
 

  
                                                      غزةبالجامعة اإلسالمية 

                                                                     عمادة الدراسات العليا

  كلية أصول الدين 

  الحديث الشريف وعلومه 

  

  

  اليتيمبن م يحالمعروف بد الرحمن بن إبراهيمعبد 
  ) هـ ٢٤٥ – ١٧٠( 

  في نقد الرجالومنهجه 
  

  

  :  إعداد الطالب 

  أحمد إدريس رشيد عودة

   

  :إشراف 

  رضوانسعيد  إسماعيل :الدكتور 
  

  

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الحديث الشريف وعلومه بكلية أصول الدين          

  في الجامعة اإلسالمية بغزة
  
  
  

  عام الجامعي ال

  م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧
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    أ 

  إهداء 
  . تبعه بإحسان إىل يوم  الدين ا ومن -  - إىل قرة العيون حممد

 ّوالـدي، هما عنـي ورضـامـن أحيـا بربكـة دعائهمـا و ال وانتظـرا طـويال ،ِإىل من أم
  ،،العزيزين حفظهما اهللا تعاىل ورعاهما 

  ،،   واألخواتإىل اإلخوة
   ،، الزوجة واألبناءإىل 

   يل دعوة يف  ظهر الغيب ،،،وكل من دعا، إىل األهل الكرام 
  ،،، إىل األقصى الذي يئن صبح مساء 

شهداء فلـسطني عامـة وشـهداء اجلامعـة اإلسـالمية وكليـة   ،،،إىل من علمنا معىن احلياة 
  أصول الدين خاصة ،،،

  ،،، املخلصني من أبناء أمتنا  كل إىل
  ،،،وداعية غيور  ،،،جد ُإىل كل  طالب علم م

   ،،،هذا املتواضع إىل كل هؤالء أهدي عملي 
    إدريس رشيد عودة  أمحد                                                                                                
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    أ 

   وتقدير  شكر
لَـِئن    : هلوقو ،)١(هْل جزاء الِْإحسانِ ِإلَّا الِْإحسان- :        -اهللا  انطالقاً من قول         

تُمشَكَر نَّكُمَألزِيد )ةَ الحديث ما جاء فيو، )٢ريرَأبِي ه نع --  وُل: قَاَلسقَاَل ر اللَّه-

- :  )) النَّاس شْكُرلَا ي نلَام شْكُري ٣()) اللَّه( .   

إلـى  تقـدير        وإقراراً وعرفاناً بالفضل ألهل الفضل فإنني أتوجه بخالص الـشكر وال          

 --حفظه اهللا   " أبو السعيد   "   إسماعيل سعيد رضوان    :الدكتورفضيلة  أستاذي وشيخي   

ـ رحكان  و، الذي بذل قصارى جهده في شحذ همتي      و ،بحثالالمشرف على   ، ورعاه  اًصي

 عنا خير   --فجزاه اهللا ، بالنصح والتوجيه واإلرشاد  أتحفني  قد  و، أكتب على مراجعة ما  

  .  والعطاء المثوبة وأجزل له، الجزاء 

  : لألستاذين الجليلين عضوي لجنة المناقشة أتقدم بالشكر والتقدير و     كما 

                                   )أبو يوسف ( أحمد يوسف أبو حلبية : الدكتور األستاذ 

    ماورعاه --  اهللاماحفظه           ) أبو ساجد (  نافذ حسين حماد :الدكتور األستاذ و

وإسـداء النـصح    ، وتدقيقها،  مناقشة هذه الرسالة بعد قراءتها          وذلك لتفضلهما بقبول  

  . والتوجيه لتكون في صورة أفضل 

 افـة بكوالقائمين عليها     الجامعة اإلسالمية  لعلممنارة ا إلى   تقديرأتقدم بالشكر وال  وكما       

والحـالي  ، محمد عيـد شـبير      : السابق األستاذ الدكتور    ممثلة برئيسها   كلياتها وأقسامها   

  .  ما اهللا ورعاهماحفظه كمالين شعت: المهندس  الدكتور

                                                           
   . ) ٧ : إبراهيم( )1(

   .) ٦٠ :الرحمن ( )2(

محمـد ناصـر    : حكم على أحاديثـه     ، )هـ٢٧٥(سجستانيأبو داود سليمان بن األشعث ال     ،  أخرجه أبو داود في سننه     )3(

: باب  ، األدب: كتاب  ، األولى،  الرياض –مكتبة المعارف : ط، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان      : اعتنى به   ، األلباني

محمد بن عيـسى بـن سـورةَ     ،وأخرجه الترمذي في سننه  ، وإسناده صحيح : قلت  ، ٧٢٣/٤٨١١ص، في شكر المعروف  

، األولـى ،  الرياض -مكتبة المعارف : ط  ، محمد ناصر الدين األلباني   : حكم على أحاديثه وعلق عليه      ، )هـ٢٧٩(يالتِّرمذ

 ،  هذَا حديثٌ حسن صـحيح      :قَاَلو، ما جاء في الشُكرِ ِلمن أحسن إليك      :  باب  ، --البر والصلة عن رسول اهللا      : كتاب  

  . وصححه األلباني  ، ٤٤٥/١٩٥٤ص
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    ب 

ولو بالسؤال عن جهدي في     ، من وقف بجانبي  و، إلى األهل واألحبة  الشكر موصول        و

  . الرسالة 

وأن يجعل هذا العمـل فـي       ،  يلهمنا التوفيق والسداد والصواب    أسأل أن   --     واهللا  

  . ميزان حسناتنا أجمعين إنه على كل شي قدير 
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    ج 

  

 
المبعوث ، م على سيدنا محمد الرسول األمين     والصالة والسال ، الحمد هللا رب العالمين        

  . يوم الدين  ومن اتبعه بإحسان إلى، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، رحمة للعالمين

وختم األنبياء والرسل   ، لرساالت السماوية برسالة اإلسالم   ا --فقد ختم اهللا  ، وبعد       

 أن أنزل إليه الفرقان     --وكان من واسع فضله ومنته    ، النبي العدنان  --ا محمد بسيدن

 وَأنزلْنَا ِإلَيك الذِّكْر ِلتُبين ِللنَّاسِ ما نُزَل ِإلَـيهِم          :  وأمره بالتبليغ والبيان فقال عز من قائل      

   ونتَفَكَّري ملَّهلَعو)الدوام فقال  ىعلاع سنته   تباوأمرنا بطاعته و  ، )١ -- :  اي   ينا الَّذهَأي

               ِإلَى اللَّه وهدفَر ءي شَيف تُمعتَنَاز فَِإن نْكُمرِ مِلي الَْأمُأووَل وسوا الريعَأطو وا اللَّهيعنُوا َأطآم

 - : -وقال ،)٢( تَْأوِيلًا ير وَأحسن والرسوِل ِإن كُنتُم تُْؤمنُون بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ذَِلك خَ        

فَلَا وربك لَا يْؤمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لَا يجِدوا في َأنفُـسهِم حرجـا ممـا       

 وه وما نَهـاكُم عنْـه      وما آتَاكُم الرسوُل فَخُذُ    - : -وقال، )٣( اًتَسليم قَضيتَ ويسلِّموا 

  .) ٤(فَانْتَهوا 

همـا  السنة النبويـة    فالقرآن الكريم و   ،والسنة النبوية لها مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة           

، لمبهمـه  وتفـسير ،  القرآن تفصيل لمجمل   السنة وفي،  للتشريع اإلسالمي  األولالمصدر  

  . األحكام وفيها ما هو جديد من ، وتقييد لمطلقه، وتخصيص لعامه

، وية فازداد حرصهم على التمـسك بهـا       ولقد أدرك السلف الصالح أهمية السنة النب           

الً وتعليماً وتـدويناً وتـصنيفاً      وتضافرت جهود المخلصين لخدمتها والعناية بها حفظاً ونق       

، لمكتبة اإلسالمية في هذا الميـدان     هذا ما تنطق به آالف المصنفات التي تعمر ا        ، وتطبيقاً

ين النقاد ألحوال الرواة تعديالً وتجريحـاً وتوثيقـاً         ين جهودهم األساسية في حفظها تب     وم

 نشأ مع نشأة الرواية فـي       وهو علم أصيل  ، وهو ما يعرف بعلم الجرح والتعديل     وتضعيفاً  

                                                           
   . ) ٤٤ :  النحل( )1(

   . ) ٥٩ :  النساء( )2(

   . ) ٦٥ : النساء ( )3(

   .) ٧ : الحشر(  )4(
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    د 

وقـد  ،  تمييز الصحيح من الـسقيم  وكانت غايتهم، كثير من العلماءفيه  وقد برع ، اإلسالم

  .لك تعددت مناهجهم في ذ

 فـي المتقدمين  أن من المواضيع الجديرة بالدراسة بيان منهج أحد العلماء          ولقد رأيت        

عبد الـرحمن بـن إبـراهيم       " : الختيار موضوع البحث     --ووفقني اهللا   ، الرجالنقد  

المعروف بدحفي نقد الرجالومنهجه ) هـ٢٤٥ –١٧٠(م بن اليتيمي . "   

  

:אאא:*
   : الموضوع وبواعث اختياره في النقاط التالية  أهمية تكمن     

لحفظ السنة هم م ب العلماء في الجرح والتعديلوالتعرف على مرات ، علم نقد الرجال  إن   .١

   . النبوية والذّب عنها 

مكان لعدم  جال من األهمية ب   ودوره في نقد الر   ، ف على مكانة دحيم بن اليتيم     التعرإن   .٢

   . ه في ذلك وجود دراسة سابقة تكشف عن منهج

تشجيع أساتذتي وشيوخي الكرام في قـسم       من  دته  جا و موِل، ظراً ألهمية الموضوع   ون .٣

 المـشرف   -وأخص بالذكر فضيلة الدكتور إسماعيل رضوان       ، الحديث الشريف وعلومه  

لدكتور طالب أبو شعر الذين     وفضيلة ا ،  الدكتور نافذ حماد   وفضيلة األستاذ ، -البحث على

 . ه آثرت الكتابة في، كبير في توجيهي لمثل هذه الدراسةكان لهم األثر ال
نقد الرجال  م خدمة لطلبة العلم في مجال دراسة وبيان مناهج العلماء المتقدمين في             يقد ت .٤

  .م بن اليتيم يدحأمثال 

   . إثراء المكتبة الحديثية .٥

  

א:* :א
  :يهدف هذا البحث إلى ما يلي      

   .نقد الرجال في م بن اليتيم ومنهجهيدح التعرف على جهود .١

  .ه في نقد الرجال ومكانة أقوال، ميدح نزلة إظهار م.٢

  .                   وبيان المراد منها  الجرح والتعديل في ميمصطلحات دح جمع .٣

والمصطلحات التي يكثـر أو     ، ميدح بها الخاصة التي تفرد      الوقوف على المصطلحات   .٤

  .ل من استعمالها يق
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    ه 

  .  رار مراتب بعض النقاد على غلهذه المصطلحاتوضع مراتب  .٥

  . م بين النقاد في حكمه على الرواة يرتبة دح معرفة .٦

أو لمـاء   غيـره مـن الع    ل تكلم فيهم ومدى موافقتـه     التعرف على أحوال الرواة الذين       .٧

  .مخالفتهم 

  

א:* א :א
وبالبحث فـي   ، ريق سؤال شيوخي وأساتذتي األفاضل    بعد البحث واالستفسار عن ط         

قة بالجامعـات اإلسـالمية     العديد من قواعد المعلومات الخاصة بالرسائل الجامعية والمتعل       

 والبحث علـى    ،لبحوث اإلسالمية صل للدراسات وا  وبعد مراسلة مركز الملك في    ، والعربية

عبد الـرحمن بـن     " تبين أنه ال توجد دراسة مستقلة حول        " االنترنت  " شبكة المعلومات   

   " .  في نقد الرجالومنهجه ) هـ٢٤٥ – ١٧٠(م بن اليتيميحدإبراهيم المعروف ب

  

:א:א*
 بـالمنهج   تنواستع، ج دحيم في نقد الرجال     لمنه يستالمنهج الوصفي في درا    تاعتمد     

        :  بما يلي وقمت،  الجرح والتعديل من كتب الرجاله فيستقرائي في جمع ألفاظاال

  .حسب الحاجة ومتطلبات الدراسة ومطالب  إلى فصول ومباحث : تقسيم البحث :أوالً  -

  .  رقم اآلية بذكر اسم السورة و: عزو اآليات القرآنية  :ثانياً  -

   : من مصادرها األصيلة تخريج األحاديث النبوية واآلثار : ثالثاً  -

  .  ةستال بتخريجه من الكتب يتإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتف .١

   . من كتب السنة وبينت حكمه  إن لم يكن الحديث فيهما توسعت في تخريجه .٢

  :نقد الرجال في دحيم أقوال دراسة :  رابعاً - 

  . في نقد الرجال من مظانها م بن اليتيمدحيومصطلحات ألفاظ  جمع .١

   .م بهذه المصطلحات ي الرواة الذين تكلم فيهم دح نماذج تطبيقية مناسةدر .٢

   .أحكام غيره من النقاد المشهورينم على الرواة بي أحكام دحمقارنة .٣

  .لحات الصادرة عن دحيم بن اليتيم هذه المصط المراد بتحليل واسةدر .٤

      . لين دعحين والرواة المريان أهم نتائج دراسة أقوال دحيم في الرواة المج ب.٥

    :الرواة تراجم : خامساً -
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    و 

 وكنيتـه ونـسبه     بذكر اسم الراوي  ، هم من باب التعريف ب    ة للروا الترجمة المختصرة  .١

  . الستة من أصحاب الكتب ومن أخرج له ، - إن وجد–ووفاته 

مع اإلشارة إلى ، رة لهممختصالترجمة ال باكتفى الباحث:  دحيمبهم   عرفن   الذي الرواة .٢

   . مواضع تراجمهم في كتب الرجال

 فيما يتعلق   في الترجمة لهم  الباحث   توسع: وتعديالً  جرحاً  الرواة الذين تكلم فيهم دحيم       .٣

فقـد  " ثقـة    "بقوله   دحيم    الرواة الذين عدلهم   باستثناء، من كتب الرجال  بالجرح والتعديل   

  وذلـك علـى سـبيل     باختـصار    للبقية   ثم ترجم ،  في دراستها  توسع على نماذج  اقتصر

  .  االستيعاب

  .  في الراوي بيان خالصة الحكم. ٤

   لـم تكـن      إذ  لألماكن والبلدان متى وجدت    ترجمةال : تراجم األماكن والبلدان     : سادساً   -

  .مشهورة ومعروفة 

  .اللغوية المعاجم وغريب الحديث  من كتب وذلك :غريب األلفاظ بيان :  سابعاً -

  .بعض المصطلحات الحديثية عند الحاجة ب تعريفال: التعريفات : ثامناً  -

  . ضبط األسماء والكلمات المشكلة التي يتوهم في ضبطها : الضبط :تاسعاً  -

  .   علمية متنوعةفهارسل البحث بيتذي: العلمية هارس الف :عاشراً  -

  

:א:*
  يقع البحث في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة      

א
، الدراسات السابقة و، أهداف البحث و، أهمية البحث وبواعث اختياره    : وتشتمل على      

  . خطة البحث و،  فيهعمليمنهج البحث وطبيعة و

א א
א מ א מא א :מ

א מ
  : ويشتمل على ثالثة مباحث      

  : م بن اليتيم يحعصر د: بحث األول الم

  :ويشتمل على ثالثة مطالب      
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    ز 

  الحياة السياسية :  المطلب األول -        

  الحياة االجتماعية : ب الثاني  المطل-        

  الحياة العلمية والثقافية :  المطلب الثالث -        

   : م بن اليتيميترجمة دح: المبحث الثاني 

  :ة مطالب لى خمسويشتمل ع     

  اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ومولده ونشأته ووفاته :  المطلب األول -        

   وتالميذه شيوخه:  المطلب الثاني -        

  رحالته في طلب العلم :  المطلب الثالث -        

  ومنزلته عند المحدثين، أقوال العلماء فيه: مطلب الرابع  ال-        

  عقيدته:  المطلب الخامس -        

  :  علم نقد الرجال فيتمهيد : المبحث الثالث 

  :ويشتمل على خمسة مطالب      

 د وعلم الجرح والتعديل لغة واصطالحاًتعريف النق: المطلب األول  -
 نشأة النقد وأهميته: المطلب الثاني  -
 مشروعية النقد: المطلب الثالث  -
 طبقات النقاد في الجرح والتعديل: المطلب الرابع  -
  مراتب الجرح والتعديل: المطلب الخامس  -

א א
מ א מ

   :مبحثين ويشتمل على      

  :   الرجالتعريف اإلسناد وأهميته ومصنفات العلماء في: المبحث األول 

   : ثالثة مطالبويشتمل على      

  اإلسناد لغة واصطالحاً تعريف :  المطلب األول -        

        أهمية اإلسناد :  المطلب الثاني -        

  ال وتنوعها مصنفات العلماء في الرج : لث المطلب الثا-        

   :الرجال التعريف بم في يمنهج دح: المبحث الثاني 

  : ويشتمل على سبعة مطالب      
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    ح 

  اسم من اشتهر بكنيته من الرواة بيان :   المطلب األول -

  بيان اآلباء واألبناء واإلخوة واألخوات والموالي من الرواة   :  المطلب الثاني -

    ةـالصح وحال حديثهم من حيث هم وتالميذواة الربيان شيوخ: ثالث  المطلب ال-

  والضعف                     

                 ن بعضهمـم مـوإثبات سماعه بيان طبقات الرواة ولقاءاتهم:  المطلب الرابع -        

 من اختلط  انوبي                            

    ن ـه مـنهم وما امتازوا ببيان مهن الرواة ووظائفهم وبلدا:  المطلب الخامس -

  خصال                                      

 بيان  مذاهب الرواة العقدية :  المطلب السادس -
  بيان تواريخ الرواة وما شهدوه من أحداث :  المطلب السابع -

א א
א מ א מ

  :     ويشتمل على خمسة مباحث 

  مصطلحات التعديل عند دحيم  ومدلوالتها :  األول المبحث

  )دراسة تطبيقية من خالل الوقوف على الرواة المعدلين بذكر نماذج (           

   م دحيم بأقوال غيره من النقادمقارنة مصطلحات وأحكا :المبحث الثاني 

  : مراتب التعديل عند دحيم : المبحث الثالث 

  : ستة مطالب      ويشتمل على

  التوثيق بصيغة أفعل التفضيل :  المطلب األول -        

  التوثيق بتكرار الصفة لفظاً ومعنى :  المطلب الثاني -  

  التوثيق بصفة واحدة تدل على الضبط نحو ثقة :  المطلب الثالث -  

  التوثيق بصفة قريبة من الضبط :  المطلب الرابع -  

  وصف قريب من الجرح التوثيق ب:  المطلب الخامس -  

  التوثيق النسبي :  المطلب السادس -  

  عند دحيم أسباب التعديل: المبحث الرابع 

  رتبة دحيم بين النقاد في حكمه على الرواة : المبحث الخامس 
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    ط 

א אא
א מ א מ

  :ويشتمل على خمسة مباحث      

  م ومدلوالتهايلتجريح عند دحمصطلحات ا: المبحث األول 

              )جدراسة تطبيقية من خالل الوقوف على الرواة المحين بذكر نماذج ر(  

  مقارنة مصطلحات وأحكام دحيم بأقوال غيره من النقاد  :المبحث الثاني 

    :مراتب التجريح عند دحيم: المبحث الثالث 

  : مطالب ةثالث يشتمل علىو     

  الراوي غير الشديد في ضعف الالجرح بوصف يدل على : المطلب األول  -  

  الجرح بوصف يدل على الضعف الشديد في الراوي : المطلب الثاني  -  

   بالكذب جرحال: المطلب الثالث  -  

  أسباب التجريح عند دحيم: المبحث الرابع 

  اة  رتبة دحيم بين النقاد في حكمه على الرو : المبحث الخامس

  النتائج والتوصيات مل علىتوتش :א

א وفهـرس األحاديـث النبويـة    ،  فهرس اآليات القرآنية    على وتشمل :א

، ألفاظ ومصطلحات الجرح والتعـديل    وفهـرس  ، وفهرس الرواة المترجم لهـم   ، واآلثار

، ع والمـصادر  وفهرس المراج ،  وفهرس غريب اللغة واأللفاظ    ،وفهرس األماكن والبلدان  

. وفهرس الموضوعات

  -اهللا سن وجه ابتغاء لمرضاة    على أح  فإني لم آل جهداً في إخراج هذا البحث       ،، وبعد       

 - ،         فإن كان ما أبتغي فبمنة وتوفيق من اهللا--    وحـسبي  ،  وإن كانت األخرى فمني

 علـى سـيدنا      اللهم وسلم   وصلِّ ،عوانا أن الحمد اهللا رب العالمين     وآخر د ، أنه عمل بشر  

                . وعلى آله وصحبه أجمعين ، محمد
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   ١  

א א

א מ א ממא א

אמ

  : ويشتمل على ثالثة مباحث 

א - ממ:א .א

א - ממ:א  .א

א - .אמ:א
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   ٢  

א א
מ א מ

وقد تميـزت هـذه     ، )م٨٥٩ –٧٨٦= هـ  ٢٤٥ –١٧٠( دحيم بن اليتيم ما بين       عاش     

 فـي حيـاة األشـخاص       كبير لها أثر وعلمية وثقافية   ، اجتماعيةو، سياسية حمالفترة بمال 

   :ذلك بيان يلي  وفيما، والجماعات

  

א− א:א :א
ن قيام الدولة   عباسي األول الذي يمتد تاريخياً م     قدراً كبيراً من العصر ال    دحيم  صر  عا     

باإلضافة إلى طرف   ، )هـ٢٣٢( خالفة الواثق باهللا عام    إلى انتهاء ) هـ١٣٢(العباسية عام 

