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 ملخص الرسالة
 

«.منهجاإلمامأبيالقاسماألزهريفيالجرحوالتعديل»عنوان الرسالة:

 هدف الدراسة: اإلمام إظهار والتعديل،مكانة الجرح في أقواله ومنزلة األزهري، القاسم أبي
فيهم؛ الذينتكلَّم َواة والكشفعنأحوالالرُّ يلعنده، والوقوفعلىمصطلحاتالَجْرحوالَتْعد 

يلعنده،والتعرفلمعرفةمدىموافقةأحكامه ألحكامغيرهمنالنُّقَّاد،وبيانمراتبالَجْرحوالَتْعد 
يل.  علىخصائصمنهجهفيالَجْرحوالَتْعد 

اعتمدددتمددنهجارسددتقراءالتددامفدديجمددلالمددادةالعلميددةلمو ددو الدراسددةمددنمــنهج الدِّراســة: 
التحليلديرسدتنباطوعدرعمعدالمخاللكتبالعللوالتراجم،ومنثدماسدتعنتبدالمنهجالوصد ي

يل.  منهجاإلمامأبيالقاسماألزهريفيالَجْرحوالَتْعد 
أهم النتائج:

يشهديعّداإلمامأبوالقاسماألزهريمنأبرزعلماءالقرنالخامسالهجري،هذاالقرنالذ -
 ناقد،لهأقوالفيالجرحوالتعديل.نشاطًاعلميًاكبيرًا،وهو

لينفيالجرحوالتعديل.أنهمنالمعتد -
لهثالثمراتبفيالتعديلوثالثفيالجرح. -

  أهم التوصيات:
ارهتمامبإفرادمصن اتخاصةُتجملفيهاأقوالكلناقدعلىحدةعلىغرارمصن ات -

ت رد ولم يل الَجْرحوالتَّْعد  في اعتمدتأقوالهم الذين النُّقَّاد خاصة الباب، فيهذا األئمة
فيمصن ات.أقوالهم

يلالصادرةعنالنُّقَّاد،ملفهرستها - العملعلىإخراجمعجمألل اظوعباراتالَجْرحوالتَّْعد 
بطريقةعلمية،وارجتهادفيشرحمعانيها،والوقوفعلىمدلورتها،وتحريرالمصطلحات

والعباراتالخاصةبإماممعين.
فيالرَِّجالجرًحاوتعدياًلعلىمرالعصور،ملالعنايةبإخراجمعجمللنُّقَّادالذينتكلَّموا -

ناقدتكونبمثابةمرجللطلبةالعلم. ذكرترجمةموجزةوم يدةلُكلِّ
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Abstract   

 

Title of the study: Crediting and Discrediting Approach of Imam Abu Al-Qasim Al-

Azhari. 

Objectives of the study: The purpose of the study is to show the status of Imam Al-

Qasim Al-Azhari, and the status of his opinions in Crediting and Discrediting. It also 

aims at identifying his terms of the Crediting and Discrediting, and disclosing the 

conditions of the narrators mentioned by Imam Abu Al-Qasim Al-Azhari from a 

crediting and discrediting perspective to know the extent of harmony between his 

opinions and the opinions of other critics. Finally it aims at identifying the 

characteristics of his approach in Crediting and Discrediting. 

Research methodology: the study uses the full extrapolation method in collecting of 

scientific material for the subject of the study through the books of Flaws and Men’s 

biography evaluation, and then the study uses the analytical descriptive method to 

develop and demonstrate the approach of Imam Abu Al-Qasim Al-Azhari in the 

Crediting and Discrediting. 

The most important findings: 

- Imam Abu Al-Qasim Al-Azhari is one of the most prominent scientists of the 

fifth century AH, which witnessed a great scientific activity. He is a critic who 

has opinions in Crediting and Discrediting. 

- He is a moderate critic in Crediting and Discrediting. 

- He has three ranks in Crediting and three in Discrediting. 

The most important recommendations: 

- Paying attention to make private collections of the opinions of each critic 

separately similar to the work of the Imams in this section, especially those critics 

whose opinions in Crediting and Discrediting are approved and don’t have 

separate collections. 

- Working on the producing a glossary of words and expressions of Crediting and 

Discrediting coined by the critics, and cataloged in a scientific way, and 

explaining their meanings and the implications, and the editing of terms and 

phrases of every a specific Imam. 

- Taking care of producing a glossary of critics who have opinions in Crediting 

and Discrediting and Men’s biographies throughout the ages, with a brief and 

useful biography of each critic who serves as a reference for students of science. 
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 اقتباس
 
 
 
 




 : تعالى اهلل قال
 

  َُعَملَُكْم َوَرُسولُه ُ    َواْلُمْؤِمنُونَ َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاه
 [105]التوبة: 

 
  



 ح

 اإلهداء
 

 َّوالمنأجلراحتي،ومنأجلأنُيوفراليالطِّالحياة،وَسهرااللَّياليإلىمنَتحمَّالمَشاق
لمالشَّرعيالنَّافل،واللذَّحياًةسعيدًةكريمًةرغيدة؛ألجلأنأرتقيإلىمراتبال نكانلهمايع 

بأنيكون وكنتأحلم وارتقائيدومًا، معيفيمثلهذااَفْ لالغرساألولفيتعليمي،
الكريمينالدهما،إلىروحويثمرةجهديااليوملير مثواهماال ردوسلوجع-رحمهمااهلل-يَّ

 .-إنشاءاهلل-األعلىفيالجنة

 إلىاللؤلؤ..إلىنبعقلبي،إلىقمٍرتألألفيسماءحياتي،إلىجوهرٍةأهدانيإيَّاهاربي
ر وان"،سعيد،إلىزوجيالغالي،األستاذالّدكتور:"إسماعيلفيكلأرجاءحياتيالمنثور

 ح ظهاهللورعاه.

 يا    ومءإلى ، "معينيَّ أبنائي وفلذاتكبدي قلبي، اهلل،حهجة ح ظهم جنى"، ريم، مود،
وجعلهمليولوالدهمقرَّةعين.

 لىأختيالغالية إلىمنعشُتمعهمأجمَللحظاتعمري،إلىإخواني"عثمان،ر ا"،وا 
"أممحمد".

 محبتهفيقلبي،إلىمنإرشادينحوالعلمالّشرعي،وغرسإلىمنكانلهاال ْ لفي
كانتُملهمتيفيالحياة،إلىمنت ّطرقلبيل راقها،إلىروحأختيالحبيبةالشَّهيدةبإذن

لىروحزوجهاالشَّهيد ،ريانعبدالقادرنزار:العال مالشيخالدكتوراهلل:"إيمانأمعالء"،وا 
 رحمهماهللجميعًا.

 وأبنائهاإلى "أمسعيدر وان"، أختيالغالية الرحمنوهيارفيقةدْربي، "سعيدوأنسوعبد
 .وتسنيموتسبيح"

 أداماهللعليهماالصحةوالعافية.أمعدليإلىعميالغالي"أبوعْدلي"،وخالتيالغالية، 

 .إلىجميلأبناءعمومتيح ظهماهلل 

 ّإلىكلمنكانلهف لعلي. 

 
 ... أهدي هذا الجهد المتواضعإليهم جميعاا 



 خ

 شكر وتقدير


 الحمدهللحمدًاكثيرًاوالشكرهللالعليالقديرالذيوفقنيإلتمامهذاالبحث.

ِ َوَمْن يَْشُكْر فَإِنهَما يَْشُكُر امتثاًرلقولهتعالى:﴿ َولَقَْد آتَْينَا لُْقَماَن اْلِحْكَمةَ أَِن اْشُكْر ّلِِله

َ َغنِيٌّ َحِميد  لِنَْفِسِه َوَمْن  َوإِْذ تَأَذهَن َربُُّكْم لَئِْن َشَكْرتُْم وجل:وقولهعز،(1)﴾َكفََر فَإِنه َّللاه

ََلَِزيَدنهُكمْ 
الدكتور،(2) إلىشيخيف يلة بخالصالشكروالتقدير إدريسأحمد:فإننيأتوجه

 عودة البحث،رشيد هذا اإلشرافعلى بقبول ت  له على اهلل، عليَّذيلاوح ظه يبخل لم
فجزاهاهللخيرالجزاء.مةحتىخرجتالرسالةبهذاالشكلبتوجيهاتهوملحوظاتهالقيّ

-يأع اءلجنةالمناقشة:ذتااأتقدمبالشكرالجزيلإلىأسكم

ح ظهاهلل.نعيمأسعدالص ديف يلةاألستاذالدكتور/

ح ظهاهلل.وليدأحمدعوي ةوف يلةالدكتور/

لت  لهم فجزاهماوذلك البحث، هذا مناقشة بقبول خيرا العلم طلبة وعن عني اهلل
الجزاء. بغزة اإلسالمية الجامعة إلى موصول اهلل-والشكر وأخص-ح ظها وعاملين، إدارًة

بالشكرعمادةالدراساتالعليا،وكليةأصولالدينوجميلأساتذتيفيها.

لىأبنائيسعيدسماعيلإدأتقدمبالشكروالتقديرإلىزوجيالغالي/أ.وكما ر وان،وا 
حيانًا.أالدِّراسة،وانشغاليعنهمةاألعزاءالذينتحمَّلوامعيمشق

وحيات دربي رفيقة إلى بالشكر وأتقدَّم كما ولجميل اهلل، ح ظها سعيد" "أم بنائهادأي
وارحتراموالتقدير،/سعيدر وان،الذيمابخلعلّيوعلىأبنائيبالجهدرمنهمبالذِّكوأخصُّ

فح ظهماهللجميعًا،وجزاهمكلخير.

مسيرة وتشجيعيلمواصلة فيدعمي، ف لعلّي له لكلمنكان والشكرموصول
العلم.

.اهلل،وعلىآلهوصحبهأجمعينعلىمعلمالناسالخيرمحمدبنعبدماللهوصلِّ


                                                           

 [.12(]لقمان:1)

[.7]إبراهيم:(2) 
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 المقدمة 
الحمدللَّه ونستغ ره،ونعوذباهللمنشرورأن سنا،وسيئاتأعمالنا،ونستعينهنحمدهإنَّ

له،ومنُي للفالهادَيله،وأشهُدأنرإلَه لَّ اللَّهفالُم   إراللَُّهوحَدُهرشريَكمنيهد 
. مَحمَّدًاعبُدُهورسوُلُه،عليهوعلىآلهوصحبهأف ُلالصالة وأتمُّالسالم  له،وأشهدَأنَّ

َأمَّابعد:

ددديُم ،َعظ  َرف يدددُلاْلقَدددْدر  المعلدددوم،"فعلدددُمالحدددديث  يتعلدددُقبال دددرورة بشدددرف  فدددإنشدددرَفالعلدددم 
،َر ،َشر يُفالذِّْكر  دُنُهَعلَدىاْلَ ْخر  َغْمٍر،َوَرَتْ َندىَمَحاس  ُكلُّ َحْبٍر،َوَرُيْحَرُمُهإ رَّ ُكلُّ َيْعَتن يب ه إ رَّ

" الدَّْهر  كتابده العزيدز،،وكماتك دَلاهلُل(1)َمَمرِّ ْلنَاا الاَرْكَر :حيدثقدالبح دظ  إِنهاا نَْحاُن نَزه

َوإِنها لَهُ لََحافِظُونَ 
سدنة نبيده ، (2) ه اأْلُمَّد،وذلدكب دَأْنَهيَّدَأاللَّدُهفقددتك دَلأي دًابح دظ  ة ل هَدذ 
ين خدمدًةل هَدَذاالددِّيرجاًرَح  ُظواَلَهاد  يَنَأَفَنواَأعَماَرُهْمف ياْلعلم  دْنَقَ دىنَهاَوك َياَنَهاالَّذ  دنُهْمم  ،َفم 

رَُعْمددد ل  َهدددا،َوصدددرَفَأوَقات ددداْلَحَيددداة ُهُمَعر ً ددداَعدددْنَشدددَواغ  ،دفاعدددًاعدددنسدددنةُكّلهَددداه َوَماَلَذ  ف دددياْلَخْيدددر 
َفَتَنوَّعدوافدي،حدالالُمْبطلدين،وتأويدلالجداهلينفكانواين ونعنهداتحريدفالغدالين،وانت، النبي

تصدددني ها،وَتَ نَّندددوافدددديتددددوينهاعلددددىأنحددداَءكثيددددرٍةو دددروٍبعديدددددة،وهدددذامدددداتنطدددقبددددهآرف
. والمسلميَنخيَرالجزاء  الُمَصنَّ اتالتيَتعُمربهاالمكتبةاإلسالمية،فجزاهماهلُلعناإلسالم 

أولئكالعلماء وقدكانواجًباعلىطلبةالعلمإظهاُرعلوم  ه مفيح  ظ  ،ودراسُةمناهج 
"عُ الناقد: اإلمام الجهابذة، الُح َّاظ أولئَك ومن وعلوم ه ا، عثمان،السُّنَّة  بن أحمد بن اهلل َبْيد

يرفّيالبغدادّي،المعروفأيً ابابنالسََّواديّ .(3)هد(435.المتوفى:)"أبوالقاسماألزهرّيالصَّ

يل  اإلمامأبيالقاسماألزهريمنهج»فكانهذاالبحثالموسومبدد: والَتْعد   «.فيالَجْرح 
تحريفالكل م،أو-ُسْبَحاَنُهَوَتَعاَلى-أسألاهلل أنيلهمنيُرشدي،ويعصمنيمنشرِّ
ْلُت َوإِلَْيِه أُنِيبُ الوقو فيالوهم، ِ َعلَْيِه تََوكه . (4)َوَما تَْوفِيقِي إَِّله بِاّلِله





                                                           

(.1/23ج(تدريبالراويفيشرحتقريبالنواوي،السيوطي)1)
ْجر:(2)  .[9]الح 
(.9/548تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(3) 

.[88]هود:(4)
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 :  :أهمية الموضوع وبواعث اختيارهأولا
فينقاطعّدة،منها:تكمن

يللهمنزلٌةكبيرٌةفيح ظالسُّنَّةالنبوية-1 علمالَجْرحوالَتْعد  والّذبعنها،فهومنأشرف،إ نَّ
علومالحديث،وأدقهامسلًكا،وأقلهاسالًكا.

تتبل-2 اهجهمفيذلك،هوأف لطريقإلىودراسةمن،الجرحوالتعديلكالماألئمةفيإ نَّ
اكتسابالمعرفةبهذاالعلم،وارشتغاُلبهُيور ُثالباحَثدقًةفيالنظر،وُعمًقافيالبحث،

واألحاديث. ودرايًةفيالعلل،وروّيًةفيالحكمعلىالرَِّجال 

3- مناألهميةوالتعديلالجرح،ودورهفيالقاسماألزهرييأبماإلماالتعرفعلىمكانةإ نَّ
تكشفعنمنهجه–علميفيحدود–لعدموجوددراسةمستقلةفيهذاالمو و ؛بمكان
ثرتالكتابةفيه.،لذلكآفيذلك



 :أهداف البحث ثانياا:
إلىتحقيقأهدافعدَّة،منها:ةحثاهدفالبت

.والتعديلالجرح،ومنزلةأقوالهفيالقاسماألزهريأبيمام اإلإظهارمكانة -1
يلعنددددددددالوقدددددددوف -2 ،القاسدددددددماألزهدددددددرييأبدددددددام اإلمدددددددعلدددددددىمصدددددددطلحاتالَجدددددددْرحوالَتْعدددددددد 

 .،وتو يحالمرادبهامناستعمالهاوالمصطلحاتالتيُيكثرأوُيقل
الكشف -3 فيهم تكلَّم الذين َواة الرُّ أحوال األزهرياإلمامعن القاسم مدىأبو ومعرفة ،

النُّقَّاد.موافقةأحكامهألحكامغيرهمن
يلعندبيان -4 .أبيالقاسماألزهريام اإلممراتبالَجْرحوالَتْعد 
يل.القاسماألزهرييأبماإلماالتعرفعلىخصائصمنهج -5 فيالَجْرحوالَتْعد 

  :السابقة ثالثاا: الدِّراسات
بحث بعنوان ل»منشور  البغدادي الخطيب تاريخفياألزهريإلمامسؤارت كتاب

للدكتور.وائلعبدالكريممحمدالحاج،مجلةجامعةتكريتللعلوماإلنسانية.«بغداد
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 :رابعاا: منهج البحث
كتبفيجملالمادةالعلميةلمو و الدراسةمنخاللءالتاممنهجارستقراتاعتمد

اإلمامرستنباطوعرعمعالممنهجبالمنهجالوص يالتحليلياستعنتومنثم،التراجمالعللو
يلفيالقاسماألزهرييأب :وقمتبميأتي،الَجْرحوالَتْعد 

ومتطلبات،الحاجةحسبومقاصد،ومطالبومباحث،فصولثالثةإلىالبحثتقسيم-1
.الدراسة

.اآليةورقمالسورةاسمبذكراهللكتابفيمو عهاإلىالقرآنيةاآلياتعزو-2

علىالنحوالتالي:األصليةمصادرهامنواآلثارالنبويةاألحاديثتخريج-3

.إليهمابالعزواكت يتأحدهما،أوالصحيحينفيالحديثكانإنْ.أ

،حسبالحاجةةنالسُّكتبمنخّرجتهأحدهما،أوالصحيحينفيالحديثيكنلمإنْ.ب
.حكمهبينتو

يلالَجْرحفيالقاسماألزهرييأبماإلماأقوالتصنيف-4 .وتحليلها،ودراستها،والَتْعد 

َواةالترجمة-5 علىالنحوالتالي:للرُّ

أ ،ونسبه،وكنيته،الراوياسمبذكربهم،التعريفبابمنللرواةالمختصرةالترجمة.
.الستةالكتبأصحابمنلهأخرجومن-وجدإن-ووفاته،وطبقته

ب يل بالَجْرح يتعلقفيماالترجمةفيالتوسل. فيُمختلً االرَّاويكانإذاخاصةوالَتْعد 
.فيهالحكمخالصةإلىللوصولوذلكوتعديله،جرحه

:التوثيق-6

ثماسمالمؤلفأوشهرته،ثماسمالمرجلأوشهرتهبذكروالمراجلالمصادرمنالتوثيق
.والمراجلالمصادرقائمةفيالمرجلبياناتباقيذكر

.البلدانمعاجمكتبمن-ومعروفةمشهورةتكنلمإنْ-والبلدانباألماكنالتعريف-7

.غويةاللُوالمعاجم،الحديثغريبكتبمناألل اظغريببيان-8

. بطهافيتوهميُالتيالُمشكلةوالكلمات،األسماء بط-9

.متنوعةعلميةب هارسالبحثتذييل-10
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 :خامساا: خّطة البحث
وخاتمةوفهارسعلىالنحوالتالي:،وثالثةفصول،البحثمنُمَقدِّمةتكون

الم َقدِّمة: وأهدافالبحث، المو و وبواعثاختياره، أهمية والدراساتالسابقة،تشتملعلى:
،وخطته.ومنهجالبحث

  الفصل األول
 عصر اإلمام أبي القاسم األزهري وترجمته وتمهيد في الجرح والتعديل

:مباحثثالثةويشتملعلى

 .القاسم األزهري يأب ماإلماالمبحث األول: عصر 

ويشتملعلىثالثةمطالب:
 :الحالةالسياسية.المطلب األول

 .وارقتصادية:الحالةارجتماعيةالمطلب الثاني

:الحالةالعلميةوالثقافية.المطلب الثالث

 .القاسم األزهري أبي اإلمام  المبحث الثاني: ترجمة 

 مطالب:أربعةويشتملعلى
.وكنيته،ونسبه،:اسمهالمطلب األول

مولدهوفاته.:المطلب الثاني

وتالميذه.،شيوخه:المطلب الثالث      

يه.علالعلماءثناء:الرابعالمطلب 

 الجرح والتعديل.: تمهيد في علم الثالث المبحث

 مطالب:خمسةويشتملعلى

الجرحوالتعديللغًةواصطالًحا.علم:المطلب األول

.علمالجرحوالتعديل:نشأةالمطلب الثاني

 .الجرحوالتعديلمشروعية:المطلب الثالث
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.طبقاتالنقادفيالجرحوالتعديل:المطلب الرابع

مراتبالجرحوالتعديل.:الخامسالمطلب 

الثاني  الفصل
 ديلعْ في التَّ  القاسم األزهري أبي منهج اإلمام

مباحث:خمسةويشتملعلى
 ومدلولتها. أبي القاسم األزهري ام  اإلم عندَ  التَّْعديل المبحث األول: مصطلحات  

 .أبي القاسم األزهري ام  اإلم عندَ ن والمبحث الثاني: الرواة الم َعّدل

 األزهري.أبي القاسم  ام  اإلممراتب التعديل عند المبحث الثالث: 

يل القاسم األزهري أبي اإلمام منهج   خصائص   :رابعالمبحث ال  .في التَّْعد 

واة المعدَّلين ونتائجه.خامسالالمبحث   : جدول الرُّ

 
  الثالث الفصل

 حرْ في الجَ القاسم األزهري أبي اإلمام   منهج
مباحث:خمسةويشتملعلى

 ومدلولتها. القاسم األزهري يأب اإلمام   عندَ  الَجْرح المبحث األول: مصطلحات  

َواةالمبحث الثاني:   .القاسم األزهري يأبام  اإلم عندَ الم َجّرحون  الرُّ

 أبي القاسم األزهري.ام  اإلممراتب الجرح عند  :الثالثالمبحث 

 . الَجْرحفي  القاسم األزهري يأبم اإلما منهج   ص  خصائ المبحث الرابع:

واة الخامسالمبحث   المجرَّحين ونتائجه.: جدول الرُّ

وتشتملعلىالنتائجوالتوصيات.الخاتمة:
 المصادر والمراجع.
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وتشملعلى: /الفهارس العلمية
 اآلياتالقرآنية.فهرس -
 األحاديثالنبويةواآلثار.فهرس -
 .نيحنوالمجرَّيلالمعدَّواةالرُّفهرس -



 

 

 

 

 

 

 

 

 األولالفصل 
 عصر اإلمام أبي القاسم األزهري وترجمته 

 ح والتعديلرْ الجَ وتمهيد في علم 
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 األول المبحث
 القاسم األزهري أبيعصر اإلمام 

عاد جرت المعاصرةلقد الدراسات في الباحثين ة البيئة، ببيان للترجمة يمهدوا أن
ألناإلنسانابنبيئته،ولمدىتأثيرالبيئةالمحيطةبمكوناتهاالسياسية؛مترَجملهبالالمحيطة

المر ن س في والعلمية أنوارجتماعية ربد واإلنسان تتوسطه، الذي بهتأثيَوؤثريُء لذا،ر
الجوانبالثالثة،الحياةالسياسية،والحياةارجتماعيةوارقتصادية،والحياةالعلميةعنتحدثت
.والثقافية

 .الحياة السياسية :المطلب األول
" وحدته اإلسالمي العالم الدويالت-كدولة-فّقد بظهور الهجري الثالث القرن منذ

اإلسالميةالتيتشهدبار محاللالسياسيللدولةالعباسية،وقداستمرهذاالت ككرغمزوال
القرنينالرابلوالخامسبععالدويالتاإلسالمية،إذقامتدويالتأخرىعلىأنقا هاخالل

العراق، في والبويهيين المشرق، في تتحكم والسالجقة الغزنويين قوى فكانت الهجريين،
.(1)"وال اطميينفيمصروبالدالشام

 فيالحقبةفيأبوالقاسماألزهريعاشاإلمام منمولده إلىوفاتههد355الممتدة ،
(2)العصرالذيشهدن وذوتسلطالبويهيينفيالعصرالعباسيالثالثوهوعاش،فه435سنة

هد(.447)وانتهتسنةهد(334)سنةعلىالخل اءالعباسيينمن

ن وذانحسارعصرفيالعباسبنيدولةاألزهريالقاسمأبوعاصرفقدهذاوعلى
يليهم،بماناحية،أهلوكلبإمارتهأميركلاستقلحيثال علي،الدولةسلطانوتقلصالخل اء
علىسائدةعليهاسلطتهتكنولمبغداد،سوىالعباسيللخلي ةيبقولممتناحرة،دويالتفقامت
.حالكل

                                                           

 (.15البغداديفيتاريخبغداد،العمري)ص(مواردالخطيب1)

ْسُروْبن ُبَوْيه ُشَجا ٍَأب ي(أصلالبويهيونونسبهميعودإلى:2) ام ْبن َفنَّاخ  ْبن اأْلَْصَغر َشْيَرز يلَْبن ُكوه يْبن َتمَّ
ديَرَوْيه ْبدن َشداهََشدْيَرانَْبدن اأْلَْكَبدر َشدْيَرز يلَْبدن َشْيَرَكْنَدهَ ْبدن َشدْيَرَوز يلَْبدن َفْيدُروزََسدَيَسْبدن َشداهََسْشدَتانَْبدن ش 
ْنَبادَ يَشاُبورَْبن اْلَمل ك َشاُبورَاْبن (اْلَمل ك ُهْرُمزَاْبن )اْلَمل ك َيْزَدُجْردَاْبن اْلَمل ك َجْور َبْهَرامَْبن س  ،اأْلَْكَتاف ذ 

شجا بويهالذيكانرجاًلصيادًامتوسطالحال،أنجبثالثدةأورديأماتسميتهمفدجاءتمنوالدهمأب
،وهدددددم)علدددددي،الحسدددددن،أحمدددددد(والدددددذينعرفدددددوافيمدددددابعددددددبدددددالبوبهين،الكامدددددلفددددديالتددددداريخ،ابدددددناألثيدددددر

 (.7/5ج)،(5/385)ج
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العباسيالخلي ةاألزهريالقاسمأبوفأدرك -363)الّطائلعبدالكريمال  لأبا
أبااهللبأمرالقائمالخلي ةثم،(هد422-381)باهللبنالمقتدرباهللهدد(،والخلي ةالقادر381
.(1) (هد467-422)باهللالقادربناهللعبدجع ر

وهيالعباسبني دجراءاتإعدةالبويهيونتخذفاوالسلطةبالن وذالبويهيونواستأثر
-:كاآلتي

راتبتحديدملالمالبيتمواردعلىوارستيالءالدولةبأموالالتصرفمنالخلي ةمنل -
 .العباسيللخلي ةشهري

أووزيرنيتعيالخلي ةحقمنوليسالبويهيينلىإابتَّوالكُالوزراءتعيينصالحيةانتقال -
 .كاتب

فأصبحتالخلي ة،بسيادةعالقةذاتق ايافيبرأيهمواألخذالخل اءشراكإعدم -
.(2)توقيعهوبدونالخلي ةعلمبدونتعقدالمعاهدات

منوالتقليلإذرلهمإلىوعمدواسيئةمعاملةالعباسبنيخل اءالبويهيونوقدعامل
دخولهممنفقطاًيومأربعينفبعدبغداد،لىإنالبويهييقدومعندجلياًذلكظهروقدشأنهم
":قالابنكثيرنبععالمؤرخيذكرهاوقدجداًمذلةبطريقةباهللالمستك يالخلي ةخلعوابغداد
علىفجلس،رة ْالحَلىإالدولةمعزح رخرة،اآلجمادمنوالعشرينالثانياليومكانلما

تقبيلهايريداننهمأمنظناًلهميدهالخلي ةفمدالديلممنرجالنوجاءالخلي ة،يديبينسرير
نهعفيعمامتهفتحربتوسحباه،كرسيهعنفأنزرهالخلي ةلىإيديهماأفمدا معزحلقه،
دارلىإالخلي ةوسيقالو ل،وت اقم،الحريملىإخاعحتىالخالفة،داروا طربتالدولة
عيناوسملتبالخالفة،فبويلالمقتدر،بنال  لالقاسمأبورَ  حْوأُبها،فاعتقلالدولةمعز

وثالثينثمانسنةفيوفاتهكانتحتىمسجوناًفيهيزلفلمالسجن،ود وأالمستك ي
.(3)"…وثالثمائة

يكنولمكافة،النواحيمنالبويهيينسلطةتحتالعباسيةالخالفةأصبحتوهكذا
.هيينالبويسيطرةمناألولىالحقبةخاللخاصةسياسي،دوربأييتمتلالخلي ة

                                                           

 (.11/308)جالبدايةوالنهاية،ابنكثيرانظر:(1)

،وانظدر:(34،الزبيددي)صالعراقفيالعصرالبدويهي،التنظيمداتالسياسديةواإلداريدةوارقتصداديةانظر:(2)
 (.8)صالشمريالدولةالبويهية،

 .(11/83جالبدايةوالنهاية،ابنكثير)(3)
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شعائرهمإقامةعلىهمتشجيعوحاولواللنظر،رفتبشكلالتشيلنالبويهيوشجلقدو"
."(1)الحجةوذيعاشوراءفيالخصوصوجهعلىذلكوكانمستمرة،بصورة

مامعصرفيالسياسيةالحالةكانتهكذا األزهري،أبياإل  الدويالتعصرالقاسم
ملمسئولياته،منوتجريدهالعباسيالخلي ةسلطانعلىالسطوعصرالسلطة،علىالمتناحرة
را ياًقانعاًدامماالمنابر،علىبذلكلهوالدعاءاسماًالخالفةعرشعلىبقائهعلىالح اظ
قناعة،منهأكثرهوبمنوجيءبأخرىأوبصورةعليه يقُمنه،أكثرفيطملفإنبذلك

.قيادةًوأسلس


 المطلب الثاني: الحياة الجتماعية والقتصادية.
من البلد فيهذا َطَبقاتالمجتمل ذكر منالبالد، فيبلد ارجتماعية بالحياة يقصد

بع هاببعع،ثمبحثنظاماألسرةوحياةحيثالجنسوالدِّين،وعالقةكلمنهذهالطََّبقات
أفرادهاومايتمتلبهكلمنهممنالحرية،ثموصفمجالسالخل اء،واألعيادوالمواسموالورئم
والح الت،وأماكنالنزهة،ووصفالمنازل،ومافيهامنأثاثوطعاموشرابولباس،وماإلى

.(2)ذلكمنمظاهرالمجتمل

العباسيتنتميإلىأجناسمختل ة،وذلكبسبباتسا رقعةكانتالرعيةفيالعصر
وال رس، العرب، األجناس: هذه فمن أفواًجا، اهلل دين في الناس ودخول اإلسالمية، الدولة

ومنهم-وهمغالبيةالرعيةوسوادها-والترك،والمغاربة،واألكراد،والدَّْيلم،وكانمنهمالمسلمون
منالتسامحوالبروالقسطوهمأهلا-اليهودوالنصارى كبيٍر بقدٍر ومنهم-لذمةالذينتمتعوا

،واختلفالمسلمونفيمابينهمإلىشيعة،وأهل-الذينعوملوامعاملةأهلالكتاب-المُجوس
لىأتبا المذاهبال قهيةاألربعةالمعروفةوغيرها .(3)سنة،وا 

الترفوا فيحياة المجتمل من البنيان،وانغمستالطبقاتالراقية في والتطاول لبذخ
بهائها،فكانتقصورالخل اءواألمراءوكباررجالالدولة،ي رببهاالمثلفيحسنرونقهاو

                                                           

وانظددر:،(34،الزبيددي)صالعدراقفدديالعصدرالبددويهي،التنظيمداتالسياسدديةواإلداريدةوارقتصدداديةانظدر:(1)
 (.8)صالشمريالدولةالبويهية،

 (.2/323تاريخاإلسالمالسياسيوالدِّينيوالثقافي،حسن)جانظر:(2)

 (.3/422ج،)المرجلالسابقانظر:(3)
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كماامتازتب خامةبنائهاواتساعهملالحدائقالغّناء،واألشجارالمتكاث ة،بينمالميكنلمعظم
.(1)دورالعامةأسوارتحيطبها

يدها،فانتشرتفيواشتغلتالرعيةبمهٍنك متعددٍة،لكسبرزقها،واألكلمنكدِّ ثيرٍة
ثالثٍة إلى بالرعي، إلىأخرىمشتغلٍة بالزراعة، عاملٍة طائ ٍة فمن اهلل، ف ل األرعابتغاء

.(2)ماهرٍةبالصناعة،إلىرابعٍةعاملٍةبالتجارة

وديني،عرقيتنو منفيهمابرغمزمنمتجانساًفيللعراقارجتماعيالنسيجكانلقد
يمرَّأنوالذكرالمجدعنباحثلكلبدَّوروال نون،للعلوممنارةالوقتذلكفيبغدادوشكلت
طيبفيوينغمسعلمائها،يدعلىالعلمليرتشفيجاور؛أناهللشاءمافيهافيجاورعليها،
-بغدادمؤرخ-(هد463ت)البغداديالخطيبوصفجميلإلىوانظر.هوائهاوعذبمائها
يقولإذلها علمائهاوكثرةأمرها،وفخامةقدرها،جاللةفينظيرالدنيافيلبغداديكنلم":

ودروبهاومنازلها،دورهاوكثرةأطرارهاوسعةأقطارهاوعظموعوامها،خواصهاوتميزوأعالمها،
وطيبوخاناتها،وطرزهاوحماماتها،ومساجدهاوأزقتهاوسككهاوأسواقها،ومحالهاوشعوبها،
وخري ها،ربيعهاوصحةوشتائها،صي هاواعتدالوأفيائها،ظاللهاوبردمائها،وعذوبةهوائها
قارةالدنياإذالرشيد،أيامفيوأهالًعمارةكانتماوأكثرسكانها،ةعدّمنحصرماوزيادة

المحن،أهلهاعلىوتتابعتال تن،بهاحدثتثمالمشار ،موردةالمراتل،خصيبةالم اجل،
منبهاماعلىلعصرناوالسابقوقتنا؛قبلكانتأنهاإرقطانها؛وانتقلعمرانها،فخرب

.(3)"الديارلسائرومخال ةاألمصار،لجميلمباينةاألحوال،جميلفيوالتناقصارختالل

رأيتهليونسيا":األعلىعبدبنيونستلميذهسألمصرإلىالشافعيرحلوعندما
فقالبغداد؟ الشافعيفقالر،: الدنيارأيتما: يقولالشافعيوكان. إرقطبلداًدخلتما:
.(4)وطنًا"عددتهادخلتهاحينفإنيبغدادإرس رًا،عددته

سلطانهالخلي ةُسلبوكيفالبالد،تعمَّالتيالسياسيةال و ىسبقفيمارحظناقد
بارقتتالواشتغلوابالسلطة،والسالطيناألمراءفاستقلمملكتهأجزاءعلىسيطرتهوفقدال علي،
.أجلهامنوالتناحرعليها

                                                           

 .(3/434ج)تاريخاإلسالمالسياسيوالدِّينيوالثقافي،حسنانظر:(1)

.(3/434ج)مرجلالسابقال:انظر(2)
.(1/131ج)الخطيبالبغدادي(تاريخبغداد،3)
(.10/109)جالبدايةوالنهاية،ابنكثيرانظر:(4)
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ارجتماعيةالحياةتكونأنيمكنرالمستقر،غيرالسياسيالواقلهذاظلفيو
حياةتأمينعنشغلهمالسلطة،إلىبالوصولواألمراءالسالطينفاشتغال،وادعةمستقرة

ن اقآمنةكريمةاجتماعية، واإل  أرهقبينهم،نشبتالتيالحروبعلىالم رطلألمة، مما
البالد، خطيرانأمرانالناسبينوت شىالمواردأكثرفن بتاقتصاد المعيشة،غالء:

.البالدفياألمننظاموا طراب

األسعارارت عتهد382سنةف يالناس،عامةيتحملهرحداًبلغفقدالغالءفأما
الحالوزاد.(1)بدرهموالجزردرهماًبأربعينالخبزرطلبيلحتىالخالفة،حا رةوهيببغداد
وعشرينبمائة(2)الكروبيلالحنطةوعدمتجداًببغداداألسعارفغلتهد393سنةفيسوءاً
.(3)كثيرابنيقولكماديناراً

أكلحتىم رطغالءبالعراقفحلغايته،والجو ذروته،الغالءبلغهد411سنةوفي
.(4)والحمرالكالبالناس

ذا سواهابمابالكفماوحا رتهاالدولةعاصمةوبغداد،العراقفيالحالهذاكانوا 
؟واألمصارالقرىمن

ال اقةهذهجانبإلىهناككانفقدهذاومل.العيالوجا الحالبأهلها اقلقد
بيوتوسرفترفهناككانالعباد،أكثروعمبالبالد،حلالذيالغالءوهذاوالجو  في
هناككانكماواألمراء،الخل اء (6)العيارينمنوكثيرالتجاربععأيديفي(5)للمالجدة

فيفتكونتفيها،ماونهبواوالمنازلالمتاجرعلىوسطواالناسأموالسلبواالذينوالحرامية
.وملذاتهمشهواتهمعلىأن قوهاوأموالثروةأيديهم

                                                           

(.11/311)جالبدايةوالنهاية،ابنكثير(1)
:مكيددالألهددلالعددراق.والكدر:سددتةأوقددارحمدداروهدوعندددأهددلالعددراقسدتونق يددزًا،قددالأبددومنصددور.ْرالَكد(2)

ك،والمكدوكصدا ونصدف.قدالاألزهدري:والكدرمدنهدذاالحسدابالكر:ستونق يزًا،والق يزثمانيةمكاكيد
(.5/137اثناعشروسقًا،وكلوسقستونصاعًا.انظر:لسانالعرب،ابنمنظور)ج

(.11/332البدايةوالنهاية،ابنكثير)ج(3)
(.3/104العبر،الذهبي)ج(4)
.(159:ص)،العسكرياللغويةال روق،المالكثيرأيواجدرجليقالالمالكثرةالجدةدة:الج(5)
ذك ّيًا،قالابناألعرابي:َواْلَعَرُبَتْمَدُحبالَعيَّاروَتذُ(6) ّمب ده ،ُيقَداُل:َرُجٌلَعيَّار:إ ذاَكاَنَكث يَرالتَّْطوافَواْلَحَرَكة 

يٌطف ي ي،َوُغاَلٌمَعّيارَنش  يطف ياْلَمَعاص  اللَُّهَتَعاَلى.َقاَلاأَلزهري:والَعْيرَجْمُلعائ رُغاَلٌمَعّيارَنش  َطاَعة 
يُط،َوُهَوَمْدٌحوذمٌّ.انظر:لسانالعرب،ابنمنظور)ج (.4/623َوُهَوالنَّش 
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األمننظاما طرابوأما وزوالالسلطان،ل عففنتيجة.حرجورعنهثفحد :
فيالدولةمنرادعةسلطةيجدواأندونالطرق،وقطا والحراميةالعيارينأمرانتشرهيبته،
.األحيانأكثر

ببغدادوعاثواالعيارينبأمرالخطبعظم،باهللالقادرخالفةفيهد384سنةف ي
الشَُّرطُوتطلبهمالجبايات،األسواقمنوأخذواكثيرةموا لوحرقواالناسأموالوأخذوافساداً
وقتلاألموالأخذمنعليههمماعلىاستمروابلالدولة،فيفكرواورشيئاًذلكُي  دْفلم

رعابالرجال بهاءالسلطانتطلبهمبهمالحالت اقمفلماالمحال،سائرفيواألط الالنساءوا 
.(1)شرهممنالناسواستراحيديهبينفهربواطلبهمفيوألحالدولة

سنةف ي.والسلبللنهبويعودونيظهرونكانوامافكثيراًطويالًيدملمهروبهملكن
عظيمأمرعلىبهمالناسوأشرف...وقتلواجهارًا،الناسنهاراًبيوتوأتواأمرهمعظمهد390
.(2)الذهبييقولكماشوكتهموقويت

 في ونقص األمن في ا طراب من تعاني ال ترة هذه في ارجتماعية الحياة نرى وهكذا
 .البالد عمَّت التي السياسية ال و ى بسبب وذلك الجو ؛ درجة إلى األرزاق

 الحياة هذه تشغله لم األزهري القاسم اأب اإلمام أن نجد ال و ى تلك كل من الرغم وعلى
 لكي قوياً دافعاً الظروف هذه أحياناً تكون قد بل منها، والنهل العلوم، في اإلبحار عن ال و وية

.وعلمه بن سه اإلنسان يرتقي


 .المطلب الثالث: الحياة العلمية والثقافية
وارجتماعيالسياسيللو لالسيئةالصورةتلكذهنهفيارتسمتوقدالقارئيظنقد

أنيظنقددراستها،بصددنحنالتيالزمنمنالحقبةهذهفياإلسالميةالبالدسادالذي
.سابقتيهامنحظاًبأسعدليستالحالة

الرابلينالقرنفيالعلميةالحالةكانتفقدذلكخالفكان-هللوالحمد-الواقلولكن
التيارجتماعيةال و ىأوالسياسيبال عفتتأثرولمازدهارها،أوجفيالهجريينوالخامس
ن جتقدالعلميةفالثمارال ترة،هذهفيتساقطتقدالسياسيةالثماركانتفلئنسادت،

                                                           

(.3/24(،العبر،الذهبي)ج11/212البدايةوالنهاية،ابنكثير)ج(1)
(.3/45العبر،الذهبي)ج(2)
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فيفنكلفيالتصانيففكثرتاألسالفغرستهماثمارالحقبةهذهعلماءوجنى(1)فيها
والعلومالمعارفأنوا منذلكوغيروالكالم،واألصول،وال قهوالت سير،الحديث فبلغ.
.وذروتهأوجهالتأليفوبالتصنيفمارهتما

الحركةازدهارعلىشاهدخيرالحقبةتلكنتاجمناليوممكتباتناوفيأيدينابينوما
.لهمثيلرازدهاراًالعصرذلكفيالعلمية

وفقهاءمحدثينمنلفنكفيوالروادالعلماءمنالكثيرالحقبةهذهفيعاشفلقد
.(2) وغيرهموأطباء،وفالس ة،وأدباءوم سرين

وهوفيهذهعلمائهوأدبائهأسماءفيهيستقصىأنمنالعصرأكثرهذاأنوالحق،
وهكذاشهدت،(3) أنيوجدلهنظيرعصرازدهارقلكانالسياسيو عهعكسالناحيةعلى

األزهري اإلمام فيه عاش التي الزمنية ون وجةًراقيفكريةًعلميةًنه ةًالحقبة للملكاتاً،
والقدراتبينالمسلمينفيشتى روبالعلم.

منأبرزأسباب النه ة:تشجيلالخل اءوالسالطينواألمراءللحركةالعلمية،تلكولعلَّ
يعقدونمجالسالعلموالمناظرة،ويجعلونألن سهمحاشيًة واهتمامهمبالعلموالعلماء،بلكانوا

باهللالقادرالعباسي،ومنبينهؤرءالخل اءالخلي ةكافةماءفيالتخصصاتمنأنجبالعل
.(5) ف،وكانمنالعلماءوت قهوصنّ(4) وأهلهللعلممحباًالذيكان

في ال كرية الحركة ونه ة ازدهار والمدارسفي العامة المكتبات وجود ساعد كما
عصراألزهريوكانالطالبيرتادونهاوزودتبغداد،ومنالمكتباتالمهمةالتيازدهرتفي

هد(،ودارالعلمبالكرخ406،دارعلمالشريفالر ي)ت(6)العلماءعلىوأوق تالقيمةبالكتب
.(7) هد(416ردشير)أنشأهاالوزيرالبويهيسابوربنأالتي

                                                           

(.2/2)جسالم،أمينظهراإل(1)
(.18مواردالخطيب،العمري)صانظر:(2)
(.141)صعليمحمدوفاءالخالفةالعباسيةفيعهدتسلطالبويهيين،انظر:(3)
(.2/2)جظهراإلسالم،أمين(،12/31البدايةوالنهاية،ابنكثير)جانظر:(4)
(.417انظر:تاريخالخل اء،السيوطي)ص(5)
(.11/312)جالبدايةوالنهاية،ابنكثيرانظر:(6)
(.22مواردالخطيب،العمري)ص(7)
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ال  لفي كانلهم أتقياء، العصرح لبعلماءأجالء،وجهابذة ناهيكأنهذا
دفلالحركةالعلميةوتقدمها،ولقدحظيتالسنةالنبويةالشري ةفيهذاالعصر،بخدمةجليلة

منعلماءالحديثروايًةودرايًة،ف يهظهرتأمهاُتالكتب.

الحديثمنذأوالقرآنعلومأوبال قهأماالمدارسفقدعرفتبغدادالمدارسالخاصة
وكانتهذ القرنالثالثالهجري، وقدأواخر لها، مكاًنا منالمساجد المدارستتخذ انتشرته

.(1) القاسماألزهريللمذاهباألربعةمدارسالمساجدفيعصرأبي

بغدادبينارتصالفكانوالمغربالمشرقأقاصيمنالحديثطالبقصدبغدادلذلك
ببغداد.ال كريةالحركةوازدهرتاألخرى،والمدن

البيئةالعلميةوالثَّقافيةترعر اإلمام بالعلمورزمأبوالقاسماألزهريوفيهذه ،واهتم
.الشيوخ

 القاسم أبو اإلمام كبار(435)تاألزهريعاصر ومحدثين علماء أب، بكريأمثال
425)تالَبْرَقان يُّ بغدادوالخطيبهد(، الذي-(ه463ت)البغداديصاحبكتابتاريخ

فيكتابهالتاريخاألزهرياست ادمن بصيغالتحملواألداءماالخطيبوقدتحملعنه،كثيرًا
،-(مرة1000وفيحقيقةاألمرقدتجاوزذكرهفيكتابالتاريخ)(2)(نصا294ً)نحويقارب
األصبهاني)توأبي صاحب430نعيم ح كتابهد( األولياء، بنعلياهللمعبدأبيولية حمد

اإلرشادإلىهد(صاحب446يعليالخليلبنعبداهللالخليلي)تهد(،وأبي441)تالصوري
معرفةعلماءالبالد.

هذاكلهكانلهأثرهاإليجابيفيت ر للعلموارجتهادفي األزهرياإلمامغورشكأنَّ
خاصة،وكانعلًمامنوالجرحوالتعديلونقدالرَِّجال،والعلل،طلبه،حتىبرزفيعلومالحديث

والمسلميَنخيَرالجزاء ،ورحمهرحمةواسعة.-ُسْبَحاَنُهَوَتَعاَلى-أعالمه،فجزاهاهللُ عناإلسالم 

  
                                                           

(.22مواردالخطيب،العمري)ص(1)
(،أبداالقاسدم54حددثنيأبدوالقاسدماألزهدري)صيغالتحمدلواألداءالتديروىبهداالخطيدبأقدوالاألزهدري:(2)

(،سدددألتعندددهأبددداالقاسدددم11(،سدددألتاألزهدددري)2(،سدددألتأبددداالقاسدددماألزهدددري)1األزهدددريقددددحددددثنيعنددده)
(،قددددالأبددددوالقاسددددم75(،أخبرندددداأبددددوالقاسددددماألزهددددري)121(،أخبرندددديأبددددوالقاسددددماألزهددددري)1األزهددددري)
(،ذاكدرتأبدا1(،ذكدرتلألزهدريكدالم)1(،ذكدرهلدياألزهدري)5)(،سمعتأباالقاسماألزهري1األزهري)

(.1القاسماألزهري)
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  المبحث الثاني
 ترجمة اإلمام أبي القاسم األزهري

 

 ونسبه. وكنيته المطلب األول: اسمه
.األزهر بن ال رج بن عثمان بن_ا أحمد واسمه_ال تح أبي بن اهلل بيد:عُاسمه-

ْيَرف القاسم أباوي كنَّى- .(1)يالصَّ

 جدده أن لدي قدالالخطيدبالبغددادي:"ذكدر،(3)واديالسَّد بدابن ويعدرف ،(2)هدرياألزْنسـبتهو -
 يعدرف ألمده وجدده بالسَّدوادي، فعدرف واسدتوطنها بغدداد قددم ،(4)افكَإْسد أهدل مدن عثمدان
ْبثائ .(5)يبالد 

 .ووفاتهمولده المطلب الثاني: 
 :َمْول د ه   -

ماَئةٍ ْيَنَوَثاَلث  .(6)ُولدف يَسَنة َخْمٍسَوَخْمس 

                                                           

دددْيَرف(1)  :ب دددتحالصدددادالمهملدددةوسدددكوناليددداءآخدددرالحدددروف،وفدددتحالدددراءوفددديآخرهددداال ددداء،هدددذهنسدددبةيالصَّ
(.8/361معروفةلمنيعاملالذهب،األنساب،السمعاني)ج

الددزاىوفددتحالهدداءوفدديآخرهدداالددراء،هددذهالنسددبةالددىاألزهددروهددواسددملجددداألزهددري:ب ددتحاأللددفوسددكون(2) 
(.1/189المنتسباليه،المرجلالسابق،)ج

:هددذهالنسددبةإلددىالسَّددواد،واألصددلفيددهَسددوادالعددراق،إنمدداقيددللهدداالسَّددواد،ألنالعددربفدديابتددداءيالسَّددواد(3) 
شجارمنالنخيلوغيرهافيالعراقفقالدت:مداذلدكالسدواد اإلسالملماوصلتإلىالعراقرأتخ رةاأل

(.7/284فبقياسمالسوادعليها،المرجلن سه،)ج
إ ْسَكاف:بالكسرثمالسكون،وكاف،وألف،وفاء:إسكافبنيالجنيدكانوارؤسداءهدذهالناحيدة،وكدانفديهم(4) 

يالنهددروانبددينبغدددادوواسددطمددنالجانددبكددرمونباهددةفعددرفالمو ددلبهددم،وهددوإسددكافالعليددامددننددواح
(.1/181الشرقي،وهناكإسكافالس لىبالنهروانأي ًا،معجمالبلدان،الَحَموي)ج

ْبثائ(5)  :بكسرالدالالمهملةوسكونالباءالموحدةوفتحالثاءالمثلثةوالياءالمنقوطةمنتحتهاباثنتينبعديالد 
دبثدددددددا،وهددددددديقريدددددددةمدددددددنسدددددددوادبغددددددددادأوواسدددددددط،األنسددددددداب،األلدددددددففددددددديآخرهدددددددا،هدددددددذهالنسدددددددبةإلدددددددى

(.5/302السمعاني)ج
،سدديرأعددالمالنددبالء،(9/548(،تدداريخاإلسددالم،الددذهبي)ج12/120)جتدداريخبغددداد،الخطيددبالبغدددادي(6) 

(.5/232(،طبقاتالشافعيةالكبرى،السبكي)13/225الذهبي،)
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 وفاته: -

 وثالثين خمس سنة ص ر من عشر التاسل الثالثاء يوم اإلمامأبوالقاسماألزهريفي توفي 
 عيسى، نهر يلي مما (1)اآلُجرُّ َدْرب آخر له كانت تربة في الغد من ودفن مائة، وأربل
 .(2)أيام وعشرة سنة ثمانين عمره مدة فكان



 : شيوخه وتالميذه.الثالثالمطلب 
 :شيوخه -

" ْنَأب يَبْكر  َلم  َمال ٍك"َسم  ي، بن محمد وحدَّثعنأبي،(3)ْبن   بن محمد بن والحسين ماس 
 لؤلؤ، بن محمد بن وعلي الزيات، ابن ح ص وأبي الحرفي، وأبيسعيد العسكري، عبيد

.(4)أمثالهم" من ذكره يطول ومن الكوفي، البكائي الرحمن عبد بن وعلي المظ ر، بن ومحمد
 :تالميذه -

القاسماألزهريفيكتابهشيخهاإلمامأبيحيثنقلمعظمأقوالالخطيبالبغداديأشهرهم
تاريخبغداد،وقدتبينهذامنخاللالبحثوالدِّراسة.

