5("لیس بقوي" :، وقال أبو زرعة)4("یخطئ"صدوق  :، وقال ابن حجر)3("صدوق" :يالذهب

الناس  ،رأیته یسند عن ابن عون حدیثاً  ،ولیس بالقوي ،"محله الصدق :أبو حاتم الرازي
 َحتَّى خرج َعن حد یخطئ،َكَأنَُّه  ،"ِفي َحِدیثه َأْشَیاء اْنَفرد ِبَها :، وقال ابن حبان)6(یوقفونه"

، وذكره الذهبي في )8(، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكین)7(اِالْحِتَجاج ِبِه ِإَذا اْنَفرد"
، وقال یحیى بن )11("كان ضعیفًا" :، وقال ابن حزم)10("ضعیف" :، وقال العجلي)9(الضعفاء

   .)12("شيء"ال  :معین

  خالصة القول فیه:

یل وتجریح، فمن عدَّله لم یخرجه عن مرتبة اختلفت أقوال النقاد في الراوي بین تعد قلت:
  الصدوق، ومن جرَّحه جعله في مرتبة الضعیف إلى جانب أنه یخطئ.

  .الراوي صدوق یخطئ، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  وافق اإلمام ابن بشكوال بعض النقاد على تضعیفه للراوي. 
اكُ  )11( حَّ ، َأُبو ُعْثَماَن زَ ِلِد بن حِ ُعْثَماَن بن َعْبِد اللَِّه ْبِن َخا ْبنُ  الضَّ ام اْألََسِديُّ اْلِحزَاِميُّ

   .)13(اْلَمَدِنيُّ 

                                                
  ).1/360)، ابن حجر،  تهذیب التهذیب (ج2/247) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(1
  ).31) أبو الفتح األزدي، ذكر اسم كل صحابي ممن ال أخ له یوافق اسمه لألزدي (ص (2
  ).50) الذهبي، من تكلم فیه وهو موثق  (ص (3
  ).113ریب التهذیب (ص ) ابن حجر، تق(4
  ).347/ 2) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5
  ).2/347) المرجع نفسه، (ج(6
  ).184/ 1) ابن حبان، المجروحین (ج(7
  ).126/ 1) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(8
  ).39)، دیوان الضعفاء (ص 92/ 1) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(9

  ).70 ) العجلي، الثقات (ص(10
  ).2/248) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(11
  ).2/347) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل  (ج(12
  ).279) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (13
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 .)1(ضعیف :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي:

وفي ، )3(یحیى بن معین ووثقه، )2("كان ثبتًا، وكان ثقة كثیر الحدیث" :قال ابن سعد
، )7(، وَأُبو داود)6(، وأحمد بن حنبل)5(مصعب الزبیري ووثقه ،)4("لیس به بأس" زاد: موضع أخر

، وقال في موضع )10(وذكره ابن حبان في الثقاتزاد البیهقي: ثبت،  ،)9(والبیهقي  ،)8(وابن بكیر
هو "، ولما ذكره ابن خلفون في "الثقات" قال: )11(وأهل الورع في الدین" ،"من المتقنین :آخر

  ، )13("صدوق" :ذهبي، وقال ال)12("عندي في الطبقة الثالثة من المحدثین

، )15("جائز الحدیث" :، وقال العجلي)14(كان من علماء المدینة، وأشرافها": وقال في موضع آخر
، وقال أبو )17("لیس بقوي" :قال أبو زرعة، و )16("جائز الحدیث ،ال بأس به" :وقال ابن نمیر

ِفي َحِدیثه  ،َصُدوق" :، وَقاَل َیْعُقوب بن شیَبة)18(وال یحتج به" ،"یكتب حدیثه :حاتم الرازي

                                                
  ).146) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (1
  ).449/ 5) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(2
  ).460/ 4ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل  (ج)، 135روایة الدارمي (ص - ) ابن معین، تاریخ ابن معین(3
  ).7/20) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(4
  ).13/274) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(5
  ).4/460)، ابن أبي حاتم،  الجرح والتعدیل (ج52) أحمد بن حنبل، سؤاالت االثرم ألحمد بن حنبل (ص (6
  ).4/447)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج13/274اء الرجال (ج) المزي، تهذیب الكمال في أسم(7
  ).4/447)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج20/ 7) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(8
 ).7/316)  البیهقي، معرفة السنن واآلثار (ج(9

  ). 6/482) ابن حبان، الثقات (ج(10
  ).215) ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار (ص (11
  ).7/20اي، إكمال تهذیب الكمال (ج) مغلط(12
  ).324/ 2)، میزان االعتدال (ج102) الذهبي، من تكلم فیه وهو موثق  (ص (13
  ).4/90) الذهبي، تاریخ اإلسالم  (ج(14
  ).231) العجلي، الثقات (ص (15
  ).4/447)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج7/20) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(16
  ).4/460الجرح والتعدیل (ج) ابن أبي حاتم، (17
  ).4/460) المرجع السابق، (ج(18
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لیس  ،"كان كثیر الخطأ :، وقال ابن عبد البر)2(مع أنه قد روى عنه )1(ضعف، لینه اْلقطَّان"
   .)5("صدوق یهم" :، وقال ابن حجر)4("كان ابن المدیني یلین حدیثه" :، وقال الذهبي)3(بحجة"

  خالصة القول فیه:

   .، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلمیهمالراوي صدوق 

   .ن أكثر النقاد على توثیقهإوافق اإلمام ابن بشكوال بعض النقاد على تضعیفه، حیث  
، مات سنة ثمانین )12(    .)6(ومائة اْلُمْنَكدر بن ُمَحمَّد بن اْلُمْنَكدر اْلقرِشي التَّْیِمّي اْلَمَدِنيُّ

  .)7(شیٌخ ضعیف :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي: 

، وقال في موضع )9("لیس ِبِه بأس" :قال یحیى ْبن َمِعین، و )8("ثقة" :قال أحمد بن حنبل
 :، وقال أیضاً )11("صاِلٌح، لیس بذاك الَقوي" :، وقال أیضاً )10("رجل َصُدق، لیس به بأس" :آخر

، )14("لیس بشيء" :، وقال مرةً )13(حدیثه" "لیس بذاك الَقوي :، وقال مرةً )12("َضعیف الَحدیث"
، وذكره َأُبو )17("ضعیف الحدیث": "ضعیف"، وقال الجوزجاني :)16(َسائيوالنَّ  ،)15(وقال العجلي

                                                
  ).4/90)، تاریخ اإلسالم  (ج312/ 1) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(1
    ).2/324) الذهبي، میزان االعتدال (ج(2
  ).4/447) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(3
  ).102) الذهبي، من تكلم فیه وهو موثق (ص (4
  ).279لتهذیب (ص ) ابن حجر، تقریب ا(5
  ).547) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6
  ).137) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (7
  ).8/213)، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج406/ 8) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل(ج(8
  ).203روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (9

  ).2/353السفر الثالث (ج -ن أبي خیثمة ) ابن أبي خیثمة، تاریخ اب(10
  ).115) ابن معین، من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال روایة ابن طهمان (ص (11
  ).2/353السفر الثالث (ج -) ابن أبي خیثمة، تاریخ ابن أبي خیثمة (12
  ).71) ابن معین، من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال روایة ابن طهمان (ص (13
  ).  3/158روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (14
  ).2/300) العجلي، الثقات (ج(15
  ).318/ 10)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج28/564) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(16
  ).242) الجوزجاني، أحوال الرجال (ص (17
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 بن قال علي، و ، في الضعفاء)4(، والعقیلي)3(، وابن الجوزي)2(وابن شاهین ،)1(ُزْرَعة الرازي
 :، وقال النسائي)6("لیس بقوى" :، وقال أبو زرعة)5(ولیس بالقوي" ،"هو عندنا صالح :المدیني

، )8("َلْیَس ِفي اْلَحِدیِث ِبَذِلَك اْلَقِويِّ ، َلْم َیْرَضْوا ِحْفَظُه" :ال أبو یعلى الخلیلي، وق)7(ّي""َلْیَس ِباْلَقوِ 
  ، )9("لم یكن بالحافظ، وهو یحتمل": وقال البخاري: قال ابن عیینة

 یقیم ال صالحاً  "كان رجالً  :، وقال أبو حاتم الرازي)10("ُهَو كثیر اْلَخَطأ" :وَقاَل َأْحمد بن حنبل
سألت َأَبا "، وَقال َأُبو ُعَبید اآلجري: )11(الحدیث، كان كثیر الخطأ، لم یكن بالحافظ لحدیث أبیه"

، )13(، وقال أبو الفتح األزدي "ال یكتب حدیثه")12("داود َعن منكدر ْبن ُمَحمَّد أهو ثقة؟ قال: ال
ن في "باب من یرغب ، وذكره یعقوب بن سفیا)14("عامة أحادیثه غیر محفوظة" :وقال ابن عدي

البرقي في "باب من كان الغالب علیه الضعف في حدیثه، وقد  ابن ، وذكره)15(یة عنهم"اعن الرو 
، )17("فیه لین" :، وقال الذهبي)16(عنه على ذلك" ترك بعض أهل العلم بالحدیث الروایة مقتصراً 

، وقال ابن )18("َتْضِعیفهْحَمد َواْبن مِعین ِفي أَواْختلف َقول  ،َمْشُهور" :وقال في موضع آخر

                                                
  ).2/663على سؤاالت البرذعي (ج ) أبو زرعة، الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي(1
  ).306) ابن شاهین، تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین (ص (2
  ).3/141) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(3
  ).4/254) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(4
  ).137) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة (ص (5
  ).406/ 8) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(6
)، ابن عدي، 3/141)، ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج99) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (7

  ).213/ 8الكامل في ضعفاء الرجال (ج
  ).311/ 1) الخلیلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث (ج(8
  ).131) البخاري، الضعفاء الصغیر (ص (9

  ).377/ 11)، مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج3/141(ج) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (10
  ).406/ 8) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(11
  ).318/ 10)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج564/ 28) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(12
  ).318/ 10)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج3/141) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(13
  ).214/ 8) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(14
  ).43/ 3) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(15
  ).318/ 10)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج378/ 11) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(16
  ).2/298) الذهبي، الكاشف (ج(17
  ).679/ 2) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(18
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 ،ِممَّن اْشتغل بالتقشف ،"َكاَن من ِخَیار عباد اهللا :قال ابن حبان، و )1("لین الحدیث" :حجر
َفَكاَن َیْأِتي بالشَّْيء الَِّذي َال أصل َلُه  ،والتعاهد ِفي اإلتقان ،وقطعته اْلِعَباَدة َعن مراعاة اْلِحْفظ

   .)2(ك ِفي ِرَواَیته َبطل اِالْحِتَجاج بأخباره"َفَلمَّا ظهر َذلِ  ،َعن َأِبیه توهماً 
 خالصة القول فیه:

   .الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

فقد  :وافق اإلمام ابن بشكوال معظم النقاد على تضعیفه، باستثناء اإلمام أحمد بن حنبل
  .لیس به بأس :وثقه، واإلمام یحیى بن معین قال فیه

   .)3(َأُبو ُمَحمَّد ،مولى آل عثمان ،ْبن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِبي َفْرَوَة اْلَمَدِنيُّ عبد اْألَْعَلى  )13(

  .)4(ضعیفٌ  :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي:

، وقال ابن )6("لیس به بأس" :، وقال في موضع آخر)5("ثقة" :قال یحیى بن معین
عبد الحكیم بن عبد " :، وقال أحمد بن حنبل)8(، وذكره ابن حبان في الثقات)7("ثقة فقیه" :حجر

اهللا بن أبي فروة، وعبد األعلى بن عبد اهللا بن أبي فروة، وٕاسحاق بن عبد اهللا بن أبي فروة. 
 :سحاق بن عبد اهللا بن أبي فروةإ، وقال الدارقطني في ترجمة أخیه )9("فقال: لیس بهم بأس

  .)10(مة ثقةوابن عمهم أبو علق ،خوة ثقاتإله ثالثة  ،متروك
 خالصة القول فیه:

   .الراوي ثقة، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم
                                                

  ).547تقریب التهذیب (ص  ) ابن حجر،(1
  ).3/24) ابن حبان، المجروحین (ج(2
  ).331) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (3
  ).184) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (4
  ).227/ 3روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (5
  ).321) ابن معین، سؤاالت ابن الجنید (ص (6
  ).331 ) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(7
  ).130/ 7) ابن حبان،  الثقات (ج(8
  ).123) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة المروذي وغیره (ص (9

  ).87) الدارقطني، الضعفاء والمتروكون (ص(10
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  .لم یوافق اإلمام ابن بشكوال النقاد على تضعیفه للراوي
مولى ُقَرْیش، مات سنة أربع  ،عبد اهللا بن ذكوان اْلَمَدِنيُّ  :َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َأِبي الزَِّنادِ  )14(

   .)1(ن سنةوله أربع وسبعوومائة، وسبعین 

  .)2(ضعیٌف، لیس عند أهل العراق بشيءٍ  :قال ابن بشكوال -

 أقوال النقاد في الراوي:

، وقال )3(َوَیْأُمُر ِبالِكَتاَبِة َعْنُه" ،"ِثَقٌة َحاِفٌظ، َكاَن َماِلُك ْبُن َأَنٍس ُیَوثُِّقهُ  :قال الترمذي
 :، وقال الذهبي)5("ثقة" :، وقال العجلي)4(وفي حدیثه ضعف" ،"ثقة صدوق :یعقوب بن شیبة

: ، وقال في موضع آخر)7("َأَحُد َأْوِعَیِة اْلِعْلِم" أیضًا:، وقال )6(َوَضعفه النََّساِئّي" ،"َمْشُهور وثق
"أحد العلماء الكبار،  :، وقال مرةً )9("ُهَو َحَسُن الَحِدْیِث" :، وقال أیضاً )8("اِإلَماُم، الَفِقْیُه، الَحاِفُظ "

 :، وقال محمد بن عمر)11(، وذكره ابن شاهین في الثقات)10(لهشام بن عروة" وأخیر المحدثین
"قلت لمالك بن  :، وَقال موسى بن سلمة)12("كان نبیًال في عمله، وكان كثیر الحدیث عالمًا"

قال ابن و ، )13(علیك بعبد الرحمن بن أبي الزناد" :كتب عنه قالأدلني على رجل ثقة  :أنس
كان كثیر الحدیث " :قال ابن سعد، و )14(وكان فقیهًا" ،ما قدم بغدادتغیر حفظه ل ،"صدوق :حجر

                                                
  ).340) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1
  ).173) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (2
  ).3/285) الترمذي، السنن (ج(3
  ): دون لفظ "ثقة صدوق".11/494)، وفي تاریخ بغداد (ج172/ 6ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج) (4
  ).292) العجلي، الثقات (ص (5
  ).382/ 2) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(6
  ).4/676) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(7
  ).167/ 8)، سیر أعالم النبالء (ج181/ 1) الذهبي، تذكرة الحفاظ (ج(8
  ).8/170لمرجع نفسه، (ج) ا(9

  ).2/575) الذهبي، میزان االعتدال (ج(10
    ).147) ابن شاهین، تاریخ أسماء الثقات (ص (11
  ).5/486) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(12
  ).5/449) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(13
  ).340) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (14
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"ال یحتج : ، وقال في موضع آخر)2("لیس به بأٌس" :، وقال  َیحَیى بن َمعین)1("ضعیفاً 
  ،)4("ضعیف" :، وقال أیضاً )3(بحدیثه"

اُب "لـــیس ممـــن َیحـــتج بـــه أصـــح :وقـــال مـــرةً ، )5("لـــم یكـــن َیثُبـــت، ضـــعیُف الحـــدیث" :وقــال أیضـــاً  
، وقـــال فـــي )7("كـــان عنـــد أصـــحابنا ضـــعیفًا" :قـــال علـــي بـــن المـــدیني، و )6(الحـــدیث، لـــیس بشـــيٍء"

، وقــال )8("حدیثــه بالمدینــة حــدیث مقــارب، ومــا حــدث بــه بــالعراق فهــو مضــطرب" :موضــع آخــر
ومــا حــدث بــه ببغــداد أفســده  ،"مــا حــدث عبــد الــرحمن بــن أبــي الزنــاد بالمدینــة فهــو صــحیح :أیضــاً 

"مضـطرب  :، وقـال فـي موضـع آخـر)10("َضـعیف الَحـدیث" :، وقال أحمـد بـن حنبـل)9(البغدادیون"
"فیـه  :، وَقاَل أبو حفص عمرو بن علـي)12("َكذا وَكذا، َیعني: َضعیٌف" :، وقال أیضاً )11(الحدیث"

یخـط  -َیْعنِـي ْبـَن مهـدي -ضعف، ما حدث بالمدینة أصح مما حدث ببغـداد، كـان عبـد الـرحمن 
"فیه ضعف، ما حدث بالمدینة أصح ممـا حـدث  :ال زكریا بن َیْحَیى الساجي، وقَ )13(على حدیثه"

، وذكــره )16("ال یحــتج بحدیثــه" :، َوَقــال فــي موضــع آخــر)15("َضــِعیف" :، وقــال النســائي)14(ببغــداد"
، )19("لـیس بالحـافظ عنـدهم" :فـي الضـعفاء، وقـال الحـاكم أبـو أحمـد )18(والعقیلـي ،)17(ابن الجوزي

                                                
  ).5/487) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(1
  ).197/ 3روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (2
  ).257/ 3) المرجع نفسه، (ج(3
  ).151روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (4
  ).1/73روایة ابن محرز (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (5
  ).1/73) المرجع نفسه، (ج(6
  ).131شیبة لعلي بن المدیني (ص ) ابن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي (7
  ).494/ 11) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(8
    ).494/ 11) المرجع نفسه، (ج(9

  ).2/340) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(10
  ).252/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(11
  ).340/ 2) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(12
  ).494/ 11اد (ج) الخطیب البغدادي، تاریخ بغد(13
  ).494/ 11) المرجع نفسه، (ج(14
  ).68) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (15
  ).172/ 6)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج101/ 17) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(16
  ).93/ 2) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(17
  ).2/340) العقیلي، الضعفاء الكبیر  (ج(18
  ).173/ 6) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(19
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ـــن یْنَفـــرد بالمقلوبـــات َعـــن  :، وقـــال ابـــن حبـــان)1(فیـــه ضـــعف یســـیر"" :قـــال ابـــن العمـــادو  "َكـــاَن ِممَّ
َفَأما ِفیَما  ،َفَال یجوز االحتجاج ِبَخَبِرِه ِإذا اْنَفرد ،َوَكْثَرة خطئه ،َوَكاَن َذِلك من سوء حفظه ،اْألَْثَبات

َواَیــات وال  ،"یكتــب حدیثــه :بــو حــاتم الــرازي، وقــال أ)2(یْحــَتج ِبــِه" ،َوافــق الثَِّقــات َفهُــَو َصــاِدق ِفــي الرِّ
، )3(یحتج به، وهو أحب إلي من عبد الرحمن بن أبي الرجال ومن عبد الرحمن بن زیـد بـن أسـلم"

ــْن ُیْكتَــُب َحِدیثُــُه"  :وَقــاَل ابــن عــدي ، وقــال عمــرو بــن )4("بعــض مــا یرویــه َال ُیتَــاَبُع َعلیــه، َوهــو ِممَّ
علـي  و، وقَـاَل أبـ)5(عن عبد الرحمن بـن أبـي الزنـاد""كان عبد الرحمن بن مهدي ال یحدث  :علي

"قـد مشـاه جماعـة  :، وقـال الـذهبي)6("قـد روى َعـْن َأِبیـِه أشـیاء لـم یروهـا غیـره"  :صالح بـن ُمَحمَّـد
وعــدلوه، وكــان مــن الحفــاظ المكثــرین، وال ســیما عــن أبیــه، وهشــام بــن عــروة، حتــى قــال یحیــى بــن 

ربعــة لــه، وهــو إن شــاء اهللا حســن روى أربــاب الســنن األمعــین: هــو أثبــت النــاس فــي هشــام، وقــد 
   .)7(الحال في الروایة"

  خالصة القول فیه: 
   .، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، تغیر حفظه لما قدم بغدادالراوي صدوق

  وافق اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد على تضعیفه. 

 ومائة، قاضیها، مات سنة ست وخمسین )8(عبد الرَّْحَمن بن ِزَیاد بن َأْنُعٍم اإلْفِریِقي )15(
  .)9(ولم یصح ،جاز المائة :وقیل ،بعدها :وقیل

  .)10(ضعیفٌ  :قال ابن بشكوال -
                                                

  ).337/ 2) ابن العماد، شذرات الذهب (ج(1
  ).2/56) ابن حبان، المجروحین (ج(2
  ).5/252) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(3
  ).453/ 5) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(4
)، العقیلي، 5/449في ضعفاء الرجال (ج )، ابن عدي، الكامل5/252) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5

  ).2/340الضعفاء الكبیر (ج
  ).11/494) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(6
  ).2/576) الذهبي، میزان االعتدال (ج(7
) األْفِریقى: بفتح األلف، وسكون الفاء، وكسر الراء، وسكون الیاء المنقوطة باثنتین من تحتهـا، وكسـر القـاف، (8

إلى أفریقیة وهي بلدة كبیرة معروفة مـن بـالد المغـرب عنـد األنـدلس. انظـر: السـمعاني، األنسـاب  هذه النسبة
 ).1/324(ج

  ).340) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (9
  ).169) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (10
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 أقوال النقاد في الراوي:

"قلت َألْحَمد بن صالح: یحتج بحدیث اإلفریقي؟ َقاَل: نعم،  :َقاَل أبو داود السجستاني
 "هو ثقة، وینكر على من تكلم :َمد بن صالح َیُقول، وكان َأحْ )1(قلت: صحیح الكتاب؟ َقاَل: نعم"

، وقال أبو العرب )4(""ُهَو ممن ُیحتج ِبهِ  :، وقال في موضع آخر)3("ثقة" :، وقال سحنون)2(فیه"
وقال ، )5(، ُصْلًبا ِفي َقَضاِئِه، َوَأْنَكُروا َعَلْیِه َأَحاِدیَث""ِمْن ِجلَِّة التَّاِبِعیَن، َوَكاَن َعْدالً  :القیرواني

ال "  :، َوَقال یعقوب ْبن سفیان)6(لیس مثل غیره في الضعف" ،"ملیح الحدیث :عمرو  بن علي
هو مقارب  :ویقول ،رأیت البخاري یقوي أمره" :، وقال الترمذي)7("بأس ِبِه، وفي حدیثه ضعف

ُة، َشْیُخ "اِإلَماُم، الُقْدوَ  :، وقال في موضع آخر)9("َمْشُهور جلیل" :قال الذهبيو ، )8("الحدیث
 :قال یحیى بن معین، و )10(اِإلْسَالِم، َقاِضي ِإْفِرْیِقَیَة، َوَعاِلُمَها، َوُمَحدُِّثَها، َعَلى ُسوٍء ِفي ِحْفِظه"

"ضعیف  :، وقال أیضاً )12("ضعیٌف" :، وقال في موضع آخر)11("لیس به بأٌس، وفیه ضعٌف"
ر علیه األحادیث الغرائب التي كان "ضعیف، ویكتب حدیثه، وٕانما أنك :، وَقاَل مرةً )13(الحدیث"

"لیس بذاك القوى،  :، وقال مرةً )15("ال َیسُقط َحدیثُه، وهو َضعیٌف" :، وقال أیضاً )14(یجيء بها"
"ال أكتب  :، وقال في موضع آخر)17("لیس بَشْيءٍ " :، وقال أحمد بن حنبل)16(یكتب حدیثه"

                                                
  ).475/ 11) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(1
  ).475/ 11) المرجع نفسه، (ج(2
  ).176/ 6، تهذیب التهذیب (ج) ابن حجر(3
  ).4/116) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(4
  ).27) أبو العرب اإلفریقي، طبقات علماء إفریقیة (ص (5
  ).5/235) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(6
  ).11/475) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(7
  ). 1/273) الترمذي، السنن (ج(8
  ).380/ 2ضعفاء (ج) الذهبي، المغني في ال(9

  ).411/ 6) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(10
  ). 4/421)، (ج4/411روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (11
  ).141روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (12
  ).78) ابن معین، من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال روایة ابن طهمان (ص (13
  ).11/475) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(14
  ).2/332)، العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج5/457) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(15
  ).1/72روایة ابن محرز (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (16
  ).5/458ج)، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (234/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(17
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، وقال علي بن )2(ر الحدیث""هو منك :، وأیضاً )1(حدیثه، ُهَو منكر الحدیث لیس بشيء"
، َوَقال )3(ال تعرف" ،وأنكر أصحابنا أحادیث كان یحدث بها ،"كان أصحابنا یضعفونه :المدیني
 :، وقال النسائي)4(هل الحدیث، ضعفه یحیى بن سعید القطان"أ"ضعیف عند  :التِّْرِمِذيّ 

، وَقاَل زكریا بن )6(ثه""یضعفونه، ویكتب حدی :، وَقاَل المفضل بن غسان الغالبي)5("َضِعیف"
 ،"ضعیف :، َوَقال في موضع آخر)8("ضعیف" :، وقال الدارقطني)7("فیه ضعف" :َیْحَیى الساجي
 :، وقال ابن حجر)11("ضعفوه" :، وقال الذهبي)10("لیس بالقوي" :، وقال أیضاً )9(ال یحتج به"

لخامسة في مراتب ذكره ابن حجر في المرتبة ا، و )12(وكان رجًال صالحًا" ،"ضعیف في حفظه
"غیر : ، وقال الجوزجاني)14(، وذكره بن البرقي في باب من نسب إلى الضعف)13(المدلسین

وقال أبو حاتم  ،)16("لیس بقوي" :، وقال أبو زرعة)15("وكان صارمًا خشناً  ،محمود في الحدیث
وأبا زرعة  ،"سألت أبي :، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم)17(وال یحتج به" ،"یكتب حدیثه :الرازي

ضعیفین، وأشبههما اإلفریقي، بین  أیهما أحب إلیكما؟ قاال: جمیعاً  :وابن لهیعة ،عن اإلفریقي
وعن  ،فإن أحادیثه التي تنكر عن شیوخ ال نعرفهم :اإلفریقي وبین ابن لهیعة كثیر، أما اإلفریقي

                                                
  ).116/ 4) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(1
  ).120) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة المروذي وغیره (ص (2
  ).156) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ص (3
  ).273/ 1) الترمذي، السنن (ج(4
  ).66) النسائي، الضعفاء، والمتروكون (ص (5
  ).6/176)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج475/ 11الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج) (6
  ).475/ 11) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(7
  ).1/235) الدارقطني، العلل الواردة في األحادیث النبویة (ج(8
  ).2/217) الدارقطني، السنن (ج(9

  ).2/161) الدارقطني، الضعفاء والمتروكون (ج(10
  ).1/627الذهبي، الكاشف (ج )(11
  ).340) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (12
  ).55) ابن حجر،  تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس (ص (13
  ).6/176) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(14
  ).263) الجوزجاني، أحوال الرجال (ص (15
  ).5/235) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(16
  ).5/235، (جالسابق) المرجع (17
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"ال یحتج  :ر ْبن خزیمة، وَقال َأُبو َبكْ )1(ویحتمل أن ال یكون" ،أهل بلده، فیحتمل أن یكون منهم
، وقال )4("لیس بالقوي عندهم" :وقال الحاكم أبو أحمد ،)3("غیره أوثق منه" :وقال الحربي ،)2(ِبِه"

"كان من : ، وقال أبو الحسن بن القطان)5(وما یرویه، َال ُیتَاَبُع َعلیه" ،"عامة حدیثه :ابن عدي
ویربأ به عن حضیض رد  ،ن یوثقهومن الناس م ،بال خالف بین الناس ،أهل العلم والزهد

لقلة  ؛كثیراً  وهو أمر یعتري الصالحین ،لكثرة روایته المنكرات ؛أنه ضعیف :والحق فیه ،الروایة
، وَقال صالح )6(نقدهم للرواة ولذلك قیل: لم تر الصالحین في شيء أكذب منهم في الحدیث"

وله مناكیر،  ،"لم یكن بالحافظ :لبزارَوَقال ا ،)7(صالًحا" "منكر الحدیث، ولكنه كان رجالً  :جزرة
َوَیْأِتي  ،"َكاَن َیْرِوي الموضوعات َعن الثَِّقات :، وقال ابن حبان)8(وٕاذا انفرد بحدیث ال یحتج به"

َوَكاَن ُیَدلس على ُمَحمَّد بن سعید بن أبي قیس  ،َعن اْألَْثَبات َما َلْیَس من َأَحاِدیثهم
"أما اإلفریقي ما  :ال َعبد الرحمن بن مهدي، وق)10(روك""مت :بن خراشا، وَقال )9(المصلوب"
 ،وعبد الرحمن بن مهدي ،"كان یحیى بن سعید الفالس:، وقال )11(عنه حدیث" ىوَ رْ ینبغي أن یُ 

"ِمْن َأْهِل ِمْصَر،  :، وقال أبو یعلى الخلیلي)12(ال یحدثان عن عبد الرحمن بن زیاد بن أنعم"
  .)13(َمْن ُیَضعُِّفُه، َوِمْنُهْم َمْن ُیَلیَِّنُه" َأْدَرَك التَّاِبِعیَن، ِمْنُهمْ 
 خالصة القول فیه: 

   .الراوي ضعیف من جهة حفظه، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  وافق اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد على تضعیفه.
                                                

  ).5/235، (جابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل) (1
  ).17/108) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(2
  ).6/176) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(3
  ).6/176) المرجع نفسه، (ج(4
  ).5/459) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(5
  ).3/149ام في كتاب األحكام (ج) ابن القطان، بیان الوهم واإلیه(6
  ).4/116)، الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج11/475) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(7
  ).2/441) أبو بكر الهیثمي، كشف األستار عن زوائد البزار (ج(8
  ).2/50) ابن حبان، المجروحین (ج(9

  ).4/116إلسالم (ج)، الذهبي، تاریخ ا11/475) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(10
  ).5/458) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(11
  ).5/234) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل  (ج(12
  ).1/423) الخلیلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث (ج(13
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   .)1(ومائة ینموالهم، مات سنة اثنتین وثمان ،َعْبد الرَّْحَمن ْبن زید ْبن َأْسَلَم اْلَعَدِويِّ  )16(