بغداد على يـد     وينتهي بسقوط ، الثاني الذي يبدأ بخالفة المتوكل    يسير من العصر العباسي     

  من الخلفاء العباسـيين    ةست  هذه الفترة  يفتوالى على الحكم    وقد  ، )١)(هـ٦٥٦(التتار عام 

هـارون  ومحمد بن   ، )هـ١٩٣ -١٧٠(لرشيدا بن محمد المعروف بهارون   هارون   :هم  

 -١٩٨(المـأمون  بن هارون المعـروف ب     وعبد اهللا ، )هـ١٩٨ -١٩٣(باألمين المعروف

وهارون بن محمـد    ، )هـ٢٢٧-٢١٨(المعتصمالمعروف ب ومحمد بن هارون    ، )هـ٢١٨

ـ ٢٣٢(المتوكلب وجعفر بن هارون المعروف   ، )هـ٢٣٢ -٢٢٧(الواثقب المعروف -هـ

فقـد  ، وثقافـة ، ، وحضارة  أزهى عصور اإلسالم سلطاناً    من الفترة   تعد هذه  و ،)هـ٢٤٧

ـ         كانت للدولة العباسية   ي خالفـة    هيبتها في زمن الرشيد والمأمون، وتوالت انتصاراتها ف

 الظـروف رغم بعـض    ، المعتصم، وظلت في قوة وازدهار في عصري الواثق والمتوكل        

كالمنافسة على الخالفة والملك التي أدت إلى قتل المأمون         ، السياسية المتقلبة التي مرت بها    

 –ومن ثم جاء المعتصم     ، س الذين ناصروه إلى سدة الحكم     وتقريب الفر ، )٢(ألخيه األمين 

، ووالهم المناصـب مـن الـوزارة      ، وقرب األتراك ، الفرس  فأقصى –ركية  وكانت أمه ت  

ـ ، من الفتن والحروب والثورات    العصر يخل هذا   ولم  ، )٣(وقيادة الجيش   بعـض   وروظه

                                                           
مكتبـة النهـضة    : ط  ، الدكتور حسن إبـراهيم حـسن     ، تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي     : انظر  ) 1(

   .٢/٣٩٥، م١٩٦٤، السابعة، ةالمصري

 ، الفكـر دار: ط ،  عمر بن غرامـة العمـروي  :تحقيق  ، )هـ٧٤٨(أحمد الذهبي محمد بن   ، سير أعالم النبالء  :  انظر   )2(

   . ٩/٤٤، م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، األولى

   .٢/٣٩٥حسن إبراهيم حسن . د،  تاريخ اإلسالم)3(
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   ٣  

الذي كان التي القت أفكارها قبوالً عند بعض الخلفاء كالمأمون         ) ١(الفرق الضالة كالمعتزلة  

ا ذهبوا إليه من أن القرآن      ووافقهم فيم ،  المذهب اوقرب أتباع هذ  ، يميل إلى األخذ بمذهبهم   

  ) .٢(الواثقو المعتصم وتبعه على ذلك، مخلوق

، )٣( فنصرهم بخالف من سبقه    أحسن الصنيع ألهل السنة   الذين   المتوكل   كان عهد ثم       

 قـضاء   وقد أمر بتولية دحيم   ، في الدولة الهامة   ووالهم المناصب ،  فقربهم قدرهموعرف  

  ) .٤(مصريةالديار ال

  

א− א:א :א
قات المجتمع في هذا البلد مـن  ذكر طب: يقصد بالحالة االجتماعية في بلد من البالد      "      

، ثم بحث نظـام األسـرة  ، عالقة كل هذه الطبقات بعضها ببعضو، والدين،  الجنس حيث  

،  ثم وصف البالط ومجـالس الخلفـاء       ،الحريةوما يتمتع به كّل منهم من       ، وحياة أفرادها 

زل وما فيها من طعام     ووصف المنا ، زهوأماكن النُ ، والوالئم والحفالت ، واألعياد والمواسم 

  .  وما إلى ذلك من مظاهر المجتمع، وشراب ولباس

االجتماعية السائدة في أرجاء الدولة اإلسالمية بالتوسع الجغرافـي          ياةوقد تأثرت الح       

ـ    ، يجة الفتوحات في المنطقة نت   ي اإلسـالم مـن روم وفُـرس        ودخول عناصر مختلفة ف

بينمـا  ،  في إدارة شؤون البالد    يالعربالعنصر  فقد كان األمويون يعتمدون على      ، وغيرهم

إليهم المناصـب المدنيـة     وأسندوا  ، على الفرس دون العرب   بادئ األمر   اعتمد العباسيون   

 وكانت أمه   –حتى جاء المعتصم    ، ب والفرس  المنافسة بين العر   ومن ثم قامت  ، والعسكرية

                                                           
، وقد افترقت المعتزلة فيما بينها عشرين فرقـة       ، ن بالقَدرية والعدلية  ويلقبو، يسمون أصحاب العدل والتوحيد   :  المعتزلة   )1(

قولهم باسـتحالة رؤيـة اهللا      ، نفيها عن اهللا عزوجل صفاته األزلية     : يجمعها في بدعتها أمور منها      ، كل فرقة تُكفِّر سائرها   

كْساب الناس وأن الناس هم الذين      القول بأن اهللا عزوجل غير خالق أل      ، القول بحدوث كالم اهللا عزوجل    ، عزوجل باألبصار 

رق وبيان الفرقـة   بين الفرقُفَال: انظر .. ودعواهم في الفاسق من أمة محمد بالمنزلة بين المنزلتين ، يقدرون على اكسابهم  

 ، ٩٣ص، م١٩٧٧،  الثانية،  بيروت –دار اآلفاق الجديدة    : ط   ،)هـ٤٢٩(داديعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغ      ، الناجية

دار : ط، محمـد سـيد كيالنـي     :  تحقيـق ، )هـ٥٤٨(محمد عبد الكريم بن أبي بكر بن أحمد الشهرستاني        ، لملل والنحل ا

   .١/٤٢، هـ١٤٠٤،  بيروت-المعرفة

  ،١٠/٢٨١،  بيـروت  –مكتبة المعـارف  : ط  ، )هـ٧٧٤( الدمشقي كثيرعمر بن   إسماعيل بن    ،البداية والنهاية :  انظر   )2(

   .١٦١ -٢/١٦٠إبراهيم حسن حسن . د، وتاريخ اإلسالم

  . ١٠/٣٠٦البداية والنهاية :  انظر )3(

   . ١٠/٥سير أعالم النبالء : انظر ) 4(
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   ٤  

العرب والفرس  فحقد عليهم   ، د إليهم المناصب  وأسن، التركيصر   فاعتمد على العن   –تركية  

ولـم  ،  لتثبيت أنفسهم عند الـسلطان      سعياً صراع والتنافس بين هذه الفئات    واشتد ال ، جميعاً

 إلى قيـام المنافـسة  اه بل تعد، والفرس واألتراكيقتصر الصراع على ما كان بين العرب       

ب الشمال المـضريين وعـرب الجنـوب        عرفاشتعلت العصبية بين    ، بين العرب أنفسهم  

  ) . ١( "ينين وشيعيسني: كما كان الصراع قائماً بين المسلمين أنفسهم ، اليمنيين

هـذا  ف، وخاصة في طبقة األمراء والوزراء    الثراء والترف   في هذا العصر         وقد انتشر   

 المتوكل ولما قدم ، )٢(" فيها واللذات، والشراب الطعام وأكثر، منازله زخرف"  الرشيد قد 

، بهـا  القـصور  ببناءو، إليها الملك دواوين بنقل أمر الخالفة وقد تولى ، دمشق مدينة إلى

  ) . ٥()٤(اوداري) ٣(ةز المشهور بين المقصرهوأنشأ 

 الجواري من الرشيد دار في كانف، طبقة الرقيق والجواري  في المجتمع   ت  كما انتشر      

   . )٧(جارية آالف أربعة وأخواته زوجته وخدم ،وخدمهن )٦(والحظايا

  

  

  

  

                                                           
   . ٣٩٧ -٢/٣٩٥تاريخ اإلسالم  ) 1(

   . ١٠/٢١٧البداية والنهاية ) 2(

ياقوت بـن   ،  دانمعجم البل : انظر. بينها وبين دمشق نصف فرسخ      ، قرية كبيرة غنّاء في وسط بساتين دمشق      : المزة  ) 3(

ومراصد االطالع على أسماء     ، ٥/١٢٢، م١٩٩٥،  بيروت –دار صادر : ط  ، )هـ٦٢٦(عبد اهللا الحموي الرومي البغدادي    

دار : ط  ، علـي محمـد البجـاوي     : تحقيـق   ، )هـ٧٣٩(صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي       ، األمكنة والبقاع 

   . ٣/١٢٦٦، م١٩٥٤-هـ١٣٧٣، األولى، المعرفة

، ٢/٤٣١معجـم البلـدان      . قياس غير على داراني إليها والنسبة، بالغوطة دمشق قرى من مشهورة كبيرة قرية: داريا) 4(

   . ٢/٥٠٩ومراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع 

   . ١٠/٥سير أعالم النبالء ، ١٠/٣٤٥البداية والنهاية : انظر ) 5(

 تقول، يةظَالح جمع: والحظَايا  ، ونحوه سلْطان ذي من للرجل والمنزِلة المكانة : والحظَة، وةوالحظْ، الحظْوة: الحظايا  ) 6(

 حظـي  وقـد  ،ومنْزِلة حظْوة ذا كان إذا حظي ورجل وحظْوة ،وأسعد إليه أقرب أي  :منه أحظى وهو يحظايا حدىإ هي

 حظيـة  وامـرَأة  عندها هو وحظي َأيضاً وحظَةً وحظْوة حظْوة زوجها عند المرَأة وحظيت ،بمعنى به واحتَظى اَألمير عند

ـ ٧١١(محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المـصري       ، لسان العرب : انظر ،حظَاياي وإحدى حظيتي وهي دار : ط  ، )هـ

   . ١٤/١٨٥، األولى،  بيروت-صادر

   . ١٠/٢٢٠البداية والنهاية : انظر ) 7(
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   ٥  

א− א:א א :א
حركة انتشرت   فقد   ،وازدهاراًنشاطاً  في هذا العصر    شهدت الحركة العلمية والثقافية          

  العلـوم المختلفـة    وتوسع التدوين والتـأليف فـي     ، والرحلة في طلب الحديث     ، الترجمة

 الليـث   :أمثال  ز في هذه الفترة علماء أفذاذ       روب، وبخاصة الحديث الشريف والسنة النبوية    

ـ ٢٠٤(والشافعي،  )هـ ١٧٩(مالكو ،)هـ١٧٥(سعد بنا  )هـ٢٤١(حنبلأحمد بن   و،  ) ه

  . وغيرهم 

، ة العلمية فـي شـتى نواحيهـا       يشجعون الحرك  كانوا   الخلفاءومن الجدير ذكره أن          

جمع الفقهاء من   "والمأمون   ،)١(ويحب العلم وأهله  ، لم واألدب له نظر في الع   كان  الرشيد  ف

الفلسفة وعلـوم األوائـل     ولما كبر عني ب   ، وأيام الناس ، والعربية،  الفقه وبرع في ، اآلفاق

 تفضيل أظهرو، لك  بذ وامتحن العلماء ، )٢(" فجره ذلك إلى القول بخلق القرآن     ، ومهر فيها 

 امـتحن النـاس    الـذي  المعتصم خلق القرآن ب القول   علىوتبعه  ، )٣"( طالب أبي بن علي

 ربوض أحمد ماماإل فتنة  عهده جرت في و،  بذلك أيضاً  ء أهل السنة والجماعة   علماوكبار  

انتـصر  و، جاء المتوكـل  أن  إلى  ، )٥(وبقي األمر على ذلك في عهد الواثق      ، )٤(يديه بين

مكانـة دحـيم    ب المتوكل قد عرف  و ، قدرهم ومنزلتهم فقربهم إليه    حفظ لهم و، نةسألهل ال 

  . )٦(المصرية فأمر بتوليته قضاء الديار، ومعرفته بالسنن

 والتي ظهر ، لعباسي هو عصر الحضارة اإلسالمية    أن العصر ا  مما سبق   يتبين  : لت  ق     

ـ نشأ وترعرع    وقد، ية والعلمية والثقاف، ةاالجتماعيو، السياسيةالحياة  في   أثرها جلياً  حدمي 

 بِفي الذَّ طيب  وكان له أثر    ، لومرع في خير الع   بوواشتغل  ، في ظل هذا العصر   بن اليتيم   

                   .  -- النبي عن سنة

  

  

                                                           
دار الفجـر   : ط  ، جمال محمود مصطفى  : تحقيق، )هـ٩١١(عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي     ، تاريخ الخلفاء :  رانظ) 1(

   .  ٢٢٧ص، م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، األولى،  القاهرة–للتراث 

   .  ٢٤٥تاريخ الخلفاء ص) 2(

  . ٥/١٧٨، هـ١٤٠٧، األولى،  بيروت-دار الكتب العلمية : ط، محمد بن جرير الطبري ،اريخ األمم والملوكت:  انظر )3(

   .      ١٠/٢٨١البداية والنهاية :  انظر )4(

   . ٥/٢٨٤تاريخ األمم والملوك :  انظر )5(

   . ١٠/٥سير أعالم النبالء ) 6(



ـــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــــــــــــــــ         ــــ

 

   ٦  

א א
מ א מ

א− :א:א
هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمـون            :كنيته ولقبه    و  اسمه ونسبه  -أوالً  

المعـروف  و،  بأبي سـعيد   المكنى، قيشْمان الد  آل عثمان بن عفّ    )١(مولىي  وِماُأل شيرالقُ

  ) .٢(بن اليتيم ا- بمهملتين–ميحده لقبب

                                                           
ابن " عثمان بن عبد الرحمن     ، علوم الحديث  .أو الذي أسلم على يد غيره       ، أو المعتَقُ ، هو الشخص المحالف  : المولى  ) 1(

، سورية،  دمشق –دار الفكر ،  بيروت -دار الفكر المعاصر  : ط  ، نور الدين عتر  : تحقيق  ، )هـ٦٤٣"(ح الشهرزوري الصال

ـ ٩١١(عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي     ، تدريب الراوي في شرح تقريب النَّواوي     ، ٤٠١ص، م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ ، )هـ

تيـسير مـصطلح   ، ٢/٢١٧ ، بيـروت –علميـة  دار الكتب ال: ط ، صالح بن حمد بن عويضة: شرح ألفاظه وعلّق عليه   

   . ٢٣٠ص ،م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، الثامنة، الرياض، مكتبة المعارف: ط ، محمود الطحان، الحديث

السيد  : تحقيق، )هـ٢٥٦( محمد بن إسماعيل البخاري   ،التاريخ الكبير : المواضع اآلتية   انظر ترجمة دحيم بن اليتيم في       ) 2(

 مكتبة دار   : ط، محمود إبراهيم  زايد   : تحقيق، البخاري، التاريخ الصغير ، ٨٢٧ رقم ٥/٢٥٦، دار الفكر  : ط، هاشم الندوي 

 عبد اهللا بن صـالح      أحمد بن ، معرفة الثقات  ، ٢٩٥٨ رقم ٢/٣٨٢، م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧، األولى،  القاهرة - حلب -التراث

، ١٠١٦ رقم ٢/٧٢، األولى، ةة المنور  المدين -مكتبة الدار :  ط، عبد العليم عبد العظيم البستوي     : تحقيق، )هـ٢٦١(العجلي

، األولـى ، لبنـان ،  بيـروت  - دار إحيـاء التـراث     : ط، )هـ٣٢٧(عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي     ، الجرح والتعديل 

السيد شـرف    : تحقيق، )هـ٣٥٤(محمد بن حبان التميمي البستي    ، كتاب الثقات ، ٩٩٩ رقم ٥/٢١١، م١٩٥٢ -هـ١٢٧١

ذكر أسماء التابعين ومن بعـدهم ممـن   ، ١٣٩٨٤ رقم ٨/٣٨١، م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥، ألولىا، دار الفكر : ط، الدين أحمد 

وكمـال  ، بوران الـضناوي   : تحقيق، )هـ٣٨٥(علي بن عمر الدارقطني   ، يته من الثقات عند البخاري ومسلم     صحت روا 

، لبخـاري رجال صـحيح ا   ، ١/٢٢١، م١٩٨٥ -هـ١٤٠٦، األولى،  بيروت –مؤسسة الكتب الثقافية  :  ط، يوسف الحوت 

ـ ١٤٠٧، األولـى ، لبنان،  بيروت –دار المعرفة   :  ط، عبد اهللا الليثي   : تحقيق، )هـ٣٩٨(ابن محمد الكالباذي  حمد  أ  -هـ

الـشيخ   : ضـبطه ، )هـ٤٤٦(الخليل بن عبد اهللا الخليلي القزويني     ، اإلرشاد في معرفة علماء الحديث    ، ١/٤٤٢، م١٩٨٧

الخطيـب  "أحمد بن علـي بـن ثابـت         ،  تاريخ بغداد ، ١١٨ص، هـ١٤١٤ -م١٩٩٣، دار الفكر  : ط، عامر أحمد حيدر  

 في  التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري     ، ٥٣٨١رقم، ١٠/٢٦٥،  بيروت -العلمية الكتب دار:  ط، )هـ٤٦٣"(البغدادي

، األولى، ض الريا –دار اللواء : ط، ة حسين أبو لباب :  تحقيق، )هـ٤٧٤(سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي     ، الجامع الصحيح 

 المعروف الشافعي اهللا عبد بن اهللا هبة ابن الحسن بن علي، دمشق مدينة تاريخ، ٥٣٨١ رقم ٢/٨٥٩، م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

 أبـو الحجـاج   ، تهذيــب الكمـال   ، ٣٤/١٦٣، الفكـر  دار:  ط، شيري علي : وتحقيق دراسة، )هـ٥٧١(كرعسا بابن

ـ ١٤٠٠، األولى،  بيروت –لرسالةمؤسسة ا  : ط، بشار عواد معروف   : تحقيق، )هـ٧٤٢(المزي  ١٦/٤٩٥، م١٩٨٠ -هـ

، األولـى ،  بيـروت  -دار الكتب العلمية   : ط، الذهبي، وتذكرة الحفاظ ، ١٩٣٨ رقم   ١٠/٣سير أعالم النبالء    ، ٣٧٤٧رقم  

ـ ١٤١٣، األولـى ،  جـدة  - دار القبلـة للثقافـة     : ط، محمد عوامة  : تحقيق، الذهبي، والكاشف، ٤٩٤ رقم   ٢/٤٨٠  -هـ

 ،األولـى ،  بيروت –دار الفكر :  ط، )هـ٨٥٢(أحمد بن حجر العسقالني   ، وتهذيب التهذيب ، ٣١٣١رقم  ، ١/٦١٩،م١٩٩٢

 -دار الرشـيد   : ط، محمد عوامة  : تحقيق، ابن حجر ، وتقريب التهذيب ، ٢٧٦ رقم   ١٢٠-٦/١١٩، م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤

   .٣٧٩٣ رقم ٣٣٥ص، م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ولىاأل، سوريا
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   ٧  

ـ  بن إبـراهيم الد    وقد اشتهر بهذا اللقب جماعة أشهرهم عبد الرحمن             اإلمـام  ، قيشْم

ان محود، انمح وسببه أنه تصغير د    ،ويقال إنه كان يكره هذا اللقب     ، الحافظ شيخ البخاري  

   . )١(بلسانهم الخبيث

 وزاد ابنـه  ، )٢ "(ولدت سنة سبعين ومائة   " :  ميح قال د   :ووفاته   مولده ونشأته    - نياًثا

وقـضاء   ، وولـي قـضاء األردن    ،  في بالد الـشام    ميحدونَشأ  ، )٣ "(في شوال "  : عمرو

ب لتـولي   لثم طُ ،  زمناً )٥(كما ولي قضاء الرملَةُ   ، ن قاضيها وكا) ٤(وسكن طَبرِية ، فلسطين

  ) . ٦(قضاء الديار المصرية فبغته األجل

ـ عابنه  زاد  ، )٧(اء على أن وفاته كانت سنة خمس وأربعين ومائتين             واتفق العلم  رو م

 وقد جاز   " :الدمشقي   وزاد أبو زرعة  ، )٨( " في يوم األحد في شهر رمضان      "  :ميحن د با

،  وهو على قـضاء فلَـسطين      ميحدعلى  ) ١٠(قد ورد كتاب المتوكل   و، )٩( "خمساً وسبعين 

فتُوفي بفلَسطين في يوم    ، ها وتوليته قضاء الديار المصرية    يأمره باالنصراف إلى مصر ليل    

–) .١١(رمضان سنة خمس وأربعين ومائتينسابع عشر  األحد في

                                                           
 : ط،  العزيز بن محمد بن صالح السديدي      عبد: تحقيق  ، )هـ٨٥٢(أحمد بن حجر العسقالني   ، بنزهة األلباب في األلقا   ) 1(

   .١٠١٩رقم ، ١/٢٥٨، م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩، األولى،   الرياض–مكتبة الرشد

  .١٠/٣سير أعالم النبالء ، ١٠/٢٦٥يخ بغداد تار) 2(

   .٦/١٢٠تهذيب التهذيب ، ١٠/٣م النبالء سير أعال) 3(

)4 (رِيبينها وبين دمشق ثالثة    ، ورفي طرف الغَ  ، وهي من أعمال األردن   ،  مطلّة على البحيرة المعروفة بها     هي بليدة :  ةطَب

ـ          ، وهي مستطيلة على البحيرة   ، وكذلك بينها وبين بيت المقدس    ، أيام ر عرضها قليل حتى تنتهي إلى جبل صغير فعنـده آخ

   .  ٢/٨٧٨ ومراصد االطالع، ٤/١٧معجم البلدان : انظر. العمارة 

بينها وبين بيت المقدس    ، وكانت رباطاً للمسلمين  ، وكانت قصبتها ، وهي مدينة عظيمة بفلسطين   ، واحدة الرمل : الرملَةُ  ) 5(

   . ٢/٦٣٣ومراصد االطالع ، ٣/٦٩معجم البلدان :  انظر.ثمانية عشر يوماً 

 ٢/٤٨٠تذكرة الحفاظ   ، ٤-١٠/٣ير أعالم النبالء    س، ١٠/٢٦٥تاريخ بغداد   ، ١/٤٥٠اإلرشاد  ، ٨/٣٨١الثقات   : انظر) 6(

.  