 بدرب يسكن وكان الطوال، والكتب الكبار، المصن ات منه "سمعنا:الخطيبالبغداديقالو
"،(5)طابق" نهر من اآلجر .(6)أحدمشايخالحافظأبيبكرالخطيب"هووقالابنكثير:

عنهالخطيبالبغداديفيكتابهالتاريخ،وقدتبينهذامنخاللالبحثقلت:أكثرمننقل
والدراسة.

 أبوالوهاب،عبدبنمحمدبنالحسنبنعليبنمحمد،بنالحسينومنتالميذهأي ًا
(7)الّزينبيطالب

                                                           

(.1/51ببغدادمنمحاّلنهرطابقبالجانبالغربي،معجمالبلدان،الحموي)جدرباآلُجّر:محّلةكانت(1) 
(.19/238)جالوافيبالوفيات،الص دي(،12/120جانظر:تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)(2) 
(.12/65البدايةوالنهاية،ابنكثير)ج(3) 
(.9/548اإلسالم،الذهبي)ج(،تاريخ12/120)جانظر:تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(4) 
(.12/120)جتاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(5) 
(.395طبقاتالشافعيين،ابنكثير)ص(6) 
(.19/353سيرأعالمالنبالء،الذهبي)ج،(17/166)واألممالملوكتاريخفيالمنتظم(7) 
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 .ثناء العلماء عليه: الرابعالمطلب 
،وقالعنه:"ذووالتعديل الجرح في قوله يعتمد ذكرهالذهبيفيالطبقةالحاديةعشرممن ‒

وفهم" (1)حظ آخر: مو ل في وقال ، الُمْقر ُئ... ُة، الُحجَّ بحور"الُمَحدُث، م ْن َوَكاَن
َواَية"  .(2)الرِّ

 .(3)ارعتقاد" حسن ثقة وكان بجمعه، معتنًيا الحديث كثير الحازمي:"كانوقال ‒
:"كانأحدالمكثرينلروايةالحديث،والجامعينله،ملصدق،وأمانة،ابنكثيرقالو -

ارعتقادكانثقةصدوقًا،دينًا،حسن:"أي اًقال،و(4)واستقامة،وسالمةمعتقد"
 .(5)والسيرة"

يث ف يإ َماًماَوَكانَوقالبناألثيرالجزري: -  .(6)اْلَحد 
َوجمعهَمَلصدقواستقامة" ‒ يث   .(7)وقالصالحالدينالص دي:"َكاَنأحدالمعتنينب اْلَحد 
 به، المعتنين ومن وسماعًا، كتابة الحديث من المكثرين البغدادي:"كانأحد الخطيب قالو -

 ودوام معتقد، وحسن مذهب، وسالمة واستقامة، وصحة وأمانة، صدق مل له والجامعين
 من اآلجر بدرب يسكن وكان الطوال، والكتب الكبار، المصن ات منه وسمعنا للقرآن، درس
 .(8)طابق" نهر










                                                           

(.213ص )ذكرمنيعتمدقولهفيالجرحوالتعديل،الذهبي(1) 
(.17/578سيرأعالمالنبالء،الذهبي)ج(2) 
(.1/139النسبة،الحازمي)ج مشتبه في ال يصل(3) 
(.395)صابنكثيرطبقاتالشافعيين،(4) 
(.12/65البدايةوالنهاية،ابنكثير)ج(5) 
(.8/47)التاريخفيالكامل(6) 
(.19/238الوافيبالوفيات،الص دي)ج(7) 
(.12/120الخطيبالبغدادي)جتاريخبغداد،(8) 
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 المبحث الثالث
 الجرح  والتعديل   تمهيٌد في علم

ويشتملعلىخمسةمطالب:

 تعريف علم الجرح والتعديل.المطلب األول: 
 الجرح .1

 الجرح لغة: . أ

ْلد.فاألوَّل"قالابنفارس: الجيموالراءوالحاءأصالن:أحدهماالكسب،والثانيَشّقالج 
قالاهلل عملوَكسَب. اجترحإذا يَئَاتِ :قولهم: أَْم َحِسَب الهِريَن اْجتََرُحوا السه

وأما(1) ،
 جرَحُه فقولهم: ُجر اآلَخر ويقال: الُجْرح. وارسم جْرحًا، قوُلهحَبحديدٍة ُرّد إذا وقال(2)"الشاهد ،

الُجرحبال ميكونباألبدانبالحديدونحوه،والَجرحبال تحيكونباللسانفي":(3)بععفقهاءاللغة
."المعانيواألعراع

األزْ :(4)ريهَوقال واستعير َقْطل، أو بشق  ن  الَبد  في التأثير المعنويةهو األمور في
بمعنىالتأثيرفيالُخُلقوالدين،بوصفُيَناق هماأوَيْقدحفيهما.فيقال:َجَرَحالحاكُمالشاهَدإذا

ْنهعلىماَتْسقطبهعدالتهمنكذٍبوغيره،وقداسُتجرحالشَّاهدُ  .(5)عثرم 
 التابعين بعع حديث واْستْجرَحت"ومنه األحاديث هذه ،أي(6)"كُثرت وَقلَّ فَسدت

قوله.أرادأّناألحاديثَكُثرْتحتى َطَعنفيهورّد إذا َحاُحها،وهواْسَتْ علمنَجَرحالشَّاهَد ص 
.(7)أْحَوَجتأهَلالعلمبهاإلىَجْرحبععُرواتهاوَرّدرَوايته

                                                           

[.21(]الجاثية:1)
(.1/451(معجممقاييساللغة،ابنفارس)ج2)
(.6/337بيدي)ج(تاجالعروس،الز3َّ)
:المتدددوفى،)الّشدددافعياللَُّغدددويالنَّْحدددو ياألزَهدددر يالهَدددَرو يمنصدددورطلحدددة،أبوبدددناألزهدددربدددنأحمددددبدددنمحمدددد(4)

يثسددملالشَّدداف ع ي،وقددالالصدد دي:فا دداًلور ًعدداثقددةًالمددذهب،فدديبارًعدداوكددانقددالالددذهبي:(هددد370 الَحددد 
(2/34ج):الص ديبالوفياتالوافي،(8/325ج):الذهبياإلسالمتاريخ.انظر:بغدادإ َلىورحلبهراة

(.4/141(تهذيباللغة،األزهري)ج5)
(،منسددوًباإلدديعبددداهللبددنعدددون4/478بددنسدداّلم)ج(جدداءهددذااألثددرفدديغريددبالحددديث،ألبدديعبيدددالقاسددم6)

البصري،قالأبوعبيد:وقالابنعون:"اسَتْجَرَحْتهذهاألحاديثوَكُثَرت"يعنيأنهاكثيرة،وصحيحهاقليل.
(.1/255(النهايةفيغريبالحديثواألثر،ابناألثير)ج7)
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 الجرح اصطالحاا:  . ب

ارعتباربقولهما،وصٌفمتىالتحقبالراويوالشاهدسقطيرىابناألثيرأنالجرحهو
.(1)وبطلالعملبه

 التعديل: -2
 التعديل لغة: - أ

يقال:هذاَعْدٌل،وهما،الَعْدلمنالنَّاس:الَمْر ّيالمستو يالّطريقةيرىابنفارسأن
والَعْدل: والُعُدولة. الَعْدل بيِّن لَعْدٌل فالًنا ن وا  ُعدوٌل، وهم أيً ا، َعْدرن  هما َعْدٌل...وتقول:

.(2)الُحْكمبارستواء

الت سيقهوالُحْكمب سقه،قالالمازري :(3)وتعديلالرجلهوالُحْكمبأنَّهَعْدل،كماأنَّ
ب يدي:.(4)"َعْدٌلر ً ىالتعديلأنيقول" الّتْعديل.ُيقال:فّسَقهالحاك ُم،"وقالالزَّ والتّْ سيُق: دُّ

 .(5)"أي:حَكَمب  ْسق ه

 :التعديل اصطالحاا  - ب

.(6)اعتبرقولهما،وأخذبه-أيبالراويوالشاهد-وصفمتىالتحقبهما
 علم الجرح والتعديل اصطالحاا: -3

أولمنوقلفيكالمه ىهد(،فقدرو327تعريفلهذاالعلمهوابنأبيحاتم)ت:لعلَّ
كناعندعبدالرحمن"بسندهإلىمحمدبنالَ ْ لالَعبَّاسيالَبْلخي،قال:(7)الخطيبالبغدادي

بنأبيحاتموهوإذنيقرأعليناكتابالجرحوالتعديل،فدخلعليهيوسفبنالحسينالرازي،ا
                                                           

(.1/126جاملاألصول،ابناألثير)ج(1)
(.4/246مقاييساللغة،ابنفارس)جمعجم(2)
ددددُاهلل َعْبدددد َأُبدددوالَمددداَزر يُّ(3) ددددٍبدددن ُعَمدددرَبدددن َعل ددديِّبدددنُُمَحمَّ دددْيُخ،،ُمَحمَّ َمددداُم،الشَّ الُمَت َددددنُِّن،الَبْحدددُر،الَعالََّمدددُة،اإل 

ددٍبدن ُعَمدرَبدن َعل ديِّبدنُُمَحمَّدُاهلل َعْبد َأُبو ،ُمَحمَّ ديُّ ْيم  ،التَّم  ب َ َوائ دد الُمْعل دم)ك تَداب ُمَصدنِّفُ،الَمدال ك يُّالَمداَزر يُّ
ددْيراًَوَكددانَقددالالددذهبي:،(اأُلُصددْول ف دديالَمْحُصددْول إ يَ دداح )ك تَدداب َوُمَصددنِّفُ،(ُمْسددل مَشددْرح  ْلددم َبص  ْيث ب ع  ،الَحددد 
 (39/101)النبالءأعالمسير

(.1/455ابنعرفة،الّرصا )شرححدود(4)
(.305-26/304تاجالعروس،الزبيدي)ج(5)
(.1/126(جاملاألصول،ابناألثير)ج6)
(.38(الك اية،الخطيبالبغدادي)ص7)
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عديل،تهفيالجرحوالتصن ّاًلذيتقرؤهعلىالناس؟فقال:كتابافقالله:ياأبامحمدماهذا
العلمَمْنكاَنمنهمثقًةأوغيرثقةفقال:وماالجرحوالتعديل؟  ."فقال:أظهُرأحواَلأهل 

النَّاقلين،والبحُث فيحال  النظُر الجرحوالتعديلهو: أنَّ ي يد الخطيبما وفيكالم
ين، الرَّاو  الحكممنعنَعدالة عنهوالُتم َسمعرفة َل رُعد  وا  فمنثبتتعدالتهجازتروايته،

.(1)جهةغيره
،بأل اظيبحثفيهعنجرحالرواةوتعديلهمعلم"كماقالالّقنوجي:فعلمالجرحوالتعديل: -

.(2)"مخصوصة،وعنمراتبتلكاألل اظ
أحوالعنفيهيبحثعلموهوالرجال،ميزانعلمأووالتعديلالجرحعلم"وقالالسباعي: -

َواة  وهونسيان،أوغ لةأوكذبمنذلكعكسأوو بطهموعدالتهموثقتهموأمانتهمالرُّ
 .(3)"العلومَأَجلِّمنجليلعلم

- " علميتعلقببيانمرتبةالرواةمنحيثت عي همأوتوثيقهمبتعابيرفنيةوقالالُعَمري:
الدرلةممتعارفعليهاعند لهأهميةفينقدالعلماء،وهيدقيقةالصياغةومحددة ما

.(4)"إسنادالحديث
يبحثفيهعنجرحالرواةوتعديلهم،ميزانالرجالوعلمهوإّنعلمالجرحوالتعديلقلت:

.بأل اظمخصوصة،وعنمراتبتلكاألل اظ


 .وأهميته علم الجرح والتعديلنشأة  :المطلب الثاني
َواَية ،وو لاللبنةاألولىلهذاالعلمجرحوالتعديلعلمالنشأ مبكًرابالتزامنملنشأةعلمالرِّ

الذيكانيتثبتمنصحةاألخباربن سه،تعليًماألصحابهوألمتهمنبعدهم. اللَّه َرُسولُ
استو َحاَبةُقد الصَّ شعر الذين فهم األمانة بعظم نزول وعرفوا،الوحيعاصروا

عنالنَّب ي فح ظوا بالتبليغ، بلغهمعنربهالت سيروالتأويل،وُكلِّ وا ما وشر وما َسنَّ
و ونهى، وأمر فهموهوحكم ونقلوه بعدهموأتقنوه، وبإلىمن وتثبتأمانٍة استجابةمو وعية ،

بَأٍ فَتَبَيهنُوا أَْن تُِصيبُوا قَْوًما يَا أَيَُّها الهِريَن آََمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسق  بِنَ ]:ألمراهلل

                                                           

(.2/200)ج(الجاملألخالقالراوي،الخطيبالبغدادي1)
(.2/211أبجدالعلوم،القنوجي)ج(2)
.(1/109ج)للسباعي،ومكانتهاالسنة(3)
(.91(بحوثفيتاريخالسنةالمشرفة،العمري)ص4)
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[بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فََعْلتُْم نَاِدِمينَ 
َبلُِّغواَعنِّيَوَلْوآَيًة،َوَحدُِّثوا":،وألمرنبيه(1)

ًداَفْلَيتََبوَّْأ ُمَتَعمِّ ْنالنَّار َعْنَبن يإ ْسَرائ يَلَوَرَحَرَج،َوَمْنَكَذَبَعَليَّ .(2)"َمْقَعَدُهم 
 والتبالوقاموا واياتفيحري الرِّ النبيتثبتمنصحة ذلكعلىعهد وكان ،

عنصحةمايروى،وغايتهمارطمئنانالقلبي،لهم ريعدوسؤالهمالنَّب يَّنطاٍق يٍقجًدا
إِْبَراِهيُم َرَب أَِرنِي َكْيَف تُْحيِي َوإِْذ قَاَل ]: فيذلكأسوةفيسيرةأبياألنبياءإبراهيم

 [الَمْوتَى قَاَل أََولَْم تُْؤِمْن قَاَل بَلَى َولَِكْن لِيَْطَمئِنه قَْلبِي
،ومننماذجهذاالتثبت:ماَرَواهُ(3)

ْبنَُعْبدُ َعْنُهما-َعْمٍرواللَّه  اللَُّه َي اللَّه -َر   َرُسوَل َأنَّ ُحدِّْثُت َقاَل: ،َق "اَل: الرَُّجل  َصاَلُة
اَلة  ًدان ْصُفالصَّ ه ؛َفَقاَل:"َقاع  يَعَلىَرْأس  َماَلَك"،َقاَل:َفَأتَْيُتُهَفَوَجْدُتُهُيَصلِّيَجال ًساَفَوَ ْعُتَيد 

َعْمرو؟ ْبَن اللَّه  َعْبَد "َيا ُقْلَت: َأنََّك اللَّه   َرُسوَل َيا "ُحدِّْثُت، ُقْلُت: ،" َعَلىَصاَلُة ًدا َقاع  الرَُّجل 
اَلة  الصَّ ًدا "،َقاَل:"ن ْصف  ْنُكمْ"،َوَأْنَتُتَصلِّيَقاع  ،وغيرذلكمن(4)"َأَجْل،َوَلك نِّيَلْسُتَكَأَحٍدم 

ف اًلعماكانمنهابعدوفاته.نماذجعديدةكانتفيحياته
النَّْقد علىشيء؛فإنَّمايدّلعلىأنَّ للحديثوجدفيعصرالنبوة،وهيوهذاإندلَّ

يل، النَّْقدوالَجْرحوالتَّْعد  تأصياًللنشأة ُيعدُّ مرحلةتعتبراألساسللبناءالذيجاءبعدها،وهذا
منمبالغة شكاًلآخروتعددتصورهخاصةبعدوفاةالنَّب يّ وأخذالنَّْقدفيحياةالصحابة

النقل التحريعند في التثبتودقة كفي َواَية، الرِّ من اإلقالل إلى َحاَبةام، الصَّ  استدراك
تركزت ولكن يل، والتَّْعد  بالَجْرح الخاصة المصطلحات بعع وظهور بعع، على بع هم

َحاَبة ،فظهرت(5)آنذاكعلىنقدالمتندونالسندلعدموجودال عففيهماهتماماتالصَّ
أساليبمتنوعةفينقدالمتون،والتثبتمنصحتها،والتحريمندقةنقلها،منها:

 اْلُخْدر يِّ يٍد َأبوَسع  َرَواُه ْن"،َقاَل:طلبالشاهد،ومثالذلك:ما ُكْنُتف يَمْجل ٍسم 
ُيؤْ َجاَءَأُبوُموَسىَكَأنَُّهَمْذُعوٌر،َفَقاَل:اْسَتْأَذْنُتَعَلىُعَمَرَثاَلثًا،َفَلْم ،إ ْذ اأْلَْنَصار  َذْنَمَجال س 

ل يَفَرَجْعُت،َفَقاَل:َماَمَنَعَك؟،ُقْلُت:اْسَتْأَذْنُتَثاَلثًاَفَلْمُيْؤَذْنل يَفَرَجْعتُ :،َوَقاَلَرُسوُلاللَّه 
                                                           

[.6(]الحجرات:1)
رقددددم:4/170مدددداذكددددرعددددنبندددديإسددددرائيل،بددددابأحاديددددثاألنبيدددداء/كتددددابصددددحيحالبخدددداري،البخددددارّي،(2)

َياللَُّهَعْنُهما-عنعبدددداهللبنعمرو.3461الحديث .-َر  
[.260(]البقرة:3)
صددحيحمسددلم،مسددلم،صددالةالمسددافرينوقصددرها/صددالةالنافلددةقائًمدداوقاعددًدا،وفعددلبعددعالركعددةقائًمددا(4)

.735رقمالحديث:1/504وبع هاقاعًدا،
(.184(التأصيلالشرعيلقواعدالمحدثين،شعبان)ص5)
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ب َبيِّنَ َعَلْيه  َلتُق يَمنَّ ْل(،َفَقاَل:َواللَّه  َعُه)إ َذااْسَتْأَذَنَأَحُدُكْمَثاَلثًاَفَلْمُيْؤَذْنَلُهَفْلَيْرج  ْنُكْمَأَحٌدَسم  ٍة،َأم 
ْنالنَّب يِّ َرَيُقوُمم  ْبُنَكْعٍب:َواللَّه  َفُقْمُت؟،َفَقاَلُأَبيُّ ،َفُكْنُتَأْصَغَراْلَقْوم  َأْصَغُراْلَقْوم  َمَعَكإ رَّ

 النَّب يَّ .(1)"َقاَلَذل كََمَعُه،َفَأْخَبْرُتُعَمَرَأنَّ
بنأبيطالب-أيً ا-ومنهذهاألساليب ، ارستحالف،ومثالذلك:ماَرَواُهَعل يٌّ

اللَّه إ نِّيُكْنُتَرُجاًلإ َذاَسم "َقاَل: ْنَرُسول  ْنُهب َماَشاَءَأْنَيْنَ َعن يب ه ، ْعُتم  يثًاَنَ َعن ياللَُّهم  َحد 
َبْكٍر َأُبو َحدَّثَن ي َوا  نَُّه َصدَّْقُتُه، ل ي َحَلَف َفإ َذا اْسَتْحَلْ ُتُه َأْصَحاب ه  ْن م  َرُجٌل َحدَّثَن ي َوا  َذا

ْنَرُجٍلُيْذن ُبَذْنًبا،ُثمََّيُقوُمَفَيَتَطهَُّر،ثُمَّ  م ْعُتَرُسوَلاللَّه َأُبوَبْكٍر،َقاَل:سََوَصَدقَ َيُقوُل:)َمام 
اآْلَيَة: ه  َهذ  َقَرَأ َلُه،ُثمَّ َغَ َراللَُّه َيْسَتْغ  ُراللََّهإ رَّ َوالهِريَن إَِذا فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو ]ُيَصلِّي،ثُمَّ

وا ظَلَُموا  نُوَب إَِّله َّللاُ َولَْم يُِصرُّ أَْنفَُسهُْم َذَكُروا َّللاَ فَاْستَْغفَُروا لُِرنُوبِِهْم َوَمْن يَْغفُِر الرُّ

[ َعلَى َما فََعلُوا َوهُْم يَْعلَُمونَ 
َحاَبةُ(3)(2)   ،وغيرذلكمناألساليبالتياستعملهاالصَّ

فينقدالمتون.
 بأنَّهم القول فيويمكن بعدهم الناس فصار بعدهم جاء لمن الطريق مهَّدوا قد

الطريقالممهد،لذازادتثقتهمواطمئنانهموتعلمواأدًباجمياًلفيفنالمو وعية،والنَّْقد،وتم
يل، الَجْرحوالتَّْعد  تُقبلاألقوالإربعدعرععلىمنهجالنَّْقدوقواعد للمتقولينفلم و لحد

.(4)ُأسًساللتعاململالسُّنَّةومنثمفقدشكلت

كانمقتلعثمانبنع ان ذلكثم فعُظم هجرية، خمٍسوثالثيَن األمرفيسنة 
وغيرهم،وان تحبابال تندددددددة َحاَبة  ،وكاندددتسنةأربعينمنالهجدددددرة،(5)علىأهلالخيرمنالصَّ

صهامنالكذبوالو ل،وبيناللجوءإليهواتخاذهوهددديالحددددددال اصلبينص اءالسُّنَّةوخلو
.(6)وسيلةلخدمةاألغراعالسياسيةوارنقساماتالداخلية

                                                           

ثالثًدددا،صدددحيح(1) /التسدددليموارْسدددت ْئَذان  .صدددحيح6245رقدددمالحدددديث:8/54البخدددارّي،البخددداري،ارْسدددت ْئَذان 
، /ارْست ْئَذان  .2153:رقمالحديث3/1694مسلم،مسلم،اآلَداب 

 [.135(]آلعمران:2)

ّي،مواقيددتالصددالةعددنالنَّب ددي3ّ) :رقددم2/257/مدداجدداءفدديالصددالةعندددالتوبددة، (جدداملالترمددذي،التِّرمددذ 
الصددالَةك ّددارة،ماجدده،ابددنماجدده،إقامددةسددننابددن.406الحددديث الصددالةوالسددنةفيهددا/مدداجدداَءفدديأنَّ

حديٌثَحَسنُّ،1395:رقمالحديث1/446 ،قلت:حديثحسن.وقالاإلمامالترمذي:حديُثعليِّ
(.235(التأصيلالشرعيلقواعدالمحدثين،شعبان)ص4)
(.7/106(اإلصابةفيتمييزالصحابة،ابنحجر)ج5)
(.79ومكانتهافيالتشريل،السباعي)ص(السُّنَّة6)
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َحاَبُةوالتابعونجهوًداكبيرةفي الخطرالجسيمووأدهفيمهدهبذلالصَّ ولمواجهةهذا
واياتوتمييزالصحيحمنها،تمثلتفيمايلي: الرِّ -َنْقد 

: التزام اإلْسَناد والتشدد في طلبه:  َحاَبُةوالتابعوناإلْسَنادوتشّددوافيطلبهمنأولا التزمالصَّ
ير ينرَواة األخبار،خاصةبعدفتنةمقتلعثمانبنع ان :(1)،َقاَلاإلماممحمدبنس 

َوَقَعْتاْل  " ،َفَلمَّا ْسَناد  َيْسَأُلوَنَعْناإْل  َيُكوُنوا َلْم َلَنار َجاَلُكْم،َفُيْنَظرإ َلىَأْهل  َقاُلوا:َسمُّوا ْتَنُة
يُثُهمْ َفاَلُيْؤَخُذَحد  اْلب َد   يثُُهْم،َوُيْنَظُرإ َلىَأْهل  َفُيْؤَخُذَحد  .ومنذذلكالحينبدأالتركيز"السُّنَّة 

 .علىنقداألسانيدوالكشفعنأحوالرَجدال ها

وايات:  ثانياا: مضاعفة النشاط َحاَبُةالعلمي في التثبُّت من الرِّ والتابعونمن  اعفالصَّ
واياتونقدها،فظهرتنشاطاتعلمية،منها: نشاطهمالعلميبغرعالتثبُّتمنالرِّ

الدولة -1 رقعة واتسا  ال توحات بعد خاصة وانتشارها الحديث، طلب في الرحلة
 َحاَبة  الصَّ من فرحلعدد التابعونفياإلسالمية، رحل وكذا فيطلبالحديث،

طلبالحديث،وكانلهذهالرحالتصوروأشكالعدَّة.

2-  أحاديثالنَّب ّي منصحتها،مذاكرة وتثبًتا لها، تثبيًتا الحافظينوال ابطين، مل
َحاَبة وماأوصوابهتالميذهم. وهذاماكانعليهالصَّ
َواة وتتبع ا َحاَبة  لكذابين والوضاعين:ثالثاا: بيان أحوال الرُّ عددمنالصَّ ، تكلَّمفيالرَِّجال 
هد(،وعبداهللبن40)ت:هد(،وعلّيبنأبيطالب23)ت:أمثال:عمربنالخطاب

 68)ت:عباس َسالم بن اهلل وعبد 43)ت:هد(، وعائشة على57)ت:هد(، هد
األرجح(.

هد(،وعامرالشعبي90بنالُمسيَّب)ت:بعدوتكلَّمفيهمعددمنالتَّاب عين،أمثال:سعيد
هد(،وغيرهم،ولكنهمقليلبالنسبةلمنَبعَدهملقّلة110هد(،ومحمدبنسيرين)ت:100)ت:بعد

َأكثرال َّ َحاَبةهمْعففيمتبوعهم،إْذأنَّ منالمتبوعينأكثرهمثقات،صحابةُعُدول،وغيرالصَّ
ا األول القرن في يوجد يكاد بعدور الواحد والتَّاب عون عيفإّر َحاَبُة الصَّ انقرعفيه لذي

.(2)الواحد

                                                           

َواةمسلم(مقّدمةصحيح1) َواَية رتكونإرعنالثقات،وأنجرحالرُّ اإلْسَنادمنالدَّين،وأنالرِّ ،باب:بيانأنَّ
(.1/15بماهوفيهمجائزبلواجب)ج

(.320(اإلعالنبالتَّوبيخلمنذّمأهلالتَّأريخ،السخاوي)ص2)
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،نشأفيأواخرالقرناألولالهجري" ْسَناد  البحثفيالرَّاويوالمرويواإل  ،وعلىهذا،فإنَّ
والتَّاب عونمن َحاَبُة النهج،والتزموابماو لالصَّ ثمسارأتبا التَّابعينومنبعدهمعلىهذا
الثاني منتصفالقرن كان إذا حتى ومتًنا، واياتسنًدا الرِّ لنقد وعملية علمية وقوانين قواعد

خلي ةالراشدعمرذلكالتدوينالذيُبدئرسمًيافيعهدال-الهجرينشطتدوينالسُّنَّةالنبوية
وبأمرمنهخوًفاعلىالحديثالنبويمنال يا ،وحرًصاعلىسالمتهمن بنعبدالعزيزا

والو ل جديدة-(1)الكذب مرحلة النَّْقد علم فدخل واآلثار، للسنن الُمرّتب التصنيف وظهر
ألسنتهم،فيمتقّدمةحيثتداولعلماءأتبا التَّاب عينأغلبمصطلحاتالحديثودارتعلى

َواةقبوًروردًّا؛فتكلَّموا وايةالمختل ة،وعنمراتبالرُّ عنالصحيح،-مثاًل-التعبيرعنأحوالالرِّ
وال عيف،والمرفو ،والموقوف،والمرسل،والمنقطل،والمتصل،والمنكر،والشاذ،والم طرب،

ذلك وغير وحكمه، والتلقين، والتدليس، له، رأصل وما وأل اظوالباطل، منطرقالتحمل،
يلومراتبها،وغيرهما. الَجْرحوالتَّْعد 

بلبلغاألمرإلىدرجةالتقعيدوالتنظير،وذلكفيأواخرعصرأتبا التَّاب عين،علىيد
.(2)"،منقواعدفيعلومالحديث"الرِّسالة"هد(،بماسطرهفيكتابه204اإلمامالشافعي)ت:

،والقدرنالدذيشدهدت"لسُّدنَّةالنبويدةتددويناالعصدرالدذهبيل"هجدريُثمَّكانالقرنالثالثال
فيهعلومكثيرةتحوًركبيًرا،علىيدعلماءعاشوافديهدذاالقدرن،كدانواأئمدةالعلدموالددِّين،وقددوة

فيذلكلألجيالمنبعدهم.
ومنهددافهددذاالعصددرهددوعصددرأصددولالسُّددنَّةعصددرمسددنداإلمددامأحمددد،والكتددبالسددتة،"

الصددحيحان؛بددلعصددرأصددولالسُّددنَّة،مددن:مسددانيد،وجوامددل،وسددنن،وعلددل،وتددواريخ،وأجددزاء،
ريحويهداحصدر،وروغيرذلكمنوجدوهالتصدنِّيفاألصدليةفديالسُّدنَّة،ومدنالمصدنَّ اتالتدي

ينفيدده، فهدديتكددادتكددونبعدددداأللددوفالمؤل ددة،مددنطلبددةالحددديث،وح اظدده،والرحدداليبلغهدداَعدددُّ
ممنحواهمهذاالقرن؛بلت وقعددهم،ألنَّهريخلوأنيكونلجملمنهمأكثرمنمؤلف،بل

نة .(3)"ُربَّماعشراتالمؤل ات؛بلماانق ىهذاالقرن،إّروالسُّنَّةجميعهامدوَّ
جرًحددداوتعددددي اءاًلبكثدددرةأوباستقصدددوقددددُوجددددفددديهدددذاالعصدددرمدددنَتكلَّدددمفددديالرَِّجددددال 

هدددد(،256هدددد(،والبخددداري)ت:241هدددد(،وأحمددددبدددنحنبدددل)ت:233يحيدددىبدددنمعدددين)ت:كاألئمدددة:
وخلقسواهم،ووجدمنَتكلَّمفيالحديثسنًداومتًناأثناءتدوينهوجمعهله،مثل:الحافظمحمد

                                                           

(.329-328صسُّنَّةقبلالّتدوين،الخطيب)(ال1)
(.48-45(المنهجالمقترحل همالمصطلح،العوني)ص2)
(.52-51ص)لمرجلالسابق،ا(3)
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هددددددددد(،والحددددددددافظيعقددددددددوببددددددددنَشددددددددْيبةالسدوسددددددددي234بددددددددنعبددددددددداهللبددددددددنُنَمْيددددددددرالُكددددددددوفّي)ت:
.هد(262الَبْصري)ت:

،أوفيكتدبالحدديث،و" اتَّ حتمعالمهذاالعلم،بماُذكرمنمسائلهفيكتبالرَِّجدال 
،حتدددىظهدددرتكتابدددات(1)أوفددديكتدددبمسدددتقلةذاتمو دددو واحدددد،وكثدددرالُكتَّددداُبفددديمسدددائله

يل،ومددن ذلددك:"ُمَقدِّمددةتنظيرّيددةوتقعيدّيددةلعلددومالحددديثبمددافيهدداعلددمالنَّْقدددوعلددمالَجددْرحوالتَّْعددد 
هد(كُمقدِّمةلكتابدهالصدحيح،وعدرع261صحيحمسلم"التيكتبهااإلماممسلمبنالحجاج)ت:

فيهابععق اياعلومالحديثبقوٍةوو وح،وكذلك"رسالةأبيداودإلىأهلمكةفديوصدف
تابددددههدددد(،وعددددرعفيهدددامنهجددددهفددديك275سدددننه"التددديكتبهددددااإلمدددامأبددددوداودالّسجْسدددَتاني)ت:

ّي "السددددنن"،ومسددددائلمددددنعلددددومالحددددديث،وكتدددداب"العلددددلالصددددغير"الددددذيكتبددددهاإلمددددامالتِّرمددددذ 
هددد(،وسددماهبددد"العلل"،وُعددرفبعدددذلددكبدددكتاب"العلددلالصددغير"،وَتَكلَّددمفيددهعددنبعددع279)ت:

كدذاتعددَّدت،وه(2)ارصطالحاتالمهمةالُمشكلة،وعنبععقواعدعلومالحديث،بكدالمن ديس
وافدواأُلصول .(3)"التآليف،وتنوعتالتصانيف،وكثرتالرَّ

وفيالقرنالرابلالهجريكتباإلمامالناقدابنحبانالبستيمقدمةصحيحه:)التقاسديم
دوخاصددةمقدمددة واألنددوا (،ومقدمددة)المجددروحين(،ومقدمددة)الثقددات(.وتعدددهددذهالمقدددمات

كتدب،وفيده_القدرنالرابدلالهجدري_هدممداكتدبفديعلدومالحدديثالصحيحوالمجدروحيندمدنأ
هدد(مقدمدةكتابده)معدالمالسدنن388اإلمامأبوسليمانحمددبدنمحمددبدنإبدراهيمالخطدابي)ت

فدديشددرحسددننأبدديداود(،وكتددبأي ددًااإلمددامأبددوالحسددنعلدديبددنمحمدددبددنخلددفالقابسددي
وكتدداب)معرفددةعلددومالحددديث(ألبدديأعددنمالددك(،هددد(مقدمددةلكتابدده)مختصددرالموطدد403)ت

.هد(405عبداهللالحاكمالنيسابوري)ت

مهددد(،ممددنتكلدد463بكددرالخطيددبالبغدددادي)تووفدديالقددرنالخددامس،كددانالحددافظأبدد
هدد(،446هدد(،وأبدويعلدىالخليلدي)ت476إسدحاقالشديرازي)توفيالرواةجرحًاوتعدياًل،وأب

،المعنديبهدذهه(435)ت،وكانفيدهاإلمدامأبدوالقاسدماألزهدري(4)هد(458واإلمامالبيهقي)ت
الّدراسة.


                                                           

(.34-33(ال وائدالمستمدة،الدرويش)ص1)
(.59-58(المنهجالُمقترح،العوني)ص2)
(.37(ال وائدالمستمدة،الدرويش)ص3)

.(100-94صالُمقترح،العوني)لمنهجنظر:اا(4) 
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 الجرح والتعديل: المطلب الثالث: مشروعية
فيالرواةمشروعيةإن وتعدياًلالكالم الحكيم،لقرآنفياثابتةٌجرًحا الشري ةوالسُّنَّة
بععاألدلةعلىذلك:ومنواإلجما ،المطهرة،

 من القرآن الكريم:  -1
يَا أَيَُّها الهِريَن آََمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسق  بِنَبَأٍ فَتَبَيهنُوا أَْن تُِصيبُوا قَْوًما  :تعالىقوله-

نَاِدِمينَ بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فََعْلتُْم 
(1).

وهُ إِلَى تعالى:وقوله- َوإَِذا َجاَءهُْم أَْمر  ِمَن اَلَْمِن أَِو الَخْوِف أََذاُعوا بِِه َولَْو َردُّ

ُسوِل َوإِلَى أُولِي اَلَْمِر ِمْنهُْم لََعلَِمهُ الهِريَن يَْستَْنبِطُونَهُ ِمْنهُْم َولَْوََّل فَْضُل َّللاِ  الره

ْيطَاَن إَِّله قَلِياًل َعلَْيُكْم  َوَرْحَمتُهُ ََّلتهبَْعتُُم الشه
(2).

َهاَدةَ ّلِلِ تعالى:وقوله- َوأَْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم َوأَقِيُموا الشه
(3).

اآلياتفيو مسلمبععهذه الصحيح"ذكراإلمام ،(4)"مقدمة قال: خبرال اسق "ثم
 شهادَة نفارقمعناهمعنىالشهادةفيغيرالَعدْساقٌطغيرمقبول،وأنَّ مردودة،والخبروا  ل 

أهل عند مقبول ال اسقغير خبر كان إذ معانيهما، أعظم في يجتمعان فقد بععالوجوه،
."العلم،كماأنشهادتهمردودةعندجميعهم

 : مطهرةال الشريفةمن السنة و  -2
َعْمٍرو - ْبن  اللَّه  َياللَّهُ-عنَعْبد  النبي-َعْنُهماَر   َبلُِّغواَعنِّيَوَلْوآَيًة،َوَحدُِّثوا"،قال:أنَّ

ْنالنَّار  ًداَفْلَيتََبوَّْأَمْقَعَدُهم  ُمَتَعمِّ  .(5)"َعْنَبن يإ ْسَرائ يَلَوَرَحَرَج،َوَمْنَكَذَبَعَليَّ
عنَأَبيُهَرْيَرَة- اُلوَنَكذَّاُبوَن،َيْأُتوَنُكْمم ْنَيُكوُنف ي"::َقاَلَرُسوُلاللَّه  َدجَّ الزََّمان  ر  آخ 

ب َماَلْمَتْسَمُعواَأْنُتْمَوَرآَباُؤُكْم،َفإ يَّاُكْمَوا  يَّاُهمْ يث  لُّوَنُكْموََرَيْ ت ُنوَنُكمْ،اأْلََحاد  .(6)"َرُي  
ُحَصْينٍ- ْبَن ْمَراَن ع  َعْنُهَما-عن اللَُّه َي -َر   النَّب يُّ َقاَل َقاَل: يَن": الَّذ  ثُمَّ َقْرن ي، َخْيُرُكْم

َيُلوَنُهمْ يَن الَّذ  ثُمَّ "َيُلوَنُهْم، ْمَراُن: ع  َقاَل النَّب يُّ"، َأْدر يَأَذَكَر َثاَلَثة َر َأْو ، َقْرَنْين  َقاَل،"َبعُد

                                                           

[.6(]الحجرات:1)
[.83(]النساء:2)
[.2(]الطالق:3)
(.1/8(مقدمةصحيحمسلم،مسلم)ج4)
.3461رقمالحديث:4/170البخارّي،البخاري،أحاديثاألنبياء/ماذكرعنبنيإسرائيل،صحيح(5)
وارحتياطفيتحملها،صحيح(6) َعَ اء  َواَية عنال ُّ .7رقمالحديث:1/12مسلم،مسلم،بابالنهيعنالرِّ
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َيُ وَن": ب يُّالنَّ ُروَنوََر َوَيْنذ  ُيْسَتْشَهُدوَن َوَر َوَيْشَهُدوَن ُيْؤَتَمُنوَن َوَر َيُخوُنوَن َقْوًما َبْعَدُكْم إ نَّ
.(1)"َوَيْظَهُرف يه ْمالسَِّمنُ

مثالالجرح:ما،فمحمدعلىلسانالنبيهمأوتعديلبععالرواةجرحجاءوقد
ُعْرَوةُ َعائ َشةَْبنَُرَواُه َأنَّ َبْير  َعْنَها-الزُّ اللَُّه َي َقاَلْت:-َر   َعَلى"َأْخَبَرْتُه َرُجٌل اْسَتْأَذَن
اللَّه  يَرة "َفَقاَل:َرُسول  اْلَعش  اْبُن َأْو يَرة ، ب ْئَسَأُخواْلَعش  َلُه اْلَكاَلَم،"اْئَذُنوا َلُه َأَرَن َدَخَل َفَلمَّا ،

اْلَكاَلَم،َقاَل:ُقْلتُ َأَلْنَتَلُه يُقْلَت،ُثمَّ َمْن":َياَرُسوَلاللَّه ،ُقْلَتالَّذ  النَّاس  َشرَّ َأْيَعائ َشُة،إ نَّ
ه  .(2)"َتَرَكُهالنَّاُسَأْوَوَدَعُهالنَّاُساتَِّقاَءُفْحش 

 للرجل:بئسف يقولالنَّب ّي":-ًباعلىهذاالحديثُمعقِّ-(3)قالالخطيبالَبْغداديُّ
إخبارالُمخبربمايكونفيالرجلمنالعيبعلىمايوجبالعلم رجلالعشيرة؛دليلعلىأنَّ

نَّماأرادوالدِّينمنالنصيحةللسائل؛ليسبغيبة،إذلوكانذلكغيبةلماأطلقهالنَّب ّي وا 
الةالمذمومةمنه،وهيال حشفيجتنبوها،رأنَّهأنيبّينللناسالح-واهللأعلم-بماذكرفيه

أرادالطعنعليه،والثلبله،وكذلكأئمتنافيالعلمبهذهالصناعة،إنَّماأطلقواالَجْرحفيمنليس
بعدل؛لئاليتغطىأمرهعلىمنرُيَخُبُره،فيظنهمنأهلالعدالةفيحتجبخبره،واإلخبارعن

."الوجهالذيذكرناهريكونغيبةحقيقةاألمرإذاكانعلى
اْبنُومثال التعديل:  َحْ َصةَماَرَواُه َياللَُّهَعْنهما-ُعَمرََعْنُأْخت ه  النَّب ّي-َر   َأنَّ

َعْبَداللَّه َرُجٌلَصال ٌح(  .(4)َقاَلَلَها:)إ نَّ

 من اإلجماع:  -3

                                                           

:3/171حدديثمت ددقعليدده:صدحيحالبخددارّي،البخدداري،الشدهادات/ريشددهدعلددىشدهادةَجددْورإذاُأشددَهد،(1)
ددحيحمسددلم،مسددلم،،صدد2651رقددمالحددديث ددَحابة/بددابف ددلالصَّ الددذينيلددونهمثُددمَّف ددائلالصَّ َحاَبةثُددمَّ
.2535:رقمالحديث4/1964الذينيلونهم،

فاحًشددداورُمت حًشدددا،(2) رقدددم:8/13حدددديثمت دددقعليددده:صدددحيحالبخدددارّي،البخددداري،األدب/لدددميكدددنالنَّب ددديُّ
حددديث:رقددمال8/17.وك تَدداب:األدب/بددابمددايجددوزمددناغتيددابأهددلال سددادوالريددب،6032الحددديث
لةواآلداب/بابُمداراة َمْنُيتَّقىُفحشه،صحيحمسلم،مسلم،.و6054 والصِّ :رقم4/2002ك َتابالب رِّ
.2591الحديث

(.1/158(الك اية،الخطيبالبغدادي)ج3)
ددحابة/مناقددبعبددداهللبددنعمددربددنالخطددابصددحيح(حددديثمت ددقعليدده:4) -البخدداري،البخدداري،ف ددائلالصَّ

دد .وصددحيحمسددلم،مسددلم،ف ددائل3742،ورقددمالحددديث3741:رقددمالحددديث5/25َياللَّددُهَعْنُهمددا،َر  
حابة/بابمنف ائلعبداهللبنعمر،  .2478:رقمالحديث4/1927الصَّ
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خبرالعدلكماَأنَّهرتُقبلَأجملأهُلالعلم"الخطيبالَبْغدادي:هقالما- علىَأنَّهرُيقبلإرَّ
شهادةالعدل،وَلمَّاثبتذلكوجبمتىَلمُتْعَرْفَعدالةالُمخب روالَشاهدأْنُيسألعنهما، إرَّ
بالرجو  أوُيستخبرعنأحوالهماأهلالمعرفةبهماإذرسبيلإلىالعلمبماهماعليهإرَّ

."(1)بهماعارًفافيتزكيتهمافدَّلعلىأنَّهربدمنهإلىقولمنكان

الخبرريجبقبولهإّرمنالعاقلالصدوقالمأمون"وقالأيً ا: أهلالعلمأجمعواعلىأنَّ
."(2)علىماُيخبربه،وفيذلكدليلعلىجوازالَجْرحلمنلميكنصدوًقافيروايته

"حيحمقدمةالص"وقالاإلماممسلمفي- التمييزَبْيَنصحيح": َعَرَف أحد َبعلىُكلِّ الواج 
ة حَّ َعَرَفص  ما إرَّ الُمتَّهمين،أْنرَيْرو َيمنها مَن واياتَوَسقيمها،َوث قاتالنَّاقلينَلَها الرِّ

والُمعاندي  التَُّهم  أهل كانَعْن ما َيتَّقيمنها وأْن َناقليه، في َوالسِّتَاَرَة أهلَمخارجه، من َن،
."(3)الب َد  

فيهحّقاهلل ملحّقاآلدمي،وُربَّماُيورُثتعالىولكنلماكانالَجْرحأمًراصعًبا،فإنَّ
نَّما ملقطلالنظرعنال ررفياآلخرة رًرافيالدنيا،منالمنافرةوالمقتبينالناس،وا 

لمشروعيته،وهي:،لذلكو لالعلماءشروًطا(4)ُجّوزلل رورةالشرعية

ريجوزالَجْرحبمافوقالحاجة.-1

يلكالهمامنالنُّقَّاد.-2 وريجوزاركت اءعلىنقلالَجْرحفقطفيمنُوجدفيهالَجْرحوالتَّْعد 

وريجوزجرُحمنريحتاجإلىجرحه،ومنعوامنجرحالعلماءالذينريحتاجإليهمفي-3
.(5) رورةشرعيةروايةاألحاديثبال

غاية-4 يراعي أن َواة الرُّ في الُمتكلم يجبعلى إنَّه حيث يل، التَّْعد  وفي الَجْرح في الدقة
يلالرَّاويعنمرتبتهالحقيقية،ورينزل المطابقةبينحكمهوحالالرَّاوي،فالّيرفُلفيالتَّْعد 

فالذيهوفيه،وريخ  ه،وذلكبهعنها،ورينزلفيالَجْرحبالرَّاويعنحقيقةال ع
يَا أَيَُّها الهِريَن ] :فيآياتكثيرةمنها:قولاهلل لواجبالعدلالذيفر هاهلل

                                                           

(.33)ص(الك اية،الخطيبالبغدادي1)
.(38ص)(المرجلالسابق،2)
(.1/8(مقدمةصحيحمسلم،مسلم)ج3)
(.11الرفلوالتكميلفيالجرحوالتعديل،اللكنوي)ص(4)
(.11(هذهالشروطالثالثةذكرهااإلماماللكنويفيكتابه"الرفلوالتكميلفيالجرحوالتعديل")ص5)
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اِميَن ّلِلِ ُشَهَداَء بِالقِْسِط َوََّل يَْجِرَمنهُكْم َشنَآَُن قَْوٍم َعلَى أََّله تَْعِدلُوا  آََمنُوا ُكونُوا قَوه

[ لِلتهْقَوى َواتهقُوا َّللاَ إِنه َّللاَ َخبِير  بَِما تَْعَملُونَ  اْعِدلُوا هَُو أَْقَربُ 
(1)(2).