  .)2(هو أضعف إخوته :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي: 

"َوَلُد َزید  :، وقال َیحَیى بن َمعین)3("ضعیفًا جداً  ،كان كثیر الحدیث" :قال ابن سعد
، وقال في موضع آخر )4(ضعاٌف: ُأَسامة بن َزید، وَعبد الرَّحَمن بن َزید، وَعبد اهللا بن َزید"

"لیسوا  :، وقال أیضاً )5(ن َزید بن َأسَلم، وَعبد اهللا، وَعبد الرَّحَمن، فقال: ضعفاء كلهم""ُأسامة ب
 :، وقال مرةً )7(لیس بشيٍء" -ثالثتهم -"حدیث بني َزید بن َأسَلم :وقال أیضاً  ،)6(بشيٍء"

"َضِعیُف  :، وَقاَل َعِليُّ ْبُن اْلَمِدیِنيِّ )9(، ضعیف"ءبشي"لیس حدیثه  :، وقال مرةً )8("ضعیٌف"
، )12("ضعیف الحدیث" :، وقال أبو زرعة الرازي)11("ضعیف" :أحمد بن حنبل ، وقال)10(اْلَحِدیِث"
"َأوالد َزید بن َأسَلَم: َعبد اهللا، وُأساَمُة، وَعبد الرَّحَمن، ُكلُُّهم َضعیف، وَعبد اهللا  :داُودو وقال َأب
 ،"َضِعیٌف ِفي اْلَحِدیثِ  :، وقال في موضع آخر)14("َضِعیُف اْلَحِدیِث" :، وَقاَل الترمذي)13(َأمَثُلُهم"

"بنو زید بن أسلم ضعفاء  :، وقال الجوزجاني)16("َضِعیف" :، وقال النسائي)15(َوُهَو َكِثیُر اْلَغَلِط"

                                                
  ).340) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1
  ).168) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (2
  ).5/484لكبرى (ج) ابن سعد، الطبقات ا(3
)، وقـال ابـن الجنیـد: قلـت لیحیـى أسـامة بـن زیـد بـن 3/197روایة الـدوري (ج -) ابن معین، تاریخ ابن معین (4

  ).376أسلم، وعبد اهللا، وعبد الرحمن؟ فقال: ضعفاء كلهم، انظر سؤاالت ابن الجنید (ص 
  ).381) ابن معین، سؤاالت ابن الجنید لإلمام یحیى بن معین (ص (5
  ).403، (ص السابق) المرجع (6
  ).2/280السفر الثالث (ج -) ابن أبي خیثمة، تاریخ ابن أبي خیثمة (7
  ).151روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (8
  ).233/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(9

  ).85) الترمذي، العلل الكبیر (ص (10
  ).5/233ج) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل ((11
  ).5/234) المرجع نفسه، (ج(12
  ).2/331) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(13
  ).85) الترمذي، العلل الكبیر (ص (14
  ).2/19) الترمذي، السنن (ج(15
  ).66) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (16
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، وقال أبو )1(في الحدیث، من غیر خربة في دینهم، وال زیغ عن الحق في بدعة ذكرت عنهم"
ْعِف" "َحِدیُثُه ِعْندَ  :جعفر الطحاوي  :، وقال البیهقي)2(َأْهِل اْلِعْلِم ِباْلَحِدیِث ِفي النَِّهاَیِة ِمَن الضَّ

"َأُخو ُأَساَمَة،  :، وقال في موضع آخر)4("ضعفوه" :، وقال الذهبي)3(َال ُیْحَتجُّ ِبَأْمثَاِلِه" ،"َضِعیفٌ 
  ، )5(َوَعْبِد اِهللا، َوِفْیِهم ِلْیٌن"

 ،"حدث َعن َأِبیه :وقال ،أبو نعیم األصبهاني في الضعفاء، وذكره )6("ضعیف": وقال ابن حجر
في الضعفاء والمتروكین، وقال علي بن  )9(، والدَّاَرُقْطِنيّ )8(، وذكره ابن الجوزي)7(َال َشْيء"
كان  ،"لیس بقوي الحدیث :، وقال أبو حاتم الرازي)10("لیس ِفي ولد زید ْبن أسلم ثقة" :المدیني

 :، وقال ابن خزیمة)12("غیره أوثق منه" :، وقال الحربي)11(حدیث واهیًا"وفي ال ،في نفسه صالحاً 
لیس  ،هو رجل صناعته العبادة والتقشف .لسوء حفظه ؛"لیس هو ممن یحتج أهل العلم بحدیثه

ولیس هو  ،"أجمع أهل العلم بالنقل على تضعیف أخباره :، َوَقال البزار)13(من أحالس الحدیث"
"منكر  :، وقال الساجي)15("ُمْنَكُر اْلَحِدیِث ِجد ا" :وقال أیضاً ، )14(بحجة فیما ینفرد به"

َكاَن ِممَّن " :قال ابن حبانو ، )17("روى عن أبیه أحادیث موضوعة" :، وقال الحاكم)16(الحدیث"
 ،وفَوٕاْسَناد اْلَمْوقُ  ،من رفع اْلَمَراِسیل :َحتَّى كثر َذِلك ِفي ِرَواَیته ،یقلب اْألَْخَبار َوُهَو َال یعلم

                                                
  ).224) الجوزجاني، أحوال الرجال (ص (1
  ).7/67) الطحاوي، شرح مشكل اآلثار (ج(2
  ).1/391لبیهقي، السنن الكبرى (ج) ا(3
  ).1/628) الذهبي، الكاشف (ج(4
  ).8/349) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(5
  ).340) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6
  ).102) أبو نعیم األصبهاني، الضعفاء (ص (7
  ).2/95) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(8
  ).143(ص ) الدارقطني، الضعفاء والمتروكون  (9

  ).5/442) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(10
  ).5/233) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(11
  ).6/179) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(12
  ).6/179) المرجع نفسه، (ج(13
  ).109/ 1) أبو بكر الهیثمي، كشف األستار عن زوائد البزار (ج(14
  ).2/445) المرجع نفسه، (ج(15
  ).6/179حجر، تهذیب التهذیب (ج ) ابن(16
  ).6/179) المرجع نفسه، (ج(17
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وصدقه  ،"له أحادیث حسان، َوهو ممن احتمله الناس :، وقال ابن عدي)1("َفاْستحقَّ الّتْرك
 :وقال ُمحمد بن الُمثَنَّى ،)3("ال أروي عنه" :، َوَقال البخاري)2(بعضهم، َوهو ممن یكتب حدیثه"

عمرو  كذلك قال، و )4(َقطُّ""ما سمعت َعبد الرَّحَمن ُیَحدِّث عن َعبد الرَّحَمن بن َزید بن َأسَلم َشیًئا 
   .)5(بن علي

 خالصة القول فیه: 

   .الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  وافق اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد على تضعیفه.
بع یقال اسمه یحیى، مات سنة س ،َعاِفِريُّ اْلِمْصِريُّ ُقرَُّة ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َحْیِویٍل ْبُن اْلمَ  )17(

   .)6(ومائة وأربعین

  .)7(ضعیفٌ  :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي:

"ِفي ِعَداِد  :، َوَقال یعقوب بن سفیان)8("ُهَو ِعْنِدي ِفي الزُّْهِرّي ِثَقة ثَبت" :قال السبكي
"لیس به  :عین، َوَقال یحیى بن م)10(، وذكره ابن حبان في "الثقات")9(َمَعاِفِريٌّ ِثَقٌة" ،اْلِمْصِریِّینَ 

َوَأْرُجو َأنَُّه ال َبْأَس  ،فأذكره جداً  منكراً  "لم أر ِفي حدیثه حدیثاً  :، وقال ابن عدي)11(بأس عندي"
روى له مسلم في  ،"صویلح الحدیث :، وقال في موضع آخر)13("َمْشُهور" :، وقال الذهبي)12(ِبِه"

                                                
  ).2/57) ابن حبان، المجروحین (ج(1
  ).5/448) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(2
  ).390) الترمذي، العلل الكبیر (ص (3
  ).2/331) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(4
  ).5/233) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5
  ).455ابن حجر، تقریب التهذیب (ص ) (6
  ).222) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (7
  ).9/ 1) السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى (ج(8
  ).2/460) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(9

  ).7/342) ابن حبان، الثقات (ج(10
  ).191) ابن شاهین، تاریخ أسماء الثقات (ص (11
  ).7/184عفاء الرجال (ج) ابن عدي، الكامل في ض(12
  ).2/524) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(13
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، )3("صدوق له مناكیر" :حجر ، وقال ابن)2("یكتب حدیثه" :، وقال العجلي)1(وضعف" ،الشواهد
 ،"كان یتساهل في السماع: ، وقال في موضع آخر)4("ضعیف الحدیث" :قال یحیى بن معینو 

وذكره ابن الجوزي في  ،)6("لیس بقوِي الحدیث" :، وقال أیضاً )5(ولیس بكذاب" ،وفي الحدیث
، )9("لیس بقوي" :رازي، وقال أبو حاتم ال)8(وذكره العقیلي في الضعفاء ،)7(الضعفاء والمتروكین

وقال أحمد بن ، )11("لیس بقوي في الحدیث" :، َوَقال الدَّاَرُقْطِنيُّ )10("لیس بقوي" :وقال النسائي
، َوَقال َأُبو )13("األحادیث التي یرویها مناكیر" :، وقال أبو زرعة)12(منكر الحدیث جدًا"" :حنبل

د الرَّْحَمِن ْبن حیویل؟ قال: في حدیثه نكارة، "قلت، یعني ألبي َداُود: قرة ْبن َعبْ  :ُعَبید اآلجري
 :َقال أبو مسهر، و )15("َلْم َیتَِّفُقوا َعَلْیِه" :، وقال أبو یعلى الخلیلي)14(یقال له: اْبن كاسر المد"

لم یكن للزُّْهرّي كتاب إالَّ كتاب فیه نسب  :ل َقالَ یَحدَّثَنا یزید بن السمط، َحدَّثَنا قرة بن حیوئ"
  ، )16("قومه

                                                
  ).156) الذهبي، من تكلم فیه وهو موثق (ص (1
  ).390) العجلي،  الثقات (ص (2
  ).455) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (3
  ).7/132) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(4
  ).8/374) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(5
  ).68معین، من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال روایة  ابن طهمان (ص  ) ابن(6
  ).3/17) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(7
  ).3/485) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(8
  ).7/132) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(9

  ).  8/373ر، تهذیب التهذیب (ج)، ابن حج583/ 23) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(10
  ).1/427) الدارقطني، السنن (ج(11
)، ابن عدي، الكامل 7/132)، ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج284) الجوزجاني، أحوال الرجال (ص (12

  ).7/182في ضعفاء الرجال (ج
  ).7/132) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(13
  ).8/373)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج23/583رجال (ج) المزي، تهذیب الكمال في أسماء ال(14
  ).1/200) الخلیلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث (ج(15
  ).7/182) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(16
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وتعقب ابن حبان كالم یزید بن ، )1("بن حیویلاما أحد أعلم بالزهري من " :وكان اَألْوزاِعّي یقول
ْطَالق :وقال ،السمط َوَكیف یكون  ،َهَذا الَِّذي َقاَله یِزید ْبن السمط َلْیَس ِبَشْيء یحكم ِبِه على اْإلِ

بل أتقن  ؟روى َعْنُه َال یكون ِستِّیَن َحِدیثاً وكل َشْيء  ،ُقرَّة ْبن َعْبد الرَّْحَمِن أعلم النَّاس بالزهري
َهؤَُالِء السِّتَّة أهل اْلِحْفظ  ،َوعقیل َواْبن ُعَیْیَنة ،والزبیدي َوُیوُنس ، النَّاس ِفي الزُّْهِرّي َمالك َومعمر

ّي َبْعًضا ِإذا َخالف بعض َأْصَحاب الزُّْهرِ  :وبهم یْعتَبر َحِدیث الزُّْهِريّ  ،والضبط والمذاكرة ،واإلتقان
 ،وضبطاً  َال شّك َأن َهؤَُالِء أرجح من ُقرَّة حفظاً  :قلت :قال السبكي أیضاً ، و )2(ِفي َشْيء یرویهِ 

ْطَالق َوإِالَّ َفَهَذا اْألَْوَزاِعّي ِإَمام أهل  ،فقد یكون لقرة ُخُصوِصیَّة َزاِئَدة بالزهري ،َلِكن َال َعَلى اْإلِ
 :َوإِنََّما َأُقول ،ثمَّ َأنا َال َأدِعي َأنه أرجح ِمْنُهم ِفي الزُّْهِريّ  ،یِزید ْبن السمطَالم كَ َكَالمه ُیَؤّید  :الشَّام

بل ذكره ِإیَّاه ِفي  ،َوَلْیَس ِفي َكَالم َأِبي َحاِتم َما یْدَرأ َذِلك ،غیر ُمتَّهم ِفیهِ  ،ِإنَّه َعاِرف بالزهري
ْطَالق َدِلیل َعَلى  ،تبجیلهِممَّا یدل َعَلى  ،َمَع َما َحَكاهُ  ،كتاب الثَِّقات َوإِن لم ُیَوافق َعَلْیِه َعَلى اْإلِ

من روایة رجاء بن سهل، َعن أِبي  ،أورد ابن عدي كالم اَألوزاعي :قال ابن حجر، و )3(َما أدعیه
إال كتاب فیه  ،َحدَّثَنا قرة قال لم یكن للزهري كتاب :قال ،َحدَّثَنا یزید بن السمط :ولفظه ،مسهر

فیظهر من هذه القصة  ،علم بالزُّْهِرّي من ابن حیوئیلأما أحد  :وكان اَألوزاعي یقول ،نسب قومه
وهذا هو  ،ال فیما یرجع إلى ضبط الحدیث ،علم بحال الزُّْهِرّي من غیرهأأنه  :أن مراد اَألوزاعي

  .)4(علمأالالئق واهللا 

  خالصة القول فیه: 
   .الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  وافق اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد على تضعیفه.

َرقيُّ  )18(    .)6(أبو إبراهیم اْلَمَدِنّي، لقبه َحمَّاد ،)5(ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي ُحَمْیٍد إبراهیم اَألْنَصاِرّي الزُّ
  .)7(مدني ضعیف الحدیث، شبیه بالمتروك :قال ابن بشكوال -

                                                
)، ابن عدي، الكامل في ضعفاء 7/343)، ابن حبان، الثقات (ج7/132) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(1

  ). 7/182الرجال (ج
  ).7/343) ابن حبان، الثقات (ج(2
  ).1/10) السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى (ج(3
  ).8/374) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(4
) الُزَرقى: بضم الزاي، وفتح الراء، وفي آخرها القاف، هذه النسبة إلى بنى زریق، وهم بطن من األنصار، (5

 ).6/285لسمعاني، األنساب (جیقال لهم: بنو زریق بن عبد حارثة . انظر: ا
  ).475) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6
  ).110) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (7
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 أقوال النقاد في الراوي: 

"ضعیف  :قال یحیى بن معین، و )1("حسن الَحِدیث ،ِثَقة َال شّك ِفیهِ " :الحْحَمد بن صَ أَقاَل 
، وقال )4("َلْیَس َحِدیثه ِبَشْيء" :وقال أیضاً ، )3("ءبشي"لیس  :، وقال في موضع آخر)2(الحدیث"

، بشيء"لیس  :، وقال مرةً )6("منكر الحدیث" :، وقال مرةً )5("ءبشيلیس حدیثه  ،"ضعیف :أیضاً 
"ُیَضعَُّف ِمْن ِقَبِل  :، وقال الترمذي)8("ضعیف الحدیث" :، وقال أبو زرعة)7(حدیثه"وَال یكتب 

، )12(، وأبو داود)11(، وقال الساجي)10("هو ضعیف الحدیث" :، َوَقال في موضع آخر)9(ِحْفِظِه"
 :"ضعیف"، وقال الذهبي في موضع آخر )15(، وابن حجر)14(، والذهبي)13(والدارقطني

في  )20(، وابن الجوزي)19(، والدارقطني)18(، والعقیلي)17(ابن شاهین، وذكره )16("ضعفوه"
، وذكره یعقوب ْبن )21("فیمن كان الغالب على روایته الضعف" :بن البرقيا، وذكره الضعفاء

                                                
  ).209) ابن شاهین، تاریخ أسماء الثقات (ص (1
  ).1/68روایة ابن محرز (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (2
بن الجنید ألبي زكریا یحیى بن معین (ص )، سؤاالت ا3/62)، وروایة الدوري (ج1/55) المرجع نفسه، (ج(3

441.(  
  ).3/180روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (4
  ).7/234) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5
  ).9/133) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(6
  ).7/411) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(7
  ).7/234(ج) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (8
  ).4/98) الترمذي، السنن (ج(9

  .5/451) المرجع نفسه، ج(10
  ).9/133) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(11
  ).9/133) المرجع نفسه، (ج(12
  ).9/133)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج3/54) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(13
  ).1/589)، میزان االعتدال (ج100) الذهبي، دیوان الضعفاء (ص (14
  ).475) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (15
  ).2/573)، المغني في الضعفاء (ج2/166) الذهبي، الكاشف (ج(16
  ).164) ابن شاهین، تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین (ص (17
  ).4/61) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(18
  ).3/131) الدارقطني، الضعفاء والمتروكون (ج(19
  ).3/54فاء والمتروكون (ج) ابن الجوزي، الضع(20
  ).9/133) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(21
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َواَیِة عنهم" قال ابن عدي "حدیثه ُمَتَقاِرٌب، َوهو َمَع و ، )1(سفیان في "َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ
، وقال في موضع )3("لیس هو بقوي في الحدیث": ، وقال أحمد بن حنبل)2(َتُب َحِدیثُُه"َضْعِفِه ُیكْ 

: ، وقال في موضع آخر)5("ُمنكر الَحِدیث" :، وقال البخاري)4("أحادیثه أحادیث مناكیر" :آخر
وهو منكر  ،ضریر البصر "كان رجالً  :، وقال أبو حاتم الرازي)6("واهي الحدیث ضعیف"

یروى عن الثقات  ،ویزید بن عیاض ،سبرة يبأابن  :مثل ،الحدیثضعیف  ،الحدیث
"یضعف، ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وهو منكر  :، َوَقال التِّْرِمِذيّ )7(بالمناكیر"
"لیس  :، َوَقال النََّسائي)9("لیس بالقوي عند أهل الحدیث" :وقال في موضع آخر ،)8(الحدیث"

"َقْد َحدََّث ِبَأَحاِدیَث َلْم  :، وقال البزار)11(اهي الحدیث، ضعیف""و  :، وقال الجوزجاني)10(بثقة"
َوُهَو َرُجٌل ِمْن َأْهِل ، "لیس بقوي: ، َوَقال في موضع آخر)12(ُیتَاَبْع َعَلْیَها َوَقِد اْحَتَمَل النَّاُس َحِدیَثُه"

، َوَقْد َروَ وقال مرًة: " ،)13(اْلَمِدیَنِة َمْشُهوٌر" ى َعْنُه َجَماَعٌة ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم، َواْحَتَمُلوا َلْیَس ِباْلَقِويِّ
، )15(َوَقال أیضًا "مدني مشهور، روى عنه جماعة من أهل العلم، ولم یكن بالحافظ" ،)14("َحِدیَثهُ 

ْسَناد وََال یفهم ،مغفالً  َكاَن شیخاً " :وقال ابن حبان ثر َفَلمَّا ك ،َویْلزق ِبِه اْلَمْتن وََال یعلم ،یقلب اْإلِ
  .)16(َبطل اِالْحِتَجاج بروایته ،َذِلك ِفي أخباره

  
                                                

  ).3/40) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(1
  ).7/414) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(2
  ).2/481) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال روایة ابنه عبد اهللا  (ج(3
  ).405/ 2) المرجع نفسه، (ج(4
  ).119)، الضعفاء الصغیر (ص 1/70)، التاریخ الكبیر (ج2/184اري، التاریخ األوسط (ج) البخ(5
  ).7/411) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(6
  ).7/234) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(7
  ).1/617) الترمذي، السنن (ج(8
  ).4/24) المرجع نفسه، (ج(9

  ).31 ) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص(10
  ).221) الجوزجاني، أحوال الرجال  (ص (11
  ).12/354) البزار، المسند (ج(12
  ).5/166) المرجع نفسه، (ج(13
 ). 4/11) المرجع نفسه، (ج(14
  ).15/282) المرجع نفسه، (ج(15
  ).2/271) ابن حبان، المجروحین (ج(16
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 خالصة القول فیه:

   .الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  وافق اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد على تضعیفه.

 ،مشهور بكنیته ،َهاِشمٍ َمْوَلى َبِني  ،َأُبو َمْعَشرٍ  ،الَمَدِنيُّ  ،َنِجْیُح بُن َعْبِد الرَّْحَمِن السِّْنِديُّ ) 19(
   .)1(كان اسمه عبد الرحمن بن الولید بن هالل :ویقال ،مات سنة سبعین ومائة

  .)2(یكتب من حدیثه المغازي والرغائب، وكان أمیاً  ،ضعیف :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي:

  "اِإلَماُم، الُمَحدُِّث،  :قال الذهبي، و )3("َكاَن َأُبو َمْعَشٍر َكیًِّسا َحاِفًظا" :َقاَل َأُبو ُنَعْیمٍ 

 :، وقال في موضع آخر)5("َضعیٌف" :وقال یحیى بن معین، )4(َصاِحُب (الَمَغاِزي)"
"لیس حدیثه  :، وقال أیضاً )7("لیس بشيء، أبو معشر ریح" :، وقال أیضاً )6("َلْیَس بشيء"

یكتب من حدیثه  ،ضعیف" :، وقال مرةً )9("لیس بقوي في الحدیث" :، وقال أیضاً )8(بشيٍء"
"َضعیٌف، إسناده لیس  :، وقال مرةً )10(یروى من حدیثه المسند" َأنْ یتقى  أمیاً  وكان رجالً  ،الرقاق

"صدوق، ولكنه ال ُیقیم   :، وقال أحمد بن حنبل)11(بشيٍء، یكتب ِمن حدیثه الرَّقاِئق"
 :، وَقاَل أیضاً )13(ك"لكنه ال یقیم االسناد، لیس بذا ،"صدوقٌ  :، وفي موضع آخر)12(اإلسناد"

                                                
  ).559) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1
  ).141ص ) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب ((2
  ).436/ 7)، سیر أعالم النبالء (ج564/ 4) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(3
  ).435/ 7) المرجع نفسه، (ج(4
  ).245)، (ص 220روایة الدارمي (ص  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (5
  ).160/ 3روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (6
  ).350/ 2السفر الثالث (ج -مة ) ابن أبي خیثمة، تاریخ ابن أبي خیث(7
  ).350/ 2) المرجع نفسه، (ج(8
  ).27/ 3) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(9

  ).311/ 8) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(10
  ).308/ 4) العقیلي، الضعفاء الكبیر  (ج(11
  ).412/ 1ة ابنه عبد اهللا (ج) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روای(12
  ).494/ 8) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(13
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"یكتب من  :، وَقاَل أیضاً )1(ال یقیم اإلسناد، ولكن أكتب حدیثه أعتبر ِبِه" ،"حدیثه مضطرب
، وقال المروذي: "لم )2(حدیث أبي َمْعَشر أحادیثه عن ُمَحمد ْبن َكْعب القرظي ِفي التفسیر"

"كان أحمد بن حنبل : ازي، وقال أبو حاتم الر )3(یرضه (یعني أبا عبد اهللا) وتكلم فیه بشيء"
"ضعیف، ما َرَوى  :َقاَل َأُبو حفص َعْمرو بن َعليّ ، و )4(كان بصیرًا بالمغازي" :ویقول ،یرضاه

عن ُمَحمَّد بن قیس، َوُمَحمَّد بن كعب ومشایخه َفُهَو صالح، وما َرَوى عن الَمْقُبِري، وهشام بن 
"َكاَن َیْحَیى بن َسِعید ال  :اَل في موضع آخر، وقَ )5(ُعْرَوة، ونافع، وابن المنكدر ردیئة ال تكتب"

، ویضحك ِإَذا ذكره، َوَكاَن َعْبد الرَّْحَمن یحدث یحدث عن َأِبي معشر الَمدیِني ویستضعفه جداً 
ضعیفًا ضعیفًا، َوَكاَن یحدث عن  "َكاَن ذاك شیخاً  :، وَقاَل َعلّي بن َعْبد اهللا الَمدیِني)6(َعْنُه"

دث عن ُمَحمَّد بن كعب بأحادیث صالحة، َوَكاَن یحدث عن الَمْقُبِري، وعن ُمَحمَّد بن قیس، ویح
، )9("َضِعیف مدِني" :، وقال النسائي)8("َكاَن ضعیفًا" :َداُود بو، وَقاَل أَ )7(نافع بأحادیث منكرة"

، وذكره ابن )11(أسن واختلط" ،"ضعیف :، وقال ابن حجر)10("ضعیف" :وقال الدَّاَرُقْطِنيّ 
"هو مع ضعفه یكتب  :قال ابن عديو في الضعفاء والمتروكین،  )13(،والدار قطني)12(الجوزي
"هو  :، وقال أبو زرعة)15("كان من أوعیة العلم على نقص في حفظه" :وقال الذهبي ،)14(حدیثه"

 :"لیس بقوي في الحدیث، وقال :، وقال أبو حاتم الرازي)16(ولیس بالقوى" ،صدوق في الحدیث

                                                
  ).591/ 15) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(1
  ).312/ 8) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(2
  ).91) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة المروذي وغیره (ص (3
  ).8/494لتعدیل (ج) ابن أبي حاتم، الجرح وا(4
  ).591/ 15) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(5
  ).8/494) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(6
  ).100) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ص (7
  ).591/ 15) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد  (ج(8
  ).101) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (9

  ) .2/329) الدارقطني، السنن (ج(10
  ).559) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (11
  ).3/157) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(12
  ).189) الدارقطني، الضعفاء والمتروكون (ص(13
  ).8/321) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(14
  ).172/ 1) الذهبي، تذكرة الحفاظ (ج(15
  ).495/ 8، الجرح والتعدیل (ج) ابن أبي حاتم(16
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 ،حادیثأعنه  ،حمد بن حنبل یحدث عن رجلأحتى رأیت  ،شرمع أبيهاب حدیث أكنت 
، وقال )2(محله الصدق" ،لین الحدیث ،"صالح  أیضًا:، وقال )1(فتوسعت بعد في كتابة حدیثه"

، )3(فقاال: صدوق" المدیني،معشر  أبيوأبو زرعة عن  يبأ"سئل  :عبد الرحمن بن أبي حاتم
  ،)4(""لیس بالمتین عندهم :وقال الحاكم أبو أحمد

ولم  ،، وذكره ابن البرقي "فیمن احتملت روایته في القصص)5("لیس بالقوي" :وقال الدارقطني 
"كان ال یحفظ   :، وفي روایة)7("كان ال یعرف اإلسناد" :، وقال ابن نمیر)6(یكن متین الروایة"

"ُیَخالف ِفي  :، وقال البخاري)9(" َكاَن َأُبو معشر یعرف وینكر" :، وقال ابن مهدي)8(األسانید"
، وقال )12("له أحادیث مناكیر" :قال أبو داود أیضاً و  ،)11("منكر الحدیث" أیضًا:وقال  ،)10(َحِدیثه"

  :، وَقاَل َأُبو َعلّي صالح بن ُمَحمَّد)13(إال أنه یغلط" ،صدوقاً  وكان أمیاً  ،"ُمنَكر الَحِدیث :الساجي
ال یضبط  "كان أبو معشر رجالً  :درككامل مظفر بن م و، وقال أب)14("ال یسوى حدیثه شیئًا"

َوَبِقي قبل َأن َیُموت سنتَْین ِفي  ،"َكاَن ِممَّن اْخَتَلط ِفي آِخره عمره :، وقال ابن حبان)15(اإلسناد"
 َفَبطل اِالْحِتَجاج ،َفكثر اْلَمَناِكیر ِفي ِرَواَیته من قبل اْخِتَالطه ،َال یْدِري َما یحدث ِبهِ  ،تغیر َشِدید

َوِهَشام ، َواْبن اْلُمْنَكدر ،"روى َعن َناِفع :كره أبو نعیم األصبهاني في الضعفاء، وقال، وذ)16("به
                                                

  ).8/494، (جابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل ) (1
  ).8/495) المرجع نفسه، (ج(2
  ).8/495) المرجع نفسه، (ج(3
  ).10/421) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(4
  ).3/167) الدارقطني، السنن (ج(5
  ).10/421) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(6
  ). 338/ 1في الجرح والتعدیل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهیل (ج) ابن كثیر، التكمیل (7
  ).421/ 10)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج408) الذهبي، دیوان الضعفاء (ص (8
)، ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل 135)، والضعفاء الصغیر (ص 114/ 8) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(9

  ).8/494(ج
  ).8/312)، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج2/205األوسط (ج ) البخاري، التاریخ(10
  ).135)، الضعفاء الصغیر (ص 8/114) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(11
  ).10/421) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(12
  ).10/421) المرجع نفسه، (ج(13
  ).15/591) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(14
  ).553/ 2ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج) أحمد بن حنبل، العلل (15
  ).3/60) ابن حبان، المجروحین (ج(16
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 قول أبي نعیم، فقال: ابن حجر وتعقب، )1(َال َشْيء" .الموضوعات ،َوُمَحّمد بن َعْمرو ،بن ُعْرَوة
، ومحمد بن َوَقال الحاكم أبو َعبد اهللا: "روى عن نافع ،)2(فلم یصب وصفه" ،"أفحش فیه القول

 ت"ما رأی: ، وَقاَل هشیم)3(المنكدر، وهشام بن عروة، ومحمد بن َعْمرو، وغیرهم الموضوعات"
"قد كان أبو معشر  :، وقال ُمَحمَّد بن بكار)4(یشبهه" أكیس من َأِبي معشر، وما رأیت مدنیاً  مدنیاً 

، َوَقال )5(وال یشعر بها" ،لریححتى إنه كان یخرج منه ا ،تغیََّر قبل أن یموت بسنتین تغیًُّرا شدیداً 
: ال أروي عنه البخاري"قد َتكََّلَم َبْعُض َأْهِل اْلِعْلِم ِفي أبي معشر من قبل حفظه. قال  :التِّْرِمِذيّ 