، ٦/١٢٠تهذيب التهذيب   ، ١٠/٥سير أعالم النبالء    ، ٢/٤٨٠تذكرة الحفاظ   ، ٨/٣٨١الثقات  ، ٢/٣٨٢التاريخ الصغير   ) 7(

   .٥٣٥صتقريب التهذيب 

  .١٠/٥سير أعالم النبالء ) 8(

  . ٣٤/١٧١تاريخ دمشق  ، ١٠/٢٦٥تاريخ بغداد ) 9(

ابن جعفر بن المعتصم باهللا  محمد بن الرشيد هارون بن المهدي            ، أبو الفضل ، الخليفة، هو المتوكل على اهللا   : كل  المتو) 10(

   .١٠/٤٩ سير أعالم النبالء ،)هـ٢٤٧ -٢٠٥( القرشي العباسي البغدادي، المنصور

  . ١٠/٥سير أعالم النبالء ، ١٦/٥٠٠تهذيب الكمال : انظر  )11(
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   ٨  

א−   ::א
 والكوفـة   مـصر عن خلـق كثيـر بالحجـاز والـشام و          ميحث د حد  :شيوخه   -أوالً  

  :  عرف منهم في كتب التراجم، )١(والبصرة

أنـس   بي ضمرة وأ، وأسد بن موسى  ، وإسحاق بن يوسف األزرق   ، آدم بن أبي إياس        

 ،يـسي نّالت  وبشر بن بكـر    ،ليموأيوب بن سويد الر   ، ميم القارئ  وأيوب بن ت   ،بن عياض ا

 وسعيد بـن    ،وسعيد بن مسلمة األموي   ،  وسعيد بن أبي مريم    ،ي أسامة حماد بن أسامة    بوأ

 ،إسحاق بن وشعيب،  وسويد بن عبد العزيز    ،وسهل بن هاشم  ، وسفيان بن عيينة  ، منصور

،  الرحمن عبد اهللا بن يزيد المقرئ وأبي عبد  ،ع الصائغ وعبد اهللا بن ناف   ، عةوضمرة بن ربي  

ـ                 ،بانييالـشَ   وعبـد الـرحمن بـن بـشير        ،انيسوأبي مسهر عبد األعلى بن مسهر الغَ

وعلـي بـن    ، وعفان بن مسلم  ، بن موسى وعبيد اهللا   ، وعبد الرحمن بن زياد الرصاصي    

 عياش الحوعلي بن معبد بن ش    ، صيم داد الجوعمـرو بـن     ،بن عبد الواحد  وعمر  ، ريز 

 ، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك      ،يسينّوعمرو بن أبي سلمة الت    ، بشر بن السرح العنسي   

ـ ر ومحمد بن يوسـف الف     ،سيافنَ ومحمد بن عبيد الطَ    ،ن شابور بومحمد بن شعيب     ابيي، 

وأبي الخطاب معروف الخيـاط      ،وائيتُس ومعاذ بن هشام الد    ،اريزومروان بن معاوية الفَ   

الدومؤمـل بـن     ،كثير بن بشير بن الفاكـه األنـصاري       وموسى بن إبراهيم بن     ، قيشْم 

 ،ويحيى بن عبـد اهللا بـن بكيـر        ، يسينّ ويحيى بن حسان الت    ، والوليد بن مسلم   ،إسماعيل

  ) .٢(سيافنَ بن عبيد الطَىويعل، ويعقوب بن الفرج، ليفَوويحيى بن يزيد بن عبد الملك النَ

  :روى عن دحيم عدد كبير من التالميذ عرف منهم في كتب التراجم   :تالميذه  -ثانياً 

وابنـه  ، بـي روإبراهيم بن إسـحاق الح    ،  وابن ماجة  ،والنسائي، وأبو داود ، البخاري     

  إبراهيم بن دحوأحمد بن  ،  وأحمد بن أنس بن مالك المقرئ      ،وأحمد بن إبراهيم بن فيل    ، مي

، وأحمد بن المعلي بن يزيـد القاضـي       ، رمعوأحمد بن عامر بن الم    ، عبد الوهاب  بشر بن 

   وأحمد بن منصور الروإسحاق بن إبراهيم بـن     ، وأحمد بن نصر بن شاكر المقرئ     ، اديم

وإسحاق بن موسى بن    ، ق بن إبراهيم بن أبي الورس العزي      وإسحا، ماطينَأبي حسان األَ  

، سيندلُوبقي بن مخلد األَ   ، النيووأبو عقيل أنس بن سلم الخَ     ، افعيراييني الش فَسعمران اإلِ 

                                                           
  .٢/٤٨٠تذكرة الحفاظ ، ١٠/٣النبالء سير أعالم : انظر ) 1(

   .٦/١٢٠تهذيب التهذيب ، ١٦/٤٩٥تهذيب الكمال ) 2(



ـــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــــــــــــــــ         ــــ

 

   ٩  

     وجعفر بن أحمد بن عاصم الدقيشْم ،   وجعفر بن محمد الفروالحسن بن علـي بـن      ، ابيي

 شبيب المعريم ،   والحسن بن محمد الزفَعوأبو حامد حمدان بن     ،- وهو من أقرانه   -انير 

 وسعيد بن هاشم    ،زيجوزكريا بن يحيى السِّ   ، ن حنبل وحنبل بن إسحاق ب   ، لبخاريغارم ا 

، وسليمان بـن أيـوب بـن حـذلم        ، -)١(آخر من روى عنه بالشام     -طَبرانيبن مرثد ال  ا

    وعبـد اهللا بـن    ، وريوعباس بن محمد الـد    ، تراباذيسبن الحسين األزدي اإل    والضحاك

اهللا بـن محمـد بـن سـلم         وعبد  ، تيفْوعبد اهللا بن عتاب بن الزِ     ، ميعبد الرحمن الدارِ  

قْالموعبد اهللا بن محمد بن نصر بن       ، مد بن سيار الفرهياني الحافظ    وعبد اهللا بن مح   ، سيد

 طويط الرليم ،      وأبو زرعة عبد الـرحمن بـن       ، ميلْوعبد الحميد بن محمود بن خالد الس

 عمرو الديـد اهللا    عب وأبو زرعة ، بن عبد اهللا بن عبد الصمد القاضي      وعبد الصمد   ، قيشْم

وابنه عمرو بن ، يد اهللا بن محمد بن الحكم المقرئوأبو معاوية عب  ، بن عبد الكريم الرازي   ا

دحومحمد بن  ، بن عبيد بن فياض   ومحمد بن أحمد    ، بن أحمد بن الحكم المقرئ    ومحمد  ، مي

بن إدريـس الـرازي بـن       وأبو حاتم محمد    ، نطاكيإدريس بن الحجاج بن أبي جمادة األَ      

ـ        ، شيرحمد بن بشر بن ماموية القُ     وم، الحجاج ومحمد بن الحسن بـن قتيبـة العالنيقَّس،   

ومحمد بن سعيد بن    ، العقيليوأبو بكر محمد بن خريم بن محمد بن عبد الملك بن مروان             

ومحمد بن عون بـن الحـسن       ، سفْرومحمد بن العباس بن الد    ، عمرو بن خريم الخريمي   

ومحمد بن محمد بن سـليمان      ، اني بن فياض الغس   ومحمد بن الفيض بن محمد    ، الوحيدي

، ن سميع الحافظ صـاحب كتـاب الطبقـات        وأبو الحسن محمود بن إبراهيم ب     ، ديالباغنْ

  ) . ٢(سفيان الفارِسي ويعقوب بن

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .١١٨صاإلرشاد ) 1(

   .٦/١٢٠تهذيب التهذيب ، ٤٩٨ -١٦/٤٩٦تهذيب الكمال ) 2(



ـــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــــــــــــــــ         ــــ

 

   ١٠  

א− מ:א :א
ولم يستقر لهـم    ،  وتعليماً  بالعلم الشرعي تعلماً   --     اهتم علماؤنا األفذاذ رحمهم اهللا      

رض ذهابـاً   وطَـووا األ  ، وضربوا من أجل ذلك عصا التِّرحـال      ، حال ولم تهدأ لهم همة    

- بن اليتيم رحمه اهللا      ميحد: وكان من هؤالء    ، شهد لهم العلم الغزير الذي تركوه     ي، وإياباً

- الذي لم يمنعه انشغاله بالقضاء من الطواف بالبلدان طلباً للعلم   . 
وخها كما هو حال غيـره       وأخذ العلم عن شي   ،  إلى كثير من األمصار    ميحد     فقد ارتحل   

، والكوفـة ، ومـصر ، والـشام ، األمصار التي ارتحل إليهـا الحجـاز      ومن  ، من الشيوخ 

  ) .٢(كان يختلف إلى بغدادو، )١(لبصرةوا

  

אא− א:א :א،א
فقد كـان   ، بن اليتيم بجاللة القدر والمنزلة     ميحد    وردت كثير من األقوال التي تشهد ل       

بغـداد   ميحقدم د "  : الحسن بن علي بن بحر    قال  ، قة وتقدير عند العلماء والمحدثين    محل ث 

    بـين يديـه    ويحيى بـن معـين قعـوداً      ، وأحمد بن حنبل  ، سنة اثنتي عشرة فرأيت أبي    

ولكن أكرموه  ، هؤالء أكبر منه  : " لى ذلك بقوله    وعقّب الذهبي ع  ، )٣"(بون  يكت كالصبيان

  ) . ٤"(لكونه قادماً واحترموه لحفظه 

وقد كانوا أتـوني يـسألوني      ، طَبرِيةم في تحديث أهل     يحكلمني د " :  أبو حاتم    وقال     

هذا ، نا أ ث بها أحد ضيم القا يح سعيد د  يالتحديث فأبيت عليهم رجاء بلدة يكون فيها مثل أب        

 من يقدم علـيهم     لَّ هذه بلدة نائية عن جادة الطريق وقَ       نإ : م  فقال  يحفكلمني د ، غير جائز 

  ) .٥ "(ثهمفحدِّ

                                                           
  . ٢/٤٨٠تذكرة الحفاظ ، ١٠/٤سير أعالم النبالء : انظر ) 1(

  . ١٠/٤سير أعالم النبالء ) 2(

: ط  ، عامر حسن صـبري   . د: تحقيق  ، )هـ٣٦٥(عبد اهللا بن عدي الجرجاني    ، بخاري في الصحيح  من روى عنهم ال   ) 3(

   .                 ١٥٢ص، هـ١٤١٤، األولى،  بيروت-دار البشائر اإلسالمية

   .١٠/٤سير أعالم النبالء ) 4(

   .٥/١١١الجرح والتعديل ) 5(



ـــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــــــــــــــــ         ــــ

 

   ١١  

، )٢(متوأبـو حـا   ، )١(قـال العجلـي   ، وثقـه وأثنى عليه كثيـر مـن األئمـة             وقد  

  ال بأس  ،مأمون: " سائي  زاد الن ، "ثقة  "  ) :٥(وابن حجر ، )٤(والدارقطني، )٣(يـوالنسائ

قـدم  : " وقال أبو سعيد بـن يـونس        ،  "حافظ متقن من العاشرة   "   :وزاد ابن حجر  ،  "هب

" :  وهو يثني عليه     وقال أحمد بن حنبل   ، )٦ "(ثبت  وهو ثقة  ،وكتب عنه ،  بها مصر فكتب 

 )٨(وأبو الجماهر ، حجة لم يكن بدمشق في زمنه مثله      : " وقال أبو داود    ، )٧ "(ركين عاقل

وال بـالعراق   ، ميح بالشام مثل د   رلم أَ "  : ازي حاتم الر  وأبوقال  ، )٩ "(ثقة وهو، منه أسند

مـن  سـئل   عندما  عبد اهللا بن محمد بن سيار الفرهياني         وقال، )١٠ "(عمرو بن علي   مثل

،  "ما يحدث بـه    وكان يحفظ عندي بعض   ، ميحعالهم د أ: "   ؟ أوثق أهل الشام ممن لقيت    

ـ ود، سنم  وهشام ، هشام بن عمار   ن م يم أحب إل  يحد: " أيضا   هيانيوقال الفر  حم مـن  ي 

  . )١٣"( م أثبت من حرملة بن يحيىيحد : " بن عدياوقال ، )١٢) "(١١(األحداث

                                                           
  .٢/٧٢معرفة الثقات ) 1(

  .٥/١١١الجرح والتعديل ) 2(

   .١٠/٢٦٦غداد تاريخ ب )3(

موفق بـن   :  تحقيق  ، )هـ٣٨٥(علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي      ، سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني   ) 4(

 . ٣٨٩ رقم ٢٣٨ص، م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، األولى،  الرياض-مكتبة المعارف: ط ، عبد اهللا بن عبد القادر

   .٥٣٥تقريب التهذيب ص) 5(

  .١٠/٢٦٦بغداد تاريخ ) 6(

ـ ٨٨٤(برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بـن مفلـح             ، المقصد األرشد في ذكر أصحاب أحمد     ) 7( ،  )هـ

فـيمن  بحر الدم وكتاب  ، ٢/٧٧، األولى، م١٩٩٠،  الرياض –مكتبة الرشد   : ط  ، عبد الرحمن بن سليمان العثيمين    : تحقيق  

دار : ط، وصي اهللا بـن محمـد بـن عبـاس    : تحقيق ، يوسف بن حسن بن عبد الهادي    ، تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم      

   .١/٢٥٧، م١٩٨٩، األولى،  الرياض-الراية

 مـات ، العاشرة من، ثقة، الكفرسوسي الرحمن عبد أبو أو، الجماهر أبو ،التنوخي عثمان بن محمد: أبو الجماهر هو     ) 8(

   . ٤٩٦التهذيب صتقريب  . وثمانون أربع وله ،وعشرين أربع سنة

   .١٠/٢٦٦تاريخ بغداد ) 9(

  . ١١٩صاإلرشاد ) 10(

فِإن ذكرت  ،  َأي شاب   :ورجٌل حدثٌ ، وحديث محدثٌ فهو هو وَأحدثه وحداثةً حدوثاً يحدثُ  :الشيء حدثَ: األحداث  ) 11(

حديث السِّنِّ   : قلت ،السِّن  ،  ثاندح غلمان داثٌ  وهؤالءمن  ، َأي َأح يثٌ    وكلُّ فَتدثـةٌ   ،  الناس والدوابِّ واِإلبل حدواُألنثـى ح ،

   . ٢/١٣١لسان الميزان : انظر 

   .١٠/٢٦٧تاريخ بغداد ) 12(

   . ١٠/٢٦٧ المصدر السابق) 13(



ـــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــــــــــــــــ         ــــ

 

   ١٢  

 كـان " : قال أبو حـاتم     ،  المعتمدين  أئمة الجرح والتعديل   أحدن اليتيم    ب ميحد     ويعتبر  

دحمـن األئمـة المتقنـين لهـذا       كان  : " وقال الذهبي   ، )١ "(هم يميز ويضبط حديث نفس    ي    

سـعيد   أبو ث الشامدحالقاضي اإلمام الفقيه الحافظ م: "  وقال في موضع آخر ، )٢ "(الشأن

وفاق األقران   عني بهذا الشأن  و...  بن ميمون الدمشقي  براهيم بن عمرو    إعبد الرحمن بن    

فـي   يعتمد قوله    وقد ذكره الذهبي فيمن   ، )٣ "(لح وعلّ ل وصح ح وعد ف وجر وجمع وصنّ 

 خـرج فـي   ئمـة متفـق عليـه م      حد حفـاظ األ   أ: " وقال الخليلي   ، )٤(والتعديل   الجرح

  ) .٥"(عليه في تعديل شيوخ الشام وجرحهم ويعتمد ... الصحيحين

  

א− :א:א
، ئة الباغية هم أهل الـشام     ى بغداد فذكروا الف    كان يختلف إل   ،م ثقة يحد: "      قال العجلي   

على هذا  وتعقيباً  ، )٦ "( فنكب عنه الناس ثم سمعوا منه      ،من قال هذا فهو ابن الفاعلة     :  فقال

ـ           صهذه هوة من نَّ   : " الموقف قال الذهبي      )٧(يبِغشَب أو لعلـه قـصد الكـف عـن التَّ

ومنَاصبته ، --علي بن أبي طالب     هو المغاالة في بغضِ     :  بصنَّوال، )٩) "(٨(شعيثبتَّ

  ) .١٠(وتقديم غيره عليه، العداء

                                                           
  .٥/١١١لجرح والتعديل ا )1(

   .٢/٤٨٠تذكرة الحفاظ ) 2(

  .١٠/٣سير أعالم النبالء ) 3(

، دار البشائر اإلسـالمية    : ط، عبد الفتاح أبوغدة   : اعتنى به ، للذهبي، وله في الجرح والتعديل   من يعتمد ق  ذكر   : انظر) 4(

              .١٨٧ص، م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، الرابعة،  لبنان-بيروت

   .١١٨صاإلرشاد ) 5(

  .٢٨٧ معرفة الثقات ص)6(

 كـان  ِإذا  : مشْغَب وفالن، شَغْباً يشْغَب الطريق عن فالن شَغَب، لشَّرِّا تَهييج : والتَّشْغيب، والشَّغَب، الشَّغْب : يبِغشَالتَّ) 7(

     .١/٥٠٤ لسان الميزان: انظر  . الحقِّ عن عانداً

)8 (ثُ:  ثُيالتَّشَعقُ : التَّشَعثُ كما، والتَّنَكُّثُ التَّفَرتَشَعي واك رْأسسيثُ، الموتَشْع ـتفريق : الشيءرب ـالعلسان  :  انظر   . ه

٢/١٦٠ .  

  .١٠/٤سير أعالم النبالء ) 9(

ـ ١٤١٣، األولى، دار الرشاد : ط  ، عبد المنعم الحفني  ، موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب اإلسالمية     : انظر )10(  -هـ

يـز  عبد العز : حقق األصل   ، )هـ٨٥٢ت(أحمد بن حجر العسقالني   ، وهدي الساري مقدمة فتح الباري    ، ٤٠٦ص، م١٩٩٣

    .  ٦٨٥ص، األولى، دار مصر: ط ، ومحمد فؤاد عبد الباقي، ابن باز



ـــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــــــــــــــــ         ــــ

 

   ١٣  

ولـو  ، ان على عقيدة أهل السنة والجماعة      لم يكن ناصبياً وك    اًميحدالظاهر أن   :      قلت  

  . كان غير ذلك لما َأغَفل العلماء أمره ولبينوه 

 : "خطيب البغـدادي    قال ال ، )١(     أما عن مذهبه الفقهي فقد كان على مذهب األوزاعي        
   ) .٢"( ل في الفقه مذهب األوزاعينتِحوآان َي

                                                           
 سـنة  مات، السابعة من، جليل ثقة، الفقيه عمرو أبو ،األوزاعي عمرو أبي بن عمرو بن الرحمن عبد:  األوزاعي هو    )1(

   .   ٣٤٧تقريب التهذيب ص، وخمسين سبع

   .١٠/٢٦٥تاريخ بغداد  )2(
 



ـــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــــــــــــــــ         ــــ

 

   ١٤  

א א
א מ

א− א:א א א מ :א
  :تعريف النَقد : أوالً 

   .زيفتميـيز الدراهم وِإخراج ال: النقْد والتَّنْقاد :  في اللغة -

 : يـه لينْقُده نقْداً ونَقَد إِ    ونقَد الرجُل الشيء بنظره   ، ي اَألمر ناقشته ف  وناقدتُ فالناً ِإذا       

  ) .١(يهما زال فالن ينْقُد بصره ِإلى الشيء ِإذا لم يزل ينظر ِإل و،حوهن اختلَس النظر

، الـرواة  بالتمييز بـين     وذلك، و معرفة اآلثار الصحيحة والسقيمة    ه:  وفي االصطالح    -

على معنـى   يكتب حديث من وجب كتب حديثه       و، أن يسقط حديثه  فيسقط حديث من وجب     

  ) .٢(االعتبار

  :  علم الجرح والتعديل لغة واصطالحاً تعريف: ثانياً 

  : تعريف الجرح . ١

  مبالغـة عنـد ال  ؛ و  ونحـوه  َأثَّر فـيه بالسالح  :  جرحاً – يجرحه –جرحه  :   في اللغة    -

   .                َأكثر ذلك فـيه أيجرحه: نقول 

ـ أي سـبه و     جرحـاً  جرحه بلسانه : قد يكون الجرح معنوياًً فنقول      و       وعابـه   مهتَشَ

ـ    أي  حاكم الشاهد   جرح ال : نا  لقد يكون دون سب أو شتم كقو      و، وتَنَقصه ى ِإذا عثر منه عل

   . غيرهما تَسقُطُ به عدالته من كذب و

ـ جرح الر  : لنقوحاكم، ف وقد قـيل ذلك في غير ال           : نقـول   و َل غَـض شـهادته؛    ج

 الشاهد رحتُـجاالمنه   و ، إذا وجد ناقصاً غير كفء للشهادة      اسوهو   ستـجراح  : النقصان