يل:ُيشترطفيالجارحوالُمعدِّل:العلُموالتقوىوالورُ والصدُق -5 أهليةالكالمفيالَجْرحوالتَّْعد 
الَجْرحوالتجنبعنالتعصب،ومعرفةأسبابالَجْرحوالتزكية،ومنليسكذلكرُيقبلمنه

.(3)ورالتزكية

هذه كانت اوما في الكالم ألنَّ إرَّ ح ظالشروط ل رورة شر  قد يل، والتَّْعد  لَجْرح
القطان يحيىبنسعيد اإلمام قال ثقيلة، وهيأمانة فيالذهب(4)الحديثالنبوي، "األمانة :

ة"وال  ةأيسرمناألمانةفيالحديث،إنَّماهيتأدية،إنَّماهيأمان


 :في الجرح والتعديلالنُّقَّاد  المطلب الرابع: طبقات
ا: : الطََّبقة لغةا واصطالحا  أولا

 الطََّبقة لغةا: -1

ٌد،َوُهَو"فيمادةطبق:(5)قالاإلمامابنفارس يٌحَواح  الطَّاُءَواْلَباُءَواْلَقاُفَأْصٌلَصح 
َعَلى َمْبُسوٍط َشْيٍء َعَلىَوْ ل  َأْطَبْقُتالشَّْيَءَيُدلُّ الطََّبُق،تَُقوُل: َذل َك ْن َحتَّىُيَغطَِّيُه،م  ْثل ه  م 

كَ َعَلىَكَذا، النَّاُس َأْطَبَق َقْوُلُهْم: َهَذا ْن َوم  َتَطاَبَق. َوَقْد ل لثَّان ي؛ َطَبٌق ُل َفاأْلَوَّ ، َعَلىالشَّْيء  َأنَّ
َلَصَلَح.َوالطََّبُق:اْلَحالَُأْقَواَلُهْمَتَساَوْتَحتَّىَلْوُصيِّرَ ْبًقال ْْلَخر  ."َأَحُدُهَماط 

هو وقيل: مثلهم، جماعًة لون َيْعد  الناس من والجماعة اأُلّمة، بعد اأُلّمة والطََّبُق:
في العباس وقول كثير، َأي ْبٌق: وط  الناس، من َطَبٌق وجاءنا والناس، الجراد من الجماعة

 النَّب ّي َم ى": َطَبقٌإذا َبدا فإ نّ(6)"عاَلٌم قيل؛ وا  نَّما م ىَقْرنَظَهرَقْرنآخر، إ ذا َأراد ه
ون،ويْأتيَطَبقلأَلرعآخر،وكذلكطبقاتالناس للَقْرنَطَبٌق:أَلنهمَطَبقلأَلرعثمَيْنقر  

                                                           

[.3(]المائدة:1)
(.21هذاالشرطأ افهالدكتورنورالدينعترفيكتابه"أصولالجرحوالتعديلوعلمالرجال)صنظر:(ا2)
يلوعلمالرجال،عتر)ص16الرفلوالتكميل،اللكنوي)صانظر:(3) (.19(،أصولالَجْرحوالتَّْعد 
(.2/301(الجاملألخالقالراويوآدابالسامل،الخطيبالبغدادي)ج4)
(.3/439(معجممقاييساللغة،ابنفارس)ج5)
النهايدةفديغريدبالحدديثواألثدر،ابدناألثيدر،انظدر: يمدحفيهالنبي(شطرمنبيتشعرللعباس6)

(.1/107)ج
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 الحال، والطََّبقة: والَمرات ب، الَمناز ل والطََّبقات: َطَبقتزمانها، َطَبقة منكل فالن كان يقال:
[لَتَْرَكبُنه طَبَقًا َعْن طَبَقٍ ]الدنياعلىَطَبقاتَشتَّى:أيحارت،وفيالتنزيل:

:أيحاًر(1)
.(2)عنحاليومالقيامة

ا:  -2  الطََّبقة اصطالحا

"تعريفالطََّبقةعندالُمَحدِّثين: ،أوفياإلْسَناد  واإلْسَناد  قوٌمَتَقاربوافيالسِّنِّ فقط؛بأنَّ
،أوُيَقاربواُشيوَخه  .(3)"يكونشيوخهذاُهمشيوخاآلَخر 

يكونان الرَّاوي-وقد -نيأي: طبقتين  ومن َوجٍه، م ن لها ل ُمَشابهت ه باعتباٍر، َطَبقٍة من
َحابة،ُهمملالعشرة  الصَّ باعتباٍرآخرلُمَشابهت هلهام نوجٍهآَخر:كأنٍس،وشبه همنأصاغر 

َحابة .فيطَ الصَّ حبة ،والتابعونَبقة  اشتراك همفيالصُّ َحابةكلُّهمَطَبقٌةباعتبار  وعلىهذا؛فالصَّ
وَهُلمََّجرَّا. المذكور   َطَبقٌةثانية،وأتباُعُهمَطَبقٌةثالثٌةبارعتبار 

َحابةب َلعشرةَطَبقة .(4)وباعتبارآخر،وهو:النظُرإلىالسوابق،تكونالصَّ
اصطالحيُّ التابع؛وذلكَأمٌر ثم واحددًة، طََّبقة كلَّهم َحاَبة نيفمنالناسمنيرىالصَّ

ْبُنُحَصْينٍ ْمَراُن ع  َرَواُه بما علىهذا َعْنُهَما-بعدهمكذلك،وُيْسَتْشَهُد اللَُّه َي ،َقاَل:َقاَل-َر  
يَنَيُلونَ:النَّب ّي ْمَراُن:)َخْيُرُكْمَقْرن ي،ُثمَّالَّذ  يَنَيُلوَنُهْم(،َقاَلع  َرَأْدر يَأَذَكَرالنَّب ّي"ُهْم،ثُمَّالَّذ 

َحاَبةإلىَطَبقات،وكذلكالتَّاب عينفمنبعدهم،(5)"َأْوَثاَلَثةًَبْعُدَقْرَنْين  ،ومنالناسمنُيقسِّمالصَّ
.(6)ومنهممنيجعلكلقرنأربعينسنة




يل:ثانياا: َطَبقات   النُّقَّاد في الَجْرح والتَّْعد 

                                                           

 [.19(]ارنشقاق:1)

(.62-26/49(،تاجالعروس،الزبيدي)ج215-10/209(لسانالعرب،ابنمنظور)ج2)
(.2/518(تدريبالرَّاويفيشرحتقريبالنََّواوي،السيوطي)ج3)
(المرجلالسابق.4)
:3/171)البخدارّي،البخداري،الشدهادات/ريشدهدعلدىشدهادةَجدْورإذاُأشدَهد،حديثمت قعليه:صحيح(5)

دَحابة/(2651رقمالحديث الدذينف.وصحيحمسلم،مسلم،ف دائلالصَّ الدذينيلدونهمثُدمَّ دَحاَبةثُدمَّ  دلالصَّ
.(2535:رقمالحديث4/1964)يلونهم،

يث،شاكر)صانظر:(6) الَحد  علوم  (.672-671الَباعُثالحثيُثشرحاخت َصار 
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يالجرجاني)ت: ابنَعد  فاإلمام وبيانطبقاتهم، العلماءفيذكرالنُّقَّاد هد(365اجتهد
ْكُرمناستجاَزتكذيبمن»ذكرخلًقامنالنُّقَّاد؛فقال:(1)"الكامل"فيُمَقدِّمةك تَابه-مثاًل- ذ 

والتَّاب  َحابة الصَّ من كذبه رجاًل...تبّين رجاًل هذا يومنا إلى بعدهم ومن سبل«عين وجعلهم ،
(2)َطَبقات َحابة الصَّ َطَبقة أولها: ،وختم أيامها، َعد ي ابن أدرك النُّقَّاد من طََّبقة وآخرها:
َحابةوالتَّاب عين،وتابعي":(3)قائاًل قدذكرتأساميمناستجازلن سهالكالمفيالرَِّجالمنالصَّ
فيالتَّ لذلكوح ظعنه َنّصبن سه من أو هذا، يومنا إلى َطَبَقًة، َطَبَقًة بعدهم ومن اب عين،

الثقاتوال عاف،ومنح رنيفيالحالاسمه،وذكرتلكلواحدمنهمالبععمنف ائلهم،
."والمعنىالذيبهيستحقونالكالمفيالرَِّجال،وألجلهيسألونهم،وتسليماألئمةلهمبذلك

،قال:(4)"معرفةعلومالحديث"هد(فيكتابه405وأماالحاكمأبوعبداهللالنيسابوري)ت
" أنهمعلىعشرَطَبقاتفيكلعصرمنهمأربعة،(5)"المزكينلُرَواةاألخبار"ذكرُتفيك َتاب 

."وهمأربعونرجاًل
ذكددددرمددنيعتمدددددقولدده"دددوان:هد(فألَّددفرسالدددةلطي دددةبعند748وأمدداالحافددظالذهبددي)ت:

يل َواةباعتباراتثالثة:"فدديالَجددددْرحوالتَّْعد  ،وَقسَّمفيهاالنُّقَّادالذينتكلَّموافيالرُّ
قالالحافظالذهبيالعتبار األول: َواة، منالرُّ فيه (6)باعتبارمنَتكلَّموا -َهَداكاهلل-اعلم":

الذينَقب  يل،علىثالثةأقسام:أنَّ َلالناُسقوَلهمفيالَجْرحوالتَّْعد 
َواة،كابنمعين،وأبيحاتمالرَّازي.-1 قسمَتكلَّموافيأكثرالرُّ

َواة،كمالك،وشعبة.-2 وقسمَتكلَّموافيكثيرمنالرُّ

وقسمَتكلَّموافيالرجلبعدالرجل،كابنعيينة،والشافعي.-3



ياًلالثانيوالعتبار  َواةَجْرًحاوَتْعد  .":باعتبارأحكامهمعلىالرُّ

                                                           

 (.1/47(الكاملفي ع اءالرجال،ابنعدي)ج1)

.(138-47/ص1ج)السابقلمرجلا(2)
.(1/139ج،)ن سه(المرجل3)
(.52(معرفةعلومالحديث،الحاكم)ص4)
(باسددم:"الجددامللددذكرأئمددة13/77مددن"سدديرأعددالمالنددبالء")ج(ذكدرهالددذهبيفدديترجمددةأبدديزرعددةالددرازي5)

األعصارالمزكينلرواةاألخبار".
(.171(ذكرمنيعتمدقولهفيالجرحوالتعديل،الذهبي)ص6)
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أيً اعلىثالثةأقسام:":(1)قالالحافظالذهبي والكلُّ

وُيليُِّن-1 الرَّاويبالغلطتينوالثالث، ُز َيغم  يل، متثبٌِّتفيالتَّْعد  متعنٌِّتفيالَجْرح، منهم قسٌم
ذا عَّفرجاًلننظرهلوافقهغيُرهعلىبذلكحديَثه،فهذاإذاوثَّقرجاًلأُ َذبتوثيقه،وا  خ 

نوثََّقهأَحٌدفهذاالذي ت عي ه،فإْنوافقه،ولمُيوثِّقذاكأَحٌدمنالُحذَّاق،فهو عيف،وا 
هو مثاًل: معين ابُن فيه يقول أن يعنيريك ي م سًَّرا، إر َتْجريحه ُيقبل ر فيه: قالوا

حس ُيتوقَّففيتصحيححديثه، عيف،ولمُيو ِّ َبَب ع ه،وغيُرهقدوثَّقده،فمثُلهذا
أقرب،وابُنمعين،وأبوحاتم،والُجْوَزجاني:متعنِّتون. وهوإلىالُحْسن 

وأبيبكرالبيهقي،-2 اهللالحاكم، وأبيعبد ّي، كأبيعيسىالتِّرمذ  هؤرء، فيُمَقاَبَلة  وقسٌم
 متساهلون.

ّي،ُمعتدلونُمنص ونوقسٌمك-3 ."البخارّي،وأحمدبنحنبل،وأبيُزْرعة،وابنَعد 

:باعتبارَطَبَقاتهمواألزمنةالتيعاشوافيها،وقدَتَكلَّمالحافظالذهبيفيالبدايةوالعتبار الثالث
 حركة الرواةعن عن الكالم َحابة الصَّ انقراععصر إلىبعد وصل أن إلى وتطورها،

العصرالذيانقرعفيهعامةالتَّاب عينفيحدودالخمسينومائةهجرية،حيثتكّلمطائ ةمن
فنشر اآلنبتسميةمن"الجهابذةفيالتوثيقوالت عيف،ثمشر فيبيانَطَبقاتالنُّقَّاد،فقال:

منهم،علىالطََّبقاتواألزمنة،-َتَعاَلى-يسَّراهللكانإذاتكلَّمفيالرَِّجالُقب َلقوله،وَنُسوُقمن
بَمنِّه للّسداد الموفق طبقة(2)"واهلل وعشرين اثنتين وجعلهم التَّاب عين،(3)، أتبا  َطَبقة أولها: ،

وآخرها:َطَبقةشيوخهوأقرانه.

تقسديمَطَبقداتالنُّقَّددادوبعدتتبددلصنيدلالعلمددداءفيذكدددرالنُّقَّددادوبيددانطبقاتهددم،يمكدن
 اإلمام عصر إلى َحابة، الصَّ عصدددر األزهري،مددن القاسم خمسأبي إلى النُّقَّاد من وأقرانه

َطَبقاترئيسة:
َحاَبة وفيما،أتبا تبلاألتبا و ،والتَّاب عين،وأتبا التَّاب عين،وأتبا أتبا التَّاب عين،َطَبقةالصَّ
يليبيانذلك:

                                                           

(.172-171صذكرمنيعتمدقولهفيالجرحوالتعديل،الذهبي)(1)
.لمرجلالسابقا(2)
(.227-175ص)(المرجلن سه،3)
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َحاَبة، هد(،23هد(،وعمربنالخطاب)ت:13:أبوبكرالصديق)ت:ومنهمالَطَبَقة األولى: الصَّ
أجمعين.هد(68هد(،وعبداهللبنالعباس)ت:40وعلّيبنأبيطالب)ت:
اب عين، دَحابةوالَطَبَقة الثانية: َطَبقـة التَـّ َتَكلَّدمطائ دةمدنالتَّداب عينفديبعددانق داءعصدرالصَّ

هم،إْذ دددْعففددديمتبدددوع  الَتوثيدددقوالَت دددعيف،ولكدددنهمقليدددلبالنسدددبةلمدددنبعدددَدهملقلدددةال َّ
ينأكثددُرهمثقددات،وريكددادُيوَجددُدفددي ددَحابةمددنالمتبددوع  أكثدُرهمَصددحابٌةُعددُدول،وغيددُرالصَّ

دَحابةوكبداُرالتَّد الواحددبعدَدالواحددالقرناألول،الذيانقرعفيدهالصَّ اب عين دعيف،إرَّ
ُلودَخددَلالثدداني،كددانفدديأوائلددهمددنأوسدداطالتَّدداب عين فيددهمقددال،فلمدداَمَ ددىالقددرُناألوَّ
تحمُّلهدددمللحدددديث،فتدددراهمَيرفعدددون دددْع اء،الدددذينُ دددع واغالًبدددامدددنق َبدددل  جماعدددٌةمدددنال َّ

ددُلونكثيددًرا،ولهددمَغلَددط فمددنالتَّدداب عين:السددعيدان؛عََّوثَّددقوَ دد،وممددن(1)الموقددوف،وُيرس 
هد(،وعامر94هد(،وعروةبنالزُّبير)ت:95هد(،وابنجبير)ت:90ابنالُمسيَّب)ت:بعد
هدددددددد(،وعطددددددداءبدددددددنأبدددددددي110سددددددديرين)ت:بدددددددنومحمدددددددد(،هدددددددد100الشدددددددعبي)ت:بعدددددددد

هد(.114رباح)ت:

ة التَّاب عينفيحدودالخمسينانقراععامّفلماكانعند"والطبقة الثالثة: َطَبَقة أتباع التَّاب عين،
فيالتوثيقوالت عيف تكلَّمطائ ةمنالجهابذة أمثال:سليمانبنمهران(2)"ومائة، ،

هد(،154)ت:(3)الدَّْسُتَوائيهد(،وهشام154َمْعَمربنراشد)ت:هد(،و147األعمش)ت:
األوزاعي)ت: عمرو بن الرحمن 157وعبد هد(، بن ومالك160الحجاج)ت:وشعبة بنهد(،

هد(.179أنس)ت:
فيحدودأوائلالمائتينهجريةإلىآخرهاوفيهاوالطبقة الرابعة: َطَبَقة أتباع أتباع التَّاب عين، 

 وغير"السنن"و"الجوامل"و"المسانيد"ُصنَِّ ْت والتاريخ يل والتَّْعد  وُجمعتكتبالَجْرح ،
(4)ذلك الطبقة، هذه نُّقَّاد الرَِّجال،وتوسل أحوال بيان محمدفي َسْعدومنهم: بن

                                                           

(،اإلعدالنبدالتوبيخلمدنَذمَّأهدل174-173(انظر:ذكرمنيعتمدقولهفيالجرحوالتعديل،الذهبي)ص1)
 (.320التأريخ،السخاوي)ص

(،اإلعالنبالتوبيخلمنَذمَّأهدلالتدأريخ،175(انظر:ذكرمنيعتمدقولهفيالجرحوالتعديل،الذهبي)ص2)
(.320السخاوي)ص

ثدم]األلدفآخدرهوفديالدواووفدتحالحدروفثالدثالتداءو دمالمهملتدينالسدينوسدكونالددالب دتح:الدَّْسُتَوائى(3)
لىدستوا،لهايقالاألهوازبالمنبلدةإلىالنسبةهذهالحروف،آخرالياء ،األنساب،منهاجلبتثيابوا 

(5/347)للسمعاني
 (.184والتعديل،الذهبي)ص(ذكرمنيعتمدقولهفيالجرح4)
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وأبوَخْيَثمةهد(،234وعليبنالمديني)ت:،هد(233ويحيىبنمعين)ت:،هد(230)ت:
وأحمد،هد(234هللبنمحمدالنُّ يلي)ت:أبوجع رعبداوهد(،234ُزهيربنحرب)ت:

.هد(241بنحنبل)ت:ا
وكانتهذهالطبقةفيحدودأوائلالثالثمائةإلىبدايةأتباع تبع األتباع: : الخامسةوالطبقة 

 ومنهم: لسابقاتها، مكملة الطبقة هذه وتعتبر الخامس، النسائياإلمامالقرن
هد(،وابن322هد(،ومحمدبنعمروالعقيلي)ت:311بنخزيمة)ت:اهد(،و303)ت:

ه(،354:،وابنحبان)تهد(347هد(،وأبيسعيدبنيونس)ت:327أبيحاتم)ت:
)ت: عدي )ت:365وابن والدارقطني النيسابوري385ه(، عبداهلل وأبو ه(،

)ت:405)ت: والعتيقّي )ت:447ه(، البغدادي والخطيب أبو463ه(، واإلمام ه(،
 ه(المعنيبالدراسة.435القاسماألزهري)

الرَِّجالثمتلتهذهالطبقةطبقاتوطبقاتمناألئمةالنُّقَّادالذيناعتمدتأقوالهمفي
وهمُكثررَيَتهّيأَحْصُرهم،وقدشكَّلواحصًنامنيًعافيح ظالسُّنَّةالمطهَّرة،وردُّواكيدالكذابين
شاء، لقالمنشاءبما ولورجهودهم والو اعينوالمحرفينوالغالينوالمبطلينفينحورهم،

ْلنَا الَركْ ]وصدقاهللالعظيمالقائل:  .(1)[َر َوإِنها لَهُ لََحافِظُونَ إِنها نَْحُن نَزه

 

 الجرح والتعديل.المطلب الخامس: مراتب 
عبارتهالخاصةبهفيهذاةعندالعلماء،وكلواحدمنهملهمراتبالجرحوالتعديلمتقارب
مامها198ويعدُّاإلمامعبدالرحمنبنمهدي)المجال، .(2)ه(شيخالمراتبوا 

،فو لمراتبللجرحوالتعديل،(3)ه(327الرحمنبنأبيحاتم)ثمسارعلىنهجهعبد
الخطيبالبغدادي) ابنالصالح(4)ه(463ثم ثم الّنووي)(5)ه(643)، ثم ثم(6)ه(676، ،

                                                           

جر]ال(1)  [.9:ح 

نشدددأتهاوتأريخهددداودرجدددةكدددلمرتبدددة،أ.دندددزارريدددان،وأ.دإسدددماعيلر دددوان–مراتدددبالجدددرحوالتعدددديل(2) 
(.10)ص

(.2/37الجرحوالتعديل،ابنأبيحاتم)ج(3) 
واية،الخطيبالبغدادي)ج(4)  (.1/98الك ايةفيعلمالرِّ
(.122-121الصَّالح،ابنالصَّالح)صمقدمةابن(5) 
(.52التقريبوالتيسير،النووي)ص(6) 
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راقي)(1)ه(748الّذهبي) اشتهرتمراتبهوالذي،(3)ه(852،ثمابنحجر)(2)ه(806،ثمالع 
المراتبعلىسبيلالمثالرالحصر.كت يهنابذكرهذهبينأهلالعلم،وا

 :(4)مراتب التعديل، كما ذكرها ابن حجر في التقريب 

 الصحابة. -1

 .حافظكثقة:معنىأوثقة،كثقة:ل ظاًالص ةبتكريرأوالناس،أوثق -2

.عدلأوثَْبت،أومتقن،أوثقة، -3

.بأسبهليسأوبه،بأسرأوصدوق، -4

بذلكويلتحقبأخرةتغيرأويخطئ،أوأوهام،لهأويهم،صدوقأوالح ظ،سيءصدوق -5
الداعيةبيانملوالتجهم،واإلرجاء،والنصب،والقدر،كالتشيلالبدعة،منبنو رميمن
 .غيرهمن

ريتابل،حيثمقبول، -6 .الحديثفلينوا 
 :(5)مراتب الجرح كما ذكرها ابن حجر في التقريب 

.الحالمجهولأومستور، -1

 ي سر(.لمولوال عف،إطالقفيهووجدلمعتبر،توثيقفيهيوجدلم عيف)من -2

يوثق(.ولمواحد،غيرعنهيرولممجهول)من -3

.ساقطأوالحديث،واهيأوالحديث،متروكأومتروك، -4

 .بالكذباتهممن -5

 .والو لالكذب،اسمعليهأطلقمن -6

                                                           

(.1/4ميزانارعتدال،الّذهبي)ج(1) 
(.1/379شرحالتبصرةوالتذكرة،العراقي)ج(2) 
(.74تقريبالتهذيب،ابنحجر)ص(3) 
المرجلالسابق.((4
.(74(تقريبالتهذيب،ابنحجر)(5



 



 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 ديلعْ في التَّ  القاسم األزهري يأب منهج اإلمام
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ل  المبحث اأَلوَّ
يل  عنَد اإلمام  أبي القاسم األزهري ومدلولتها  مصطلحات  التَّْعد 

 مصطلحاتالتعديلعند المبحثقمتباستقراء أبيام اإلمفيهذا ،األزهريالقاسم
.واجتهدتفيبيانمدلورتها

"و اصطلح،المصطلحاتل ظة من م عول اسم والمصطلح مصطلح، جمل وهي "
"ارصطالح" منه والالم(1)والمصدر الصاد "صلح: فارس: ابن قال الُصّلح، بمعنى ويأتي ،

علىخالفال ساد" يدل واحٌد أصٌل ، (2)والحاء من بينهم ما زال القوم: خالف،و"اصطلح
.(3)تعارفواعليهوات قوا" واصطلحواعلىاألمر:

 والمصطلح في الصطالح له عّدة تعريفات منها:
الك وي: المراد،هوقال لبيان آخر معنى إلى اللغوي المعنى عن الشيء "إخراج

وارستدرل" بالنظر معلوماته تحصل الذي العلم في غالًبا ارصطالح وق(4)ويستعمل ال،
وقالالتهانوي:،(5):"ات اققومعلىتسميةالشيءباسمماينقلهعنمو عهاألول"جانيرْالجُ

كالعموم بينهما، األوللمناسبة نقلهعنمو عه بعد باسم علىتسميةشيء ات اققوم "هو
.(6)والخصوصأولمشاركتهمافيأمرأومشابهتهمافيوصفأوغيرهما"

ت وقد الناقد اإلمام األزهريأبوَكلَّم واستعملالقاسم َواة، الرُّ من عدد تعديل في
 شأنهكشأنباقيالنُّقَّاد،مصطلحاتوعباراتمتنوعةفيأل اظها،مختل ةفيمدلورتهاأحياًنا

،وهي:ملارجتهادفيبيانمدلورتهالهذهالمصطلحاتوفيمايليعرع
واة وتأكيد أولا: مص فة لفظاا توثيقهم بأفعل التفضيل، أو بتكرار الصِّ طلحات تدّل على تعديل الرُّ
 كقوله: أو معنى:

ً،وكدانثقدةثقدة"،""َكاَنهذاالشيخثقةثقدة..وَكداَنثقدةجميدلاألمدر  ،"مدنأوثدق"كدانُمقدالِّ
وهدذهالمصدطلحات،اهللفيالحديث،وسماعيمنهأحدبإلديمدنالسدما مدنغيدره"منبرَّأَ

                                                           

 (.2/1314معجماللغةالعربيةالمعاصرة،مختار)ج(1)

(.574معجممقاييساللغة،ابنفارس)ص(2) 
(.2/520المعجمالوسيط،مصط ىوآخرون،)ج(3)
(.130–129الكليات،معجمفيالمصطلحاتوال روقاللغوية،الك وي)ص(4) 
(.50التعري ات،الجرجاني)ص(5) 
(.2/822ال نونوالعلوماإلسالمية،التهانوي)جكشَّافاصطالحاتموسوعة(6)
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يلالتَّامللرَّاويوالتوثيق،والزيادةقدتحملقرائنودررتجليةأوخ يةتؤكددعلدى ت يدالتَّْعد 
َواةنمددددىعلمدددهالددددقيقبحددديَبددد،وتُالقاسدددماألزهدددرييأبدددام اإلمددددرلدددةالمصدددطلحعندددد الالدددرُّ
 ومروياتهم،منذلك:

"َكاَنهذاالشيخثقةثقةانتقى:إْسحاقالّصيرفيّييمْبنَأْحَمدْبنب ْشران،أبإْبَراه قولهفي: -
.(1)عليهالدارقطنيوكتبنابانتخابهعنا..ثقةجميلاألمروماكانيعرفالحديث"

ا - في: بنوقوله بلَحَسن أبأبي الَبزَّازيكر "(2)علي فيالبغدادي: اهلل َبرَّأ من أْوثق من
إلّيمن .(3)السَّما منَغيره"الحديث،وَسم اعيمنهأحبُّ

 .(4):"كانمق اًل،وكانثقةثقة"الَحَسنالوزَّانيعليْبنَعْبدالكريمَأبوقولهفي: -

واة وتوثيقهم:  ثانياا: مصطلحات تدّل على تعديل الرُّ
ثقةبزيادة،وقال:ثقةبدونزيادة(:"ثقة"،:)قالالتصريح بالتوثيق بقوله "ثقة ونحوها": .1

ثقة"،"كانثقةيتشيل"،"كانثقة ثقةلههيبة"،"نبيلعدًر"،"كانشيخً"كانشيخًا فهمًا
والث َقة:عديلالتّامللّراويوالتوثيق،ذهالمصطلحاتت يدالت،وهثقة"،"كانثقةستِّيرًاصالحًا"
العدالة، الوص ين: ال بط""منَجَمَل (5) وتمام والعدالة: بالًغا،"، يكونالرَّاويمسلًما، أنَّ

َأْنيكونالرَّاويمتيقًظا"،أماال بط:(6) "خوارمالمروءةعاقاًل،سالًمامنأسبابال سقو
.(7) "غيرمغ َّل،حافًظاإنَحدَّثمنح ظه، ابًطالكتابهإنَحدَّثمنكتابه

:(8)،قالالبقاعي«ث َقة»إلىأولدرجاتالنقصانريقالفيهومننزَلعنتمامال بط
ونحو أوربأسبه، قيلفيهَصُدوق، النقصان، إلىأولدرجات  "ومننزَلعنالتمام

ملاإلردافبمايزيُلاللَبس". ذلك،وريقالفيهث َقةإرَّ

                                                           

(.6/508)جالخطيبالبغدادي،تاريخبغداد(1) 
وهددوالبددزيبيددللمددنتقددالالل ظددةهددذهألددف،بينهمدداالمعجمتددينوالددزايينبواحدددةالمنقوطددةالبدداءب ددتح:الَبددّزاز(2) 

.(2/199)لسمعانيا،األنساب،والمتأخرينالمتقدمينمنبهاجماعةواشتهرالثياب
(.8/223المرجلالسابق،)ج(3) 
(.13/500،)جن سهالمرجل(4) 

 (.1/589(النكتالوفّيةبمافيشرحاألل ية،البقاعي)5)

 (.104(انظر:مقدمةابنالصالح،ابنالصالح)ص6)

 (.105-104)ص(انظر:المرجلالسابق،7)

 (.1/589(النكتالوفية،للبقاعي)ج8)
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المصطلحات فإنَّ «ث َقة»وعليه الثِّقات»، مصط«...من من المطلق،إلخ، يل لحاتالتَّْعد 
بدليل. يلالتَّامللرَّاويوالتوثيق،ورتنصرفإلىغيرهإرَّ وتدلعلىالتَّْعد 

الذهبي الحافظ قال ُيخطئ، قد الث َقة وأنَّ التوثيقدرجات، أنَّ العلم "وليسم ن(1) مل :
ئ،فمنالذيَيسلُممن الث َقة:أنَُّهرَيغَلُطورُيخط  الذيرُيَقّرذلكغيُرالمعصوم َحدِّ

 ،ولقدصّرحاإلمامأبوالقاسماألزهريبتوثيقهلعددمنالرواة،ومنذلك:(2) علىخطأ"

.(4):"ثقة"(3)اسَحاقالمصِّيصيييمْبنُمَحمَّدْبنالَ ْتح،أبقولهفيإ ْبَراه  -

يزيد،ْبُنإ ْبَراوقولهفيومحمَّد - ْبن  .(5)ال تحالَبزاز:"ثقة"يأبه يمبنُمَحمَّد 

ي: ْبن مْسلم ْبن وقولهفيُمَحمَّد -  .(6)ثقة""المثنىالُقَ اع 

ْلمه، وضبطه. .2  الثناء على الرَّاوي بما يدلُّ على إمامته، وع 

ديل،أواإلشارةفيالتعالثناءعلىالراويلعبارةيقصدبهاا :"كان إماماا من  األئمة" -
 ال قهأوالزهدأوغيرذلك،وأكثرماتطلقفيالمحدثينوالعلمالعاليةفيتهإلىمرتب

اهللبن(7) ُعبيد الرَّاوي: في المصطلح األزهريهذا القاسم أبو اإلمام استعمل وقد ،
 .(8)ُمَحمَّدالَبْغَدادّيالَ َر ّي:"كانإمامًامناألئمة"

د " - ج  :هذه"عنده منه نصيب وافركان ذكياا، إذا ذكر شيئاا من العلم أي نوع َكاَن و 
،وتدلعلىأنالرَّاويقدبلغالمنتهىفيوالثناءعلىالراويالعباراتمنأل اظالمْدح

 فيالثقة، والغاية األزهرياإلمامة، القاسم أبو استعملاإلمام المصطلحفي وقد هذا

                                                           

(.78(انظر:الموقظة،للذهبي)ص1)
(.477)ص(ش اءالعليلبأل اظوقواعدالجرحوالتعديل،المأربي2)

هدذهمشدددة،األولدىالمهملتدينالصدادينبدينتحتهدامدنبداثنتينالمنقوطدةاليداءوالميمبكسر:الم صِّيصى(3) 
والصددحيحاسددمها،فدديواختلددف،«المصيصددة»لهددايقددالالشددامبحددرسدداحلعلددىكبيددرةبلدددةإلددىالنسددبة

.(12/297)للسمعانياألنساب.الميمبكسرمشددةالصواب
(.7/110تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(4) 
(.2/315)جالمرجلالسابق،(5) 
(.4/414)جالمرجلن سه،(6) 

 (.88)صالمأربي(انظر:ش اءالعليلبأل اظوقواعدالجرحوالتعديل،7)

.(12/113ج)تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(8) 
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:"كانذكيًا،إذاُذك رشيًئاَعل ّيبنُعَمربنأْحَمد،أبواَلحَسنالدَّاَرُقْطن يُّحقالرَّاوي:
دعندهمنهنصيبوافر"  .(1)منالعلمأينو َكاَنُوج 

وقداستعملاإلمامأبوالقاسم:كان محمد بن أبي الفوارس أستاذه""كان حافظاا.. و  -
ي:"كاَنخلفاألزهريهذاالمصطلحفيالرَّاوي: ط  بنُمَحّمدبنَعل ّيبنَحْمُدونالواس 

 .(2)"حافظًا،َوَكاَنُمَحمَّدْبنَأب يال وارسأستاذه
أبوالقاسماألزهريوقداستعملاإلمام:لحجة في صحة النقل، وجودة الضبط""كتابه هو ا -

المصطلحفياهذ الُ راتالرَّاوي: ْبن ُمَحمَّد ْبن أْحَمد اْلَعبَّاسْبن ْبن خّلفابن": ُمَحمَّد
سرقمنكتبهوكانتله بخطهسوىما أكثرها كتبًا مملوءة ال راتثمانيةعشرصندوقًا
النقلوجودة ةفيصحة وكتابههوالُحجَّ قال: ينسخها لم ملغيره سماعاتكثيرة أي ًا

 .3))"طال ب


واة دون بلوغ درجة التوثيق.  ثالثاا: مصطلحات تدّل على تعديل الرُّ

 وقداستعملاإلمامأبوالقاسماألزهريهذاالمصطلحفيالرَّاوي:"ما سمعت فيه إل خيراا": -
 .(4)ماسمعتفيهإرخيرًا":"أْحَمدالَجر ْيريّيُمحمَّدبنأْحمدبنُيوُسف،أب

َحّمدبنَعل يمُالرَّاوي:المصطلحفياهذأبوالقاسماألزهريوقداستعملاإلمام"صدوق": -
كتاب.(5)ْشنانيصدوق،وقدتكلموافيهلسببروايتهعناألُ":بكرالعْنبرييبنالَحَسنأبا

 .(6)قراءةعاصم"






                                                           

(.13/494)ج،تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(1)
.(9/288ج)،السابقانظر:المرجل(2) 

(.4/207)ج،المرجلن سه(3)
 (.2/252)ج،ن سهالمرجل(4) 

بيدددلالدددىالنسدددبةهدددذهالثانيدددة،وكسدددراألولدددىالندددونوفدددتحالمنقوطدددةالشدددينوسدددكوناأللدددفب دددم:األشدددناني(5) 
.(1/273)للسمعانيوشرائه،األنساباألشنان

(.4/149)ج،تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(6) 
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 المبحث الثاني
َواة الم َعّدلون عند   أبي القاسم األزهري ام  اإلمالرُّ

لقدأطلقاإلمامأبوالقاسماألزهريفيتعديلهللرواةمصطلحاتمتنوعةفيأل اظها،
بععالرواةوتعديلهم،وغالبًاكانيشاركمختل ةفيدررتها،وقدت ردأحيانًافيالكالمعلى

في ويخال وه فيبععاألحكام يوافقوه كانالنقاد وقد علىالرواة فيالكالم منالنقاد غيره
وهذاارختالففيالحقيقةظاهرةطبيعيةناتجةعنسبرالنُّقَّادوتتبعهمألحوال"،البععاآلخر

ثمتنكشفلهأمورعنحالذلكالرَّاويتجعله فقديحكمبع همعلىالرَّاويبحكم، َواة، الرُّ
الواحدفيالرَّاويالواح درعتباراتيعدلعنرأيهفيهإلىرأيآخر،وقدتختلفأقوالالناقد

.(1) أخرى"

عنرأيكلأنيبحث"،ومو وعيةأحوالالرَِّجالبكلدقةفيينبغيعلىالباحثو
َواة،واختالف يلواصطالحهمستعيًناعلىذلكبتتبلكالمهفيالرُّ إماممنأئمةالَجْرحوالتَّْعد 

َواَية عنهفيبع هم،ملمقارنةكالمهبكالمغيره .(2) "الرِّ

َواةالُمَعّدلينعندعر توفيهذاالمبحث اإلمالرُّ أبيالقاسماألزهري،وذلكحسبام 
المصطلحاتوالعباراتالتيقيلتفيحقهم،ملارجتهادفيالمقارنةبينأحكامهوأحكامغيره

،وفيهثالثةمطالب:صةالقولفيالحكمعلىالرَّاويمنالنُّقَّاد،ثمالوقوفعلىخال


واة المعدَّلون بم المطلب األول:  الّتعديل وتوثيقه.صطلحات تدّل على تأكيد الرُّ
 َواة من عدًدا الزهري القاسم أبو اإلمام عدَّللقد يل مصطلحات باستعمال الرُّ  التَّْعد 

 لي:كالتا وهم وعباراته،

اج ْبن َسيَّار ْبن َبيان، أبو  .1 يم ْبن َأْحَمد ْبن ب ْشران ْبن زكريا ْبن َأْحَمد ْبن الَحجَّ إْبرَاه 
  .(4)ه(380)المتوفى:، (3)إْسحاق الّصيرفيّ 

قطنيوكتبناانتقىعليهالدار،ةَكاَنهذاالشيخثقةثق"ألزهري:ل اإلمام أبي القاسم اوق
                                                           

 (.525(إكراماهللإمدادالحق،اإلمامعليبنالمدينيومنهجهفينقدالرجال)ص1)

 (.258-1/257المعلمي)ج،التنكيلبمافيتأنيبالكوثريمناألباطيل(2)

ْيَرفى:ب تحالصادالمهملةوسكونالياءآخرالحروفوفتحالدراءوفديآخرهداال داء،هدذهنسدبةمعروفدة(3)  الصَّ
(.8/361لمنيعاملالذهب،األنساب،السمعاني)ج

(.6/508تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(4) 
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.(1)األمروماكانيعرفالحديث"ثقةجميلوكان..بانتخابهعنا
.(2)كانثقة"قالابنالجوزي:":  فيه النقاد أقوال

 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

وافقابنالجوزيأباالقاسمعلىتوثيقه،وفيعبارةأبيالقاسماألزهري ،-هللأعلموا-ثقة
نعةإنصاف يعرف"الصَّ كان أيما يعرفالحديث" كان "وما بقوله أراد للرَّاويفلعله

انتخابًاولمينزلهعنالثِّقة".وكتبهوعنه،الحديثية"ولذلكانتقىعنهالدَّارقطني
از زَّ ان أبو علي البَ اذَ د بن شَ حمَّ سن بن م  مد( بن إبراهيم بن الحَ أبي بكر )أحْ الَحَسن  بن   .2

 .(3) هـ[ 426]المتوفى:  البغدادي

"قول اإلمام أبي القاسم األزهري: منأْوثقمنَبرَّأاهللفيالحديث،وَسم اعيمنهأحبُّ
.(4)إلّيمنالسَّما منَغيره"

 أقوال النقاد في الرَّاوي:

صحيح،وقالالَخطيبالَبْغَدادي:"كتبناعنه،وكانصدوقًا(5)هيُْقوَزْقهأبوالَحَسنبنرَوثَّ
مذهباألشعري" على الكالم ي هم وكان ُل،(6)الكتاب، الَ ا   َماُم، "اإل  الذهبي: وقال ،

َراق" ُدْوُق،ُمْسن ُدالع  .(7)الصَّ

 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

وكانتعبارةأبيالقاسمأرفل،عديلهالنقادأباالقاسمعلىتكل،وافق-واهللأعلم-ثقة
.فيالتوثيق



                                                           

(.6/508تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(1) 
(.14/345ي)جالمنتظم،ابنالجوز(2) 
(.8/223انظر:تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(3)
.المرجلالسابق(4) 
ابنَرْزُقَوْيههو:محمدبنأحمدبنمحمدبنأحمدبنَرْزقْبنعبدداهللْبدنيزيددالبغددادّيالبدّزازالمحددث،(5) 

(.9/206تاريخاإلسالم،الذهبي)جق،وانظرالمرجلالسابهد[،412أبوالَحَسنْبنَرْزُقَوْيه.]المتوفى:
(.17/416(،وانظر:سيرأعالمالنبالء،الذهبي)ج8/223)ج،انظر:تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(6) 
(.17/416سيرأعالمالنبالء،الذهبي)ج(7) 
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 .(1) علي ْبن َعْبد الكريم ْبن َأْحَمد ْبن َعْبد الكريم َأب و الَحَسن الوزَّان .3
قالالخطيبالبغدادي:"حدثنيعنهاألزهريوسألته:األزهري القاسم أبي اإلمام قول

 .(2)"وكانثقةثقة،الًعنهفقال:كانمق 
 .الراوي في للنقاد أخرى أقوارً لمأجدفيه:   النقاد أقوال

 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة
.فيتوثيقه القاسمأبو ت رَّد ،-أعلم واهلل-ثقة



واة المعدَّلون بم: الثانيالمطلب  واة وتوثيقهم. صطلحات تدّل علىالرُّ  تعديل الرُّ
واة المعدَّلون بألفاظ تدل على التصريح بالتوثيق:  أولا: الرُّ

يص   .4 يم ْبن م َحمَّد ْبن الَفْتح، أبو اسَحاق الم صِّ  .(4)هـ[ 385، ]المتوفى: (3)يإ ْبرَاه 
.(5):"ثقة"األزهري القاسم أبي اإلمام قول

 فيه: النقاد أقوال

"ليس(6)الَبْرقاني قال "صدوق" وقال ،"بأس به : الَعت يقي ،(7)مرة: وأبو(8)قال  القاسم ،
العتيقي:"مأمون". وزاد ،"ثقة ،:"شيخ(9)التَّنوخي


                                                           

المشددددة،واشددتهربهددذهالنسددبةالددوزَّان:ب ددتحالددواووالددزاي،و(13/500تدداريخبغددداد،الخطيددبالبغدددادي)ج(1) 
(.13/324جماعةيزنوناألشياء،األنساب،السمعاني)ج

.(13/500تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(2) 
ي:بكسرالميمواليداءالمنقوطدةبداثنتينمدنتحتهدابدينالصدادينالمهملتديناألولدىمشدددة،هدذه(3)  يص  الم صِّ

واختلددففددياسددمها،والصددحيح...«المصيصددة»النسددبةإلددىبلدددةكبيددرةعلددىسدداحلبحددرالشدداميقدداللهددا
(.12/297الصوابمشددةبكسرالميم،األنساب،السمعاني)ج

(.8/569(،تاريخاإلسالم،الذهبي)ج7/110يخبغداد،الخطيبالبغدادي)جانظر:تار(4) 
(.7/110تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(5) 
ْزمّيالَبْرقَدددددددانّيالحددددددافظال قيدددددددهالّشدددددددافعيّ(6)  أحمدددددددبدددددددنمحمدددددددبدددددددنأحمدددددددبدددددددنغالدددددددب،أبددددددوبكدددددددرالَخددددددَوار 

(.9/403ذهبي)جهد[،تاريخاإلسالم،ال425]المتوفى:
(.7/110تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(7) 
.المرجلالسابق(8) 
المرجلن سه.(9) 
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.(1)حديثه" يح ظ صالحاً مأموناً صدوقاً ثقة "كان السَّمعاني: وقال

.(4)الثقات في (3)ابنُقْطُلوبغا وذكره ،(2)"صدوقاً ثقة الجوزي:"كان ابن وقال

 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

.النقادأباالقاسمعلىتوثيقهمعظم،وافق-واهللأعلم-ثقة
 بابنوس بن الجهم بنَأْحَمَد  -ْبن م َحمَّد ْبنا -واسمه َعل يّ  -َأْحَمد ْبن َأب ي طالب الكاتب .5

 .(5)ه(379ويكنى َأْحَمد َأَبا جعفر، )المتوفى:
 .(6)"ث َقًة"قول اإلمام أبي القاسم األزهري: 

بعع أقوال النقاد في الراوي: بععكتبه ف ي َكاَن "يقال: البغدادي: الَخطيب قال
.(8)وروىبععمانقلَعْنُهمننسخطرية"(7)سماعاتهمحككاً

  :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

فاليعدمخال ةإنماقول،لخطيبري يدجرحًاورتعديالًثقةكماقالاألزهري،وكالما
زيادةعلم.األزهريُيعدّ



                                                           

(.3/313األنساب،السمعاني)ج(1) 
(.14/375المنتظمفيتاريخالملوكواألمم،ابنالجوزي)ج(2) 
هو:قاسمبنُقْطُلوُبغا،زينالدين،أبوالعددلالسدودوني)نسدبةإلدىمعتدقأبيدهسدودونالشديخوني(الجمدالي(3) 

هددددددد(،األعددددددالم،الزركلددددددي879-802عددددددالمب قددددددهالحن يددددددة،مددددددؤرخ،باحددددددث.مولدددددددهووفاتددددددهبالقدددددداهرة،)
(.5/180)ج

(.2/235الثقاتممنلميقلفيالكتبالستة،ابنُقْطُلوُبغا)ج(4) 
(.5/516تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(5) 
المرجلن سه.(6) 
ددْرمإ ْمددرار:الَحددكُّ:ُمحكَّددك،حكددكوالم عددولُمحكِّددك،فهددوتحكيًكددا،يحكِّددك،حكَّددكَ(7)  ددْرمٍَعلَددىج  وحكَّددكَصددّكًا،ج 

دددددددددددديءَ ،(1/536)المعاصددددددددددددرةالعربيددددددددددددةاللغددددددددددددةكشددددددددددددطه،انظددددددددددددر،معجمأوقشددددددددددددرهفدددددددددددديبددددددددددددالغ:الشَّ
.(10/413)العربلسان

(.5/516الثقاتممنلميقلفيالكتبالستة،ابنُقْطُلوُبغا)ج(8) 
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ـــو الحســـن الم جهـــز المعـــروف  .6 ـــن منصـــور َأب  ـــد ْب ـــن م َحمَّ ـــد ْب ـــن َأْحَم ـــد ْب ـــن م َحمَّ ـــد ْب َأْحَم
ســنة إحــدى وأربعــين  ، مــات ســحر يــوم الثالثــاء الحــادي والعشــرين مــن صــفر(1)بــالَعتيقي

 .(2)وأربع مائة

:قدالالخطيدبالبغددادي:"سدمعتأبداالقاسدماألزهدريذكدرقول اإلمام أبي القاسـم األزهـري
.(3)قه"ووثّأباالحسنالعتيقي،فأثنىَعَلْيه خيراً

    أقوال النقاد في الرَّاوي:

،(5)ثقةمتقًناي همماعنده"،وقالابنماكور:"كان(4)قالالخطيبالبغدادي:"كانصدوًقا"
كثدددرينمدددنالحدددديث،رحدددلإلدددىالشددداموديدددارمصدددرقددداتالمُكدددانأحددددالثِّ"قدددالالسدددمعاني:و

.(6)وسملالحديثالكثير"

،وذكددرهابددن(8)وقددالالدّذهبي:"اإلمددام،المحدددث،الثقددة"،(7)قدالابددنعسدداكر:"كددانصدددوقًا"و
العمدداد:"الُمحددّدث،جمددل،وخددّرجعلددىالصددحيحين،وكددان،وقددالابددن(9)ُقْطُلوُبغددافدديالثقددات

،(10)ثقةفهمًا"

:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

.تعديلهالنقادأباالقاسماألزهريعلىكل،وافق-واهللأعلم-ثقة



                                                           

الَعت يقددى:ب ددتحالعددينالمهملددةوكسددرالتدداءالمنقوطددةمددنفوقهددابدداثنتينوبعدددهااليدداءالسدداكنةالمنقوطددةمددن(1) 
عتيدق،وهدواسدملدبععأجددادالمنتسدبإليده،األنسداب،تحتهاباثنتينوفيآخرهاالقداف،هدذهالنسدبةإلدى

(.9/233السمعاني)ج
(.6/36تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(2) 
المرجلالسابق.(3) 
المرجلن سه.(4) 
(.7/117اإلكمالفيرفلاررتيابعنالمؤتلفوالمختلففياألسماءوالكنىواألنساب،ابنماكور)ج(5) 
(.9/233ب،السمعاني)جاألنسا(6) 
(.5/203تاريخدمشق،ربنعساكر)ج(7) 
(.17/602سيرأعالمالنبالء،الذهبي)ج(8) 
(.1/477الثقاتممنلميقلفيالكتبالستة،ابنُقُطُلوُبغا)ج(9) 

(.5/183شذراتالذهبفيأخبارمنذهب،ابنالعماد)ج(10) 
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م، أبو َعلي .7 الم زيِّن (1)الَعْطشي الَحَسن بن إْبرَاهيم بن مز اح 
.(3)هـ[ 380، ]المتوفى: (2)

وكان(4)يسكنبسوقالعطشفيجوارابنالُ راتثقةاألزهري: " القاسم أبي اإلمام قول
.(5)"يحلقالرؤوس

 .الراوي في للنقاد أخرى أقوارً لمأجدفيه:   النقاد أقوال
 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة
.-أعلم واهلل -األزهري القاسم أبو قال كما ثقة،

اْلَحَسن ْبن م َحمَّد ْبن أْحَمد ْبن ش ْعَبة، َأب و َعل ّي الَمْرَوز ي .8
 .(8)هـ[  391]المتوفى:، (7)السِّنجيُّ  (6)

ألبيعيسىسمعتمنهذاالشيخبععكتابالجاملاألزهري: " القاسم أبي اإلمام قول
.(9)"وكانشيخًافهمًاثقةلههيبة

 .الراوي في للنقاد أخرى أقوارً لمأجدفيه:   النقاد أقوال

 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

.-أعلم واهلل -األزهري القاسم أبو قال كما ثقة،



                                                           

المهملتددينوفدديآخرهدداالشددينالمعجمددة،هددذهالنسددبةإلددىسددوقالعطددش،وهددوالَعطشددى:ب ددتحالعددينوالطدداء(1) 
(.9/326مو لببغدادبالجانبالشرقي،األنساب،السمعاني)ج

المزيِّن:ب مالميموفتحالزايوكسرالياءالمشددةآخرالحروفوفيآخرهداالندون،هدذاارسدملمدنيحلدق(2) 
(.12/232الشعر،المرجلالسابق،)ج

(.8/476)جتاريخاإلسالم،الذهبي(3) 
هدد[،المرجدل384ُمَحمَّدْبناْلَعبَّاسْبنأْحَمدْبنُمَحمَّدْبنالُ رات،َأُبواْلَحَسنالبغداديالحافظ.]المتوفى:(4) 

(.8/562السابق،تاريخاإلسالم،الذهبي)ج
(.8/230تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(5) 
نمدا"مروالشداهجان"المرَوزي:ب تحالميموالواوبينهماالراءالساكنةوفيآخرهاالزاي،هذهالنسبةإلى(6)  ،وا 

(.12/207مو لالملوكومستقرة،األنساب،السمعاني)جيالشاهجانييعن«الشاهجان»قيلله
ْنج(7)  وفديآخرهداجديم،وهديقريدةكبيدرةمدنبكسدرالسدينالمهملدةوسدكونالندون-:هذهالنسبةإلىسنجيالس 

(.7/263قرىَمْرو،المرجلالسابق،)ج
(.8/701تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(8) 
(.8/450)جتاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(9) 
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َسْين  ْبن  َأْحَمَد  .9 ْيَرف يّ ْبن  َعْبد  اللَّه  ْبن  َعْبد الرَّْحَمن  بن بكير، َأب  اْلح  ، و َعْبد  اللَّه  الصَّ
 .(1)ه(388)المتوفى: 

م  األزهري: " .(2)موافيه"كانثقةفحسدوهفتكلَّقول اإلمام َأبي اْلَقاس 
 أقوال النقاد في الراوي:

 "قالالخطيبالبغدادي:  .(3)"وكانحافظا "وقالمعقبًا لقولاألزهري: ذكره وممنبعد
ف يلحقويُالحديث،ف ييتساهلَكانََأنَّهُذكرفإنهال وارس،َأب يبنُمَحمَّدفيهتكلم

.(4)"األسانيدف ياألسماءويزيدالمقاطيل،ويوصلفيها،ليسماالشيوخأصول
تكلّ(5)وقالابنالجوزي:"كانحافظًا" "الحافظ.. فيهابنأبيال وارسم،وقالالذهبي:

.(6)بن سحادة"
 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

النقادأباالقاسمعلىتوثيقهوكالمابنأبيال وارسمعظم،وافق–واهللأعلم–ثقةحافظ
فإنهتكلمفيالراويبن سحادة،ولعلهذاناتجعنحسد–واهللأعلم–ريلت تإليه

كماقالاألزهريوهذاإنصافمنهللراويودقةفيمعرفةحاله.