   .)6(، َوَقْد َرَوى َعْنُه النَّاُس"شیئاً 

 خالصة القول فیه:
   .الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

 بشكوال أغلب النقاد على تضعیفه.وافق اإلمام ابن 

  المطلب الثاني
  الرواة الذین جرحهم بألفاظ تدل على الجرح الشدید

  :»لیس بشيء«أوالً : من قال فیهم 
، مات سنة أربع وستین ومائة بنِإْسَحاق ْبن َیْحَیى ْبن َطْلَحة ) 20(    .)7(ُعَبْیِد اللَِّه التَّْیِميُّ

  .)8(س بشيءٍ ضعیٌف جدًا، لی :قال ابن بشكوال -
  أقوال النقاد في الراوي:

"ال بأس  :، َوَقال یعقوب ْبن َشْیَبة)9("صالح" :قال محمد بن عبد اهللا بن عمار الموصلي
  ، )10(وحدیثه مضطرب جدًا" ،به

                                                
  ).153) أبو نعیم األصبهاني، الضعفاء (ص (1
  ).421/ 10) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(2
  ).220) الحاكم، المدخل إلى الصحیح (ص (3
  ).8/494) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(4
  ).2/350السفر الثالث (ج -مة، تاریخ ابن أبي خیثمة ) ابن أبي خیث(5
  ).1/447) الترمذي، السنن (ج(6
  ).103) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (7
  ).57) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (8
  ).255/ 1)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج2/119) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(9

)، ابن حجر، 2/492)، المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج8/300) ابن عساكر، تاریخ دمشق (ج(10
  ).1/254تهذیب التهذیب (ج
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"ال  :في موضع آخر زادو  ،)2("ضعیف" :، وقال یحیى بن معین)1("یستضعف" :قال ابن سعدو 
، وقال )5("لیس بَشْيٍء، ال یكتب حدیثه" :، وقال مرةً )4(لیس بشيء"" :، وقال أیضاً )3(یكتب حدیثه"

"نحن ال نروي عنه  :، وقال في موضع آخر)6(لیس بشيء" ،"كان ضعیفاً  :علي بن المدیني
 ،"منكر الحدیث :، وقال في موضع آخر)8("لیس حدیثه بشيء" :وقال أحمد بن حنبل، )7(شیئًا"
، )11("یتكلمون ِفي حفظه" :، وقال البخاري)10(تروك الحدیث""شیخ م :، وقال أیضاً )9("ءبشيلیس 

"یهم في الشيء بعد  :، وقال أیضاً )12("َیَتَكلَُّمون في ِحفِظه، ُیكَتب َحدیثُه" :وقال في موضع آخر
"ضعیف"، وقال  :)16(، وابن حجر)15(، والدَّاَرُقْطِنيّ )14(، وقال أبو داود)13(الشيء، إال أنه صدوق"

ترك بعض  ،"ضعیف الحدیث :، وقال ابن البرقي)17(وتكلموا في حفظه" "فیه ضعف، :الساجي
، وابن )20(، وذكره ابن شاهین)19("ضعفوه" :، وقال الذهبي)18(أهل العلم بالحدیث حدیثه"

                                                
  ).448/ 5) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(1
  ). 171/ 3روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (2
  ).2/237) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(3
)، من كالم أبي زكریا 77)، وروایة الدارمي (ص 220/ 3ایة الدوري (جرو  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (4

  ). 381)، سؤاالت ابن الجنید (ص 37یحیى بن معین في الرجال، روایة ابن طهمان (ص 
  ).541/ 1) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(5
  ).142) ابن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني  (ص (6
  ).1/254ن حجر، تهذیب التهذیب (ج) اب(7
  ).72) ابن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة المروذي وغیره (ص (8
  ).2/237) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(9

  ). 2/482) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا  (ج(10
  ).406/ 1) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(11
  ).26ري، الضعفاء الصغیر (ص ) البخا(12
)، ابن حجر، تهذیب 118/ 2)، مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج8/301) ابن عساكر، تاریخ دمشق (ج(13

  ).255/ 1التهذیب (ج
  ).119/ 2) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(14
  ).158/ 1) الدارقطني، السنن (ج(15
  ).103) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (16
  ).2/118إكمال تهذیب الكمال (ج ) مغلطاي،(17
  ).119/ 2) المرجع نفسه، (ج(18
  ).4/306)، تاریخ اإلسالم (ج1/239) الذهبي، الكاشف (ج(19
  ).55) ابن شاهین، تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین (ص (20
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 القطان: ، وقاَل َیْحیى ْبن َسِعید»الضعفاء«في جملة  )3(، وأبو العرب)2(العقیليو ، )1(الجوزي
وال یمكننا أن نعتبر  ،لیس بقوي ،"ضعیف الحدیث :بو حاتم الرازي، وقال أ)4("ذاك شبه ال شيء"

قال و  ،)5(ویكتب حدیثه" ،ویتكلمون في حفظه ،منه بحدیثه، وأخوه طلحة بن یحیى أقوى حدیثاً 
"لیس  :، وقال الترمذي)7(لیس بالقوي"" :، وقال العجلي)6(لیس بقوي الحدیث"" :في موضع آخر

، وقال )9("واهي الحدیث" :وقال أبو زرعة ، )8(فیه من قبل حفظه" وقد تكلموا ،بذاك القوي عندهم
، وقال )11("َمْتُروك الَحِدیث" :، وقال النسائي)10("منكر الحدیث جدًا" :فیما ذكره ابن عساكرأیضًا 

"لیس  :، وقال النسائي في موضع آخر)12("متروك الحدیث منكر الحدیث" :عمرو بن علي
  ، )14(یضع الحدیث" ان كذاباً "ك :وقال السمعاني، )13(بثقة"

ومسعر، وابن  ،"روى عن مالك، والثوري :)16(، وأبو عبد اهللا الحاكم)15(وقال أبو سعید النقاش
قد أدخلنا  ،ویهم یخطئ،" :وقال ،ذكره ابن حبان في الثقات، أحادیث موضوعة" ،أبي ذئب

َعَفاء ی ؛ِإْسَحاق بن یحیى َهَذا ِفي الضُّ َفِإذا اِالْجِتَهاد  ،ثمَّ سبرت أخباره ،َهاملما َكاَن ِفیِه من اْإلِ
، )17(بعد َأن استخرنا اهللا َتَعاَلى ِفیِه" ،ویحتج ِبَما َوافق الثَِّقات ،أّدى ِإَلى َأن یْترك َما لم ُیَتابع َعَلْیهِ 

                                                
  ).1/105) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(1
  ).1/103) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(2
  ).2/119اي، إكمال تهذیب الكمال (ج)  مغلط(3
  ). 1/103)، العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج2/236) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(4
  ).2/237) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5
  ).2/119) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(6
  ).62) العجلي، الثقات (ص (7
  ).329/ 4) الترمذي، السنن (ج(8
  ).2/237ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج) (9

  ).2/119) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(10
  ).18) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (11
  ).1/541)، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج2/237) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(12
)، ابن حجر، تهذیب التهذیب 4/306إلسالم (ج)، الذهبي، تاریخ ا8/297) ابن عساكر، تاریخ دمشق (ج(13

  ).1/254(ج
  ).2/119) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(14
  ).2/119، (جالسابق) المرجع (15
  ).2/119) المرجع نفسه، (ج(16
  )6/45) ابن حبان، الثقات (ج(17
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، )1(ویروي َوَال یفهم" ،وََال یعلم یخطئ ،سيء اْلَفهم ،"َكاَن َرِديء اْلِحْفظ :وقال في موضع آخر
ُیَحدِّث عن ِإسحاق بن َیحَیى بن  بن المهدي ما سمعت َعبد الرَّحَمن"ال ُمحمد بن الُمثَنَّى قو 

   .)2("َطلحة بن ُعَبید اهللا َشیًئا َقطُّ 
 خالصة القول فیه:

   .الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  وافق اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد على حكمه على الراوي.

   .)3(نزیل بغداد ،ُد اْلَحِمیِد ْبُن ُسَلْیَماَن الخزاعي الضریر، َأُبو ُعَمَر اْلَمَدِنيُّ َعبْ )21(

  .)4(لیس بشيٍء ضعیفٌ  :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي: 

، وقال )5(وكان مكفوفًا" ،إال أنه ما أرى كان به بأس ،"ما أدري :قال أحمد بن حنبل
  .)6(َأنَُّه ُربََّما َیِهُم ِفي الشَّْيِء"ِإالَّ  ،"َصُدوقٌ  :البخاري

 :، وقـال أیضـاً )8("لـیس بشـيٍء" :موضـع آخـرفـي ، وقـال )7("لـم یكـن بثقـة" :قال یحیى بـن معـینو  
بـن ، وقـال علـي )10("ال یكتـب حدیثـه" :، وقال مـرةً )9(َنًة"عْ "ذاك ال َیِحلُّ ألحٍد أن َیروي عنه، كان لُ 

، وقال أبو علي صالح بن محمد )12("لیس بشيء" :آخر ، وقال في موضع)11("ضعیف" :المدیني

                                                
  ).1/133) ابن حبان، المجروحین (ج(1
  ).1/103) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(2
  ).333حجر، تقریب التهذیب (ص ) ابن (3
  ).183) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (4
  ).221) أبو داود، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل (ص (5
  ).154) الترمذي، العلل الكبیر (ص (6
  ).57/ 1روایة ابن محرز (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (7
  ).160/ 3وري (جروایة الد - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (8
  ).473) ابن معین، سؤاالت ابن الجنید (ص (9

  ).12/335) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(10
  ).117) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ص (11
  ).12/335) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(12
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 :، وقــــــال النســــــائي)2("ضــــــعیف الحـــــدیث" : وقــــــال أبــــــو زرعـــــة، )1("ضــــــعیف الحـــــدیث" :األســـــدي
"َضـِعیٌف َال ُیْحـَتجُّ  :، وقـال أبـو یعلـى الخلیلـي)4("لـیس بثقـة" :َوَقال فـي موضـع آخـر ،)3("َضِعیف"

ـــِه"  :، وقـــال ابـــن حجـــر)7("ضـــعفوه" :، وقـــال الـــذهبي)6("ضـــعیف الحـــدیث" :، وقـــال الـــدارقطني)5(ِب
في الضعفاء،  ،)12(ابن الجوزيو  ،)11(، والدارقطني)10(والعقیلي، )9(، وذكره ابن شاهین)8("ضعیف"

ـــــابوذكـــــره یعقـــــوب الفســـــوي فـــــي  ـــــة عـــــنهم "ب ـــــت أســـــمع أصـــــحابنا  ،مـــــن یرغـــــب عـــــن الروای وكن
  ، )13(یضعفونهم"

، )15("لم یكن بالقوي في الحدیث" :یعقوب بن سفیان، وقال )14("لیس بقوي" :قال أبو حاتم الرازيو 
، َوَقال أبو ُزْرَعة  )17("غیر ثقة" :قال أبو داودو ، )16("لیس بالقوي عندهم" :وقال أبو أحمد الحاكم

 ،َفَلمَّا كثر َذِلك ِفیَما روى ،ویقلب اْألََساِنید ،َكاَن ِممَّن یخطئ" :قال ابن حبان، و )18(""واهٍ  :الرازي

                                                
  ).6/116تهذیب (ج)، ابن حجر، تهذیب ال12/335) المرجع نفسه، (ج(1
  ).6/14) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(2
  ).72) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (3
  ).6/116)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج16/436) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(4
  ).1/299) الخلیلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث (ج(5
  ).116/ 6تهذیب (ج) ابن حجر، تهذیب ال(6
  ).1/369)، المغني في الضعفاء (ج1/616) الذهبي، الكاشف (ج(7
  ).333) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (8
  ).134) ابن شاهین، تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین (ص (9

  ).3/46) العقیلي، الضعفاء (ج(10
  ).148) الدارقطني، الضعفاء والمتروكون (ص(11
  ).2/86فاء والمتروكون (ج) ابن الجوزي، الضع(12
  ).3/43) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(13
  ).6/14) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(14
  ).6/116) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(15
  ).6/116) المرجع نفسه، (ج(16
  ).6/116)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج12/335) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(17
  ).2/421بو زرعة، الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤاالت البرذعي (ج) أ(18



382  
  

"هو ممن  :وقال ابن عدي، )1("لَغَلَبة َما ذكرَنا على ِرَواَیته ؛ِتَجاج ِبَما حدث َصِحیحاً َبطل اِالحْ 
   .)2(یكتب حدیثه"

 خالصة القول فیه:
   .الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

   .الراوي تضعیف وافق اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد في حكمه على
، مات قبل سنة تسعین ،أبو سعید الدِّمشقيُّ  ،َشنيُّ َمْسَلَمة بن علّي الخُ ) 22(    .)3(الَبالطيُّ

  .)4(لیس بشيٍء، متروك :قال ابن بشكوال -
  أقوال النقاد في الراوي:

، )6("ضـعیف" :، وقال في موضـع آخـر)5("صالح، ولم یجعله حجة" :قال یحیى بن معین
َوقَـــال َأُبـــو علـــي الحــــافظ ، )8("ضــــعیف لـــیس بشـــيء" :، وقـــال مـــرةً )7("لـــیس بشـــيٍء" :وقـــال أیضـــاً 
"ال ینبغـي  :، َوقَـال یعقـوب ْبـن سـفیان)10("ضـعیف جـدًا" :، وقـال السـاجي)9("ضعیف" :النیسابوري

، وَذَكــره فــي "بــاب )12("ضــعیف الحــدیث" :َوَقــال أیضــاً  ،)11(ألهــل العلــم أن یشــغلوا أنفســهم بحدیثــه"
 ،)16(والعقیلـي، )15(وابـن الجـارود، )14(وذكـره ویعقـوب بـن شـیبة، )13(من یرغب عـن الروایـة عـنهم"

                                                
  ).2/141) ابن حبان، المجروحین (ج(1
  ).7/6) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(2
  ).531) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (3
  ).133) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (4
  ).192/ 11) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(5
  ).428) ابن الجنید، سؤاالت ابن الجنید (ص (6
  ).204)، وروایة الدارمي (ص 4/450روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (7
  ).359) ابن الجنید، سؤاالت ابن الجنید لإلمام یحیى بن معین (ص (8
  ).146/ 10ب التهذیب (ج)، ابن حجر، تهذی27/571) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(9

)، ابن حجر، تهذیب 11/192)، مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج58/52) ابن عساكر، تاریخ دمشق (ج(10
  ).10/147التهذیب (ج

  ).27/570) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(11
  ).2/309) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(12
  ).3/45) المرجع نفسه، (ج(13
  ).11/192مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج) (14
  ).11/192) المرجع نفسه، (ج(15
  ).211/ 4) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(16
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 وابـــن ،)5(نعـــیم األصـــبهاني وأبـــو ،)4(والـــدارقطني ،)3(ابـــن شـــاهینو  ،)2(والمنتجیلـــي ،)1(وأبـــو العـــرب
"روى َعـــن اْألَْوَزاِعـــّي  :، زاد أبـــو نعـــیم األصـــبهاني»جملـــة الضـــعفاء«فـــي  )7(والبلخـــي ،)6(الجـــوزي

 :داود و، وقال أب)9(حدیثه متروك" ،"ضعیف :لجوزجاني، وقال ا)8(والزبیدي َواْبن جریج ِباْلَمَناِكیِر"
  ،)10(وال مأمون" ،"غیر ثقة

"قدم  :قال ابن یونس المصريو ، )12("ءبشي"لیس  :قال دحیمو ، )11("لیس بثقة" :َوَقال النََّسائي 
، وقال ابن السمعاني  "لم )13(وحّدث بها، ولم یكن عندهم بذاك في الحدیث"  ،مصر، فسكنها
"لین : َوَقال البزار ،)15( شيء"َال "حدیثه كَ  :قال ابن المناديو ، )14(اك في الحدیث"یكن عندهم بذ

"ضعیف  :"منكر الحدیث"، وقال أبو حاتم الرازي :)18(، وأبو زرعة)17(قال البخاريو ، )16(الحدیث"
، )20(وقال األزدي ،)19(منكر الحدیث" هو في حد الترك، ال یشتغل به، وقال: ،الحدیث

                                                
  ).11/192) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(1
  ).11/192(ج المرجع السابق) (2
  ).177) ابن شاهین، تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین (ص (3
  ).185متروكون (ص) الدارقطني، الضعفاء وال(4
  ).149) أبو نعیم األصبهاني، الضعفاء (ص (5
  ).3/120) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(6
  ).11/192) المرجع نفسه، (ج(7
  ).149) أبو نعیم األصبهاني، الضعفاء (ص (8
  ).282) الجوزجاني، أحوال الرجال (ص (9

  ).10/147ر، تهذیب التهذیب (ج)، ابن حج11/192) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(10
  ).146/ 10)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج27/571) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(11
  ).8/268) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(12
  ).2/232) ابن یونس المصري، تاریخ ابن یونس المصري (ج(13
  ).191/ 11) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(14
  ).10/147)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج11/191المرجع نفسه، (ج )(15
  ).1/239) أبو بكر الهیثمي، كشف األستار عن زوائد البزار (ج(16
  ).7/389) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(17
  ).8/268) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(18
  ).8/268) المرجع نفسه، (ج(19
  ).3/120وكون (ج) ابن الجوزي، الضعفاء والمتر (20
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"متروك"، وقال الدَّاَرُقْطِنّي في موضع  :)4(، وابن حجر)3(، والبرقاني)2(لدَّاَرُقْطِنيّ ، َوا)1(والنسائي
، وقال في موضع )7(""واهٍ  :، وقال أیضاً )6("تركوه" :قال الذهبيو ، )5("كان ضعیًفا متروك" :آخر
، وقال أبو عبد )9("ذاهب الحدیث" :، َوَقال الحاكم َأُبو َأْحَمد)8(َمَة َأَحاِدیُث ِعدٌَّة ُمْنَكَرةٌ"ْسلَ "ِلمَ  :آخر

المناكیر والموضوعات" ،  ،"روى عن األوزاعي والزبیدي :)11(وأبو سعید النقاش ،)10(اهللا الحاكم
َفَلمَّا  ،ویروي َعن الثَِّقات َما َلْیَس من َأَحاِدیثهم توهماً  ،َكاَن ِممَّن یقلب اْألََساِنید" :قال ابن حبانو 

 ،وما لم أذكره ،"كل أحادیثه ما ذكرته :، وقال ابن عدي)12(ْحِتَجاج ِبِه"َبطل اِال  ،فحش َذِلك ِمْنهُ 
"ال أحتج  :، وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة)13(كلها أو عامتها غیر محفوظة"

"َصِحبت َمسَلَمة بن َعلي ِمن ِدَمشَق، َوَلم َأسَمعه ُیَحدِّث  :قال ُنعیم بن َحمادو ، )14(بحدیثه"
   .)15(ق َحدیث الناِس"ِبَحدیث ُیوافِ 

 خالصة القول فیه:

   .متروك، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،لیس بشيء

  وافق اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد في حكمه. 

 

                                                
  ).97) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (1
)، 27/570)، المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج3/120) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(2

  ).10/146)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج4/973الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج
  ).10/146)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج27/570) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(3
  ).531) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (4
  ).8/126) الدارقطني، العلل الواردة في األحادیث النبویة (ج(5
  ).387)، دیوان الضعفاء (ص 2/657)، المغني في الضعفاء (ج2/263) الذهبي، الكاشف (ج(6
  ).4/109)، میزان االعتدال (ج1/272) الذهبي، المقتنى في سرد الكنى (ج(7
  ).4/973) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(8
  ).10/146)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج27/571) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(9

  ).10/147)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج11/192) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(10
  ).11/192(ج ) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال(11
  ).3/33) ابن حبان، المجروحین (ج(12
  ).8/21) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(13
  ).58/52) ابن عساكر، تاریخ دمشق (ج(14
  ).11/191)، مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج4/211) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(15
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   .)1(وقد ینسب لجده ،نزیل البصرة ،َأُبو اْلَحَكِم اْلَمَدِنيِّ  ،َیِزیَد ْبِن ِعَیاٍض بن ُجْعُدبة اللیثيُّ ) 23(

  .)2(لیثي لیس بشيءٍ  :القال ابن بشكو  -

  أقوال النقاد في الراوي:

  ، )4("َضعیٌف" :، وقال َیحَیى بن َمعین)3("كان قلیل الحدیث یستضعف" :قال ابن سعد

"ضـعیف لـیس  :وقـال أیضـاً   ،)6("لـیس بشـيٍء" :، وقال أیضـاً )5("لیس بثقة" :وقال في موضع آخر
، وقـــال )9("َكـــاَن یكـــذب" :، وَقـــاَل مـــرةً )8(ب حدیثـــه""لـــیس بَشـــْيٍء، وَال یكتـــ :، وَقـــاَل أیضـــاً )7(بشـــيء"
"َضـِعیف  :، َوقَـاَل الفـالس)11(عنـد أهـل الحـدیث" "ضـعیف :، َوقَـال التِّْرِمـِذيّ )10("َضِعیف" :العجلي

، )14("ضـعیف الحـدیث" :، وقال في موضـع آخـر)13("ضعیف" :وقال الدَّاَرُقْطِنيّ  ،)12(الَحِدیث جدًا"
فـــي  )19(، والـــدار قطنـــي)18(، والعقیلـــي)17(، وأبـــو نعـــیم )16(لجـــوزي، وابـــن ا)15(وذكـــره ابـــن شـــاهین

                                                
  ).604) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1
  ).252وخ ابن وهب (ص ) ابن بشكوال، شی(2
  ).5/483) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(3
  ).3/74روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (4
  ).4/387)، العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج9/141) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(5
)، 227روایة الدارمي (ص  - ین )، ابن معین، تاریخ ابن مع464) ابن الجنید، سؤاالت ابن الجنید (ص (6

  ).4/86)، وروایة الدوري (ج61/ 1وروایة ابن محرز (ج
) ، ابن عدي، 9/283)، ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج371) ابن الجنید، سؤاالت ابن الجنید (ص (7

  ).9/141الكامل في ضعفاء الرجال (ج
  ).9/141) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(8
  ).482/ 16یب البغدادي، تاریخ بغداد (ج) الخط(9

  ).366/ 2) العجلي، الثقات (ج(10
  ).30/ 2) الترمذي، السنن (ج(11
)، ابن 211/ 3)، ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج482/ 16) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج (12

  ).353/ 11حجر، تهذیب التهذیب (ج
  ).34/ 5)، والسنن (ج 14/ 3دیث النبویة (ج ) الدارقطني، العلل الواردة في األحا(13
  ).351/ 10) الدارقطني، العلل الواردة في األحادیث النبویة (ج (14
  ).197) ابن شاهین، تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین (ص (15
  ).211/ 3) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج (16
  ).160) أبو نعیم األصبهاني، الضعفاء (ص (17
  ).4/387، الضعفاء الكبیر (ج) العقیلي(18
  ).194) الدارقطني، الضعفاء والمتروكون ((19
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َواَیِة عـنهم" "َوَسـَمُه  :َوقَـال أیضـاً  )1(الضعفاء، وذكره یعقوب ْبن سفیان "في َباِب َمْن ُیْرَغُب َعِن الرِّ
ــِذِب" ــٌك ِباْلَك ــیس بشــيء" ،"ضــعیف :، وقــال علــي بــن المــدیني)2(َماِل ــاَل فــي موضــع آخــر)3(ل  :، وَق

وانتهـى إلـى حدیثـه فیمـا كـان یقـرأ  ،"ضـعیف الحـدیث :، وقـال أبـو زرعـة)4(لیس بالقوي""ضعیف و 
، وزكریــا ْبــن )7(، ومســلم)6(، وقــال البخــاري)5(ولــم یقــرأ علینــا" ،فقــال: اضــربوا علــى حدیثــه ،علینــا

، )9("ضـعیف الحـدیث، منكـر الحـدیث" :"ُمنكر الحدیث"، وقـال أبـو حـاتم الـرازي :)8(َیْحَیى الساجي
َفَلمَّا كثر َذِلك  ،والمقلوبات َعن الثَِّقات ،اْلَمَناِكیِر َعن اْلَمَشاِهیرب"َكاَن ِممَّن یْنَفرد ِ  :ل ابن حبانوقا

"تُـِرَك  :داود أبـو، وَقـاَل )11("لـین الحـدیث" :، َوقَـال البـزار)10(ِفي ِرَواَیته َصار َسـاِقط اِالْحِتَجـاج ِبـِه"
"متـروك  :)15(، واألزدي)14(النسـائيو  ،)13(وقـال َأْحَمـد ْبـن صـاِلح ،)12(حدیثه، ابن ُعَیْیَنة یتكلم ِفیـِه"
، وقـــال )17("ضــعیف متــروك" :، وقــال فــي موضــع آخــر)16("متــروك" :الحــدیث"، وقــال الــدارقطني

"ذهــب حدیثــه، ســكت : ، وقــال الجوزجــاني)19("تــالف" :، وقــال فــي موضــع آخــر)18("تــرك" :الــذهبي
ـــُه" یعنـــي  -ن یزیـــد بـــن عیـــاض كـــان یضـــع للنـــاس "أظـــ :، وقـــال أحمـــد بـــن صـــالح)20(النـــاس َعْن

                                                
  ).37/ 3) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(1
  ).54/ 3) المعرفة والتاریخ (ج(2
  ).128) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ص (3
  ).482/ 16) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(4
  ).283/ 9) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5
  ).141)، و الضعفاء الصغیر (ص 352/ 8) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(6
  ).241/ 1) مسلم، الكنى واألسماء (ج(7
  ).353/ 11)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج482/ 16) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(8
  ).283/ 9ل (ج) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدی(9

  ).108/ 3) ابن حبان، المجروحین (ج(10
  ).171/ 7) البزار، المسند (ج(11
  ).353/ 11)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج482/ 16) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(12
  ).211/ 3)، ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج482/ 16) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(13
  ).110، الضعفاء والمتروكون (ص ) النسائي(14
  ).353/ 11)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج211/ 3) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(15
  ).394/ 13) الدارقطني، العلل الواردة في األحادیث النبویة (ج(16
  ).74/ 4) الدارقطني، السنن (ج(17
  ).388/ 2) الذهبي، الكاشف (ج(18
  ).197/ 1سرد الكنى (ج) الذهبي، المقتنى في (19
  ).219) الجوزجاني، أحوال الرجال (ص (20



387  
  

 ،كـذاب :فقـال ،، وقال َعبد الرَّْحَمِن ْبِن القاسم: "َسألُت مالك بن أنس، عِن ابن سمعان)1(الحدیث"
ــال فــي موضــع  ،)3("كــذاب" :، وقــال النســائي)2(أكــذب وأكــذب" :قــال ؟فیزیــد بــن عیــاض :فقلــت َوَق
َعِلـّي ْبـن اْلُحَسـْین ْبـن ِحبَّـان: وجـدُت ِفـي كتـاب أبـي قَـاَل ، و )4("لیس بثقـة، وال یكتـب حدیثـه": آخر

قلـت َلـُه: یـا َأَبـا زكریـا،  .ِبخط یده: ُسِئَل َأُبو زكریا َعن یزید ْبن عیاض، فقال: َلْیَس حدیثـه بشـيء
ببغــداد، جعلــوا یــدخلون َلــُه األحادیــث، فیقرأهــا، فأفســدوه ِبهــذا،  مــا َكــاَن قصــته؟ َقــاَل: أفســدوه ههنــا

عامـة مـا " :قـال ابـن عـديو ، )5(یْعقل ما َسِمَع مما لـم یسـمع، فكیـَف ُیكتـب َعـن مثـل هـذا؟َكاَن ال 
   .)6("یرویه غیر محفوظ

 خالصة القول فیه:

   .الراوي ضعیف لیس بشيء، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  .وافق اإلمام ابن بشكوال النقاد في حكمه

  :»منكر الحدیث«ثانیًا: من قال فیهم 
 .)7(ران الدَِّمْشِقي اْلَكْلِبيّ خی) 24(

  .)8(منكر الحدیث :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي:

   .)10("وثق، وله خبر منكر، لعل ذلك من شیخه" :، وقال الذهبي)9(ذكره ابن حبان في الثقات

                                                
  ).283/ 9) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(1
)، الضعفاء وأجوبة أبي 141/ 9)، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج283/ 9) المرجع نفسه، (ج(2

  ).411/ 2زرعة الرازي على سؤاالت البرذعي (ج
  ).353/ 11)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج225/ 32ل في أسماء الرجال (ج) المزي، تهذیب الكما(3
  ).353/ 11)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج225/ 32) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(4
/ 11)، وقد وردت القصة باختصار في تهذیب التهذیب (ج16/482) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(5

353.(  
  ).147/ 9عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج) ابن (6
  ).232/ 8) ابن حبان، الثقات (ج(7
  ).92) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (8
  ).232/ 8) ابن حبان، الثقات (ج(9

  ).669/ 1) الذهبي، میزان االعتدال (ج(10
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 خالصة القول فیه:

  .الراوي مقبول، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  .، ولعل ابن بشكوال قال ذلك ألجل الخبر المنكر.ال النقادخالف اإلمام ابن بشكو 

، اْلَبْصِريُّ َأُبو َسِعیٍد، مات سنة ست وثمانین) 25(    .)1(َشِبیُب ْبُن َسِعیٍد التمیمي اْلَحَبِطيُّ
مطروح البتة، هو أحد الثالثة الذین طرحهم الحارث بن  ،له منكرات :قال ابن بشكوال -

  .)2(جامعهو  ،مسكین من موطأ ابن وهب

  أقوال النقاد في الراوي: 

، وقال )4("ثقة، وكتابه كتاب صحیح" :قال َعِليَّ ْبَن اْلَمْدَیِنيِّ و ، )3("ِثَقٌة َمْأُمونٌ " :قال الحاكم
"یأتي بغرائب"، وذكره ابن حبان في  :، زاد الذهبي"ثقة" :)7(، والذهبي)6(، والدار قطني)5(الطبراني

، )9(وغیرهما" ،وابن المدیني ،"وثقه الذهلي :قال» الثقات«خلفون في ، ولما ذكره ابن )8(الثقات
 :، وقال أبو حاتم الرازي)11("ال بأس به" :، وقال أبو زرعة)10("صدوق یغرب" :وقال الذهبي