   .والعيب والفساد

                                                           
 –بيـروت   ، دار الجيـل  : ط، عبد السالم بن هارون    : تحقيق، )هـ٣٩٥(أحمد بن فارس  ،  اللغة معجم مقاييس : انظر  ) 1(

أحمد بن محمد   ، ير في غريب الشرح الكبير للرافعي     نموالمصباح ال ، ٤٢٦-٣/٤٢٥ولسان العرب   ، ٤٦٨ -٥/٤٦٧، لبنان

ـ ٨١٧(ب الفيروزآبادي محمد بن يعقو  ، والقاموس المحيط ، دار الفكر : ط  ، )هـ٧٧٠(وميبن علي المقري الفي   ا : ط  ، )هـ

نّي محمـد مرتـضى الحـسي     ، وتـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس         ، ٤١٢ص،  لبنـان  –بيروت، مؤسسة الرسالة 

 . ٢/٢٩١  ،٩/٢٣٠، دار الهداية: ط ،  عبد الستار أحمد فراج:تحقيق ، )هـ١٢٠٥(الزبيدي

  . ٦ -٢ ص  مقدمة الجرح والتعديل :انظر) 2(
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   ١٥  

حاديـث  كثـرت هـذه األَ    :  روى عن بعض التابعين َأنه قـال      وي" :  قال اَألزهري و     

مـن جـرح    ، علوهو استَفْ : " قال ابن منظور    ،  "واستَـجرحتْ َأي فَسدت وقلَّ صحاحها    

ـ           يه ورد قوله  الشاهد ِإذا طعن ف    ى ؛ َأراد َأن اَألحاديث كثرت حتى َأحوجت َأهل العلم بها ِإل

  ) .١ "(روايته جرحِ بعض رواتها، وردِّ

  .)٢(اوي الحديث بما يسلب أو يخل بعدالته أو ضبطههو الطعن في ر:  وفي االصطالح -

  : تعريف التعديل  . ٢

:  ؛ قال سعيد بن الـمـسيب )٣( وَأشْهِدوا ذَوى عدٍل منْكُم  :  تعالـىالق : في اللغة -

   . العدُل الذي لـم تَظْهر منه رِيبةٌ: غيرهذَوي عقْل، وقال 

فنقول يقضي بالحق   ، س َأنه مستقـيم، وهو ضد الـجور     ما قام فـي النفو   :  العدل     و

   .و معدلة فـي حكمهأي ذ : حكَم عادٌلومنه ، يعدُلأي 

، رِضاً ومقْنَع فـي الشهادة    : ورجٌل عدلٌ ، المرضي قولُه وحكْمه  :  والعدُل من الناس       

 : والعدلـةُ والعدلـةُ   ، زكَّـاه :  عدَل الرجلَ و، َأن تقول ِإنهم عدولٌ   :  تعديل الشهود ومنه  

  ) .٤( تقويمه :وتَعديُل الشيء، مزكُّونال

  ) .٥(ضابطية الراوي والحكم عليه بأنه عدل وهو تزك:  وفي االصطالح -

  : تعريف علم الجرح والتعديل في االصطالح  . ٣

يل في األصل نوعان كل نوع منهما       والتعد معرفة الجرح يرى الحاكم النيسابوري أن          

  ) .٦( والمرقاة الكبيرة منهعلم الحديثثمرة وأنهما ، علم برأسه

       

                                                           
والقـاموس المحـيط    ، ١/١٠٤والمصباح المنير   ، ٤٢٣ -٢/٤٢٢ ولسان العرب ، ١/٤٥١س اللغة   معجم مقايي : انظر  ) 1(

   . ٦/٣٣٦وتاج العروس ، ٢٧٥ص

ـ ١٤١٢، الثالثـة  ، بيـروت  –دار الفكر المعاصـر   : ط  ، نور الدين عتر  ، منهج النقد في علوم الحديث     )2( ، م١٩٩٢ -هـ

  .٩٢ص

   ) .٢: الطالق)( 3(

والقـاموس  ، ٤٥ -٤٤/ ٢والمصباح المنيـر    ، ٤٣٦ -١١/٤٣٠ولسان العرب   ، ٤/٢٤٦ة  معجم مقاييس اللغ  : انظر   )٤(

   . ١٣٣٢ -١٣٣١المحيط ص

   . ٩٢ص  منهج النقد في علوم الحديث: انظر ) ٥(

  -دار الكتـب العلميـة    :  ط،  السيد معظم حسين    :تحقيق، )هـ٤٠٥( الحاكم النيسابوري  ،معرفة علوم الحديث  : انظر  ) 6(

   . ١/٥٢، هـ١٣٩٧ ، الثانية،بيروت
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   ١٦  

اظ فم بأل عديلهرواة وتَ ـرح ال بحث فيه عن ج   علم ي  هو: وتعريف علم الجرح والتعديل          

  ) .١(مخصوصة وعن مراتب تلك األلفاظ

فالنقد يشمل الجرح والتعديل    ، الجرح والتعديل  من   أعمالنقد  يتبين مما سبق أن     :      قلت  

  . وتمييز اآلثار صحيحها من سقيمها 

  

א− :א:א
حق ، بنقِل الرواة  -- عن رسوله    --     لَما كان الدِّين هو الذي جاءنا من عند اهللا          

علم على َأنَّه ال يقبل إال خبر العدل        َأجمع أهُل ال  " فقد  ، والبحث عن أحوالهم  ، علينا معرفتهم 

ولَما ثبت ذلك وجب متى لَم تُعرفُ عدالة المخبِر والشَاهد      ، َأنَّه ال تُقبل إال شهادة العدل     كما  

أو يستخبر عن أحوالهما أهل المعرفة بهما إذ ال سبيل إلى العلم  بما هما               ، عنهماأن يسأل   

، )٢"(منه  ي تزكيتهما فدل على أنه ال بد        هما عارفاً ف  عليه إال بالرجوع إلى قول من كان ب       

  . وحفظاً للشريعة من تلبيس الملحدين ، وذلك احتياطاً للدين

، ثَبت ويبحث عن صحة األخبـار بنفـسه       فقد كان يتَ   --     وهذا ما فعله رسول اهللا      

 --اهللا  سـوَل   َأن ر  : (( هريـرةَ ففي الحديث الذي رواه أبو      ، - -تعليماً ألصحابه   

فَقَـاَل  ؟   َأقَصرتْ الصلَاةُ َأم نَسيتَ يا رسوَل اللَّه          : فَقَاَل لَه ذُو الْيدينِ    ،انْصرفَ من اثْنَتَينِ  

   وُل اللَّهسر--:   "    ِنيدقَ ذُو الْيدَأص" ، فَقَاَل النَّاس : منَع ،    وُل اللَّهسر فَقَام--  لَّىفَص

  ) .       ٣ ))(فَسجد مثَْل سجوده َأو َأطْوَل، ثُم كَبر،  ثُم سلَّم،ُأخْريينِ اثْنَتَينِ

                                                           
ـ ١٠٦٧ (حاجي خليفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون     : انظر   )1(  ، بيـروت  -دار الكتـب العلميـة    :  ط، )هـ

دار الكتب  : ط  ، عبد الجبار زكار  : تحقيق  ، )هـ١٣٠٧(صديق بن حسن القنوجي   ، أبجد العلوم ، ١/٥٨٢، ١٩٩٢ –١٤١٣

   .٢/٢١١، م١٩٧٨،  بيروت-العلمية

  . ٣٤ص، دار الكتب العلمية: ط، )هـ٤٦٣"(الخطيب البغدادي"أحمد بن علي بن ثابت ،  الكفاية في علم الرواية:انظر ) 2(

، م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، بيت األفكار الدولية  : ط  ، )هـ٢٥٦(محمد بن إسماعيل البخاري   ، أخرجه البخاري في صحيحه   )  3(

مسلم بـن   ، وأخرجه مسلم في صحيحه   ، ١٥١/٧١٤-١٥٠ص،  النَّاس هْل يأخُذُ اإلمام إذا شك بقولِ     : باب  ، األذان: كتاب  

ـ ١٤١٩، بيت األفكار الدولية  : ط  ، أبوصهيب الكرمي : اعتَنَى به   ، )هـ٢٦١(الحجاج المـساجد  : كتـاب   ، م١٩٩٨ -هـ

: بـاب  ، الـصالة : كتـاب  ، وأبو داود في سننه   ، ٢٢٩/٥٧٣ص، السهو في الصالة والسجود له    : باب  ، ومواضع الصالة 

ما جاء في الرجل يسلِّم     : باب  ، أبواب الصالة :  كتاب   ،وأخرجه الترمذي في سننه   ، ١٥٩/١٠٠٨ص، السهو في السجدتين  

ابـن  " محمـد بـن يزيـد القزوينـي       ، وأخرجه ابن ماجه فـي سـننه      ، ١٠٨/٣٣٩ص، في الركعتين من الظهر والعصر    

 ،األولـى ،  الريـاض  -مكتبة المعارف : ط   ،اصر الدين األلباني  محمد ن  : حكم على أحاديثه وعلق عليه    ، )هـ٢٧٣"(ماجة

 .                                                ٢١٥/١٢١٤ص، فيمن سلَّم من ثنتينِ أو ثالث ساهياً: باب ، إقامة الصالة والسنة فيها: كتاب 
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   ١٧  

، من التثبت والبحث عن صـحة األخبـار        على ذات المنهج     - -     وسار الصحابة   

ـ  ع ففـي حـديث   ، - - رسول اللَّه وكانوا يسألون في ذلك      مبـن الخطـاب      ر --        

، الْمدينَـة  وهي من عواِلي  ، في بني ُأميةَ بنِ زيد    ، ا وجار ِلي من الَْأنْصارِ    كُنْتُ َأنَ : (( قال  

       وِل اللَّهسلَى روَل عالنُّز بكُنَّا نَتَنَاوو-- ،  َُأنْزِلا ومونْزُِل يا يمورِ   ، يبِخَب لْتُ جِْئتُهفَِإذَا نَز 

 الْي ذَِلك   رِهغَييِ وحالْو نمِ مِإ، وو    ثَْل ذَِلكَل مَل فَعذَا نَز ،      مـوي ارِيبِي الَْأنْـصـاحَل صفَنَز  

هتبا    ، نَوبرابِي ضب بريدفَضفَقَاَل، اًشَد:     وه ؟   َأثَم  هتُ ِإلَيجتُ فَخَرثَ  : فَقَاَل  ، فَفَزِعدح قَد

  رَأم  يمظقَاَل  . ع :      يةَ فَِإذَا هفْصلَى حخَلْتُ عي  فَدكفَقُلْتُ  ، تَب :      ـوُل اللَّـهسر طَلَّقَكُن-   

-   رِي   ال: قَالَتْ  ؟لَى النَّبِيِّ     .  َأدخَلْتُ عد ثُم--     َأنَا قَاِئمفَقُلْتُ و :     كاءـس؟َأطَلَّقْـتَ ن  

  ).         ١ ))(للَّه َأكْبرا : فَقُلْتُ، "ال : " قَاَل 

إذ كان ال بد    ، نشأة الرواية في اإلسالم        ومن ثَم يتَبين أن علم الجرح والتعديل نَشأ مع          

 العلم من الحكم بصدقهم أو      معرفة تُمكّن أهل  ، األخبار الصحيحة من معرفة رواتها    لمعرفة  

وقد وضع اللبنة األولى لهذا العلم      ، )٢(حتى يتمكنوا من تمييز المقبول من المردود      ، كذبهم

ابة وتَكلم غير واحد من الـصح     ، يئاً فشيئاً زاد االهتمام به ش   وبعد وفاته   ، --رسول اهللا   

، وأهـل العلـم مـن بعـدهم       ، وأتباعهم، ثم تَكلم التابعون  ، في نقد الرجال وبيان أحوالهم    

ميعاً خدمـة الـسنة     هم ج ومقَصد، وبحثوا عن صحة الروايات وسقيمها    ، واوعدلّ، جرحواف

ال يحدث  : " براهيمإال سعد بن    ق،  ثقة عن فقد كانوا ال يقبلون الحديث إال        ،النبوية وحفظها 

                                                           
ـ رغُ الْ  : بـاب  ،المظالم : كتابو، ٤٣/٨٩صالعلم  ي  اوب ف التَّن: باب  ، لم الع  :كتاب، أخرجه البخاري في صحيحه    )1(  ةفَ

الْولِّعيالْ ة طُوحِ وغيرها ص    رِشْمفي الس غـي مرضـاة    تبت  " :قوله تعـالى  : باب  ، التفسير : كتابو، ٤٦٦/٢٤٦٨-٤٦٥فَة

 -١٠٢٧ص، عظة الرجِل ابنتـه لحـال زوجهـا        مو  : باب ،كاح النِّ  :كتابو، ٤٩١٥، ٤٩١٤، ٩٦٨/٤٩١٣ص"أزواجك  

مـا   :  باب ،أخبار اآلحاد  : كتابو ،١٠٣٣/٥٢١٨ه أفضل من بعضٍ ص    جل بعض نسائ   الر ب ح  :بابو، ١٠٢٩/٥١٩١

، ١٣٨٥/٧٢٦٣ص" وا بيوتَ النَّبِـيِّ     لُخُدال تَ : " قوله تعالى    : باب، ١٣٨٤/٧٢٥٦جازة خبر الواحد الصدوق ص    جاء في إ  

وأخرجه الترمذي فـي    ، ٥٩٥/١٤٧٩ص ،ساءفي اإليالء واعتزال النِّ   : باب  ، الطالق: كتاب  ، ه مسلم في صحيحه   وأخرج

 وأخرجه النسائي فـي     ،٧٥١/٣٣١٨ص" ومن سورة التحريم    : " باب   / -- تفسير القرآن عن رسول اهللا        :كتاب، سننه

مكتبـة  : ط  ، محمد ناصـر الـدين األلبـاني       : ليهوعلق ع حكم على أحاديثه     ،)هـ٣٠٣"(النسائي"أحمد بن شعيب    ، سننه

ـ  ؟ وذَره الشَّمِ كَ : باب،يام الص  :كتاب ،األولى، المعارف ك  ـ  فـي الخَ هـريِّ ر االخـتالف علـى الز عـن عائـشة  رِب  ،

  .  ٢٠٦٠، ٣٥٥/٢٠٥٩ص، اإليالء: باب ، الطالق: كتاب ، وأخرجه ابن ماجه في سننه، ٢١٣٢، ٣٣٩/٢١٣١ص

ـ ١٤٠٨ -١٤٠٧، مطبعة جامعة دمشق  : ط  ، محمد عجاج الخطيب  ، يز في علوم الحديث ونصوصه    الوج: انظر  ) 2( ،  هـ

  . ٢٣١ص
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   ١٨  

نعـيم  قال أبـو    ، واعتبروا ذلك من أعظم الشهادات    ، )١ "(ال الثقات إ --عن رسول اهللا    

عظـم  من أ  -يعني الحديث  -وهذا الذي نحن فيه     ، نما هي شهادات  إ: " الفضل بن دكين    

 بن سـعيد    ىيحيقال  ، ةوأكّدوا على ضرورة بيان أحوال الرواة وأنها أمان        ،)٢ "(الشهادات

نما هي  إنما هي تأدية    إاألمانة في الذهب والفضة أيسر من األمانة في الحديث          "   :القطان

      الـرحمن بـن    قـال عبـد   ، وا بما عرفوا ولم يحابوا أحداً     ولذا نجد أنهم تكلم   ، )٣"(مانة  أ

 : " واعن الرجل يتهم بالكـذب فقـال      سألت شعبة وابن المبارك ومالك بن أنس        : " ي  مهد

  ) .٤"(فإنه دين  انشره

ح والتعديل كغيره مـن     ابتدأ التَصنيف في علم الجر    ،   وفي أواخر القرن الثاني للهجرة       

وعـت  وتَنَ، أقوال النقاد فـي الـرواة     وتتالى ظهور المصنفات التي تَضم      ، علوم الحديث 

ـ ٣٥٤(البن حبـان  اب الثقات   كت : ما صنف في الثقات فقط مثل     :  فمنها، مناهجها ، )هـ

:  ف في الضعفاء فقـط مثـل      ومنها ما صنِِّ  ، )هـ٣٨٥(البن شاهين ثقات  تاريخ أسماء ال  و

اب الـضعفاء والمتـروكين     كتو، )هـ٢٥٦( للبخاري الضعفاء الصغير  و ،الضعفاء الكبير 

 البـن عـدي     الحـديث  معرفة ضعفاء المحدثين وعلـل       الكامل في  و ،)هـ٣٠٣(للنسائي

واألوسط ، لتاريخ الكبير ا:  ومنها ما جمع بين الثقات والضعفاء مثل      ، )هـ٣٦٥(الجرجاني

  ) . هـ٢٥٦(للبخاري

، )هـ٣٢٧( البن أبي حاتم الرازي    لتَّعديلالجرح وا : من َأجمع الكتب في هذا الباب            و

وتهذيب الكمال  ، )هـ٦٠٠( الغني بن عبد الواحد المقدسي     عبدلوالكمال في تهذيب الرجال     

البـن حجـر    وتقريب التهـذيب    ، وتهذيب التهذيب ، )هـ٧٤٢(أسماء الرجال للمزي  في  

  ) .  ٥)(هـ٨٥٢(العسقالني

يرجع إليه الباحثون   ، هام و النقاد األوائل بمثابة مرجع أساس         وقد كانت ومازالت كتب     

   .  --وذَّب الباطل عن سنة النبي ، الرواةالب العلم للكشف عن أحوال وط

                                                           
  .٣٢الكفاية في علم الرواية ص )1(

ـ ٤٦٣( "الخطيب البغدادي "أحمد بن علي بن ثابت      ، الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع    ) 2( محمـود    : تحقيـق ، )هـ

   .٢/٢٠٠، هـ١٤٠٣، الرياض - مكتبة المعارف: ط ،الطحان

   .٢/٢٠٢ المصدر السابق) 3(

حمـد  أبن  مصطفى  : تحقيق  ، )هـ٤٦٣(يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر      ،  في الموطأ من المعاني واألسانيد     التمهيد لما ) 4(

 . ١/٤٧، هـ١٣٨٧: ط ،  الكبير البكري ومحمد عبد،العلوي

 .    وما بعدها ٢/٢١٢أبجد العلوم ،  وما بعدها١/٥٨٢كشف الظنون : انظر) 5(
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   ١٩  

א−   :א:א

  أن الواجِب على كُلِّ من عرفَ التّمييز       - وفَّقَك اهللا تعالى   –واعلَم  : "      قال اإلمام مسلم    

ها إال مـا    ن ال يروِي من   أ، لنَّاقلين لَها من المتَّهمين   وثقات ا ، وسقيمهابين صحيح الرِّوايات    

 منها ما كان عـن أهـل الـتُّهمِ          وأن يتَّقي ،  في نَاقليه  )١(والسِّتَارةَ، عرفَ صحة مخارجه  

نعانديعِ    م، والماسة إلى علم ن      ، )٢"(ن أهل البِدوقد ثبتت  ، قد الرجال لذلك كانت الحاجة الم

  :  وفيما يلي بيان بعضها ،ذا العلم من خالل كثير من األدلةمشروعية ه

               ،وتَحـري الـصحيح منهـا     ، آن الكـريم علـى التثبـت فـي األخبـار          حث القـر  . ١

يا َأيها الَّذين آمنُوا ِإن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبٍإ فَتَبينُوا َأن تُصيبوا قَوما بِجهالَة-:                -اهللا   فقال

  لَى موا عبِحين     فَتُصمنَاد  لْتُما فَع)فهذا أمر من اهللا      ،)٣ --     فاسـق   بالتثبت في خبـر ال

اكم بقوله قـد    ون الح فيك،  يحكم بقوله فيكون في نفس األمر كذاباً أو مخطئاً         ليحتاط له لئال  

 بِه ولَو    وِإذَا جاءهم َأمر من الَْأمنِ َأو الْخَوف َأذَاعوا        - : -وقال اهللا    ،)٤(اقتفى وراءه 

                ُل اللَّـهلَا فَـضلَوو منْهم تَنْبِطُونَهسي ينالَّذ همللَع منْهرِ مِلي الَْأمِإلَى ُأووِل وسِإلَى الر وهدر

قبـل  وهذا إنكار على من يبادر إلى األمور        ، )٥(علَيكُم ورحمتُه لَاتَّبعتُم الشَّيطَان ِإلَّا قَليلًا       

  ) . ٦(وقد ال يكون لها صحة، حققها فيخبر بها ويفشيها وينشرهات

 قال  :هريرة قال  الذي رواه أبو     ففي الحديث ، ثت السنة النبوية على ذلك أيضاً          كما ح   

الحديث الـذي   وفي  ، )٧ ))(عما س  م لِّكُ بِ ثَدِّح ي  أن اًبذ كَ ءرمالْى بِ فَ كَ : (( --رسول اهللا   

                                                           
 مـا    :والـستْرة ، ذاتُ ستارة  : وامرَأةٌ ستيرة ، وستُر، وستُور، َأستار: والجمع  ،  ما ستر به    :السِّتْر معروف :  السِّتَارةَ )1(

والسِّتارةُ واِإلسـتار   ، والمستَر، ةُوالستَر، الستائر : والجمع، هو َأيضاً السِّتار والسِّتارة   و، تَرتَ به من شيء كائناً ما كان      استَ

   . ٣٤٣لسان العرب ص: انظر  . كالسِّتر

   . ٢١مقدمة صحيح مسلم ص ) 2(

   ) .٦ :الحجرات ) ( 3(

  .٤/٢٠٧، م ٢٠٠١، األولى، المكتب الثقافي : ط، )هـ٧٧٤( الدمشقيكثيرعمر بن إسماعيل بن ، تفسير القرآن العظيم )4(

   .  )٨٣ :النساء ) ( 5(

   .١/٥١٨تفسير القرآن العظيم ) 6(

، ألدب ا  : كتاب، وأبو داود في سننه   ، ٢٢النَّهي عن الحديث بكلِّ ما سمع ص      : باب  ، أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه    ) 7(

  .  ٧٤٨/٤٩٩٢ص ، في التشديد في الكذب: باب 
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   ٢٠  

ذب كَيس كَ  لَ يلَا ع ذب كَ ن إِ  : ((يقول --سمعت رسول اهللا    : بن شعبة قال    لمغيرة  ارواه  

   ) . ١ ))(ارِ النَّن مهدعقْأ موبتَيلْ فَداًمِّعتَ ميلَ عبذَ كَنمفَ، دى أحعلََ

 فـاظ  فمـن أل  ، النبويـة  وردت بعض ألفاظ الجرح والتعديل في القرآن الكريم والسنة           .٢

عـن  وما ورد في الحـديث  ، )٢(واللَّه يشْهد ِإنَّهم لَكَاذبون- :   -اهللا  قول: الجرح 

وبِْئس ابن  ، َأخُو الْعشيرة بِْئس   : " فَلَما رآه قَالَ  ، --َأن رجلًا استَْأذَن علَى النَّبِيِّ    : عاِئشَةَ  

  ةيرشالْع . " ا جفَلَم  تَطَلَّقَ النَّبِي لَس--    هطَ ِإلَيسانْبو هِهجي وف،      ُل قَالَتْ لَهجا انْطَلَقَ الرفَلَم 

ثُـم تَطَلَّقْـتَ فـي وجهِـه        ، حين رَأيتَ الرجَل قُلْتَ لَه كَذَا وكَذَا      ، يا رسوَل اللَّه  : عاِئشَةُ  

   هطْتَ ِإلَيسانْب؟  و فَقَاَل ر   وُل اللَّهس- - " :    ُاِئشَةا عاشًـا     ، يي فَحنتهِدتَى عم ،   شَـر ِإن

شَرِّه اتِّقَاء النَّاس كَهتَر نم ةاميالْق مونْزِلَةً يم اللَّه نْد٣ "(النَّاسِ ع . (  

يل علـى   للرجل بئس رجل العشيرة دل    --ففي قول النبي  : "      قال الخطيب البغدادي    

دين من النصيحة   أن إخبار المخبِر بما يكون في الرجل من العيب على ما يوجب العلم وال             

وكذلك أئمتنا فـي العلـم      ... --إذ لو كان ذلك غيبة لما أطلقه النبي       ، للسائل ليس بغيبة  

بهذه الصناعة إنما أطلقوا الجرح فيمن ليس بعدل لئال يتغطى أمره على مـن ال يخَبـره                 

واإلخبار عن حقيقة األمر إذا كان على الوجه الـذي          ، من أهل العدالة فيحتج بخبره    يظنه  ف

  ) .  ٤"(ذكرناه ال يكون غيبة 

ومـا ورد فـي     ، )٥( ُأولَِئك هم الـصادقُون-  :      - اهللا   قول:   ومن ألفاظ التعديل    

ِإن عبد اللَّـه رجـٌل      : (( قَاَل لَها    --  عن ابنِ عمر عن ُأخْته حفْصةَ َأن النَّبِي        الحديث

اِلح٦ ))(ص( .   