وف بالوزَّان، .10 م الَواعظ المْعر  َسْين بن َجْعَفر بن م َحمَّد أبو الَقاس  )المتوفى:  الح 
 .(7)ه(376

 .(8)صالحًا"يرًاتِّكانثقةس :"األزهري القاسم أبي اإلمام قول

.(9)يقي:"ثقةأمين"ت قالالعَفيه: النقاد أقوال


                                                           

(.8/523تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(1) 
.السابقالمرجل(2) 
(.8/450)جالمرجلن سه(3) 
.ن سهالمرجل(4) 
(.15/9المنتظمفيتاريخالملوكواألمم،ابنالجوزي)ج(5) 
(.1/529)جميزانارعتدال،الذهبي(6) 
(.8/550تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(7) 
.المرجلالسابق(8) 
.المرجلن سه(9) 
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.(1)"يراًتِّس وقالابنالجوزي:"كانثقة،أمينًا،صالحًا،
:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

.النقادأباالقاسمعلىتوثيقهكل،وافق–واهللأعلم–ثقة
راب .11 َبيش، َأب و َعْبد  اللَّه الَبْغَداد ي، الضَّ ْمران بن ح  َسْين بن ع َمْر بن ع  ويعرف بابن  (2)الح 

رير، ]المتوفى:   .(3)هـ[ 381الضَّ
 .(4)ثقة"كاناألزهري: " القاسم أبي اإلمام قول

 .(6)،وابنالَجوزي(5)وثًّقهالَعتيقيفيه:   النقاد أقوال

 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

 .النقادأباالقاسمعلىتوثيقهكلوافق،–واهللأعلم–ثقة
م بن خلف َأب و َعْبد  اللَّه  الدِّْهقان .12 َسْين بن م َحمَّد  ْبن  َأْحَمَد ْبن  اْلَقاس  ، المعروف (7)اْلح 

ينا بابن   .(8)َقط 
 .(9)ثقة"شيخاً"كاناألزهري: القاسم أبي اإلمام قول
.(10)قهالَبْرقانيوثَّ فيه: النقاد أقوال

 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة
.،وافقالبرقانيأباالقاسمعلىتوثيقه–واهللأعلم–ثقة

                                                           

(.14/318المنتظمفيتاريخالملوكواألمم،ابنالجوزي)(1) 
 (.8/150جالنسبةالى ربالدنانيروالدراهم.األنساب،السمعاني)اب:هذهرَّال َّ(2)

(.8/519تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(3) 
(.8/639تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(4) 
(.8/519تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(5) 
(.14/358المنتظمفيتاريخالملوكواألمم،ابنالجوزي)ج(6) 
بكسرالدالالمهملةوسكونالهاءوفتحالقافوفيآخرهاالنون،هذهالل ظةلمنكانمقددمناحيدةالدِّْهقان:(7) 

(.5/423منالقرى،ومنيكونصاحبال يعةوالكروم،األنساب،السمعاني)ج
(.8/675تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(8) 
المرجلالسابق.(9) 

المرجلن سه.(10) 
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يَم بن شَ  .13 ان بن داود بن زياد بن م َعلَّى بن األشعث، أبو اذَ عبد اهلل بن َأْحَمد ْبن  إ ْبرَاه 
ي  .(3) ه(373، )ت:(2()1)جعفر الَفار س 

قالالخطيبالبغدادي:"قاللدياألزهدريسدمعتمدنأبدياألزهري: القاسم أبي اإلمام قول
مائدة،قلدت:فكيدفحالده؟منزلندافديسدنةثدالثوسدبعينوثالثيفديانال ارس اذَجع ربنشَ

 .(4)ثقة"قال:
 .الراوي في للنقاد أخرى أقوارً لمأجدفيه:   النقاد أقوال

 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

.–واهللأعلم– األزهري، القاسم أبو قال كما ثقة،

ْيَسى بن َحْمدان أب و الطَّيب  .14  .(6()5)الَقار ئ السُّكريَعْبد اللَّه بن م َحمَّد بن ع 

هوكانوحدثناعنإسماعيلالص اروغير:"كانجارنااألزهري القاسم أبي اإلمام قول
.(8)وكانث َقًة"فسملمنابنسعيدالحرَّاني،(7)أبوهسافربهإلىالرَّقة

 .الراوي فيهذا للنقاد أخرى لمأجدأقوارًفيه:   النقاد أقوال

 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

.–واهللأعلم–األزهري،وهوجاره،وهوأعلمبه القاسم أبو قال كما ثقة،

                                                           

ب ددتحال دداءبعدددهااأللددفوالددراءالمكسددورةوفدديآخرهدداالسددينالمهملددة،هددذاارسددملعدددةمددنالمدددنالَ ار سددي:(1) 
الكبيرة،وهيمناألقداليمالمعروفدة،أصدلهاودارمملكتهداشديراز،خدرجمنهداجماعدةكثيدرةمدنالعلمداءفدي

(.10/120كلفنمنهذهالبالد،األنساب،السمعاني)ج
(.11/37يبالبغدادي)جتاريخبغداد،الخط(2) 
(.8/390تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(3) 
(.8/390(،تاريخاإلسالم،الذهبي)ج11/37انظرتاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(4) 
الُسْكري:ب دمالسدينالمهملدةوفدتحالكدافالمشدددة،وفديآخرهداالدراء،هدذهالنسدبةإلدىبيدلالسدكروشدرائه(5) 

(.7/156ب،السمعاني)جوعمله،األنسا
 (.11/366تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(6) 

ّقُة:ب تحأّولدهوثانيدهوتشدديده،وأصدلهكدلأرعإلدىجندبوادينبسدطعليهداالمداء،وجمعهدارقداق،و(7)  هديالرَّ
(.3/58انظر:معجمالبلدان،الحموي)جمدينةمشهورةعلىال رات،

(.11/366البغدادي)جتاريخبغداد،الخطيب(8) 
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َسين ابن الَبوَّاب، .15 َبْيد اهلل بن أْحَمد بن َيْعق وب الَبْغَداديُّ الم ْقر ئ، أبو الح  ّفي في  ع  ت و 
.(1)هـ[ 376]المتوفى:  َرمَضان،

    .(2):"ثقة"األزهري القاسم أبي اإلمام قول
، وزادالعتيقي:"مأمون"،(5)والسَّمعاني،(4)وابنالجوزي،(3)قهالعتيقيوثَّفيه: النقاد أقوال

وزادالسمعاني:"ثقةصدوقًامأمونًا".مأمونًا"ثقةوكان"بنالجوزيزاداو
 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة
.النقادأباالقاسمعلىتوثيقهكل،وافق–واهللأعلم–ثقة

َبيْ  .16 َبْيد اهلل بن عبد الرحمن بن محمد بن ع   د اللَّه بن سعد بن إ ْبرَاه يم ْبن  َسْعد ْبنع 
يم  .(8) هـ[ 381]المتوفى:  (7)، َأب و الفضل(6)ْبن  َعْبد  الرَّْحَمن  ْبن  َعْوٍف الز َهر ي إ ْبرَاه 

 .(9):"ثقة"األزهري القاسم أبي اإلمام قول
.(14()13)،واألْزجيّ(12)والَعت يقي،(11)،والَبْرقاني(10)وثّقهالّدارقطنيفيه:  النقاد أقوال

 .الثقة" الصالح العتيقي:"الشيخ وزادكتاب، صاحب صدوق الدارقطني:"ثقة وزاد
 

                                                           

(.12/87تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(1) 
.السابقالمرجل(2) 
ن سه.المرجل(3) 
(14/319)واألممالملوكتاريخفيالمنتظم(4) 
(.2/345األنساب،السمعاني)ج(5) 
مدرةبدنكعدببدنلددؤّيالُزْهدري:ب دمالدزايوسدكونالهداءوكسدرالدراء،هدذهالنسدبةإلددىزهدرةبدنكدالببدن(6) 

(.6/350وهيمنقريش،األنساب،السمعاني)ج
(.8/523(،تاريخاإلسالم،الذهبي)ج12/96تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(7) 
(.8/523تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(8) 
(.12/96تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(9) 

المرجلالسابق.(10) 
المرجلن سه.(11) 
.المرجلن سه(12) 
األزجددددّيالخيَّدددداطالم يددددد.(13)  بددددنَأْحَمددددبددددنال  ددددلبددددنَشددددَكر،أبدددوالقاسددددمالبغددددداديِّ عبددددالعزيددددزبددددنعلدددديِّ

(.9/656هد[،تاريخاإلسالم،الذهبي)ج444]المتوفى:
(.12/96تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(14) 
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 .(1)"القْدر كبير "ُمسن د الذهبي: وقال
:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

النقادأباالقاسمعلىتوثيقه.كل،وافق–واهللأعلم– ثقة 
ْرعة الَبنَّاء، الَصْيَدلن ي،  .17 ْثَمان بن َعل ي بن م َحمَّد أبو ز           ع َبيد اهلل بن ع 

 .(2)ه(398)المتوفى: 
 .(3)"ثقة:"األزهري القاسم أبي اإلمام قول
ثقةمأمون"فيه: النقاد أقوال الَبْغدادي(4)قالالَعتيقي:" وقالالَخطيُب ، "كانقدكفَّ :

 .(6)"مأموناًثقةوكانوقالابنالجوزي"(5)"ةٍبصرهبَأَخرَ
 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

.علىتوثيقهالقاسماألزهريباأكلالنقاد،وافق–واهللأعلم–ثقة
ْمَيري  .18  َعل ّي ْبن ع َمر ْبن م َحمَّد ْبن اْلَحَسن ْبن شاذان، َأب و اْلَحَسن الح 

يرفي، وبالكّيال(8)الَخّتلي، يعرف بالسُّكري، وب(7)البغدادي الَحْربي ، )المتوفى: (9)، وبالصَّ
 .(10)هـ( 386

                                                           

(.8/523تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(1) 
(.12/112تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(2) 
(.12/112)جالمرجلالسابق(3) 
.ن سهالمرجل(4) 
.ن سهالمرجل(5) 
.(15/64)واألممالملوكتاريخفيالمنتظم(6) 
فهديالَحربي:ب تحالحاءوسكونالراءالمهملتينوفيآخرهاالباءالمعجمةبواحددة،هدذهالنسدبةإلدىالمحلدة(7) 

(.4/111الحربية،محلةمعروفةبغربيبغداد،بهاجاملوسوق،األنساب،السمعاني)ج
قدالالسددمعاني:"الَخّتلددي:اختلددفمشددايخنافدديهددذهالنسددبة،بع ددهمكددانيقددولهدديإلددىخددتالنبددالدمجتمعددة(8)

نالخّتلديب دمالخداءحتىرأيدتأ-وراءبلخ،وبع هميقولهيب مالخاءوالتاءالمنقوطةباثنتينمشددة
والتددددداءالمشدددددددةقريدددددةعلددددددىطريدددددقخراسدددددانإذاخرجددددددتمدددددنبغددددددادبنددددددواحيالدسدددددكرة"،المرجدددددلن سدددددده،

(.5/44)ج
الكّيددال:ب ددتحالكددافوتشددديداليدداءالمنقوطدددةمددنتحتهددابدداثنتينوفدديآخرهددداالددالم،هددذهالل ظددةلمددنيكيدددل(9) 

(.11/191)ج،الطعام،المرجلن سه
(.8/596خاإلسالم،الذهبي)جتاري(10)
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بععاألزهري:  القاسم أبي اإلمام قول لكن أخيه، كتب ف ي سماعه كان "صدوق،
وجاء السما ، فيه وألحق سماعه، فيه يكن لم منها شيئًا عليه قرأ الحديث أصحاب

 .(1)آخرون،فحكوااإللحاق،وأنكروه،وأماالشيخفكانف ين سهثقة"
ذهببصرهف يقالالَعتيقي:"،و(2)شيئًا"يكانريساوقالالَبْرقاني:"فيه: النقاد أقوال

األْزجي:"كانصحيحالسما ،ولماأ رقرأعليه،وقال(3)آخرعمره،وكانثقةمأمونًا"
.(4)"بععطلبةالحديثشيئالميكنفيهسماعه،ورذنبلهف يذلك

 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة
لميكنفيسماعهرأعليهبععطلبةالحديثلماقَفيه،ولكنتكلمثقةفين سه شيئًا

السما ،ولعلهذاكانفيآخرعمرهلماذهببصره،وقدوافقبععالنقادهحقفيوأل 
 علىالراوي.علىتوثيقه،ولعلفيكالمالبرقانيتحامالًالقاسمأبا

َياض بن َعَرفة بن ن َصْير بن أْحَمد بن م َحمَّد بن َعل يّ  .19  بن س ْفَيان بن َمْيم ون بن ع 
 .(7)ه(377)المتوفى:  ل ؤل ؤ، بابن وي عرف ،(6)الورَّاق (5)الثََّقف ي الَحَسن أبو َعْبداهلل،
 .(8):"ثقة"األزهري القاسم أبي اإلمام قول
  فيه: النقاد أقوال
 كثير الحديث، في ال هم قليل وكان تشيل، قليل وقال:"كانفيه ،(9)الَ َوار س أبي ابن وثَّقه
.(10)"الخطأ

                                                           

(.13/494تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(1)
المرجلالسابق.(2)
المرجلن سه.(3)
(.13/494تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(4) 
بدنالثق ّي:ب تحالثاءالمثلثةوالقافوال اء،هدذهالنسدبةإلدىثقيدف،وهدوثقيدفبدنمنبدهبدنبكدربدنهدوازن(5) 

(.3/139منصوربنعكرمةبنخص ةبنقيسبنعيالنبنم ر،األنساب،السمعاني)ج
الورَّاق:ب تحالواووتشديدالراءوفيآخرهاالقاف،هذااسملمنيكتدبالمصداحفوكتدبالحدديثوغيرهدا،(6) 

(.13/300ببغدادالوراقأي ًا،المرجلالسابق،)ج-وهوالكاغذ-وقديقاللمنيبيلالورق
(.13/566تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(7) 
المرجلالسابق.(8) 
َمداُم،الَحداف (9)  ،اإل  يُّ سدهٍلالَبْغدَداد  َأب ديال َدَوار س  اْبدن  فَدارس  بدن  دد  ُمَحمَّ دُدبدُنَأْحَمدَدبدن  ُمَحمَّ ُظ،الُمَحقِّدُق،أُبوالَ ْتح 

ال،)المتوفى: (.17/223النبالء،الذهبي)جه(.سيرأعالم412الرَّحَّ
(.6/17لسانالميزان،ابنحجر)ج(10) 
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عدن:يقدولأنأرادعتدي،اسدموصدحفالحدديث،يعدرفلؤلدؤابدنيكنلم":البرقاني وقال
سدماعه  السدما قدديم لؤلدؤ "ابدن:أي داً،وقدال(1)"أبديعدنعدنعدن:قدالأبدي،عدنعتدي

..(2)َدان قدين الحدديث العدوععلدى يأخدذ مدات أن إلدى وكدانسدنةثدالثوتسدعينومدائتين
.(3)الكتاب" رديء أنه غير صدوق، وهو الدنيا، من حسنة ةحال لهكانتو

.(4)"النقل يعنيسيء":معقباًالَبْغَدادي الَخطيب وقال

نما الحديث، ي هم ر كان بخطه، كتبه أكثر ثقة، كان"الَعتيقي: وقال  أمره يجمل كان وا 
 .(6)الثقات في ابنُقْطُلوبغا ،وذكره(5)قديمًا" محدِّث...الصدق

 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

علىتعديله،األزهري القاسم اأب النقادكلوافق ،–واهللأعلم–الكتاب رديء صدوق،
وكانتأحكامهمدونحكمه.

اذ، الشَّْيخ َأب و حفص ْبن َشاه ين دَ ع َمر ْبن أْحَمد ْبن عثمان ْبن أْحَمد ْبن أيُّوب ْبن أزْ  .20
 .(7)هـ( 385)المتوفى: 

ثمانأومائةسبلالبغويعنعندهوكانثقة،كان"قول اإلمام أبي القاسم األزهري: 
 .(9)"ياألزهرمنالشك،وقالالخطيبالبغدادي:"(8)"جزءمائة





                                                           

(13/566)جالخطيبالبغداديتاريخبغداد،(1) 
الددددانق:سدددددسالدددددِّْرَهموالسدددداقطالمهددددزول،والجمددددل:دوانددددقودوانيددددق،انظددددر:المعجددددمالوسدددديط،مصددددط ى،(2) 

أنن سدددهكاندددتتسدددموإلدددىأخدددذالشددديءالحقيدددر(،وقدددالالخطيدددبالبغددددادي:"يعنددديالبرقددداني1/298)ج
(.13/566الخطيبالبغدادي)جتاريخبغداد،والنزراليسيرعلىالتحديث"،انظر:

(.1/298تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(3) 
(.13/566تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(4) 
.السابقالمرجل(5) 
(.6/233الستة،ابنُقْطُلوُبغا)جالثقاتممنلميقلفيالكتب(6) 
(.8/580تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(7) 
(.13/133تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(8) 
المرجلالسابق.(9) 
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 :أقوال النقاد في الراوي 

.(1)"قدجملوصنفمالميصنفأحداًمأمون:"كانثقةابنأبيالَ وار س قال

.(2)"اًلحانكانإنهإرالشيوخ،يشبهثقة،شيخاشاهيناْبنكانالدَّاودي:"قالو

.(3)"كانصاحبحديثمأمون"ي:الَعت يققالو

يبالبْغدادي .(4)كانثقةأمينًا":"والَخط 

يلجشاهينْبنَأْحَمدْبنُعَمرح صَأُبو":َيُقولُالدارقطني،سمعت":السهميحمزةَقالَو
.(5)"ثقةوهوالخطأ،على

يُّالَول ْيد َأُبوَوَقالَ .(6)"ث َقةٌُهوَ":الَباج 

.(7)وقالالذَّهبي:"الحافظ،الواعظ،محدِّثبغداد،وُم يدها"

.(8)"المأمونالثقةوقالابنماكور:"

.(9)"ميناًأثقةوكان:"وابنكثيروقالابنالجوزي

.(10)"ثقةوهوالخطأ،علىيلجشاهينبن"ا:الدارقطنيوقال

 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

النُّقادأباالقاسمعلىتوثيقه،وكانتأحكامهمأعلىمنحكمه.معظم،وافق–واهللأعلم–ثقة

                                                           

(.6/69لسانالميزان،ابنحجر)جوانظر(،13/133)جتاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(1) 
دددْبدددنُعَمدددرْبددنمحمددددالقا دددي،أبددوبكدددرابدددن(،والدددّداو243تدداريخبغدددداد،الخطيددب،)ص(2)  دّيهدددو:ُمَحمَّ

(.9/465هد[،تاريخاإلسالم،الذهبي)ج429األخ رالّداودّيال قيه.]المتوفى:
(.13/133تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(3) 
المرجلالسابق.(4) 
(.243)صالدارقطنيسؤارتحمزةللدارقطني،(5) 
(.12/403)،الذهبيالنبالءأعالمسير(6) 
(.8/580تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(7) 
.(4/291)واألنسابوالكنىاألسماءفيوالمختلفالمؤتلفعناررتيابرفلفياإلكمال(8) 
.(11/362)ابنكثير.،والنهايةالبداية،و(7/182)،ابنالجوزيواألممالملوكتاريخفيالمنتظم(9) 

.(13/133)بشارتبغدادتاريخ(10) 
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م الَبَجليُّ ع َمر بن م َحمَّد بن إْبراه يم بن م َحمَّد بن َخالد بن  .21  (1)َسَبْنك، أبو الَقاس 
 .(2)هـ[ 376]المتوفى:  ،الَبْغَداديُّ 

 .(3)"كانثقًةعدًر"األزهري:  القاسم أبي اإلمام قول

أقوال النقاد في الراوي: 

يبالَبْغدادي .(5)،والذَّهبي(4)وثَّقهالَخط 
 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

.النقادأباالقاسمعلىتوثيقهكلوافق،–واهللأعلم–ثقة
 الَبْغَدادي، ]المتوفى: إْبرَاهيم بن ي ون س، أب و َبْكرم حمَّد بن إْبرَاهيم بن َحْمدان بن  .22

 .(6)هـ[ 380 
 .(7)ثقة"قول اإلمام أبي القاسم األزهري:  
لأبوبكرقالأقوال النقاد في الراوي:  .(9):"ثقة"(8)الَخالَّ

  :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة
.،وافقأبوبكرالخاللأباالقاسمعلىتوثيقه–واهللأعلم–ثقة



                                                           

(.2/91لىقبيلةبجيلة،األنساب،السمعاني)جإالَبَجلي:ب تحالباءالمنقوطةبواحدةوالجيم،هذهالنسبة(1) 
(.8/430تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(2) 
(.13/128)جتاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(3) 
(.13/128)جالمرجلالسابق(4) 
(.8/430اإلسالم،الذهبي)جتاريخ(5) 
(.8/483المرجلالسابق،)ج(6) 
(.2/314تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(7) 
/7هددد[،تدداريخاإلسددالم،الددذهبي)ج311]المتوفى:،أحمدددْبددنمحمدددْبددنهددارون،أبددوَبْكددرالخدداّللال قيدده(8) 

232.)
(.2/314تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(9) 
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يم بن م َحمَّد  ْبن  يزيد، أبو الفتح الَبزاز الَغازي .23 م َحمَّد  ْبن  إ ْبرَاه 
، ي عرف (2) س وسيالطَّر  (1)

 .(3)ه(410بابن البْصري، )المتوفى: 
.(4)"ثقة"قول أبي القاسم األزهري: 

.(6)،وذكرهابنُقْطُلوبغافيالثقات(5)وثَّقهمحمدبنعليالصُّوريأقوال النقاد فيه: 
 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

 .النقادأباالقاسمعلىتوثيقهكل،وافق–واهللأعلم–ثقة
(7)سيفر أبو إسحاق الَعطَّار، ي ْعرف بالق َديْ عْ د بن إبراهيم بن جَ مَ د بن أحْ مَّ حَ م   .24

. 

.(8):"ثقة"قول اإلمام أبي القاسم األزهري
 أقوال النقاد في الرَّاوي:

(.9فيالثقات)ُقْطُلوُبغاذكرهابن
:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

القاسماألزهريعلىتوثيقه.اأبُقْطُلوُبغا،وافقابن–واهللأعلم–ثقة





                                                           

الغدددازي:ب دددتحالغدددينالمعجمدددةوالدددزايالمكسدددورة،هدددذهالنسدددبةإلدددىالغدددزووالجهدددادمدددلالك دددار،األنسددداب،(1) 
(.10/4السمعاني)ج

ُسوسي:ب دتحالطداءوالدراءالمهملتدينوالدواوبدينالسدينينالمهملتديناألولدىم دمومةوالثانيدةمكسدورة،الطَّرَ(2) 
(.9/65ثغربالشام،المرجلالسابق،)جهذهالنسبةإلىطرسوس،وهيمنبالدال

(.2/315تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(3) 
(.2/315تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(4) 
هدد[،تداريخ441محمدبنعليبنعبداهللبنمحمدبنُرحْيم،أبوعبداللَّهالصدورّيالحدافظ،]المتدوفى:(5) 

(.9/629اإلسالم،الذهبي)ج
(.8/106ُقْطُلوُبغا)جالثقاتممنلميقلفيالكتبالستة،ابن(6) 

(.2/94(تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج7)
(المرجلالسابق.8)

(.8/113الثقاتممنلميقلفيالكتبالستة،ابنُقْطُلوُبغا)ج(9) 
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م َحمَّد بن أْحمد بن العّباس، أبو جعفر السَُّلمي .25
البغدادي الَجْوهريُّ األْشعري نّقاش  (1)

 .(2)هـ[ 379الفّضة. ]المتوفى: 

.(3):"ثقة،وكانأحدالمتكلمينعلىمذهباألشعري"قول اإلمام أبي القاسم األزهري

.(4)قهالخطيبالبغداديوثَّأقوال النقاد في الراوي: 

:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

.القاسمعلىتوثيقه،وافقالخطيبالبغداديأبا–واهللأعلم–ثقة
ْمـــران بـــن م ْوَســـى بـــن هـــارون بـــن دينـــار، أبـــو بكـــر الَجْشـــم ي  .26 م َحّمـــد بـــن أْحمـــد بـــن ع 

ز الم َطرِّ
(5). 

 .(6):"ثقة"قول اإلمام أبي القاسم األزهري

 أقوال النقاد في الرَّاوي:

.(8)،وقالابنعساكر:"ثقة"(7)فيالثقاتُقْطُلوُبغاذكرهابن

:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

علىتوثيقه.أباالقاسماألزهري،وافقكّلالنقاد–واهللأعلم–ثقة

فَّار .27 م َحمَّد بن َأْحَمد بن م َحمَّد بن َأْحَمد، أبو َبكر الصَّ
 .(10)، ي عرف بابن أبي الَعبَّاس(9)

                                                           

وهيقبيلةمنالعربمشدهورةيقداللهداسدليمُسَليم،الُسَلمي:هذهالنسبةب مالسينالمهملةوفتحالالمإلى(1) 
(.7/180األنساب،السمعاني)جابنمنصوربنعكرمةبنخص ةبنقيسعيالنبنم ر.

(8/469تاريخاإلسالم،الذهبي)(2) 
(.2/173تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(3) 
(.2/173ج)المرجلالسابق(4) 
(.2/94)جن سهالمرجل(5) 

.ن سه(المرجل6)
(.8/140ُقْطُلوُبغا)جابنالثقاتممنلميقلفيالكتبالستة،(7) 
(.51/93تاريخدمشق،ابنعساكر)ج(8) 
دد َّار:ب ددتحالصددادالمهملددةوتشددديدال دداءوفدديآخرهدداالددراءالمهملددة،يقدداللمددنيبيددلاألواندديالصدد رية:(9)  الصَّ

(.8/315)جالص ار،األنساب،السمعاني
(.2/211تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(10) 
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.(1)"نبيلثقة"األزهري:قال  اإلمام أبو القاسم 
 .الراوي في للنقاد أخرى أقوارً لمأجدفيه:   النقاد أقوال

 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة
.–واهللأعلم–،األزهري القاسم أبو قال كما نبيلثقة،

 .(3)هـ[ 388، ]المتوفى: (2)الَجْوَهر يّ م َحمَّد ْبن أْحَمد ْبن َمْحم ي، َأب و َبْكر الَبْغَداد ي  .28
:"ثقة،سمعتمنهفيسنةسبلوثمانينوثالثمائةومولدهاألزهري القاسم أبي اإلمام قول

 .(4)فيسنةإحدىوثالثمائة"
.(6)،والذَّهبي(5)وثَّقهالَعتيقيفيه:  النقاد أقوال

 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

النقادأباالقاسمعلىتوثيقه.كلوافق،–واهللأعلم–ثقة

َسين بن َجْعفر بن الم فضل بن أْدهم بن ب َكير بن َسعد بن َسعيد بن  .29 م حّمد بن الح 
الَحارث أب و الطيب التَّْيم لي
م َبْغَداد، )المتوفى:  (8)الَنخَّاس (7)  .(9)ه(387الك وفي َقد 

:"ثقة،قدمعليناأبوالطيبمحمدبنالحسينيالتيملياألزهري القاسم أبي اإلمام قول
إلىالكوفة، رجل ثم فكتبالناسعنه وفيسنةستوسبعينوثالثمائة الكوفيبغداد

 .(10)قال:"وكانثقةيتشيل"

                                                           

(.211،)ج/تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(1) 
الَجْوَهر ّي:ب تحالجيموالهاءوبينهماالواوالساكنةوفيآخرهاالراء،هذهالنسبةإلدىبيدلالجدوهر،األنسداب،(2) 

(.3/421السمعاني،)ج
(.8/639)جتاريخاإلسالم،الذهبي(3) 
(.2/232تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(4) 
(.2/232تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(5) 
(.8/639)جتاريخاإلسالم،الذهبي(6) 
التَّْيملدّي:ب دتحالتدداءالمنقوطدةمدنفوقهددابداثنتين،وسددكوناليداءالمنقوطدةمددنتحتهدابداثنتين،و ددمالمديموفددي(7) 

(.3/118ذهالنسبةإلىتيماهللبنثعلبة،وهذهقبيلةمشهورة،األنساب،السمعاني)جآخرهاالالم،ه
اس:ب تحالنونوتشديدالخاءالمعجمدة،وفديآخرهداالسدينالمهملدة،هدذاارسدملمدنيكدوندررفديبيدل(8)  الَنخَّ

(.13/54المرجلالسابق،)جالجواريوالغلمانوالدواب،وجماعةمنالعلماءكانوايعملونهذاوآباؤهم،
(.3/38تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(9) 

السابق.المرجل(10) 
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الَعتيقيفيه:  النقاد أقوال والذَّهبي(1)وثَّقه فيالثقات(2)، ُقْطُلوبغا ابن وذكره وزاد(3)، ،
سان". الَعتيقي:"مأمونصاحبأصولح 

 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

النقادأباالقاسمعلىتوثيقه.كل،وافق–واهللأعلم–ثقة
ّيا بن َيْحَيى، َأب و ع َمر بن َحيََّوْيه  الَخزّاز. ]المتوفى:  .30 م َحّمد بن العّباس بن م َحّمد بن َزَكر 

.(4)هـ[ 382
 شيئًا، يقرأ أن أراد وربما تسامح، فيه وكان ُمْكثرًا، "كان األزهري: القاسم أبي اإلمام قول

ن الكتاب، بذلك لثقته(5)زازالرّ بن الحسن أبي كتاب من فيقرأه أصله، يقرب ور  يكن لم وا 
 .(6)ثقة" ذلك مل وكان سماعه، فيه

 :فيه النقاد أقوال

"كان أبي ابن قال وقال(7)تساهل" فيه الَ َوارس: ثبت "الَبْرقاني: ، وقال(8)حجة ثقة ،" 
يب ،وقال(9)مروءة" ذا دينًا، صالحًا، ثقة، الَعت يقي:"كان  سمل ثقة "كان الَبْغَدادي: الَخط 

.(10)"الكبار المصن ات وروى عمره، طوال وكتب الكثير،

 .(12)مأمونًا" ثقة وكان الكبار، الكتب :"كتب(11)ماُكور ابن وقال

                                                           

.(3/38)جتاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(1) 
(.8/624تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(2) 
(.1/397)جُقْطُلوُبغاالثقاتممنلميقلفيالكتبالستة،ابن(3) 
(.8/537)جتاريخاإلسالم،الذهبي(4) 
هدو:علديبدنمحمددبدنداوودبدنموسدىبدنبيدان،أبدوالحسدنالمعدروفبدابنطيدبالدرزاز،تداريخبغدداد،(5) 

(.11/32الخطيبالبغدادي)ج
(.4/205المرجلالسابق،)ج(6) 
(.7/244لسانالميزان،ابنحجر)ج(7) 
.(8/537تاريخاإلسالم،الذهبي)(8) 
(.4/205تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(9) 

.المرجلن سه(10) 
ْجلددّيال قيده.قا دديالُق دداةأبدوعبددداللَّدده(11)  بددنجع ددربدنعّلكددانبدناألميددرأبدديُدلَدفالع  الحسدينبددنعلديِّ

(.9/691هد[،تاريخاإلسالم،الذهبي)ج447الجرباذقانّي،المعروفبابنماكور.]المتوفى:
(.2/362ابنماكور)ج،كمالفيرفلاررتياباإل(12) 
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(1)العطار الرَّشيد وقال  أبو عليه انتقى المأمونين، والثقات المكثرين، الرواة أحد كان":
.(2)الّدارقطني" الحسن

متيقظًا، ثقة وكان األعيان، منه وسمل الّدارقطني، عليه كثير:"انتقى بن وقال  ذا دينًا
.(3)مروءة"

 :"كان(5)الدِّمشقي الدين ناصر ابن ،وقال(4)المسند" الثقة المحدث الذَّهبي:"اإلمام وقال
.(6)"مكثراً ثقة

 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

النقاداإلمامأباالقاسمعلىتوثيقه،وقالاإلمامكل،وافق–واهللأعلم–ثقةفيهتساهل
لأبوالقاسمفيطبيعتهحيثأفادأنالراويقدصّارسبتساهله،وفأبوالقاسموأبوال و

أبي عند علم يدلعلىزيادة وهذا سماعه، يكنفيه نلم وا  منغيرأصله شيئًا يقرأ
باإل افةإلىدرايةدقيقةبحالالراوي.القاسم

م حّمد بن الَفَضل بن علي بن الَعباس بن الوليد بن بهزاذان بن جعفر أبو الَحسن الّناقد  .31
 .(7)الَحْربي

.(8):"ثقة"قول اإلمام أبي القاسم األزهري

 

                                                           

يحيدددىبدددنعلددديبدددنعبدددداهللبدددنعلددديبدددنم دددرج،أبدددوالحسدددين،رشددديدالددددينالقرشدددياألمدددويالنابلسددديثدددم(1) 
ه(.انظددر:األعددالم،الزركلددي662المصددري،المعددروفبالرشدديدالعطددار:ُمحددّدث،مددنالح دداظ،)المتددوفى:

(.8/159)ج
(.8/537الذهبي)جتاريخاإلسالم،(2) 
(.11/311البدايةوالنهاية،ابنكثير)ج(3) 
(.16/409سيرأعالمالنبالء،الذهبي)ج(4) 
ددالدَِّمْشدق ي،ولددسدنةسدبلَوسدبعينَوَسدْبعمائة(5)  ددبدنأبديبكدربدنعبدداهللبدنُمَحمَّ اْلَحاف ظشدمسالدّدينُمَحمَّ

يثوجدوداْلخدطعلدىَطريقَدةا لدذََّهب ّيب َحْيدُثَصداريحداكيخطدهَغال بدًاوصدّنفتصدانيفَحَسدَنةَوطلبالَحد 
 َوتخرجب ه صاحبنانجمالّدينعمربنَفهدَوَصاَرُمحدِّثاْلب اَلدالدمشقيةَماَتف يربيلاآلخدرسدنةاْثَنتَدْين 

اَئة،طبقاتالح اظ،السيوطي)ص (.550َوَأْرَبعينَوَثَمانم 
(.1/72)جالحنبليبنالعمادشذراتالذهب،ا(6) 
(.4/264تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(7) 

(المرجلالسابق.8)
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 أقوال النقاد في الرَّاوي:

.(1)قالالعتيقي:"كانثقةمأموًناانتقىعليهالّدارقطني"

:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

القاسماألزهريعلىتوثيقه.العتيقيأبا،وافق–واهللأعلم–ثقة

د، أبو َعبد اهلل اأَلْبزَاري .32 مد بن َزْيد بن عل ّي بن َجْعَفر بن محمَّد بن َمْروان بن رَاش  ، (2)محَّ
.(3)مَعاوية بن إْسحاق اأَلْنصاريمولى 

،بها،وكانثقةًثَدَّعليناأبوعبداهللبنمروانبغدادوحَمَد قَ"َقاَل أبو القاسم األزهري:
.(4)جميلالظاهر"

أقوال النقاد في الراوي: 

.(5)قالالَبرقانيمرة:"ثقةنبيل"وقالمرة:"ثقةأمين"
 ببغداد" منه الدارقطنيوسمعنا انتقىعليه "وكانثقةمأمونًا، ،وذكره(6)وقالالَعتيقي:

.(7)ابنُقْطُلوبغافيالثقات
 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

.النقادأباالقاسمعلىتوثيقهكل،وافق–واهللأعلم–ثقة

                                                           

(.4/264)جتاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(1) 
اأَلْبدَزاري:ب ددتحاأللدفوسددكونالبداءالمنقوطددةبواحددةوفددتحالددزايوفديآخرهدداالدراء،هددذهالنسدبةإلددىشدديئين(2) 

لدىقريدةبدالقربمدننيسدابورعلدىإإلدىبيدلاألبدزاروهديأشدياءتتعلدقبالقددر،ومثدلهدذهالنسدبة:أحددهما
(.1/96)جاألنساب،السمعاني،فرسخينمنهايقاللهاأبزار

(.3/211تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(3) 
(.3/211تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(4) 
المرجلالسابق.(5) 
المرجلن سه.(6) 
.(8/300)جُقْطُلوُبغاالثقاتممنلميقلفيالكتبالستة،ابن(7) 
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ي المثنى ْبن مْسلم ْبن م َحمَّد .33                 (2)الَجَزر يِّ وي كنَّى أبو سعيد المؤدِّب  ،(1)الق َضاع 
اَئةٍ (3)وقد ينسب إلى جده() يَن َوم  ، استشهد ب ه  البخاري، وروى له (4)، َماَت َقْبَل السَّْبع 

 .(5)الباقون

 .(6)ثقة""األزهري:  القاسم أبي اإلمام قول
الثقاتفيه: النقاد أقوال في سعد ابن وقال(7)ذكره "صالح، ابن ،  بأس ر نمير:
أحمد(8)"به الطَّبري(9)حنبل بن .ووثقه وابن وقال(10)، نظر" ، "فيه ،(11)البخاري:

ْجلي وأبو(12)والع  وأبو(13)الرازي زرعة ، والَ َسوي(14)داود ، والنسائي(15)، وابن(16)،  أبي ،
.(17)حاتم

                                                           

الُق اعي:ب دمالقدافوفدتحال دادالمعجمدة،وفديآخرهداالعدينالمهملدة،هدذهالنسدبةإلدىحديُق داعة،(1) 
ْمَيدددر،انظدددر:األنسددداب،السددددمعاني ويقدددال:إنق ددداعةهدددوبدددنمعدددددبدددنعددددنان،ويقدددال:بدددلهددددومدددنح 

(.10/446)ج
ةوهديإلدىعددةبدالدمدنديداربكدر،واسدموكسدرالدراء،هدذهالنسدبةإلدىالجزيدري:ب دتحالجديموالدزايالَجَزر (2) 

(.3/269للسمعاني)ج،بنعمر،األنسابخاصلبلدةواحدةيقاللهاجزيرة
تهددددددذيبالكمددددددالفدددددديأسددددددماءالرجددددددال،المددددددزي(،4/414تدددددداريخبغددددددداد،الخطيددددددبالبغدددددددادي)جانظددددددر:(3) 

(.507(،تقريبالتهذيب،ابنحجر)ص26/452)ج
(.4/560)جتاريخاإلسالم،الذهبي(4) 
(.26/452تهذيبالكمالفيأسماءالرجال،المزي)ج(5) 
(.4/414تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(6) 
(.7/326)جالطبقاتالكبرى،ابنسعد(7) 
(.4/414تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(8) 
.المرجلالسابق(9) 

(.264بنشاهين)صتاريخأسماءالثقات،ا(10) 
(.26/452تهذيبالكمالفيأسماءالرجال،المزي)ج(11) 
(.2/253الثقات،العجلي)ج(12) 

(المرجلالسابق.13)
(.9/453تهذيبالتهذيب،ابنحجر)ج(14) 
(.20/454المعرفةوالتاريخ،ال سوي)(15) 
.(9/453تهذيبالتهذيب،ابنحجر)ج(16) 
(.8/77)جابنأبيحاتمالجرحوالتعديل،(17) 
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.(2)شاهين ،وابن(1)حبان ابنوذكرهفيالثقات
 ،(5)يترك" ولمي،البخار فيه وتكلم جماعة الذهبي:"وثقه ،وقال(4)،والم زي(3)قهالحاكمووثّ
 .(6)حجر:"صدوقيهم" ابن وقال

 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة
 .واهللأعلم،وافقمعظمالنقادأباالقاسمعلىتوثيقهثقة

َسين اأَلْرد بيلي .34 َيْعق وب بن م وسى، َأب و الح 
 .(8)هـ[ 381، َسكن َبْغَداد، ]المتوفى: (7)

 .(9)"ثقة":األزهري القاسم أبي اإلمام قول
البغدادي:"وكان،وزادالخطيب(11)البغدادي والخطيب ،(10)البرقاني وثقهفيه:  النقاد أقوال

 أمينًافا اًلفقيهًاعلىمذهبالشافعي".
 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

النقادأباالقاسمعلىتوثيقه.كل،وافق-واهللأعلم-ثقة




                                                           

(.9/56الثقات،ابنحبان)ج(1) 
(.264تاريخأسماءالثقات،ابنشاهين)ص(2) 
(.2/95المستدركعلىالصحيحين،الحاكم)ج(3) 
.(26/452تهذيبالكمالفيأسماءالرجال،المزي)ج(4) 
(.2/221الكاشف،الذهبي)ج(5) 
(.507)صتقريبالتهذيب،ابنحجر(6) 
اأَلْرُدبيلددي:ب ددتحاأللددفوسددكونالددراءو ددمالدددالالمهملددة،وكسددراليدداءالمنقوطددةبدداثنتينمددنتحتهدداوفددي(7) 

أردبيددلممددايلدديآذربيجددانلعلددهبناهدداأردبيددلبددنأرمينددىبددن:آخرهدداالددالم،هددذهالنسددبةإلددىبلدددةيقدداللهددا
(.1/157حدِّثينوالعلماء،السمعاني،)جلنطىابنيونانفنسبتإليه،خرجمنهاجماعةمنالمُ

(.8/530(،تاريخاإلسالم،الذهبي)ج16/433تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج:انظر(8) 
(.16/433تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(9) 

(.8/530تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(10) 
(.16/433تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(11) 
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ْورٍ  ي ْوس ف   .35  .(2)هـ[ 385الزّاهد، ]المتوفى:  (1)، َأب و الفتح القّواسبن  ع َمَر بن  َمْسر 

.(3)"كانيوسفالقواسعدًرثقة"األزهري: القاسم أبي اإلمام قول

كانالخطيبالبغدادي:""،وقال(4)قالالَبرقاني:"كانبدًرمناألبدالفيه: النقاد أقوال
،وقالابن(6)ورعًا"،وقالالسمعاني:"كانزاهدًاعالمًاصالحًا(5)ثقةصال ًحاصادًقازاهًدا"

صدوقاً زاهدًا صالحًا ثقة "كان والَجوزي: األبدال من أنه له يقال وكان مجابا ، نه
األبدال"(7)الدعوة" من ُيعدُّ ثبتًا، "كانثقًة ابنكثير: وقال الذهبي(8)، وقال َماُم،، "اإل  :

،الُمَحدُِّث،الثَِّقُة" بَّان يُّ .(9)الُقْدَوُة،الرَّ

 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

.النقادأباالقاسمعلىتوثيقهكلوافق،-واهللأعلم-ثقة


























 

                                                           

الَقوَّاس:ب تحالقافوتشدديدالدواووفديآخرهداالسدينالمهملدة،المنتسدببهدالعمدلالقسديوبيعهدا،األنسداب،(1) 
(.10/509السمعاني)ج

(.8/587تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(2) 
(.16/476تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(3) 
باسددمتكلمددواوالددذين:"-اهللرحمدده-اإلسددالمشدديخقددالومعنددىاألبدددال:(.16/476)جالمرجددلالسددابق(4) 

مكانده-تعدالى-البدلفسروهبمعانمنها:أنهمأبددالاألنبيداء،ومنهداأندهكلمدامداتمدنهمرجدلأبددلاهلل
كلهدددار=رجددداًل،ومنهددداأنهدددمأبددددلواالسددديئاتمدددنأخالقهدددموأعمدددالهموعقائددددهمبحسدددنات،وهدددذهالصددد ات

األل ددداظوالمصدددطلحاتانظدددر:وربدددأكثرورتحصدددربأهدددلبقعدددةمدددناألرع"،تخدددتصبدددأربعينوربأقدددل
(.442-441المتعلقةبتوحيدالربوبية،آمالبنتعبدالعزيزالعمرو،)ص

.(16/476تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي،)ج(5) 
(.10/509األنساب،السمعاني)ج(6) 
(.14/382)جزيالمنتظمفيتاريخالملوكواألمم،ابنالجو(7) 
(.11/365البدايةوالنهاية،ابنكثير)ج(8) 
(.16/474)جسيرأعالمالنبالء،الذهبي(9) 
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واة المعدَّلون بألفاظ تدل على الثّناء بما يدل على إمامة وعلم، وضبط الراوي:  ثانياا: الرُّ

ي خلف   .36 ط  بن م َحّمد بن َعل ّي بن َحْمد ون الواس 
الَحافظ، صاحب كتاب أطراف أحاديث  (1)

 .(2)هـ[ 410صحيحي البخاري ومسلم، ]المتوفى: 

 .(4)"أستاذه(3)"كاَنحافظًا،َوَكاَنُمَحمَّدْبنَأب يال وارسالقاسم األزهري: وقول اإلمام أب

:في الراوي النقاد أقوال

 َونزلبعد،(5)"الحافظ"قالالعقيلي: ح ظَومعرفة، له "َوَكاَن وقالالخطيبالبغدادي:
،َواشتغلبالتجارةَوتركالنظرف يالعلم،إ َلىأنماتهناك،وحدث(6)ذلكناحيةالرملة
.(7)ب َبْغَداَدشيئايسيرًا"

:"الحافظ".(9)،واْبننقطة(8)عساكروص هابن

َماُم،  .(11)،وزادفيمو لآخر:"الكبير"(10)الَحاف ُظ،النَّاق ُد"وقالالذهبي:"اإل 
 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

النقادأباالقاسمعلىتعديلالراويوأطلقواعليهلقب"الحافظ".كلحافظ،وافق

                                                           

ي:بكسدددرالسدددينوالطددداءالمهملتدددين،هدددذهالنسدددبةإلدددىواسدددطالعدددراق،انظدددر:األنسددداب،السدددمعاني(1)  دددط  الواس 
(.13/258)ج

.(9/165)ج(،تاريخاإلسالم،الذهبي17/16تاريخدمشق،ابنعساكر)ج(2) 
،ويعرفبابنالُعريِّسة.]المتو(3)  المالكيُّ فى:ُمَحمَّدْبنَأْحَمدْبنُمَحمَّدْبنَأب يال وارس،َأُبوَعْبداللَّهالَبْغداديُّ

(.13/618هد[،تاريخاإلسالم،الذهبي)ج620
(.9/288خبغداد،الخطيبالبغدادي)جانظر:تاري(4) 
(.7/3350بغيةالطلبفيتاريخحلب،العقيلي)ج(5) 
ْمَلُة:مدينةعظيمةب لسدطين(6)  ،وكاندترباطدًاللمسدلمين.،انظدر:معجدمالبلددان،الحمدويوهدياآلنمحتلدةالرَّ

(.3/69)ج
(.9/288تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(7) 
(.17/16دمشق،ابنعساكر)جتاريخ(8) 
(.263التقييدلمعرفةرواةالسننوالمسانيد،ابننقطة)ص(9) 

(.17/260سيرأعالمالنبالء،الذهبي)ج(10) 
(.3/179تذكرةالح اظ،الذهبي)ج(11) 
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ْهران، اإلمام أبو أحمد ْبن َأب ي  .37 ع بيد اهلل بن م َحمَّد بن أحمد بن م َحمَّد ْبن علّي ْبن م 
م سلم الَبْغَدادّي الَفَرضيّ 
 .(2)هـ[ 406الم قرئ، ]المتوفى:  (1)

.(3)"كانإمامًامناألئمة":األزهري القاسم وأب اإلمامقال 

أقوال النقاد في الراوي: 

.(5)"ثقةمأمونمارأينامثلهفيمعناه":(4)قالالَعَتيقي
مالَكْرخيوقال :"لمأَرفيالشيوخمنيعلمالعلمهللخالصًاريشوبهبشيءمن(6)أبوالَقاس 

الدنيا،غيرأبيأحمدال ر ي،فإنهكانيكرهأدنىسببحتىالمديحألجلالعلم،قال:
سناد،وحالةمتسعةفيالدنياوغيروكانقداجتمعتفيهأدواتالرياسةمنعلم،وقرآن ،وا 

ذلكمناألسبابالتييداخلبمثلهاالسلطانوتنالبهاالدنيا،وكانملذلكأور الخلق،
عليه فيقدم الهيئة، الشيخالكبيرذو ويح رعنده بتدريسالقرآن، وكانيبتدئكليوم

الحدي القرآنوليقراءة إقراء فرغمن ذا وا  فاليزالالحدثألجلسبقه، بن سه، ثعلينا
يده، الكتابمن ي ل ثم القراءة، في منجهده النهاية ويبلغ قوته، تستن ذ كذلكحتى
فحينئذيقطلالمجلسوينصرف...وكنتأجالسهفأطيلالقعودمعه،وهوعلىحالةواحدة

كانريتحرك،وريعبثبشيءمنأع ائه،وريغيرمنهيئته،حتىأفارقه،وبلغنيأنه
الوصف،ولمأرفيالشيوخمثله" يبالَبْغدادي:و،(7)يجلسملأهلهعلىهذا قالالَخط 

،(8)"كانثقةصادقًادينًاورعًا"
                                                           

و«ال دددرع»،و«ال ري دددة»الَ َر دددي:ب دددتحال ددداءوالدددراءوفددديآخرهددداال دددادالمعجمدددة،هدددذهالنسدددبةإلدددى(1) 
انظدددر:«.فدددارع»و«فرائ دددي»و«فر دددى»وهدددوعلدددمالمقددددرات،ويقدددالفددديالنسدددبةإليددده«ال دددرائع»

(.10/184األنساب،السمعاني)ج
(.9/106تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(2) 
(.12/113تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(3) 
هدد[،تداريخ441َأْحَمدبنمحمدبنأحمدبنمحمددبدنمنصدور،أبدوالحسدنالَعتَيق دّيالمجه دز.]المتدوفى:(4) 

(،وقددالالخطيددبالبغدددادي:قلددتلدده:العتيقددينسددبهإلددىأيددش؟فقددال:بعددع9/622اإلسددالم،الددذهبي)ج
(.6/36غدادي)جأجداديَكاَنيسمىعتيقًافنسبهاإليه"،انظر:تاريخبغداد،الخطيبالب

 (.12/113تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي،)ج(5) 

مدامأبدوالقاسدمالبغددادّيالَكْرخدّيال قيدهالشدافعي.]المتدوفى:(6)  هدد[،447هو:منصوربنعمدربدنعلدّي،اإْل 
(.9/701)جالسابق،انظر:المرجل

(.9/701)جتاريخبغداد،الخطيبالبغدادي،(7) 
السابق.المرجل(8) 
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.(1)أحدشيوخالعراقومنسارذكرهفياآلفاق"وقالالذَّهبي:"
 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة
مامته.-واهللأعلم-ثقة ،وافقكلالنقادأباالقاسمعلىتعديلهوا 

ْيَنار بن َعْبد اهلل  .38 َعل ّي بن ع َمر بن أْحَمد بن َمهديٍّ بن َمْسعود بن النُّْعمان بن د 
 .(3)هــ[385. ]المتوفى: (2)الَبْغَداد ي، أبو اَلحَسن الدَّاَرق ْطن يُّ 

دد"كدانذكيدًا،إذاُذك درشديئٌ:األزهـري القاسـم وأبـ اإلمـامقـال  مدنالعلدمأيندو َكداَنُوج 
 .(4)عندهمنهنصيبوافر"

 أقوال النقاد في الرَّاوي:

بدددنسدددعيدٍ ثالثدددة::"أحسدددنالنددداسكالًمددداعلدددىحدددديثَرُسدددولاللَّددده (5)قدددالعبدددُدالَغن ددديِّ
فدي(6)عليبنالمدينيفيوقته،وموسىبنهارون فيوقته،وعليبدنُعَمدرالددَّاَرُقْطن يُّ

.(7)وقته"

:"كانالدارقطنيأميرالمدؤمنينف ديالحدديث،ومدارأيدتحافظداوردَبْغدَداد(8)وقالالطَّبري
.(9)التقدمةف يالح ظ،وعلوالمنزلةف يالعلم"إرم ىإليه،وسلمله،يعني:سلمله

ماَموقته،انتهى ي:"كانفريَدعصره،وقريَلدهره،ونسيًجاوحده،وا  ْيبالَبْغَداد  وقالالخط 
واة،مدددلالصددددق إليدددهعلدددُماألثدددر،والمعرفدددةبعلدددلالحدددديث،وأسدددماءالرجدددال،وأحدددوالالدددرُّ

                                                           

(.9/106تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(1) 
:ب تحالدالالمهملة،بل(2) دهااأللف،ثمالراء،والقافالم مومة،والطاءالمهملدةالسداكنة،وفدي2الدَّاَرُقْطن يُّ

،وهيكانتَمَحلًَّةببغداد.األنساب،السمعاني)ج الُقْطن  (.5/273آخرهاالنون،هذهالنسبةإلىَدار 
 (.13/494تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(3)

.(المرجلالسابق4)
(هوعبدالغنيبنسعيدبنعليبنسعيدبنبشربنمروانبنعبدالعزيزبنمروان،أبومحمدبدنأبدي5)

(.36/395هد.انظر:تاريخدمشق،ابنعساكر)ج409بشراألزدي،الحافظالمصري،توفيسنة
ددد(هدددوموسدددىبدددنهدددارونبدددنعبدددداهللبدددنمدددروان،أبدددوعمدددرانالبدددزاز6) ال،تدددوفيسدددنة،المعدددروفوالددددهبالحمَّ

(.15/48)ج،تاريخبغداد،الخطيبالبغداديهد.انظر:294
.(13/489ج)،لسابقا(المرجل7)

هدد[،450طاهربنعبداللَّهبنطاهربنعمر،القا يأبدوالطيِّدبالطَّبدري،ال قيدهالّشدافعّي]المتدوفى:(8) 
 (.9/745تاريخاإلسالم،الذهبي)ج

(.13/487تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(9) 
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ادة،وصّحةارعتقاد،وسالمةالمدذهب،وار دطال واألمانة،والثقةوالعدالة،وَقبولالشه
.(2)وقالابنعساكر:"الحافظ،أوحدوقتهفيالح ظ".(1)بعلومسوىعلمالحديث"
.(3)وقالابننقطة:"الحافظ"

قدالفديمو دلآخدر:"اإلمددامو،(4)وقدالالدذهبي:"الحدافظالمشدهورصداحبالمصدن ات"
.(5)الشهير،صاحبالسنن"شيخاإلسالمحافظالزمان،الحافظ
.(6)وقالُمْغَلَطاي:"اإلمامالمشهور"

ْسددمَصدداحبالمصددن اتإ َمددامَزَماندده وقددالالسُّددْبكي:"اإلمددامالجليددلالحددافظ..اْلَمْشددُهورار 
يث" .(7)َوسيدأهلعصرهَوَشيخأهلالَحد 

منهددا:كتددابالسددننوقددالابددنكثيددر:"الحددافظالكبيددرالشددهيرصدداحبالمصددن اتالم يدددة،
المشهور،وكتابالعللالذيلميرمثلهفيفنه،روىعنأممريحصدونكثدرةمدنأهدل

.(8)األقاليمواآلفاق"
.(9)وذكرهابنُقْطُلوُبغافيالثقات

وقددالابددنالجددزري:"اإلمددامالحددافظأبددوالحسددنالدددارقطنيالبغددداديصدداحبالتصددانيف
.(10)وأحداألعالمالثقات"

:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول صةخال

مامته.كل،وافق-واهللأعلم-إمامثقةمشهور   النقادأباالقاسمعلىتوثيقهوا 

                                                           

.(13/494ج)تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(1)
(.43/93تاريخدمشق،ابنعساكر)ج(2) 
(.410التقييدلمعرفةرواةالسننوالمسانيد،ابننقطة)ص(3) 
(.8/576تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(4) 
 (.3/132الذهبي)ج،تذكرةالح اظ(5) 

(.9/368مغلطاي)ج،إكمالتهذيبالكمال(6) 
(.3/462طبقاتالشافعيةالكبرى،السبكي)ج(7) 
(323طبقاتالشافعيين،ابنكثير)ص(8) 
(.7/227الثقاتممنلميقلفيالكتبالستة،ابنُقْطْلوبغا)ج(9) 

.(1/558غايةالنهايةفيطبقاتالقراء،ابنالجزري)ج(10) 
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ْبن اْلَعبَّاس ْبن أْحَمد ْبن م َحمَّد ْبن الف رات، َأب و اْلَحَسن البْغدادي الحافظ.  م َحمَّد .39
 .(1)هـ[ 384]المتوفى: 

كتبًا: :األزهري القاسم وأب اإلمامقال  مملوءة عشرصندوقًا "خّلفابنال راتثمانية
أكثرهابخطهسوىماسرقمنكتبهوكانتلهأي ًاسماعاتكثيرةملغيرهلمينسخها

ةفيصحةالنقلوجودةال بطقال:وكتابههوال .2))"ُحجَّ
أقوال النقاد في الراوي: 

" العتيقي: مقال مأمون، ثقة للحديثُهَو منه قراءة أحسن َرَأْيت و(3)"ا الخطيب، قال
وقته في أحد يجمعه لم ما وجمل كتبالكثير، ثقة، "كان البغدادي: وقال ابن، قال

.(5)،وقالالذهبي:"الحافظ"(4)الجوزي:"كتبالكتبالكثيرةوكانثقةمأمونًا"
 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

النقادأباالقاسمعلىتوثيقه.كلوافق،-واهللأعلم-ثقة


واة دون بلوغهم  واة المعدَّلون بمصطلحات تدّل على تعديل الرُّ المطلب الثالث: الرُّ
 درجة اّلتوثيق.