  ، )13("لیس به بأس" :، َوَقال النََّسائي)12("صالح الحدیث، ال بأس به"

وقال  ،)14(ال من روایة ابن وهب" ،حمد عنه"ال بأس بحدیثه من روایة ابنه أ :وقال ابن حجر
"لشبیب بن َسِعید نسخة الزُّْهرّي عنده عن  :، وقال ابن عدي)15("له غرائب" :ابن یونس المصري

                                                
  ).263) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1
  ).242) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (2
  ).707/ 1الحاكم، المستدرك على الصحیحین (ج) (3
  ).307/ 4)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج47/ 5) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(4
  ).307/ 4)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج306/ 1) الطبراني، المعجم الصغیر (ج(5
  ).223) الدارقطني، سؤاالت الحاكم للدارقطني (ص (6
  ).185وان الضعفاء (ص ) الذهبي، دی(7
  ).310/ 8) ابن حبان، الثقات (ج(8
  ).307/ 4)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج212/ 6) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(9

  ).262/ 2) الذهبي، میزان االعتدال (ج(10
  ).359/ 4) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(11
  ).359/ 4) المرجع نفسه، (ج(12
  ).307/ 4)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج361/ 12الكمال في أسماء الرجال (ج) المزي، تهذیب (13
  ).263) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (14
  ).99/ 2) ابن یونس المصري، تاریخ ابن یونس المصري (ج(15
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 اً بن وهب بأحادیث مناكیر، ولعل شبیباوحدث عنه  ،وهي أحادیث مستقیمة ،ُیوُنس، عِن الزُّْهريّ 
ن ال یتعمد شبیب أوأرجو  ،فیغلط ویهم ،حفظهبن وهب من اكتب عنه  ،بمصر في تجارته إلیها

    .)1(هذا الكذب"
  خالصة القول فیه: 

   .إال في روایة ابن وهب، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ،الراوي ثقة

  في حكمه على شبیب. اً لم یوافق اإلمام ابن بشكوال النقاد في حكمه، حیث كان اإلمام شدید 

 : »متروك«ثالثًا: من قال فیهم 
، مات بعد الستین ،اْلَحاِرُث ْبُن َنْبَهاَن، اْلَجْرِميُّ ) 26(    .)2(َأُبو ُمَحمٍَّد اْلَبْصِريُّ

  .)3(ضعیٌف متروكٌ  :قال ابن بشكوال -
  أقوال النقاد في الراوي: 

 :، وقال أیضاً )5("َلْیَس ِبَشْيء" :، وقال في موضع آخر)4("َضعیٌف" :قال یحیى بن معین
  ،)7(بشيء""لیس حدیثُه  :، وقال أیضاً )6("لم یكن ِبَشْيء"

، وقال علي )9("ال یكتب حدیثه، حدیثه كثیر الغلط" :، وقال مرةً )8("َال یْكتب َحِدیثه" :وقال مرةً  
ِفي َحِدیِثِه وْهٌن،  ،"َضِعیُف اْلَحِدیثِ  :، َوَقال َأُبو ُزْرَعة)10("كان ضعیفًا ضعیفًا" :بن المدیني

َب ِمْن َقْوِل یَ  ، وقال )12(، وقال الجوزجاني "یضعف حدیثه")11(َأنَُّه َلْیَس بشيٍء" :ْحَیىوَتَعجَّ
                                                

  ).49/ 5) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(1
  ).148) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (2
  ).82شیوخ ابن وهب (ص ) ابن بشكوال، (3
  ).122/ 4روایة الدوري (ج - ) یحیى بن معین، تاریخ ابن معین (4
  ). 4/111، (جالسابق) المرجع (5
  ).277/ 4) المرجع نفسه، (ج(6
  ).225/ 4) المرجع نفسه، (ج(7
 )، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال280/ 4روایة الدوري (ج -) یحیى بن معین، تاریخ ابن معین (8

  ).458/ 2(ج
  ).321/ 3) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(9

  ).50) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ص (10
  ).92/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(11
  ).201) الجوزجاني، أحوال الرجال (ص (12
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، وقال یعقوب )2("ضعیف الحدیث" :، وقال یعقوب بن شیبة)1("َضِعیف الَحِدیث" :العجلي
وأبو  ،)5(وذكره ابن شاهین ، )4("ضعفوه" :، وقال الذهبي)3(َلْیَس َحِدیُثُه ِبَشْيٍء" ،"َضِعیفٌ  :الفسوي
طبقة من «في الضعفاء، وذكره البرقي في  )9(، وابن الجوزي)8(أبو نعیمو  ،)7(والعقیلي، )6(العرب

، وقال ابن )11("لیس بشيء" :قال أبو داود، و )10(»نسب إلى الضعف ممن احتملت روایته
، وقال أبو أحمد )13("لیس بثقة" :، َوَقال النََّسائي)12(وال یكتب حدیثه" ،"لیس بشيء ،الجارود
"لیس بالقوي"، وقال  :)16(، والدارقطني)15(، وقال أبو زرعة)14(دیثه لیس بالمستقیم""ح :الحاكم

وقال  ،)17(منكر الحدیث" ،وال یحفظه ،ولم یكن یعرف بالحدیث ،"رجل صالح :أحمد بن حنبل
، )19(وضعفه جدًا" ،"هو ال یبالي ما حدث :في موضع آخر زاد، و )18("منكر الحدیث" :البخاري

 :، وقال یعقوب الفسويُ )21("منكر الحدیث" :، وقال ابن نقطة)20(مناكیر" "عنده :وقال الساجي
                                                

  ).278/ 1) العجلي، الثقات (ج(1
  ).159/ 2)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج321/ 3كمال (ج) مغلطاي، إكمال تهذیب ال(2
  ).122/ 2) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(3
  ).143/ 1)، المغني في الضعفاء (ج305/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(4
  ).70) ابن شاهین، تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین (ص (5
  ).159/ 2) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(6
  ).217/ 1ي، الضعفاء الكبیر (ج) العقیل(7
  ).72) أبو نعیم األصبهاني، الضعفاء (ص (8
  ).183/ 1) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(9

  ).321/ 3) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(10
  ).159/ 2)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج321/ 3) المرجع نفسه، (ج(11
  ).321/ 3) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(12
  ).159/ 2)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج289/ 5) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(13
  ).159/ 2)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج321/ 3) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(14
  ).437/ 2) الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤاالت البرذعي (ج(15
  ).103لمتروكون (ص) الدارقطني، الضعفاء وا(16
)، ابن 458/ 2)، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج92/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(17

  ).159/ 2حجر، تهذیب التهذیب (ج
  ).284/ 2) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(18
  ).292) الترمذي، العلل الكبیر (ص (19
  ).159/ 2حجر، تهذیب التهذیب (ج )، ابن320/ 3) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(20
  ).321/ 3) المرجع السابق، (ج(21
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، )2("متروك الحدیث، ضعیف الحدیث، منكر الحدیث" :، وقال أبو حاتم الرازي)1("ُمْنَكُر اْلَحِدیِث"
"َكاَن من  :، وقال ابن حبان)4("متروك" :، وقال ابن حجر)3("متروك اْلَحِدیث" :وقال النسائي

اِلحی ، وقال )5(َوخرج َعن حد اِالْحِتَجاج ِبِه" ،َحتَّى فحش َخطُؤهُ  ،ن الَِّذیَن غلب َعَلْیِهم اْلَوهمالصَّ
   .)7("هو ممن یكتب حدیثه" :َقاَل ابن عديو ، )6("غیره أوثق منه" :الحربي

 خالصة القول فیه:
  .الراوي متروك، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  نقاد في حكمه.وافق اإلمام ابن بشكوال كل ال
َبِعيِّ اْلَبْصِريُّ ) 27(    .)8(مات سنة ستین ،نزل الرقة ،اْلَخِلیُل ْبُن ُمرََّة الضُّ

 .)9(متروك :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي:

"َهَذا اْلخالف ِفي اْلَخِلیل بن مّرة  :، وقال في موضع آخر)10(ذكره ابن شاهین في الثقات
َوُهَو  ،وروى َأَحاِدیث ُمنكَرة ،ِألَن اْلَخِلیل بن مّرة قد روى َأَحاِدیث صحاحاً  ؛ُیوجب التََّوقُّف ِفیهِ 

َوَرَأْیت َأَحاِدیثه َعن  ،یَتَكلَّم ِفیهِ  "َما َرَأْیت أحداً  :، وَقاَل  َأْحمد بن َصالح)11(ِعْنِدي ِإَلى الثَِّقة أقرب"
َولم أر  ،ِألَنَُّه َكاَن خامالً  ؛ُه البصریوننما اْستغنى َعنإ و  ،صحاصاً  ،َویحیى بن أبي كثیر ،َقَتاَدة
  ، )14(، وقال یحیى بن معین)13("شیخ صالح" :قال أبو زرعةو  ،)12(َوُهَو ِثَقة" ،َتركه أحداً 

                                                
  ).141/ 3) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(1
  ).92/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(2
  ).29) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (3
  ).148) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (4
  ).223/ 1) ابن حبان، المجروحین (ج(5
  ).159/ 2)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج321/ 3) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(6
  ).461/ 2) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(7
    ).196) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (8
  ).91) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (9

  ).79) ابن شاهین، تاریخ أسماء الثقات (ص (10
  ).53ن، ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحدیث فیه (ص ) ابن شاهی(11
  ).79) ابن شاهین، تاریخ أسماء الثقات (ص (12
  ).379/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(13
  ).227/ 4) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(14
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َعَفاِء الَِّذیَن ُیْكَتُب َحِدیثُُهْم": "ضعیف"، وقال البیهقي :)2(ابن حجرو  ،)1(والنسائي ، )3("ُهَو ِمَن الضُّ
 ،)6(وذكره الساجي ،)5(، وذكره ابن الجوزي)4(لحدیث متروك""ضعیف ا :وقال العجلي

جملة «في  )11(وابن السكن ،)10(، وأبو القاسم البلخي)9(وأبو العرب ،)8(،وابن الجارود)7(والعقیلي
، وذم )12(»طبقة من نسب إلى الضعف ممن احتملت روایته«البرقي في ابن وذكره ، »الضعفاء

"ال  :، َوَقال في موضع آخر)14("فیه نظر" :قال البخاريو  ،)13(یحیى بن معین  الخلیل بن مرة
، وقال ابن )17("ُمْنَكُر الَحِدیِث" :، وقال مرةً )16("روى مناكیر" :، وقال أیضاً )15(یصح حدیثه"

"لیس بقوي في الحدیث، هو  :"ِفیِه َنَظٌر"، وقال أبو حاتم الرازي )19(، وابن القیسراني)18(الجارود
"َلْیَس  :وقال البیهقي ،)21("َلْیَس ِبالَقِويِّ ِعْنَد َأْصَحاِب الَحِدیِث" :رمذي، وقال الت)20(شیخ صالح"

 :قال ابن حبان"، و"ُمْنَكُر اْلَحِدیثِ  :)24(، والبیهقي)23(البخاري، وقال )22(ِباْلَقِويِّ ِفي اْلَحِدیِث"

                                                
  ).38) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (1
  ).196) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (2
  ).4/151البیهقي، شعب اإلیمان (ج )(3
  ).170/ 3)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج227/ 4) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(4
  ).257/ 1) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(5
  ).226/ 4) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(6
  ).19/ 2) العقیلي، الضعفاء الكبیر  (ج(7
  ).170/ 3تهذیب (ج) ابن حجر، تهذیب ال(8
  ).226/ 4) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(9

  ).226/ 4) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(10
    ).226/ 4) المرجع نفسه، (ج(11
  ).226/ 4) المرجع نفسه، (ج(12
  ).85) ابن شاهین، تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین (ص (13
  ).199/ 3) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(14
  ).169/ 3)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج344/ 8مزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج) ال(15
  ).74)، الضعفاء الصغیر (ص 133/ 2) البخاري، التاریخ األوسط (ج(16
)، 344/ 8)، المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج391/ 5)، و(ج336/ 4) الترمذي، السنن (ج(17

  ).169/ 3ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج
  ).226/ 4) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(18
  ).2/657) ابن القیسراني، ذخیرة الحفاظ (ج(19
  ).379/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(20
  ).391/ 5) الترمذي، السنن (ج(21
  ).4/282) البیهقي، شعب اإلیمان (ج(22
  ).5/391(ج لترمذي) الترمذي، سنن ا(23
  ).418إلى السنن الكبرى (ص) البیهقي، المدخل (24
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َواَیة َعن المجاهیل، وروى عن ی ،ُمنكر اْلَحِدیث َعن اْلَمَشاِهیر" حیى بن أبي كثیر، عن كثیر الرِّ
 :ُیَقاُل َلهُ  ،َرَوى َعْنُه ِإْنَساٌن َلْیَس ِبِثَقةٍ  ،ُكلَِّها َمْقُلوَبةٍ  ،أبي سلمة، عن أبي هریرة نسخة طویلة

 ،وأهل الفضل ،وقد حدث عنه اللیث ،"هو شیخ بصري :وقال ابن عدي ،)1(َطْلَحُة بن زید الرقي"
ولیس هو  ،وز الحد، َوهو في جملة من یكتب حدیثهقد جا منكراً  في أحادیثه حدیثاً  رَ ولم أَ 

الِّین"، َوَقاَل َأُبو اْلَوِلید الطیالسي :، وقال أبو داود)2(متروك الحدیث"  :"َخِلیُل الُمْلَحمي من الضَّ
، )4("متروك الحدیث" :، وقال ابن القیسراني)3(یجتمع علیه الناس" ،"َهَذا َخِلیٌل اْلُمْلَحِميُّ ضال

  .)6(، وقال الهیثمي "تكّلم فیه")5("َوثََّقُه َأُبو ُزْرَعَة، َوَضعََّفُه اْلُجْمُهوُر" :يوقال الهیثم

  خالصة القول فیه: -
   .الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

   .لم یوافق اإلمام ابن بشكوال في حكمه سوى ابن القیسراني، وأغلب النقاد على تضعیفه
   .)7(ر، َأُبو َعْبُد اللَّهِ ِشْمُر ْبُن ُنَمی) 28(

  .)8(متروٌك، ال یعرفه أحمد، وهو شیخٌ  ،لیس بشيءٍ : قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي:

، وقال ابن یونس )10("غیر ثقة" :، وقال الجوزجاني)9(ذكره ابن الجوزي في الضعفاء
َأَحاِدیث شمر "ْبن عدي: ، َوَقاَل ا)12("له مناكیر" :، وقال الذهبي)11("منكر الحدیث" :المصري

                                                
  ).286/ 1) ابن حبان، المجروحین (ج(1
  ).509/ 3) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(2
  ).325) سؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعدیل (ص (3
  ).102) ابن القیسراني، معرفة التذكرة (ص(4
  ).10/158وائد (ج) الهیثمي، مجمع الزوائد ومنبع الف(5
  ).3/21(ج المرجع نفسه،) (6
  ).4/260) ابن حجر، لسان المیزان (ج(7
  ).243) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (8
  ).42/ 2) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(9

  ).283) الجوزجاني، أحوال الرجال (ص (10
  ).239/ 1) ابن یونس المصري، تاریخ ابن یونس المصري (ج(11
  ).189الذهبي، دیوان الضعفاء (ص ) (12
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َعَفاء، وشمر  ُمنكَرة، َوُهَو یحدث َعن ُحَسْین بن عبد اهللا بن ضمیَرة، َواْلُحَسْین ِفي جمَلة الضُّ
   .)1("من ُحَسْین، َوإِن َكاَنت َأَحاِدیثه ُمنكَرة ِعْنِدي أحسن َحاالً 

 خالصة القول فیه:

   .لمالراوي منكر الحدیث، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأع

   .النقاد في حكمه أكثرووافق اإلمام ابن بشكوال 
   .)2(َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِن اْلَمَدِنيِّ قاضیها ،َعْبُد اللَِّه ْبُن ِزَیاٍد بن ُسَلْیَمان ْبن َسْمَعان اْلَمْخُزوِميِّ ) 29(

  .)3(متروكٌ  :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي:

زاد ، و )5("ضعیف الحدیث" :، وقال في موضع آخر)4(ٌف""ضعی  :قال َیحَیى بن َمعین
، وقال )7("لیس حدیثه بَشْيٍء" :، وقال أیضاً )6("ءبشيلیس  ،"ضعیف الحدیث في موضغ آخر:

، )10("لیس في الحدیث بشيء": ، وقال أحمد بن حنبل)9("َكذاب" :وقال مرةً  ،)8("لیس بثقة" :مرةً 
  ، )11(د، یحلف باهللا أن ابن سمعان كذاب""سمعت إبراهیم بن سع :وقال في موضع آخر

 :، وقال أیضاً )12("كان متروك الحدیث، وسمعت إبراهیم بن سعد یحلف أنه كذاب" :وقال أیضاً 
"إنما كان یعرف ابن سمعان بالمدینة بالصالة، ولم یكن یعرف بالحدیث، الشامیون أروى الناس 

                                                
  ).69/ 5) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(1
  ).493/ 1) ابن حجر، تقریب التهذیب (ج(2
  ).149) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (3
  ).225/ 3روایة الدوري (ج - ) یحیى بن معین، تاریخ ابن معین (4
  ).123/ 11)، الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج202/ 5) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(5
  ).61/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(6
  ).123/ 11)، الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج202/ 5) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(7
  ).123 /11)، الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج201/ 5) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(8
  ).2/257) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(9

  ).360/ 7) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(10
)، 76/ 3)، وروایة ابنه عبد اهللا (ج95) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة المروذي وغیره (ص (11

  ).352/ 1)، (ج204/ 2(ج
  ).84وذي وغیره (ص ) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة المر (12
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فقال: واهللا ما رأیته  ،ابن سمعان - نا شاهدوأ - "ذكروا عند إبراهیم بن سعد :وقال أیضاً  ،)1(عنه"
وسألته عنه: هل رأیته عند  ،في حلق من حلق الفقه قط، ولقد أخبرني ابن أخي ابن شهاب

"سمعت إبراهیم بن سعد یقول: هو  :، وقال مرةً )2(محمد عمك؟ فقال: واهللا ما رأیته عنده قط"
د من العلماء؟ قال: ما رأیته عند هل رأیت ابن سمعان عند أح :كذاب، قلت البن أخي الزهري

َسِمعت ِإْبَراِهیم بن سعد َوَكاَن ذكر اْبن َحْنَبل  :"َسِمعت َأْحمد َقالَ  :، وقال أبو داود)3(أحد منهم"
 :َیْعِني ِإْبَراِهیم الَِّذي حلف، َقاَل َأْحمد ،َفجعل یحلف َأنه َكذَّاب :عبد اهللا بن ِزَیاد بن سْمَعان َقالَ 

"َسِمْعُت َسِعید ْبن َعْبد العزیز، َیُقول:  :مسهر بو، وقال أ)4(أجرأ ِمْنُه َیْومِئٍذ َعَلْیِه" حداً َما َرَأْیت أ
 :، وقال أبو مسهر )5(كذاب" :فَقاُلوا ،فقرأها علیهم ،فأمكنهم من كتبه، فزادوا فیها ،أتى العراق

یعني  :قال أبو مسهرإنما كان صاحب عمود،  ،بن سمعان صاحب علما"قال اَألْوزاِعّي لم یكن 
، )7(فقال: ثقة" ،عن ابن سمعان ،"سألت عبد اهللا بن وهب :، وقال أحمد بن صالح)6(صالة" 

"َكاَن  :، وقال أیضاً )8(یعني الحدیث" ،"أظن ابن سمعان كان یضع للناس :وقال في موضع آخر
  ، )9(، وهذا ُهَو كذب"یغیر أسماء اللَّه، َیُقول: َحدَّثَِني َعْبد اللَّه ْبن َعْبد الرَّْحَمن

: ، وقَـاَل عبـد اللَّـه بـن َعلـّي ابـن المـدیني)10("ذلك عندنا ضـعیف ضـعیف" :وقال علي بن المدیني
، وقَـاَل َأُبـو حفـص عمـرو )11("سمعت أبي َیُقول: ابن سمعان َروى أحادیث مناكیر، وضعفه جـًدا"

ـــن علـــي ، وقـــال ابـــن )13(""ضـــعیف الحـــدیث جـــداً  :، وقـــال الســـاجي)12(""ضـــعیف الحـــدیث جـــًدا :ْب

                                                
  ).352/ 1) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(1
  ).2/257)، العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج67/ 3)، (ج353/ 1) المرجع نفسه، (ج(2
  ).61/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(3
  .)363) أحمد بن حنبل، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص (4
)، العقیلي، الضعفاء 61/ 5)، ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج244) الجوزجاني، أحوال الرجال (ص (5

  ).202/ 5)، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج257/ 2الكبیر (ج
  ).202/ 5) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(6
  ).360/ 7) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(7
  ).61/ 5حاتم، الجرح والتعدیل (ج ) ابن أبي(8
  ).220/ 5)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج123/ 11) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(9

  ).132) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ص (10
  ).123/ 11) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(11
  ).11/123) المرجع نفسه، (ج(12
  ).221/ 5)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج360/ 7غلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج) م(13
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 :، وقال الـدارقطني)2(متفق على ضعفه"  ،"ضعیف الحدیث :، وقال الباجي)1("ضعیف" :الجارود
، وذكـره یعقـوب بـن سـفیان فـي )4("كـان ضـعیفًا فـي الحـدیث" :، وقال في موضـع آخـر)3("ضعیف"

، وقـال ابـُن في الضـعفاء )7(، والعقیلي)6(، وذكره ابن الجوزي)5("باب من یرغب عن الروایة عنهم"
 ،ورأیـت أروى النـاس عنـه َعبـد اهللا بـن وهــب ،"البـن سـمعان مـن الحـدیث أحادیـث صــالحة :َعـِدي

 :، وقال أبو حـاتم الـرازي)9("ءشي"هو ال  :، وقال أبو زرعة)8(والضعف على حدیثه وروایاته بین"
وقال أبـو بكـر بـن  ،)11("متروك" :، َوَقاَل علي بن اْلُجَنْید)10(سبیله سبیل الترك" ،"ضعیف الحدیث

  ، )13("َمْتُروك الَحِدیث" :، وقال النسائي)12("متروك" :أبي عاصم في كتاب الدعاء

 أیضًا:قال و ، )15("مدني متروك" :، وقال الدارقطني)14("ال یكتب َحِدیثه" :َوَقال في موضع آخر
حد المتروكین في "أ :، وقال الذهبي)17("أحد المتروكین" :، وقال العالئي)16("َمْتُروُك اْلَحِدیِث"

، وقال ابن )20("أحد الهلكى" مرًة:قال و ، )19("مجمع على ضعفه وتركه" أیضًا:قال و ، )18(الحدیث"

                                                
  ).361/ 7) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(1
  ).7/361) المرجع نفسه، (ج(2
  ).337/ 14) الدارقطني، العلل الواردة في األحادیث النبویة (ج(3
  ).1326/ 3) الدارقطني، المؤتلف والمختلف (ج(4
  ).3/37لفسوي، المعرفة والتاریخ (ج) یعقوب ا(5
  ).123/ 2) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(6
  ).257/ 2) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(7
  ).205/ 5) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(8
  ).62/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(9

  ).62/ 5) المرجع نفسه، (ج(10
  ).221/ 5)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج123/ 2اء والمتروكون (ج) ابن الجوزي، الضعف(11
  ).221/ 5) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(12
  ).63) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (13
  ).220/ 5)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج531/ 14) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(14
  ).159/ 2(ج ) الدارقطني، الضعفاء والمتروكون(15
  ).85/ 2)، السنن (ج160/ 8)، و(ج74/ 3) الدارقطني، العلل الواردة في األحادیث النبویة (ج(16
  ).211) العالئي، جامع التحصیل (ص (17
  ).553/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(18
  ).216) الذهبي، دیوان الضعفاء (ص (19
  ).593/ 4) الذهبي، میزان االعتدال (ج(20
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، وقد ذكره ابن حجر في المرتبة الخامسة من )1(اتهمه بالكذب أبو داود وغیره" ،"متروك :حجر
البرقي في ابن ره ، وذك)2(بن حبان بالتدلیس"اووصفه  ،"ضعفه الجمهور :وقال ،مراتب التدلیس

، وقال أبو أحمد  )4("ذاهب": وقال الجوزجاني ،)3(واتهم في روایته" ،"باب من ترك حدیثه
بن ا، وقال هشام بن عروة في )6("كذاب" :، وقال مالك بن أنس)5("ذاهب الحدیث" :الحاكم
"َكاَن  :َداُود و، وَقاَل أب)7(ولقد كذب علي" ،واهللا ما حدثته بها ،إنه حدث عنه بأحادیث" :سمعان

، وقال ابن  )9("كان كذابًا وضاعًا" :، وقال الجوزقاني)8(من الكذابین، ولي قضاء المدینة"
ابن َسمعاَن، هو َعبد اهللا بن زیاد بن َسمعان، َأَقمت َعلیه َكذا وَكذا، وَحَملت عنه، " :الُمبارك

َذَكرت َهذا عن ُمجاهد، فقال: َأوَلیس َفَحدَّث َیوًما عن ُمجاهد، عن ابن َعباس، َفقلُت: ِإنَّك ُكنت 
 وقال ،)11("سكتوا عنه" :، وقال البخاري)10(ُمجاهد ُیَحدِّث عن ابن َعباس؟ َفَكِرهت َحدیثه وَتَركُتُه"

"سألت أبا مصعب، عن ابن  :، َوَقال ُعَبید ْبن ُمَحمَّد الَكْشَوريّ )12("َكاَن مالك یضعفه" أیضًا:
 :، وقال ابن حبان)14("كره حدیثه" :، َوَقال سفیان ْبن َعبد الَمِلك)13("اً دّ تسمعان، َفَقاَل: َكاَن مر 

وكان أحمد بن عمرو بن السرح یمدح ، )15(َویحدث ِبَما لم یسمع" ،"َكاَن ِممَّن یروي َعمَّن لم یره
   .)17(كان ابن وهب یثني علیه، و )16(ابن سمعان

                                                
  ).493/ 1التهذیب (ج) ابن حجر، تقریب (1
  ).54) ابن حجر، تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس (ص (2
  ).221/ 5)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج360/ 7) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(3
  ).244) الجوزجاني، أحوال الرجال (ص (4
  ).221/ 5تهذیب (ج)، ابن حجر، تهذیب ال360/ 7) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(5
  ).60/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(6
  ).201/ 5) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(7
  ).220/ 5)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج123/ 11) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(8
  ).221/ 5)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج361/ 7) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(9

  ).2/257) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(10
  ).96/ 5)، التاریخ الكبیر (ج79) البخاري، الضعفاء الصغیر (ص (11
  ).96/ 5) المرجع نفسه، (ج(12
  ).2/257) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(13
  ).270/ 28) ابن عساكر، تاریخ دمشق (ج(14
  ).7/ 2) ابن حبان، المجروحین (ج(15
  ).360/ 7ال تهذیب الكمال (ج) مغلطاي، إكم(16
  ).361/ 7) المرجع نفسه، (ج(17
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 خالصة القول فیه:

   .ى وأعلمالراوي متروك، واهللا سبحانه وتعالى أعل

  وافق اإلمام ابن بشكوال أغلب النقاد في حكمه بالترك.