                                                           
رجـه  أخو، ٢٥٢/١٢٩١ص،  على الميـت   ما يكره من النِّياحة   : باب  ، الجنائز: كتاب  ، أخرجه البخاري في صحيحه   ) 1(

   . ٢٢ص، -  -تغليظ الكذب على رسول اهللا : باب ، مسلم في مقدمة صحيحه

   ) . ١١: الحشر) ( 2(

 مـا   :بـاب ، ١١٦٧/٦٠٣٢ص، تفحشاً لم يكن النبي فاحشاً وال م : باب،األدب : كتاب، أخرجه البخاري في صحيحه ) 3(

وأخرجه ، ١١٨٢/٦١٣١ص، اس مع النَّ  اةارد الم  :ابب ،١١٧١/٦٠٥٤-١١٧٠ص، ب أهل الفساد والريب   يجوز من اغتيا  

وأخرجه الترمذي في   ، ١٠٤٢/٢٥٩١ص، مداراة من يتَّقى فُحشه   : باب  ، البِرِّ والصِّلة واآلداب  : كتاب  ، مسلم في صحيحه  

  . ٤٥٢/١٩٩٦ص ، المداراة  ما جاء في :ابب، -- البر والصلة عن رسول اهللا  : كتاب،سننه

   . ٣٩ ص في علم الروايةالكفاية )4(

   ) .١٥ :الحجرات ) ( 5(

 رضـي اهللا    –مناقب عبد اهللا بن عمر بـن الخطـاب          : باب  ، فضائل الصحابة : كتاب  ، البخاري في صحيحه  أخرجه  ) 6(

    =من فـضائل عبـد اهللا       : باب  ، فضائل الصحابة : كتاب  ، وأخرجه مسلم في صحيحه   ، ٣٧٤١، ٧١٤/٣٧٤٢ ص -عنهما
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   ٢١  

 ،سألت مالك بن أنـس    "  : قال يحيى بن سعيد القطان    ،  ثبت جواز ذلك باإلجماع أيضاً     .٣

فكلهم قال  ،  أو يتهم في الحديث     عن الرجل ال يحفظ    ،وابن عيينة ، وشعبة، وسفيان الثوري 

وعلى هذا إجماع المسلمين إال من ال يعتد بقوله في هذا           ، مرتينن أمره   يِّب، ن أمره يِّ ب : لي

       الباب وذلك أن الشاهد يشهد على الدينار وييرس    المال فتعلم منه الج  رحة فال يسمن علم   ع 

فكيف الدين الـذي هـو      ، يزيل عن المشهود عليه ضرر شهادته     و، ذلك إال أن يجرحه بها    

  ) . ١ "( جرحته فال يبين أمرهعماد الدنيا واآلخرة ينقله من تعلم

، لنبوية     ومن ثم يتبين مشروعية بيان أحوال الرواة جرحاً وتعديالً لحفظ ساحة السنة ا            

وإذا جـوز العلمـاء الجـرح       ،  جوازه بل وجوبه للمصلحة العامة     وقد أجمعت األمة على   

  : فقد قيدوا هذا الجواز بما يلي ، للضرورة الشرعية

  . ا فوق الحاجة  ال يجوز الجرح بم-

  .  ال يجوز االكتفاء على نقل الجرح فقط فيمن وجد فيه الجرح والتعديل -

ومن ال يحتاج إليهم في رواية األحاديث بـال         ،  يحتاج إلى جرحه    ال يجوز جرح من ال     -

  ) .  ٢(ضرورة شرعية

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                          
مناقب عبد اهللا بن عمـر      : باب  ، --المناقب عن رسول اهللا     : كتاب  ، وأخرجه الترمذي ، ١٠٠٥/٢٤٧٨ابن عمر ص  = 

، تعبيـر الرؤيـا   : بـاب   ، تعبيـر الرؤيـا   : كتاب  ، وأخرجه ابن ماجه في سننه    ، ٨٦٣/٣٨٢٥ ص - رضي اهللا عنهما   -

 .٦٤٦/٣٩١٩ص

  .١/٢٨٢ التعديل والتجريح )1(

 عبد الفتـاح أبـو    : تحقيق  ،  )هـ١٣٠٤(محمد عبد الحي اللكنوي الهندي    ، ع والتكميل في الجرح والتعديل    الرف: انظر  ) 2(

نـشأتها وتأريخهـا   "  الجرح والتعديل  مراتب، ٥٧ص، هـ١٤٠٧، الثالثة، حلب -مكتب المطبوعات اإلسالمية : ط  ، غدة

 –غـزة   ، إسـماعيل سـعيد رضـوان     :  والدكتور   ،نزار عبد القادر محمد الريان    : الدكتور  ، )بحث" (ودرجة كل مرتبة    

   . ٧ص، هـ١٤٢٥، فلسطين
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   ٢٢  

א− א א:א א :א
  : طبقة لغة واصطالحاً  تعريف ال:أوالً 

 ِإذا  :الـشيئين  بـين  وطابقْتُ، االتفاق  :والتَّطابق، تساويا  :الشيَئان تَطابقَ:  في اللغة    -

لَم تَروا كَيـفَ خَلَـقَ اللَّـه سـبع           أََ  : التنزيل وفي، وَألزقتهما، واحد حذْو على جعلتهما

 نعـت  من  :واآلخر، طباقاً مطابقة  :َأحدهما  :نوجهي على طباقاًو، )١(سماوات طباقاً   

 مـن  واحد وكل، بعض على بعضها طباقٌ السمواتُ، طباق ذات اًـسبع خلق  :َأي؛  سبع

  ،النـاس  مـن  الجماعـةْ :  -بالكـسر  -الطِّبقُ، اُألمة  دعب اُألمة  :والطَّبقُ، طَبقة الطباق

   . )٢(مثلهم اعةًجم يعدلون الناس من الجماعة:  والطَّبق

   : ها مختلفة بحسب التصنيف فيها ومنللطبقة تعريفات:  في االصطالح -

ذا هم شـيوخ    بأن يكون شيوخ ه   ، أو في اإلسناد فقط   ،  السن واإلسناد  قوم تقاربوا في       

  . ) ٣(أو يقاربوا شيوخه، اآلخر

  :   بيان طبقات النقاد في الجرح والتعديل : ثانياً 

 ابيح الظُّلـم          : "خَاوي       قال السصى ومدتكلمون في الرجال فخَلْقٌ من نُجوم الهوأما الم ،

ى    المدفْعِ الربهم في د اءهم   ، ستَضرـصأ حتَهيال ي ،       فـي زمـن الـصحابة--  لُـموه        

اًج٤"( ر(  .  

ذكْر من استجاز   "  :فقال  ، منهم خلقاً إلى زمنه   " املهك"     وقد سرد ابن عدي في مقدِّمة       

فمن ، لتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا؛ رجالً رجالً       تكذيب من تبين كذبه؛ من الصحابة وا      

بد اهللا بن العباس بـن      وع ، وعلي بن أبي طالب    ،عمر بن الخطاب  : ثم ذكر ، )٥"(الصحابة

 وعائـشة أم    ، وأنَـس بـن مالـك      ، وعبادة بن الصامت   ، وعبد اهللا بن سالَم    ،عبد المطلب 

  ) .  ٦(--المؤمنين 

                                                           
   ) . ١٥: نوح) ( 1(

    .  ١١٦٥القاموس المحيط ص، ١٠/٢٠٩لسان العرب ، ٤٤٠ -٣/٤٣٩معجم مقاييس اللغة : انظر ) 2(

    . ٢/٢١٦تدريب الراوي ) 3(

دار البـشائر   : ط  ، عبد الفتاح أبوغـدة   : تنى به   اع، )هـ٩٠٢(محمد بن عبد الرحمن السخاوي    ، المتكلِّمون في الرجال  ) 4(

    . ٩٣ص، م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، الرابعة، اإلسالمية

 -دار الفكـر  : ط  ، يحيى مختار غزاوي    : تحقيق  ، )هـ٣٦٥(عبد اهللا بن عدي الجرجاني    ، الكامل في ضعفاء الرجال   ) 5(

  .    ١/٤٧، م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩، الثالثة، لبنان، بيروت

   . ٤٩ -١/٤٧ السابق المصدر: انظر ) 6(
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   ٢٣  

 اًذَكَر في الطبقة األولى عدد    ، بوري رواة األخبار إلى عشر طبقات          وقَسم الحاكم النيسا  

، طبقات على عشر رواة األخبارلن يزكي في كتاب المذكرتُ: " فقال  --من الصحابة 

 ،وعمـر  ،أبو بكر : م  فالطبقة األولى منه  ،  وهم أربعون رجالً  ، في كل عصر منهم أربعة    

       الروايـات  وبحثـوا عـن صـحة     ، وعـدلوا ، فإنهم قد جرحـوا   ،  بن ثابت  وزيد   ،وعلي

عزى لنظافة البيئة التي يعيـشونها            ، )١"( هاوسقيموقلة النَّاقدين من الصحابة أمر طبيعي ي

  ) . ٢(الضعف وسالمتها من شيوع

، لتابعين في التَوثيق والتَـضعيف  طائفة من اتَكَلم --     وبعد انقضاء عصر الصحابة

، إذْ أكثرهم صـحابةٌ عـدول     ، عدهم لقلة الضعف في متبوعيهم    ولكنهم قليل بالنسبة لمن ب    

الذي انقرض  ، وال يكاد يوجد في القرن األول     ، م ثقات وغير الصحابة من المتبوعين أكثره    

، )٣(كالحـارث األعـور   ، احـد إال الواحد بعـد الو    ، يه الصحابة وكبار التابعين ضعيف    ف

وسـاط  كان في أوائله مـن أ     ، ى القرن األوُل ودخََل الثاني    فلما مض ، )٤(والمختَارِ الكذَّاب 

فتراهم يرفعون  ، الباً من قبِل تحملهم للحديث    الذين ضعفوا غ  ، التابعين جماعةٌ من الضعفاء   

  ) . ٥(ولهم غَلَط، ويرسلُون كثيراً، الموقوف

وعطاء بـن   ، وابن جبير ، ن؛ ابن المسيب  االسعيد: ق وضعف من التابعين     من وثَّ      وم

، أبـو صـالح ذكـوان     و، وعبد الرحمن األعرج  ، وعروة بن الزبير بن العوام    ، أبي رباح 

 رفَيع بـن    -وأبو العاِلية الرِّياحي  ، وأنس بن سيرين  ، ومحمد بن سيرين  ، والحسن البصري 

، براهيم بن يزيد بـن قـيس بـن األسـود          وإ، وعامر الشَّعبي ، نَاربن دي مالك  و، -مهران

، وسعد بن إبراهيم الزهري   ، وحماد بن أبي سليمان   ، بن خُثيم أبو يزيد   والربيع  ، ومسروق

                                                           
   . ٥٢معرفة علوم الحديث ص) 1(

   .  ٥٦ص، دار اللوء: ط ، أبو لبابة حسين، الجرح والتعديل) 2(

 الـشعبي  كذبه، علي صاحب، زهير أبو، الكوفي وتيالح دانيالهم األعور اهللا عبد بن الحارث: الحارث األعور هو    ) 3(

تقريـب  ، الزبيـر  بنا خالفة في مات، حديثين سوى النسائي عند له سولي، ضعف حديثه وفي، بالرفض ورمي ،رأيه في

  . ١٤٦التهذيب ص

ألنه ضال مضل كان يـزعم أن جبرائيـل عليـه           ،  ال ينبغي أن يروى عنه شيء      ،المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب     ) 4(

، معـوض علـي محمـد   : تحقيق ، )هـ٧٤٨ت(الذهبي  محمد بن أحمد،عتدال في نقد الرجالالميزان ا، السالم ينزل عليه 

  . ٨٣٨٤رقم، ٦/٣٨٥ ،م١٩٩٥ - هـ١٤١٦، األولى،  بيروت-دار الكتب العلمية: ط ، الموجود وعادل أحمد عبد
  . ٩٧ -٩٦والمتكلمون في الرجال ص، ١٧٥-١٧٣د قوله في الجرح والتعديل صمن يعتمذكر : انظر ) 5(
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   ٢٤  

،  وأيوب بن أبي تميمة السختياني     ،بن أبي عبد الرحمن   وربيعة  ، ومحمد بن مسلم الزهري   

  ) .       ١(نحوهمو، بن عاصم األسديوأبو حصين عثمان 

تكلّم طائفـة مـن أتبـاع       ، امة التابعين في الخمسين ومائة         فلما كان عند انقراض ع    

وسليمان بن مهران   ، أبو حنيفة النعمان بن ثابت    : نهم  م) ٢(التابعين في التوثيق والتضعيف   

   ،ئيام الدسـتُوا  وهـش ، ومعمر بن راشـد   ، ومالك بن أنس  ، بن الحجاج وشعبة  ، األعمش

، وهـشَيم بـن بـشير     ، وعبد اهللا بن المبارك   ، وسفيان الثوري ، وعبد الرحمن األوزاعي  

، وعبد الرحمن بن مهـدي ، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع بن الجراح  ، وسفيان بن عيينة  

بو مسهِر عبد األعلى    وأ، بن إدريس الشافعي  ومحمد  ، وأبو داود سليمان بن داود الطَّيالسي     

  ) .٣(ونحوهم، وإسماعيل بن ُأويس، وسعيد بن منصور، سهربن ما

وابتدأ تـصنيف كتـب الجـرح       ، داية الثالث      ثم كان أواخر القرن الثاني الهجري وب      

وأحمـد  ، وعلي بن المديني  ، بن معين يحيى  : ومن الذين تكلموا في هذه الطبقة       ، والتعديل

جعفر عبد اهللا بـن محمـد       وأبو  ، بمة زهير بن حر   ثوأبو خي ، بن سعد محمد  و، بن حنبل ا

وأخـوه  ، و بكر بن أبي شـيبة     وأب، الرحمن محمد بن عبد اهللا بن نمير      وأبو عبد   ، النُّفيلي

وأبو جعفـر   ، وإسحاق بن راهويه الحنظلي اإلمام    ، وعبيد اهللا بن عمر القواريري    ، عثمان

عبـد اهللا   وهارون بن   ، وأحمد بن صالح المصري   ، حمد بن عبد اهللا بن عمار الموصلي      م

  دحـيم وعبـد الـر حمـن بـن إبـراهيم؛      ،  بن علي أبي حفص الفالس ووعمر، الحمال

   .  - بصدد دراسة منهجه في نقد الرجال الذي نحن-) ٤(القاضي

،  النُقاد الذين تكلموا فـي الرجـال         ثم تلت هذه الطبقة طبقات وطبقات كلها من األئمة        

ولذا حقَ لعبد اهللا بن المبـارك       ،  من السقيـم  لحديث وتمييز الصحيـح  وساهموا في حفظ ا   

  ) . ٥"(يعيش لها الجهابذة : " عندما ذكرت له األحاديث المصنوعة أن يقول 

                                                           
، ١٧٣-١٧٢ من يعتمـد قولـه فـي الجـرح والتعـديل ص              وذكر، ٦٦ -١/٥٠الكامل في ضعفاء الرجال     : انظر  ) 1(

  .   ٩٦-٩٥والمتكلمون في الرجال ص

  . ١٧٥ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص) 2(

   . ١٠٢ - ٩٧والمتكلمون في الرجال ص، ١٨٤ – ١٧٥الجرح والتعديل صذكر من يعتمد قوله في ) 3(

الدكتور ، السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي، ١٩٢ -١٨٥ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص: انظر) 4(

  .               ١٠٩ص، م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، األولى،  القاهرة- دار السالم : ط ، مصطفى السباعي

  . ٣٧الكفاية في علم الرواية ص) 5(
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   ٢٥  

 أن الـذين  -هداك اهللا -اعلم : "       وقد قَسم الذهبي من تكلم في الرجال إلى أقسام فقال        

  : أقسام على ثالثة ، ناس قولَهم في الجرح والتعديلقَبَِل ال

  . وأبي حاتم الرازي ، كابن معين، قسم تَكلَّموا في أكثر الرواة. ١

 . وشعبة ، كمالك، سم تَكلَّموا في كثير من الرواةوق. ٢
 ) . ١"(والشافعي ، كابن عيينة، م تَكلَّموا في الرجل بعد الرجلوقس. ٣

  : والكلُّ أيضاً على ثالثة أقسام : "      ثم قال الذهبي 

،  بـالغلطتين والـثالث    يغمز الراوي ، متثبِّتٌ في التعديل  ، سم منهم متعنِّتٌ في الجرح    ق. ١

وإذا ضعف رجالً ننظر هـل وافقـه        ،  إذا وثَّق رجالً ُأخذَ بتوثيقه     فهذا، ويليِّن بذلك حديثَه  

وثَّقَـه  وإن ، فهو ضـعيف ،  يوثِّق ذاك أحد من الحذَّاق    ولم، فإن وافقه ، غيره على تضعيفه  

ل فيه ابن معين    يعني ال يكفي أن يقو    ،  مفسراً ال يقبل تَجريحه إال   : أحد فهذا الذي قالوا فيه      

فـي  ثُل هـذا يتوقَّـف      فم، وغيره قد وثَّقـه  ، ولم يوضِّح سبب ضعفه   ، هو ضعيف : مثالً  

  .   متعنِّتون : وابن معين وأبو حاتم والجوزجاني ،  أقربوهو إلى الحسنِ، تصحيح حديثه

  وأبـي بكـر   ، وأبي عبـد اهللا الحـاكم     ، ي عيسى الترمذي  كأب، وقسم في مقَابلَة هؤالء   . ٢

 . متساهلون : البيهقي 
  ) .٢"(معتدلون منصفون : وابن عدي ، وأبي زرعة، وأحمد بن حنبل، وقسم كالبخاري. ٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . ١٧١ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص) 1(

   .١٧٢- ١٧١ص المصدر السابق) 2(
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   ٢٦  

א− א:א א :א
ـ                   ال اصطلح علماء الجرح والتعديل على استعمال ألفاظ يعبرون بها عن وصـف ح

ضع فيها من مراتـب     ويبينون المرتبة التي ينبغي أن يو     ، الراوي من حيث القبول أو الرد     

  ) .  ١(مما فتح المجال أمام أصحاب الحديث للوقوف على صفة الراوي، الجرح والتعديل

لى ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها عنـد العلمـاء المتقـدمين                وسيشير الباحث هنا إ   

  . باعتباره من المتأخرين ) هـ٨٥٢(ين وصوالً إلى ابن حجر العسقالنيوالمتأخر

  :    وقد جعلها ثالث مراتب رئيسة، )٢(     يعد عبد الرحمن بن مهدي شيخ المراتب وإمامها