م حمَّد بن أْحمد بن ي وس ف بن إْسماعيل بن َخال د بن َعبد الَمل ك بن َجر ْير بن عْبد اهلل،  .40
 .(7)ه(325، )المتوفى:(6)أب و أْحَمد الَجر ْيريّ 

.(8)ماسمعتفيهإرخيرًا"األزهري: " القاسم أبي اإلمام قول

                                                           

(.8/562تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(1) 
(.4/207(تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج2)
(المرجلالسابق.3)

(.14/371)جالمنتظمفيتاريخالملوكواألمم،ابنالجوزي(4) 
(.8/562تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(5) 
الَجر ْيدددري:ب دددتحالجددديمواليددداءالمنقوطدددةبددداثنتينمدددنتحتهدددابدددينالدددرائينالمهملتدددين،هدددذهالنسدددبةإلدددىجريدددر(6) 

لىأتبا مذهبمحمدبنجريرالطبربنا (.3/263ي،األنساب،السمعاني)جعبداهللالبجليوا 
(.2/252تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(7) 
 (.2/252المرجلالسابق،)ج(8) 



71 

 .(1)لميظهرعنهإرالخير""الجوزي:ابنقالفيه:  النقاد أقوال

 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

،وافقابنالجوزيأباالقاسمفيالثناءعليه.-واهللأعلم-صدوق

بن َعل ي بن الَحَسن بن إْبراهيم بن س ويد بن َمال ك بن م عاوَية بن الَخْشَخاش أبو  م َحّمد .41
 .(3)ه(381الم ْكت ب، )المتوفى:  (2)بكر العْنبري

(4)ْشنانيصدوق،وقدتكلموافيهلسببروايتهعناألُ"األزهري:  القاسم أبي اإلمام قول
 .(5)كتابقراءةعاصم"
.(7)فيالحديث" ،وقالالعتيقي:"كانمتساهالً(6)وثّقهالَبرقانيأقوال النقاد فيه:

 سافرالكثيروكتبعنالغرباء".":(9)،والسمعاني(8)وقالالخطيبالبغدادي
:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

 األُكثيرصدوق عن لروايته فيه؛ تكلموا هذاالس ر، ولعل عاصم، كتابقراءة ْشناني
وكانت سيرقولالعتيقيبأنهمتساهلفيالحديث،وافقالبرقانيأباالقاسمعلىتعديله

حكمهأرفل.

                                                           

(.13/371المنتظمفيتاريخالملوك،ابنالجوزي)ج(1) 
لعنبدر،الَعْنبري:ب تحالعينالمهملةوسكونالنونوفتحالباءالمنقوطدةبواحددةوالدراء،هدذهالنسدبةإلدىبنديا(2) 

(.9/382األنساب،السمعاني)ج
(.4/149تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(3) 
هد[.تاريخاإلسالم،307أحمدبنسهلبنالَ يُرزان،أبوالعّباساألْشنانّي،أحدالُقراءالمجّودين]المتوفى:(4) 

(،واألشدددددنانيب دددددماأللدددددفوسدددددكونالشدددددينالمنقوطدددددةوفدددددتحالندددددوناألولدددددىوكسدددددر7/112الدددددذهبي)ج
ف ددددييْنبددددتالرمراميددددةال صدددديلةمددددنشددددجر(األشددددنان)والثانيددددة،هددددذهالنسددددبةإلددددىبيددددلاألشددددنانوشددددرائه،

يالثَِّيددابغسددلف دديرمددادهَأوُهددوَيْسددَتْعملالرمليددةاأَلْرع (1/273السددمعاني)جاألنسدداب،انظددر:،َواأْلَْيددد 
.(1/19)الوسيطالمعجمو

(.4/149تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(5) 
المرجلالسابق.(6) 
.ن سهالمرجل(7) 
.ن سهالمرجل(8) 
(.12/412األنساب،السمعاني)ج(9) 
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 المبحث الثالث
 أبي القاسم األزهريمراتب التعديل عند اإلمام 
 

 بعد اإلمام مصطلحات األزهريتتبل القاسم أبي في والوقوف َواة، الرُّ علىتعديل
َواةالذينأطلقتفيحقهم،والمقارنةبينأحكامهوأحكامغيره مدلورتها،والتعرفعلىأحوالالرُّ
فيتعديل أوتمثله تدلعليه تلكالمصطلحاتوالعباراتبحسبما يمكنتقسيم منالنُّقَّاد،

َواةإلى  هي:ومراتب،ثالثالرُّ

واةامرتبة تعديل المرتبة األولى:    .متوثيقهتأكيد  و لرُّ

: وصف المرتبة:  أولا

 مرتبة وثقهموهي وقد بأحاديثهم، وُيحَتُج رواياُتهم، تُقبل الذين األثبات الثِّقات َواة الرُّ
 األزهريأبواإلمام القاسم مثل:صيغة أو«أفعلالت  يل»بأعلىعباراتالتوثيق، تكرار»،

.«ص ةالتوثيقفيهمل ًظاأومعنى

 مصطلحات المرتبة:ثانياا: 

-أطلقتفيحقِّهمالمصطلحاتوالعباراتالتالية: وقد

".ةَكاَنهذاالشيخثقةثق" -

مقاًل،وكانثقةثقة".كان" -
 .منأوثقمنبرأاهللفيالحديث،وسماعيمنهأحبإليمنالسما منغيره"" -

واة وتوثيقهم. مرتبة لمرتبة الثانية:ا  تعديل الرُّ
: وصف المرتبة:   أولا

الذينوثّرتبةميوه َواة الرُّ اإلمام األزهريقهم القاسم وهمأبو التوثيقالم ردة، بصيغ
وت مالرواةالذينأثنىعليهماألئمةخيرًايشتركونملأهلالمرتبةاألولىفيأصلالتوثيق،

بأحاديثهمأيً ا.وهمممنتُقبلرواياُتهم،وُيحَتُجفيإمامتهم،وعلمهم،و بطهم،
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 ثانياا: مصطلحات المرتبة:

وقدأطلقتفيحقهمالمصطلحاتوالعباراتالتالية:

"كانثقةستِّيرًاصالحًا"."كانشيخًاثقة"."ثقة".

"ثقةجميلاألمر"."ثقةجميلالظاهر"،"كانثقةعدًر".

"ثقةفحسدوهفتكلموافيه""نبيلثقة".

"كانحافظًا""وكانأحدالمتكلمينعلىمذهباألشعري،ثقة"

كانإمامًامنارئمة""".ال بطوجودةالنقل،صحةفيالحجةهو"كتابه

دعندهمنهنصيبوافر" ""كانذكيًا،إذاذكرشيًئامنالعلمأينو َكاَنُوج 

واة دون بلوغهم درجة اّلتوثيق. مرتبة :المرتبة الثالثة  تعديل الرُّ
: وصف المرتبة:   أولا

 بطهمقلياًل،وهمرتبةميوه عندرجةالتوثيقالتام،حيثَخفَّ الذيننزلوا َواة الرُّ
ممنتُقبلرواياُتهم،وُيحَتُجبأحاديثهمأيً ا.

 المرتبة:ثانياا: مصطلحات 

-وقدأطلقتفيحقهمالمصطلحاتوالعباراتالتالية:

 "صدوق" -
َخْيرًا""ماسمعُتفيهإَر -

 ومن خالل هذه المراتب لبد من تسجيل المالحظات التالية: 

َواةالُمعدَّلينعند-1 ،درجاتثالثيمكنأنتحصرفيأبيالقاسماألزهريام اإلممراتبالرُّ
 وكلهالالحتجاج.

َواةالسابقةمعرفةأقسامالحديث،فحديثأهلالعدالةعند-2 اإلميترتبعلىمراتبالرُّ أبيام 
قسمين:علىالقاسماألزهري

 .،وهيأحاديثصحيحةأحاديثرواةالمرتبةاألولىوالثانية:فيأعلىدرجاتالَقُبولأ.

وهي"أحاديثحسنة".فيأدنىدرجاتالقبول،وأحاديثرواةالمرتبةالثالثة:ب.
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َواةأواألحاديثإلىمراتب،أبوالقاسماألزهريحاإلماملميصرّ-3 بهذهالمراتب،ولميقّسمالرُّ
تتبل المراتباستنبطتمنخالل هذه ولكن آخر، بأيشكل أو المذكور بالشكل سواء

،والنظرفيمدلورتها،والمقارنةالرواةوعباراتهفيتعديلأبيالقاسماألزهريأقوالاإلمام
 بينأحكامهوأحكامغيرهمنالنُّقَّاد.
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 الرابعالمبحث 
يلأبي القاسم األزهري خصائص  َمْنَهج  اإلمام    في التَّْعد 

 
لإلمام ،وتتبلأحوالهمالكالمعلىالرواةمنهًجاعلمًيادقيًقافيالقاسماألزهريأبيإنَّ

ياًل،وبيانمنتُقَبلرواياتهممنُترّد،وهذاالمنهجلهخصائصمميزة،وقواعدوأسس َجْرًحاوَتْعد 
يلاألزهريأبيالقاسموا حةيمكناستنباطهامنخاللأقوالاإلمام وعباراتهالواردةفيالتَّْعد 

 -خصائصتتمثلفيمايلي:ممايسهمفيرسمالهيكلالعاملمنهجهالنقدي،وهذهال
يل:  .1  التوسُّط في التَّْعد 

يل" والتَّْعد  الَجْرح في قوله يعتمد من "ذكر كتابه في الذهبي الحافظ 1)قّسم إلى( النُّقَّاد
متشددينمتعنتين،ومعتدلينمنص ين،ومتساهلين،ورتخلوأيطبقةمنطبقاتالنُّقَّادفي

زمانمنهذهاألقسام،وهذا كلطََّبقةمنأيِّ ماأكدهالحافظابنحجرفقال:"وذلكأنَّ
نقادالرَِّجالرتخلومنمتشددومتوسط:

 فمناألولى:شعبةوس يانالثَّوري،وشعبةأشّدمنه.-

ومنالثانية:يحيىالقطانوعبدالرحمنبنمهدي،ويحيىأشّدمنعبدالرحمن.-

يحيىأشّدمنأحمد.ومنالثالثة:يحيىبنمعينوأحمد،و-

.(2)ومنالرابعة:أبوحاتموالبخاري،وأبوحاتمأشّدمنالبخاري"-

:األزهريويالحظأناإلمامأباالقاسم

لمُيذكرفيأيقسممنهذهاألقسام. -أ

التساهلفيتعديل-ب أو بالتشدد أوحديثًا قديًما منوص ه أجد ولوُعرفالرواةلم ،
بنحجرفيأيمرتبةا،ولميصن هالذهبيوأمرهكماهوحالغيرهبشيٍءمنذلكرشتهر

أوطبقةمنطبقاتالنقاد.

-ج اإلمام النقاد اأبموافقة القاسم أومعظمفي متشدًدا كان ولو الرواة، على أحكامه
متساهاًللشّذعنأكثرهم.

                                                           

(.172-171(انظر:الجرحوالتعديل،الذهبي)ص1)
(.1/482(الّنَكتعلىك َتابابنالصالح،ربنحجر)ج2)
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-د وعبارات أل اظ لن س استخدامه خالل من المعتدلين لألئمة التيمحاكاته التعديل
 استخدموها.

 وبناًء باطمئنان القول يمكن سبق ما إعلى اإلمام األزهريأبانَّ النُّقَّادالقاسم من كان
.-واهللأعلم-،والبعيدينعنالتشددأوالتساهل،واةلمعتدلينالمتوسطينفيتعديلالرا

واةالدقة واألمانة والموضوعية في تعديل  .2  : الرُّ

 منهجاإلمام فقدالرواةفيتعديلالقاسماألزهرييأباتَّسم بالدِّقةواألمانةوالمو وعية،
ابذلكعظماألمانةساروفققواعدعلميةدقيقةبعيًداعناتِّبا الهوىوالمحاباة،مستشعرً

ُحمِّله التي النبيا، ُسنَّة على الح اظ أمانة ذلك على والنماذج عنها، كثيرةوالدفا 
ومتعددة.

الصيرفي:"ياْلُحَسْيُنْبُنَأْحَمَد،َأبُ:ومن ذلك قوله في الرَّاوي اللَّه  كانثقةفحسدوهَعْبد 
.(1)فتكلموافيه"
،ولهأصولاً"كانثقةمأمون:الطّيبالبغدادييدْبنعثمان،َأبُ:ُمَحمَّالرّاوي وقوله في

.(2)جميل"وأمرٍحسنة،م ىعلىسدادٍ

َعل ّيْبنُعَمرْبنُمَحمَّدْبناْلَحَسنْبنشاذان:"صدوق،كانسماعهف يوقوله في الرّاوي: 
كتبأخيه،لكنبععأصحابالحديثقرأعليهشيئًامنهالميكنفيهسماعه،وألحقفيه

.(3)السما ،وجاءآخرون،فحكوااإللحاق،وأنكروه،وأماالشيخفكانف ين سهثقة"
 :أحياناا  ومخالفته ألحكام آخرين غالباا  اعتباره ألحكام النُّقَّاد  .3

واةفيوافقهمفيتعديل،كاناإلمامأبوالقاسماألزهرييعتبربأحكامالنُّقَّاد أحياًناكثيرة،الرُّ
،وتُ هم منًامنخاللموافقةأحكامهألحكامغيرهمنوالنماذجعلىذلكمتعددةومتنوعة
واةالمدروسين.معظمالنُّقادغالبًا،وهذايظهرجليًافي الرُّ

اإلمام خالفبععالنُّقَّادفيأحكامهم،ومنقدالقاسماألزهريأباوفيالمقابلنجدأنَّ
ذلك:

                                                           

(.8/523تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(1) 
.(4/81ج)المرجلالسابق،(2)
.(13/494ج)المرجلن سه،(3) 
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 فيالرَّاوي: َأُبوقوله َأْحَمَد، ْبُن ْيَرف ياْلُحَسْيُن الصَّ اللَّه  (1)َعْبد  فتكلَّموا": فحسدوه كانثقة
.(2)فيه"

 في: العْنبريوقوله بكر أبو الَحَسن بن َعل ي بن (3)ُمَحّمد فيه": تكلموا وقد ".صدوق،
علىاستقاللاإلمام علىشيٍءفإنَّمايدلُّ َدلَّ فيرأيهوحكمهأبيالقاسماألزهريوهذاإنَّ

الرواةعلى الخاصة نابعةمندراسته أحكامه حيثإنَّ في، َواةوخبرته أحوالالرُّ دراسة
وتتبلأخبارهم،ملعدمإهمالهللحصيلةالعلميةالمست ادةمنالنُّقَّادالذينسبقوهفيهذا

 الميدان.
يل  .4 َواة استعمال التَّْعد   اا:نادر  النسبي غالباا واستعمال التعديلالمطلق في بيان أحوال الرُّ

َواة،واستعملاًعددأبوالقاسماألزهريعدَّلاإلمام التعديلالمطلقغالبًا،والنسبيمنالرُّ
نادرًا.

يلالمطلقو حاله":التَّْعد  مقارنة دونقصد الرَّاويبل ظمطلق، بتعديل الحكم به يقصد
َواة الثاني.المبحث،وقدتمَّعرعنماذجكثيرةومتعددةمنذلكفي(4)"بحالغيرهمنالرُّ

الحكمبتعديلالرَّاوينسبيًابعدالمعار ةبينمروياته،فيقصدبه"أماالتعديلالنِّسبي:
واة" األزهريإرنادرًافقدوق تعلىتعديلهالّنسبي،ولميستعمله(5)ومروياتغيرهمنالرُّ

منأْوثققالفيه:"(6)اززَّالَحَسُنبُنأبيبكر)أحمد(،أبوعليالبَلراٍوواحٍدفقط،وهو
إلّيمنالسَّما منَغيره" .(7)منَبرَّأاهللفيالحديث،وَسم اعيمنهأحبُّ

يل، متنوعة األلفاظ، مختلفة الدللت، متعددة المراتب:  .5  استعمال مصطلحات وعبارات للتَّْعد 

 اإلمام األزهريأبواستعمل فيالقاسم متنوعة وعبارات مصطلحات واة الرُّ تعديل في
أل اظهامختل ةفيدررتها،وهي:

                                                           

(.8/523)جالخطيبالبغداديتاريخبغداد،(1) 
.السابقالمرجل(2) 
(.4/149)جالمرجلن سه(3) 
(.116اإلماممحمدبنعبداهللبننمير،ومنهجهفينقدالرجال،للدكتور:أحمدعودة)ص(4) 
(.135المرجلالسابق،)ص(5) 
(.8/223انظر:تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(6)
المرجلالسابق.(7) 
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َواةفي ويمكنو لهذهالمصطلحاتوالعباراتبحسبدررتها،وماتمثلهفيتعديلالرُّ
هي:و،مراتبثالث

واة،وتأكيدتوثيقهم.األولى:مرتبة- تعديلالرُّ

واة،وتوثيقهم.مرتبةالثانية:- تعديلالرُّ

واةدونبلوغدرجةالّتوثيق.تعديلاالثالثة:مرتبة- لرُّ

الثالثلالحتجاج.والمراتب
 :عدم مؤاخذة الرَّاوي ببدعته أحياناا . 6

 األزهريكاناإلمام القاسم إلىبدعتهمأبو ويشير َواة عنيوثقبععالرُّ بها ورينزله
علىإنصافهومعرفتهبأحوالهم،منذلك:مرتبةالثّقة ،ممايدلُّ

المتكلمينعلىمذهبمحمدبنأحمدبنالعباس:"ثقة،وكانأحدقوله في الرَّاوي: -
.(1)األشعري"

 .(2)ُمحّمدبنالحسينأُبوالطيبالتَّْيُملي:"كانثقةيتشيل"وقوله في الرّاوي: -
.(3)وهذادليلعلىإنصافالراوي،وسيأتيفيالجرحكيف ّعفبععالرواةببدعتهم.

  بتساهله:عدم مؤاخذة الرَّاوي  .7
الخطأوالزللفيالّرواية،وبالتاليقدترّدروايته.التساهليؤديبالراويإلىالوقو في

                                                           

(.13/128تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(1) 
(.3/38المرجلالسابق،)ج(2) 
الم سقة.والبدعةالمك رة،البدعة:هماقسمينإلىالبدعةالعلماءقسم:البدعةأقسام"(3) 
:نوعانوهياإليماندائرةعنصاحبهايخرجما:المك رةالبدعة-1
منكددريأويخلقهددا،حتددىاألشددياءيعلددممددا:القددائلينبالمعدددومالعلددمكمنكددري:أصددحابهاتك يددرعلددىات ددقمددا-أ

.غيرهأوعليفياإللهيةحلولأوالدنيا،إلىعليسيدنابرجو اإليمانأوبالجزئيات،العلم
.القيامةيومتعالىاهلللرؤيةوالنافينالقرآن،بخلقكالقائلين:أصحابهاتك يرفياختلفما-ب
الدددذينوالدددروافعالخدددوارج،بدددد مثدددل:اإليمددداندائدددرةعدددنصددداحبهاتخدددرجرالتددديوهدددي:الم سدددقةالبدعدددة-2

تأويلإلىمستندلكنهظاهراًخالفاًالسنةألصولالمخال ينالطوائفمنهؤرءوغيرالغلو،ذاكيغلونر
 .(101)صأبوبكركافي،منهجاإلمامالبخاريفيتصحيحاألحاديثوتعليلها.سائغظاهره
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رجهولكناإلماماألزهريبمعرفتهالّدقيقةللّراويكانريؤاخذالّراويبتساهلهالذيريخ
الَخّزازيُمَحّمدبنالعّباسَأبُعنحدارحتجاجبروايتهمثالقولهفي:  :ُعَمربنَحيََّوْيه 

.(1)ثقة" ذلك مل وكان تسامح... فيه وكان ُمْكثرًا، "كان
 الثناء على كبار األئمة: .8

مدامتهم، هناكأعالمكبارذا صيتهم،واشتهروافيطلبالعلم،ونشروه،وُعرفوابثقدتهم،وا 
ومنهماإلمامعليبنعمربنأحمدالدَّارقطني،ورغمذلككداناإلمدامأبدوالقاسدماألزهدري

مدن"كدانذكيدًا،إذاُذك درشديئٌموتقددمهم،فقددقدالفيده:يعدِّلهمويثنيعليهمخيدرًافديعلمهد
دعندهمنهنصيبوافر"  .(2)العلمأينو َكاَنُوج 

واة والحكم عليهم: بتعديل أبو القاسم األزهرياإلمام  دتفرّ   .9  عدد من الرُّ

واةوالحكمعليهم،بتعديلأبوالقاسماألزهريداإلمامرَّت  أجدأقواًرللنقادولمعددمنالرُّ
واة،وهم:6وقدبلغعددهم)اآلخرينفيهم، (منالرُّ

 .(3)الحسنبنإبراهيمبنمزاحم:"ثقة" -
.(4):"كانشيخًافهمًاثقةَلُههيئة"اْلَحَسنْبنُمَحمَّدْبنأْحَمد -

 .(5):"ثقة"عبداهللبنَأْحَمدْبُنإ ْبَراه يم -

.(6):"كانجارنا..وكانث َقًة"عبداللَّهبنُمَحمَّدبنعيسى -

 .(7):"ثقة"عليْبنَعْبدالكريمْبنَأْحَمد -

 .(8)"نبيلثقة"د:محمدبنأحمدبنمحم -
عبداهللبنمثلقولهفي كان يؤكّد حكمه على الرَّاوي بذكر ما يفيد معرفته الجيدة به: .10

ي "سمعتمنأبيجع ربنشاذانال ارسيفيمنزلنافيسنة: َأْحَمد،أبوجع رالَ ار س 
                                                           

(.4/205)جيتاريخبغداد،الخطيبالبغداد(1) 
.(13/494ج)المرجلالسابق(2)

(.8/230)جالمرجلن سه،(3) 
(.8/450ج)ن سه،المرجل(4) 
(.8/390تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(5) 
(.11/37)ج،تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(6) 
المرجلالسابق.(7) 
(2/211المرجلن سه،)ج(8) 
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 قال: فكيفحاله؟ قلت: مكانوتاريخ(1)ثقة"ثالثوسبعينوثالثمائة، حيثحّدد ،
 السما منه.

:فيإيراد لفظ التعديل في ثنايا تعريفه بالراوي، مثل قوله  .11 ْبن  ُمَحمَُّدْبُنإ ْبَراه يمبنُمَحمَّد 
الَحَسنبنإْبَراهيمأبوَعليالَعْطشي:"ثقةيسكنبسوقوقولهفي،(2)ثقة"يزيد،أبوال تح

،وبع همكانقدت ردفيالّرواية(3)العطشفيجوارابنالُ راتوكانيحلقالرؤوس"
مثالقولهفي التعريفبهم، فيثنايا ْيَسىبنعنهم،وعّدلهم بنع  اللَّهبنُمَحمَّد َعْبد

"كانجارناوحدثناعنإسماعيلالص اروغيرهوكانَحْمدانأُبوالطَّيبالَقار ئالسُّكري:
اْلَحَسنْبن،وقولهفي(4)أبوهسافربهإلىالرَّقةفسملمنابنسعيدالحرَّاني،وكانث َقًة"

:"سمعتمنهذاالشيخبععكتابالجاملوَعل ّيالَمْرَوز يُمَحمَّدْبنأْحَمدْبنُشْعَبة،َأبُ
 .(5)ألبيعيسىوكانشيخًافهمًاثقةلههيبة"

في(6):ساراإلمامأبوالقاسماألزهريعلىمنهججمهورالمحدثينعدم تفسير التعديل .12
َأْحَمد،أبوَبكرُمَحمَّدبنَأْحَمدبنُمَحمَّدبن عدمت سيرالتعديل،مثالذلكقولهفي:

َيْعُقوببنُموسى،َأُبوالُحَسينوقولهفي،(7)الصَّ َّار،ُيعرفبابنأبيالَعبَّاس:"نبيلثقة"
 ،وغيرهمالكثير.(8)اأَلْرُدبيلي:"ثقة"

 
                                                           

(.8/390(،تاريخاإلسالم،الذهبي)ج11/37انظرتاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(1) 
(.2/315تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(2)
(.8/230المرجلالسابق،)ج(3) 
ّقُة:ب تحأّولدهوثانيدهوتشدديده،وأصدلهكدلأرعإلدىجندبوادينبسدطعليهدا(4)  هديالمداء،وجمعهدارقداق،والرَّ

(.3/58انظر:معجمالبلدان،الحموي)جمدينةمشهورةعلىال رات،
(.8/450)جتاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(5) 

مدنالجمهدورمدذهبوهدذا.السدببمبدينم سدراًإريقبدلفدالالجدرحوأمداسدببه،ذكدرغيرمنالتعديليقبلُ("6)
.وغيرهمالمحدثين

ذلددك،إليددهُطلددبلددوإذذكرهددا؛يصددعبكثيددرةالتعددديلأسددبابفددألن:التعددديلفدديالت سدديراشددتراطعدددمأمددا
فيعدد"كدذاوركدذاي عدلولديس."فعلدهعليهيجبمافيعد،"وكذاكذاي عل:"اْلُمَعدَّلحقِّفييقولأنللزمه
فددييشددقفددالواحددد،بددأمريحصددلفإندده:الجددرحأمددا.ومشددقةُعْسددرٌفيددهشددكروهددذاتركدده،عليددهيجددبمددا

،الدراويتددريب،وانظر(1/541)وعلومهاالنبويةالسنةخدمةفيوجهودهالجوزيةقيمابن".ذكرهالغالب
 (1/305)السيوطي

(.2/211تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(7) 
(.16/433)جالمرجلالسابق(8) 
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 المبحث الخامس
واة المعدَّلين ونتائجه  جدول الرُّ

 .أولا: جدول المقارنة

 مالحظات خالصة القول قول الذهبي قول الناقد الراوي م

واة المعدَّلون بمصطلحات تدّل على تأكيد الّتعديل وتوثيقه م بأفعل التفضيل، المرتبة األولى: الرُّ
.أو معنى لفظاا أو بتكرار الصفة   

يم ْبن   .1 إْبرَاه 
َأْحَمد ْبن 
ب ْشران  
 الّصيرفيّ 

َكاَنهذا"
الشيخثقة
ثقة..وَكاَن
ثقةجميل
 األمر".

-
 

ابدنالجدوزيأبدداوافدق ثقة
القاسدددمعلدددىتوثيقدددده،
وفدددددددددديعبددددددددددارةأبددددددددددي
القاسدددددددددددددددماألزهدددددددددددددددري
إنصددافللددرَّاويفلعلدده
أرادبقولدددده"ومدددداكددددان
يعددددددرفالحددددددديث"أي
مددددددددددداكدددددددددددانيعدددددددددددرف
دددددددنعةالحديثيددددددددة" "الصَّ
ولدددددددذلكانتقدددددددىعنددددددده
الدددددددَّارقطني،وكتددددددب
هدددوعندددهانتخابدددًاولدددم

 ينزلهعنالثِّقة".

الَحَسن  بن    .2
أبي بكر، أبو 
علي الَبزَّاز 
 البغدادي

"منأْوثقمن
َبرَّأاهللفي
الحديث،

وَسم اعيمنه
إلّيمن أحبُّ
السَّما من

 َغيره"

ُل، َماُم،الَ ا   "اإل 
ُدْوُق،ُمْسن ُد الصَّ

َراق"  الع 

ثقة
 

النقددادأبدداكددلوافددق
القاسددمعلددىتوثيقدده،
وكانددددددتعبددددددارةأبددددددي
القاسدددددمأرفدددددلوكددددددان
فيهددددداتعدددددديلللدددددراوي

 بالنسبةلغيره.
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 مالحظات خالصة القول قول الذهبي قول الناقد الراوي م
علي ْبن َعْبد   .3

الكريم َأب و 
 الَحَسن الوزَّان

قالالخطيب
البغدادي:
"حدثنيعنه
األزهري

وسألتهعنه
فقال:كان
مق اًل،وكان
 ثقةثقة"

ثقة -
 

 أخرى أقوارً لمأجد
 .الراوي في للنقاد

واة وتوثيقهم.ةالثاني المرتبة واة المعدَّلون بمصطلحات تدّل على تعديل الرُّ  : الرُّ

واة المعدَّلون بألفاظ تدل على التصريح بالتوثيق:  أولا: الرُّ

يم ْبن   .4 إ ْبرَاه 
م َحمَّد، أبو 
اسَحاق 
ي يص   الم صِّ

ثقة - ثقة

 

النقددددادمعظددددموافددددق
أبددددددددداالقاسدددددددددمعلدددددددددى

 توثيقه.

َأْحَمد ْبن َأب ي   .5
 طالب الكاتب

قدددددالالخطيدددددب
البغددددددددددددددددددددددددادي:
"سدددددددددمعتأبدددددددددا
القاسماألزهري
ذكدددددددددددددددددرأبدددددددددددددددددا
الحسددددددددددددددددددددددددددددددددددددن
العتيقي،فدأثنى
َعَلْيدددددددددددده خيددددددددددددرًا

 ووثّقه"

ثقة -

 

ثقدددددددددددددةكمددددددددددددداقدددددددددددددال
األزهددددددددددددري،وكددددددددددددالم
الخطيدددددددددددبري يدددددددددددد
جرحددددددًاورتعدددددددياًل،
وبالتدددددددددددددددددداليت ددددددددددددددددددرد

بيدددددداناألزهددددددريفددددددي
 حالالرَّاوي.
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 مالحظات خالصة القول قول الذهبي قول الناقد الراوي م
َأْحَمد ْبن   .6

 ،م َحمَّد
المعروف 
 بالَعتيقي

اإلمام،المحدث،“ ثقة
 ”الثقة"

ثقة

 

النقددددادأبدددداكددددلوافدددق
القاسماألزهريعلدى

 توثيقه.

الَحَسن بن   .7
إْبرَاهيم، أبو 
 َعلي الَعْطشي

يسكن" ثقة
العطش بسوق
ابن جوار في
وكان  الُ رات
 يحلقالرؤوس"

ثقة -
 

أجدأقواًرأخرىلم
 .للنقادفيالراوي

اْلَحَسن ْبن   .8
م َحمَّد، َأب و 
 َعل ّي الَمْرَوز ي

سمعتمن" 
هذاالشيخ
بععكتاب
الجاملألبي
عيسىوكان
شيخًافهمًاثقة

 لههيبة"

ثقة -

 

لمأجدأقواًرأخرى
 .للنقادفيالراوي

9. 
 

َسْين  ْبن   اْلح 
َأْحَمَد، َأب و َعْبد  
ْيَرف يّ   اللَّه  الصَّ

"كانثقة
فحسدوه
 فتكلَّموافيه"

"الحافظ..تكّلمفيه
ابنأبيال وارس
 بن سحادة"

ثقةحافظ
 

النقددادأبددامعظددموافددق
القاسددددددمعلددددددىتوثيقدددددده
وكدددددددددددالمابدددددددددددنأبدددددددددددي
ال دوارسريلت ددتإليدده

فإنددددددده–واهللأعلدددددددم–
تكلددمفدديالددراويبددن س
حددادة،ولعددلهددذاندداتج
عدددددنحسددددددكمددددداقدددددال
األزهريوهذاإنصداف
مندددهللدددراويودقدددةفدددي

 معرفةحاله.
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 مالحظات خالصة القول قول الذهبي قول الناقد الراوي م
َسْين بن   .10 الح 

َجْعَفر أبو 
م الوزَّان  الَقاس 

تِّيرًا "كانثقةس 
 صالحًا"

ثقة -

 

النقددددادأبدددداكددددلوافدددق
 القاسمعلىتوثيقه.

َسْين بن   .11 الح 
ع َمْر، َأب و َعْبد  
ي  اللَّه الَبْغَداد 

   - "ثقة"

ثقة
 

النقددادأبدداكددلوافددق
 القاسمعلىتوثيقه.

ـــن   .12 ـــْين ب َس اْلح 
ــــــد  َأب ــــــو  م َحمَّ
َعْبـــــــد  اللَّـــــــه  

 الدِّْهقان

"كانشيخًا
 ثقة"

-
 

وافدددددقالبرقدددددانيأبدددددا ثقة
 .القاسمعلىتوثيقه

عبد اهلل بن   .13
َأْحَمد أبو 
  جعفر الَفار سي

قدددالالخطيدددب
البغدادي:"قال
لددددددددياألزهددددددددري
سدددددددددمعتمدددددددددن
أبدديجع ددربددن
شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداذان
ال ارسددددددديفدددددددي
منزلنافديسدنة
ثددالثوسددبعين
وثدددددالثمائدددددة،
قلدددددددت:فكيدددددددف
حالددددددددده؟قدددددددددال:

 ثقة"

 

لمأجدأقواًرأخرى ثقة -
 .الراويللنقادفي



85 

 مالحظات خالصة القول قول الذهبي قول الناقد الراوي م
َعْبــد اللَّــه بــن   .14

ــــــن  ــــــد ب م َحمَّ
ـــــن  ْيَســـــى ب ع 
ــــو  ــــدان أب  َحْم
 الطَّيب الَقار ئ 

"كدددددددددانجارندددددددددا
وحددددددددددثناعدددددددددن
إسدددددددددددددددددددددددددددماعيل
الصددد اروغيدددره
وكددددددددددددانأبددددددددددددوه
سددددافربددددهإلددددى
قدددددددددةفسدددددددددمل الرَّ
مددنابددنسددعيد
الحرَّاني،وكان

 ث َقًة"

 أبو قال كما ،ثقة -
 األزهري القاسم

 أخرى أقوارً لمأجد
 .الراوي في للنقاد

َبْيد اهلل بن   .15 ع 
أْحَمد أبو 
َسين   الح 

النقددددادأبدددداكددددلوافدددق ثقة  - "ثقة"
 القاسمعلىتوثيقه.

ــــن   .16 ــــد اهلل ب َبْي ع 
عبـــــد الـــــرحمن 

 الز َهر ي

 "ثقة"
 

 ""ُمسن دكبيرالقْدر

 
النقددددادأبدددداكددددلوافدددق ثقة

 القاسمعلىتوثيقه.

ع َبيد اهلل بن   .17
ْثَمان أبو  ع 
ْرعة   ز 

 "ثقة"
 

ثقة -
 

اوافددددددقالَعتيقدددددديأبدددددد
القاسماألزهريعلدى

 توثيقه.

َعل ّي ْبن عمر   .18
َأب و اْلَحَسن 
 يعرف بالسُّكري

يرفي  وبالصَّ

"صددددوق،كدددان
سدددددددددماعهف دددددددددي
كتددددددددبأخيددددددددده،
لكددددددددددنبعددددددددددع
أصدددددددددددددددددددددددددددددحاب
الحدددددددددديثقدددددددددرأ

صدوقسماعه -
صحيحفيكتب
أخيه،ماعداما
أدخلعليهبعدما
بصرهكماقال كفَّ
األْزَجي:"ثقةفي

فقبععالنقادأباوا
القاسددمعلددىتوثيقدده،
ولعددددددددددلفدددددددددديكددددددددددالم
البرقددددددددددددانيتحددددددددددددامالً

 علىالراوي.



86 

 مالحظات خالصة القول قول الذهبي قول الناقد الراوي م
عليدددددددددددهشدددددددددددديئًا
منهددددالددددميكدددددن
فيدددددددهسدددددددماعه،
وألحدددددددددددقفيددددددددددده
السددما ،وجدداء
آخرون،فحكوا
اإللحددددددددددددددددددددددددددداق،

وأمددددداوأنكدددددروه،
الشدددددددديخفكددددددددان
 ف ين سهثقة"

ن سه،ولكنتكلم
فيهلماَقرأعليه
بععطلبة

الحديثشيئًالم
يكنفيسماعه

وأل حقفيهالسما ،
ولعلهذاكانفي
آخرعمرهلما
 ذهببصره.

َعل ّي بن   .19
م َحمَّد، أبو 
 الَحَسن الثََّقف ي

 رديء صدوق، - ""ثقة
الكتاب

 
 

 أبا النقادكلوافق
األزهريعلى القاسم

تعديله،وكانت
أحكامهمدون

 حكمه.
ع َمر ْبن أحمد   .20

َأب و حفص ْبن 
ين  َشاه 

"كانثقة،وكدان
عندددددددددددددددهعددددددددددددددن
البغدددددددددويسدددددددددبل
مائددددددةأوثمدددددددان
مائدددددددددددةجدددددددددددزء"،
وقدددددالالخطيدددددب
البغددددددددددددددددددددددددددددادي:
"الشدددددددددددددكمدددددددددددددن

  األزهري".

الحافظ،الواعظ،"
محدِّثبغداد،

 وُم يدها"

النُّقددددددادمعظدددددموافدددددق ثقة
أبددددددددداالقاسدددددددددمعلدددددددددى
توثيقدددددددددددددده،وكانددددددددددددددت
أحكدددامهمأعلددددىمددددن

 حكمه.

ع َمر بن م َحمد   .21
ـــــــم  أبـــــــو الَقاس 

 الَبْغَداديُّ 

"كانثقًة
 عدًر"

النقدادعلدىكلوافق ثقة "ثقة"
أبددددددددداالقاسدددددددددمعلدددددددددى

 توثيقه.
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 مالحظات خالصة القول قول الذهبي قول الناقد الراوي م
م حمَّد بن   .22

إْبرَاهيم بن 
أب و َحْمدان 

 الَبْغَدادي َبْكر

وافقأبوبكر ثقة - "ثقة"
الخاللأباالقاسم
 علىتوثيقه.

ــــــــد  ْبـــــــــن    .23 م َحمَّ
يم  ــــــــــــــــــــــــرَاه  إ ْب

 الطَّْرس وسي
 

- "ثقة"
 

ثقة
 

النقددددادأبدددداكددددلوافدددق
 القاسمعلىتوثيقه.

م َحمَّد بن أْحَمد   .24
أبو إسحاق 
 سيي ْعرف بالق َديْ 

وافدددددددددقابدددددددددنحبدددددددددان ثقة - ثقة"     
القاسددددددددماألزهددددددددرياأب

 .علىتوثيقه

م َحمَّد بن   .25
أْحمد بن 
العّباس، 
البغدادي 
الَجْوهريُّ 

األْشعري نّقاش 
 الفّضة

وكان"ثقة،
أحدالمتكلمين
علىمذهب
  األشعري"

وافددددددددددددددددقالخطيددددددددددددددددب ثقة -
البغدددداديأبددداالقاسدددم

 علىتوثيقه.

م َحّمد بن   .26
 أْحمد الَجْشم ي

ثقة - ثقة""
 

اوافدددددقكدددددّلالنقدددددادأبددددد
القاسدددماألزهدددريعلدددى

 توثيقه.

م َحمَّد بن   .27
َأْحَمد أبو َبكر 

فَّار  الصَّ

نبيلثقةكماقال - "نبيلثقة"
القاسماألزهريأبو

 

لمأجدأقواًرأخرى
 .للنقادفيالراوي

م َحمَّد ْبن   .28
 الَجْوَهر يّ أْحَمد 

النقادأباكلوافق ثقة "ثقة" "ثقة"
 القاسمعلىتوثيقه.
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م حّمد بن   .29

َسين أب و  الح 
 الطيب التَّْيم لي

"ثقددة،قدددمعلينددا
أبددددددددددددوالطيددددددددددددب
محمدددددددددددددددبددددددددددددددن
الحسددددددددددددددددددددددددددددددديني
التيملددديالكدددوفي

سددنةبغدددادوفددي
سدددددددتوسدددددددبعين
وثالثمائددةفكتددب
الندددداسعنددددهثددددم
رجدددددددددددددددلإلدددددددددددددددى
الكوفدددددددة،قددددددددال:
"وكدددددددددددددانثقدددددددددددددة
  يتشيل".

النقددددددادكددددددلوافددددددق ثقة "ثقة"
أبدددددددداالقاسددددددددمعلددددددددى

توثيقه.

. 

م َحّمــــــــد بـــــــــن   .30
ــــــــــــــــــــــاس  العّب

 الَخزّاز.

"كدددددددانُمْكثدددددددرًا،
وكدددددددددددددانفيددددددددددددده
تسدددامح،وربمدددا
أرادأنيقدددددددددددددددددرأ
شددددددددددددددددددددددددددديئًا،ور
يقدددددربأصدددددله،
فيقدددددددددددددرأهمدددددددددددددن
كتدددددددددددابأبدددددددددددي
الحسددددددددددنبددددددددددن
الددددددددّرزازلثقتدددددددده
بددددذلكالكتدددداب،
نلددددددددميكددددددددن وا 
فيدددددددهسدددددددماعه،
وكددانمددلذلددك

 ثقة"

"اإلمامالمحدث
 الثقةالمسند"

ثقةفيهتساهل


 

النقدددددددددادكدددددددددلوافدددددددددق
اإلمدددددددامأبددددددداالقاسدددددددم
علددددىتوثيقدددده،وقددددال
اإلمددددددامأبددددددوالقاسددددددم
وأبددددددددددددددددددوال ددددددددددددددددددوارس

لأبدوصبتساهله،وف
القاسدددددمفددددديطبيعتددددده

الددراويحيددثأفددادأن
قددددددديقددددددرأشدددددديئًامددددددن
نلددددم غيددددرأصددددلهوا 
يكددددددنفيددددددهسددددددماعه،
وهذايدلعلدىزيدادة
علمعنددأبديالقاسدم
باإل ددافةإلدددىدرايدددة
 دقيقةبحالالراوي.
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ــــــن   .31 ــــــد ب م حّم

الَفَضــــــــــــــــــــل 
 الَحْربي

اوافدددددددقالعتيقددددددديأبددددددد ثقة - ""ثقة
القاسماألزهريعلدى

 توثيقه.

ــد   .32 مــد بــن َزْي محَّ
أبـــــو َعبـــــد اهلل 

 اأَلْبزَاري

"قددددددددددمعليندددددددددا
أبددددددددددوعبددددددددددداهلل
بددددددددددددنمددددددددددددروان
بغدددددددادوحدددددددث
بهدددددددددددا،وكدددددددددددان
ثقددددددددددة،جميددددددددددل

 الظاهر"

النقددادأبدداكددلوافددق ثقة -
 القاسمعلىتوثيقه.

م َحمَّد ْبن   .33
 مْسلم ْبن 
المثنى 
ي  الق َضاع 

"وثقهجماعةوتكلم "ثقة"
فيهالبخاريولم
  يترك"

ثقة
 

النقددددددادمعظدددددموافدددددق
أبددددددددداالقاسدددددددددمعلدددددددددى

 توثيقه

َيْعق وب بن   .34
م وسى، َأب و 
َسين  الح 
 اأَلْرد بيلي

النقادأباكلوافق ثقة - ثقة""
 القاسمعلىتوثيقه.

ي ْوس ف  بن    .35
، َأب و ع َمرَ 

 الفتح القّواس

كددددددانيوسددددددف"
القددددددواسعدددددددًر

 ثقة"

محدِّثمشهور"،
وقالفيمو ل
َماُم، آخر:"اإل 

،الُقْدَوُة، بَّان يُّ الرَّ
"الُمَحدُِّث،الثَِّقةُ

 

النقادأباكلوافق ثقة
 القاسمعلىتوثيقه.
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واة المعدَّلون بألفاظ تدل على الثّناء بما يدل على إمامة وعلم، وضبط الراوي:  ثانياا: الرُّ
خلف  بن   .36

م َحّمد 
ي ط   الواس 

"كددددداَنحافظدددددًا،
دددددددد َوَكددددددداَنُمَحمَّ
ْبدددددددددددددددددنَأب دددددددددددددددددي
ال ددددددددددددددددددددددددددددددددوارس

 "أستاذه

َماُم،الَحاف ُظ، "اإل 
النَّاق ُد"،وزادفي
مو لآخر:

 "الكبير"

النقددددادأبدددداكددددلوافدددق حافظ
القاسددددمعلددددىتعددددديل
الددراويوأطلقددواعليددده

 لقب"الحافظ".