، مات سنة سبعین) 30(  ، َأُبو َحْفٍص اْلِمْصِريُّ    .)1(َعْبُد اللَِّه ْبُن َعیَّاِش ْبِن َعبَّاٍس اْلِقْتَباِنيُّ
  .)2(منكر الحدیث، یروي عن المعروفین ما ال یعرف ،متروك :قال ابن بشكوال -

  في الراوي:أقوال النقاد 

  ، )4("َصالح الحدیث" :وقال الذهبي ،)3(ذكره ابن حبان في الثقات

ــُدْوُق" مــرًة:وقــال  "لــیس بــالمتین، صــدوق، یكتــب  :، وقــال أبــو حــاتم الــرازي)5("اِإلَمــاُم، الَعــاِلُم، الصَّ
أخـــرج لـــه مســـلم فـــي  ،"صـــدوق یغلـــط :، وقـــال ابـــن حجـــر)6(حدیثـــه، وهـــو قریـــب مـــن ابـــن لهیعـــة"

"خـرج لــه مســلم فـي المتابعــات، وأرجــو  :وقــال ،، وذكــره ابـن خلفــون فــي كتـاب "الثقــات")7(الشـواهد"
، وقـال ابـن )10("َضـِعْیف اْلَحـِدْیث" :، وقال أبـو داود)9("ضعیف" :، َوَقال النسائي)8(أنه ال بأس به"
ــِن َلِهیَعــَة"  :، وقــال الــذهبي)11("منكــر الحــدیث" :یــونس المصــري وقــال فــي ، )12("ُهــَو َأْقــَوى ِمــِن اْب

"َحِدْیُثه ِفي ِعَداِد الَحَسِن، َوَقْوُل َأِبي َحاِتٍم: ُهَو َقِرْیٌب ِمِن اْبـِن َلِهْیَعـَة، َتصـِلیٌح ِلَحـاِل  :موضع آخر

                                                
  ).317) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1
  ).163) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (2
  ).51/ 7) ابن حبان، الثقات (ج(3
  ).350/ 1) الذهبي، المغني في الضعفاء (ج(4
  ).333/ 7) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(5
  ).126/ 5تم، الجرح والتعدیل (ج) ابن أبي حا(6
  ).317) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (7
  ).109/ 8) مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج(8
)، الكاشف 425/ 4)، الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج411/ 15) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(9

  ). 351/ 5ذیب (ج)، ابن حجر، تهذیب الته470/ 2)، میزان االعتدال (ج583/ 1(ج
  ).233) سؤاالت أبي عبید اآلجري لإلمام أبي داود السجستاني (ص (10
  ).279/ 1) ابن یونس المصري، تاریخ ابن یونس المصري (ج(11
  ).425/ 4) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(12
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، َوَأنَّ اْبـَن ةَ اْبِن َلِهْیَعَة، ِإْذ ُیَقاِرُب ِفي الَوزِن ِبَشْیٍخ َخرََّج َلُه ُمْسـِلٌم، َوَال َرْیـَب َأنَّـُه َأوثَـُق ِمـِن اْبـِن َلِهْیَعـ
   .)1(َلِهْیَعة َأْعَلُم ِبَكِثْیٍر ِمْنُه"

 خالصة القول فیه: 

   .الراوي صدوق یغلط، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  .لم یوافق اإلمام ابن بشكوال النقاد في حكمه على الراوي بالترك 
...َأُبو ُموسَ  ،ِعیَسى ْبن َأبي ِعیَسى اْلَحنَّاُط اْلِغَفاِريُّ ) 31( ویقال  ،میسرة :واسم أبیه ،ى اْلَمَدِنيِّ

   .)2(قبل ذلك :وقیل ،مات سنة إحدى وخمسین ،الخیاط :فیه

  .)3(متروكٌ  :قال ابن بشكوال -

  أقوال النقاد في الراوي:

، )5("ضـعیف" :، وقال َیْحیـى ْبـُن َمِعـین)4(ال یحتج به" ،"كان كثیر الحدیث :قال ابن سعد
 :، وقــال)7("لـیس بَشـْيٍء، وَال یكتـب حدیثـه" :، وَقــال أیضـاً )6(يٍء""لـیس بشـ :وقـال فـي موضـع آخـر
"لــیس  :، وقــال فــي موضــع آخــر)9("ُهــَو ضــعیف" :، وقــال أحمــد بــن حنبــل)8("لــیس حدیثــه بَشــْيٍء"

، )12("ضــعیف" :، وقــال العجلــي)11("لَــیس َیســوى َحدیثــه َشــیًئا" :، وقــال أیضــاً )10(ضــعیف" ءبشــي
، )14("كــان فیــه ضــعف" :، وقــال إبــراهیم الحربــي)13(الحــدیث" "ضــعیف :وقــال أبــو القاســم البغــوي

                                                
  ).334/ 7) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(1
  ).440) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (2
  ).199كوال، شیوخ ابن وهب (ص ) ابن بش(3
    ).462/ 5) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(4
  ).432/ 6)، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج3/392) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(5
  ).184)، وروایة الدارمي (ص 24/ 4روایة الدوري (ج - ) یحیى بن معین، تاریخ ابن معین (6
  ).432/ 6فاء الرجال (ج) ابن عدي، الكامل في ضع(7
  ). 431/ 6)، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج3/392) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(8
  ).432/ 6) المرجع نفسه، (ج(9

  ).289/ 6) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(10
  ).160/ 3) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، روایة ابنه عبد اهللا (ج(11
  ).380،  الثقات (ص ) العجلي(12
  ).225/ 8) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(13
  ).8/225) المرجع نفسه، (ج(14
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ــدَّاَرُقْطِنيّ و ، )2(، ویعقــوب بــن شــیبة)1(وضــعفه الســاجي  :، وقــال الــذهبي)4(يأبــو بكــر البیهقــ، و )3(ال
  في الضعفاء،  )8(، والعقیلي)7(، وابن شاهین)6(، وذكره أبو زرعة الرازي)5(""ضعفوه

 :في الضعفاء والمتروكین، وزاد ابن الجوزي )11(ابن الجوزي، و )10(، والدارقطني)9(وذكره النسائي
، )12(َما عرفَنا َأنه طعن ِإالَّ ِفي َهَذا" ،"ُجْمَلة من َیْأِتي ِفي الَحِدیث (ِعیَسى بن أبي ِعیَسى) عشَرة

"هو : ، َوَقال في موضع آخر)13(باب من یرغب عن الروایة عنهم""وذكره یعقوب ْبن سفیان في 
 :، وقال علي بن المدیني)14(وضعفه" ،فلم یحدث عنه ،حیى بن َسِعید القطانه یآقد ر  ،ضعیف

، )16(مضطرب الحدیث" ي،"لیس بالقو  :، وقال أبو حاتم الرازي)15(ولیس بالقوي" ،كان ضعیفاً "
وال یكتب  ،"لیس بثقة :،  وقال النسائي)17("لیس بالقوي عندهم" :وقال الحاكم أبو أحمد

"سمعت  الفالس:، وقال )19("أحادیثه َال ُیَتاَبُع َعلیها متنًا، وال إسنادًا" :قال ابن عدي، و )18(حدیثه"
كان منكر الحدیث،  :وقال ،فلم یرضه وَذَكر ِحفًظا َسیًِّئا ،وذكر عیسى الحناط ،یحیى بن سعید

                                                
  ).226/ 8) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(1
  ).8/226) المرجع نفسه، (ج(2
  ).97/ 1)، (ج96/ 1)، السنن (ج111/ 12) الدارقطني، العلل الواردة في األحادیث النبویة (ج(3
  ).93/ 1لكبرى (ج) البیهقي، السنن ا(4
  ).112/ 2) الذهبي، الكاشف (ج(5
  ).643/ 2) الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤاالت البرذعي (ج(6
  ).145) ابن شاهین، تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین (ص (7
  ).392/ 3) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(8
  ).76) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (9

  ).160ي، الضعفاء والمتروكین (ص ) الدارقطن(10
  ).240/ 2) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(11
  ).241/ 2) المرجع نفسه، (ج(12
  ).39/ 3) یعقوب الفسوي، المعرفة والتاریخ (ج(13
  ).139/ 3) المرجع نفسه، (ج(14
  ).146) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ص (15
  ).289/ 6حاتم، الجرح والتعدیل (ج ) ابن أبي(16
  ).226/ 8) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(17
  ).225/ 8) المرجع نفسه، (ج(18
  ).436/ 6) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(19
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، )4("متروك الحدیث"، وقال النسائي :)3(، وأبو داود)2(الفالسل ، وقا)1(وكان ال یحدث عنه"
 ،"متروك الحدیث :في موضع آخر الفالس"متروك"، وقال  :)6(، وابن حجر)5(والدارقطني

 ،َفاحش اْلَخَطأ ،كثیر اْلَوهم ،َواْلِحْفظ ،"َكاَن سيء اْلَفهم: وقال ابن حبان ،)7(ضعیف الحدیث جدًا"
   .)8("لكثرته اْستحق الّتْرك

 خالصة القول فیه:

   .الراوي متروك، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

  وافق اإلمام ابن بشكوال بعض النقاد في حكمه بالترك.

  المطلب الثالث
  الرواة الذین اتهموا بالكذب أو وصفوا به صراحة

، )9(َأَبا اْلَحَسنِ  ؛ یكنى:زید اللََّواِتي اْلُمْقِرُئ، یعرف: بابن البیاز َیْحَیى ْبُن ِإْبرَاِهیَم بن أبي ) 32(
    .)10(توفي سنة ست وتسعین وأربع مائة

وادعاء الروایة عن أقوام لم  ،وینسبه إلى الكذب ،ضعفهیسمعت بعضهم  :قال ابن بشكوال -
، ألنه اختلط في - واهللا أعلم- وال كاتبوه، ویشبه أن یكون ذلك في وقت اختالطه  ،یلقهم

 .)11(آخر عمره

 

                                                
  ).289/ 6) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(1
/ 8حجـــر، تهـــذیب التهـــذیب (ج )، ابـــن320/ 3)، میـــزان االعتـــدال (ج179/ 4) الـــذهبي، تـــاریخ اإلســـالم (ج(2

225.(  
  ).225/ 8) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(3
  ).75) النسائي، مشیخة النسائي = تسمیة الشیوخ (ص (4
  ).54) الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص (5
  ).440) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6
  ).289/ 6) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(7
  ).117/ 2حبان، المجروحین (ج) ابن (8
  ).633) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (9

  ).634) المرجع نفسه، (ص (10
  ). 634) المرجع نفسه، (ص (11
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 أقوال النقاد في الراوي:  -

، وفرحنا به ده بالقراءات عالیاً وقد وقع لنا سن.. .تصدر لإلقراء. وعمر دهراً قال الذهبي: "
شیخ  ،صاحب كتاب النبذ النامیة، وقال ابن الجزري: ")1("وبان لنا ضعفه ،، ثم أوذینا فیهوقتاً 

  .)2("األندلس، إمام كبیر
 خالصة القول فیه:

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.

  ، اإلمام الذهبي في كالمهم.اإلمام ابن بشكوالوافق 

، یكنى: َأَبا اْلَحَسِن، وتوفي سنة ) 33( ُخَلْیِص ْبِن َعْبِد اللَِّه بن َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اللَِّه اْلَعْبَدِريَّ
   .)3(ثالث عشرة وخمس مئة

وسمعت  ،وسمع منه جماعة من أصحابنا ،لم یكن بالضابط لما كتب :قال ابن بشكوال -
 .)4(وینسبه إلى الكذب ،بعضهم یضعفه

  في الراوي: أقوال النقاد -

وكان من المختصین بأبي عمر، وأكثر الروایة  ...فقیه محدثقال أبو جعفر الضبي: "
ذكر بعض أصحابنا أنه كان غیر ضابٍط لكتبه على كثرة ما وقال القاضي عیاض: "، )5("عنه
"، وقد وقع اسمه كتب بخّطه ِعلًما كثیًرا، ولم یكن بالّضابط لما كتب، وقال الذهبي: ")6("كتب
  . )8("ضعیف"أبو جعفر بن صابر: ، وقال )7(ُخَلْیص ْبن ُعَبْید اهللا فیه:

 : خالصة القول فیه

  الراوي ضعیف، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.

                                                
 ). 251) الذهبي، معرفة القراء الكبار على القراء واألعصار (ص(1
 ).2/364) ابن الجزري، غایة النهایة في طبقات القراء (ج(2
  ).178بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص  ) ابن(3
  ).   178) المرجع نفسه، (ص (4
 ). 291)  أبو جعفر الضبي، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلس ((5
 ).150)  القاضي عیاض، الغنیة فهرست شیوخ القاضي عیاض، (ص(6
 ).11/202)  الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(7
 ).3/377المیزان (ج )  ابن حجر، لسان(8



403  
  

  أغلب النقاد في حكمه. اإلمام ابن بشكوال وافق
اللَِّه، وتوفي سنة أربع وتسعین ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمَفرِِّج بن ِإْبرَاِهیم اْلُمْقِرُئ؛ یكنى: َأَبا َعْبِد ) 34(

  .)1(وأربع مائة

وأنكروا  ،كان یكذب فیما ذكره في ذلك كله. وقد وقف على ذلك أصحابنا :قال ابن بشكوال - 
 )2(.ما ذكره

  أقوال النقاد في الراوي:

قیل إنه قرأ على مكي  ، وكذبه الذهبي فقال: ")3("ثقة"علي بن أبي األحوص:  وأبقال 
بي عمرو الداني، وأبي علي األهوازي ومحمد بن الحسین الكارزیني، وما بن أبي طالب، وأ

  .)5("مقرئ متصدر مشهور ، وقال ابن الجزري: ")4("جمع األخذ عن هؤالء علمت أحداً 
 خالصة القول فیه: 

  الراوي كذاب، واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.

بشكوال في حقه أن محمد بن  وسبب كالم ابن اإلمام الذهبي، اإلمام ابن بشكوال، وافق
   .)6(أن له رحلة إلى المشرق روى فیها عن أبي علي األهوازي المقرئ وغیره :المفرج قال

  

  

  

                                                
  ).533) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (1
  ). 533) المرجع نفسه، (ص (2
 ). 7/516)  ابن حجر، لسان المیزان (ج(3
 ).254)  الذهبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار (ص(4
 ).2/265)  ابن الجزري، غایة النهایة في طبقات القراء (ج(5
  ).533) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (6
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  المبحث الثالث
  مراتب الجرح عند اإلمام ابن بشكوال

بعد دراسة ألفاظ الجرح عند اإلمام ابن بشكوال، وترجمة الرواة المجروحین لدیه، ومقارنة 
على الراوي بغیره من النقاد، واالجتهاد في الخروج بخالصة من مجموع حكم ابن بشكوال 

األقوال، كان البد من االجتهاد في تقسیم هذه األلفاظ في مراتب للجرح، ووضع األلفاظ التي 
جرح بها اإلمام ابن بشكوال تحت كل مرتبة مناسبة، فكان هناك ثالث مراتب للجرح عند اإلمام 

  ابن بشكوال، هي كاآلتي:

   :المرتبة األولى: الجرح بوصف یدل على الضعف الیسیر في الراوي
   .صف المرتبة: مرتبة االعتبارو  - 

 أو لالستشهاد، كما أنها ال تقوم بمفردها ،وهم الضعفاء الذین تكتب أحادیثهم لالعتبار
   .(ترتقي بالمتابعات والشواهد)

  مصطلحات المرتبة:   - 

  "ضعیف".، یمس بضعف""أضعف إخوانه"، ""مقل، لین الحدیث"، 

   :المرتبة الثانیة: الجرح بوصف یدل على الضعف الشدید في الراوي
  وصف المرتبة: مرتبة الترك:   - 

وال  ،بحیث ال یحتج بأحادیثهم، وال تستخدم لالعتبار ،وهم الضعفاء ضعفًا شدیداً 
   .لالستشهاد

  مصطلحات المرتبة:   - 

  .یس بشيء""لیس بشيء"، "لیس بشيء ضعیف"، "ضعیف جدًا ل 

  ."منكر الحدیث"، "له منكرات مطروح البتة" 

  متروك"، "ضعیف الحدیث شبه المتروك". ،منكر الحدیث"، "لیس بشيء ،"متروك"، "متروك

  أو التهمة به: ،المرتبة الثالثة: الجرح بالكذب
  وصف المرتبة: حكمها كالمرتبة الثانیة (مرتبة الترك أیضًا):  - 
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الذین ال یجوز روایة أحادیثهم أبدًا، إال من  ،ظ الرواة الكذابینأما هذه المرتبة فهي أللفا
  باب بیان وضعها وكذبها.

  مصطلحات المرتبة:   - 
  "."سمعت بعضهم یضعفه وینسبه إلى الكذب  

  .كان یكذب فیما ذكره في ذلك كله"" 

وبعد بیان مراتب الجرح عند اإلمام ابن بشكوال، تجدر اإلشارة إلى أن هذه المراتب 
في جرح الرواة، والنظر في  وعباراته اإلمام ابن بشكوال من خالل تتبع أقوال ،تنبطتاس

مدلوالتها، والمقارنة بین أحكامه وأحكام غیره من النقاد، حیث إن اإلمام ابن بشكوال لم یصرح 
  .بهذه المراتب في أي كتاب له، حتى في كتبه التي تناولت أقواله في الجرح والتعدیل
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  الرابعالمبحث 
  خصائص منهج اإلمام ابن بشكوال في التجریح.

منهًجا علمًیا دقیًقا في نقد الرَِّجال، وتتبع أحوالهم َجْرًحا وَتْعِدیًال،  ابن بشكوالإنَّ لإلمام 
یمكن  ،وبیان من تُقَبل روایاته ممن ُترّد، وهذا المنهج له خصائص ممیزة، وقواعد وأسس واضحة

مما یسهم في رسم الهیكل العام لمنهجه  ؛وعباراته الواردة في الَجْرح هاستنباطها من خالل أقوال
  - النقدي، وهذه الخصائص تتمثل فیما یلي:

  التوسُّط واالعتدال في الَجْرح: -1
 .)1(النُّقَّاد إلى متشددین متعنتین، ومعتدلین منصفین، ومتساهلین قّسم العلماء

والذي یترجح لي، ي قسم من هذه األقسام، ویالحظ أنَّ اإلمام ابن بشكوال لم یذكر في أ
المنصفین في جرح الرَِّجال، ویرجع ذلك إلى  ،أنَّه من النُّقَّاد المتوسطین المعتدلین -َواللَُّه َأْعَلمُ - 

  أمرین، هما: 

أو التساهل في جرح الرَِّجال، ولو ُعرف بشيٍء  ،أو حدیثًا بالتشدد ،أ. لم أجد من وصفه قدیًما
  كما هو حال غیره. ،أمره من ذلك الشتهر

ب. وافق النقاد اإلمام ابن بشكوال في أغلب أحكامه على الرواة، مع شيء من التفاوت في 
  على النحو التالي:  ،بعض األحیان في الرتبة

  واة.) ر 4وافق كل النقاد في جرح ( - 

  ) راویًا منهم.16وافق أغلب النقاد في جرح ( - 

  نهم.) رواة م5وافق بعض النقاد في ( - 

  ) رواة.10خالف النقاد في ( - 

من خالل استخدامه لنفس ألفاظ وعبارات الجرح والتعدیل التي  ،ج. محاكاته لألئمة المعتدلین
  استخدموها.

كان من  على أنه ،یمكن االجتهاد في تصنیف اإلمام ابن بشكوال :وبناًء على ما سبق
  لبعیدین عن التشدد أو التساهل، َواللَُّه َأْعَلُم. المتوسطین في جرح الرَِّجال، ا ،النُّقَّاد المعتدلین

                                                
  ).172 - 171ص) الذهبي، ذكر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل (1(
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  الدقة واألمانة العلمیة والموضوعیة في جرح الرَِّجال:  -2
في جرح الرَِّجال بالدِّقة واألمانة والموضوعیة، فقد سار  ابن بشكوالتمیز منهج اإلمام 

یحكم على الرواة بما یستحقه بعیًدا عن اتِّباع الهوى والمحاباة، فقد كان  ،وفق قواعد علمیة دقیقة
  كل منهم.

، وقوله )1(َعْبد الرَّْحَمن ْبن زید ْبن أسلم العدوي: هو أضعف إخوتهومثال ذلك: قوله في 
یكتب من حدیثه المغازي والرغائب، وكان  ،في نجیح بن عبد الرحمن السندي المدني: ضعیف

  .)2(اً یَّ مِّ أُ 

  ح:اعتماده لمصادر علمیة دقیقة في التجری -3
اعتمد اإلمام ابن بشكوال على مصادر علمیة دقیقة في التجریح، تتمثل بأحكام النقاد 
السابقین له، التي تمثل خالصة الدراسة للرواة ومرویاتهم، باإلضافة الطالعه على أحكام من 
عاصروه من النقاد، والسؤال والبحث معهم عن أحوال الرواة، ومعرفة حلهم وترحالهم، كي تكون 

  هم على الرواة دقیقة.أحكام

عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد اهللا بـن ذكـوان: ضـعیٌف، لـیس عنـد قوله في  :ومثال ذلك
، وقولــه فــي خلــیص بــن عبــد اهللا بــن أحمــد بــن عبــد اهللا العبــدري: لــم یكــن )3(أهــل العــراق بشــيءٍ 
وینســبه إلــى  ،وســمعت بعضــهم یضــعفه ،وســمع منــه جماعــة مــن أصــحابنا ،بالضــابط لمــا كتــب

   .)4(الكذب

  ، وتأییده لهم:بعباراتهم نفسهاموافقته ألحكام بعض النقاد  -4
كانت أحكام اإلمام ابن بشكوال على الرواة نابعة من الخبرة الشخصیة، لكن هذا ال 

، ومثال ذلك: نفسها عباراتهمبیمنع أنه كان یعتبر في أحیان كثیرة بأقوال بعض العلماء، فیوافقهم 
، وكذلك قال فیه  َیحَیى بن َمعین )5(:لیثي لیس بشيءٍ  ض بن جعدبة اللیثيیزید بن عیاقوله في 

                                                
  ).168) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (1
  ).141) المرجع نفسه، (ص (2
  ).173) المرجع نفسه، (ص (3
  ). 178) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ علماء األندلس (ص(4
  ).252) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (5
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وكذلك ، )2(عبد اهللا بن زیاد بن سلیمان بن سمعان المخزومي: متروكٌ وقوله في  ،)1("لیس بشيٍء"
 :، وقال النسائي)4("متروك" :، وقال أبو بكر بن أبي عاصم)3("متروك" :قال فیه علي بن اْلُجَنْید

  .)6("مدني متروك" :، وقال الدارقطني)5(ك الَحِدیث""َمْتُرو 

  مخالفته ألحكام بعض النقاد: -5 
خالف اإلمام ابن بشكوال بعض النقاد في أقوالهم، فقد كان له رأیه الخاص، وأحكامه 

من  اً خالف جمعحیث ، )7(ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َزْیِد: یمسه ضعفٌ المختلفة، ومثال ذلك: قوله في 
، وأحمد بن )9(وزاد "قلیل الحدیث"، ویحیى بن معین )8(نقاد الذین وثقوه منهم ابن سعدال

  وغیرهم كثیر.، )13(، وأبو حاتم الرازي)12(والعجلي، )11(، وأبو داود)10(حنبل

: شیٌخ یمس بضعفٍ وكذلك قوله في  خالف أیضًا حیث ، )14(ُقَرْیُش ْبُن َحیَّاَن اْلِعْجِليُّ
 :وزاد )17(، والنََّسائي)16(، وعلي بن المدیني)15(یحیى بن معین منهم ،وثقوهمن النقاد الذین  اً جمع

                                                
)، 227روایة الدارمي (ص  - )، ابن معین، تاریخ ابن معین 464) ابن الجنید، سؤاالت ابن الجنید (ص (1

  ).86/ 4)، وروایة الدوري (ج1/61وروایة ابن محرز (ج
  ).149) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (2
  ).5/221)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج123/ 2) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(3
  ).5/221) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(4
  ).63) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (5
  ).2/159) الدارقطني، الضعفاء والمتروكون (ج(6
  ).190) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (7
  ).5/437) ابن سعد، الطبقات الكبرى (ج(8
  ).6/132الجرح والتعدیل (ج ) ابن أبي حاتم،(9

)، أبو داود، سؤاالت أبي داود 2/506) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال روایة ابنه عبد اهللا  (ج(10
  ).217لإلمام أحمد (ص 

  ).5/ 13) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(11
  ).360) العجلي، الثقات (ص (12
  ).132/ 6) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(13
  ).224) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (14
  ).423) ابن الجنید، سؤاالت ابن الجنید ألبي زكریا یحیى بن معین (ص (15
  ).173) محمد بن أبي شیبة، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ص (16
  .)8/375)، ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج591/ 23) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(17
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، وقال )4(، وذكره ابن حبان في الثقات )3(، وابن حجر)2(، والذهبي)1("ال بأس ِبِه"، والدار قطني
  "ال بأس به ".  :)6(وأبو حاتم الرازي ،)5(أحمد بن حنبل

األلفاظ، مختلفة الدالالت، متعددة  استعمال مصطلحات وعبارات للَجْرح، متنوعة -6
  المراتب: 

واة مصطلحات ابن بشكوالاستعمل اإلمام  متنوعة في  ،وعبارات كثیرة ،في جرح الرُّ
ضعیف «، »ضعیف«، »یمس بضعف«، »أضعف إخوانه«مختلفة في دالالتها، وهي:  ،ألفاظها

منكر «، »متروك«، »لیس بشيء متروك«، »لیس بشيء ضعیف«، »، لیس بشيء»جداً 
سمعنا بعضهم یضعفه «، »له منكرات مطروح البتة«، »متروك منكر الحدیث«، »الحدیث

   .»وینسبه إلى الكذب

َواة  ویمكن وضع هذه المصطلحات والعبارات بحسب دالالتها، وما تمثله في جرح الرُّ
  في مراتب ثالث، هي: 

  األولى: مرتبة الجرح الیسیر. - 
  الثانیة: مرتبة الجرح الشدید. - 
  الثالثة: مرتبة الرَّْمِي بالكذب والوضع. - 

  مع مالحظة أنَّ المرتبة األولى لالعتبار، والمرتبتین الثانیة والثالثة للرَّد.

  في بیان أحوال الرواة: طاستعمال الجرح المطلق فق -7
فقد جرح اإلمام ابن بشكوال الرواة، واستعمل عبارات الجرح المطلق، ولم أقف على من   

    .جرح النسبي، واهللا أعلى وأعلمجرحه بال

 .)8(شیٌخ ضعیفٌ :  )7(اْلُجَمحيُّ  ْشَهُل ْبُن َحاِتمأَ ومثال ذلك قوله في: 

                                                
  ).265) الحاكم، سؤاالت الحاكم للدارقطني (ص (1
  ).2/137) الذهبي، الكاشف (ج(2
  ).455) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (3
  ).7/346) ابن حبان، الثقات (ج(4
  ).7/142) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5
  ).142/ 7) المرجع نفسه، (ج(6
  ).113) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص: (7
  ).61بن بشكوال،  شیوخ ابن وهب (ص: ) ا(8
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  التوسُّط واالعتدال في عبارات الَجْرح:  -8
  .وعبد الرحمن بن مهدي ،كیحیى القطان :هذا منهج سار علیه كبار أئمة الجرح والتعدیل    

في الجرح تختلف بحسب منهج قائلها؛ فمنهم من یكون شدید اللفظ ومن المعلوم أن ألفاظ األئمة 
ینا )1(اإلمام السخاوي في "فتح المغیث" ذكرهوالعبارة، كاإلمام الشافعي، دلیل ذلك ما  ، قال: "ُروِّ

أْكُس  ،عن الُمَزِني، قال: سمعني الشافعي یوًما، وأنا أقول: فالن َكذَّاب، فقال لي: یا أبا إبراهیم
  أْحِسْنها، ال تقل فالن: َكذَّاب، ولكن قل: حدیثه لیس بشيء".ألفاَظك 

ر اإلمام یومنهم من یكون رقیق اللفظ والعبارة، كاإلمام أحمد بن حنبل، دلیل ذلك تفس    
  : "هي باالستقراء كنایة عمن فیه لین".)2("كذا وكذا"، فقال :الذهبي لعبارة اإلمام أحمد

في جرح الرواة؛ فإن عباراته  ابن بشكوال توسط اإلمام وكما ثبت في النقطة المتقدمة من    
أو تساهل ورّقة  ،بعیدة عن تشدد في العبارات ،ومعتدلة ،أیًضا في الجرح جاءت بألفاظ متوسطة

  في األلفاظ.

  تفسیر الجرح أحیاًنا:  -9
َواة یتسم بالنزاهة ابن بشكوالكان منهج اإلمام   وسداد الرأي، ومن األدلة ،في جرح الرُّ

أنَّه كان یفسر الجرح أحیاًنا، مما یساعد في الوقوف على أسباب الجرح في  :الواضحة على ذلك
، َأب اللَِّه ْبنِ  َعْبدِ الرَّاوي عنده، ومثال ذلك قوله في:  : َحْفٍص اْلِمْصِريِّ  يَعیَّاِش ْبِن َعبَّاٍس اْلِقْتَباِنيُّ

  .)3(منكر الحدیث، یروي عن المعروفین ما ال یعرف ،متروك

وینسبه  ،اللواتي المقرئ: سمعت بعضهم ضعفه زیدوقوله في یحیى بن إبراهیم بن أبي 
وال كاتبوه، ویشبه أن یكون ذلك في وقت  ،وادعاء الروایة عن أقوام لم یلقهم ،إلى الكذب

  .)4(ألنه اختلط في آخر عمره ؛اختالطه واهللا أعلم

  عدم تفسیر الَجْرح غالًبا: -10 
وعباراته  ،ام ابن بشكوال كان یفسر الَجْرح أحیاًنا، لكن بالنظر في أقوالهنَّ اإلمإ :قلنا

  یتبیَّن أنَّه كان ال یفسر الَجْرح في مواطن عدیدة، من ذلك قوله:  ،الواردة في الَجْرح

                                                
  ).2/292) السخاوي، فتح المغیث (ج1(
  ).4/483) الذهبي، میزان االعتدال (ج2(

  ).163) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (3
  ).634) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (4



411  
  

،  یمس بضعفٍ    .)1(ِإْبَراِهیُم ْبُن ِإْسَماِعیَل ْبِن َأِبي َحِبیَبَة األَْنَصاِريُّ اَألْشَهِليُّ

َواة  :ا ال شك فیهومم أنَّ اإلمام ابن بشكوال كان ال یطلق أي حكم من أحكامه على الرُّ
َواة وأخبارهم. ،جزاًفا؛ بل إنَّ ذلك یأتي بعد دراسة شاملة   وتتبع علمي دقیق ألحوال الرُّ

  صدار الحكم علیه:إثم  ،اإلشارة إلى بلد الراوي أحیاناً  - 11
، )3(مكي یمس بضعفٍ  :)2(العزیز بن أبي رواد عبد المجید بن عبدقوله في  مثال ذلك:

   .)4(وقوله في ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي ُحَمْیٍد إبراهیم األَْنَصاِرّي: مدني ضعیف الحدیث، شبیه بالمتروك

  التفرد في جرح بعض الرواة: - 12
أو  ،الذین لم یذكر فیهم أقوال جرح ،انفرد اإلمام ابن بشكوال بتجریح بعض الرواة

الرواة الذین ذكرتهم في مبحث من ینسب إلى الكذب، فهؤالء الرواة لم أجد  :ثال ذلكتعدیل، وم
سمعت  :ید اللواتي المقرئ، قال ابن بشكوالز ، وهم: یحیى بن إبراهیم بن أبي مأقواًال للنقاد فیه

وال كاتبوه، ویشبه أن  ،وادعاء الروایة عن أقوام لم یلقهم ،ضعفه وینسبه إلى الكذبیبعضهم 
  .)5(ألنه اختلط في آخر عمره ؛واهللا أعلم ،ذلك في وقت اختالطه یكون

لم یكن بالضابط  :وخلیص بن عبد اهللا بن أحمد بن عبد اهللا العبدري، قال ابن بشكوال
   .)6(وینسبه إلى الكذب ،وسمعت بعضهم یضعفه ،وسمع منه جماعة من أصحابنا ،لما كتب

كان یكذب فیما ذكره في ذلك  :بن بشكوالومحمد بن المفرج بن إبراهیم المقرئ، قال ا
 .)7(وأنكروا ما ذكره ،كله. وقد وقف على ذلك أصحابنا

  

  

  

                                                
  ).50) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (1
  ).361ذیب (ص ) ابن حجر، تقریب الته(2
  ).185) ابن بشكوال، شیوخ ابن وهب (ص (3
  ).110) المرجع نفسه، (ص (4
  ).634) ابن بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة األندلس (ص (5
  ).178) المرجع نفسه، (ص (6
  ).533) المرجع نفسه، (ص(7
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  المبحث الخامس
  ن ونتائجهیجدول الرواة المجرح

بعد دراسة أقوال اإلمام ابن بشكوال، ومقارنتها بأقوال غیره من النقاد في الرواة 
، عمل جدول تبرز فیه مجروحینواة ال، وجدت من الفائدة لتسهیل عرض نتائج الر جرحینالم

  مراتب الرواة، وذلك بوضع كل راٍو تحت المرتبة المناسبة له، مع ذكر البیانات الالزمة للراوي.