  . من أعلى درجات الصحيح وحديثه، مرتبة الحافظ المتقن: بة األولى المرت

ينتقي حديثه فيؤخـذ    فهذا  ، وغالب حديثه الصحة  ، الراوي الذي يهم  مرتبة  : المرتبة الثانية   

  . وحديثه متفاوت بين الحسن والصحيح ، ما لم يهم فيه

، وهذا ال يحتج بحديثه   ، والغالب في حديثه الوهم   ، مرتبة الراوي الذي يهم   : المرتبة الثالثة   

  ) . ٣(واع الضعيفوحديثه من أن

وجدت األلفاظ في الجرح والتعديل     "   :     ثم جاء عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي فقال        

  :  وهي كاآلتي، )٤"(على مراتب شتى 

  :  مراتب التعديل : أوالً

  .فهو ممن يحتج بحديثه ، " ثَبتٌ متقن" أو " ثقة : " فإذا قيل للواحد . ١

فهو ممن يكتب حديثه    ، "ال بأس به    " أو  " محله الصدق   "  أو" صدوق  : " وإذا قيل له    . ٢

  .وينظر فيه 

  . يكتب حديثه وينظر فيه إال أنه دون الثانية ، "شيخ : " وإذا قيل . ٣

  .  فإنه يكتب حديثه لالعتبار ،"صالح الحديث : " وإذا قيل . ٤

  : مراتب التجريح : ثانياً 

  . فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتباراً ، "بلين الحديث : " ابوا في الرجل إذا أج. ١

                                                           
الدكتور محمد عبد اهللا    : إشراف، الدكتور إسماعيل سعيد رضوان   ، )رسالة ماجستير ( في صحيحه     الت ابن خزيمة  مقو) 1(

   . ٨٤ص، م١٩٩٠ -هـ١٤١١صفر ، الجامعة األردنية، عويضة

   .١٠مراتب الجرح والتعديل ص : انظر) 2(

   .١١ومراتب الجرح والتعديل ص ، ٢/٣٨ الجرح والتعديل) 3(

  . ٢/٣٧ديل الجرح والتع) 4(
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   ٢٧  

  . فهو بمنزلة األولى في كتب حديثه إال أنه دونه ، "ليس بالقوي : " وإذا قالوا . ٢

  . فهو دون الثانية ال يطرح حديثه بل يعتبر به ، "ضعيف الحديث : " وإذا قالوا . ٣

فهو ساقط الحـديث    ، "كذاب  " أو  " ذاهب الحديث   "  أو   "متروك الحديث   : " وإذا قالوا   . ٤

  ) .    ١(ال يكتب حديثه

  وأشار فقط إلى أعلى مراتب الجرح والتعـديل وأدناهـا         ،      ثم جاء الخطيب البغدادي   

  "أو  "  حجـة   "ن يقـال    فأما أقسام العبارات باإلخبار عن أحوال الرواة فأرفعها أ        : " وقال  

  ) .   ٢"(ساقط  " أو " كذاب " وأدونها أن يقال ، "ثقة 

    روري ووافق        ثم جاء ابن الصالح الشَهابن أبي حـاتم علـى تقـسيمه للمراتـب         ز ،

أهل هذا الشأن فـي     في بيان األلفاظ المستعملة بين      : " وأضاف عليه مما قاله غيره فقال       

وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابـه فـي               ، الجرح والتعديل 

ونورد ما ذكره ونضيف إليه ما بلغنا       ، ونحن نرتبها كذلك  ، فأجاد وأحسن ، الجرح والتعديل 

" :تب التعديل   فأضاف في المرتبة األولى من مرا     ، )٣"( تعالى في ذلك عن غيره إن شاء اهللا      

  " . حافظ أو ضابط " وكذا إذا قيل في العدل إنه ، "ثَبتٌ أو حجةٌ 

ومما لم يشرحه ابن أبي     : " م وغيره فقال         كما أضاف ألفاظاً لم يشرحها ابن أبي حات       

فالن ، فالن قد روى الناس عنه    : " قولهم  حاتم وغيره من األلفاظ المستعملة في هذا الباب         

فالن ، فالن مجهول ، فالن يحتج به  ، فالن مضطرب الحديث  ، فالن مقارب الحديث  ، وسط

ـ   ، ليس بذاك القوي  " وربما قيل   ، "فالن ليس بذاك    ، ال شيء      ه أو فـي حديثـه     فـالن في

، "فالن ما أعلم به بأساً      ، فالن ضعيف الحديث  " ل من قولهم    وهو في الجرح أق   ، "ضعف  

وقد وافقه على ذلك النووي ونقل كالمه       ، )٤"(ال بأس به    : "   في التعديل دون قولهم     وهو

  . )٥(حرفياً

بن أبـي حـاتم     وأضاف مرتبة أعلى من المرتبة األولى عند ا       ،      ثم جاء اإلمام الذهبي   

: " ع تبـاين اللفظـين   أو م، "كثقة ثقة : " لتعديل إما بعينه ما كُرِر فيه أحد ألفاظ ا     : وهي  

                                                           
   . ٣٧ / ٢الجرح والتعديل : انظر ) 1(

  .٢٢الكفاية في علم الرواية ص) 2(

   .١٢٢ -١٢١علوم الحديث البن الصالح ص ) 3(

  .١٢٧ -١٢٢المصدر السابق ص : انظر) 4(

   .  ١/١٨٦تدريب الراوي ) 5(
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   ٢٨  

لرابعة عند أبي حـاتم     وجعل المرتبة الثالثة وا   ، "ثقة متقن   " ، "ثبت حافظ   " ، "كثبت حجة   

 فـي   حيث وضعهما ابن أبي حاتم    " محله الصدق   "  و "صدوق  " وفَرق بين   ، مرتبة واحدة 

محلـه  " ولفـظ   ، ة الثالثـة  في المرتب " صدوق  " بينما وضع الذهبي لفظ     ،  الثانية  المرتبة

وقد وافقـه  ، )١(بأردئها بخالف سابقيه  وبدأ مراتب الجرح    ،  فـي المرتبة الرابعة   "الصدق  

  ) . ٢(العـراقي على صنيعه مع إضافته لبعض ألفاظ الجرح والتعديل التي لم يذكرها

رح والتعديل إلى   وقد قسم مراتب الج   ، )هـ٨٥٢(حافظ ابن حجر العسقالني   ثم جاء ال       

  :كاآلتي ، اثنتي عشر مرتبة

  :   مراتب التعديل : أوالً 

  .الصحابة : األولى 

أو ، كثقة ثقـة  : و بتكرير الصفة لفظاً     أ، كأوثق الناس : إما بأفعل   ،  ُأكِّد مدحه  من: الثانية  

  .معنى كثقة حافظ 

  .أو عدل ، أو ثَبت، أو متقن، كثقة، ن ُأفرد بصفةم: الثالثة 

أو ليس بـه    ، أو ال بأس به   ، بصدوق:  وإليه اإلشارة ،  الثالثة قليالً  من قَصر عن  : الرابعة  

   .بأس

أو صـدوق   ، وإليه اإلشارة بصدوق سيء الحفـظ     ، من قَصر عن الرابعة قليالً    :  الخامسة

   ةـن البدعـوع م ويلتحق بذلك من رمي بن ،تغير بَأخَرةأو ، أو يخطئ ،أو له أوهام، يهِم

  

  

  

  

  

                                                           
   . ١/١١٤ميزان االعتدال في نقد الرجال ) 1(

دار : ط  ، محمود ربيع : تحقيق  ، )هـ٨٠٦ت(عبد الرحيم بن الحسين العراقي    ، فية الحديث فتح المغيث بشرح أل   : انظر  ) 2(

، والتقييد واإليضاح لما أطلق وأغلق مـن مقدمـة ابـن الـصالح            ، ١٧٨-١٧٢ص، م١٩٩٥ -هـ١٤١٦، األولى، الفكر

ـ     ، ١٣٩-١٣٧ص، م١٩٩١-هـ١٤١١، األولى، مؤسسة الكتب الثقافية  : ط  ، للعراقي ي المـسماة   وشـرح ألفيـة العراق

   .٢/٢، لبنان،  بيروت–دار الكتب العلمية : ط ، للعراقي، بالتبصرة والتذكرة
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   ٢٩  

مع بيان الداعيـة مـن      ، )٥(والتَّجهم، )٤(واإلرجاء، )٣(والنّصب، )٢(والقدر ،)١(عـكالتشي

  . غيره 

وإليه ، يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله      ولم  ، ن ليس له من الحديث إال القليل      م: السادسة  

  .    وإال فلين الحديث ، حيث يتابع، قبولم: اإلشارة بلفظ 

  : مراتب الجرح : ثانياً 

أومجهول ، مستور: يه اإلشارة بلفظ    وإل، ى عنه أكثر من واحد ولم يوثَّق      من رو : األولى  

  .الحال

وإليـه  ، ولو لم يفـسر ، ووجد فيه إطالق الضعف   ،  لمعتَبر من لم يوجد فيه توثيقّ    : الثانية  

  .  ضعيف :اإلشارة بلفظ 

  . مجهول : وإليه اإلشارة بلفظ ، ولم يوثَّق، من لم يروِ عنه غير واحد: ة الثالث

أو متروك  ، بمتروك: وإليه اإلشارة   ، وضعِّف مع ذلك بقادح   ، من لم يوثَّق البتةَ   : الرابعة  

  . أو ساقط ، أو واهي الحديث، حديثال

  .من اتُّهم بالكذب : الخامسة 

                                                           
، وإمـا خفيـاً   ، إمـا جليـاً   ، وقالوا بإمامته وخالفته نصاً ووصية    ، --وهم الذين شايعوا علياً   : من الشيعة     :التشيع   )1(

الملـل والنحـل    : انظـر   . يره أو بتقية من عنده      واعتقدوا أن اإلمامة ال تخرج عن أوالده وإن خرجت فبظلم يكون من غ            

   .  ٦٨٥وهدي الساري مقدمة فتح الباري ص، ٢٦٥وموسوعة الفرق والجماعات والمذاهب اإلسالمية ص، ١/١٤٥

وأفعـال  ، إن اهللا ليست له قـدرة وإرادة : وقالوا ، هم من نسبوا التقدير إلى أنفسهم ال إلى الصانع : من القدرية   : القدر  ) 2(

وكان أبو الهذيل العالّف شـيخهم األكبـر يقـول          ، أن الشر فعل العبد وحده    و، وليس اهللا خالق ألفعالهم   ، باد مخلوقة لهم  الع

الفَـرقُ بـين القـرق      : انظـر   . بتناهي مقدورات اهللا حتى إذا انتهت لم يعد قادراً على شيء وفسر قدرة اهللا بأنها عمله                 

محمد ناصر الـدين    : خرج أحاديثها   ، جماعة من العلماء  : تحقيق  ، الطحاويةشرح العقيدة   ، ١/٤٤الملل والنحل   ، ٣٢٧ص

هدي الساري مقدمة صحيح البخـاري      ،  وما بعدها  ٢٧٢ص، ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، الثامنة، المكتب اإلسالمي : ط  ، األلباني

   .  ٣١٥وموسوعة الفرق والجماعات والمذاهب اإلسالمية ص، ٦٨٥ص

   . ١٢ ص:انظر ) 3(

كما ال ينفـع مـع      ،  تضر مع اإليمان معصية    ال: وهم الذين قالوا    ، واإلرجاء بمعنى التأخير  :  من المرجئة    :اإلرجاء  ) 4(

وقد يكون اإلرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلـى         ، فقد كانوا يعطون المؤمن العاصي الرجاء في ثواب اهللا         ،الكفر طاعة 

هدي الـساري مقدمـة صـحيح البخـاري         ، ١/١٣٨لملل والنحل   ا: انظر  ، يوم القيامة فال يقضى عليه في الدنيا بحكم ما        

   .  ٣٥١وموسوعة الفرق والجماعات والمذاهب اإلسالمية ص، ٦٨٥ص

وقـالوا  ، بالجبر واإلرجاء: قالوا ، وهم أتباع أبي محرز جهم بن صفْوان وهم الجبرية الخالصة       : همية  من الج : التجهم  ) 5(

، وأن اإلنسان ال إرادة له وال اختيار وال اسـتطاعة         ، وأن القرآن مخلوق  ، الكتاب والسنة بنفي صفات اهللا تعالى التي أثبتها       

والملـل  ، ٦٨٥هدي الساري مقدمة صحيح البخـاري ص      : انظر  . وإنما هو مجبور في كل أفعاله التي يخلقها اهللا تعالى           

   .   ٣٥١وموسوعة الفرق والجماعات والمذاهب اإلسالمية ص، ١/٨٥والنحل 
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   ٣٠  

  ) . ١"(والوضع، من ُأطلق عليه اسم الكذب: دسة السا

:  مراتب التعـديل     المرتبـة األولى من  : أضاف ابن حجر على سابقيه اآلتي       :      قلت  

كما ، قه عليها العراقي  وهي أعلى من المرتبة التي أضافها الذهبي وواف       ، مرتبـة الصحابة 

ن وصف بأفعـل التفـضيل      م: أضاف القسم األول من المرتبة الثانية من مراتب التعديل          

في المرتبة  " المقبول  " أضاف لفظة   و، إليه المنتهى في التثبت   ، أوثق الناس ، كأثبت الناس 

  .السادسة 

عـديل علـى مراتـب      ن أن النقاد اجتهدوا في ترتيب ألفاظ الجـرح والت         ي     ومن ثم يتب  

ثيراً قد أطلقوا ك  أن أئمة الجرح والتعديل     : "   الدكتور رفعت فوزي   قال، واختلفوا في ذلك  

 الذي جعلهـم    ولم يضعوا غالباً أمام كل لفظة ما يبين األساس        ، من األلفاظ في هذا المجال    

اتـب ال   إذ أنهم لو فعلوا ذلك لسهلت مهمة إلحاق ألفاظهم فـي مر           ، يطلقونها على الراوي  

والحـق أن  ،  هؤالء األئمة وإن لـم يكـن كبيـراً   ولهذا جاء االختالف بين، يختلف عليها 

لتطواف في  موضوع ترتيب ألفاظ الجرح والتعديل يحتاج إلى كثير من البحث والتقصي وا           

سهم في إطالق األلفاظ على     حتى يمكن أن تعرف مذاهبهم وأس     ، كل كتب الجرح والتعديل   

  ) .٢"(ذلك  في ألنه يبدو أن كل إمام له منهجه الخاص، الرواة

                                                           
ـ ٨٥٢(أحمد بن حجر العـسقالني    ، هة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر         نز )1( حمـدي  : تحقيـق   ، )هـ

ـ ١٤٢٢، الثانية،  السعودية –مكتبة نزار مصطفى الباز   : ط  ، الدِّمرداش تقريـب التهـذيب    ، ١٧٦-١٧٥ص، م٢٠٠١-هـ

   .٤٣ص

، مكتبة ومطبعة الخـانجي بالقـاهرة  : ط ، بد المطلبرفعت فوزي ع. د، ابن أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحديث ) 2(

  . ٢٣٤ص، م١٩٩٤ -هـ١٤١٥، األولى
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   ٣١  

א  א

מ א מ

  :  ويشتمل على مبحثين 

א - א:א א

.א

א - א:א .מ
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   ٣٢  

א א
א א א

استعمال اإلسناد في روايـة  ، اإلسالمية عن غيرهازت بها األمة       من األمور التي امتا   

ن في  ولم يكن المسلمو  ، لبيان صدق الوقائع من كذبها    ، والتاريخ اإلسالمي ، حديث النبوي ال

فلم يكونوا  ، وقعت الفتنة يكَذّب بعضهم بعضاً     إلى أن    –-صدر اإلسالم منذ عهد الرسول    

ة العلماء للبحث في     فتوجهت عناي  حتى وقعت الفتنة  ، بحاجة إلى البحث عن أحوال الرواة     

لَم يكونوا يـسألُون عـن      : " يرين  قال محمد بن س   ، وفحص أحوال الرواة  ، إسناد الحديث 

، ة فَيؤخذ حديثهم  فَينْظَر إلى أهل السنَّ   ، سموا لنا رِجالكم  : قالوا  ، فلما وقعت الفتْنَةُ  ، اإلسنَاد

  ) .  ١"( حديثهم وينْظَر إلى أهل البِدع فال يْؤخَذُ

  

א− א:א :א
 ال َأسـناد  والجمـع ، الوادي َأو الجبل قُبل في اَألرض من ارتَفَع ما:  السنَد : في اللغة    -

 وَأسـنَد  سنوداً يسنُد الجبل في وسنَد، سنود القوم في الجبل    : السنَدو، ذلك غير على يكَسر

يقويقال ،اًوقد سند إلى الشيء يسند سنود     ،  "مسند" وكل شيء أسندت إليه شيئا فهو       ، ر :  

: ويقال  ، "اً  مسند" وما يسند إليه يسمى   ، أي أسندته إليه  ؛  اندته إلى الشيء فهو يتساند إليه     س

:  العـدو  في وَأسنَد ،معتَمد َأي:  سنَد وفالن ،عاضدتَه إذا مسانَدةً الرجَل وساندت استَنَدتُ

د اشتدمه:  الحديثَ وَأسنَد، وجفْع٢(قائله ِإلى ر . (  

 واحـد  لشيء واإلسناد السند يستعملون والمحدثون: "  قال ابن جماعة     : في االصطالح    -

  : له معنيان ، )٣(" واإلسناد

  . ؛ أي نسبته ورفعه إليه عزو الحديث إلى قائله: األول 

  

  

                                                           
  . ٢٤ مقدمة صحيح مسلم ص)1(

ـ ٧٢١(محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي       ، مختار الصحاح و، ٣/٢٢٠لسان العرب   :  انظر   )2( : تحقيـق   ، )هـ

  . ١/١٣٣ ،م١٩٩٥ -هـ١٤١٥،  بيروت-مكتبة لبنان ناشرون: ط ، محمود خاطر

محيي الدين عبد   . د: تحقيق  ، )هـ٧٣٣(محمد بن إبراهيم بن جماعة    ، المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي       )3(

   . ٣٠ص، هـ١٤٠٦، الثانية،  دمشق–دار الفكر : ط، الرحمن رمضان
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   ٣٣  

  ) .١(وهو بهذا المعنى مرادف للسند،  سلسلة الرواة الموصلة للمتنهو: الثاني 

 ألن المسند يرفعـه إلـى     ، وهو ما ارتفع وعال من سفح الجبل       : وأخذه إما من السند        

 اإلخبار عن طريـق المـتن سـنداً         يفسم، د أي معتم   "فالن سند  : " من قولهم  أو، قائله

  ) .٢(هالعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه علي

  

א− :א:א
  :       لإلسناد أهمية ومكانة كبيرة عند العلماء تكمن فيما يلي 

 -- اهللا   خصفاضلة   وميزة، –- ألمة محمد    تعالىإسناد الحديث كرامة من اهللا      . ١

عالى هـذه   ـص اهللا ت  خ : "  )٣(انييعلي الج قال أبو ،  دون غيرها من األمم     هذه األمة  ابه

  ) .  ٤"(واإلعراب ، واألنساب، اإلسناد : أشياء لم يعطها من قبلها ـةبثالثاألمـة 

 عـن  الثقة نقله ما: "  حزم  ابن ما قاله  عدة تحمل هذا المعنى منها    أقوال  وقد وردت        

 وكلهـم  ونسبه أخبره الذي سماب منهم واحد كل يخبر –-النبي إلى يبلغ حتى كذلك الثقة

 المسملين به تعالى اهللا خص نقل وهذا ...والمكان والزمان والعدالة والعين حالال معروف

  ) . ٥"( كلها الملل أهل سائر دون

                                                           
 ومـنهج   ٢٠٢ص ، هـ١٣٩٩،  بيروت -دار الكتب العلمية  : ط  ، محمد جمال الدين القاسمي   ، التحديثقواعد  : انظر  ) 1(

، الرابعـة ، دار الفكـر  : ط  ، محمد عجاج الخطيـب   ، وأصول الحديث علومه ومصطلحه   ، ٣٣النقد في علوم الحديث ص    

   .  ١٦وتيسير مصطلح الحديث ص، ٣٣ -٣٢ص، م١٩٨١ -هـ١٤٠١

   .٢٠٢صقواعد التحديث ) 2(

محدث األندلس أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني          ، الحجة الناقد ، اإلمام الحافظ المجوِّد  :  هو   انييعلي الج أبو )3(

الجسـير  :  انظر . ثاني عشر شعبان سنة ثمانٍ وتسعين وأربعمائة ، توفي في ليلة الجمعة  ، "تقييد المهمل   " صاحب   ، انيي

   . ٢٠٣ -١٤/٢٠١أعالم النبالء 

ط ،  محمد سعيد خطي أوغلي   : تحقيق  ، )هـ٤٦٣"(الخطيب البغدادي "أحمد بن علي بن ثابت      ، أصحاب الحديث  شرف   )4(

محمـد بـن عبـد      ، فتح المغيث شرح ألفية الحديث    ، ٢/٩٤وتدريب الراوي    ، ٤٠ص ،تركيا،  أنقرة –دار إحياء السنة  : 

   .٢٠١صقواعد التحديث و ،٣/٣، هـ١٤٠٣،  األولى، لبنان– دار الكتب العلمية :ط ، الرحمن السخاوي

   . ٢/٦٨،  القاهرة–مكتبة الخانجي: ط، )هـ٤٥٦(اهريظ بن أحمد بن حزم العلي، ء والنحلالفصل في الملل واألهوا )5(
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   ٣٤  

   إسـناد : "  فقـال ) ٢(علْـمٍ    َأو َأثَارة من-  :   -قوله )١(اقرالو مطر     وقد فَسر   

قول الرجل  : " فقال  ) ٤( وِلقَومك  لَك وِإنَّه لَذكْر-:    -مالك قوله وفَسر   ،)٣ "(الحديث