ع بيد اهلل بن   .37
 محمد الَفَرضيّ 

"كددددددددانإمامددددددددًا
 مناألئمة"

أحدددشدديوخالعددراق"
ومنسارذكرهفدي

 اآلفاق"

أبدددداوافدددقكددددلالنقدددداد ثقة
القاسددددمعلددددىتعديلدددده

مامته  .وا 

َعل ــــــــّي بــــــــن   .38
َمــــــر، أبــــــو  ع 
اَلحَســــــــــــــــــن 

 الدَّاَرق ْطن يُّ 

"كانذكيًا،إذا
ُذك رشيًئامن
العلمأينو 
دعنده َكاَنُوج 
منهنصيب

"وافر
 

"الحدددددافظالمشدددددهور
صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداحب

قدددالالمصدددن ات"،و
فددديمو دددلآخدددر:
"اإلمددددددددددددددددامشدددددددددددددددديخ

حددددددددددددافظاإلسددددددددددددالم
مدددددددددان،الحدددددددددافظالز

الشدددددهير،صددددداحب
 السنن"

وافدددقكددددلالنقددددادأبددددا إمامثقةمشهور
القاسددددمعلددددىتوثيقدددده

مامته.  وا 
 

م َحمَّد ْبن   .39
اْلَعبَّاس ْبن 
أْحَمد ْبن 
م َحمَّد ْبن 
 الف رات

"خلّدددددددددددفابدددددددددددن
ال ددددراتثمانيدددددة
عشدددرصدددندوقًا
مملددددددددوءةكتبددددددددًا
أكثرهدددددابخطددددده
سددوىمدداسددرق
مدددددددددددددددنكتبددددددددددددددده

النقددددادأبدددداكددددلوافدددق ثقة "الحافظ"
 القاسمعلىتوثيقه.
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وكانددددددددددددتلدددددددددددده
أي دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددًا
سماعاتكثيدرة
مددددددلغيددددددرهلددددددم
ينسدددددخهاقدددددال:
وكتابددددددددددههدددددددددددو
دددددددددددةفدددددددددددي الُحجَّ
صدددددددحةالنقدددددددل
 وجودةال بط

واة دون بلوغهم درجة اّلتوثيق. :المرتبة الثالثة واة المعدَّلون بمصطلحات تدّل على تعديل الرُّ  الرُّ

م حمَّد بن   .40
أب و أحمد، 

 أْحَمد الَجر ْيريّ 

ماسمعتفيه"
 "إرخيراً

وافددددددقابددددددنالجددددددوزي صدوق -
أبدداالقاسددمفدديالثندداء

 عليه.

م َحّمد بن َعل ي   .41
أبو بكر 
 العْنبري

صدددددوق،وقددددد"
تكلمدددددددددددوافيددددددددددده
لسدددددببروايتددددده
عددددناأُلْشددددناني
كتدددددددددابقدددددددددراءة

 عاصم".
" 

صددددددددددددددددوقكثيدددددددددددددددر -
السد ر،تكلمدوافيدده؛
لروايتددددددددددددددددددهعددددددددددددددددددن

كتدددددددددداباألْشددددددددددناني
قراءةعاصم،ولعل
هدددددددذات سددددددديرقدددددددول
العتيقددددددددددددددددديبأنددددددددددددددددده
متسددددددددددددددددداهلفدددددددددددددددددي

 الحديث

وافقالبرقانيأبا
القاسمعلىتعديله
 وكانحكمهأرفل.
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واة   المعدَّلين. ثانياا: نتائج جدول الرُّ
،منها:عدَّةنتائجوملحوظاتيمكنالوقوفعلىماسبقوبعد

1-  الرواة عدد بلغ اإلمام عند األزهريالمعدَّلين القاسم راوًيا41)أبي ) وذلك باستعمال،
، ثقة»متنوعةفيأل اظها،مختل ةفيمدلورتها،وكانمصطلحكانتومصطلحاتعبارات

وماشابههمنأكثرالمصطلحاتاستعماًر.

َواة،معظمفيالقاسماألزهريأبااإلمامالنُّقادوافق -2 :كالتاليأحكامهعلىالرُّ

َواة.20) تعديلوافقكلالنُّقَّادفي-أ  (منالرُّ

َواة.4) تعديلالنُّقَّادفيمعظمووافق-ب  (منالرُّ

َواة.3) تعديلووافقبععالنُّقَّادفي-ج  (منالرُّ

َواة.8) تكلمناقدواحد،ووافقأباالقاسماألزهريفيتعديل-د  (منالرُّ

واة6)تعديلالقاسماألزهريفيووت ردأب-ه (منالرُّ

القاسماألزهري،ومدىتوسطهفيحكمهعلىيائيةتبّينمدىاعتدالاإلمامأبوهذهاإلحص
َواةوتعديلهم. الرُّ

الذهبيعلى) .3 اإلمام اإلمام17حكم عليهم الذينحكم الرواة من األزهري، ( القاسم أبي
وبيانذلككاآلتي:

واةجميعًا،وبنحول ظأباالقاسماألزهريالذهبيوافقاإلمام - أبي اإلمامفيتعديلهؤرءالرُّ
 القاسماألزهريأوقريًبامنه.

4.  على حجر ابن اإلمام حكم الرواة،واحدبينما القاسممن أبو اإلمام عليهم حكم الذين
أوقريًبامنه.هبنحول ظاألزهري

مأبيالقاسمعلىجميلالرواةالمعدَّلينعنداإلمافيبيانخالصةالحكمالباحثةاجتهدت .5
 األزهري، تعديلهوافقتوقد ل ظواةالرّغلبألهفي منههبنحو قريًبا منأو فيأيحكم
 أحكامه.







 
 
 
 

 الفصل الثالث
 منهج اإلمام  أبي القاسم األزهري في الَجْرح
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 األولالمبحث 
 أبي القاسم األزهري ومدلولتها مصطلحات  الَجْرح  عنَد اإلمام  

 
،واجتهدتالقاسماألزهريأبيام اإلمعندجرحفيهذاالمبحثقمتباستقراءمصطلحاتال

 ،وقدقسمتهذاالمبحثإلىثالثمطالبعلىالنحوالتالي:فيبيانمدلورتها
واة. مصطلحات تدل: المطلب األول  على الجرح اليسير للرُّ

 اإلمام َتَكلَّم األزهري القاسم مصطلحاتأبو استعمل وقد َواة، الرُّ من عدد جرح في
أحياًنا مدلورتها في مختل ة أل اظها، في متنوعة وعبارات لمصطلحات، عرع يلي وفيما

أبيالقاسماألزهري .وعباراتالجرحعنداإلمام 

ونحوه إما تضعيف ألمره دون تقييد "ضعيف في  كان ضعيفاا "التصريح بالتضعيف بقول:  .1
مَّا تضعيف بتقييد ضعيف في روايته عن فالن.كان ضعيفاا"روايته ومذهبه"، "  ، وا 

و وهيمصطلحاتتددددلُّ َواة، المصطلحاتفيجدددرحالرُّ مناستعمالهذه ُيكثرالنُّقَّاُد
ال عف درجات،فهنددداك عفيسير،وآخددددرشديددد.على عدددددفالرَّاويصراحًة،ولكنَّ

وحديدثمنُعرفبال عفاليسيرُيعتبربه،وقديتقوىبالمتابعاتوالشواهد،بخالف
وبينأسوأالَجْرحوأسهلهمراتبرتخ ى،:"منُعرفبال عفالشديد،قالالحافظابنحجر

الحديث،َأشّدمنقولهم: عيف،أوليسفقولهم:متروك،أوساقط،أوفاحشالغلط،أومنكر
،أوفيهمقال" .(1)بالقويِّ

اإلمامأب القاسماألزهريكغيرهمنالنُّقَّادقدَفرَّقبينالنوعين،فكانإذااوالمالحظأنَّ
أرادال عفالشديدفيالرَّاوييذكرهذهالمصطلحاتثميقيدهابزيادةتدلعلىذلك،أمَّاإذا

اليسيرفيطلقهادونزيادة.أرادال عف
 ومن نماذج استعمال اإلمام أبي القاسم األزهري لهذه المصطلحات: 

القاسمالشاهدالمقرئ:" عيففيروايتهوفيبيلهفيطلحةبنمحمدبنجع ر،أقو ‒
.(2)مذهبه"

                                                           

(.136(نزهةالنظر،ابنحجر)ص1)
(.10/480بغداد،الخطيبالبغدادي)جتاريخ(2) 
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َبْكراللَّْخميالَخزَّاز:"كانثقة،وذكرهمرةأخرى:فقال:يولهفي:ُمَحمَّدبنُحَمْيد،أبوق ‒
 .(1)كان عي ًا"


 .(2)وقولهفي:عبداهللبنموسىبنإسحاقالهاشميالبغدادي:"ي عف" ‒

 جْرحه جرحاا يسيراا: على واة بما يدلالطعن في الرُّ  .2

أبوالقاسماألزهريفياستعملهاإلمامهذاالمصطلح كان حافظاا إل أنه لّين الحديث":" -
الراوي حق : بكر أبو إسماعيل، بن فيالُمْستمليمحمد ليِّن أنه إر حافظًا "كان :

 .(3)الرواية"
استعملهاإلمامأبوالقاسماألزهريفيحقالراويولقد "تكلموا فيه": - :اْلُحَسْينبنُمَحمَّد 

.(4)الدَّقَّاق:"تكلموافيه"
َحمَّدبنولقداستعملهاإلمامأبوالقاسماألزهريفيحقالراوي:م"كان أعمى القلب": -

 .(5)ُعَبْيداهللبنالَ ْ لبنَقَ ْرَجل:"كانأعمىالقلب"
األزهريفي: اوي بتشبيهه بغيره من الّضعفاءتضعيف الرَّ  .3 القاسم أبو اإلمام حيثقال

الحَسن َأُبو ُمَحمَّد، ْبن "أْحَمد المقرئالّراوي: "ذاكرتأبا:التَّمَّار الخطيبالبغدادي: قال
القاسماألزهريحالهذاالشيخوقلت:أراه عي ًاألنفيحديثهمناكير،فقال:نعم،هو

.(6)"مثلأبيسعيدالعدوي
 

 : مصطلحات تدل على الجرح الشديد للّرواة.المطلب الثاني
 مصطلحات الجرح الشديد المفردة.أولا: 

،أي:(7)"ي يدن يالمعنىارصطالحيلكلمة"ث َقة""ماكانثقةمصطلحة":ثق "ما كان -
مصطلح"ليسبثقة"،أو"غيرثقة"،»"ي ديدن يالرَّاويأَلْنيقالله: أوث َقة"،وعليهفإنَّ

                                                           

(.2/211تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(1) 
(.11/384)جالمرجلالسابق(2) 
(.2/388)جن سهالمرجل(3) 
(.8/669)جالمرجلن سه،(4) 
(.3/575ج)المرجلن سه،(5) 
(.6/204)جالمرجلن سه،(6) 

(.1/589العدالة،وتمامال بط،انظر:النكتالوفّية،للبقاعي)ج(الثَِّقة:منَجَمَلالوص ين:7)
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"ونحوهامنالمصطلحاتتستعمللبيانال عفالشديدفيالرَّاوي،ورمأمونثقةغير"
بواحدمنأهلها،ورُيستشَهُدبه،ورُيعتبربه"وهذهمرتبة" .(1)رُيحَتجُّ

ْمرَوقداستعملاإلمامأبوالقاسماأل انْبنُموَسىْبنزهريهذاالمصطلحفي:ُمَحمَّدْبنع 
 .(2)ُعَبْيداللَّهالَمْرُزَباني،حيثقال:"كانمعتزليًا،وماكانثقة"يُعَبْيد،َأبُ

فيتحقيقهلكتاب"قواعدفي-رحمهاهلل-قالالشيخعبدال تاحأبوُغدَّة"ليس بشيء": -
:"التعبيربقولهمفيالرَّاوي:ليسبشيء،جرحقويعند(3)علومالحديث"لإلمامالّتهانوي

معين ابن سوى الجمهور أنَّ بشيء، ليس بقوله: فيها يَعني فإنَّه وايات، بععالرِّ في
وايات،فإنَّهيعنيبقوله:ليسبشيء،ت عيف أحاديثهقليلة،رَجْرحه،وأمافيأكثرالرِّ

الرَّاويت عيً اشديًداكالجمهور.

ذاقالالشافعي فَيعنيبهأنَّهَكذَّاب".«حديثهليسبشيء»أوالُمَزن يوا 

،قال:"ُرويناعن(4)ذكرالشيخأبوُغدَّةماأخرجهاإلمامالسخاويفي"فتحالمغيث"ثم
أْكُس إبراهيم أبا يا لي: فقال َكذَّاب، فالن أقول: وأنا يوًما، الشافعي سمعني قال: الُمَزن ي،

دَّة،أل اَظكأحَسنها،رتقلفالن:َكذَّاب،ولكنقل:حديثهليسبشيء"،ثمعقبالشيخأبوغُ
كناية ولكنها التَّجريح، أل اظ أشّد هي التي السادسة المرتبة أل اظ من عندهما "فهي قائاًل:

وليستبالصَّريح".

.(5)كماجاءفيالصحيحينالُكهَّان(عبارة:"ليسبشيء"على)وقدأطلقالنبي

                                                           

(.2/295(فتحالمغيث،للسخاوي)ج1)
(.4/227تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(2) 

(.252(قواعدفيعلومالحديث،التهانوي)ص3)
(.2/292(فتحالمغيث،السخاوي)ج4)
األدب/قدولالرجدلللشَّديء:لديسب شديء،وهدوَيْندو يأندهلديسبحدق(مت قعليه:صحيحالبخاري،البخاري،5)

َوالُمَنددداف ق ،َوَأْصدددَواُتُهْم6213:رقدددمالحدددديث8/47 ر  .وصدددحيحالبخددداري،البخددداري،التوحيدددد/ق دددَراَءة ال َددداج 
َرُهْم، ُزَحَندددداج  لسددددالم/تحددددريم.وصددددحيحمسددددلم،مسددددلم،ا7561:رقددددمالحددددديث9/162َوت اَلَوُتهُددددْمَرُتَجدددداو 

تيانالُكهَّدان، .مدنحدديثعائشدةر دياهللعنهدا،قالدت:َسدَأَل2228:رقدمالحدديث4/1750الَكَهانةوا 
،َفقَددداَلَلهُددْمَرُسددوُلاللَّدده ُأَندداٌسَرُسددوَلاللَّدده  الُكهَّددان  :"َلْيُسددواب َشدددْيٍء"،قَدداُلوا:َيدداَرُسددوَلاللَّدده ،فَدددإ نَُّهْمَعددن 

دنَُيَحدِّ َوَسدلََّم:"ت ْلدَكالَكل َمدُةم  َيُكوُنَحقًّا؟َفَقاَلَرُسوُلاللَّده َصدلَّىاهلُلَعَلْيده  الَحدقِّ،َيْخَطُ هَداُثوَنَأْحَياًناب الشَّْيء 
اَئة  ْنم  الدََّجاَجة ،َفَيْخل ُطوَنف يَهاَأْكَثَرم  َقرَّ َول يِّه  ،َفَيُقرَُّهاف يُأُذن  نِّيُّ َكْذَبٍة".الج 
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ذاقالاإلمامأبوالقاسماألزهري الشديدفيالرَّاوي،فإنَّهيعنيال عف«ليسبشيء»وا 
علىوجهين:«ليسبشيء»مصطلح استعملاإلمامأبوالقاسماألزهري،ولقدكالجمهور

ي:":استعماًرمطلقًابدونزيادة:منذلك،قولهفي"الوجه األول ليسأْحَمدْبنُمَحمَّدالَبْغَداد 
.(1)بشىٍء"

ينالَهْمذاني:في::استعماًرمقيدًابزيادة:منذلك،قولهالوجه الثاني " عيفالَحَسنبنالُحس 
(2)ليسبشيءف يالحديث"

«ريسوىشيًئا»عبارةيسوى شيئاا": "ل - علىأنَّ ،منعباراتالجرحالمطلقالتيتدلُّ
بواحدمنأهلها،ورُيستشَهُدبه،ورُيعَتبُر الرَّاويفيمرتبةال عفالشديدالتي"رُيَحتجُّ

:"...وفالنليسبشيء،أورشيء،أو(4)«فتحالمغيث»اإلمامالسخاويفي،قال(3)به"
فالنريساويفلًسا،أوريساويشيًئا،ونحوذلك".

بدون«شيًئاىريسو»وقداستعملاإلمامأبوالقاسماألزهريمصطلح استعماًرمطلقًا
.(5)دادي:"ريسوىشيئًا"إْسَماعيلبنمَحّمدالَبغْزيادةحيثقالفيالراوي:

منمصطلحاتالجرحالشديد،ولقداستعملهاإلمامأبوالقاسماألزهريكان يطعن عليه":" -
الحريرييَأبُ،اْلُحَسْينبنَعل يّفيالّراوي اللَّه  سمعت"حيثقالالخطيبالبغدادي:َعْبد 

ماألزهرييطعنعليه،ويذكرَأنَُّهَكاَن يستعيرمنهأصوًررسما َلُهفيهافينقلأبااْلَقاس 
 .(6)منها"
 مصطلحات الجرح الشديد المكررة لفظاا، أو معنى.ثانياا: 

 "ضعيف ليس بشيء في الحديث".  ضعيف ليس بحجة"، -

تعد" ال عفالشديدعلىهذهالمصطلحاتمنمصطلحاتالجرحالمطلق،والتيتدلُّ
 .(7)"ُيحتجُّبحديثهورُيستشَهُدبهورُيعتبُربهفيالرَّاويبشكلصريح،فال

                                                           

(.6/244)جتاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(1) 
(.8/254)جالمرجلالسابق،(2) 

(.2/295(فتحالمغيث،للسخاوي)ج3)
(.292-2/291(المرجلالسابق،)ج4)

(.7/309تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(5) 
(.8/633)جالمرجلالسابق،(6) 

(.2/295)ج(فتحالمغيث،للسخاوي7)
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حيثقالفيه:(1)بر ياللَّهْبنمحمدْبنُبّطةالُعكَولقداستعملهافيالراوي:ُعَبْيد

ليسبحجة" (2)" عيف عيف، الراوي: وفي ، الَهْمذاني: ين الُحس  بن " عيفليسالَحَسن
.(3)بشيءف يالحديث"

 

 مصطلحات تدل على رمي الّرواة بالكذب أو الوضع.: المطلب الثالث
 الرَّمي بالكذب.أولا: 

 ، كان كّذاباا"، "كذَّاب"، "كان دّجالا كّذاباا":لم يكن ثقة" -

،"كاندجاًركذَّابًا"منأشدمصطلحاتالجرحالمطلق،قالالحافظ«َكذَّاب»مصطلح
ا ي لالحديث".أُ:"وأرد(4)-رحمهاهللتعالى-الذهبي الَكذَّاب،أوو َّ  عباراتالجرح:دجَّ

اإلمام قال و عه، لبيان إ رَّ روايته تحرم مو و  حديث الَكذَّاب الرَّاوي وحديث
اهللتعالى-السيوطي للحديثالمو و وحكمه-(5)-رحمه الكذبالمختلق-فيتعري ه "هو :

روايته وتحرُم بهالمصنو ،وهوشرال عيفوأقبحه، فيأيمعنى-أيبو عه-ملالعلم
مبيًَّنا أيمقروًناببيانو عهلحديث-كانسواءفياألحكاموالقصصوالترغيبوغيرها،إ رَّ

ب يَن" ٌبَفُهَوَأَحُداْلَكاذ  يٍثُيَرىَأنَُّهَكذ  .(6)مسلم:"َمْنَحدََّثَعنِّيب َحد 

ُمحمَّدبنَعْبداللَّهْبنفيحق«كذاب»وقداستعملاإلمامأبوالقاسماألزهريمصطلح .1
لالشَّْيبانييه،َأبُُمَحمَّدْبنُعَبْيداللَّ :"كانأبوالم  لدّجاًركذابًا..وظاهرأمرهالُمَ  َّ

أنهكانيسرقالحديث".

                                                           

وقيلب دمالبداءأي دا،والصدحيحب تحهدا،بلددةعلدىالدجلدةفدوقبغدداد،-الُعكبرّي:ب مالعينوفتحالباء(1) 
 (.9/345وهيأقدممنبغداد،انظر:األنساب،السمعاني)ج

(.12/100تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(2) 
(.8/254)جالمرجلالسابق،(3) 

(.1/4ارعتدال،للذهبي)ج(ميزان4)
(.1/461(تدريبالرَّاوي،للسيوطي)ج5)
وايدددةعدددنالثِّقددداتوتدددركالكدددذابين،والتحدددذيرمدددنالكدددذبعلدددى6) (صدددحيحمسدددلم،مسدددلم،المقّدمدددة/وجدددوبالرِّ

َياللَُّهَعْنُهما،رسولاهلل (.1/8)عنَسُمرةبنُجْنَدبوالُمغيرةبنُشعبة،َر  
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الَحَسنالُمْقرئالعطَّاريَسنبنَيْعُقوببنُمَقّسم،أبأْحَمدبنُمَحمَّدبنالحَوقالفي
قالالخطيبالبغدادي:"سمعتأباالقاسماألزهرييقول:لميكنثقة،وقدرأيته،وسمعته

.(1)ذكرهمرةأخرى،فقال:كانكذابًا"
 الرَّمي بالوضع.ثانياا:

سوأأل اظالجرحمنأ«ي لالحديث»مصطلحكان يضع الحديث"، "وضع حديثاا": "
و قال السخاويأشّدها، تعالى-اإلمام اهلل على(2)-رحمه دلَّ بما الوصف التَّجريح "أسوأ :

ا ،ثميليهاَكذَّاب،أوي لالحديثعلىرسولاهلل»،ثمقال:«المبالغة أويكذب،أوو َّ
ال،أوو لحديثًا".  وَكذَّابدجَّ

هوالكذبالمختلقالمصنو ،وهوشرال عيفوأقبحه،»-بالأدنىشك-وحديثه
به العلم مل روايته بو عه-وتحرُم والقصص-أي األحكام في سواء كان معّنى أي في
مبيًَّنا .(3)«-أيمقروًناببيانو عه-والترغيبوغيرها،إ رَّ

عَفيالراوي:«ي لالحديث»وقداستعملاإلمامأبوالقاسماألزهريمصطلح اللَّه  ْبد 
"ا الثَّالج: ابن اللَّه َعْبد ْبن ُمَحمَّد  وكانْبن  الَمَلطيوغيره.. ُسَلْيَمان الحديثَعَلى ي ل َكاَن

 .(4)مخلًطافيالحديثيدعيمالميسملوي لالحديث"

 وفيالراوي: ْبنالحسنالمعروفبالنَُّعيمّي: عليْبنَأْحَمد النَُّعْيم يُّ َأب ي"َوَ َل َعَلْى
النَُّعْيم يُّ َفَخَرَج َذل َك، َعَلْى ْيث  اْلَحد  َأْصَحاُب تََنبََّه ثم ل ُشْعَبَة، ْيثًَا َحد  ، اْلُمَظ َّر  ْبن  َعْناْلُحَسْين  ،

َتُهف يوَ ،َوَماَتَمْنَعر َفق صَّ ْيَث،ُثمََّبْغَداَدل َهَذاالسََّبَب،َوَأَقاَمَحتَّْىَماَتاْبُناْلُمَظ َّر  اْلَحد  ه  ْ ع 
.(5)َعاَدإلىَبْغَداَد"

  

                                                           

(.6/113تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)جانظر:(1) 
(.2/286(فتحالمغيث،للسخاوي)ج2)
(.1/461(تدريبالرَّاوي،للسيوطي)ج3)

(.11/363تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(4) 
(.13/235جالمرجلالسابق،)(5) 
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 المبحث الثاني
َواة  الم َجرَّحوَن عنَد اإلمام  أبي القاسم األزهري  الرُّ

 )دراسٌة مقارنة  بين أحكام اإلمام أبي القاسم األزهري وأحكام غيره من النُّقَّاد(

 

أمورعدة،منهاماذكرهاإلمامللتعرفعلىأحوالالرواةبدقةونزاهةربدمنمراعاة
يلواصطالحهمستعيًناعلىذلك المعلميفقال:"ليبحثعنرأيكلإماممنأئمةالَجْرحوالتَّْعد 

َواَية عنهفيبع هم،ملمقارنةكالمهبكالمغيره" َواة،واختالفالرِّ .(1)بتتبلكالمهفيالرُّ

الحكم أردنا إذا المقارنة هذه أهمية الُمختلففيحكمهوتزداد الرَّاويوخاصة بجرح
الرَّاويبوجود بجرح إلىالحكم تبادر "يجبعليكأنر اللَّْكنوي: اإلمام قال وتعدياًل، جرحًا
األمرذوخطر يل،بليلَزُمعليكأنتنقحاألمرفيهفإنَّ حكمهمنبععأهلالَجْرحوالتَّْعد 

بقولك  لكأنتأخذ َيحلُّ ور منوتهويل، نكانذلكالجارُح وا  كان، لجارحفيأيراٍو
أمٌريكونمانًعامنَقُبولَجْرحهوحينئذ األئمة،أومنمشهوريعلماءاألمَّة،فكثيًرامايوجُد

.(2)ُيحكمبردجرحه،ولهصوركثيرةرتخ ىعلىَمَهرةكتبالشريعة"

َواةالُمجرحينَيجُدأنَّهَتكلَّم والنَّاظرفيأقوالاإلمامأبيالقاسماألزهري وعباراتهفيالرُّ
َواة.24فيجرح) (منالرُّ

بحسب أبيالقاسماألزهريام اإلمعندالرواةالمجروحينوفيهذاالمبحثسيتمعرع
المصطلحاتوالعباراتالتيقيلتفيَحقِّهم،ملارجتهادفيالمقارنةبينأحكامهوأحكامغيره

النُّقَّاد،ثمالوقوفعلىخالصةالقولفيالحكمعلىالرَّاوي.من










                                                           

(.258-1/257)جلمعلميا(التَّنكيلبمافيتأنيبالكوثريمناألباطيل،1)
(.116-115للكنوي)صا(الرفلوالتَّكميل،2)
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واة المجرَّحون  ير للّرواة. بمصطلحاتالمطلب األول: الرُّ  تدلُّ على الجرح الَيس 
َواةباستعمالمصطلحاتالَجْرحوعباراته، القاسماألزهريوجرَّحاإلمامأب عدًدامنالرُّ

-وهمكالتالي:
 تدل على التصريح بالّتضعيف. مصطلحاتالّرواة المجّرحون بأولا: 

 * من قال فيه: "ضعيف، رأيت كتبه كلها طرية".
ــد ْبــن د وســت َأب ــو َعْبــد اللَّــه  الَبــزَّاز، .1 ــف ْبــن م َحمَّ ــد ْبــن ي وس  مــات ف ــي شــهر  َأْحَمــد ْبــن م َحمَّ

ــارة مســجد جــامع  ــة، ودفــن حــذاء من ــوم رمضــان مــن ســنة ســبع وأربــع مائ ــي ي المدينــة ف 
 .(1)مطير"

دماألزهدري،يقدول:قول اإلمام أبي القاسم األزهري :قالالخطيبالبغددادي:سدمعتأبدااْلَقاس 
اْبندوست عيف،رأيتكتبدهكلهداطريدة،وَكداَنيدذكرأنأصدولهالعتدقغرقدت،فاسدتدرك

.(2)"نسخها
 أقوال الّنقاد في الرّاوي:

يثمنح ظه،وتكلمواف يه ،(3)فيالثقاتابنقطلوبغاذكره ،وقالاْلَبْرَقان ي:"َكاَنيسردالَحد 
.(5)ليظنأنهاعتق"(4)وقيل:إنهَكاَنيكتباألجزاءويترب َها

يث،عارفًاب ه ،حافظًاله،مكثمددةيملديف ديوقالالخطيبالبغدادي:" كاَنمكثرًامنالَحد 
الخروج،ولزمبيته"جاملالمنصوربعدوفاةَأب يطاهرالمخلص .(6)،ثمانقطلَعن 

الم طيري "(7)وقالأي ًا:"تكلمُمَحمَّدْبنَأب يال وارسف يروايتهَعن  .(8)،وطعنَعَلْيه 
دددْبددنطدداهر،يقددول:مكددثاْبددن يَسددىْبددنَأْحَمدددْبددنعثمددان:"سددمعتحمددزةْبددنُمَحمَّ وقددالع 
يث،وَكاَنإذاسئلَعنشديءأملدىمدنح ظدهف ديمعندى دوستسبلعشرةسنةيمليالَحد 

                                                           

 (.6/320انظر:تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(1) 

المرجلالسابق.(2) 
(.2/91الثقاتممنلميقلفيالكتبالستة،ابنقطلوبغا)ج(3) 

(1/228)العربلسان،ب التَُّراب َتَلطَّخََأيَفَتَترَّبَالتراَب،َعَلْيه َوَ لَ:الشيءَوَأْتَربَ(4)
(.6/320تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(5) 
المرجلالسابق.(6) 
هددد[،تدداريخ335محمدددبددنجع ددربددنأحمدددبددنيزيدددالبغدددادي،الصدديرفيأبددوبكددرالمطيددري،]المتددوفى:(7) 

(.7/695اإلسالم،الذهبي)ج
(.6/320البغدادي)جتاريخبغداد،الخطيب(8) 



102 

يث،عارفددًابال قددهَعلَددىمددذهب يَسددى:وَكدداَناْبددندوسددتفهمددًابالَحددد  مدداسددئلعندده،وقَدداَلع 
اَنعندهَعنإسماعيلالص اروحدهملءصندوق،سوىماَكاَنعندهعنغيره،مالك،وكَ

يث،فدددتكلمف يددده  قَددداَل:وَكددداَنيدددذاكربح دددرةَأب دددياْلَحَسدددنالددددارقطني،ويدددتكلمف ددديعلدددمالَحدددد 
يََّناإليهوسماعنا منده،الدارقطنيبذلكالسبب،وَكاَنُمَحمَّدْبنَأب يال وارسينكرَعَلْيَناُم  

.(1)ثمَجاَءبعدذلك،وسملمنه"
وقالحمزةْبنُمَحمَّدْبنطاهر:"قلتلخاليَأب يَعْبداللَّه ْبدندوسدت:أراكتملديالمجدالس
منح ظك،فلمرتمليمنكتابك؟َفَقاَللي:انظرف يمداأمليده؛فدإنَكداَنف يده زلدلأوخطدأ

نَكاَنجمعيهصوابًا .(2)فماالحاجةإ َلىالكتاب،أوكماَقالَلمأملمنح ظي،وا 
بنالجوزي:"كانمكثرًامنالحديثعارفًابهحافظًاله،أملىالحديثمدنح ظده..،قالو

تكلموافيهبشيءريؤثر،فقدقالاألزهري:رأيتكتبدهكلهداطريدة،وكدانيدذكرأنأصدوله
العتقغرقت،وهدذالديسبشديءألندهمدنالجدائزأنيكدونقددقابدلبالطريدةنسدخًاقددقرئدت

 .(3)رجليملىمنح ظه،فيجوزأنيكونحافظًالماذهب"عليه،وقدكانال
.(5)،وقالابنتغّري:"كانحافظًامتقنًا"(4)وقالالذهبي:"الحافظالعالمة"

:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة
 ه.معظمالنقادعلىت عي،وافق-واهللأعلم-ح ظه،من عيفتكلموافيشيءٍ

م الشَّاهد الم ْقرئ، ]المتوفى:  .2  .(6)هـ[  380َطْلَحة بن م َحمَّد بن َجْعفر، أب و الَقاس 
 .(7)" عيٌففيروايتهوفيمذهبه"قول اإلمام أبي القاسم األزهري:

وكانقالابنَأب يال وارس:"َكاَنطلحةسيئالحالفيالحديث،أقوال النقاد في الراوي: 
،وقالالحسنبنمحمدالخالل:"كانمعتزليًا،داعية(8)يذهبإلىارعتزالويدعوإليه"

                                                           

(.6/320تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(1) 
المرجلالسابق.(2) 
(.15/121المنتظمفيتاريخالملوكواألمم،ابنالجوزي)ج(3) 
(.1/153ميزانارعتدال،الذهبي)ج(4) 
(.4/241النجومالزاهرةفىملوكمصروالقاهرة،ابنتغري)ج(5) 
(.8/478م،الذهبي)جتاريخاإلسال(6) 
(.10/480تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(7) 
المرجلالسابق.(8) 



103 

عنه" يروى ر الشهود،(1)يجبأن جماعة على وقته في المتقدم "كان العتيقي: وقال ،
.(2)ويذهبمذهبارعتزال"
.(3)الُمْقر ُئ"،الُمَؤرُِّخ،األخباري،الَعال ُم،الشيخوقالالذهبي:"الشَّاهُد،

:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

النقادأباالقاسمعلىت عي ه.معظم،وافق-واهللأعلم- عيفجدًامعتزليداعية
ّي الَبْغَداد ي، )المتوفى:  .3 م   .(4)هـ( 374َعْبد اهلل بن م ْوَسى بن إْسَحاق أبو العّباس الَهاش 

 .(5)"كانُيَ عَّف"قول اإلمام أبي القاسم األزهري:

قالأبوالحسنبنال رات:"ثقةمستورمنأهلالقرآن،وكانعندهحديثأقوال النقاد فيه: 
وأمرجميل" وم ىعلىستروثقة تساهل ،(6)كثير، "كانفيه وقالابنأبيال وارس:

،وقالالعتيقي:"ثقةمستور،(8)وجدتلهأصوًررديئة"،وقالالبرقاني:" عيف،(7)شديد"
.(9)منأهلالقرآن،وكانمنف الءالمسلمينرحمهاهلل"

:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

،وافقبععالنقادأباالقاسمعلىت عي ه.-واهللأعلم- عيف





                                                           

(.10/480تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(1) 
.السابقالمرجل(2) 
(.16/396سيرأعالمالنبالء،الذهبي)ج(3) 
(.11/384تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(4) 
المرجلالسابق.(5) 
المرجلن سه.(6) 
المرجلن سه.(7) 
المرجلن سه.(8) 
المرجلن سه.(9) 
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ــــــّي  .4 ــــــر اللَّْخم  ــــــد، َأب ــــــو َبْك َمي ــــــْين ْبــــــن ح  َس ــــــد ْبــــــن اْلح  ــــــد  ْبــــــن م َحمَّ َمْي ــــــد ْبــــــن ح  م َحمَّ
 .(2)ه(391.)المتوفى:(1)الَخزَّاز

.(3)"كانثقة،وذكرهمرةأخرى:فقال:كان عي ًا"قال اإلمام أبو القاسم األزهري:

أقوال النقاد في الراوي:  

.(5)،وقالابنالجوزي:" عيف"(4)قالابنأبيال وارس:"فيهنظر"
:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

ولعلحكمهبال عفعلى،النقادأباالقاسمعلىت عي هكلوافق،-واهللأعلم- عيف
والمتأخروهوالراجح.الراويه

ْيم، أب و َبْكر  .5 م َحمَّد  ْبن  ع َمَر ْبن  َعل يِّ ْبن  َخَلف  بن محمد بن زْنب ور بن َعْمرو بن َتم 
 .(6)ه(396الورَّاق، )المتوفى:

وذكرأنسماعهمن،(7) عيٌففيروايتهعنابنمنيلقول اإلمام أبي القاسم األزهري: "
 .(9)صحيح"(8)بيرْالدَّ

،وقالالخطيبالبغدادي:"كان(10)قالالعتيقي:"كانفيهتساهل"أقوال النقاد في الراوي:
.(11) عي ًاجدًا"

                                                           

الَخدزَّاز:ب دتحالخدداءوتشدديدالددزاياألولدى،نسددبةإلدىبيدلالخددّز،واشدتهربهددذهالصدنعةوالحرفددةجماعدةمددن(1) 
(.5/111أهلالعراقينمنأئمةالدينوعلماءالمسلمين،انظر:األنساب،السمعاني)ج

(.2/211ظرتاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)جان(2) 
 (.2/211تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(3) 

(.7/107لسانالميزان،ابنحجر)ج(4) 
(.3/531ميزانارعتدال،الذهبي)ج(5) 
(.4/57المرجلن سه،)ج(6) 
دددددْبددددنَعْبدددددالعزيددددزْبددددنالَمْرُزبددددانْبددددنسددددابور،أبددددوالقاسددددمالَبَغددددوّياألصددددلالبغدددددادّي،(7)  َعْبددددداللَّددددهْبددددنُمَحمَّ

(.7/323هد[،تاريخاإلسالم،الذهبي)ج317]المتوفى:
،بغدددادّي،تُددُوفِّيفدديذيالحّجددة،]المتددوفى:(8)  نثقددة،انظددر:هددد[،وكددا327َعْمددربددنأحمدددبددنعلددّيالدددَّْربيُّ

(.7/537المرجلالسابق،)ج
(.4/57تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(9) 

المرجلالسابق.(10) 
(.4/57المرجلن سه،)ج(11) 
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:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

وافق-واهللأعلم- عيف األكل، القاسم أبا وكاناألزهريالنقاد زهريعلىت عي ه،
فقدقيَّمن بيصحيحوهذارْنيل،وبينأنسماعهمنالدَّ ع هفيروايتهعنابنمَدص ًا

القوليعنيفقط"أنسماعهصحيحفيمشايخه،فليسفيهإشارةإلىقوةأو عفمن
.(1)حيثالرواية"

 جرحه جرحاا يسيراا.بما يدل على  الطعن في الرَّاويثانياا: 

َسْين بن م َحمَّد  ْبن  عبيد بن َأحْ  .6 ، المعروف (2)َمَد ْبن  مخلد بن أبان، َأب و َعْبد  اللَّه  الدَّقَّاقاْلح 
 .(3)ه(375بابن الَعْسكري، )المتوفى: 

"قد قالالخطيبالبغدادي:"وسمعتاألزهريذكره،فقالقول اإلمام أبي القاسم األزهري: 
 .(4)تكلموافيه"

 أقوال النقاد في الراوي: 

 ال وارس: َأب ي ابن تساهل"َقاَل فيه أمينًا"(5)َكاَن ثقة "َكاَن العتيقي: وَقاَل ابن(6)، وقال ،
.(8)،وقالالذهبي:"الشيخ،الصدوق،الُمَعمِّر"(7)الجوزي:"ثقةأمين"

:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

ولعلاألزهري-واهللأعلم-ثقةفيهتساهل القاسماألزهري، أبا النقادوخال وا وثقهمعظم
وارس.قصدبكالمهماقالهابنأبيال 



                                                           

(.372ش اءالعليل،المأربي)ص(1) 
وبيعدده،األنسدداب،الدددَّّقاق:ب ددتحالدددالالمهملددةواأللددفبددينالقددافيناألولددىمشددددة،هددذهالنسددبةإلددىالدددقيق(2) 

 (.5/361السمعاني)ج

(.8/669تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(3) 
السابق.المرجل(4) 
ن سه.المرجل(5) 
.المرجلن سه(6) 
(.14/190المنتظمفيتاريخالملوكواألمم،ابنالجوزي)ج(7) 
(.8/557تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(8) 



106 

يروز بن َسعيد أبو بكر مر بن م هران بن فَ د بن ع  اس بن محمَّ ماعيل بن العبَّ د بن إسْ محمَّ  .7
الم ْستملي
 .(2)ه(378، الورّاق. )المتوفى:(1)

.(3)"كانحافظًاإرأنهليِّنفيالرواية"قول اإلمام أبي القاسم األزهري: 

العتيقي:"كاني هم،حدَّثقديمًا،وكانوقال،(4)قالالبرقاني:"ثقةثقة"أقوال النقاد فيه:
،وقالالذهبي:"محدِّث(6)،وقالابنالجوزي:"ثقة"(5)أمرهمستقيمًا،وكانتكتبه اعت"

.(7)ذهبتأصولهوهذاالتساهلقدعمَّوطّم"فا ل،ُمكثر،لكنهيحدِّثمنغيرأصول،

قال "محمد وكانتكتبه اعتواستحدثفيبنأبيال وارس: متيقظحسنالمعرفة،
.(8)كتبالناس،فيهبععالتساهل"

 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

،-واهللأعلم-ثقةوكانفيروايتهلينوتساهلوهذاناتجعن يا كتبهوذهابأصوله
قهبععالنقاد،والبععاآلخروافقأباالقاسمعلىتليينه.وقدوثَّ





                                                           

وسددكونالسددينالمهملددةوفددتحالتدداءالمنقوطددةمددنفوقهددابدداثنتين،وسددكونالمدديموفدديالُمْسددتملي:ب ددمالمدديم(1) 
آخرهددداالدددالم،اخدددتصبهدددذهالنسدددبةجماعدددةكثيدددرةكدددانوايسدددتملونلألكدددابروالعلمددداء،األنسددداب،السدددمعاني

(.12/243)ج
(.8/457(،تاريخاإلسالم،الذهبي)ج2/388تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج:انظر(2) 
التديالمائددةحديثفيهجزءاصبيوأنااشتريتكنت":مايدلعلىلينهفيذلكأنهقالاألزهريدذكرَوقَ(3) 

فدييكنولمبه،َحدَّثَن يثمالحديث،هذاسمعتقد:فقالإسماعيل،بنمعيفرآهإسرائيلبنيعليأنزلت
(.2/388تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج"انظر:منهأصلهأح رورسماعهالجزء

(.2/388المرجلالسابق،)ج(4) 
المرجلن سه.(5) 
(.14/332المنتظمفيتاريخالملوكواألمم،ابنالجوزي)ج(6) 
(.8/457تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(7) 
(.2/388تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(8) 
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م َحمَّد بن ع َبْيد اهلل بن الَفْضل بن َقَفْرَجل، أب و َبْكر الَكيَّال .8
 .(2)هـ[ 375. ]المتوفى: (1)

كانأعمىالقلب،حدثنيأبوعبداهللبنبكيرعنهأنهأبي القاسم األزهري: "قول اإلمام 
 ربنخرج نسخة عنده وكان الثوري حديثحديث في كلها فأخرجها بنزول، عيينة
.(3)الثوري"

 أقوال النقاد في الراوي: 
يُبالَبْغدادي:"كانصدوقًا" .(5)،وقالالذَّهبي:"صدوق"(4)قالالَخط 

 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة
.فيحكمهعلىالراويأباالقاسماألزهريالنقاد،خالفكل-واهللأعلم-صدوق

 ثالثاا: من قال بتضعيفه بتشبيهه بغيره في الضعفاء.
َبْيد اللَّه، َأب و الحَسن  .9  .(6)هـ[ 325التَّمَّار المقرئ. ]المتوفى: أْحَمد ْبن م َحمَّد ْبن ع 

م اأْلَْزَهر ي: ماألزهريحال"قالالخطيبالبغدادي:قول اإلمام أبي اْلَقاس  ذاكرتأبااْلَقاس 
يد َسع  َأب ي مثل هو نعم، َفَقاَل: مناكير، حديثه ف ي ألن  عي ًا أراه وقلت: الشيخ هذا

".(7)العدوي

                                                           

اليدداءالمنقوطدددةمددنتحتهددابدداثنتينوفدديآخرهددداالددالم،هددذهالل ظددةلمددنيكيدددلالكّيددال:ب ددتحالكددافوتشددديد(1) 
(.11/191الطعام،األنساب،السمعاني)ج

(.8/420تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(2) 
 (.3/575تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(3) 

المرجلالسابق.(4) 
(.8/420تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(5) 
(.7/505)جالمرجلالسابق.(6) 
،]المتددوفىقددالالددذهبي:(7)  اْلُمَلقَّددُبب الددذِّْئب  اْلَعددَدو يُّ يٍداْلَبْصددر يُّ َصددال ٍح،أبددوَسددع  َزَكر يَّدداْبددن  ْبددن  :اْلَحَسددُنْبددُنَعل دديِّ

:قلددت:وّ ددا ،أجمددلالّنقددادعلددىت ددعي ه،فقدددقددالابددنعدددي(،7/353هددد[،المرجددلالسددابق،)ج319
"ي لالحديث،ويسرقالحديثويلزقهَعَلىقومآخرين،ويحددثَعدْنقدومريعرفدون،وهدومدتهمفديهم،إن
اللَّهلميخلقهدم،وعامدةمداحددثبدهإرالقليدلمو دوعات،وكندانتهمده،بدلنتيقندهَأنَّدُههدوالدذيو دعها"،

: كدانأبدو"وقالمسلمةبنقاسدم:(،199السهمي)صسؤارتحمزةللدارقطني،"َمْتُروكٌ"وَقاَلالدَّاَرُقْطن يُّ
،وعّلقابنحجرقائاًل:"لميسملمنأحدمناألئمةذلدك"لسدانالميدزان،"خلي ةيصدقهفيروايتهويوثقه

وقددالالددذهبي:"َجددر يٌء(،9/79:"أحدددالكددذابين"،المرجددلالسددابق،)جمددرة(،،وقددال3/84ابددنحجددر)ج
اأْلََسدددد "،تدددداريخاإلسددددالم،الددددذهبي)جَعلَددددىَوْ ددددل  َواْلُمتُددددون  تدددداريخبغددددداد،الخطيددددبانظددددر:،(7/353ان يد 

(.6/204البغدادي)ج
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أقوال النقاد في الراوي: 

تساهل" "كانفيه العتيقي: جدًا"(1)قال "كان عي ًا وقالالخطيبالبغدادي: اْبن(2)، َوَقاَل ،
َلة" يثَباط  .(4)،وذكرهابنالجوزيفيال ع اءوالمتروكين(3)َطاه ر:"َكاَنغيرث َقة،روىَأَحاد 

:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

النقاداإلمامأباالقاسمعلىت عي ه،وقدبيَّن ع هكل،وافق-واهللأعلم- عيفجدًا
.بمقارنةحالهوتشبيههبغيرهمنالرواةال ع اء



 المطلب الثاني:  الّرواة المجرَّحون بمصطلحات تدل على الجْرح الشديد.
 المفردة. الشديدالجْرح  أولا: الّرواة المجرَّحون بمصطلحات

 ل يسوى شيئاا".من قال فيه: "ليس بشيء"، "*

أْحَمد ْبن م َحمَّد ْبن عمران بن موسى، َأب و اْلَحَسن النَّْهَشلي .10
ويعرف بابن الجْند ي  ،(5)

 .(6)هـ[ 396]المتوفى: 

قالالخطيبالبغداديسألتاألزهري،َعناْبنالجندي،:األزهري القاسم أبي اإلمام قول
 كتابيءليسبشَفَقاَل: َعَلْيه  يقرأ لياألزهريأي ًا:ح رتاْبنالجنديَوُهَو َوَقاَل ،

نما اْبناآلبنوسي:ليسهذاسماعه،وا  ديواناألنوا الذيجمعهَفَقاَلليَأُبوَعْبداللَّه 
.(7)"وافقاسمهفادعىذلكرأىنسخةَعَلىترجمتهااسم

 

 
                                                           

(.6/204تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي،)ج(1) 
المرجلن سه.(2) 
المرجلن سه.(3) 
(.1/87ال ع اءوالمتروكونابنالجوزي)ج(4) 
وسدكونالهداءوفدتحالشدينالمعجمدةهدذهالنسدبةإلدىبندينهشدل،األنسداب،السدمعانيالنَّْهشدلي:ب دتحالندون(5) 

(.13/225)ج
(8/762(،تاريخاإلسالم،الذهبي)6/244انظرتاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(6) 
(.6/244)جتاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(7) 
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 أقوال النقاد في الراوي: 

سان" ،وقالالخطيبالبغدادي:(1)قالالعتيقي:"كانُيْرَمىبالتشيُّل،وكانتَلُهُأُصولح 
ف يمذهبه" ،وأوردابنالجوزيفيالمو وعات(2)"َكاَني عفف يروايته،ويطعنَعَلْيه 

بسندرجالهثقاتإرالجنديفقال:فيف لعليّ ابنيتعدى"هذامو و ،َورحديثًا
.(3)الجندي"

.(4)وذكرهالذهبيفيديوانال ع اء،وقال:" عيف"

.النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

النقادأباالقاسمعلىت عي ه.كل،وافق-واهللأعلم-متهمالو ل،ورميبالتشيل
دادي الكاتب، غْ جي البَ نْ الح، أبو القاسم بن ز  يل بن صَ ماع  مد بن إسْ ماعيل بن محَ إسْ  .11

 (5)هـ[ 378]المتوفى: 

 .(6)"ريسوىشيئًا"قول اإلمام أبي القاسم األزهري:

 .الراوي في للنقاد أخرى أقوارً لمأجدفيهفيه:   النقاد أقوال

:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

.-واهللأعلم- األزهري، القاسم أبو قال كما ريسوىشيئًا،
 *من قال فيه: "كان يطعن عليه".

َسْين بن َعل ّي بن َأْحَمَد ْبن  َعْبد اللَّه  َأب و َعْبد  اللَّه  الحريري يعرف بابن جمعة مات  .12 اْلح 
 .(7)ف ي يوم الخميس الثالث عشر من شهر رمضان سنة ثالث وثالثين وأربع مائة

ماألزهريقالالخطيبالبغدادي:"قول اإلمام أبي القاسم األزهري: سمعتأبااْلَقاس 

                                                           

(.6/244)جتاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(1) 
المرجلالسابق.(2) 
(.1/369المو وعات،ربنالجوزي)ج(3) 
(.8ديوانال ع اء،الذهبي)ص(4) 
(.8/448األعالم،الزركلي)ج(5) 
 (.7/309تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(6) 

(.8/633)جالمرجلن سه(7) 



110 

.(1)َيْطَعنعليه،ويذكرَأنَُّهَكاَنيستعيرمنهأصوًررسما َلُهفيهافينقلمنها"
 الراوي:أقوال النقاد في 

ابنالجوزي:"كانثقة،وقال(2)"الخطيبالبغدادي:"كتبتعنهوكانَلُهتنبهوح ظقال
.(3)صدوقًا"
:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

رسما َلُهفيهاَيْطَعنعليهكماقالأبوالقاسماألزهري؛ألَنَُّهَكاَنيستعيرمنهأصوًر
فينقلمنها،خالفالنقادأباالقاسمفيحكمهعلىالرَّاوي.

 *من قال فيه: "ليس بحجة".

فياض بن بشير أبو  َعْبد  اللَّه  ْبن  م َحمَّد  ْبن  اْلَيَسَع بن طالب بن حرب بن عاصم بن .13
ّي، )المتوفى:القاسم القارئ   .(4)ه(385اأْلَْنَطاك ي اْلَبْغَداد 

كنتتقعدمعهساعة،فيقوللك:"قد،ليسبحجة" :األزهري القاسم أبي اإلمام قول
.(5)ختمتختمةمذقعدت،أوكالمًاهذامعناه"

 أقوال النقاد في الراوي:

ونقلكالماألزهري.،(6)ال ع اءوالمتروكينذكرهابنالجوزيفي
:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

،وافقابنالجوزياألزهريعلىت عي ه.-واهللأعلم-ليسبحجة







                                                           

(.7/309تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(1) 
(.8/633)جالمرجلالسابق(2) 
(.14/41المنتظمفيتاريخالملوكواألمم،ابنالجوزي)ج(3) 
انظر:المرجلالسابق.(4) 
 المرجلن سه.(5) 

المرجلن سه.(6) 
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 *من قال فيه: "ما كان ثقة".