  : المجرحینجدول الرواة 

  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

  لجرح الیسیرالرواة الذین جرحهم بألفاظ تدل على ا
سبرة بن عبد   .1

  العزیز الجهني
مقل، لین 
  الحدیث

لیس به   وثق
  بأس

لیس به 
  بأس

لم یوافق 
اإلمام ابن 
بشكوال 
النقاد في 

  حكمه
ِإْبَراِهیُم ْبُن   .2

ِإْسَماِعیَل ْبِن 
  َأِبي َحِبیَبةَ 

َكاَن َصوَّاًما   یمس بضعف
َقوَّاًما ِمَن 
اْلَعاِبِدیَن، 
َلِكنَُّه َواِهي 

َحِدیِث الْ 
  ِعْنَدُهمْ 

وافق اإلمام   ضعیف  ضعیف
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 

على 
تضعیف 

  الراوي
ِإْسَماِعیُل ْبُن   .3

ِإْبَراِهیَم 
  اَألْنَصاِريُّ 

مجهول   یمس بضعف
والحدیث 
الذي رواه 

  ءبشيلیس 

وافق اإلمام   مجهول  مجهول
ابن بشكوال 
  أغلب النقاد

َعْبُد اْلَحِكیِم ْبُن   .4
للَِّه ْبِن َعْبِد ا

  َأِبي َفْرَوةَ 
  

  

الفرویون كلهم 
یمسون 
  بضعفٍ 

لم یوافق   ثقة    صویلح
اإلمام ابن 
 بشكوال أحدٌ 
من النقاد 

على 
  تضعیفه
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

َعْبِد الرَّْحَمِن ْبُن   .5
َعْبِد اللَِّه ْبِن 

  ُعَمرَ 
  
  
  
  

وافق ابن   متروك  متروك  تركوه  یمسه ضعف
اإلمام 
بشكوال 

بعض النقاد 
على 

تضعیف 
 الراوي،
ن إحیث 

أغلب النقاد 
 :قالوا عنه
  متروك

عبد المجید بن   .6
عبد العزیز بن 

  أبي رواد
  

 مرجئ"ثقة   یمس بضعف
داعیة غمزه 
ابن حبان"، 

 :وقال
صدوق 
مرجئ 
  كأبیه"

"صدوق 
 یخطئ،

وكان مرجئًا 
أفرط بن 

حبان فقال 
  متروك

صدوق 
یخطئ، 
  وكان مرجئاً 

مام وافق اإل
ابن بشكوال 
بعض النقاد 

على 
فه، تضعی
ن إحیث 

أغلب النقاد 
وثقوه 

واحتجوا به 
نه إ :وٕان قیل

داعیة إلى 
  بدعته

عثمان بن   .7
عطاء بن أبي 

  مسلم

وافق اإلمام   ضعیف  ضعیف  ضعفوه  یمس بضعف
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 

على 
  تضعیفه
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

ِد   .8 ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ
  ْبِن َزْیدِ 

ِثَقة لینه   یمسه ضعف
یحیى بن 

مِعین، وقال 
ثقة له 

  رائبغ

لم یوافق   ثقة  ثقة
اإلمام ابن 
بشكوال 
النقاد في 
تضعیفه 
للراوي، 

ن كل إحیث 
النقاد على 

  توثیقه

ُقَرْیُش ْبُن َحیَّاَن   .9
  اْلِعْجِليُّ 

شیخ یمس 
  بضعف

لم یوافق   ثقة  ثقة  ثقة
اإلمام ابن 

بشكوال النقاد 
على 

تضعیفه 
للراوي: حیث 

ن جمیع إ
  النقاد وثقوه

یحیى ْبن َعْبد   .10
  اهللا ْبن َسالم

لم یوافق   صدوق  صدوق  صدوق  یمسه ضعف
اإلمام ابن 

بشكوال النقاد 
على 

تضعیف 
  الراوي

َأْشَهُل ْبُن َحاِتم   .11
  اْلُجَمحيُّ 

صدوق   صدوق  شیخ ضعیف
  یخطئ

صدوق 
  یخطئ

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
بعض النقاد 

على 
تضعیفه 
  للراوي.
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

الضحاك بن   .12
عثمان بن عبد 

  اهللا

وافق اإلمام   یهمصدوق   صدوق یهم  قصدو   ضعیف
ابن بشكوال 
بعض النقاد 

على 
تضعیفه، 

ن إحیث 
أكثر النقاد 
  على توثیقه

اْلُمْنَكدر بن   .13
د بن  ُمَحمَّ
  اْلُمْنَكدر

  

  

وافق اإلمام   ضعیف  لین الحدیث  فیه لین  شیخ ضعیف
ابن بشكوال 
معظم النقاد 

على 
  تضعیفه

عبد اْألَْعَلى ْبن   .14
ِه ْبِن َعْبِد اللَّ 

  َأِبي َفْرَوةَ 

لم یوافق   ثقة  ثقة فقیه    ضعیف
اإلمام ابن 
بشكوال 

النقاد على 
تضعیفه 
  للراوي

عبد الرحمن بن   .15
  أبي الزناد

  

  

  

  

ضعیٌف، لیس 
عند أهل 

  العراق بشيءٍ 

َمْشُهور وثق 
َوَضعفه 
  النََّساِئيّ 

صدوق 
تغیر حفظه 

لما قدم 
بغداد وكان 

  فقیهاً 

 صدوق
تغیر حفظه 

دم لما ق
  بغداد

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 

على 
  فهتضعی



416  
  

  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

عبد الرَّْحَمن بن   .16
  ِزَیاد بن َأْنُعمٍ 

اِإلَماُم،   ضعیف
الُقْدَوُة، َشْیُخ 
اِإلْسَالِم، 
َقاِضي 
ِإْفِرْیِقَیَة، 
َوَعاِلُمَها، 
َوُمَحدُِّثَها، 
َعَلى ُسوٍء 
  ِفي ِحْفِظه

ضعیف في 
 ،حفظه

وكان رجًال 
  صالحاً 

یف من ضع
  جهة حفظه

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 

على 
  تضعیفه

  

َعْبد الرَّْحَمن ْبن   .17
  زید ْبن أسلم

هو أضعف 
  إخوته

وافق اإلمام   ضعیف  ضعیف  ضعفوه
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 

على 
  تضعیفه

ُقرَُّة ْبُن َعْبِد   .18
الرَّْحَمِن ْبِن 

  َحْیِویلٍ 

  ضعیف

  

صویلح 
الحدیث 
روى له 

سلم في م
الشواهد 
  وضعف

صدوق له 
  مناكیر

وافق اإلمام   ضعیف
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 

على 
  تضعیفه

محمد ْبن َأِبي   .19
  هیماحمید إبر 

مدني ضعیف 
الحدیث، 
شبیه 

  بالمتروك

م اوافق اإلم  ضعیف  ضعیف  ضعیف
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 

على 
  تضعیفه

نجیح بن عبد   .20
  الرحمن السندي

ضعیف یكتب 
حدیثه من 

"اِإلَماُم، 
الُمَحدُِّث، 

ضعیف  
  أسن واختلط

وافق اإلمام   ضعیف
ابن بشكوال 
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

المغازي 
والرغائب، 
  وكان أمیاً 

  

َصاِحُب 
  (الَمَغاِزي)"

أغلب النقاد 
على 
  تضعیفه

  الرواة الذین جرحهم بألفاظ تدل على الجرح الشدید

ِإْسَحاق ْبن   .21
  َیْحَیى ْبن َطْلَحة

ضعیٌف جدًا، 
  ءٍ لیس بشي

وافق اإلمام   ضعیف  ضعیف  ضعفوه
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 
على حكمه 
  على الراوي

َعْبُد اْلَحِمیِد ْبُن   .22
ُسَلْیَماَن 
  الخزاعي

لیس بشيٍء 
  ضعیفٌ 

وافق اإلمام   ضعیف  ضعیف  ضعفوه
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 
في حكمه 
  على الراوي

َمْسَلَمة بن علّي   .23
  الُخَشنيُّ 

لیس بشيٍء، 
  وكمتر 

 :واه، وقال
  تركوه

لیس بشيء   متروك
  متروك

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 
 في حكمه.

  

یزید بن عیاض   .24
  بن جعدبة

ترك، وقال   لیس بشيءٍ 
  تالف

  

  

  

ضعیف   
  لیس بشيء

  

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
النقاد في 

  حكمه
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

خیران الدَِّمْشِقي   .25
  اْلَكْلِبيّ 

وثق، وله   منكر الحدیث
منكر،  خبر

لعل ذلك من 
  شیخه

خالف اإلمام   مقبول  
ابن بشكوال 

  النقاد

َشِبیُب ْبُن َسِعیٍد   .26
  التمیمي

 ،له منكرات
مطروح البتة، 

هو أحد 
الثالثة الذین 

طرحهم 
الحارث بن 
مسكین من 
موطأ ابن 
  وهب وجامعه

ثقة یأتي 
  بغرائب

ال بأس 
بحدیثه من 
روایة ابنه 

أحمد عنه ال 
من روایة 
  ابن وهب

ثقة إال في 
روایة ابن 

  وهب

لم یوافق 
اإلمام ابن 
بشكوال 
النقاد في 

حكمه، حیث 
كان اإلمام 

في  اً شدید
حكمه على 

  شبیب

اْلَحاِرُث ْبُن   .27
  َنْبَهاَن، اْلَجْرِميُّ 

ضعیٌف 
  متروكٌ 

وافق اإلمام   متروك  متروك  ضعفوه
ابن بشكوال 
كل النقاد 
  في حكمه.

الخلیل بن مرة   .28
  الضبعي

لم یوافق   ضعیف  ضعیف    كمترو 
اإلمام ابن 
بشكوال في 
حكمه سوى 

ابن 
القیسراني، 

وأغلب النقاد 
على 
  تضعیفه
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

  شمر بن نمیر  .29

  

  

لیس بشيٍء 
متروٌك، ال 
یعرفه أحمد، 

  وهو شیخٌ 

منكر     له مناكیر
  الحدیث

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 

النقاد  أكثر
  في حكمه

عبد اهللا بن زیاد   .30
  بن سلیمان

الفقیه أحد   متروك
المتروكین 
  في الحدیث

متروك 
اتهمه 

بالكذب أبو 
  داود وغیره

  متروك

  

  

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 
في حكمه 

  بالترك.

َعْبُد اللَِّه ْبُن   .31
َعیَّاِش ْبِن 

  َعبَّاسٍ 

  

  

  

  

متروك منكر 
الحدیث، 
یروي عن 

المعروفین ما 
  ال یعرف

صالح 
الحدیث، 

 :وقال
اِإلَماُم، 

لَعاِلُم، ا
ُدْوقُ    الصَّ

صدوق 
أخرج  ،یغلط

له مسلم في 
  الشواهد

صدوق 
  یغلط

لم یوافق 
اإلمام ابن 
بشكوال  
النقاد في 

حكمه على 
الراوي 
  بالترك

ِعیَسى ْبن َأبي   .32
  ِعیَسى الحناط

  

  

  متروك

  

  

  

  متروك  متروك  ضعفوه

  

وافق اإلمام 
ابن بشكوال 
بعض النقاد 
في حكمه 

  بالترك.

  نسب إلیهم الكذب الرواة الذین

یحیى بن   .33
إبراهیم بن أبي 

  یدز 

سمعت 
بعضهم 

 ،ضعفه

تصدر 
لإلقراء، 
وعمر 

وافق اإلمام   ضعیف  
ابن بشكوال، 

  الذهبي
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

  

  

  

وینسبه إلى 
الكذب وادعاء 
الروایة عن 
أقوام لم یلقهم 
وال كاتبوه، 
ویشبه أن 

یكون ذلك في 
وقت اختالطه 
واهللا أعلم، 
ألنه اختلط 
  في آخر عمره

دهرًا... وقد 
وقع لنا سنده 
بالقراءات 

لیًا، عا
وفرحنا به 
وقتًا، ثم 

أوذینا فیه ، 
وبان لنا 
  ضعفه 

خلیص بن عبد   .34
  اهللا بن أحمد

لم یكن 
بالضابط لما 

وسمع  ،كتب
منه جماعة 
من أصحابنا 

وسمعت 
بعضهم 
 ،یضعفه

وینسبه إلى 
  الكذب

كتب بخطه 
علمًا كثیرًا، 
ولم یكن 

بالضابط لما 
  كتب 

وافق اإلمام   ضعیف  
ابن بشكوال 
أغلب النقاد 
  في حكمه

محمد بن   .35
المفرج بن 

  إبراهیم

كان یكذب 
فیما ذكره في 
ذلك كله. وقد 
وقف على 

ذلك 
 ،أصحابنا

قیل إنه قرأ 
على مكي 
بن أبي 

طالب، وأبي 
عمرو 

الداني، وأبي 

وافق اإلمام   كذاب  
ابن بشكوال 

  الذهبي 
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  اسم الراوي  الرقم
قول ابن 
  بشكوال

  قول الذهبي
قول ابن 

  حجر
  مالحظات  قول الباحثة

وأنكروا ما 
  ذكره

علي 
األهوازي 
ومحمد بن 
الحسین 

الكارزیني، 
وما علمت 
أحدًا جمع 
األخذ عن 

  هؤالء

  نتائج جدول المقارنة:

 ،) راویًا، باستعمال عبارات35إن إجمالي عدد الرواة المدروسین كنماذج للرواة المجرحین ( -1
وكان مصطلح "ضعیف" األكثر  ،مختلفة في مدلوالتها ،ومصطلحات متنوعة في ألفاظها

 استعماًال.

 ق النقاد اإلمام ابن بشكوال  في أحكامه على الرواة على النحو التالي:واف -2

 .%)11.42) من الرواة، أي ما نسبته (4وافقه كل النقاد في تجریح (  - أ

 .%)45.71) من الرواة، أي  ما نسبته (16ووافقه معظم أو أغلب النقاد في تجریح (   - ب

  .%)14.28ته () من الرواة، أي ما نسب5ووافقه بعض النقاد في تجریح (  -  ج

 .%)28.57) من الرواة، أي ما نسبته (10خالف النقاد في تجریح (  - د

وتوسطه في أحكامه على الرواة  ،وهذه اإلحصائیة تبین مدى اعتدال اإلمام ابن بشكوال
 وجرحهم.

) من الرواة الذین حكم علیهم اإلمام ابن بشكوال، وبیان ذلك 33حكم اإلمام الذهبي على (  - أ
 كاآلتي:

) رواة، 9في ( نفسها ، اتفق معه في المرتبةیاً ) راو 19ن بشكوال في تجریح (وافق اب   - أ
 لكن في مراتب مختلفة. ،اتفق مع اإلمام ابن بشكوال على تجریحهم والعشرة الباقون
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) راویًا ممن ضعفهم اإلمام ابن بشكوال، في حین قام اإلمام الذهبي 14وخالفه في (  - ب
 بتعدیلهم على مراتب مختلفة.

) من الرواة الذین حكم علیهم اإلمام ابن بشكوال، وبیان 28مام ابن حجر على (حكم اإل  - ب
 ذلك كاآلتي: 

، یاً ) راو 10في ( نفسها ، اتفق معه في المرتبةویاً ) را16وافق ابن بشكوال في تجریح (   - أ
  .لكن في مراتب مختلفة ،ن اتفق مع اإلمام ابن بشكوال على تجریحهمو الباق لستةوا

 ، قام اإلمام ابن حجر بتعدیلهم على مراتب مختلفة.یاً ) راو 12وخالفه في (   - ب

) راویًا، اتفقا في تجریح 26اشترك اإلمام ابن الذهبي مع اإلمام ابن حجر في الحكم على (  - ت
هو نجیح بن عبد الرحمن  ،) راٍو، واختلفا في راٍو واحد11، واتفقا في تعدیل (یاً ) راو 14(

َماُم، الُمَحدُِّث، َصاِحُب (الَمَغاِزي)"، وقال فیه ابن حجر: السندي، حیث قال فیه الذهبي: "اإلِ 
  ."ضعیف  أسن واختلط"

، مع االختالف أحیانًا في مرتبة یاً ) راو 21وافقت الباحثة اإلمام ابن بشكوال في تجریح (  - ث
حیث كان  ،، قمت بتعدیلهم بعد الموازنة بین أقوال النقادیاً ) راو 14الراوي، وخالفته في (

 على أقوالهم التعدیل في حق الرواة.الغالب 

أن اإلمام كان شدید  ،همحالذین قام اإلمام ابن بشكوال بتجری ،یالحظ من العدد القلیل للرواة  -  ج
جرح الراوي إال عند وجود القرائن التي ُتدلل على ذلك، الحرص في تجریح الرواة، ولم یكن یَ 

 سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. سواء كانت هذه القرائن ظاهرة أم خفیة في نفسه، واهللا
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  الخاتمة

  :وتشتمل على أهم النتائج والتوصیات

بجمیع محامده كلِّها على  ،الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، حمًدا هللا رب العالمین
وُیكاِفُئ مزیده، والصالة والسالم على  ،وعلى جمیع خلقه، حمًدا یوافي ِنَعَمهُ  ،جمیع نعمه علینا

  ، وعلى آله وصحبه، وسلم، وبعد...rمد نبیِّنا مح

إلیها من خالل الدراسة،  تستعرض الباحثة في خاتمة الرسالة، أبرز النتائج التي توصلتس
  ومن ثم أهم التوصیات، واهللا أسأل التوفیق والسداد.

  أوًال: النتائج:
  :أبرزها من مهمَّة، نتائج إلى البحث، هذا خالل من توصَّْلت

هـ )، التي تعد 578 - هـ 494بشكوال في الفترة الزمنیة الواقعة ما بین ( عاش اإلمام ابن -1
من أهم الفترات الزمنیة على بالد األندلس، فقد عاصر اإلمام ابن بشكوال فیها عصرین 

وهما: عصر المرابطین،  ،من أهم العصور التي مرت على بالد األندلس في ذلك الوقت
  وعصر الموحدین.

وغیرهما من العلوم  ،والتاریخ ،شكوال أحد أعالم األندلس في الحدیثاإلمام ابن ب دیع -2
اإلسالمیة، وقد تتلمذ على ید صفوة من كبار علماء عصره، أخذ عنهم علمهم بطرق 

فهم كثر  ،وسعة المسموع ،لعلو اإلسناد ؛(سماعًا وكتابًة وٕاجازًة)، وأما الرواة عنه :مختلفة
  ال یحصون.

تزید على  ،ل حیاة زاخرة بالتألیف، فقد خلف عدة مؤلفات هامةعاش اإلمام ابن بشكوا -3
في أنواع مختلفة من العلوم، وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على إمامته  ،خمسین مؤلفاً 

"الصلة في تاریخ علماء  اكتاب دوحفظه وٕاتقانه، لكن لألسف لم یصلنا منها إال القلیل، ویع
  وأشهرها. ،أهم هذه المؤلفاتاألندلس"، و"الغوامض والمبهمات" من 

اتََّبع اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال منهًجا علمًیا دقیًقا في الجرح والتعدیل، وتتبُّع  -4
أحوالهم جرًحا وتعدیًال، وهذا المنهج له خصائصه الممیزة، وقواعده وأسسه الواضحة، ومن 

  هذه الخصائص:

  الدقة واألمانة والموضوعیة.  - 
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  مصادر علمیة دقیقة في الجرح والتعدیل.اعتماده ل - 

  .النزاهة العلمیة في التعدیل - 

   .استعمال عبارات متنوعة األلفاظ مختلفة الدالالت، متعددة المراتب - 

  .اعتباره ألحكام بعض النقاد وتأییده لهم - 

   .مخالفته ألحكام بعض النقاد - 

  التفرد بالحكم على بعض الرواة جرحًا وتعدیًال. - 

) 201(عند اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال  -كنماذج–غ عدد الرواة المدروسین بل -5
راوًیا بألفاظ التعدیل المختلفة،  ینوست تة، ما بین جرح وتعدیل، تعرض منهم لمائة وسراوٍ 
  راوًیا بألفاظ التجریح المختلفة. ینوثالث خمسةو 

بین ألفاظ متنوعة فة الدالالت، وكانت مختل ،عبر اإلمام ابن بشكوال بألفاظ تعدیل متعددة -6
  . التعدیل المطلق، وألفاظ للتعدیل خاصة، ولفظة واحدة للتعدیل النسبي

مختلفة الدالالت، جمیعها من ألفاظ الجرح  ،عبر اإلمام ابن بشكوال بألفاظ جرح متعددة -7
  المطلق.

الجارحة ما أمكن، وانتقى  استعمل اإلمام ابن بشكوال ألفاظًا للتجریح، ولكنه تجنب األلفاظ -8
  وكسا ألفاظه. ،عباراته

المتوسطین في  ،اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال من طبقة النَُّقاد المعتدلین دیع -9
  على الرجال.  محكمه

وافق النقاد اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال في أحكامه على أغلب الرواة، وكان  - 10
  في أحكامه دقیقًا منصفًا.

) راویًا ممن حكم علیهم اإلمام ابن بشكوال جرحًا وتعدیًال، 153تكلم اإلمام الذهبي في ( - 11
  .)26) راویًا منهم، وخالفه في (127ووافقه على (

) راویًا ممن حكم علیهم اإلمام ابن بشكوال جرحًا وتعدیًال، 125تكلم اإلمام ابن حجر في ( - 12
  .)21ه في () راویًا منهم، وخالف104ووافقه على (

الذین تكلم فیهم اإلمام ابن بشكوال  ،اجتهدت في بیان خالصة الحكم على جمیع الرواة - 13
  وكنت في أغلبها موافقة لحكم اإلمام ابن بشكوال. ،جرحًا وتعدیالً 
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 ،خلف بن عبد الملك بن بشكوال :اجتهدت في تقسیم مراتب الجرح والتعدیل عند اإلمام - 14
  والتعدیل، أربع للتعدیل، وثالث للتجریح، وبیانها كما یلي:إلى سبع مراتب للجرح 

  مراتب التعدیل: 

  األولى: تأكید التعدیل بتكرار الصفة لفظًا أو معنى. -    

  الثانیة: التعدیل بصفة واحدة تدل على تمام الضبط. -    

  الثالثة: التعدیل بصفة تدل على خفة الضبط. -    

  بة من الجرح.الرابعة: التعدیل بصفة قری -    

  مراتب الجرح:    

  األولى: الجرح بوصف یدل على الضعف الیسیر في الراوي. -    

  الثانیة: الجرح بوصف یدل على الضعف الشدید في الراوي. -    

  أو التهمة به. ،الثالثة: الجرح بالكذب -    

بن بشكوال في حكمه جلی ا اتباع كثیر من النَُّقاد لإلمام خلف بن عبد الملك  ةظهر للباحث -15
َواة، وكان أحیاًنا المصدر الوحید في معرفة أحوالهم.   على الرُّ

واإللمام  ،إن الحكم على الرواة یحتاج إلى الدقة والتركیز :وآخر ما أود قوله في النتائج -16
أو بعٍض منها، بل  ،بكل أقوال النقاد في راٍو معین، فال یكفي االعتماد على قول واحد

والموازنة بینها، وهذه  ،ومن ثم تتم عملیة المقارنة ،یع األقوال مع بعضهایجب حصر جم
  المقارنة تكون حسب القواعد المعروفة في علم الجرح والتعدیل.

  ثانًیا: التَّوصیات:
التي  ،أشیر إلى أبرز التوصیاتأن  - تعالى-من باب تمام الفائدة إن شاء اهللا 

  وطلبة العلم، وهي: ،، والتي أوصي بها الباحثیناستشعرت أهمیتها من خالل إعدادي للبحث

توجیه طلبة الدراسات العلیا إلى الدراسات المتعلقة بمناهج األئمة في نقد الرَِّجال، وٕابراز  -1
  . والذب عنها ،جهودهم في حفظ السُّنَّة النبویة
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مصنفات  على غرار ،ُتجمع فیها أقوال كل ناقد على حدة ،االهتمام بإفراد مصنفات خاصة -2
ولم تفرد  ،األئمة في هذا الباب، خاصة النُّقَّاد الذین اعتمدت أقوالهم في الَجْرح والتَّْعِدیل

  أقوالهم في مصنفات.

الصادرة عن النُّقَّاد، مع فهرستها  ، وعباراتهالعمل على إخراج معجم أللفاظ الَجْرح والتَّْعِدیل -3
 ،الوقوف على مدلوالتها، وتحریر المصطلحاتبطریقة علمیة، واالجتهاد في شرح معانیها، و 

  والعبارات الخاصة بإمام معین.

على مر العصور، مع  ،العنایة بإخراج معجم للنُّقَّاد الذین تكلَّموا في الرَِّجال جرًحا وتعدیًال  -4
  تكون بمثابة مرجع لطلبة العلم. ،ذكر ترجمة موجزة ومفیدة لُكلِّ ناقد

وجهودهم في خدمة اإلسالم، والحدیث على وجه  ،علمائهمتعریف جمهور المسلمین ب -5
  الخصوص.

 وفي الختام، أسأل اهللا العلي العظیم أن یرحم اإلمام خلف بن عبد الملك بن بشكوال
  رحمة واسعة، ویجزیه عنا وعن اإلسالم والمسلمین خیر الجزاء. 

 ویتقبله مني، وأنْ  ،مأن یجعل هذا العمل خالًصا لوجهه الكری - ُسْبَحاَنه وتعالى-وأسأله 
وهو  ،والقادر علیه ،وُیسدَِّدني في القول والعمل، إنَّه ولي ذلك ،يیغفر لي زالتي، وأن یوفَِّقنِ 

  حسبي ونعم الوكیل.

  
  وصلَّى اُهللا وسلَّم على سیِّدنا محّمد، 

  وعلى سائر النَِّبیِّین. ،وعلى آله وصحبه
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. 2. طالصلة في تاریخ أئمة األندلسم).1955-هـ 1374ابن بشكوال، خلف بن عبد الملك. (
  مكتبة الخانجي. 
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الكلیات معجم في المصطلحات والفروق هـ). 1419أبو البقاء الكفوي، أیوب بن موسى. (
. بیروت: مؤسسة الرسالة للنشر 2د المصري. ط. تحقیق: عدنان درویش ومحماللغویة

  والتوزیع. 

. تحقیق: ماهر یاسین النكت الوفیة بما في شرح األلفیةهـ). 1428البقاعي، إبراهیم بن عمر. (
  . مكتبة الرشد ناشرون. 1الفحل. ط

إتحاف الِخَیرة المهرة بزوائد المسانید م). 1999- هـ 1420الُبوَصیِرّي، أحمد بن أبي بكر. (
  .. الریاض: دار الوطن1. تحقیق: دار المشكاة للبحث العلمّي. طالَعَشَرة

. تحقیق: مصباح الزُّجاجة في زوائد ابن ماجههـ). 1403الُبوصیرّي، أحمد بن أبي بكر. (
  محّمد الكشناوّي، بیروت: دار العربیة. 

حّمد عبدالقادر . تحقیق: مالسُّنن الكبرىم). 2003-هـ 1424البیهقّي، أحمد بن الُحَسین. (
  . بیروت: دار الكتب العلمیة. 3عطا. ط

. تحقیق: عبد العلي عبد ُشَعب اإلیمانم). 2003- هـ 1423البیهقّي، أحمد بن الُحَسین. (
  . الریاض: مكتبة الرشد. 1الحمید حامد. ط

. تحقیق: عبدالمعطي معرفة السنن واآلثارم). 1991- هـ1412البیهقّي، أحمد بن الُحَسین. (
. باكستان: جامعة الدراسات اإلسالمیة، بیروت: دار قتیبة، حلب: دار 1ن قلعجي. طأمی

  الوعي، القاهرة: دار الوفاء.

. تحقیق: بشار عواد ُسَنن الترمذيّ  - الجامع الكبیرم).1998الترمذّي، محّمد بن عیسى. (
  .معروف. بیروت: درا الغرب اإلسالمي

حقیق: أحمد محمد شاكر وآخرون. بیروت: دار . تالعلل الصغیر الترمذي، محمد بن عیسى.
  إحیاء التراث العربي.

. ترتیب: أبو طالب القاضي، تحقیق: العلل الكبیرهـ). 1409الترمذي، محّمد بن عیسى. (
  . بیروت: عالم الكتب، بیروت، ومكتبة النَّهضة العربیة.1صبحي السَّامرائّي وآخرون. ط

. نفح الطیب من غصن األندلس الرطیبم).1900( التلمساني، شهاب الدین أحمد بن محمد.
  . بیروت: دار صادر.1تحقیق: إحسان عباس. ط

. تحقیق: موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلومم). 1996التهانوي، محمد بن علي. (
  . بیروت: مكتبة لبنان ناشرون.1علي دحروج. ط
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وصححه جماعة من . ضبطه التعریفاتم). 1983-هـ 1403الجرجاني، علي بن محمد. (
  . بیروت: دار الكتب العلمیة. 1العلماء بإشراف الناشر. ط

المنهل الروي في مختصر علوم الحدیث النبوي. هـ ) . 1406ابن جماعة، محمد بن إبراهیم . (
  . دمشق: دار الفكر.2تحقیق: محیي الدین عبد الرحمن رمضان . ط

. سؤاالُت ابِن الُجَنید لیحیى بن معین). م1988- هـ 1408ابن الجنید، إبراهیم بن عبداهللا. (
  . المدینة المنورة: مكتبة الدار. 1تحقیق: أحمد محّمد نور سیف. ط

. تحقیق: عبد العلیم عبد العظیم أحوال الرِّجالهـ). 1405الُجوَزجانّي، إبراهیم بن یعقوب. (
  كادمي. أالَبستوي. باكستان: حدیث 

عفاء والمتروكینهـ). 1406( الرَّحمن بن علّي. ابن الجوزّي، عبد . تحقیق: عبداهللا القاضي. الضَّ
  . بیروت: دار الكتب العلمیة. 1ط

. المنتظم في تاریخ األمم والملوكم). 1992- هـ 1412الرحمن بن علي. ( ابن الجوزي، عبد
. بیروت: دار الكتب 1تحقیق: محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا. ط

  العلمیة. 

. ضبط وتقدیم الكبرى الموضوعاتم). 1966-هـ 1386الرحمن بن علي. ( ، عبدابن الجوزي
  . المدینة المنورة: المكتبة السلفیة. 1وتحقیق: عبدالرحمن محمد عثمان. ط

 . تحقیق: عبدالجرُح والتَّعدیلم). 1952- هـ 1271الرَّحمن بن محّمد. ( ابن أبي حاتم، عبد
إحیاء التراث العربي، عن مطبعة مجلس دائرة . بیروت: دار 1الرَّحمن الُمعلِّمي. ط

  المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن، الهند. 

. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونم). 1941اهللا. ( حاجي خلیفة، مصطفى بن عبد
  بغداد: مكتبة المثنى.

المدینة . 1. تحقیق: یوسف بن محمد الدخیل. طاألسامي والكنىم). 1994الحاكم، أبو أحمد. (
  المنورة: دار الغرباء األثریة.

، محمد بن عبد اهللا. ( . ُسَؤاالُت الحاكم للدَّارقطنيِّ م). 1984- هـ 1404الحاكم النَّیساُبوريَّ
  . الریاض: مكتبة المعارف. 1تحقیق: ُموفَّق بن عبداهللا بن عبدالقادر. ط

، محمَّد بن عبداهللا. ( . الُمستدَرك على الصَّحیحینِ . م )1990- هـ 1411الحاكم النَّیساُبوريَّ
  . بیروت: دار الكتب العلمیة.1تحقیق: مصطفى عبدالقادر عطا. ط
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، محمَّد بن عبداهللا. ( . تحقیق: معرفُة علوِم الحدیثِ م). 1977- هـ 1397الحاكم النَّیساُبوريَّ
  . بیروت: دار الكتب العلمیة. 2السید معظم حسین. ط

. تحقیق: السید شرف الدین أحمد.  الثِّقاتم). 1975-ـ ه1395ابن حبان، محّمد بن حبان. (
  .. دار الفكر1ط

عفاء والمتروكینهـ). 1396ابن حبان، محّمد بن حّبان. ( . المجروحیَن من المحدِّثین والضُّ
  . حلب: دار الوعي. 1تحقیق: محمود إبراهیم زاید. ط

. حققه ووثقه وعلق ألمصارمشاهیُر علماء ام). 1991- هـ 1411ابن حبان، محّمد بن حّبان. (
  . المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع. 1علیه: مرزوق على ابراهیم.ط

. تحقیق: محمَّد تقریب التهذیبم). 1986- هـ 1406ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي. (
  . سوریا: دار الرَّشید. 1عوامة. ط

. الهند: مطبعة دائرة 1. طب التهذیبتهذیهـ). 1326ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي. (
  المعارف النظامیة. 

طبقات الُمدلِّسین أو تعریُف أهِل م). 1983- هـ 1403ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي. (
. عمان: 1. تحقیق: عاصم بن عبداهللا الَقْریوتي. طالتّقدیِس بمراتِب الَموُصفیَن بالّتدلیسِ 

  مكتبة المنار. 

. تحقیق: عبدالفتاح أبو ُغّدة. لسان المیزانم). 2002أحمد بن علي. (ابن حجر العسقالني، 
  . دار البشائر اإلسالمیة. 1ط

نزهة النَّظر في توضیح ُنخَبة الِفَكر في هـ). 1422ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي. (
. الریاض: مطبعة 1. تحقیق: عبداهللا بن ضیف اهللا الرحیلي. طمصطلح أهل األثر

  سفیر. 

. النُّكت على كتاب ابن الصَّالحم). 1984-هـ 1404حجر العسقالني، أحمد بن علي. (ابن 
. المدینة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة 2تحقیق: ربیع بن هادي الَمدخلّي. ط

  اإلسالمیة. 

بیروت:  هدي الساري (مقدمة فتح الباري).هـ). 1379ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي. (
  رفة. دار المع
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. الریاض: 1. تحقیق: أبو صهیب الكرمي. طحجة الوداعم). 1998ابن حزم، علي بن أحمد. (
  بیت األفكار الدولیة. 

. تحقیق: إحسان عباس. بیروت: المؤسسة رسائل ابن حزم األندلسيابن حزم، علي بن أحمد. 
  .العربیة للدراسات والنشر

خ اإلسالم السِّیاسّي والدِّیني والثَّقافّي تاریهـ). 1416حسن إبراهیم، حسن إبراهیم حسن. (
  . بیروت: دار الجیل، القاهرة: مكتبة النهضة المصریة.14. ط واالجتماعيّ 

  بیروت: المكتبة العلمیة. .المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیرالحموي، أحمد بن محمد. 

  وت: دار صادر.. بیر 2. طُمعَجم الُبلدانم). 1995الَحَموّي، یاقوت بن عبداهللا. (

القاهرة: الدار  .جذوة المقتبس في ذكر والة األندلسم).1966الحمیدي، محمد بن فتوح. (
  المصریة للتألیف والنشر.

، تحقیق: العلل ومعرفة الرِّجال. روایة ابنه عبداهللاهـ ). 1422. (محمدابن حنبل، أحمد بن 
  .  الریاض: ودار الخاني. 2وصّي اهللا عباس. ط

، العلل ومعرفة الرِّجال. روایة المروذي وغیرهم). 1988-هـ 1408. (محمدأحمد بن ابن حنبل، 
  . الهند: الدَّار السلفیة. 1تحقیق: وصّي اهللا عباس. ط

مسائل اإلمام أحمد روایة أبي داود سلیمان بن األشعث هـ). 1653. (محمدابن حنبل، أحمد بن 
  .ید رضا. دار المعرفة. تحقیق: محمد بهجة البیطار و محمد رشالسجستاني

تحقیق: شعیب  .مسند اإلمام أحمد بن حنبلم). 2001- هـ 1421. (محمدابن حنبل، أحمد بن 
  .. مؤسسة الرسالة1األرنؤوط وعادل مرشد وآخرون.ط

تحقیق: یوسف  .مختار الصحاحم). 1999- هـ 1420الحنفي الرازي، محمد بن أبي بكر. (
   .ریة. بیروت: المكتبة العص5الشیخ محمد. ط

جمعه ورتبه: أحمد بن  .نثل النبال بمعجم الرجالم). 2012- هـ 1433الحویني، أبو إسحاق. (
  . مصر: دار ابن عباس.1عطیة الوكیل. ط

 - . مؤسسة علوم القرآن1. طقادة فتح األندلسم).2003- هـ 1414خطاب، محمود شیث.(
  منار للنشر والتوزیع.
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. تحقیق: بشار عواد تاریخ بغدادم). 2002-هـ 1422الخطیب البغدادي، أحمد بن علي. (
  . بیروت: دار الغرب اإلسالمي.1معروف. ط

مشهور بن  . تحقیق:تالي تلخیص المتشابههـ). 1417الخطیب البغدادي، أحمد بن علي. (
  .. الریاض: دار الصمیعي1حسن آل سمحان. ط

. تحقیق: محمود الجامع ألخالق الراوي وآداب السامعالخطیب البغدادي، أحمد بن علي. 
  .الطحان. الریاض: مكتبة المعارف

وایةالخطیب البغدادّي، أحمد بن علي.  . تحقیق: أبو عبداهللا السورقي  الِكفایُة في ِعْلم الرِّ
  وٕابراهیم حمدي المدني، المدینة المنورة: المكتبة العلمیة.

قیق: محمد تح .المتفق والمفترقم).1997- هـ 1417الخطیب البغدادي، أحمد بن علي. (
  .. دمشق: دار القادري للطباعة والنشر والتوزیع1صادق آیدن الحامدي.ط

. القاهرة: أم القرى للطباعة 2. طالسُّنَّة قبل التّدوینهـ). 1408الخطیب، محمَّد عجاج. (
  والنشر.

المنتخب من العلل. انتخاب: موفق الدین ابن م). 2012-هـ 1433الخالل، أحمد بن محمد. (
. القاهرة: الفاروق الحدیثة للطباعة 1. تحقیق: محمد بن علي األزهري. طمقدسيقدامة ال
  والنشر.

. تحقیق: إحسان عباس. بیروت: دار وفیات األعیانابن خلكان البرمكي، شمس الدین أحمد. 
  .صادر

. تحقیق: محّمد اإلرشاُد في معرفة علماء الحدیثهـ). 1409الخلیلّي، الخلیل بن عبد اهللا. (
  . الریاض: مكتبة الرُّشد. 1عمر إدریس. طسعید 

. مكتبة ابن غایة النهایة في طبقات القراءه). 1351أبو الخیر ابن الجزري، محمد بن محمد. (
  تیمیة.

، المعروف بتاریخ ابن أبي التاریخ الكبیرهـ). 1427ابن أبي خیثمة، أحمد بن أبي خیثمة. (
  رة: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر. . القاه1خیثمة. تحقیق: صالح بن فتحي هالل. ط

، علي بن عمر. ( . تحقیق: مقبل بن هادي اإللزامات والتتبعم). 1985-هـ 1405الدَّارقطنيِّ
  . بیروت: دار الكتب العلمیة. 2الوداعي. ط
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. تحقیق: ُشَعیب األرَنُؤوط وآخرون. السننم). 2004- هـ 1424الدَّارقطنّي، علي بن عمر. (
  سسة الرِّسالة. . بیروت: مؤ 1ط

تحقیق: علي  سؤاالت ابن بكیر للدارقطني .م) . 1988- هـ 1408( الدَّارقطنّي، علي بن عمر.
  . عمان: دار عمار.1حسن علي . ط

عفاء والمتروكینم). 20113-هـ 1434الدَّارقطنّي، علي بن عمر. ( . تحقیق: محمد بن الضُّ
  للطباعة والنشر. . القاهرة: دار الفاروق الحدیثة 1علي األزهري. ط

. تحقیق: العلل الواردة في األحادیث النَّبوّیةم). 1985- هـ 1405الدَّارقطنّي، علي بن عمر. (
  .. الریاض: دار طیبة1محفوظ الرَّحمن زین اهللا السَّلفّي. ط

. تحقیق: موفق بن الُمؤَتِلف والُمخَتِلفم). 1986-هـ 1406الدارقطنّي، علي بن عمر. (
  بیروت: دار الغرب اإلسالمّي.  .1عبدالقادر. ط

تاریخ عثمان بن سعید الدَّارمّي عن یحیى بن معین في هـ). 1400الدارمي، عثمان بن سعید. (
واة وتعدیلهم   . تحقیق: أحمد محّمد نور سیف، دمشق: دار المأمون للتراث. تجریح الرُّ

ن عبد الحمید. بیروت: . تحقیق: محمد محیي الدیسنن أبي داودأبو داود، سلیمان بن األشعث. 
  المكتبة العصریة.

ُسؤاالُت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح هـ). 1414أبو داود، سلیمان بن األشعث. (
واة وتعدیلهم   . المدینة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. 1. تحقیق: زیاد محّمد منصور. طالرُّ

  روت: دار الكتب العلمیة.. بیطبقات المفسرینالداودي المالكي، محمد بن علي. 

. تحقیق: بشار تاریخ اإلسالم ووفّیات المشاهیر واألعالمم). 2003الذهبي، محّمد بن أحمد. (
  . بیروت: دار الغرب اإلسالمي. 1عواد معروف. ط

، محّمد بن أحمد. ( . 1. تحقیق: زكریا عمیرات. طتذكرة الُحّفاظم). 1998 -هـ1419الّذهبيِّ
  علمیة.بیروت: دار الكتب ال

دیوان الضعفاء والمتروكین وخلق من م). 1967 - هـ 1387الذهبي، محمد بن أحمد. (
. مكة المكرمة: 2. تحقیق: حماد بن محمد األنصاري. طالمجهولین وثقات فیهم لین

  مكتبة النهضة الحدیثة.
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. تحقیق: محمد شكور ذكر أسماء من تكلم فیه وهو موثقهـ). 1406الذهبي، محمد بن أحمد. (
  . الزرقاء: مكتبة المنار. 1بن محمود الحاجي أمریر المیادیني. ط

. تحقیق: ذكر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیلهـ). 1410الذهبي، محمد بن أحمد. (
  . بیروت: دار البشائر اإلسالمیة. 4عبدالفتاح أبو غدة. ط

. بما ال یوجب ردهمالرواة الثقات المتكلم فیهم م). 1992 - هـ1412الذهبي، محمد بن أحمد.(
   .. بیروت: دار البشائر اإلسالمیة1تحقیق: محمد إبراهیم الموصلي. ط

. تحقیق: مجموعة من سیر أعالم النُّبالءم). 1985 -هـ1405الذَّهبّي، محّمد بن أحمد. (
  . مؤسسة الرسالة.3المحققین بإشراف الشیخ شعیب األرناؤوط. ط

. تحقیق: محّمد بسیوني زغلول. َبر في خبر من َغَبرالعِ هـ). 1405الذهبي، محّمد بن أحمد. (
  . بیروت: دار الكتب العلمیة. 1ط

. تحقیق: الكاشف في معرفة من له روایٌة في الكتب الّستةهـ). 1413الذهبي، محّمد بن أحمد. (
. جدة: دار القبلة للثّقافة اإلسالمیة، ومؤسسة 1محّمد عوَّامة، وأحمد محّمد الخطیب. ط

  رآن. علوم الق

. تحقیق:  محمد صالح عبدالعزیز المقتنى في سرد الكنىهـ). 1408الذَّهبّي، محّمد بن أحمد. (
  . المدینة المنورة: المجلس العلمي بالجامعة اإلسالمیة.1المراد. ط

. اعتنى به: عبدالفتاح الموقظة في علم مصطلح الحدیثهـ). 1412الذَّهبّي، محّمد بن أحمد. (
  لب: مكتبة المطبوعات اإلسالمیة. . ح2أبو ُغّدة. ط

. تحقیق: علي میزان االعتدال في نقد الرِّجالم). 1963 -هـ1382الذَّهبّي، محّمد بن أحمد. (
  محّمد البجاوّي. بیروت: دار المعرفة. 

عفاءالذَّهبّي، محّمد بن أحمد.  . تحقیق: نور الدین عتر، قطر: إدارة إحیاء المغني في الضَّ
  التراث.

تحقیق:  .المحدث الفاصل بین الراوي والواعيهـ).1404مزي، الحسن بن عبد الرحمن. (الرامهر 
  . بیروت: دار الفكر.3محمد عجاج الخطیب. ط

. تحقیق: د. عبد اهللا أحمد تاریخ مولد العلماء ووفیاتهمهـ). 1410الربعي، محمد بن عبد اهللا. (
  . الریاض: دار العاصمة.1سلیمان الحمد. ط
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. تحقیق: شرح علل الترمذيّ م). 1987- هـ 1407الرَّحمن بن أحمد. ( بلي، عبدابن رجب الحن
  . األردن: مكتبة المنار. 1همَّام عبدالرَّحیم سعید. ط

. فتح البارّي شرح صحیح البخاريهـ). 1417الرَّحمن بن أحمد. ( ابن رجب الحنبلي، عبد
  غرباء األثریة. . المدینة النبویة: مكتبة ال1تحقیق: مجموعة من المحققین. ط

الهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق اإلمام ابن هـ). 1350الرصاع التونسي، محمد بن قاسم.(
  . المكتبة العلمیة.1.طعرفة الوافیة (شرح حدود ابن عرفة للرصاع)

. تحقیق: مجموعة من تاج العروس من جواهر القاموسالزبیدي، محمَّد مرتضى الُحسینّي. 
  الهدایة.المحققین. دار 

. روایة: أبي المیمون بن تاریخ أبي زرعة الدمشقيأبو زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو. 
  راشد، تحقیق: شكر اهللا نعمة اهللا القوجاني، دمشق: مجمع اللغة العربیة. 

عفاء وأجوبة أبي زرعة م). 1982- هـ 1402أبو ُزْرعة الرَّازّي، ُعَبید اهللا بن عبدالكریم. ( الضُّ
. المدینة المنورة: الجامعة 1تحقیق: سعدي الهاشمي. ط ازي على سؤاالت البرذعي.الر 

  اإلسالمیة. 

 .النكت على مقدمة ابن الصالحم).1998-هـ 1419الزركشي، بدر الدین محمد بن عبداهللا. (
  . الریاض: أضواء السلف.1تحقیق: زین العابدین بن محمد. ط

  . دار العلم لمالیین. 15. طاألعالم. م)2002الزركلي، خیر الدین بن محمود. (

تحقیق: محمد باسل عیون  .أساس البالغةم).1998- هـ 1419الزمخشري، محمود بن عمرو. (
   .. بیروت: دار الكتب العلمیة1السود. ط

. بیروت: 1. تحقیق: محّمد عواّمة. طنصب الرَّایةهـ). 1418الزَّیلعي، عبداهللا بن یوسف. (
  دار القبلة للثقافة اإلسالمّیة.مؤسسة الرَّیان، جدة: 

شرح التبصرة والتذكرة = شرح ألفیة هـ). 1423زین الدین العراقي، عبدالرحیم بن الحسین. (
. بیروت: دار الكتب 1. تحقیق: عبداللطیف الهمیم وماهر یاسین فحل. طالعراقي
  العلمیة.

في طبقات  شجرة النور الزكیةم).2003-هـ 1424ابن سالم مخلوف، محمد بن محمد.(
  . لبنان: دار الكتب العلمیة.1المجید خیالي. ط . علق علیه: عبدالمالكیة
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. بیروت: دار 1. طتاریخ العرب وحضارتهم في األندلسم). 2000السامرائي، خلیل عبداهللا. (
  الكتاب الجدید المتحدة.

. القاهرة: 1ط. السُّنَّة ومكانتها في التشریع اإلسالميم). 1998السباعي، مصطفى بن حسني. (
  دار الوراق للنشر والتوزیع، دار السالم للنشر والتوزیع. 

. تحقیق: د. محمود طبقات الشافعیة الكبرىهـ). 1413السبكي، عبد الوهاب بن تقي الدین. (
  . هجر للطباعة والنشر والتوزیع. 2محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو. ط

سؤاالُت مسعود بن علي السِّجزّي مع أسئلة م). 1988-هـ 1408السجزي، مسعود بن علي. (
واة للحاكم النَّیسابوريّ  . بیروت: 1. تحقیق: موفق عبدالقادر. طالبغدادّیین عن أحوال الرُّ

  دار الغرب اإلسالمّي. 

. تحقیق: علي فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیثهـ). 1424الرَّحمن. ( السخاوي، محمَّد بن عبد
  مكتبة السنة.  . مصر:1حسین علي. ط

. تحقیق: عبد المتكلمون في الرجالم). 1990- هـ 1410الرَّحمن. ( السخاوي، محمَّد بن عبد
  . بیروت: دار البشائر.4الفتاح أبو غدة. ط

. 1. طاألندلس من الفتح إلى السقوط م).2011-هـ 1432السرجاني، راغب الحنفي راغب. (
  .القاهرة: مؤسسة اقرأ

. دبي: دار البحوث 1. طجمهرة تراجم الفقهاء المالكیة م).2002- ـ ه1423سعد، قاسم علي.(
  للدراسات اإلسالمیة وٕاحیاء التراث.

. تحقیق: محمد عبدالقادر الطَّبقات الكبرىم). 1990- هـ 1410ابن سعد، محّمد بن سعد. (
  . بیروت: دار الكتب العلمیة. 1عطا. ط

َلِمّي للدَّارُقطنيّ ُسَؤاالت الهـ). 1427السلمي، محمد بن الحسین. ( . تحقیق: فریق من سُّ
  .1وخالد الُجَریسي. ط ،الباحثین، بإشراف وعنایة: سعد الُحَمیِّد

الرحمن بن یحیى  . تحقیق: عبداألنسابم). 1962- هـ 1382السَّمعانّي، عبدالكریم بن محّمد. (
  . حیدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانیة. 1المعلمي الیماني وغیره. ط

. سؤاالت حمزة بن یوسف السهمي للدارقطنيم). 2006-هـ 1427السهمي، حمزة بن یوسف. (
  . القاهرة: الفاروق الحدیثة.1تحقیق: محمد بن علي األزهري. ط
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تحقیق: عبد  .المحكم والمحیط األعظم م).2000- هـ 1421ابن سیدة، علي بن إسماعیل. (
  . بیروت: دار الكتب العلمیة.1الحمید هنداوي. ط

. تحقیق: محمد أبو بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاةالسیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. 
  الفضل إبراهیم، لبنان: المكتبة العصریة.

. تدریب الرَّاوي في شرح تقریب النَّواِويهـ). 1424الرَّحمن بن أبي بكر. ( السیوطي، عبد
  لعاصمة. . الریاض: دار ا1تحقیق: طارق عوض اهللا محّمد. ط

. بیروت: دار الكتب 1. ططبقات الحفاظهـ). 1403الرَّحمن بن أبي بكر.( السیوطي، عبد
  العلمیة.

. تحقیق: علي محمد عمر. طبقات المفسرینهـ). 1396الرَّحمن بن أبي بكر.( السیوطي، عبد
  . القاهرة: مكتبة وهبة.1ط

. عني في وفیات أعیان الدهر قالدة النحرم). 2008- هـ 1428اهللا.( الشافعي، الطیب بن عبد
  . جدة: دار المنهاج.1به: بو جمعة مكري وخالد زواري. ط

تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلها وتسمیة م). 1995الشافعي، علي بن الحسین ابن هبة اهللا.(
  . تحقیق: محب الدین أبي سعید عمر بن غرامة. دار الفكر.من حلها من األماثل

. تحقیق: صبحي تاریخ أسماِء الثِّقاتم). 1984- هـ 1404ابن شاهین، عمر بن أحمد. (
  .. الكویت: الدَّار السلفیة1السَّاُمّرائّي. ط

. تحقیق: تاریخ أسماء الضعفاء والكذابینم). 2009- هـ 1409ابن شاهین، عمر بن أحمد. (
  . القاهرة: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر.1محمد بن علي األزهري. ط

. ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحدیث فیهم). 1999- هـ 1419ن أحمد. (ابن شاهین، عمر ب
  .  الریاض: أضواء السلف. 1تحقیق: حماد بن محمد األنصاري. ط

. القاهرة: دار 2. طالتأصیل الشرعي لقواعد الُمَحدِّثینم). 2008شعبان، عبد اهللا شعبان. (
  السالم للطباعة والنشر والتوزیع. 

. 1. طنزهة المشتاق في اختراق اآلفاقهـ ). 1409محمد بن محمد. (دریسي، الشریف اإل
  .بیروت: عالم الكتب

  .. دار الفكر العربيالوسیط في علوم ومصطلح الحدیثأبو شهبة، محمد بن محمد بن سویلم. 
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نیل األوطار شرح منتقى األخبار من م). 1993- هـ 1413الشوكاني، محمد بن علي. (
  . القاهرة: دار الحدیث.1یق: عصام الدین الصبابطي. ط. تحقأحادیث سید األبرار

سؤاالت محّمد بن عثمان بن أبي َشْیبة لعلّي بن هـ) . 1404ابن أبي شیبة، محمد بن عثمان. (
  القادر، الریاض: مكتبة المعارف.  اهللا عبد . تحقیق: ُموّفق عبدالمدینيّ 

  . دار العلم للمالیین 15ط.علوم الحدیث ومصطلحه عرض ودراسةم).1948الصالح، صبحي.(

. 1.طالشرح والتعلیل أللفاظ الجرح والتعدیلم). 1990-هـ 1410صدیق، یوسف محمد. (
  الكویت: مكتبة ابن تیمیة.

. تحقیق: أحمد األرنؤوط، الوافي بالوفّیاتم). 2000- هـ 1420الَّصفدّي، خلیل بن أیبك. (
   . بیروت: دار إحیاء التراث العربّي.1وتركي مصطفى. ط

تاریخ دولتي المرابطین والموحدین في الشمال م). 2009-هـ 1430الصالبي، علي بن محمد.(
   .. بیروت: دار المعرفة3ط األفریقي.

معرفُة أنواع علِم الحدیث، م). 1986- هـ 1406ابن الصالح، عثمان بن عبدالرَّحمن. (
ر الفكر، بیروت: ، تحقیق: نور الدین عتر. سوریا: داالمعروف بـ "مقدمة ابن الصالح"

  دار الفكر المعاصر. 

نعاني، محمَّد بن إسماعیل. ( . تحقیق: توضیح األفكار لمعاني تنقیح األنظارهـ). 1417الصَّ
  . بیروت: دار الكتب العلمیة. 1صالح عویضة. ط

. تحقیق: محمد شكور المعجم الصغیرم). 1985 - هـ 1405الطبراني، سلیمان بن أحمد. (
  المكتب اإلسالمي. . بیروت:1محمود. ط

. 1. تحقیق: شعیب األرنؤوط. طشرح مشكل اآلثارهـ). 1415الطحاوي، أحمد بن محمد. (
  مؤسسة الرسالة. 

. القاهرة: دار بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلسم).1967الضبي، أحمد بن یحیى. (
  الكاتب العربي.

د والحكم علیها ویلیه دراسة في تخریج منهج دراسة األسانیهـ). 1420العاني، ولید بن حسن. (
  . األردن: دار النفائس للنشر والتوزیع. 2. طالحدیث

  . دمشق: دار الیمامة.أصول الَجْرح والتَّْعِدیل وعلُم الرَِّجـالِ هـ). 1421عتر، نور الدین عتر. (
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. دمشق: دار 2. طمنهج النقد في علوم الحدیثهـ). 1418عتر، نور الدین محمد عتر. (
  لفكر.ا

  . دار الباز. 1. طمعرفة الثقاتم). 1984-هـ 1405الِعْجلّي، أحمد بن عبداهللا. (

العظیم  العلیم عبد . تحقیق: عبدمعرفة الثقاتم). 1985- هـ 1405الِعْجلّي، أحمد بن عبداهللا. (
  .  المدینة النبوّیة: مكتبة الدَّار. 1الَبْستوّي. ط

. تحقیق: االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط. م)1988ابن العجمي، إبراهیم بن محمد. (
  . القاهرة: دار الحدیث. 1عالء الدین علي رضا. ط

تحقیق: یحیى  التبیین ألسماء المدلسین.م). 1986- هـ1406ابن العجمي، إبراهیم بن محمد. (
  . بیروت: دار الكتب العلمیة. 1شفیق حسن. ط

. تحقیق: عادل الكامل في ُضعفاء الرِّجالم ). 1997- هـ 1418ابن عدي، عبداهللا بن َعِدي. (
  . بیروت: الكتب العلمیة. 1أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض. ط

  .تحقیق: سهیل زكار. دار الفكر .بغیة الطلب في تاریخ حلبابن العدیم، عمر بن أحمد. 

د اهللا نوارة، . تحقیق: عبتحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیلالعراقي، أحمد بن عبد الرحیم. 
  الریاض: مكتبة الرشد.

تحقیق: رفعت فوزي عبد  .المدلسینم). 1995- هـ 1415العراقي، أحمد بن عبد الرحیم. (
  المطلب و نافذ حسین حماد. دار الوفاء.

، وكتاب طبقات علماء تونس. بیروت: دار طبقات علماء إفریقیةأبو العرب، محمد بن أحمد. 
  الكتاب اللبناني. 

. تحقیق: عمرو بن غرامة تاریخ دمشقم). 1995- هـ 1415ر، علي بن الحسن. (ابن عساك
  العمروي.  دار الفكر. 

عفاء الكبیرم). 1984- هـ 1404العقیلي، محمد بن عمرو. ( . تحقیق:  عبدالمعطي أمین الضُّ
  . بیروت: دار المكتبة العلمیة. 1قلعجي. ط

. التحصیل في أحكام المراسیل جامعم). 1986- هـ 1407العالئي، خلیل بن كیكلدي. (
  . بیروت: عالم الكتب. 2تحقیق: حمدي عبدالمجید السلفي. ط



441  
  

. شذراُت الذَّهب في أخبار من ذهبم). 1986- هـ 1406ابن العماد، عبدالحّي بن أحمد. (
  . دمشق: دار ابن كثیر. 1تحقیق: عبدالقادر األرَنُؤوط ومحمود األرَنُؤوط. ط

. عالم 1.طمعجم اللغة العربیة المعاصرةم). 2008- هـ 1429مید. (عمر، أحمد مختار عبد الح
  الكتب.

. القاهرة: مكتبة دولة االسالم في األندلسم). 1997- هـ 1417عنان، محمد عبداهللا. (
  .الخانجي

. 1. طخالصة التأصیل لعلم الجرح والتعدیلهـ).1421العوني، الشریف بن حاتم بن عارف. (
  یع.دار الفوائد للنشر والتوز 

. 1. طلمحات من تاریخ السنة وعلوم الحدیثم). 1984- هـ 1404أبو غدة، عبد الفتاح.(
  بیروت: دار عالم الكتب.

تحقیق: سید كسروي حسن.  .دیوان اإلسالمم). 1990-هـ 1411الغزي، محمد بن عبدالرحمن.(
  . بیروت: دار الكتب العلمیة.1ط

الهدایة في تخریج أحادیث البدایة . . م) 1987- هـ 1407الُغَماِري، أحمد بن محمد . ( 
  . بیروت : دار عالم الكتب . 1تحقیق: یوسف المرعشلي وآخرون . ط

. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةم). 1987-هـ 1407الفارابي، إسماعیل بن حماد. (
  . بیروت: دار العلم للمالیین.4تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار. ط

. تحقیق: عبدالسَّالم ُمعَجم مقاییس اللغةم). 1979- هـ 1399(ابن فارس، أحمد بن فارس. 
  هارون، دار الفكر. 

. تحقیق: ذیل التقیید في رواة السنن واألسانیدم). 1990-هـ 1410الفاسي، محمد بن أحمد.(
  . بیروت: دار الكتب العلمیة.1كمال یوسف الحوت. ط

. تحقیق وتعلیق: أعیان علماء المذهبالدیباج المذهب في معرفة ابن فرحون، إبراهیم بن علي. 
  الدكتور محمد األحمدي أبو النور، القاهرة: دار التراث للطبع والنشر. 

. عني بنشره تاریخ علماء األندلسم). 1988-هـ 1408ابن الفرضي، عبداهللا بن محمد. (
  . القاهرة: مكتبة الخانجي.2وصححه: السید عزت العطار. ط
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تحقیق: أكرم ضیاء  المعرفة والتَّاریخ.م). 1981- هـ 1401ن. (الَفَسوّي، یعقوب بن ُسفیا
  . بیروت: مؤسسة الرسالة. 2الُعَمرّي. ط

. تحقیق: مكتب تحقیق التراث القاموس المحیطهـ). 1426الفیروز آبادي، محمد بن یعقوب. (
. بیروت: مؤسسة الرسالة 8في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعیم العرقُسوسي. ط

  والنشر والتوزیع.  للطباعة

  . بیروت: دار صادر.   آثار البالد وأخبار العبادالقزویني، زكریا بن محمد. 