لم يكن في أمة من األمم منذ        : "  حاتم الرازي  و أب الوق، )٥ "(شرف حدثني أبي عن جدي   

 : " بن المبارك قال عبد اهللا    و، )٦"(خلق اهللا آدم أمة يحفظون آثار الرسل إال في هذه األمة            

  ) .٧ "(إن اهللا حفظ األسانيد على أمة محمد

هم  وحضاً مـن   ،رصاً منهم على سالمة نقل األخبار     ح، العلماء اإلسناد من الدين   جعل  . ٢

،  اإلسناد عندي من الـدين      : "عبد اهللا بن المبارك   قال  ، على التشدد في تمحيصها ونقدها    

إن هـذا العلـم ديـن       : " وقال محمد بن سيرين     ، )٨"(لوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء        

الشباب وهـو علـى فـراش       سيرين  ن  أنس ب وأوصى  ، )٩( "تأخذون دينكم  فانظروا عمن 

 تأخذون هذه األحاديث فإنها من      منعانظروا  واتقوا اهللا يا معشر الشباب       : " فقالالمرض  

  ) . ١٠"(دينكم 

طلـب  : " قال عبد اهللا بـن المبـارك        ،  العلماء على طلب اإلسناد المتصل          وقد حث 

 قال أحمد بن  ، )١٢(في اإلسناد طلب العلو   لى  كما حثوا ع  ، )١١"(اإلسناد المتصل من الدين     

 طلب اإلسناد العالي سنة عمن سلف ألن أصحاب عبد اهللا كانوا يرحلـون مـن                 : "حنبل

                                                           
مولى علبـاء بـن أحمـر       ، نزيل البصرة ، أبو رجاء بن طهمان الخُراساني    ، اإلمام الزاهد الصادق  :  هو   اقرالو مطر )1(

سـير  : انظـر   . توفي سنة تسع وعشرين ومائة      ، ويتقن ذلك ، وكان يكتب المصاحف  ، كان من العلماء العاملين   ، اليشْكُري

   . ٦/٢٣٣أعالم النبالء 

   ) . ٤: األحقاف  ( )2(

  ٢٠١صقواعد التحديث و، ٣/٤  للسخاويفتح المغيثو، ٢/٩٤وتدريب الراوي ، ٣٩صشرف أصحاب الحديث  )3(

   ) . ٤٤: الزخرف  ( )4(

   . ٣٩صشرف أصحاب الحديث  )5(

  .  ٣/٣  للسخاويفتح المغيث )6(

،  الزرقـاء  -مكتبـة المنـار   : ط  ، همام عبد الرحيم سعيد   : تحقيق  ، )هـ٧٩٥(ابن رجب الحنبلي  ، شرح علل الترمذي   )7(

   .١/٣٦٠،هـ١٤٠٧، األولى، األردن

   . ٢٥ مقدمة صحيح مسلم ص)8(

   . ٢٤مقدمة صحيح مسلم ص، ١/٣٦١علل الترمذي  شرح )9(

   . ٢/١٥الجرح والتعديل  )10(

  . ١/٣٦١مذي علل التر شرح )11(

   .٣/٤  للسخاويفتح المغيث :انظر  . أو وفاته، أو قدم سماع الراوي، قلة الوسائط في السندهو :  العلو في اإلسناد )12(
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   ٣٥  

 طلـب علـو     : "وقال أيـضاً    ، )١"(الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه         

سناد قـرب أو قربـة   قرب اإل  : " )٣(م الطوسي لَسوقال محمد بن أَ   ، )٢ "(الدين اإلسناد من 

  ) . ٤"(اهللا  إلى

، هو المرقاة إليه فلم يقبل العلماء الحـديث إال بـه          ظراً الرتباط اإلسناد بالحديث إذ      ن .٣

مثل  : " بن المبارك عبد اهللا   ل  اق: وفيما يلي بيان بعضها     ، وأقوالهم الدالة على ذلك كثيرة    

 ل سـفيان بـن    اقو، )٥"(م  لّال س الذي يطلب أمر دينه بال إسناد كمثل الذي يرتقي السطح ب          

رقـى  ت أ  :فقال الزهري ، "هاته بال إسناد     : " فقلت، حدث الزهري يوما بحديث    : " عيينة

  انظروا  : " فقال سفيان ، "حدثهم بغير إسناد     : " أخوه قال له وعندما  ، )٦"(م  لّالسطح بال س

ـ  و أب القو، )٧"( أن أصعد فوق البيت بغير درجة        يإلى هذا يأمرون     : ")٨(عيد الحـداد   س

ـ ، )٩"(فإذا زلت رجلك عن المرقـاة سـقطت         ، ومثل المراقي ، اإلسناد مثل الدرج    لاوق

مثل الذي يطلب الحديث بال إسناد كمثل حاطب ليل يحمل حزمة الحطب فيها              : " الشافعي

لم يكن  اإلسناد سالح المؤمن فإذا  : " ل سفيان الثوري  اقو، )١٠ "(أفعى تلدغه وهو ال يدري    

                                                           
  .  ٢٠٢صقواعد التحديث ، ٣/٤فتح المغيث ، ٩٥-٢/٩٤اوي تدريب الر) 1(

دار : ط  ، نور الـدين عتـر    : تحقيق  ، )هـ٤٦٣"(الخطيب البغدادي "أحمد بن علي بن ثابت      ، الرحلة في طلب الحديث    )2(

   .٨٩ص، هـ١٣٩٥، األولى،  بيروت-الكتب العلمية

الكندي ، أبو الحسن ، شيخ اإلسالم ، اإلمام الحافظ الرباني  ، محمد بن أسلَم بن سالم بن يزيد      : محمد بن أسلَم الطوسي هو      ) 3(

   .١٥٩ -١٠/١٥٤سير أعالم النبالء : انظر . يسابور مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين بن، موالهم الخراساني الطوسي

   . ٢٠٢صقواعد التحديث ، ٢/٩٥تدريب الراوي ) 4(

   .٣/٤  للسخاويفتح المغيث، ١/٣٦١علل الترمذي شرح ، ١/٤٢شرف أصحاب الحديث  )5(
   .٢/٩٤تدريب الراوي ، ١/٣٦١علل الترمذي  شرح )6(

   .١/٣٦١علل الترمذي شرح :  انظر )7(

 اثنتـين  أو إحـدى  سـنة  مات، بها وحدث بغداد نزل ،الواسطي الحداد سعيد أبو داود بن حمدأ: و سعيد الحداد هو      أب )8(

   . ١٣٩ -٤/١٣٨تاريخ بغداد : انظر ، ن ومائتي وعشرين

   .٢٠١صقواعد التحديث ، ١/٣٦١علل الترمذي شرح  ،٤٢صشرف أصحاب الحديث  )9(

: ط  ، )هـ١٣٠٧(أبوالطيب السيد صديق حسن القنوجي    ،  ذكر الصحاح الستة   الحطة في ، ٣/٤  للسخاوي تح المغيث  ف )10(

   .٤٢م ص١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، األولى،  بيروت-دار الكتب العلمية
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   ٣٦  

ذهـاب العلـم إال ذهـاب        ما : " يـقال األوزاع و، )١"(الح فبأي شيء يقاتل     ـه س ـمع

  ) .٢"(اإلسناد 

  ذاكرت حماد بن    : "ل بقية اق، بهم على ضرورة الرواية باإلسناد         وقد حث العلماء طال   

 قـال و، )٣ "(-األسانيد يعني -ما أجود أحاديثك لو كان له أجنحة         : " فقال، أحاديث زيد

ما  : " عرابيأ قال له ، ا ونحن جماعة فلما فرغ من الحديث      كان رجل يحدثن  : " األصمعي

       يعنـى  : " قـال أبـو الحـسن     ، "أحسن أحاديث جئتنا بها لو أن لها سالسل تقـاد بهـا             

  ) . ٥("بيننا وبين القوم القوائم يعني اإلسناد : "  المبارك عبد اهللا بنوقال ، )٤ "(اإلسناد

إنما يعلم صـحة    "  : قال شعبة ، ى اإلسناد ي صحة الحديث وضعفه عل     الحفاظ ف  داعتم. ٤

س فيه حدثنا وأخبرنا فهو خـل       كل حديث لي  : "وقال أيضاً   ، )٦..."(الحديث بصحة اإلسناد  

هذه شهادات العدول   : " بهز بن أسد إذا ذكر له اإلسناد الصحيح يقول        وكان  ، )٧... "(وبقل

، "هذا فيه عهـده     "   :له اإلسناد فيه شيء قال    وإذا ذكر   ،  "المرضيين بعضهم على بعض   

ال إ لو أن لرجل على رجل عشرة دراهم ثم جحده لـم يـستطع أخـذها منـه                    : "ويقول

بـن  وقـال عبـد اهللا   ، )٨ "(ن يؤخذ فيه بالعـدول أ أحق --فدين اهللا   ، بشاهدين عدلين 

     ةولكـن جـودة الحـديث فـي صـح         ، ليس جودة الحديث في قرب اإلسناد      : " المبارك

  ) . ٩"(الرجال 

  

                                                           
 ٢٠٢   ص   التحديث  قواعد  ، ٣/٤  للسخاوي فتح المغيث ، ١/٣٦٠علل الترمذي   شرح  ، ٤٢صشرف أصحاب الحديث     )1(

.  
   .١/٣٦٠علل الترمذي  شرح )2(

   .٣/٤  للسخاويفتح المغيث، ١/٣٦١لترمذي علل ا شرح )3(
ـ ١٤٠١، األولى ، -دار الكتب العلمية    : ط  ، )هـ٥٦٢(عبد الكريم بن محمد السمعاني    ، أدب اإلمالء واالستمالء   )4(  -هـ

   .٧ص ،م١٩٨١

الحطة في ذكر الصحاح الستة     ، ٣/٤  للسخاوي فتح المغيث ، ١/٣٥٩شرح علل الترمذي    ، ٢٥ مقدمة صحيح مسلم ص    )5(

   . ٤٢ص

   .١/٣٦٠علل الترمذي  شرح )6(

   .٧ أدب اإلمالء واالستمالء ص)7(

   .١/٢٩١التعديل والتجريح ، ٢/١٦الجرح والتعديل ) 8(

   .١/٣٦٣شرح علل الترمذي  )9(
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   ٣٧  

א− א:א :א
 فـي علـوم الحـديث الـشريف         ومع بداية التدوين  ،    في أواخر القرن الثاني للهجرة      

يشهد لذلك كثـرة    ،  أوالها العلماء اهتماماً كبيراً    كان علم الرجال أحد العلوم التي     ، المختلفة

 لقـاب األسماء والكنى واأل:  وتعدد موضوعاتها فقد اشتملت على، علملالمصنفات في هذا ا 

، )٤(والمفْتَـرِق والمتَفـقَ   ، )٣(والمْؤتَلف والمخْتَلـف  ، )٢(والمهمل، )١(بهمموال، األنسابو

وفيما ، ونحو ذلك ، والطبقات، همحوالأو تواريخ الرجال و، معرفة الصحابة و، )٥(والمتَشَابِه

     : ج من  هذه المصنفات يلي ذكر نماذ

وقد اشتملت هذه المصنفات     :  واألنساب لقاب في معرفة األسماء والكنى واأل     مصنفات .١

ونحـو  وأنـسابهم   لقاب المحدثين   أ أسماء من اشتهر بكنيته وكنى من اشتهر باسمه و         على

ـ كتـاب   : منهـا    النـوع كثيـرة      ا هذ مصنفاتو، ذلك حمـد بـن   أل  "والكنـى امي األس

وكتاب الكنى واألسماء لمـسلم بـن       ، )هـ٢٥٦(لبخاري  وكتاب الكنى ل  ، )هـ٢٤١(حنبل

المقتنى و ،)هـ٣١٠(حمد الدوالبي أمحمد بن    ل وكتاب األسماء والكنى  ، )هـ٢٦١(الحجاج  

   .)هـ٢٨٥(بن حجر الفي األلقابونزهة األلباب ، )هـ٧٤٨(ذهبيلل " في سرد الكنى

كتـاب  : "  أوطان الـرواة وبلـدانهم     وبيان   األنسابالتي اختصت ب   مصنفاتالمن  و     

 في تحرير األنساب  اللباب  واختصاره  ، )هـ٥٦٢(السمعانيمحمد  عبد الكريم بن    لاألنساب  

ـ ٦٣٠(بن األثير الجـزري   ال  األنـساب  لـب اللبـاب فـي تحريـر       وتلخيـصه   ، )هـ

  ) . هـ٩١١(للسيوطي

  

                                                           
تدريب الراوي  ، ٣٧٥علوم الحديث البن الصالح ص    . من أبهم ذكره في المتن أو اإلسناد من الرجال والنساء           :  المبهم   )1(

٢/١٩٤ .   

أحمـد بـن    ، نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر     : انظر  ، متفقي االسم ولم يتميزا    اثنين عن الراوي روىي أن :  المهمل )2(

   . ٢٢ص، م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢، األولى، دار ابن حزم: ط ، حجر العسقالني

علوم الحديث البن الـصالح  . صيغته لفظال في ختلفتو صورته الخط في تفقت أي يأتلف ما وهو : المْؤتَلف والمخْتَلف  )3(

صـالح  : تحقيق  ، )هـ٨٠٢(اسينَإبراهيم بن موسى بن أيوب البرهان األب      ، من علوم ابن الصالح    والشذا الفياح ، ١/٢٠٧

   .٢/٦١٧ ،م١٩٩٨ -هـ١٤١٨األولى، ،  السعودية، الرياض–مكتبة الرشد :  ط، فتحي هلل

   . ٣/٢٧٠ للسخاوي فتح المغيث، لعدة مسمياته كانت إذ مفترق لكن متفق وخطه لفظه ما وهو:  المتفق والمفترق )4(

واالخـتالف  ، وكذا إن وقع ذلك االتفاق في االسم واسم األب        ، أو بالعكس ، ت األسماء واختلفت اآلباء   اتفق إن:  المتَشَابِه   )5(

   . ٢٤نخبة الفكر ص: انظر . في النسبة 
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   ٣٨  

   : والمتَشَابِه والمفْتَرِق  والمهمل والمْؤتَلف والمخْتَلف والمتَفقَبهممال في مصنفات. ٢

 بن أحمد زرعه يبأل واإلسناد المتن مبهمات من المستفاد:  بهممال في        فمن المصنفات 

ي متـون األحاديـث     غوامض األسماء المبهمة الواقعة ف    و، )هـ٨٢٦(العراقي الرحيم عبد

   .)هـ٥٧٨(بن بشكوالبن عبد الملك  لخلف المسندة

 مل من الرواة في صـحيح البخـاري       كتاب تقييد المه  : المهمل    في      ومن المصنفات 

ـ بـن محمـد الج    للحسين   ـ ٤٢٧(انيي ـ   و، )ـه للخطيـب  ي بيـان المهمـل      المكمـل ف

  ) . هـ٤٦٣(البغدادي

اإلكمال في رفـع االرتيـاب عـن        كتاب  : مْؤتَلف والمخْتَلف   ال في        ومن المصنفات 

   .)هـ٤٧٥(البن ماكوال علي بن هبة اهللاب لقاالمؤتلف والمختلف من األسماء والكنى واأل

، )هـ٤٦٣(للخطيب البغدادي   المتَفقَ والمفْتَرِق  :المتَفقَ والمفْتَرِق    في        ومن المصنفات 

لمؤتلف والمختلف المعرف باألنساب المتفقة في الخط المتماثلة فـي الـنقط والـضبط               وا

  ) . هـ٥٠٧(لمحمد بن طاهر المقدسي 

 تلخيص المتَشَابِه في الرسم وحماية ما أشكل منه عـن   :المتَشَابِه   في   ن المصنفات      وم

 لعبيد اهللا   ينالمعجم في مشَتَبِه أسامي المحدث    و، يب البغدادي  للخط لوهمبوادر التصحيف وا  

 أسـماءهم وأنـسابهم  : ه فـي الرجـال   المشتبو، )هـ٤٠٥(عبد اهللا بن أحمد الهرويبن  ا

  لمحمد بن أبـي بكـر     قع في مشتبه الذهبي من األوهام       عالم بما و  اإلو، )هـ٧٤٨(للذهبي

تبصير المنتبه بتحرير   و، )هـ٨٤٢(عروف بابن ناصر الدين الدمشقي    عبد اهللا بن محمد الم    

  ) .هـ٨٥٢(قالنيمد بن حجر العسألحالمشتبه 

كتاب معرفة الصحابة ألبي محمد عبد اهللا بن        :   ومنها : معرفة الصحابة في   مصنفات .٣

ألبـي   واالستيعاب في معرفة األصـحاب    ، )هـ٢٩٣(بن عيسى المروزي الشافعي   محمد  

لعز الدين أبي الحسن بـن       أسد الغابة في معرفة الصحابة    و، )هـ٤٦٣(بن عبد البر  عمر  

واإلصابة في تمييز    ، )هـ٧٤٨(للذهبيوتجريد أسماء الصحابة    ، )هـ٦٣٠(األثير الجزري 

الرياض المستطابة في جملة مـن روى       و، )هـ٨٥٢(الصحابة ألحمد بن حجر العسقالني    

  ) .هـ٨٦٣(ليحيى بن أبي بكر العامري اليمني  الصحابةفي الصحيحين من
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   ٣٩  

 باإلضافة إلى ما أسلف الباحث ذكره في هذا         :هم  حوالأو تواريخ الرجال مصنفات في   . ٤

، العامةوتراجمهم  تواريخ الرجال   ت كثير من المصنفات التي تهتم في        دجِفقد و ، )١(الباب

تـواريخ الرجـال    فمن أمثلة المـصنفات فـي       :  هم من حيث التوثيق والتضعيف    حوالأو

ـ ٤٦٣(تاريخ بغداد ألبي بكر الخطيب البغدادي      : وتراجمهم العامة  تـاريخ األمـم    و ،)هـ

ميـزان  و، النـبالء أعالم  سير  و، وتاريخ اإلسالم ، )هـ٣١٠(والملوك البن جرير الطبري   

ـ ٧٤٨(ميعها للذهبي االعتدال في نقد الرجال وج     البـن حجـر    لـسان الميـزان     و، )هـ

  . )هـ٨٥٢(العسقالني

 المـتكلم فـيهم بمـا ال         الرواة الثقات  كتاب:       ومن أمثلة المصنفات في توثيق الرواة     

  . )هـ ٧٤٨( للذهبيء من تكلم فيه وهو موثقر أسماكذ و،يوجب ردهم

ـ ٧٤٨(للذهبيء  الضعفاالمغني في    :      ومن أمثلة المصنفات في تضعيف الرواة           ،)هـ

وتاريخ أسـماء   ، )ـه٨٤١(مي بوضع الحديث لسبط بن العجمي     الكشف الحثيث عمن ر   و

  ) .   هـ٣٨٥( لعمر بن أحمد بن شاهينالضعفاء والكذابين

حوالهم ورواياتهم طبقة بعد طبقة     أتشتمل على ذكر الشيوخ و    و : الطبقات    مصنفات في  .٥

الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيـع        تاب  كك:   بعد عصر الى زمن المؤلف     وعصراً

  . )٢()هـ٢٣٠(المعروف بكاتب الواقدي

  . وهذه الكتب جميعها مطبوعة :      قلت 

 

                                                           
  . ١٨ص: انظر ) 1(

: ط  ، محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني    : تحقيق  ، )هـ١٣٤٥(محمد بن جعفر الكتاني   ، المستطرفةالرسالة  :  انظر   )2(

ودليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة القديمـة       ، ١٢٢ -١٢٠ص، م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، الرابعة،  بيروت -دار البشائر 

،  بيـروت  -دار ابـن حـزم    : ط  ، فومحمد خير الدين رمضان يوس    ، وصالح الدين حنفي  ، محي الدين عطية  ، والحديثة

   .٢٣٣ -٢/١٨٨، هـ١٩٩٥ -هـ١٤١٦، األولى
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   ٤٠  

א א
אמ

ن بيا: تبين أنها تشتمل على     ،  بن اليتيم في التعريف بالرجال     ميحد     لدى استقراء أقوال    

   والمـوالي ، واإلخوة واألخـوات  ، وبيان اآلباء واألبناء  ، اسم من اشتهر بكنيته من الرواة     

، لـصحة والـضعف   وحال حديثهم من حيث ا    ، هم وتالميذ الرواة وبيان شيوخ ، من الرواة 

وبيـان  ، )١( وبيان من اخـتلط    ،ضهم وإثبات سماعهم من بع     ولقاءاتهم وبيان طبقات الرواة  

  ،وبيان مذاهب الرواة العقدية   ، وما امتازوا به من خصال    ، لدانهم وب هم ووظائف مهن الرواة 

المطالب  من خالل وسيشير الباحث إلى ذلك     ، وما شهدوه من أحداث   ، وبيان تواريخ الرواة  

  : اآلتية 

  

א− א:א א א מ :א
وينبغـي  " ، كنى من اشتهر باسـمه    و، اء بمعرفة أسماء من اشتهر بكنيته          اعتنى العلم 

ظنهمـا مـن ال     ومرة باسـمه في   ، فربما ورد ذكر الراوي مرة بكنيته     العناية بمعرفة ذلك    

، )٢("وربما ذكر الراوي باسمه وكنيته معاً فتوهمه بعضهم رجلين          ، معرفة له بذلك رجلين   

 :  من أقوال دحيم ما يلي نماذجوفي
١ .ئلسد ح٣"( رؤبة : " فقال، "؟  عياش بن بكر أبي اسم كان ما : " اليتيم بنم ي         . (  

ـ الح المقـرىء  الكوفي دياألس سالم بنوأبو بكر بن عياش           ، بكنيتـه  مـشهور ، اطنَّ

 أو، ؤبـة ر أو، شـعبة  أو، سالم أو، اهللا عبد أو، محمد : اسمه وقيل، اسمه أنها واألصح

                                                           
 أو، بـصره  ذهاب أو سنة كبر بسبب الحافظة في اختالل  :مثل لعارض الحفظ سوءعلى الراوي    أن يطرأ : االختالط  ) 1(

 بعـد  عنـه  أخذ من يثحد يقبل وال ،االختالط قبل عنهم أخذ من حديث يقبل أنه: وحكمه  ، مختلطاً يسمى فهذا كتبه فوات

قدمـة   م ، ٣٩١علوم الحديث البن الصالح ص    :  انظر   ،بعد أو االختالط قبل عنه أخذ هل يدر فلم أمره أشكل أو االختالط

، سلمان الحسيني الندوي  : تحقيق  ، )هـ١٠٥٢(عبد الحق بن سيف الدين بن سعد اهللا البخاري الدهلوي         ، في أصول الحديث  

   . ٧٢ص، م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦الثانية، ، لبنان، وتبير -دار البشائر اإلسالمية:  ط

    .٢/٦٠٢ الشذا الفياح) 2(

   .١٤/٣٧٤تاريخ بغداد ) 3(
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   ٤١  

 وتـسعين  أربع سنة مات، أقوال عشرة يبحب أو، حماد أو، مطرف أو، شداخ أو، مسلم

    .بذكر اسمه  ميحدوعرفه ، )١(المائة قارب وقد، سنتين أو بسنة ذلك قبل : وقيل ،ومائة

   .) ٢( "رثومج اسمه"   :نيشَالخُثعلبة ي أب في تعريفه بميحدقال . ٢

 أو، جرثومـة  وأ ،رثـوم ج اسمه : قيل، بكنيته مشهور صحابي ،نيشَالخُ ثعلبة أبوو     

، ناشب أو، شومة ال أو، قـاالش أو، -راء رـبغي –الش أو ،رالش أو، جرهم أو، جرثم

 سـنة  مات، أيضاً أبيه اسم في واختلف، األسود أو، زيد أو، شق أو، غرنوق أو، باشر أو

 وعرفه، )٣(األربعين بعد معاوية خالفة أول في بكثير ذلك قبل بل : وقيل، وسبعين خمس

دحبذكر اسمهمي .   