َبْيد اللَّه الَمْرز َباني .14 َبْيد، َأب و ع  ْمرَان ْبن م وَسى ْبن ع  م َحمَّد ْبن ع 
البغدادي الكاتب  (1)

 .(2)هـ[ 384العالمة. ]المتوفى: 

هللي لمحبرتهبينيديه،وقنينةفيهانبيذا"كانأبوعبيدَقول اإلمام أبي القاسم األزهري: 
معتزليًا،وصنفكتابًاجملفيهأخباراهللفاليزاليكتبويشرب"،وقالمرة:"كانأبوعبيد

 .(3)المعتزلةولمأسملمنهشيئًا،لكنأخذتليإجازتهبجميلحديثهوماكانثقة"
 أقوال النقاد في الرَّاوي:

.(4)قالأبوعبداهللبنالكاتب:"كذاب"

.(5)قالابنأبيال وارس:"كانفيهاعتزالوتشيل"

.(6)وَقاَلالعتيقي:"كانمذهبهالتشيلوارعتزال،وكانثقةفيالحديث"

به عيب ما وأكثر الكذب عندنا اهلل عبيد أبي حال "ليس البغدادي: الخطيب وقال
.(7)لمذهب"ا

.(8)"وقالالذهبي:"العالمةالمتقن،األخباري،الكاتب،صاحبالتصانيف

:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

.-واهللأعلم-معتزليلميكنثقة،وافقبععالنقادأباالقاسماألزهريعلىت عي ه،





                                                           

الَمرُزبانى:ب تحالميموسكونالراءو دمالدزايوفدتحالبداءالمنقوطدةبواحددةوفديآخرهداالندون،هدذهالنسدبة(1) 
(.12/188لجدالمنتسبإليه.األنساب،السمعاني)جإلىالمرزبان،وهواسم

 (.8/563تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(2) 

(.4/227تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(3) 
.المرجلالسابق(4) 
.المرجلن سه(5) 
المرجلن سه.(6) 
(.4/227تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(7) 
(.16/447)جسيرأعالمالنبالء،الذهبي(8) 
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 المجرَّحون بمصطلحات الجرح الشديد المكررة لفظاا أو معنى. ثانياا: الرواة

 ضعيف ليس بشيء ف ي الحديث".*من قال فيه: "

ين بن َحْمَكان، أبو  .15 ]المتوفى:  لّشافعّي الفقيه،ا (1)الَهْمذاني َعليالَحَسن بن الح س 
 .(2)هـ[405

 .(3)" عيفليسبشيءف يالحديث"األزهري:  القاسم أبي اإلمام قول

:قالابنالجوزي:"أحدفقهاءالشافعية..كانفيشبيبتهقدعنيأقوال النقاد في الراوي
وقالالذهبي:"كانقدعنيفيصباه،وطلبالحديث ،(4)بالحديث..ثمطلبال قهبعد"

بحيثَأنَُّهَقاَل:كتبُتبالبصرةوحدهاعنأربعمائةوسبعينشيًخا.ثّمإّنهطلبال  ْقهبعد
ال ع اء(5)ذلك" ديوان في وذكره كثير:(6)، ابن وقال اإلمام ، مناقب في كتاب "له

الشافعي،ذكرفيهمذاهبكثيرة،وأشياءت ردبها،وكنتقدكتبتمنهاشيئًافيترجمة
اإلمام،فلماقرأتهاعلىشيخناالحافظأبيالحجاجالمزي،أمرني:أنأ ربعلىأكثرها

 .(7)"-أعلمواهلل-ل عفابنحمكان،
 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

ال قهووافقه،أشارالنقادإلىطلب-واهللأعلم-أحدفقهاءالشافعية، عيففيالحديث
المزيأباالقاسماألزهريعلىت عي ه.







                                                           

الَهمذانّي:بالهاءوالميمالم توحتين،والذالالمنقوطة،بعدهانون،فهيمدينةبالجبال،مشهورةعلدىطريدق(1) 
(.13/424الحاجوالقوافل،األنساب،السمعاني)ج

(.9/82تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(2) 
 (.8/254تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(3) 

(.15/106فيتاريخالملوكواألمم،ابنالجوزي)جالمنتظم(4) 
(.9/82تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(5) 
(.79ديوانال ع اء،الذهبي)ص(6) 
(.349طبقاتالشافعيين،ابنكثير)ص(7) 
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 ".بحجةضعيف ليس *من قال فيه: "

َبْيد اللَّه ْبن محمد ْبن م َحمَّد ْبن حْمدان، َأب و َعْبد اللَّه ْبن ب ّطة الع ْكبر ي،  .16 الحنبلي.  الفقيهع 
 .(1)هـ[ 387]المتوفى: 

ليسبحجة،وعنديعنهمعجماألزهري: " القاسم أبي اإلمام قول ابنُبطة، عيف،
قلت شيئًا" الصحيح في منه أخرج الخطيب–البغويور كتابه–أي فكيفكان له:

 (.2)المعجم؟،فقال:"لمنرلهأصاًل"
 أقوال النقاد في الراوي: 

وَقاَلَعْبدالواحدْبنَعل ّيالُعْكَبر ي:،(3)قالالعتيقي:"كانشيخًاصالحًامستجابالدعوة"
.(4)"لمأرف يشيوخالحديث،ورف يغيرهمأحسنهيئةمنابنبّطة"

"ا الذهبي: القدوة"وقال الصالح أوهام(5)إْلَمام ذو لكنه "إمام آخر: فيمو ل وقال ، 
وقال:"وملقلةإتقانابنبطةفيالروايةفكانإمامًافيالسنة،إمامًافيال قه،صاحب

جابةدعوةر ياهللعنه" .(7)،وقالأي ًا:"إمامفيالسنة،يهمويغلط"(6)أحوالوا 
 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

،أثنىعليهالنقادخيرًافيصالحهودينه،وأشار-واهللأعلم-إمامفيالسنة،يه مويغلط،
الذهبيإلىإمامتهفيالسنةملوهمهوغلطهوخال وابذلكأباالقاسمالذي ع ه ع ًا

شديدًا".



 
 

                                                           

(.8/612تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(1) 
(.12/100تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(2) 
(.12/100)جالمرجلالسابق(3) 
(.8/612تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(4) 
المرجلالسابق.(5) 
(.3/15ميزانارعتدال،الذهبي)ج(6) 
(.265ديوانال ع اء،الذهبي)ص(7) 
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 الكذب أو الوضع.بالّرواة المجرَّحون بمصطلحات تدل على الرَّمي المطلب الثالث: 
 أولا: من ر مي بالَكذب.

بن م َحمَّد بن الَحَسن بن َيْعق وب بن م َقّسم، أبو الَحَسن الم ْقرئ العطَّار. ]المتوفى:  أْحَمد .17
 .(1)هـ[ 380

األزهريقول اإلمام أبي القاسم األزهري:  القاسم "سمعتأبا الخطيبالبغدادي: قال
 .(2)كانكذابًا""يقول:لميكنثقة،وقدرأيته"وسمعتهذكرهمرةأخرى،فقال:

أقوال النقاد في الراوي: 

ال وارس: أبي ابن بشيءقال يكن لم ذاهبًا، مذمومًا الحديث، في الحال سيئ "كان
.(3)البّتة"

"حدَّث السهمي: وسمعتالدارقطنيوقالحمزة يولد، أن ومنماتقبل يره، لم عمن
.(4)وجماعةمنالمشايختكلموافيابنمقسم،وكانأمرهأبينمنهذا"

.(6)،وقالالعتيقي:"كانرجاًلصالحًا"(5)وقالأبونعيمالحافظ:"لينالحديث"

،وقال(7)ثقة"وقالالخطيبالبغدادي:"كانيظهرالنسكوالصالح،ولميكنفيالحديث
.(8)الذهبي:" عيف"

 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة
 وافق-واهللأعلم- عيفجدًا شديدكل، علىت عي ه ع ًا القاسم أبا ولمالنقاد ًا
.يرموهبالكذب



                                                           

(.8/475تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(1) 
(.6/113انظر:تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(2) 
.المرجلالسابق(3) 
(.6/113)جن سهالمرجل(4) 
.ن سهالمرجل(5) 
ن سه.المرجل(6) 
ن سهالمرجل(7) 
(.8/475تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(8) 
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ـــــن الَحَســـــن َأب ـــــو الَحَســـــن المْعـــــروف بـــــابن الـــــرَّازي،  .18 َعل ـــــّي ْبـــــن الَحَســـــن ْبـــــن َعل ـــــي ْب
 .(1)ه(391)المتوفى:

اقًايح رمعناكانفقيرًاورَّ...(2)باًعْ"كذاب،ريسوىكَ:األزهري القاسم أبي اإلمام قول
 َحَيوةالسما  ابن من تاريخ أن يدعي وكان ا، بن بنيثخأبي محمد من سماعه مة

اش،وقدسمعتمنهرَبنخ االحسينالزع راني،ولميكنلهبهكتاب،وكانعندهتاريخ
.(3)بع ه"
  :فيه النقاد أقوال

سألتالعتيقيَعنعليْبنالحسنالرازي،فقالربأسبه...،قالالخطيبالبغدادي:"
فقال:ماعلمتمنهإرخيرًا،قدسمعتفقلت:إنأباالقاسماألزهرييسيًءالقولفيه؟

ذكراألزهريأنهلم منه،ورأيتلهأصوًرجيادًا،وكانيح ظ،ولهفهمومعرفة،قلت:
لمأسملالتاريخ،ولمأعلمهلكانلهبه يكنلهأصلبتاريخابنَأب يخيثمة؟فقال:

ساهلف يأمرالشيوخ،أصلأمر،وذكرتلألزهريكالمالعتيقيهذا،فقال:العتيقييت
 .(4)وقدكانخاطبنيف يأنأخرجَعنابنبطةف يالصحيح،وأنارأفعل"

الكثير" كتب ثقة "كان العتيقي: اللَّه(5)َقاَل َعْبد أبا سألت البغدادي الخطيب وقال ،
ْيمريِّ َأب يخيثمة؟ازي،فأثنىعليهخيرًا،قلت:هلكانلهأصلبتاريخابنَعنالرَّ(6)الصَّ

.(7)فقال:نعم،وكاني همويعرف"


                                                           

(.13/322)جتاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(1) 
يل ُكلِّالعظمُ":والَكْعبُ(2)  لٍكلُّ:وقيل،َأربلذ  َظام َمْ ص  نسانوَكْعبُ.ل ْلع  هَفْوقََأْشَرفََما:اإل  ْنددَُرْسغ  ده؛ع  َقَدم 

دده؛فَددْوقَالناشددزُالعظددمُُهددوَ:َوق يددلَ ددزُاْلَعْظددمُُهددوَ:َوق يددلَقدم  ْندددَالنَّاش  لسدددان"،انظددر:والقَددَدم السدداق ُمْلَتقَددىع 
،وقالأبوال ْ لالحُدوشي:"والظاهر_واهللأعلم_أناإلمامأبداالقاسدم(1/718ج)،ابنمنظورالعرب

زهددريأرادبالّكْعددبفدديقولددههددذا)م صددلالعظددم(،وهددوتعبيددريدددلعلددىالّتن يددرمددنحددديثعلدديبددناأل
الحسدددنبدددنالدددّرازي،والّتحدددذير،وقدددَرنهدددذاالل دددظإلدددىوصدددمهبالكدددذب"،شددد اءالّتبدددريجمدددنداءالّتجدددريح،

(،78-77الحّدوشي)ص
(.13/322)جتاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(3) 
.السابقالمرجل(4) 
ن سه.المرجل(5) 
.]الوفاة:(6)  ْيمريِّ األدمي.وُيعرفبالصَّ ه[،تاريخاإلسالم،الذهبي300-291إبراهيمبنالحسنالَهَمذانيُّ

(.6/908)ج
(.13/322تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(7) 
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:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

أثنواعلىالراويخيرًا-واهللأعلم- عيف فقد القاسمفيت عي ه، أبا ،خالفالنقاد
منشأنهأنيسقطروايةالراوي،وهذازيادةوعدلوه،وقدفسراألزهريالجرح،وذكرسببًا

.(1)علمعندهبحالالراوي
َسْهل بن  أحَمد، أبو م حمَّد بن َعبداهلل بن َسْهل الدِّيباجيُّ  .19

.(3)هـ[ 380. ]المتوفى: (2)

م اأْلَْزَهر ي: يعتمدأصللهيكنلم ...زنديقاراف يا،كذابا،كان"قول اإلمام أبي اْلَقاس 
وصحيحكتابورعليه قال، وعمربكرأبيلعنمكتوباَالحائطعلىدارهفيرأيت:
.(4)"عليسوىالعشرةالصحابةوباقي

 أقوال النقاد في الراوي:

" غالياراف ياوكانالرواية،فيونكارآيةالديباجيسهلكانقالابنأبيال وارس:
أصللهيكنولممرفو البيتألهلاألشعثبنمحمدبنمحمدكتابعنهوكتبنافيه،
.(5)".صحيحكتابورعليهنعتمد

.(6)وقالالعتيقي:"كانراف يًا،ولميكنفيالحديثبذاك"

.(8)،وذكرهفيديوانال ع اء(7)مىباألخوين:الرَّفعوالكذب"وقالالذهبي:"رُ

                                                           

الرجلهذاأنّعلمنافإذامالزمة،وبينهبينهكانمنإرالشخصحاليعلمأحداًنرىر(قالابنعثيمين:"1)
.بقولهفنأخذغيرهمنأعلمهوقلنابالعدالة،ووص هله،مالزم
.بقولهنأخذفإنناغيره،منبحالهأعرفوهوله،مالزماًوكانرجالًأحدهم عَّفإذاماوكذا

معرفددددةإلددددىأقددددربأحدددددهماوكددددانتجريحدددده،أورجددددل،تعددددديلفدددديالحددددديثح دددداظاختلددددفإذاأنددددهفددددالمهم
البيقونيدةالمنظومدةشدرح."غيرهمنبحالهوأعلمإليه،أقربهومنبقولنأخذفإنناخر،اآلمنالموصوف

(36:ص)،بنالعثيمينالحديثمصطلحفي
وفدديالددِّْيباجى:بكسدرالدددالالمهملدةوسددكوناليداءالمنقوطددةبداثنتينمددنتحتهداوفددتحالبداءالمنقوطددةبواحددة(2) 

(.5/438آخرهاالجيم،هذهالنسبةإلىصنعةالدِّيباج.األنساب،السمعاني)ج
(.8/477)جتاريخاإلسالم،الذهبي(3) 
(.176//10انظر:تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(4)
المرجلالسابق.(5) 
ن سه.المرجل(6) 
(.2/237انظر:ميزانارعتدال،الذهبي)ج(7)
(.178ال ع اء،الذهبي)صديوان(8) 
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 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

.كذيبهعلىتاألزهري القاسم أباكلالنقادوافق،-واهللأعلم-كذَّابراف ي
يبيّ  ْبنم َحمَّد  .20 َسين النَّص  ي أبو الح   .(2)هـ[ 406]المتوفى: ،(1)ع ْثمان ْبن َحَسن، الَقاض 

قاسماألزهريعن:"سألتأباالالبغداديقالالخطيبقول اإلمام أبي القاسم األزهري: 
تلاب،أخرجإليناكتببنالمناديوقدكتبعليهاسماعهبخطه"،فقكذَّالنصيبيفقال:"
إنماقدمتوثالثمائة"،فقلت:"نيخمسوثالثفيسنةهذاالكتابفقال:"لهمتىسمعت

شيئًا"وقالاألزهري:"فكيفهذافمبغدادبعداألربعين اربتداءوكانأمرهفياردعليَّ
.(3)"شاميينمنسما صحيحأوكماقالمستقيمًاوحدثعنال

واي:  أقوال النقاد في الرَّ

كنتأحدثعنهحتىنهانيجماعةمنأصحابالحديثعن":قالأحمدبنعليالبادا
.(4)"و عَّفالباداأمرهجداً،الروايةعنهفلمأحدثعنهبعد

وقالحمزةالسهمي:"سمعتمنالقا يالنصيبيتاريخأبيزرعةوكانسماعهإياه

عنأبيزرعة،وكانأمرالنصيبيفيوقتسماعنا(5)ليجَصحيحًامنأبيالميمونالبَ
اهلل عبد أبا القا ي يخلف كان ألنه ذلك؛ بعد فسد ثم مستقيمًا، منه الكتاب هذا

بالكَ(6)ال بي عمله بعع أي اً(7)خرْعلى لهم وو ل المناكير، للشيعة فروي ،
.(8)أحاديث"

                                                           

دديبي:ب ددتحالنددونوكسددرالصددادالمهملددةوسددكوناليدداءآخددرالحددروف،وفدديآخرهدداالبدداءالموحدددة،هددذه(1)  النَّص 
(.13/115النسبةإلىنصيبين،وهيبلدة.األنساب،السمعاني)ج

(.9/113تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(2) 
(.4/83تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(3) 
(.9/113تاريخاإلسالم،الذهبي)جالمرجلالسابق،(4) 
ُعَمددرْبددنراشددد،َأُبددوالميمددونالَبَجلددّيالمددأمونالثقددةاألديددباإلمددامالشدديخ(5)  ْبددن  اللَّدده  َعْبددد  ْبددن  الددرَّْحَمن  ،َعْبددد 

.(12/100)،النبالءأعالمسير،(7/853هد[،تاريخاإلسالم،الذهبي)ج347.]المتوفى:،الّدمشقيّ
 (6) البغدددداديُّ هدددو:الُحسدددينْبدددنإسدددماعيلْبدددنمحمددددْبدددنإسدددماعيلْبدددنسدددعيدبدددنأبدددان،أبدددوعبدددداهللالّ دددّبيُّ

(.7/589هد[،انظر:تاريخاإلسالم،الذهبي،)ج330الَمَحاملّيالقا ي.]المتوفى:
وغيرهالماءكرخت:يقولونوهمنبطية،هيإنماعربّيةأظنهاومامعجمة،وخاءالسكون،ثمبال تح:الَكْرخُ(7)

.(4/447)البلدانمعجم،بالعراقوكّلهامو ل،كلفيفيهجمعتهكذامو لإلىوالغنمالبقرمن
(.4/83تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(8) 
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عنشيخ أكتبببغداد "لم يقول: المصري، بنمحمد أحمد بن ال تحمحمد أبو وقال
النّ أحدهم أربعة؛ غير الكذب عليه اهللأطلق عبد أبو القا ي َحدَّثَن ي وقال: صيبي،

.(1)فيالروايةوالشهادةجميًعا"يمري،َقاَل:كانأبوالحسينالنصيبي عي ًاالصِّ
الثَّالج ابن فيها(2)وقال عليه يتعلق لم الشهادة في عدًر الرواية في  عي ًا "كان :

.(3)بشيء"
:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

القاسمعلىتكذيبه.،وافقمعظمالنقادأبا-واهللأعلم-كذابمتشيل،
، ]المتوفى:  م حمَّد .21 ل الشَّْيباني الكوفيُّ بن َعْبد اللَّه ْبن م َحمَّد ْبن ع َبْيد اللَّه، َأب و الم َفضَّ

 .(4)هـ[ 387
...قدطكدانأبدوالم  دلدجداًركدذابًامدارأيندالدهأصدالً"األزهـري: القاسم أبي اإلمام قول

ْعُتاألزهددددددري،ذكددددددرقددددددال،و(5)وظدددددداهرأمددددددرهأنددددددهكددددددانيسددددددرقالحددددددديث" الخطيددددددب:"َسددددددم 
.(6)أباالم  ل،فأساءذكره،والثناءعليه،ثمقالوقدكانيح ظ"

 أقوال النقاد في الراوي: 

الحديثقالحمزةالسهمي:"كاني ل،و(7)قالالدَّاَرُقْطن ّي:"أبوالم  ليشبهالشيوخ"
ووقار" سمت له وكان عنه، كتبت العتيقي:،(8)وقد التخليط"وقال كثير وقال(9)"كان ،

عنه الناس فكتب الشيوخ، وسؤارت الحديث، غرائب يروي "وكان البغدادي: الخطيب

                                                           

(.4/83تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(1) 
يمالبغددداديالشدداهد،أبددوالقاسددمابددنالددثَّالج]المتددوفى:َعْبددداللَّددهْبددن(2)  ْبددنَعْبددداللَّددهْبددنإ ْبددَراه  ددد  ،هددد[387ُمَحمَّ

.(8/610ج)اإلسالمتاريخالذهبي،
(.4/83تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(3) 
(.8/625تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(4) 
(.3/499تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(5) 
المرجلالسابق.(6) 
(.3/499)جالمرجلن سه(7) 
.ن سهالمرجل(8) 
المرجلن سه.(9) 
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بانتخابالدارقطني،ثمبانكذبهفمزقواحديثه،وأبطلواروايته،وكانبعدي لاألحاديث
.(1)فيمسجدالشرقية"للراف ة،ويملي

.(3)،وذكرهابنالجوزيفيال ع اءوالمتروكين(2)وقالابنعساكر:"الحافظ"

الدَّاَرُقْطنّي،ثمبانكذبه،ومزقواحديثه... وقالالذهبي:"َرَوىَعْنُهجماعة،وانتخبَعَلْيه 
.(4)وكانحافظًا"

 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

ا  ،وافقمعظمالنقادأباالقاسمفياتهامهبالكذب.-واهللأعلم-كذَّابو َّ

م، ي عرف بغالم َمْرحب كان  الم َظفَّر .22 يف بن َعبد اهلل أب و َنصر َموَلى َبني َهاش  بن َنظ 
اا، )المتوفى:  .(5)ه(398قاصَّ

م  ثمخرقتما...."كتبتعنالمظ ربننظيفالقاصاأْلَْزَهر ي:قول اإلمام أبي اْلَقاس 
 .(6)كتبتعنهألنهكانكذابًا،والشيوخالذينأدركهمإنماهمشيوخأبوالحسنبنَرْزُقويه"

.الراوي في للنقاد أخرى أقوارً لمأجدفيهأقوال النقاد في الراوي: 

:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

.-واهللأعلم- األزهري، القاسم أبو قال كما كذَّاب،






                                                           

(.3/499تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(1) 
(.54/14)جتاريخدمشق،ابنعساكر(2) 
(.3/80ابنالجوزي،)ج،ال ع اءوالمتروكون(3) 
(.8/625تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(4) 
(.15/163تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(5) 
(.8/93لسانالميزان،ابنحجر)ج(6) 
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 ثانياا: من ر مي بالوضع. 

يم البغدادي الشاهد، أبو القاسم ابن الثَّالج .23 َعْبد  اللَّه  ْبن  م َحمَّد  ْبن َعْبد اللَّه ْبن إ ْبرَاه 
(1) .

 .(2)هـ[ 387]المتوفى: 

."وغيره(3)َكاَني لالحديثَعَلىُسَلْيَمانالَمَلطي"قول اإلمام أبي القاسم األزهري: 

.(4)وكانمخلًطافيالحديثيدعيمالميسملوي لالحديث""وقالأي ًا:
  أقوال النقاد في الرَّاوي:

اأْلحاديثواألسانيد" ي ل ب ه ، ُيْشَتَغل "ر الدَّاَرُقْطنّي: (5)َقاَل "كان، السهمي: حمزة قال
فيه يتكلمون بغداد ح اظ من وجماعة الدارقطني اْلَحَسن أبا سمعت بال عف، معروفًا

وقالالعتيقي:"وكانيح ظ،وانتقىَعَلْيه ،(6)ويتهمونهبو لاألحاديثوتركيباألسانيد"
 .(8)وذكرهابنالجوزيفيال ع اءوالمتروكين،(7)ابنمظ ر،وكانكثيرالتخليط"

بثقة" ليس الُمَحدُِّث.. الُمْسن ُد، "الشَّْيُخ، الذهبي: "كذَّبه(9)وقال آخر: مو ل في وقال ،
.(11)،وذكرهفيديوانال ع اء،وقال:"اتهمبالو ل"(10)جماعة"
 :النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

 الحديث، ي ل أعلم-كذاب وافق-واهلل ووافقهكل، ت عي ه على القاسم ابا النقاد
علىرميهبالو ل.معظمهم

                                                           

نمداَكداَنجدّديُمْتَرفًدايجمدللن سدهف ديكدلسدنةثْلًجدا(1)  َقاَلالتنوخي:َقاَللنا:مابا أحدمنأسدالفيثلجدًا،وا 
دي،فأهدىإليهمنه،فوقدلمندهبموقدل،كثيًرا،فمّربععالخل اءبُحْلوان،فطلبثلًجا،فلميوجدإرعندج
(.8/610تاريخاإلسالم،الذهبي)جَفَقاَل:اطلبواَعْبداللَّهالّثالج،فغلبَعَلْيه هذاالنََّسبوُعر فب ه .

(.8/610المرجلالسابق،)ج(2) 
ياْلمْصر ّي،ميزانارعتدال،الذهبي(3)  (.2/195)جُسَلْيَمانبنَأْحمدبنيحيىاْلَمْلط 
(.11/363تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(4) 
المرجلالسابق.(5) 
المرجلن سه.(6) 
المرجلن سه.(7) 
(.2/140ابنالجوزي،)ج،ال ع اءوالمتروكون(8) 
(.16/461سيرأعالمالنبالء،الذهبي)ج(9) 

(.4/582لسانالميزان،ابنحجر)ج(10) 
(.228الذهبي)صديوانال ع اء،(11) 
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علي ْبن َأْحَمد ْبن الحسن ْبن م َحمَّد ْبن نعيم، أبو الحسن البْصرّي الحافظ المعروف  .24
 .(1)هـ[ 423بالنَُّعيمّي، ]المتوفى: 

قول اإلمام أبي القاسم األزهري: النَُّعْيم يُّ ْيثًَا"َوَ َل َحد  ، اْلُمَظ َّر  ْبن  اْلُحَسْين  َأب ي َعَلْى
السََّبَب،َوأَ ل َهَذا َبْغَداَد ،َعْن َعَلْىَذل َك،َفَخَرَجالنَُّعْيم يُّ ْيث  َأْصَحاُباْلَحد  َقاَمل ُشْعَبَة،ثمتََنبََّه

َتُهف يوَ ،َوَماَتَمْنَعر َفق صَّ ْيَث،ُثمََّعاَدإلىَبْغَداَد"َحتَّْىَماَتاْبُناْلُمَظ َّر  ه اْلَحد   .(2)ْ ع 
:في الراوي النقاد أقوال

لوربأوٌقال كاملف يكلشيء "هو رأيتالنُّفيه(3)البرقاني: يميف يمناميبهيئةع...
جميلة،وحالةصالحة،ثمَقاَلليالبرقاني:قدكانشديدالعصبيةف يالسنة،وكانيعرف

.(4)شيئًا"منكلعلم

:"ْبنوقالُمَحمَّد ْور يَّ الصُّ ،كانقدجملمعرفةيميعالنُّلمَأَرببغدادأحدًاأكملمنَعل يِّ
الشافعي" فقه من ودرسشيئًا واألدب، (5)الحديثوالكالم ، الخطيب: عنه،وقال "كتبُت

يحدِّثمنح ظه،وتلكاله وة"كان،وقالالذهبي:(6)وكانحافًظا،عارفًا،متكّلمًا،شاعرًا"
،وقالفيمو لآخر:"قدبدتمنهه وةفيصباه،واتهم(7)منهكانتفيشبيبته،وتاب"

.(8)بو لالحديث،ثمتابإلىاهللواستمرعلىالثقة"

:النقاد من غيره بأحكام األزهري، القاسم أبي أحكام ومقارنة الراوي، في القول خالصة

الحديث بو ل أعلم-اتهم -واهلل وافق وقد ، بو لكل اتهامه على القاسم أبا النقاد
ا بنالمظ ر،ولعلهاكانته وةفيصباهواتهماعلىلحديثحيثثبتأنهو لحديثًا

هبي.واستمرعلىالثقةكماقالالذبو لالحديثثمتابإلىاهلل

                                                           

(.9/390)جتاريخاإلسالم،الذهبي(1) 
(.13/235)جتاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(2) 
دَدٌة،َوُهدَواْلَبدْأُو،َوُهدَواْلُعْجدُب.مقداييساللغدة(3)  ،ابدنفدارسقالابنفدارس:)َبدَأَو(اْلَبداُءَواْلَهْمدَزُةَواْلدَواُوَكل َمدٌةَواح 

(.1/328)ج
(.13/235)جتاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(4) 
.المرجلالسابق(5) 
.المرجلن سه(6) 
(.9/391تاريخاإلسالم،الذهبي)ج(7) 
(.3/114ميزانارعتدال،الذهبي)ج(8) 
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 المبحث الثالث
 أبي القاسم األزهري ام  اإلممراتب الَجْرح عند 

َواة، الرُّ جرح في وعباراته األزهري القاسم أبي اإلمام مصطلحات تتبل خالل من
بين والمقارنة حقهم، في أطلقت الذين َواة الرُّ أحوال والتعرفعلى مدلورتها، والوقوفعلى
أحكامهوأحكامغيرهمنالنُّقَّاد،يمكنتقسيمتلكالمصطلحاتوالعباراتبحسبماتدلعليهأو

َواةإلىثالثتمثلهف تلكالمصطلحاتوالعباراتمناألخفإلىوقدقسمتمراتب،يجرحالرُّ
األشد،وهي:

 المرتبة األولى: مرتبة الجرح اليسير.

: وصف المرتبة:  أولا

ترتقي وقد لالعتبار، وُتخرج أحاديثُهم ُتكَتُب الذين َعَ اء، ال ُّ الرواة مرتبة وهي
بالمتابعاتوالشواهد.

 مصطلحات المرتبة:ثانياا: 

 -وقدأطلقتفيحقِّهمالمصطلحاتوالعباراتالتالية:

"تكلموافيه" -

"ي عف" -

" عيففيروايتهعنابنمنيل.وذكرأنسماعهمنالّدورّيصحيح". -

."ُهَومثلأبيسعيداْلَعدوي" -

."كانأعمىالقلب" -

 ."كانثقة،وذكرهمرةأخرى:فقال:كان عي ًا" -

 .روايتهوفيمذهبه"" عيففي -
 .المرتبة الثانية: مرتبة الجرح الشديد

: وصف المرتبة:    أولا

بها،ورُيستشَهُد،ورُيعَتَبُر. َعَ اءجًدا،الذينُتطَرُحأحاديثُهمورُيحتجُّ وهيمرتبةالرواةال ُّ
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 ثانياا: مصطلحات المرتبة:

التالية:وقدأطلقتفيحقِّهمالمصطلحاتوالعبارات

 "ماكانثقة" -

 ليسبشيء"." -

 ".ريسوىشيئاً" -

ليسبحجة". عيف" -

" عيفليسبشيءف يالحديث" -
 الوضع. وأالمرتبة الثالثة: مرتبة الرَّمي بالكذب 

: وصف المرتبة:   أولا

ور احتجاًجا ر ُتكَتُب ور أحاديُثهم ُتطَرُح اعين، والو َّ الَكذَّابين الرواة مرتبة وهي
روايتهاإرلبيانو عها. اعتباًرا؛بلرتحلُّ

 ثانياا: مصطلحات المرتبة:

 وقدأطلقتفيحقِّهمالمصطلحاتوالعباراتالتالية:

 ."لميكنثقة،وقدرأيته،ومرَّة:"كانكذابًا" -

 زنديق"…"كانكّذاًباراف يًّا،رأيتفيبيتهَلْعنأبيبكروعمرمكتوًبا -

"كذاب" -

وقال - الحديث"، يسرق كان أنه أمره وظاهر قط... أصال له رأينا ما كذابًا، دجاًر "كان
كان قالوقد ثم والثناءعليه، فأساءذكره، الم  ل، ذكرأبا األزهري، ْعُت "َسم  الخطيب:

 يح ظ"

لم - فيالحديثيدعيما وكانمخلًطا "َكاَني لالحديثَعَلىُسَلْيَمانالَمَلطيوغيره..
يسملوي لالحديث".

 "َوَ َلحديثًا". -
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 -ومن خالل هذه المراتب ل بد من تسجيل المالحظات التالية:

َواةالُمجرَّحينعنداإلمامأبيالقاسماألزهرييمكنأنتحصرفيثالثدرجات:-1 مراتبالرُّ

أ.درجةلالعتبار،وهي:المرتبةاألولى:مرتبةالَجْرحاليسير.

ب.درجتانللرَّد،وهما:المرتبةالثانية:مرتبةالَجْرحالشديد،والمرتبةالثالثة:مرتبةالرَّْمي
الو ل.وأبالكذب

َواةالسابقةمعرفةأقسامالحديث،فحديثأهلالَجْرحعند-2 أبيام اإلميترتبعلىمراتبالرُّ
القاسماألزهريعلىمنزلتين،هما:

الحديثال  وُيكَتُبلالعتباروُيبَحُثلهعنأ. بهمنالحديث، رُيحَتجُّ عيف:وهوما
شواهدومتابعات،وتشملأحاديثرواةالمرتبةاألولى:الَجْرحاليسير.

به، ُيعتَبُر ور ُيستشَهُد، ور ُيحَتجُّ، الحديثور يطرحمن ما وهو الحديثالمردود: ب.
ويشمل:

- المرتبة رواة ورأحاديث بها، ُيحَتجُّ ور ُتطرح، وأحاديثهم الشَّديد، الَجْرح الثانية:
بها.ُيستشَهُد،ورُيعتَبرُ

الو ل،وأحاديثهمتحرُمروايتهاملوأوأحاديثرواةالمرتبةالثالثة:الرَّْمُيبالكذب-
 العلمبو عهافيأيمعنىكانسواءفياألحكاموالقصصوالترغيبوغيرها،إ رَّ

مبيًَّناأيمقروًناببيانو عها.

َواةأواألحاديثإلىمراتب،ولمُيَصرِّحاإلمامأب-3 القاسماألزهريبهذهالمراتب،ولميقّسمالرُّ
سواءبالشكلالمذكورأوبأيشكلآخر.

لقاسماألزهريولكنهذهالمراتباستنبطتمنخاللتتبلأقوالوعباراتاإلمامأبيا
،والنظرفيمدلورتها،والمقارنةبينأحكامهوأحكامغيرهمنالنُّقَّاد.واةرِّفيَجْرحال
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 المبحث الرابع
 حرْ الجَ خصائص  منهج  اإلمام  أبي القاسم األزهري في 

 

لإلمام واةمنهًجاعلمًيادقيًقافيأبيالقاسماألزهريإنَّ ،وتتبلأحوالهمالكالمعلىالرُّ
ياًل،وبيانمنتُقَبلرواياتهممنُترّد،وهذاالمنهجلهخصائصمميزة،وقواعدوأسس َجْرًحاوَتْعد 

وعباراتهالواردةفيالَجْرحأبيالقاسماألزهريوا حةيمكناستنباطهامنخاللأقوالاإلمام
-صتتمثلفيمايلي:ممايسهمفيرسمالهيكلالعاملمنهجهالنقدي،وهذهالخصائ

 التوسُّط والعتدال في الَجْرح: .1

يل" الّذهبيقّسمفيكتابه"ذكرمنيعتمدقولهفيالَجْرحوالتَّْعد  أناإلمام النُّقَّاد(1)علمنا
معنا،وقلتأنهرتخلو إلىمتشددينمتعنتين،ومعتدلينمنص ين،ومتساهلين،كمامرَّ

زمانمنهذهاألقسامادأيطبقةمنطبقاتالنُّقَّ .(2)كماأّكداإلمامابنحجرفيأيِّ

اإلمام والذييترجحذكرفيأيقسممنهذهاألقسام،لميُالقاسماألزهريأباويالحظأنَّ
َأْعَلمُ-لي، المتوسطينالم-َواللَُّه ،ويرجلواةعتدلينالمنص ينفيجرحالرِّأنَّهمنالنُّقَّاد

ذلكإلىأمرين،هما:

،ولوُعرفبشيٍءالرواةأ.لمأجدمنوص هقديًماأوحديثًابالتشددأوالتساهلفيجرح
منذلكرشتهرأمرهكماهوحالغيره.

أحكامهعلىالرواة،ولوكانمتشدًدامعظمالقاسماألزهريفياب.وافقالنقاداإلمامأب
رهم.أومتساهاًللشّذعنأكث

لن سأل اظوعباراتالجرحوالتعديل استخدامه المعتدلينمنخالل لألئمة محاكاته ج.
التياستخدموها.

اإلمامإوبناًءعلىماسبقيمكنالقول لينكانمنالنُّقَّادالمعتدالقاسماألزهرياأبنَّ
.-واهللأعلم-واةالمتوسطينفيجرحالرِّ



                                                           

(.172-171(انظر:الجرحوالتعديل،الذهبي)ص1)
(.1/482)جلّنَكتعلىك َتابابنالصالح،ربنحجرنظر:ا(ا2)
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 : الرواةاألمانة والموضوعية في جرح  .2

باألمانةوالمو وعية،فقدساروفقالرواةالقاسماألزهريفيجرحياتَّسممنهجاإلمامأب
التي األمانة عظم بذلك مستشعًرا والمحاباة، الهوى اتِّبا  عن بعيًدا دقيقة علمية قواعد

  قولهفي:،ومنذلكوالدفا عنهاُحمِّلها،أمانةالح اظعلىُسنَّةالنبي
 عيٌففيروايتهعنابنمنيل.وذكرأنسماعهمنع َمَر، أب و َبْكر الورَّاق:  م َحمَّد بن -

.(1)الّدورّيصحيح"
ْيثًَاعلي ْبن َأْحَمد ْبن الحسن البْصرّي: " - ،َحد  اْلُمَظ َّر  ْبن  َعَلْىَأب ياْلُحَسْين  َوَ َلالنَُّعْيم يُّ

،َعْنَبْغَداَدل َهَذاالسََّبَب،َوأَ َعَلْىَذل َك،َفَخَرَجالنَُّعْيم يُّ ْيث  َقاَمل ُشْعَبَة،ثمتََنبََّهَأْصَحاُباْلَحد 
إلى َعاَد ثُمَّ ْيَث، اْلَحد  ه  َوْ ع  ف ي َتُه ق صَّ َعر َف َمْن َوَماَت ، اْلُمَظ َّر  اْبُن َماَت َحتَّْى

 .(2)َبْغَداَد"
يم البغدادياللَّه  ْبن  م َحمَّد  ْبن َعْبد  د  َعبْ  - َكاَني لالحديثَعَلىُسَلْيَمان":اللَّه ْبن إ ْبرَاه 

.(3)الَمَلطيوغيره..وكانمخلًطافيالحديثيدعيمالميسملوي لالحديث"

 :    أحياناا  اعتباره ألحكام بعض النُّقَّاد ومخالفته ألحكام آخرين  .3

الرواة،وُي همالقاسماألزهرييعتبربأحكامبععالنُّقَّاد،فيوافقهمفيجرحكاناإلمامأبو
فيأكثر يظهرجليًا منخاللموافقةأحكامهألحكامغيرهمنالنقادغالًبا،وهذا  منًا

الرواةالمدروسين.

ا م،منالقاسماألزهريقديخالفبععالنُّقَّادفيأحكامهإلمامأباوفيالمقابلنجدأنَّ
قوله ذلك الُعْكبر يفي ُبّطة ْبن محمد ْبن اللَّه " عي(4)ُعَبْيد فيه: قال ليسفحيث ،
كان(5)بحجة" غيرأنه وال قه، فيالسُّنة بإمامته بلقالوا شديدًا أحدجرحًا ُيَجرِّحه ولم ،

عندهوهموغلطكماقالالّذهبي.

                                                           

(.4/57تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(1) 
.(13/235ج)المرجلالسابق،(2) 
.(11/363ج)المرجلن سه،(3) 
وقيلب دمالبداءأي دا،والصدحيحب تحهدا،بلددةعلدىالدجلدةفدوقبغدداد،-الُعكبرّي:ب مالعينوفتحالباء(4) 

 (.9/345السمعاني)جوهيأقدممنبغداد،انظر:األنساب،

(.12/100تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(5) 
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علىاستق علىشيٍءفإنَّمايدلُّ دلَّ اللاإلمامأبيالقاسماألزهريفيرأيهوحكمهوهذاإنَّ
 األحاديث،الرواةعلى جمل على القائمة الخاصة دراسته من نابعة أحكامه إنَّ حيث ،

عدم مل أخبارهم، وتتبل َواة الرُّ أحوال دراسة مل وتمحيصها ودراستها، بينها، والمقارنة
إهمالهللحصيلةالعلميةالمست ادةمنالنقادالذينسبقوهفيهذاالميدان.

َواةفي بيان أحوا استعمال الجرح المطلق  .4  :  الّنسبي نادراا  حغالباا، والجر  ل الرُّ

َواة،واستعملفيذلكالَجْرحالمطلق،وكماقلناوجرَّحاإلمامأب القاسماألزهريعدًدامنالرُّ
أنالَجْرحالمطلقيقصدبهالحكمبجرحالرَّاويبل ظمطلق،دونقصدمقارنةحالهبحال

َواة،ومنذلك: غيرهمنالرُّ

يفبنَعبداهلل:قولهفي: - .(1)"كذَّاب"الُمَظ َّربنَنظ 

.(2)عبداهللبنموسىبنإسحاقالهاشميالبغدادي:"ي عف"قولهفي:و -

الدَّقَّاق:"تكلموافيه"قولهفي:و - .(3)اْلُحَسْينبنُمَحمَّد 

 ة المراتب: استعمال مصطلحات وعبارات للَجْرح، متنوعة األلفاظ، مختلفة الدللت، متعدد .5

أب - متنوعةواستعملاإلمام واةمصطلحاتوعباراتكثيرة األزهريفيجرحالرُّ القاسم
دررتها في مختل ة أل اظها في بحسب، والعبارات المصطلحات هذه و ل ويمكن

َواةفي مراتب،هي:ثالثدررتها،وماتمثلهفيجرحالرُّ

األولى:مرتبةالجرحاليسير.-

الثانية:مرتبةالجرحالشديد.-

بالكذب- الو ل.وأالثالثة:مرتبةالرَّْمي 

المرتبةاألولىلالعتبار،والمرتبتينالثانيةوالثالثةللرَّد. ملمالحظةأنَّ






                                                           

(.8/93لسانالميزان،ابنحجر)ج(1) 
(.11/384تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(2) 
(.13/322)جالمرجلالسابق،(3) 
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 :استعمال مصطلحات خاصة في الجرح .6
َعل ّيمثلقولهفيالراوي:جرحالفيمصطلحاتخاصةالقاسماألزهريواإلمامأباستعمل

،وهذاالل ظللتن ير(1)"باًعْوىكَسْاب،ريَ"كذّ:َأُبوالَحَسنالمْعروفبابنالرَّازيالحسن،ْبن
منالّروايةعنهبسببكذبه.

 الَجْرح:و ألفاظ التوسُّط والعتدال في عبارات   .7

.القطانوعبدالرحمنبنمهديكيحيىوهذامنهجسارعليهكبارأئمةالجرحوالتعديل

ومنالمعلومأنأل اظاألئمةفيالجرحتختلفبحسبمنهجقائلها؛فمنهممنيكونشديد
،(2)الل ظوالعبارة،كاإلمامالشافعي،دليلذلكماأخرجهاإلمامالسخاويفي"فتحالمغيث"

يناعنالُمَزن ي،قال:سمعنيالشافعييوًما،وأنا أقول:فالنَكذَّاب،فقاللي:ياقال:"ُروِّ
أباإبراهيمأْكُسأل اَظكأْحسْنها،رتقلفالن:َكذَّاب،ولكنقل:حديثهليسبشيء".

ت س ذلك دليل حنبل، بن أحمد كاإلمام والعبارة، الل ظ رقيق يكون من اإلماميومنهم ر
كنايةعمنفيهلين".:"هيبارستقراء(3)الذهبيلعبارةاإلمامأحمد"كذاوكذا"،فقال

أبيالقاسماألزهريفيجْرحالرواة؛فإنوكماثبتفيالنقطةالمتقدمةمنتوسطاإلمام
تشددفيالعباراتأوالعباراتهأيً افيالجرحجاءتبأل اظمتوسطةومعتدلةبعيدةعن

رّقةفياألل اظ.التساهلوال
 : أحياناا  بدعتهب مؤاخذة الرّاوي والتَّشنيع عليه  .8

 اإلمام األزهريوأبكان القاسم َواة بععالرُّ فيبدعتهم،بويؤاخذهمُيَ عِّف رأينا وقد
البدعة، نو  إلى راجل وهذا ببدعتهم يؤاخذهم ولم بععالّرواة وّثق أّنه كيف التعديل

 فيسببعدالةالراويمنعدمذلك،وهذا علىإنصافهومعرفتهوخطورتها،وأثرها يدلُّ
:"كانكّذاًباراف يًّا،رأيتفيبيتهسهلبنأحمدالدِّيباجيُّبأحوالهم،ومنذلكقولهفي:

.(4)زنديق"َلْعنأبيبكروعمرمكتوًباعلىحائطبيته...



                                                           

(.13/322)ج،تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(1) 
 (.2/292(فتحالمغيث،السخاوي)ج2)

(.4/483(ميزانارعتدال،للذهبي)ج3)
(.176//10انظر:تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(4)
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 : ، وعدم تفسيره أحياناا أخرىتفسير الجرح أحياناا .9
َواةيتسمبالنزاهةوسدادالرأي،ومن كانمنمنهجاإلمامأبيالقاسماألزهريفيجرحالرُّ
األدلةالوا حةعلىذلكأنَّهكاني سرالجرحأحياًنا،ممايساعدفيالوقوفعلىأسباب

الجرحفيالرَّاويعنده،ومنذلكقولهفي:
علي ْبن َأْحَمد ْبن الحسن البْصرّي: " - ،َوَ َل اْلُمَظ َّر  ْبن  َأب ياْلُحَسْين  َعَلْى النَُّعْيم يُّ

ل َهَذا َبْغَداَد َعْن ، النَُّعْيم يُّ َفَخَرَج َذل َك، َعَلْى ْيث  اْلَحد  َأْصَحاُب تََنبََّه ثم ل ُشْعَبَة، ْيثًَا َحد 
،َوَماَتَمْنَعر َفق  اْلُمَظ َّر  َحتَّْىَماَتاْبُن ْيَث،ثُمَّالسََّبَب،َوَأَقاَم اْلَحد  ه  ف يَوْ ع  َتُه صَّ

 .(1)َعاَدإلىَبْغَداَد"
َكاَني لالحديثَعَلىُسَلْيَمان":اللَّه ْبن إ ْبرَاه يم البغداديَعْبد  اللَّه  ْبن  م َحمَّد  ْبن َعْبد  -

.(2)الَمَلطيوغيره..وكانمخلًطافيالحديثيدعيمالميسملوي لالحديث"
لناأي ًاوعباراتهالواردةفيالَجْرحيتبيَّنأقوالاإلمامأبيالقاسماألزهري،وبالنظرفي

:فيأنَّهكانري سرالَجْرحفيمواطنعديدة،منذلكقوله
الدَّقَّاق:"تكلموافيه" -  .(3)اْلُحَسْينبنُمَحمَّد 
 .(4)ف"عَّعبداهللبنموسىالهاشميالبغدادي:"ي َ -

 رشكفيه أبومما اإلمام منأحكامهعلىاأنَّ األزهريكانريطلقأيحكم القاسم
ذلكيأتيب َواةجزاًفا؛بلإنَّ َواةومعرفةبعددراسةشاملةوتتبلعلميدقيقالرُّ أحوالالرُّ

وأخبارهم.
 تكرار عبارات الجرح في الراوي الواحد:  .10

فين سلجرحرروينو فيعباراتاكعادةبععالنُّقَّاديكالقاسماألزهريوأبكاناإلمام
الدقيقبأحوال وعلمه اطالعه، يدلعلىسعة ندلذلكفإنما وا  وي يد،الّرواةالراوي،

منذلكقولهفي:والجرحالشديدلهم،
ب - محمد بن أبأْحَمد ُمَقّسم، يعقوببن بن الحسن قالين المقرئالعطَّار: الحسن

 الخطيبالبغدادي:"سمعتأباالقاسماألزهرييقول:لميكنثقة،وقدرأيته،وسمعته

                                                           

(.13/235)جتاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(1) 
المرجلالسابق.(2) 
ن سه.المرجل(3) 
.المرجلن سه(4) 
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.(1)ذكرهمرةأخرى،فقال:كانكذابًا"
كان - فقال: أخرى: مرة وذكره ثقة، "كان الَخزَّاز: اللَّْخمي َبْكر أبو ُحَمْيد، بن ُمَحمَّد

.(2) عي ًا"
َواة:  .11  التفرد بتضعيف بعض الرُّ

واة،وهما:2القاسماألزهريبت عيف)وأبان رداإلمام (منالرُّ
يفبنَعبداهلل - .(3):"كذَّاب"الُمَظ َّربنَنظ 

.(4)إسماعيلبنمحمدبنإسماعيلالبغدادي:"ريسوىشيئًا" -

 :كان يؤكد حكمه على الراوي بذكر ما يفيد معرفته الجيدة به .12

في الدِّيباجيُّكقوله َلْعنأبيبكرسهلبنأحمد رأيتفيبيته راف يًّا، "كانكّذاًبا :
 .(5)زنديق"وعمرمكتوًباعلىحائطبيته...