بیان الوهم واإلیهام الواقعین في م). 1997- هـ 1418ابن القّطان الفاسّي، علي بن محّمد. (
  . الریاض: دار طیبة. 1. تحقیق: الحسین آیت سعید. طكتاب األحكام

. 2.طنهایة األرب في معرفة أنساب العرب م).1980- هـ 1400لي.(القلقشندي، أحمد بن ع
  .بیروت: دار الكتاب اللبنانین

  . دار ابن حزم. 1. طأبجد العلومم). 2002- هـ 1423الِقنَّوجي، محمد صدیق خان. (

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز م). 2007-هـ 1428الِقنَّوجي، محمد صدیق خان. (
  قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة.. 1.طاآلخر واألول

تذكرة الحفاظ (أطراف أحادیث كتاب المجروحین هـ). 1415ابن القیسراني، محّمد بن طاهر. (
. الریاض: دار الصمیعي للنشر 1. تحقیق: حمدي عبدالمجید السلفي. طالبن حبان)

  والتوزیع. 

الحفاظ (من الكامل البن ذخیرة م). 1996- هـ  1416ابن القیسراني، محمد بن طاهر. (
  . الریاض: دار السلف. 1تحقیق: د. عبد الرحمن الفریوائي. ط عدي).

. 1. طانبعاث اإلسالم في األندلسم).2005- هـ 1426الكتاني، علي بن محمد المنتصر باهللا.(
  دار الكتب العلمیة. :بیروت

المعاجم والمشیخات فهرس الفهارس واألثبات ومعجم م). 1982الكتاني، محمد بن عبدالحي. (
  . تحقیق: إحسان عباس. بیروت: دار الغرب اإلسالمي.والمسلسالت

تحقیق: أحمد محمد الباعث الحثیث إلى اختصار علوم الحدیث. ابن كثیر، إسماعیل بن عمر . 
  . بیروت: دار الكتب العلمیة. 2شاكر. ط
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والتعدیل ومعرفة الثقات التكمیل في الجرح م). 2011- هـ 1432ابن كثیر، إسماعیل بن عمر. (
. الیمن: مركز النعمان 1تحقیق: شادي محمد سالم آل نعمان. ط والضعفاء والمجاهیل.

  للبحوث والدراسات اإلسالمیة وتحقیق التراث والترجمة.

الهدایة واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، المسمى هـ). 1407الكالباذي، أحمد بن محمد. (
  . بیروت: دار المعرفة.1تحقیق: عبد اهللا اللیثي. ط ."رجال صحیح البخاري"

. تحقیق: الكواكب النیرات في معرفة من الرواة الثقاتم).1981ابن الكیال، بركات بن أحمد.(
  . بیروت: دار المأمون.1عبد القیوم عبد رب النبي. ط

  لرشد.. مكتبة ا1. طالجرح والتعدیلم). 2003- هـ 1424اهللا. ( براهیم بن عبدإالالحم، 

. 1. طاإلحاطة في أخبار غرناطةهـ).1424اهللا.( لسان الدین ابن الخطیب، محمد بن عبد
  بیروت: دار الكتب العلمیة.

. تحقیق: عبدالفتاح الرفع والتكمیل في الجرح والتعدیلهـ). 1407اللكنوي، محمد بن عبدالحي. (
  . حلب: مكتب المطبوعات اإلسالمیة. 3أبو غدة. ط

  تحقیق: بشار عواد معروف. بیروت: دار الجیل. .السننبن یزید.  ابن ماجة، محمد

شفاء العلیل بألفاظ وقواعد الجرح م). 1991 -هـ 1411، مصطفى بن إسماعیل.(المأربي
  . القاهرة: مكتبة ابن تیمیة، جدة: مكتبة العلم. 1. طوالتعدیل

یاب عن الُمؤتِلف والمختِلف في اإلكمال في َرْفع االرتهـ). 1411ابن ماُكوال، علي بن هبة اهللا. (
  . بیروت: دار الكتب العلمیة. 1. طاألسماء والُكَنى واألنساب

تحقیق: سید كسروي تهذیب مستمر األوهام . هـ) . 1410ابن ماكوال، علي بن هبة اهللا . (
  . بیروت : دار الكتب العلمیة . 1حسن . ط

. تحقیق: تاریخ قضاة األندلسم).1983- هـ 1403اهللا. ( المالقي األندلسي، أبو الحسن بن عبد
  .لجنة إحیاء التراث العربي في دار اآلفاق الجدیدة. بیروت: دار األفاق الجدیدة

بحر الدم فیمن تكلم فیه اإلمام م) . 1992- هـ 1413ابن المبرد الحنبلي، یوسف بن حسن . (
ار الكتب . بیروت: د1تحقیق: روحیة عبد الرحمن السویفي . طأحمد بمدح أو ذم . 

  العلمیة. 

  . دار الدعوة.4ط المعجم الوسیط.هـ). 1425مجمع اللغة العربیة بالقاهرة. (
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. مصر: وزارة النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةأبو المحاسن، یوسف بن تغري بردي. 
  الثقافة  واإلرشاد القومي دار الكتب.

. المدینة إلسالم الحاسمة في األندلسالزالقة معركة من معارك امحمد المصري، جمیل عبداهللا. 
  المنورة: الجامعة اإلسالمیة.

. تحقیق: تهذیب الكمال في أسماء الرجالم). 1980- هـ 1400المزي، یوسف بن عبدالرَّحمن. (
  . مؤسسة الّرسالة. 2بشار عواد معروف. ط

حمد القشقري. . تحقیق: عبدالرحیم محمد أالُكَنى واألسماءهـ). 1404مسلم، مسلم بن الحجاج. (
  . المدینة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة. 1ط

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا، مسلم، مسلم بن الحجاج. 
. تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي، بیروت: دار إحیاء التراث المسمَّى بـ: صحیح مسلم

  العربي.

التنكیل بما في تأنیب الكوثري من م). 1986-هـ 1406بن یحیى. (المعلمي، عبدالرحمن 
  . بیروت: المكتب اإلسالمي. 2. طاألباطیل

یحیى بن معین وكتابه التاریخ دراسة م). 1979- هـ 1399. (ابن معین، یحیى بن معین
. مكة المكرمة: جامعة الملك 1ط .أحمد محمد نور سیفدراسة: . وترتیب وتحقیق

  عبدالعزیز. 

التاریخ. روایة العباس بن محّمد بن حاتم م). 1979- هـ 1399ن معین، یحیى بن معین. (اب
. مكة المكرمة: مركز البحث 1هـ)، تحقیق: أحمد محّمد نور سیف.ط271(ت:  الدُّوريّ 

  العلمي وٕاحیاء التراث اإلسالمّي. 

، أحمد بن رزمعرفة الرِّجال. روایة ابن محم). 1985- هـ 1405ابن معین، یحیى بن معین. (
   .محّمد، تحقیق: محّمد كامل القّصار. دمشق: مجمع اللغة العربیة

من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرِّجال، روایة هـ). 1400ابن معین، یحیى بن معین. (
. تحقیق: أحمد محّمد نور سیف، دمشق: دار أبي خالد الدَّّقاق، یزید بن الَهْیثم بن َطْهمان

  ث. المأمون للترا

. إكمال تهذیب الكمال في أسماء الرِّجالم). 2001-هـ 1422ُمَغْلطاي، ُمَغْلطاي بن َقِلْیج. (
  . الفاروق الحدیثة للطباعة والّنشر. 1تحقیق: عادل بن محّمد، وأسامة بن إبراهیم. ط
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في البدر الُمنیر في تخریج األحادیث واآلثار الواقعة هـ). 1425ابن الُملقِّن، عمر بن علي. (
. الریاض: دار 1الحي، وآخرون. ط . تحقیق: مصطفى أبو الغیط عبدالّشرح الكبیر

  الهجرة. 

 .1. طالحدیث المعلول قواعد وضوابطم) . 1996-هـ 1416الملیباري، حمزة عبد اهللا. (
  بیروت: دار ابن حزم.

 .2طنظرات جدیدة في علوم الحدیث. م) . 2003-هـ 1423الملیباري، حمزة عبد اهللا. (
  بیروت: دار ابن حزم.

. 1. تحقیق: عبد اهللا اللیثي. طرجال صحیح مسلمهـ). 1407ابن َمْنُجوَیه، أحمد بن علي. (
  بیروت: دار المعرفة. 

  . بیروت: دار صادر. 3. ط لساُن العربهـ). 1414ابن منظور، محمد بن مكرم. (

في األدیان والمذاهب الموسوعة المیسرة هـ). 1420الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي. (
. دار الندوة 4إشراف وتخطیط ومراجعة: مانع بن حماد الجهني. ط .واألحزاب المعاصرة

  العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع.

تسمیة فقهاء األمصار من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا هـ). 1369النَّسائّي، أحمد بن ُشَعیب. (
  . حلب: دار الوعي.1هیم زاید. ط. تحقیق: محمود إبرا علیه وسلم ومن بعدهم

تسمیة مشایخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي هـ). 1423النَّسائّي، أحمد بن ُشَعیب. (
. مكة 1. تحقیق: الشریف حاتم العوني. طالنسائي وذكر المدلسین (وغیر ذلك من الفوائد)

  المكرمة: دار عالم الفوائد.

. تحقیق: محمود تسمیة من لم یرو عنه غیر رجل واحدـ). ه1369النَّسائّي، أحمد بن ُشَعیب. (
  . حلب: دار الوعي. 1إبراهیم زاید. ط

ُغّدة.  تحقیق: عبدالفتاح أبو السُّنن الصُّغرى.م). 1986-هـ 1406النَّسائّي، أحمد بن ُشَعیب. (
  . حلب: مكتب المطبوعات اإلسالمیة. 2ط

. تحقیق: حسن عبدالمنعم السنن الكبرى. م)2001- هـ 1421النَّسائّي، أحمد بن ُشَعیب. (
  . بیروت: مؤسسة الرسالة.1شلبي. ط

عفاء والمتروكهـ). 1369النَّسائّي، أحمد بن ُشَعیب. ( . 1. تحقیق: محمود إبراهیم زاید.طنو الضُّ
  حلب: دار الوعي. 
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عفاءم). 1984- هـ 1405أبو ُنَعیم األصفهاني، أحمد بن عبداهللا. ( . تحقیق: فاروق الضُّ
  . الدار البیضاء: دار الثقافة. 1حمادة،. ط

. تحقیق: عبد القیوم عبد رب النبي. إكمال اإلكمالهـ). 1410ابن نقطة، محمد بن عبدالغني. (
  . مكة المكرمة: جامعة أم القرى. 1ط

التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر م) . 1985- هـ 1405النووي، یحیى بن شرف. (
  . بیروت : دار الكتاب العربي.1تحقیق: محمد عثمان الخشت. ط في أصول الحدیث.

  . بیروت: دار الكتب العلمیة.تهذیب األسماء واللغاتالنووي، یحیى بن شرف. 

صحیح مسلم بشرح الّنووي المعروف بالمنهاج شرح صحیح مسلم بن النَّووّي، یحیى بن َشَرف. 
  . القاهرة: المطبعة المصریة باألزهر.الحجاج

تحقیق: ربیع هادي عمیر  المدخل إلى الصحیح.هـ). 1404سابوري، أبو عبداهللا الحاكم.(النی
  . بیروت: مؤسسة الرسالة.1المدخلي. ط

. تحقیق: ). كشف األستار عن زوائد البزارم1979- هـ 1399الهیثمي، علي بن أبي بكر. (
  . بیروت: مؤسسة الرسالة. 1حبیب الرحمن األعظمي. ط

. تحقیق: حسام مجمع الزوائد ومنبع الفوائدم). 1994-هـ 1414بي بكر. (الهیثمي، علي بن أ
  الدین القدسي،  القاهرة: مكتبة القدسي. 

. مرآة الجنان وعبرة الیقظانم).1997- هـ 1417اهللا بن أسعد. ( الیافعي، عفیف الدین عبد
  . بیروت: دار الكتب العلمیة.1وضع حواشیه: خلیل منصور. ط

. تحقیق: ابن تاویت الطنجي. ترتیب المدارك وتقریب المسالكیاض. الیحصبي، القاضي ع
  مطبعة فضالة. . المغرب:1ط

. بیروت: 1.طتاریخ ابن یونس المصريهـ).1421ابن یونس الصدفي، عبدالرحمن بن أحمد. (
  دار الكتب العلمیة.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفهارس العامة
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  القرآنیة فهرس اآلیاتأوًال: 

  الصفحة  رقمها  طرف اآلیة
  سورة آل عمران

  50  135  ﴾ َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا ... ﴿َوالَِّذیَن ِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأوْ 
﴿َما َكاَن اللَُّه ِلَیَذَر اْلُمْؤِمِنیَن َعَلى َما َأْنُتْم َعَلْیِه َحتَّى َیِمیَز 

  اْلَخِبیَث ِمَن الطَّیِِّب﴾  
179  56  

﴿َوإِْذ َأَخَذ اللَُّه ِمیثَاَق الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب َلُتَبیُِّننَُّه ِللنَّاِس َوَال 
  َتْكُتُموَنُه﴾ 

187  54  

  سورة النساء
﴿َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اَألْمِن َأِو الَخْوِف َأَذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوهُ 

ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذیَن  ِإَلى الرَُّسوِل َوإَِلى ُأوِلي اَألْمرِ 
  ﴾ َیْسَتْنِبُطوَنُه...

83  56  

  سورة األنعام
ُل اْآلَیاِت َوِلَتْسَتِبیَن َسِبیُل اْلُمْجِرِمینَ    56  55  ﴾ ﴿ َوَكَذِلَك ُنَفصِّ

  سورة الحجر
  55، 1،  ج  9  ﴿ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن﴾ 

  سورة إبراهیم
   خ  7 )﴿َوإِْذ تََأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َألَِزیَدنَُّكمْ 

  سورة الجاثیة
  43  21  ﴾ ﴿َأْم َحِسَب الَِّذیَن اْجَتَرُحوا السَّیَِّئاتِ 

  سورة الحجرات
﴿َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبیَُّنوا َأْن ُتِصیُبوا 

  َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمیَن﴾ 
6  48،56  

  سورة الطالق
  56  2  ﴿َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم َوَأِقیُموا الشََّهاَدَة ِهللا﴾ 

  سورة االنشقاق
  60  19  ﴿َلَتْرَكُبنَّ َطَبًقا َعْن َطَبٍق﴾ 
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  ادیث النبویة الشریفةفهرس األحثانیًا: 

  الصفحة  الراوي األعلى  طرف الحدیث  م

َفَقاَل: (اْئَذُنوا  rاْسَتْأَذَن َرُجٌل َعَلى َرُسوِل اللَّه ِ   1
  ِبْئَس َأُخو اْلَعِشیَرِة، َأْو اْبُن اْلَعِشیَرِة) ،َلهُ 

  51  عائشة بنت أبي بكر

  51  حفصة بنت عمر  ِإنَّ َعْبَد اللَِّه َرُجٌل َصاِلحٌ   2

  rِإنِّي ُكْنُت َرُجًال ِإَذا َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل اللَّهِ   3
  ...َحِدیثًا َنَفَعِني اللَُّه ِمْنهُ 

  45  علي بن أبي طالب

دِّیِق، َتْسَأُلُه   4 َجاَءِت اْلَجدَُّة ِإَلى َأِبي َبْكٍر الصِّ
  ِمیَراَثَها؟ َفَقاَل: َما َلِك ِفي ِكتَاِب اللَِّه...

  44  قبیصة بن ذؤیب

الدِّیُن النَِّصیَحُة: ِللَِّه َوِلَرُسوِلِه وَِألَِئمَِّة الُمْسِلِمیَن   5
ِتِهمْ    َوَعامَّ

  48  تمیم الداري

َفَتْلُت َقَالِئَد َهْدِي النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، ثُمَّ   6
  َأْشَعَرَها َوَقلََّدَها

  101  عائشة بنت أبي بكر

َمَجاِلِس اْألَْنَصاِر، ِإْذ َجاَء  ُكْنُت ِفي َمْجِلٍس ِمنْ   7
  ...َأُبو ُموَسى َكَأنَُّه َمْذُعورٌ 

  44  سعید الخدري وأب

  100  عبداهللا بن عمر  ..َلمَّا ُفِتَح َهَذاِن الِمْصَراِن َأَتْوا ُعَمرَ   8

وا ِبَجَناَزٍة، َفَأْثَنْوا َعَلْیَها َخْیًرا، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى   9 َمرُّ
  ...»َوَجَبتْ «ْیِه َوَسلََّم: اُهللا َعلَ 

  50  أنس بن مالك

َوقََّت ِألَْهِل اْلَمِدیَنِة َذا اْلُحَلْیَفِة، وَِألَْهِل الشَّاِم   10
  ...َوِمْصَر ُجْحَفةَ 

  99  عائشة بنت أبي بكر

ًدا َفْلَیتََبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّارِ   11   43  عبد اهللا بن عمرو  َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ
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  ینحوالمجرّ  ینلفهرس الرواة المعدّ ثالثًا: 

  لین:أوًال: فهرس المعدّ 

  رقم الصفحة  اسم الراوي  الرقم

  93  إبراهیمبراهیم بن سعد بن إ   -1

  186  براهیم بن سوید بن حیانإ   -2

  226  براهیم بن شاكر بن خطابإ   -3

  187  ِإْبَراِهیُم ْبُن َنِشیٍط اْلَوْعالِنيُّ    -4

  81  إبراهیمبراهیم بن یحیى بن إ   -5

  277  أحمد بن بقاء بن مروان   -6

  277  أحمد بن خلف بن عبد الملك    -7

  83  أحمد بن سعید بن خالد   -8

  189  أحمد بن عبد الرحمن الباري   -9

  82  أحمد بن عبد الرحمن بن جحدر   -10

  100  اهرظأحمد بن عبد الرحمن بن    -11

  277 َأْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبِن َأْحَمدَ    -12

  279  اهللا أحمد بن عمر بن عبد   -13

  169  أحمد بن محمد البلوي   -14

  88  أحمد بن محمد الخوالني   -15

  313  َأْحَمُد بُن ُمَحمَِّد بِن َعْبِد اهللاِ    -16

  242  أسامة بن حفص المدني   -17

  243  أسامة بن زید بن أسلم    -18

  273  ُأَساَمة بن زید اللَّْیِثيّ    -19
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  رقم الصفحة  اسم الراوي  الرقم

  394  إسحاق بن محمد المخزومي   -20

  156  َعاِمِريُّ ِإْسَماِعیُل ْبُن َنِشیٍط الْ    -21

  82  ِإْسَماِعیُل ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعِليِّ    -22

  108  ِإْسَماِعیُل ْبُن اْلَیَسَع الكوفي   -23

  97  أفلح بن حمید بن نافع    -24

  105  أنس بن عیاض بن ضمرة   -25

  189  ِبْشر ْبن َبْكر التِّنِّیسيُّ    -26

  170  بقي بن مخلد األندلسي   -27

  107  بكر بن مضر بن محمد   -28

  190  َثَوابة  بن مسعود التَُّنوخي   -29

  191  سماعیل الحضرميإجابر بن    -30

  108  جریر بن عبد الحمید الضبي   -31

  112  حاتم بن إسماعیل المدني   -32

  102  حجاج بن صفوان المدني   -33

  191  حرملة بن عبد العزیز الجهني   -34

  192  حرملة بن عمران التجیبي   -35

  281  الحسن بن محمد بن مفرج   -36

  281  ن أحمد الغسانيحسین بن محمد ب   -37

  283  ُحَسْیُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِفیَرهِ    -38

  250  حفص بن عمر    -39

  228  َحْفُص ْبُن َمْیَسَرَة اْلُعَقْیِليُّ    -40
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  رقم الصفحة  اسم الراوي  الرقم

  127  حماد بن زید األزدي   -41

  250  حمزة بن عبد الواحد المكي   -42

  116  حمید بن هانئ الخوالني   -43

  117  حنظلة بن أبي سفیان الجمحي   -44

  79  ْیح ْبُن َصْفَوانَ َحْیَوة بن ُشرَ    -45

  119  حیّي بن عبد اهللا بن شریح   -46

  120  َخاِلُد ْبُن ُحَمْیٍد اْلَمْهِريُّ    -47

  193  خالد بن سلیمان الحضرمي   -48

  251  خلف بن یحیى بن َغْیث الِفْهريّ    -49

  121  َداُود بن عبد الرَّْحَمن اْلَعطَّار   -50

  122  داود بن قیس الفراء   -51

  123  ُبو السَّْمِح  َدرَّاُج ْبُن َسْمَعاَن، أَ    -52

  251  ربیَعة بن ُعْثَمان بن ربیَعة   -53

  252  َزْمَعُة ْبُن َصاِلٍح اْلُجْنِديُّ    -54

  284  زیاد بن محمد بن أحمد   -55

  230  َزْیُن ْبُن ُشَعْیٍب اْلَمَعاِفِريُّ    -56

  193  َساِلُم ْبُن َغْیالَن التجیبي   -57

  102  السائب بن عمر بن عبدالرحمن   -58

  103  یاسالسري بن یحیى بن إ   -59

  273  َسْعُد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َسْعدٍ    -60

  285  سعید بن أحمد بن محمد الهذلي   -61
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  رقم الصفحة  اسم الراوي  الرقم

  125  سعید بن عبد الرحمن الجمحي   -62

  195  سعید بن عبد الرحمن الكناني   -63

  255  سعید بن عبداهللا الجهني   -64

  255  سعید بن مسلم بن بانك   -65

  184  سفیان بن العاص بن أحمد   -66

  83  لمةسلمة بن سعید بن س   -67

  195  َسَلَمَة ْبُن َوْرَداَن اللیثي   -68

  90  سلیمان بن بالل التیمي    -69

  126  ُسَلْیَماُن بُن َأِبي الَقاِسِم َنَجاحٍ    -70

  198  ُسَلْیَمان ْبن كثیر اْلَعْبدي   -71

  127  ُسَهْیُل ْبُن َحسَّاٍن، اْلِكالِبيُّ    -72

  173  شریح بن محمد بن شریح   -73

  256  اهللا بن حرملة صخر بن عبد   -74

 230  ضمام بن اسماعیل المرادي   -75

  258  عاصم بن حكیم    -76

َلِفيُّ     -77 اِج السَّ   200  َعْبُد اَألْعَلى ْبُن اْلَحجَّ

  232  عبد الجبار بن عمر األیلي   -78

  259  َعْبُد اْلَجِلیِل ْبُن ُحَمْیٍد اْلَیْحُصِبيُّ    -79

  185  براهیم بن محمدإعبد الرحمن بن    -80

  259  اَن  الَحْجري َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َسْلمَ    -81

  200  عبد الرحمن بن رزین   -82
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  رقم الصفحة  اسم الراوي  الرقم

  260  عبد الرحمن بن عبد الحمید المهري   -83

  92  عبد الرحمن بن عثمان بن عفان   -84

  136  َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن أبي َیْحَیى اْألَْسَلِميّ    -85

  92  عبد الرحمن بن محمد بن عباس   -86

  168  ابِ َعْبِد الرَّْحَمِن بن ُمَحمَِّد بِن َعتَّ    -87

  174  عبد الرحمن بن محمد بن عیسى   -88

  129  عبد الرحمن بن مهدي   -89

  164  عبد الرحمن بن أبي الموال    -90

  201  َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َمْیَسَرَة اْلَحْضَرِميُّ    -91

  132  َعْبد الرَّْحَمن ْبن یحیى العطار   -92

  132  عبد اْلَعِزیز بن أبي َحاِزم المدني    -93

  176  األنصاري عبد العزیز بن محمد   -94

  191  عبد اْلَعِزیز بن ُمَحمَّد الدََّراوْرِدي   -95

  83  عبد اهللا بن أحمد بن سعید   -96

  261  َعبد اهللا بن َزید بن َأسَلم، الَعَدوي   -97

  135  َعْبُد اللَِّه ْبُن ُسَوْیٍد  ْبِن َحیَّاَن    -98

  230  عبداهللا بن صالح الجهني   -99

  209  عبداهللا بن عامر األسلمي   -100

  135  بن عبد الرحمن بن جحافعبد اهللا    -101

  177  عبداهللا بن عبدالرحمن الصدفي    -102

  103  عبداهللا بن عیسى الشیباني    -103
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  رقم الصفحة  اسم الراوي  الرقم

  204  َعبد اِهللا ْبن الُمَسیَّب القرشي    -104

  211  عبداهللا بن موسى التیمي    -105

  212  عبد اهللا بن یزید المكي    -106

  137  عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج   -107

  212  ي عبدالملك بن قدامة الجمح   -108

  140  عبد الوهاب بن عبد المجید الثقفي    -109

  177  عثمان بن أبي بكر الصدفي   -110

  143  ُعْثَماُن ْبُن اْلَحَكِم اْلُجَذاِميُّ    -111

  144  اْلَعطَّاُف ْبُن َخاِلِد اْلَمْخُزوِميُّ    -112

  146  ُعْقَبُة ْبُن َناِفٍع اْلَمَعاِفِريُّ    -113

  184  علي بن عابس األسدي   -114

  232  يعمر بن حسین األمو    -115

  268  عمر بن سهل اللخمي   -116

  214  عمر بن طلحة اللیثي   -117

  215  ُعمر ْبن مالك الشَّْرَعبيُّ    -118

  235  عمر بن محمد الجهني   -119

  147  َعْمرو بن اْلَحاِرث األنصاري   -120

  216  َعِمیرة ْبن َأِبي ناجیة الرَُّعینيُّ    -121

  217  عیاش بن عقبة الحضرمي   -122

  150  ِعَیاض ْبن َعْبد اللَِّه الفهري    -123

  151  عیسى بن محمد بن هارون    -124
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  رقم الصفحة  اسم الراوي  الرقم

  151  ِعیَسى ْبن ُیوُنس السبیعي   -125

  179  غالب بن عبد الرحمن المحاربي   -126

  153  َغْوُث ْبُن ُسَلْیَماَن ْبِن ِزَیادٍ    -127

  154  ُفَضْیل ْبن ِعَیاض ْبن َمْسُعود   -128

  265  ُفَلْیُح ْبُن ُسَلْیَماَن ْبِن َأِبي اْلُمِغیَرِة     -129

  268  یدقباث بن رزین بن حم   -130

  247  الماضي بن محمد الغافقي   -131

  245  مالك بن الخیر الزبادي   -132

  132  براهیم بن دینارإمحمد بن    -133

  84  سماعیل بن فورتشإمحمد بن    -134

  85  محمد بن سعدون بن مرجى   -135

  156  ُمَحمَّد بن عبد الرَّْحَمن بن اْلُمغیَرة   -136

  160  محمد بن عبد اهللا بن سعدون   -137

  88  الرحمن  اهللا بن عبد محمد بن عبد   -138

  180  محمد بن عبد اهللا المعافري   -139

  235  ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلٍم الطَّاِئِفيُّ    -140

  219  محمد بن مطرف اللیثي   -141

  160  ُمَحمَّد بن یحیى اإلْسَكْندراني   -142

  161  َمخَرَمة ْبُن ُبَكیر األشج   -143

  168  مخلد بن عبد الرحمن بن أحمد   -144

  221  مسلم بن خالد المخزومي   -145
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  رقم الصفحة  اسم الراوي  الرقم

  269  بن َفَضاَلَة  الزهرانيُمَعاُذ    -146

  224  َمْعُروف ْبن ُسَوْید الُجذاميُّ    -147

  188  اْلُمِغیَرِة ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن اْلَحاِرثِ    -148

  248  المغیرة بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحزامي   -149

  237  مفرج بن الصدفي   -150

  269  ُموَسى بن َسلَمة بن أبي َمْرَیم   -151

  224  موسى بن شیبة الحضرمي   -152

  164  نافع بن عبد الرحمن المدني   -153

  237  َناِفع بن یِزید الكَالِعي   -154

  238  هشام بن سعد المدني   -155

  165  َوِكْیُع بُن الَجرَّاِح بِن َمِلْیحِ    -156

  249  الولید بن المغیرة بن سلیمان   -157

  270  یحیى ْبن ُسَلْیم الطَّائفيُّ    -158

  241  َیْحَیى بُن َعْبِد الرَّْحَمِن بِن َمْسُعْودِ    -159

  88  حیى بن محمد بن رزقی   -160

  276  یِزید بن ُیوُنس بن یِزید   -161

  167  یعقوب بن عبد الرحمن القاري   -162

  225  َیْعُقوُب ْبُن َعْمٍرو اْلَمَعاِفِريُّ    -163

  225  یوسف بن طهمان    -164

  286  ُیْوُسُف بُن َعْبِد الَعِزْیِز بِن ُیْوُسفَ    -165

  182  یوسف بن عبد اهللا النمري   -166
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  :ّرحین: فهرس الرواة المجثانیاً 

  رقم الصفحة  اسم الراوي  الرقم

  333  سبرة بن عبد العزیز الجهني   -1

  340  ِإْبَراِهیُم ْبُن ِإْسَماِعیَل ْبِن َأِبي َحِبیَبةَ    -2

  377  ِإْسَحاق ْبن َیْحَیى ْبن َطْلَحة   -3

  342  ِإْسَماِعیُل ْبُن ِإْبَراِهیَم األَْنَصاِريُّ    -4

  355  اْلُجَمحيُّ  َأْشَهُل ْبُن َحاِتم   -5

  389  اْلَحاِرُث ْبُن َنْبَهاَن، اْلَجْرِميُّ    -6

  402  خلیص بن عبد اهللا بن أحمد   -7

  391  الخلیل بن مرة الضبعي     -8

  387  خیران الدَِّمْشِقي اْلَكْلِبيّ    -9

  388  َشِبیُب ْبُن َسِعیٍد التمیمي -10

  393    شمر بن نمیر -11

  356  الضحاك بن عثمان بن عبد اهللا -12

  360  ْعَلى ْبن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِبي َفْرَوةَ عبد اْألَ  -13

  343  َعْبُد اْلَحِكیِم ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِبي َفْرَوةَ  -14

  380  اَن الخزاعيَعْبُد اْلَحِمیِد ْبُن ُسَلْیمَ  -15

  249  عبد الرحمن بن أبي الزناد -16

  363  عبد الرَّْحَمن بن ِزَیاد بن َأْنُعمٍ  -17
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