 فيوكقوله بالنَُّعيمّي: المعروف الحسن ْبن َأْحَمد ْبن َأب يعلي َعَلْى النَُّعْيم يُّ "َوَ َل
، اْلُمَظ َّر  ْبن  ،اْلُحَسْين  َعَلْىَذل َك،َفَخَرَجالنَُّعْيم يُّ ْيث  َأْصَحاُباْلَحد  ل ُشْعَبَة،ثمتََنبََّه ْيثًَا َحد 

ه  َتُهف يَوْ ع  ،َوَماَتَمْنَعر َفق صَّ َعْنَبْغَداَدل َهَذاالسََّبَب،َوَأَقاَمَحتَّْىَماَتاْبُناْلُمَظ َّر 
ْيَث،ُثمََّعاَدإلىَبْغَدادَ .(6)"اْلَحد 

وقدوق تعلىقولهفي:ُمَحمَّدبن، كان نادراا تعديالا اختالف قوله في الراوي جرحاا و  .13
 .(7)ُحَمْيد،أبوَبْكراللَّْخميالَخزَّاز:"كانثقة،وذكرهمرةأخرى:فقال:كان عي ًا"



                                                           

(.6/113)ج،تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي(1) 
(.2/211)جالمرجلالسابق،(2) 
(.8/93لسانالميزان،ابنحجر)ج(3) 
(.7/309تاريخبغداد،الخطيبالبغدادي)ج(4) 
(.176//10)جالمرجلالسابق،انظر:(5)
(.13/235،)جن سهالمرجل(6) 
(.2/211،)جن سهالمرجل(7) 
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 الخامس المبحث 
واة المجرَّحين عند   أبي القاسم األزهري ام  اإلمجدول مقارنة الرُّ

 

 أولا: جدول المقارنة
 مالحظات خالصة القول قول الذهبي قول الناقد الراوي م

 مصطلحات تدل على الجرح اليسير للرواة.: المرتبة األولى

 تدل على التصريح بالّتضعيف. بمصطلحاتالّرواة المجّرحون أولا: 

 

َأْحَمد ْبن  .1
م َحمَّد َأب و 
َعْبد اللَّه  

 اززَّ البَ 

قالالخطيب
البغدادي:سمعت
ماألزهري، أبااْلَقاس 
يقول:اْبندوست
 عيف،رأيتكتبه
كلهاطرية،وَكاَن
يذكرأنأصوله
العتقغرقت،
"فاستدركنسخها

""الحافظالعالمة


 عيفتكلموافي
شيءمنح ظه،

وافددددددقمعظددددددمالنقددددددداد
علىت عي ه.



َطْلَحة بن  .2
م َحمَّد بن 

أب و َجْعفر، 
م  الَقاس 
 الشَّاهد

" عيٌففيروايته
وفيمذهبه"

الشَّاهُد،الشَّْيُخ،
، الَعال ُم،اأَلْخَبار يُّ
الُمَؤرُِّخ،الُمْقر ُئ"

جداً عيف
معتزليداعية



النقادأبامعظموافق
القاسمعلىت عي ه.
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 مالحظات خالصة القول قول الذهبي قول الناقد الراوي م

َعْبد اهلل  .3
بن م ْوَسى 
بن إْسَحاق 
أبو العّباس 
يّ  م   الَهاش 

وافدددددقبعدددددعالنقددددداد عيف-ُيَ عَّف""
أبدددددددددداالقاسددددددددددمعلددددددددددى

ت عي ه.



م َحمَّد ْبن  .4
َمْيد   َأب و  ح 

َبْكر 
ّي   اللَّْخم 

 

"كانثقة،وذكره
مرةأخرى:فقال:
كان عي ًا"

النقادأباكلوافق عيف-
القاسمعلىت عي ه،

ولعلحكمه
بال عفعلىالراوي

هوالمتأخروهو
الراجح.

م َحمَّد  ْبن   .5
ع َمَر، أب و 
  َبْكر الورَّاق

 دددعيٌففددديروايتددده
،عددددددددنابددددددددنمنيددددددددل

وذكدددددددرأنسدددددددماعه
الدددددددددددددددددددددَّْربيمددددددددددددددددددددن

 صحيح".



النقادأباكلوافق عيف-
القاسماألزهريعلى
ت عي ه،وكان

األزهريمنص ًافقد
قيَّد ع هفيروايته
عنابنَمنيل،وبين
أنسماعهمن

الدَّْربيصحيحوهذا
القوليعنيفقط"أن
سماعهصحيحفي
مشايخه،فليسفيه
إشارةإلىقوةأو
 عفمنحيث

الرواية"
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 مالحظات خالصة القول قول الذهبي قول الناقد الراوي م

 ثانياا: الّرواة المجّرحون بالطعن في الّراوي بما يدل على جْرحه جْرحاا يسيراا. 

َسْين  .6 اْلح 
بن م َحمَّد  
 الدَّقَّاق

قدددددددددددددددالالخطيدددددددددددددددب
البغدددادي:"وسددمعت
 األزهريذكدره،فقدال

 تكلموافيه"قد"



"الشيخ،الصدوق،
"مِّرعَالمُ

فيه ثقة
تساهل

وثقدددددددهمعظدددددددمالنقددددددداد
وخدددددددال واأبددددددداالقاسدددددددم
األزهددددددددددددددري،ولعددددددددددددددل
األزهريقصدبكالمه
مددددددداقالدددددددهابدددددددنأبدددددددي

وارس.ال 



د بن محمَّ  .7
 ماعيل إسْ 

أبو بكر 
 الم ْستملي

"كانحافظًاإرأنه
ليِّنفيالرواية"

"محدِّثفا ل،
ُمكثر،لكنهيحدِّثمن
غيرأصول،ذهبت
أصولهوهذاالتساهل

قدعمَّوطّم"

وكانفيثقة
روايتهلينوتساهل
وهذاناتجعن
 يا كتبه
وذهابأصوله

وقددددددددددوثَّقدددددددددهبعدددددددددع
النقدددددددددددددداد،والددددددددددددددبعع
اآلخددددددددددروافددددددددددقأبددددددددددا

القاسمعلىتليينه.




م َحمَّد بن  .8
ع َبْيد اهلل 
بن الَفْضل 
 بن َقَفْرَجل

القلب،أعمىكان"
عبدأبوحدثنيو
عنهبكيربناهلل
حديثخرجأنه

عندهوكانالثوري
عيينةربننسخة

فأخرجهابنزول،
حديثفيكلها

"الثوري

صدوق"صدوق"



االنقادأبكلخالف
القاسماألزهريفي
.حكمهعلىالراوي
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 مالحظات خالصة القول قول الذهبي قول الناقد الراوي م

 بتشبيهه بغيره من الضعفاء ثالثاا: من قال بتضعيفه

أْحَمد ْبن  .9
م َحمَّد ْبن 
ع َبْيد اللَّه، 
َأب و الحَسن 
التَّمَّار 
 المقرئ

الخطيدددددددددددددددبقدددددددددددددددال
البغددددددادي:"ذاكدددددرت
دددماألزهدددري أبدددااْلَقاس 
حدددددددالهدددددددذاالشددددددديخ
وقلدددددت:أراه دددددعي اً
ألنف دددددددددددديحديثدددددددددددده
مناكير،َفَقداَل:نعدم،
يد هددومثددلَأب دديَسددع 

ي"العدو


 عيفجداً-



النقاداإلمدامكلوافق
أبدددددددددداالقاسددددددددددمعلددددددددددى
ت ددددددعي ه،وقدددددددبدددددديَّن
 دددع هبمقارندددةحالددده
وتشددددددبيههبغيددددددرهمددددددن

.ال ع اءالرواة

واة المجرَّحون المرتبة الثانية  .الشديد جرحتدلُّ على ال بمصطلحات: الرُّ

واة المجرَّحون أولا:   .المفردة بمصطلحات الجْرح الشديدالرُّ
 

أْحَمد ْبن  .10
م َحمَّد ْبن 
  عمران

"قددددددددددددددالالخطيددددددددددددددب
سددددددددددألتالبغدددددددددددادي

األزهدددري،َعدددناْبددددن
ليسالجندي،َفَقاَل:

َوَقددددداَللددددددييء،بشددددد
:األزهدددددددددددريأي ددددددددددداً

ح ددددددددددددددددرتاْبددددددددددددددددن
الجندددددديَوُهدددددَويقدددددرأ
َعَلْيدددده كتددددابديددددوان
األنددوا الددذيجمعدده
َفَقدددداَللدددديَأُبددددوَعْبددددد
اللَّدده اْبددناآلبنوسددي:
لدددديسهددددذاسددددماعه،

وذكرهالذهبيفي
ديوانال ع اء،وقال:

"" عيف

متهمالو ل،
ميبالتشيلور

النقادأباكلوافق
القاسمعلىت عي ه.
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 مالحظات خالصة القول قول الذهبي قول الناقد الراوي م
نمدددددددددارأىنسدددددددددخة وا 
َعَلدددىترجمتهدددااسدددم
وافدددقاسدددمهفدددادعى

"ذلك


ماعيل إسْ  .11
مد بن محَ 
بن 

 يلماع  إسْ 
  

 ريسوىشيئًا،-"ريسوىشيئاً"
 القاسم أبو قال كما

األزهري

 أقددوارً لددمأجدددفيدده
 فددي للنقدداد أخددرى
 .الراوي

1
12. 

َسْين  اْلح 
بن َعل ّي 
َأب و َعْبد  
اللَّه  
 الحريري
 

قالالخطيب
سمعت"البغدادي:

ماألزهري أبااْلَقاس 
نعليه،ويذكرعَطْيَ

َأنَُّهَكاَنيستعير
منهأصوًرر

سما َلُهفيهافينقل
منها"


ذكرهفيديوان
ال ع اء،وقال:

" عيف"

كمددددداعليدددددهيطعدددددن
قدددددددالأبدددددددوالقاسدددددددم

نَُّهَكداَنألَاألزهري؛
يستعيرمندهأصدوًر
رسددددما َلددددُهفيهددددا

.فينقلمنها

خالفالنقادأبا
القاسمفيحكمه

علىالرَّاوي.

َعْبد  اللَّه   .13
ْبن  م َحمَّد  
اأْلَْنَطاك ي 
يّ   اْلَبْغَداد 

،كنتليسبحجة"
تقعدمعهساعة،
فيقوللك:"قد
ختمتختمةمذ
قعدت،أوكالمًا

هذامعناه"

وافدددددددقابدددددددنالجدددددددوزيليسبحجة-
األزهدددددددددددددددددريعلدددددددددددددددددى

.ت عي ه
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م َحمَّد ْبن  .14
ْمَران  ع 
  الَمْرز َباني

كانأبوعبيداهلل"
ي لمحبرتهبين
يديه،وقنينةفيها
نبيذفاليزاليكتب
ويشرب"،وقالمرة:
"كانأبوعبيداهلل
معتزليًا،وصنف
كتابًاجملفيه

أخبارالمعتزلةولم
أسملمنهشيئًا،
لكنأخذتلي
إجازتهبجميل

حديثهوماكانثقة"

عالمةالمتقن،"ال
األخباري،الكاتب،
"صاحبالتصانيف

معتزليلميكنثقة



اوافدقبعددعالنقددادأبدد
القاسددماألزهددريعلددى

واهلل-ت دددددددددددددددددددددعي ه،
.-أعلم



 ثانياا: الّرواة المجّرحون بمصطلحات الجرح الشديد المكررة لفظاا أو معنى.   

الَحَسن بن  .15
ين  الح س 

بن 
َحْمَكان، 

 َعليأبو 
 الَهْمذاني

" عيفليس
"بشيءف يالحديث

كانقدعنيفي"
صباه،وطلبالحديث
بحيثَأنَُّهَقاَل:كتبُت
بالبصرةوحدهاعن
أربعمائةوسبعين
شيًخا.ثّمإّنهطلب
ال  ْقهبعدذلك"،وذكره

ديوانال ع اءفي

أحددددددددددددددددددددفقهددددددددددددددددددداء
الشدددافعية، دددعيف
-فدددددددددديالحدددددددددددديث

،أشدددار-واهللأعلدددم
إلددددددىطلبددددددةالنقدددددداد
ال قه.

وافقالمزيأباالقاسم
األزهدددددددددددددددددريعلدددددددددددددددددى

ت عي ه.



ع َبْيد اللَّه .16
ْبن محمد 
ابن ب ّطة 
 الع ْكبر ي
 

" عيف، عيف،
ليسبحجة"

"اإْلَمامالصالح
القدوة"،وقالفي
مو لآخر:"إمام
لكنهذوأوهام...ومل
قلةإتقانابنبطةفي

إمامفيالسنة،
يهمويغلط

أثندددىعليدددهالنقدددادخيدددرًا
فدددددديصددددددالحهوديندددددده،
وأشددددددددارالددددددددذهبيإلددددددددى
إمامتددددهفدددديالسددددنةمددددل
وهمددددهوغلطددددهوخددددال وا
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فكانإمامًا-الرواية

فيالسنة،إمامًافي
صاحبأحوالبال قه،

جابةدعوةر ي وا 
اهللعنه"،وقالأي ًا:
"إمامفيالسنة،يهم

ويغلط"

لقاسدددمالددددذيبدددذلكأبدددداا
. ع ه ع ًاشديدًا"



 الوضع وأمن ر مي بالكذب : ةالثالث المرتبة

  أولا: من ر مي بالكذب.

أْحَمد بن  .17
محمد 
 العطَّار

 

لميكنثقة،وقد"
مرةرأيته"وقال

.كانكذابًا"":أخرى


النقادأباكلوافق عيفجدًا" عيف"
القاسمعلىت عي ه

 ع ًاشديدًاولم
يرموهبالكذبكقوله

الثاني.

علي ْبن  .18
الحسن 
 المعروف
 بابن الرَّازي

،ريسوى"كذاب
...كانفقيرًاكعباً

ورَّاقًايح رمعنا
السما منابن
َحَيوة،وكانيدعي
أنتاريخابنأبي
خثيمةسماعهمن
محمدبنالحسين
الزع راني،ولميكن
لهبهكتاب،وكان
عندهتاريخابن

َراش، وقدسمعتخ 
منهبع ه"

خالفالنقادأبا عيف-
القاسمفيت عي ه،
فقدأثنواعلىالراوي
خيرًاوعدلوه،وقد

فسراألزهريالجرح،
وذكرسببًامنشأنه

أنيسقطرواية
الراوي،وهذازيادة
علمعندهبحال

الراوي.
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َسْهل بن  .19
َأْحمد 
 الدِّيباجيُّ 

"كانكّذاًباراف يًّا،
بيتهَلْعنرأيتفي

أبيبكروعمر
على…مكتوًبا

حائطبيته...
زنديق"

"رمىباألخوين:
الرَّفعوالكذب"،
وذكرهفيديوان

ال ع اء

كذَّابراف ي


 اكلالنقادأبوافق
األزهريعلى القاسم

.ت عي ه

م َحمَّد ْبن  .20
ع ْثمان 
يبي  النِّص 
 

قدددددددددددددددالالخطيدددددددددددددددب
البغددددددددادي:"سدددددددألت
أبددداالقاسدددماألزهدددري

النصديبيفقدال:عن
"كدددذَّاب،أخدددرجإليندددا
كتدددددببدددددنالمندددددادي
وقددددددددكتدددددددبعليهدددددددا
سددددددددددماعهبخطدددددددددده"،
فقلددددددددددتلددددددددددهمتددددددددددى
سددمعتهددذاالكتدداب
فقدددددددال:"فددددددديسددددددددنة
خمددددددددددددسوثالثددددددددددددين
وثالثمائدددددة"،فقلدددددت:
"إنمدددداقدددددمتبغددددداد
بعدداألربعدينفكيددف
 هددددذا؟فمدددداردعلدددديَّ
شدددددددددددددددددددديئًا"وقددددددددددددددددددددال
األزهدددددددددري:"وكدددددددددان
أمددددددرهفددددددياربتددددددداء

دثعدنمستقيمًاوح
الشاميينمدنسدما 
"صحيحأوكماقال

وافقمعظمالنقادأباكذابمتشيل-
.القاسمعلىتكذيبه
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الم َظفَّر بن  .21
يف بن  َنظ 
 َعبد اهلل

كتبتعنالمظ ر"
بننظيفالقاص،
ثمخرقتماكتبت
عنهألنهكان
كذابًا،والشيوخ
الذينأدركهمإنما
همشيوخأبو
"الحسنبنَرْزُقويه

 قال كما كذَّاب،-
األزهري القاسم أبو

 أقوارً لمأجدفيه
 في للنقاد أخرى

.الراوي

22.  
م حمَّد بن 
َعْبد اللَّه 
ْبن م َحمَّد 
َبْيد  ْبن ع 

 اللَّه

كددددددانأبددددددوالم  ددددددل"
مدددارأيندددادجددداًركدددذاباً
وظدداهرلددهأصدداًلقددط

أمدددرهأندددهكدددانيسدددرق
قدددددددددددددددالو"،الحدددددددددددددددديث

ْعُت الخطيددددددددب:"َسدددددددددم 
أبدددددددااألزهددددددري،ذكدددددددر

الم  دددددددددددددل،فأسددددددددددددداء
ذكددددره،والثندددداءعليدددده،
ثدددددددمقدددددددالوقددددددددكدددددددان

يح ظ".

"َرَوىَعْنُهجماعة،
وانتخبَعَلْيه 

الدَّاَرُقْطنّي،ثمبان
كذبه،ومزقوا
حديثه...وكان

حافظًا"

ا  وافقمعظمكذَّابو َّ

النقادأباالقاسمفي
.اتهامهبالكذب



ثانياا: من ر مي بالوضع.

23.  
اللَّه  َعْبد  

ْبن  م َحمَّد  
ْبن َعْبد 
اللَّه ْبن 
إ ْبَراه يم 
 البغدادي

َكاَني ل"
الحديثَعَلى
ُسَلْيَمانالَمَلطي
وغيره..وكان

مخلًطافيالحديث
يدعيمالميسمل
وي لالحديث"

"الشَّْيُخ،الُمْسن ُد،
الُمَحدُِّث..ليسبثقة"،
وقالفيمو ل

آخر:"كذَّبهجماعة"،
هفيديوانوذكر

ال ع اء،وقال:"اتهم
بالو ل"

كذابي ل
الحديث

النقددددادأبدددداكددددلوافددددق
القاسددمعلددىت ددعي ه
ووافقددهمعظمهددمعلددى

.رميهبالو ل






140 

 مالحظات خالصة القول قول الذهبي قول الناقد الراوي م

علي ْبن  .24
َأْحَمد ْبن 

الحسن ْبن 
، بن م َحمَّد

    نعيم                  
أبو الحسن 

 البْصرّي 

 "َوَ َلالنَُّعْيم يُّ
َعَلْىَأب ي اْلُحَسْين 

ْيثًَا ،َحد  اْلُمَظ َّر  ْبن 
ل ُشْعَبَة،ثمتََنبََّه
 ْيث  َأْصَحاُباْلَحد 
َعَلْىَذل َك،َفَخَرَج
،َعْنَبْغَداَد النَُّعْيم يُّ
ل َهَذاالسََّبَب،َوَأَقاَم
َحتَّْىَماَتاْبُن

،َوَماَتَمْن اْلُمَظ َّر 
َتُهف ي َعر َفق صَّ

ه اْلَحد  ْيَث،ثُمََّوْ ع 
َعاَدإلىَبْغَداَد"

"كانيحدِّثمن
ح ظه،وتلكاله وة
منهكانتفيشبيبته،
وتاب"،وقالفي

مو لآخر:"قدبدت
منهه وةفيصباه،
واتهمبو لالحديث،
ثمتابإلىاهلل
واستمرعلىالثقة"

بو لاتهم
الحديث

وافددددقكددددلالنقددددادأبددددا
القاسدددددمعلدددددىاتهامددددده

ثحيددثبو ددلالحدددي
ثبدتأندهو دلحددديثًا
عددددددددنبددددددددنالمظ ددددددددر،
ولعلهاكانته وةفي
صدددددباهواتهدددددمبو دددددل
الحددديثثددمتددابإلددى
اهللواسدددددددددددتمرعلدددددددددددى
الثقددددددددددددةكمدددددددددددداقددددددددددددال

.الذهبي




 

 .نالّرواة المجرحيجدول ثانياا: نتائج 
،منها:عدَّةنتائجوملحوظاتيمكنالوقوفعلىماسبقوبعد

1-  الرواة بلغعدد راوًيا24)أبي القاسم األزهريام اإلمالمجرَّحينعند وذلك( باستعمال،
ومصطلحاتعبارات مصطلحكانت وكان مدلورتها، في مختل ة أل اظها، في متنوعة

وماشابههمنأكثرالمصطلحاتاستعماًر."كذَّاب"

َواة،معظمفيالقاسم األزهريا أباإلمامالنقادوافق -2  :كالتاليأحكامهعلىالرُّ

َواة.7) وافقكلالنُّقَّادفيجرح-  (منالرُّ

َواة.5) ووافقمعظمالنُّقَّادفيجرح-  (منالرُّ

َواة.3) ووافقبععالنُّقَّادفيجرح-  (منالرُّ

َواة.5) النُّقَّادفيجرحمعظموخالف-  (منالرُّ



141 

َواة.2) جرحفيالقاسم األزهري وأبوت رد-  (منالرُّ
َواة 2) جرحفيوافقأباالقاسمناقدوكلمت-  (منالرُّ

توسطهفيحكمهأبيالقاسماألزهري،ومدىوهذهاإلحصائيةتبّينمدىاعتدالاإلمام -3
َواة  وجرحهم.علىالرُّ

،القاسماألزهريأبو (منالرواةالذينحكمعليهماإلمام15حكماإلمامالذهبيعلى) -4
 :كاآلتيوبيانذلك

واة،وخال هفي)13فيحكمهعلى)القاسماألزهرياأبوافقاإلمامالذهبي (2(منالرُّ
واة  .منالرُّ

5-  عند المجرَّحين الرواة جميل على الحكم خالصة بيان القاسمام اإلماجتهدتفي أبي
أوهبنحول ظالرواةمعظملهفيجرحالقاسم األزهري أبااإلماموقدوافقتاألزهري،

  قريًبامنه،فيأيحكممنأحكامه.

























 



142 

 الخاتمة
ميلمحامدهكلهاعلىدًاهللربالعالمينبجالذيبنعمتهتتمالصالحات،حمالحمدهلل

على والسالم والصالة ويكافئمزيده، يوافينعمه حمدًا وعلىجميلخلقه، علينا جميلنعمه
نبينامحمد،وعلىآلهوصحبهوسلم،وبعد...

فيخاتمةهذهالرسالةأبرزالنتائج،وأهمالتوصياتالتيتوصلتإليها،سأستعرع
واهللالموفق.

 : النتائج:أولا 
توصلتمنخاللهذاالبحثإلىنتائجمهمة،منأبرزها:

القرنالذياألزهريالقاسميعداإلمامأبوأولا: منأبرزعلماءالقرنالخامسالهجري،هذا
للعلموارجتهادفي األزهرياإلمامغهذاكانلهأثرهاإليجابيفيت روشهدنشاطًاعلميًاكبيرًا

خاصة،وكانعلًمامنوالجرحوالتعديلونقدالرَِّجال،والعلل،طلبه،حتىبرزفيعلومالحديث
 .أعالمه

(راويًا،وكانمنص ًامعتدًرفيأحكامهوقد65القاسماألزهريوجرح)اإلمامأبوعدَّلثانياا:
 النقاد.معظمفيهاوافقه
اإلمامثالثاا: القاسماستعمل فيأبو مختل ة فيأل اظها متنوعة األزهريمصطلحاتمتعددة

 دررتهاويمكنو لهذهالمصطلحاتفيمراتبست،ثالثمراتبللتعديلهي:

 مرتبةتعديلالرواةوتأكيدتوثيقهم.األولى: -

 مرتبةتعديلالرواةوتوثيقهم.الثانية: -

 مرتبةتعديلالرواةدونبلوغدرجةالتوثيقوكلهذهالمراتبلالحتجاج.الثالثة: -

وثالثمراتبللجرحهي:

 مرتبةالجرحاليسير.األولى: -

 مرتبةالجرحالشديد.الثانية: -

 الو ل.وأمرتبةالرميبالكذبالثالثة: -

نالثانيةوالثالثةللرد.لمرتبةاألولىلالعتباروالمرتبتاا
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أبورابعاا: واتبلاإلمام فيالكالمعلىالرواة دقيقًا علميًا األزهريمنهجًا تتبلأحوالهمالقاسم
 خصائصهذاالمنهج:جرحًاوتعدياًل،ومن

 والتعديل.التوسطوارعتدالفيالجرح .1

 الدقةواألمانةوالمو وعيةفيالجرحوالتعديل. .2

 اعتبارهألحكامالنقادفيالجرحوالتعديلغالبًاومخال تهألحكاماآلخرينأحيانًا. .3

 استعمالالتعديلوالجرحالمطلقغالبًا. .4

 استعمالالتعديلوالجرحالنسبينادرًا. .5

الدررتاستعمالمصطلحاتوعباراتفيالجرحوالتعديل .6 مختل ة األل اظ، متنوعة
 متعددةالمراتب.

 استعمالمصطلحاتخاصةفيالجرح. .7

 عدممؤاخذةالراويبتساهله. .8

 عدممؤاخذةالراويببدعتهأحيانًاومؤاخذتهأحيانًاأخرىبالنظرإلىطبيعةالبدعة. .9

 الت ردبتعديلالرواةوجرحهم. .10

األسبابالتيمنشأنهاوذكررحأحياناًعدمت سيرتعديلالرواةوجرحهم،وت سيرالج .11
 .علمعندهبحالالراويالزيادةيبينسقطروايةالراوي،وهذاتأنيمكن

 التأكيدعلىحكمهفيالراويجرحًاوتعدياًلبذكرماي يدبالمعرفةالجيدةبه. .12

 .بالّراويإيرادل ظالجرحوالتعديلأثناءالتعريف .13

 وتعديلهمنادرًا.اختالفقولهفيجرحالرواة .14

وتعدياًلربدمنفهمعباراتالناقدومقارنةأقوالهخامساا: نزالهمنزلتهجرحًا إلنصافالراويوا 
بأقوالغيرهمنالنقادوصوًرإلىالحكمالنهائيعلىالراوي.

مراتبقدرةاإلمامأبيالقاسماألزهريالنقديةوالتزامهبمنهجالمحدثينالدقيقومعرفتهبسادساا:
 الرواة،وعلوشأنهفينقدالرجال.
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 :ثانياا: التوصيات
أشيرإلىأبرزالتوصياتالتياستشعرتأهميتهدا-إنشاءاهللتعالى-بابتمامال ائدةومن

منخاللإعداديللبحث،والتيأوصيبهاالباحثينوطلبةالعلم،وهي:

المتعلقدةبمنداهجاألئمدةفديعلدمالحدديثروايدةالدراسداتتوجيهطلبةالدراساتالعلياإلى .1
برازجهودهمفيح ظالسنةالنبويةوالذَّ عنها.ب ودراية،وا 

وعبدددداراتالجدددرحوالتعددددديلالصددددادرةعدددنالنقدددداد،مددددل،العمدددلعلددددىإخددددراجمعجدددماألل دددداظ .2
فهرسدددتهابطريقدددةعلميدددة،وارجتهدددادفددديشدددرحمعانيهددداوالوقدددوفعلدددىمددددلورتها،وتحريدددر

المصطلحاتوالعباراتالخاصةبإماممعين.

العنايةبدإخراجمعجدمللنقدادالدذينتكلمدوافديالرجدالجرحدًاوتعددياًلعلدىمدرالعصدور،مدل .3
مثابةمرجللطلبةالعلم.بموجزةوم يدةلكلناقدتكونذكرترجمة

القاسدددماألزهدددريرحمدددةاالعظددديمأنيدددرحماإلمددامالناقددددأبدددوفدديالختدددام،أسدددألاهللالعلدددي
واسعة،ويجزيهعناوعناإلسالموالمسلمينخيرالجزاء.

تقبلددهنيجعددلهددذاالعمددلعمدداًلخالصددًالوجهددهالكددريمويأ–سددبحانهوتعددالى–وأسددأله
مندي،وأنيغ درلدديزرتدي،وأنيددوفقنيويسدددنيفدديالقدولوالعمدل،إنددهولديذلددكوالقدادرعليدده

وهوحسبيونعمالوكيل.

 لىسائرالنبيين.عوصلىاهللوسلمعلىسيدنامحمد،وعلىآلهوصحبهو

 
  
 



 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع 
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 والمراجعالمصادر 
 .القرآن الكريم 

 
 هد.1423،السعودية،دارابنحزم،1محمدصديقخانالق نَّوجي،ط،أبجدالعلوم .1

عمادة،جمالبنمحمدالسيد،ابنقيمالجوزيةوجهودهفيخدمةالسنةالنبويةوعلومها .2
المدينة اإلسالمية، بالجامعة العلمي السعوديةالعربيةالمملكةالمنورة،البحث ،1ط،

م.2004-ه1424

،أحمدددبددنعلدديبددنمحمدددبددنأحمدددبددنحجددرالعسددقالني،اإلصددابةفدديتمييددزالصددحابة .3
تحقيددق:علدديمحمدددمعددوع،وعددادلأحمددددعبدددالموجددود،بيددروت،دارالكتددبالعلميدددة،

 م.1994-هد1،1415ط

يلوعلددمُالرَِّجددال  .4 ق،داراليمامددة،،دمشد1ندورالدددينعتدر،طأ.د.،أصدولالَجدرْحوالتَّعْدد 
 هد.1421

،15،خيرالدينبنمحمدودبدنمحمددبدنعلديبدنفدارس،الزركلديالدمشدقي،طاألعالم .5
 م.2002دارالعلمللماليين،

السددخاوي.تحقيددق:فرانددزمحمدددبددنعبدددالرحمن،اإلعددالنبددالتوبيخلمددنذمأهددلالتددأريخ .6
 .هد1407،رسالةمؤسسةال،.بيروت1روزنثال،ترجمة:صالحأحمدالعلي.ط

الحن دددددي،اهللعبددددددبدددددنقلددددديجبدددددن،مغلطدددددايالرجدددددالأسدددددماءفددددديالكمدددددالتهدددددذيبإكمدددددال .7
الحديثدةإبدراهيم،القداهرة،ال داروقمحمدد،وأسدامةاهلل،تحقيدق:عدادلعبددأبوالدينعالء

م.2001-هد1،1422والنشر،طللطباعة

علديبدنوالمختل ففياألسماءوالُكَنىواألنساب،اإلكمالفيرَْفلاررتيابعنالمُؤتل ف .8
 هد.1411،بيروت،دارالكتبالعلمية،1هبةاهللابنماُكور،ط

 .األل اظوالمصطلحاتالمتعلقةبتوحيدالربوبية،آمالبنتعبدالعزيزالعمرو .9

.السددعودية،1،إكددراماهللإمدددادالحددق،طاإلمدامعلدديبددنالمدددينيومنهجددهفددينقددالرجددال .10
 ه.1408دارالبشائراإلسالمية،
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أحمدداإلماممحمدبنعبداهللبننميرالخارفيالهمدانيالكوفيومنهجهفينقددالرجدال، .11
م.2012إدريسعودة،)رسالةدكتوراهغيرمنشورة(،جامعةالجنان،لبنان،

ي،تحقيددددق:عبدددددالددددرحمنالمعلمددددياليمدددداني،،عبدددددالكددددريمبددددنمحمدددددالسددددمعاناألنسدددداب .12
 م.1962،الهند:مجلسدائرةالمعارفالعثمانية،1وآخرين،ط

يث .13 الَحدد  علدوم  ،أحمددمحمَّددشداكر،تعليدق:محمددناصدرالبَاعُثالحثيدُثشدرحاخت صَدار 
.1الدددِّيناأللبدداني،تحقيددق:علددّيبددنالحسددنبددنعلددّيبددنعبدالحميدددالحلبددياألثددري.ط

 هد.1417الرياع،مكتبةالمعارفللنشروالتوزيل،

،المديندةالمندورة،مكتبدةالعلدوم5أكدرم دياءالعمدري،طبحوثفيتاريخالسنةالمشدرفة، .14
 (.والحكم،)د.ت

،بيددروت،دارإحيدداءالتددراث1إسددماعيلبددنعمددرالدمشددقيابددنكثيددر،طالبدايددةوالنهايددة، .15
 ه.1414العربي،

كمددالعمددربددنأحمدددبددنهبددةاهللبددنأبدديجددرادةالعقيلددي،،بغيددةالطلددبفدديتدداريخحلددب .16
 الدينابنالعديم،تحقيق:سهيلزكار،بيروت،دارال كر.

،علدديبددنمحمدددبددنعبدددالملددكالحميددريال اسددي،األحكددامبيدانالددوهمواإليهددامفدديكتدداب .17
ه1،1418تسعيد،الرياع،دارطيبة،طاأبوالحسنابنالقطان،تحقيق:الحسينآي

م.1997-

محّمدبنمحّمدبنعبدالرّزاقالحسيني،أبدوال ديع،،تاجالعروسمنجواهرالقاموس .18
بيددي،تحقيدق:مجموعدةمدن المحققدين،مصدر،دارالهدايدةللطباعدةالملّقببمرت دى،الزَّ

والنشروالتوزيل.

،عمدددربدددنأحمددددبدددنعثمدددانبدددنأحمددددالبغددددادي،أبدددوح دددص،ابدددنتددداريخأسدددماءالثقدددات .19
م.1984-1،1404شاهين،تحقيق:صبحيالسامرائي،الكويت،الدارالسل ية،ط

ينيوالثَّقددددافيّوارجتمدددداعيّ .20 .14سددددنإبددددراهيمحسددددن.طح،تدددداريخاإلسددددالمالسِّياسدددديّوالدددددِّ
 ه.1416،مكتبةالنه ةالمصرية،دارالجيل،القاهرة بيروت:

،محمددبدنأحمددبدنعثمدانبدنَقاْيمدازالدذهبيتاريخاإلسالمَووَفياتالمشاهيرواألعدالم .21
شددمسالدددينأبددوعبددداهلل،تحقيددق:بشددارعددّوادمعددروف،بيددروت،دارالغددرباإلسددالمي،

م.1،2003ط
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،أحمدددبددنعلدديبددنثابددتبددنأحمدددبددنمهددديالخطيددبالبغدددادي،تحقيددق:بغدددادتدداريخ .22
م.2002-هد1،1422،بيروت،دارالغرباإلسالمي،طعوادمعروفبشار

،علدديبددنالحسددنبددنهبددةاهللالمعددروفبددابنعسدداكر،تحقيددق:عمددروبددنتدداريخدمشددق .23
م.1995-هد1415يل،غرامةالعمروي،بيروت،دارال كرللطباعةوالنشروالتوز

،القاهرة،دارالسالمللطباعدة2عبداهللشعبان،طد.،التأصيلالشرعيلقواعدالُمَحدِّثين .24
، ردارالثريداللنشد،ق:فهدبنناصربنإبدراهيمالسدليمانيحق،تم2008والنشروالتوزيل،

 .م2003-هد2،1423ط

عبدالرَّحمنبنأبديبكدرالسديوطي،تحقيدق:طدارقتدريبالرَّاويفيشرحتقريبالنَّواو ي، .25
 هد.1424،الرياع،دارالعاصمة،1عوعاهللمحّمد،ط

،محمدددبددنأحمدددبددنعثمددانبددنَقاْيمددازالددذهبيشددمسالدددينأبددوعبددداهلل،تددذكرةالح دداظ .26
م.1998-هد1،1419بيروت،دارالكتبالعلمية،ط

لشددريفالجرجدداني،تحقيددق:مجموعددةبإشددراف،علدديبددنمحمدددبددنعلدديالددزيناالتعري دات .27
م.1983-هد1،1403الناشر،بيروت،دارالكتبالعلمية،ط

،أحمددبدنعلديبدنمحمددبدنأحمددبدنحجدرالعسدقالني،تحقيدق:محمدددتقريدبالتهدذيب .28
م.1986-ه1،1406عوامة،سوريا،دارالرشيد،ط

دالغنيابننقطة،تحقيق:كماليوسف،محمدبنعبالتقييدلمعرفةرواةالسننوالمسانيد .29
 م.1988،بيروت،دارالكتبالعلمية،1الحوت،ط

،2ط،عبدددددالرحمنبددددنيحيددددىالمعلمددددي،التنكيددددلبمددددافدددديتأنيددددبالكددددوثريمددددناألباطيددددل .30
 هد.1406بيروت،المكتباإلسالمي،

ة،أحمددبدنعلديبدنمحمددبدنأحمددبدنحجدرالعسدقالني،الهندد،مطبعددتهدذيبالتهدذيب .31
هد.1،1326دائرةالمعارفالنظامية،ط

بشددارعددوادد.تحقيددق:،،يوسددفبددنعبدددالرَّحمنالمددزيتهددذيبالكمددالفدديأسددماءالرجددال .32
 هد.1403،مؤسسةالّرسالة،2معروف،ط

،محمدبنأحمدبناألزهريالهروي،تحقيق:محمدعوعمرعب،بيدروت،تهذيباللغة .33
م.1،2001دارإحياءالتراثالعربي،ط
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،قاسمبنُقْطُلوُبغا،تحقيق:شاديبنمحمدبدنسدالمالثقاتممنلميقلفيالكتبالستة .34
،صدددنعاء،مركدددزالنعمدددانللبحدددوثوالدراسددداتاإلسدددالميةوتحقيدددقالتدددراث1آلنعمدددان،ط

م2011والترجمة،

كن،،الهنددددد،دائددددرةالمعددددارفالعثمانيددددةبحيدددددرآبددددادالددددد1،محّمدددددبددددنحبددددان،طالثِّقددددات .35
 .ه1393

الثقدددات=معرفدددةالثقددداتمدددنرجدددالأهددددلالعلدددموالحدددديثومدددنال دددع اءوذكدددرمددددذاهبهم .36
 م.1985-ه1405،المدينةالمنورة:مكتبةالدار،1،أبوالحسنالعجلي،طوأخبارهم

مجدالدينأبوالسعاداتالمباركبنمحمدبنمحمدجاملاألصولفيأحاديثالرسول، .37
ريمالشدديبانيالجدزريابددناألثيددر،تحقيدق:عبدددالقددادراألرندداؤوط،بدنمحمدددابددنعبددالكدد

 ه.1389،حلب:مكتبةالحلواني،1ط

الجاملالمسندالصحيحالمختصرمنأموررسولاهللصلىاهللعليهوسلموسننهوأيامده .38
محمدبنإسماعيلأبوعبداهللالبخاريالجع ي،تحقيق:محمددزهيدر=صحيحالبخاري،

 هد.1422،دارطوقالنجاة،1صرالناصر،طبننا

،أحمددددبدددنعلددديبدددنثابدددتبدددنأحمددددبدددنمهدددديالجددداملألخدددالقالدددراويوآدابالسدددامل .39
الخطيبالبغدادي،تحقيق:محمودالطحان،الرياع،مكتبةالمعارف.

،عبدالدرحمنبدنمحمددبدنإدريدسبدنالمندذرالتميمدي،الحنظلدي،الدرازيالجرحوالتعديل .40
م.1952-ه1،1271حاتم،حيدرآباد،مجلسدائرةالمعارفالعثمانية،طابنأبي

،القدداهرة،دارالكتدداب1،وفدداءمحمدددعلددي،طالخالفددةالعباسدديةفدديعهدددتسددلطالبددويهيين .41
م.1991الحديث،

.بيروت،دارال كر.1،عليالشمري،طالدولةالبويهية .42

،محمدددبددنأحمدددبددنوثقدداتفدديهملددينديددوانال ددع اءوالمتددروكينوخلددقمددنالمجهددولين .43
عثمانبنَقاْيمازالدذهبيشدمسالددينأبدوعبدداهلل،تحقيدق:حمدادبدنمحمدداألنصداري،

م.1967-هد2،1387مكة،مكتبةالنه ةالحديثة،ط

محمددبددنأحمددالددذهبي،تحقيدق:عبدددال تاحأبددوذكدرمددنيعتمددقولددهفديالجددرحوالتعددديل .44
 .هد1410دارالبشائراإلسالمية.،بيروت،4ط،غدة
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،محمدددبددنعبدددالحياللكنددوي،تحقيددق:عبدددال تاحأبددوالرفددلوالتكميددلفدديالجددرحوالتعددديل .45
 هد.1407،حلب،مكتبالمطبوعاتاإلسالمية،3غدة،ط

،بيدددروت،دارال كدددرللطباعدددةوالنشدددر3،محمددددعجددداجالخطيدددب،طالسُّدددنَّةقبدددلالتّددددوين .46
م.1980والتوزيل،

،القدداهرة،1ط،مصددط ىبددنحسددنيالسددباعيد.،السُّددنَّةومكانتهددافدديالتشددريلاإلسددالمي .47
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م.1984-هد1،1404العامةلشئونالمطابلاألميرية،ط
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،بيدددروت،1،محمددددبدددنعلددديالتهدددانوي،طموسدددوعةكشدددافاصدددطالحاتال ندددونوالعلدددوم .91
م.1996مكتبةلبنان،
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 الفهارس العامة




  



156 

 أولا: فهرس اآليات القرآنية 

 الصفحة رقمها طرف اآلية

 البقرة

 22 260 [...َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرَب أَِرنِي َكْيَف تُْحيِي الَمْوتَى قَاَل أََولَْم تُْؤِمنْ ]

 آل عمران

[ ...َوالهِريَن إَِذا فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم َذَكُروا َّللاَ ]
 135 23 

 النساء

وهُ إِلَى ] َوإَِذا َجاَءُهْم أَْمر  ِمَن اَلَْمِن أَِو الَخْوِف أََذاُعوا بِِه َولَْو َردُّ

...]
83 27 

 المائدة

اِميَن ّلِلِ ُشَهَداَء بِالقِْسِط َوََّل ] [ ...يَا أَيَُّها الهِريَن آََمنُوا ُكونُوا قَوه
3 29 

 التوبة

  َُعَملَُكْم َوَرُسولُه ُ   ج   105 َواْلُمْؤِمنُونَ َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاه

 هود

إَِّله  تَْوفِيقِي َوَما  ِ    88 1أُنِيبُ  َوإِلَْيهِ  تََوكهْلتُ  َعلَْيهِ  بِاّلِله

 لقمان

  خ 12 ﴾َوَمْن يَْشُكْر فَإِنهَما يَْشُكُر لِنَْفِسهِ ﴿

 الجاثية
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 الصفحة رقمها طرف اآلية

 ِأَْم َحِسَب الهِريَن اْجتََرُحوا السهيَئَات 21 19 

ْجر  الح 

 َْلنَا الَرْكَر َوإِنها لَهُ لََحافِظُون    9 35إِنها نَْحُن نَزه

 الحجرات

 27، 21 6[...يَا أَيَُّها الهِريَن آََمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسق  بِنَبَأٍ فَتَبَيهنُوا أَْن تُِصيبُوا ]

 الطالق

َهاَدةَ ّلِلِ ]  27 2[َوأَْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم َوأَقِيُموا الشه

 النشقاق

 31 19[لَتَْرَكبُنه طَبَقًا َعْن طَبَقٍ ]
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 ثانياا: فهرس األحاديث النبوية
 

 الصفحة طرف الحديث

لْ 23 إ َذااْسَتْأَذَنَأَحُدُكْمَثاَلثًاَفَلْمُيْؤَذْنَلُهَفْلَيْرج 

َعْبَداللَّه َرُجٌلَصال حٌ 28 إ نَّ

يَرة  يَرة ،َأْواْبُناْلَعش  28 اْئَذُنواَلُهب ْئَسَأُخواْلَعش 

 22 ...َبلُِّغواَعنِّيَوَلْوآَيًة،َوَحدُِّثواَعْنَبن يإ ْسَرائ يَلَوَرَحَرَج،َوَمْنَكَذَبَعَليَّ

يَنَيُلوَنُهمْ يَنَيُلوَنُهْم،ُثمَّالَّذ  27 َخْيُرُكْمَقْرن ي،ثُمَّالَّذ 

اَلة  ًدان ْصُفالصَّ َقاع  22 َصاَلُةالرَُّجل 

َمام  23 ...ْنَرُجٍلُيْذن ُبَذْنًبا،ثُمََّيُقوُمَفَيَتَطهَُّر،ثُمَُّيَصلِّي،ُثمََّيْسَتْغ  ُراللََّهإ رَّ

ب َماَلْم يث  ْناأْلََحاد  اُلوَنَكذَّاُبوَن،َيْأُتوَنُكْمم  َدجَّ الزََّمان  ر  27 ...َيُكوُنف يآخ 
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 ثالثاا: فهرس الرواة المعدَّلين والمجرَّحين
 

 ن.وواة المعدَّلأولا: الرّ 

 الصفحة الراوي المعدل م

يمْبنَأْحَمدْبنب ْشرانالّصيرفيّ  -1  42 إْبَراه 

 43 الَحَسُنبُنأبيبكر،أبوعليالَبزَّازالبغدادي  -2

 44 عليْبنَعْبدالكريمَأُبوالَحَسنالوزَّان  -3

ي  -4 يص  يمْبنُمَحمَّد،أبواسَحاقالم صِّ  44 إ ْبَراه 

 45 َأْحَمدْبنَأب يطالبالكاتب  -5

 46 المعروفبالَعتيقي،َأْحَمدْبنُمَحمَّد  -6

 47 الَحَسنبنإْبَراهيم،أبوَعليالَعْطشي  -7

 47 اْلَحَسنْبنُمَحمَّد،َأُبوَعل ّيالَمْرَوز ي  -8

ْيَرف يّ  -9 اللَّه الصَّ  48 اْلُحَسْيُنْبُنَأْحَمَد،َأُبوَعْبد 

مالوزَّان  -10  48 الُحَسْينبنَجْعَ رأبوالَقاس 

اللَّهالَبْغَداد ي  -11  49 الُحَسْينبنُعَمْر،َأُبوَعْبد 

اللَّه الدِّْهقان  -12 َأُبوَعْبد   49 اْلُحَسْينبنُمَحمَّد 

 50 عبداهللبنَأْحَمدأبوجع رالَ ار سي  -13

ْيَسىبنَحْمدانأُبوالطَّيبالَقار ئ  -14  50 َعْبداللَّهبنُمَحمَّدبنع 

 51 ُعَبْيداهللبنأْحَمدأبوالُحَسين  -15

 51 ُعَبْيداهللبنعبدالرحمنالُزَهر ي  -16

 52 ُعَبيداهللبنُعْثَمانأبوُزْرعة  -17
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 الصفحة الراوي المعدل م

يرفيَعل ّيْبنعمرَأُبواْلَحَسنيعرفبالسُّكري  -18  52 وبالصَّ

 53 َعل ّيبنُمَحمَّد،أبوالَحَسنالثََّق  ي  -19

 54 ُعَمرْبنأحمدَأُبوح صْبنَشاه ين  -20

21-   مالَبْغَداديُّ  56 ُعَمربنُمَحمدأبوالَقاس 

 56 الَبْغَداديأُبوَبْكرُمحمَّدبنإْبَراهيمبنَحْمدان  -22

يمالطَّْرُسوسي  -23 ُمَحمَُّدْبُنإ ْبَراه 
 57 

 57 سيُيْعرفبالُقَديُْمَحمَّدبنأْحَمدأبوإسحاق  -24

25-   العّباس، بن أْحمد بن نّقاشُمَحمَّد األْشعري الَجْوهريُّ البغدادي
 ال ّ ة

58 

 58 ُمَحّمدبنأْحمدالَجْشم ي  -26

 58 ُمَحمَّدبنَأْحَمدأبوَبكرالصَّ َّار  -27

 59 الَجْوَهر يُّمَحمَّدْبنأْحَمد  -28

 59 ُمحّمدبنالُحَسينأُبوالطيبالتَّْيُملي  -29

 60 ُمَحّمدبنالعّباسالَخّزاز.  -30

 61 ُمحّمدبنالَ َ لالَحْربي  -31

مدبنَزْيدأبوَعبداهللاأَلْبَزاري  -32  62 محَّ

 63 ُمَحمَّدْبنمْسلمْبنالمثنىالُقَ اع ي  -33

 64 َيْعُقوببنُموسى،َأُبوالُحَسيناأَلْرُدبيلي  -34

 65 ،َأُبوال تحالقّواسُيْوُسُفبُنُعَمرَ  -35

ط ي  -36  66 خلُفبنُمَحّمدالواس 

 67 ُعبيداهللبنمحمدالَ َر يّ  -37
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 الصفحة الراوي المعدل م

 68 َعل ّيبنُعَمر،أبواَلحَسنالدَّاَرُقْطن يُّ  -38

70 ُمَحمَّدْبناْلَعبَّاسْبنأْحَمدْبنُمَحمَّدْبنالُ رات  -39

70 ُمحمَّدبنأحمد،أُبوأْحَمدالَجر ْيريّ  -40

71 ُمَحّمدبنَعل يأبوبكرالعْنبري  -41
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 .نوحثانياا: الرواة المجرَّ 

 الصفحة جرحالراوي المٌ  م

 101اززََّأْحَمدْبنُمَحمَّدَأُبوَعْبداللَّه البَ  -1

مالشَّاهد  -2  102َطْلَحةبنُمَحمَّدبنَجْع ر،أُبوالَقاس 

م يّ  -3  103َعْبداهللبنُمْوَسىبنإْسَحاقأبوالعّباسالَهاش 

ّيُمَحمَّدْبنُحَمْيد   -4  104َأُبوَبْكراللَّْخم 

 104ُمَحمَُّدْبُنُعَمَر،أُبوَبْكرالورَّاق  -5

الدَّقَّاق  -6  105اْلُحَسْينبنُمَحمَّد 

 106الُمْستمليماعيلأبوبكردبنإسْمحمَّ  -7

 107ُمَحمَّدبنُعَبْيداهللبنالَ ْ لبنَقَ ْرَجل  -8

 107أْحَمدْبنُمَحمَّدْبنُعَبْيداللَّه،َأُبوالحَسنالتَّمَّارالمقرئ  -9

 48أْحَمدْبنُمَحمَّدْبنعمران  -10

 49يلماع مدبنإسْماعيلبنمحَإسْ  -11

اللَّه الحريري -12 49اْلُحَسْينبنَعل ّيَأُبوَعْبد 

يّ  -13 اأْلَْنَطاك ياْلَبْغَداد   50َعْبُداللَّه ْبُنُمَحمَّد 

ْمَرانالَمْرُزَباني  -14  50ُمَحمَّدْبنع 

ينبنَحْمَكان،أبو -15 51الَهْمذانيَعليالَحَسنبنالُحس 

 51ُعَبْيداللَّهْبنمحمدابنُبّطةالُعْكبر ي  -16

 52أْحَمدبنمحمدالعطَّار  -17

 52بابنالرَّازيعليْبنالحسنالمعروف  -18

53َسْهلبنَأْحمدالدِّيباجيُّ -19

يبي  -20  54ُمَحمَّدْبنُعْثمانالنِّص 
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 الصفحة جرحالراوي المٌ  م

يفبنَعبداهلل  -21  56الُمَظ َّربنَنظ 

 56ُمحمَّدبنَعْبداللَّهْبنُمَحمَّدْبنُعَبْيداللَّه  -22

يمالبغدادي  -23 ْبنَعْبداللَّهْبنإ ْبَراه  ُمَحمَّد  اللَّه ْبن   57َعْبد 

 57مَّدعليْبنَأْحَمدْبنالحسنْبنُمحَ  -24
 

 

 

 
 
 