  .)٤( "ثابت"   :الكعبي شريح أبي اسم : دحيم قال. ٣

 بن الرحمن عبد:  وقيل، عكسه أو عمرو بن خويلد اسمه الكعبي الخزاعي شريح أبوو     

 علـى  وستين ثمان سنة مات ،المدينة نزل صحابي ،كعب  :وقيل ،ىءهان:  وقيل ،عمرو

  ميحد قال كذا" : الحاكم  اهللا عبد أبو قال، "ثابت " وعرفه دحيم بذكر اسمه ، )٥(الصحيح

 

                                                           
مشاهير علماء  ، ٩/٣٤٨الجرح والتعديل   ، ٢/٣٨٨معرفة الثقات   : انظر ترجمة أبي بكر بن عياش في المواضع اآلتية          ) 1(

الثقـات   ،١٧٣ص، م١٩٥٩،  بيـروت  -لكتـب العلميـة   دار ا : ط  ، )هـ٣٥٤(محمد بن حبان التميمي البستي    ، األمصار

تذكرة الحفـاظ   ، ٢/٤١٢الكاشف  ، ٣٣/١٢٩تهذيب الكمال   ، ٣/١٢٥٨التعديل والتجريح   ، ١٤/٣٧١تاريخ بغداد   ،  ٧/٦٦٨

: ط  ، حمدي الـسلفي  : تحقيق  ، )هـ٧٤٨(محمد بن أحمد الذهبي   ، الكواكب النيرات ، ٧/٦٨٠سير أعالم النبالء     ، ١/٢٦٥

  . ٦٢٤تقريب التهذيب ص، ١٢/٣٧تهذيب التهذيب ، ٨٧الكويت ص -دار العلم

   . ١٢/٥٢تهذيب التهذيب ، ٣٣/١٧٠تهذيب الكمال ) 2(

محمد بن سعد بـن منيـع المعـروف بكاتـب           ، الطبقات الكبرى :  في المواضع اآلتية     نيشَالخُثعلبة  انظر ترجمة أبي    ) 3(

، ٣/٦٣١الثقات   ،٣/٥٤٣الجرح والتعديل   ، ٢/٢٥٠خ الكبير   التاري، ٧/٤١٦،  بيروت -دار صادر : ط  ، )هـ٢٣٠(الواقدي

: تحقيق، )هـ٣٩٤(محمد بن الحسين أبو الفتح األزدي الموصلي      ، أسماء من يعرف بكنيته   ، ٥١مشاهير علماء األمصار ص   

،   واالسـتيعاب فـي معرفـة األصـحاب    ، ٣٦ص، م١٩٨٩ -هـ١٤١٠،  الهند-الدار السلفية : ط  ، أبو عبد الرحمن إقبال   

الكاشـف  ، ٣٣/١٦٧تهـذيب الكمـال     ، ١/٤٦٧التعديل والتجريح   ، ٤/١٧٢٥، )هـ٤٦٣(سف بن عبد اهللا بن عبد البر      يو

 -ط ك دار الجيـل    ، محمد البجـاوي  : تحقيق  ، )هـ٨٥٢(أحمد بن حجر العسقالني   ، اإلصابة في تمييز الصحابة   ، ٢/٤١٥

   .  ٦٢٧يب صتقريب التهذ، ١٢/٥٢تهذيب التهذيب ، ٧/٥٨، هـ١٤١٢، األولى، بيروت

   . ١٨٣معرفة علوم الحديث ص) 4(

الـسيد  :  تحقيـق    ،)هـ٢٥٦(محمد بن إسماعيل البخاري   ، الكنى: انظر ترجمة أبي شريح الكعبي في المواضع اآلتية         ) 5(

، ٢٧مشاهير علماء األمصار ص   ، ٣/١١٠الثقات  ، ٣/٢٢٤التاريخ الكبير ، ٨٢ص،  بيروت -دار الفكر : ط  ، هاشم الندوي 

تقريـب االتهـذيب    ، ١٢/١٣٨تهذيب التهـذيب    ، ٢/٤٣٤الكاشف  ، ٣٣/٤٠٠تهذيب الكمال   ، ٣/١٢٧٥التجريح  التعديل و 

   . ٦٤٨ص
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   ٤٢  

  عمرو كعب بن عمرو كعب بن كعب  .)١( "عمرو بن كعب فإنه خالفه على أجمعوا وقد

   .)٢(" سبع بن يسار:  ينْهالج الغادية أبي اسم: " م يحدقال . ٤

 بذكر   ميحدوعرفه  ، )٣(--النبي مع صحبة له، ينْهالج الغادية أبو، سبع بن يسارو     

   . اسمه 

  

א− א:א א،א א א،א א א :א
 والمـوالي مـن     ،آلباء واألبناء واإلخوة واألخـوات    فعرف با ،  بين الرواة  ميحد     ميز  

  :   وفيما يلي نماذج، الرواة

  :باء واألبناء واإلخوة واألخوات  لآلميحدبيان :  أوالً -

  : "الـق، " هانئ بن عمير: "  إبراهيم بن الرحمن لعبد قلت:  سفيان بن يعقوب قال. ١

" :في موضع آخر     وقال، )٤(" ابنه المقتول إنما ال: "  قال، " قتل"   :قلت، " قديماً اتمـ

   . )٥( "ابنه المذبوح بل

   يرالم حبيب بن السفر قتله، )٦(انيارالد قيشْمالد ليدالو أبو، العنسي هانئ بن عميرو     

  . وليس هو ،  أن المقتول ابنهميح دولكن بين، )٧(ومائة وثالثين ثنتين سنة

   .)٨(" أوثق منه خاهأن مروان يعني أال إ، ثقة: "  بن جناح  في روحميحدقال . ٢
                                                           

   . ١٨٣معرفة علوم الحديث ص) 1(

: تحقيـق   ، )هـ٨٥٢(أحمد بن حجر العسقالني   ، تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة     ، ٧/٣١١اإلصابة  : انظر  ) 2(

   . ٥٠٩ص،  بيروت-الكتاب العربي : ط، إكرام اهللا إمداد الحق

 االسـتيعاب ، ٣/٤٤٨والثقـات ، ٩/٣٠٦الجـرح والتعـديل     :  في المواضع اآلتيـة      الجهني الغادية أبيانظر ترجمة   ) 3(

   . ٥٠٩وتعجيل المنفعة ص، ٧/٣١١واإلصابة ، ٤/١٧٢٥

   .٨/١٣٣تهذيب التهذيب ، ٢٢/٣٩٠تهذيب الكمال ) 4(

   . ٢/٩٨الكاشف ) 5(

الجـرح والتعـديل    ، ٢/١٩٢معرفة الثقات   ، ٦/٥٣٥التاريخ الكبير   : رجمة عمير بن هانئ في المواضع اآلتية        انظر ت ) 6(

تهـذيب الكمـال    ، ٣/١٠١٧التعـديل والتجـريح     ، ١١٢مشاهير علماء األمصار ص   ، ٧/٢٧٣ و ٥/٢٥٥الثقات  ، ٦/٣٧٨

أحمد بن حجـر    ، لسان الميزان ، ١/٤٣١تقريب التهذيب   ، ٨/١٣٣تهذيب التهذيب   ، ٦/٢٠٨سير أعالم النبالء    ، ٢٢/٣٨٨

 -١٤٠٦، بيـروت ، مؤسسة األعلمـي للمطبوعـات    : ط  ،  الهند -دائرة المعرف النظامية  : تحقيق  ، )هـ٨٥٢(العسقالني

   . ٧/٣٢٩، م١٩٨٦

   . ١١٢مشاهير علماء األمصار ص، ٥/٢٥٥الثقات البن حبان ) 7(

   . ٣/٢٥٢تهذيب التهذيب ، ٩/٢٣٤تهذيب الكمال ) 8(
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   ٤٣  

ـ الد سـعيد  أبـو  : الويق ،سعد أبو، موياُأل القرشي جناح بن روح     و أخـو ، قيشْم    

ـ دوثّقه  ، )١(مروان بن الملك عبد بن الوليد مولى جناح بن مروان حن أن أخـاه     ، ميوبـي

    .مروان أوثق منه 

   . )٢( "ثالثة خوةإ الغاز بن وربيعة الغاز بن وهشام الغاز بن بشر: "  دحيم قال. ٣

 اهللا عبد أبو ، بن ربيعة الجرشيالغاز بن هشام و،)٣( بن ربيعة الجرشيالغاز  بنبشر     

  يـالدمشق الحارث بنا:  ويقال ،عمرو بن ربيعةو ،)٤(الدمشقى يالشام العباس أبو  :ويقال

  دحيم بأن ثالثـتهم     بين ،)٥(صحبته في مختلف ،شيرالج الغاز أبو، الغاز بن ربيعة وهو

  .إخوة 

 كـانوا   : "مسهر أبو قال -  الرحمن بن أبى مالك    يزيد بن عبد   يعني في    – دحيم قال. ٤

    .)٦( "يزيد أصغرهم خوةإ أربعة

   نـثالثي ةـسن مات ،القاضي الدمشقي الهمداني مالك أبي بن الرحمن عبد بن يزيدو     

                                                           
أحمد بن شعيب   ، كتاب الضعفاء والمتروكين   ،٣/٣٠٨ التاريخ الكبير    :في المواضع اآلتية     جناح بن روحترجمة  نظر  ا) 1(

، الضعفاء الكبيـر  ، ٤٠ص، هـ١٣٦٩، األولى،  حلب -دار الوعي : ط  ، محمود إبراهيم زايد  : تحقيق  ، )هـ٣٠٣(النسائي

،  بيـروت  -دار الكتـب العلميـة    : ط  ، ي أمين قلعجـي   عبد المعط : تحقيق  ، )هـ٣٢٢(محمد بن عمر بن موسى العقيلي     

ـ ٣٥٤(محمد بن حبان البستي   ، كتاب المجروحين ، ٣/٤٩٤الجرح والتعديل   ، ٢/٥٩، م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤ : تحقيـق   ، )هـ

، ٩/٢٣٣ الكمـال    تهـذيب ، ٣/١٤٤الكامل في ضعفاء الرجـال      ، ١/٣٠٠،  حلب -دار الوعي : ط  ، محمود إبراهيم زايد  

: تحقيـق   ، )هـ٨٤١(إبراهيم بن محمد بن سبط بن العجمي      ، الحثيث عمن رمي بوضع الحديث    الكشف   ،١/٣٩٨الكاشف  

تهذيب التهـذيب   ، ١١٧ص، م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧،  بيروت - مكتبة النهضة العربية     –عالم الكتب   : ط  ، صبحي السامرائي 

   . ٧/٢١٧لسان الميزان ، ٣/٢٥٢

   . ٢/٣٦٣الجرح والتعديل ) 2(

   . ١٠/٢٤٩تاريخ دمشق ، ٢/٣٦٣ الجرح والتعديل :في المواضع اآلتية  غازبشر بن الانظر ترجمة ) 3(

ـ ٢٤٠(خليفة بن خياط الليثي العـصفري     ، لطبقات ا :في المواضع اآلتية      بن الغاز  هشامانظر ترجمة   ) 4(       : تحقيـق    ،)هـ

ـ ١٤٠٢،  الثانيـة ،  الرياض -دار طيبة : ط  ، أكرم ضياء العمري   .د ، ٨/١٩٩الكبيـر   التـاريخ   ، ٣١٦ص، م١٩٨٢ -هـ

،  األولـى  ، حلـب  –دار الوعي  :ط  ، محمود إبراهيم زايد  : تحقيق  ، )هـ٣٠٣( النسائي أحمد بن شعيب  :  المؤلف   ،الطبقات

تهـذيب الكمـال    ، ١٨٣مـشاهير علمـاء األمـصار ص      ، ٧/٥٦٩الثقات  ، ٩/٦٧الجرح والتعديل    ،١٣١ص، هـ١٣٦٩

   . ٥٧٣التهذيب صتقريب ، ١١/٤٩تهذيب االتهذيب ، ٢/٣٣٨الكاشف ، ٣٠/٢٥٨

مـشاهير علمـاء األمـصار      ، ٤/٢٣٠الثقـات   ،  الجرح والتعديل    :في المواضع اآلتية      بن الغاز  ربيعةانظر ترجمة   ) 5(

 -عالم الكتب : ط  ، )هـ٧٦١( أبو سعيد العالئي   كيكلديأبو سعيد ابن خليل     ، جامع التحصيل في أحكام المراسيل    ، ١١٥ص

   . ٢٠٨تقريب التهذيب ص، ١٧٤ص، م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧، الثانية، بيروت

   .  ٦٥/٢٨٩تاريخ دمشق ) 6(
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   ٤٤  

  

    .أصغر إخوته األربعة  بين دحيم بأنه، )١(سبعين من أكثر وله بعدها أو ومائة

 وابناه بسر"    :--ة صحبوا النبي  عأهل بيت أرب   " : ميحلي د قال  :  قال أبو زرعة  . ٥

   .)٢( "وابنته أختهما الصماء، وعطية، عبد اهللا

، )٣(صـحبة  لها، نيةالمازِ بسر بنت -بالميم -بهيمة  :ويقال، ةهيب:  اسمها   الصماءو     

    .--وا النبيصحبواإلشارة  بأن جميعهم قد ، أبيها وأخويها:  بذكر ميحدوقد عرفها 

  : الموالي من الرواة ميحدبيان :  ثانياً -

أنـه كـان مـولى      "   :الرحمن القاسم بن عبد   الموالي من الرواة فقال في       ميحد     بين  

مـولى   : فلذلك كان يقال له   ، ن فورث بنو يزيد بن معاوية والءه      جويرية بنت أبي سفيا   

   . )٤"( معاوية بند بني يزي

 سنة مات، ةمأما أبي صاحب، الرحمن عبد أبو  ،قيشْمالد الرحمن عبد بن مـالقاسو     

  . بذكر والئه ميحدعرفه ، )٥( ومائتينعشرة اثنتي

  

  

  

  

                                                           
الثقـات  ، ٩/٢٧٧الجرح والتعـديل    ، ٨/٣٤٧ التاريخ الكبير    : المواضع اآلتية    في الرحمن عبد بن يزيدانظر ترجمة   ) 1(

تهذيب ، ٣٠٢جامع التحصيل ص  ، ٢/٣٨٧الكاشف  ، ٣٢/١٨٩تهذيب الكمال   ، ١١٨مشاهير علماء األمصار ص   ، ٥/٥٤٢

الـدكتور  : تحقيـق   ، )هـ٨٥٢(أحمد بن حجر العسقالني   ، طبقات المدلسين ، ٦٠٣تقريب التهذيب ص  ، ١١/٣٠٢ب  التهذي

   .٤٨ص، م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، األولى،  عمان-مكتبة المنار: ط ، عاصم بن عبد اهللا القريوتي

   . ٧/٥٣٩اإلصابة، ١٢/٤٦٠تهذيب التهذيب ، ٣٥/٢١٨تهذيب الكمال ، ٤/١٧٩٧االستيعاب ) 2(

خلف بن عبد الملك بـن      ، غوامض األسماء المبهمة  ، ٣/١٩٧الثقات  : في المواضع اآلتية     بسر بنت ةبهي انظر ترجمة    )3(

، األولـى ،  بيـروت  -عـالم الكتـب   : ط  ، ومحمد كمال الدين عزالدين   ، عزالدين علي السيد  : تحقيق  ، )هـ٥٧٨(بشكوال

، ١/٤٢٨نزهة األلباب فـي األلقـاب       ، ٧/٥٣٩ابة  اإلص، ٢/٥٠٤ الكاشف   ،٣٥/٢١٨تهذيب الكمال   ، ٢/٧٩٧، هـ١٤٠٧

   .   ٧/٥٢٣لسان الميزان ، ١٤٩تقريب التهذيب ص، ١٢/٤٦٠تهذيب التهذيب 

   . ١/٣٤١تعجيل المنفعة ) 4(

تهـذيب  ، ٢/٢١١كتاب المجروحين   ، ٧/١٥٩التاريخ الكبير   :  في المواضع اآلتية     الرحمن عبد بن القاسم انظر ترجمة ) 5(

تقريـب  ، ٨/٢٨٩تهذيب التهذيب   ، ١/٢١٠الكشف الحثيث   ، ٢٥٣جامع التحصيل ص  ، ٢/١٢٩الكاشف  ، ٢٣/٣٨٣الكمال  

   .٧/٣٣٩لسان الميزان ، ٤٥٠التهذيب ص
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   ٤٥  

א− א:א א،מא מ
:א

الـرواة   معرفة شـيوخ     :حوال الرجال    في بيانه أل   ميحدمن المعارف التي اهتم بها           

وحال حـديثهم مـن حيـث الـصحة         ، ومن أخرج لهم من األئمة في مصنفه      ، هموتالميذ

  :  وفيما يلي نماذج، والضعف

   :هم وتالميذالرواة بيان شيوخ:  أوالً -

   . )٢(" سليمان بن موسى )١(أوثق أصحاب مكحول : " ميح دقال. ١

 أوثـق :  بأنه   ميحدوعرفه   ،)٣(األشدق قيشْمالد موالهم األموي موسى بن سليمانو     

  . مكحول تالميذ 

        سـعيد بـن   شـيخه   كـان يجـالس      ،اريزشيخ فَ  : " علي بن حوشب  في  م  يحدقال  . ٢

    .)٤("العزيز د عب

، يشيخ فَزار :  بأنه   ميحدعرفه  ، )٥(قيشْمالد سليمان أبو، اريزالفَ حوشب بن عليو     

  .  وكان يجالس شيخه سعيد بن عبد العزيز 

، )٦("هو بعد زيد بن واقد في مكحول      : "  قال دحيم في عبد الرحمن بن يزيد بن جابر           .٣

 " ؟   من بعد عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من أصحاب مكحـول           : " أبوزرعة لدحيم   قال  

   لـسة لمكحـول مـن     كثـر مجا   وكـان سـعيد أ     ،األوزاعي وسعيد بن عبد العزيز    : قال  

   .)٧("األوزاعي 

  عـبض سنة مات ،الداراني الشامي عتبة أبو ،األزدي جابر بن يزيد بن الرحمن عبدو 

                                                           
 عـشرة  بـضع  سـنة  مات ،الخامسة من ،مشهور ،اإلرسال كثير فقيه ثقة ،اهللا عبد أبو ،الشامي مكحول: مكحول هو   ) 1(

   . ٥٤٥تقريب التهذيب ص . ومائة

   .١٢/٩٥ الكمال تهذيب) 2(

، ١٢/٩٢تهذيب الكمـال    ، ٦/٣٧٩الثقات  ، ٤/٣٨التاريخ الكبير   :  في المواضع اآلتية  ليمان بن موسى    سترجمة  انظر  ) 3(

   .٧/٢٣٨لسان الميزان ، ٢٥٥تقريب التهذيب ص، ٤/١٩٧تهذيب التهذيب ، ١٩٠جامع التحصيل ص، ١/٤٦٤الكاشف 

   . ٧/٢٧٧تهذيب التهذيب ) 4(

الجرح والتعـديل   ، ٢/١٥٣معرفة الثقات   ، ٦/٢٧٢التاريخ الكبير   :  في المواضع اآلتية   حوشب بن علية  ترجمانظر  ) 5(

   . ٤٠٠تقريب التهذيب ص، ٧/٢٧٧تهذيب التهذيب ، ٢/٣٩الكاشف ، ٢٠/٤١٨تهذيب الكمال ، ٧/٢٠٨الثقات ، ٦/١٨٢

   . ٦/٢٦٦تهذيب التهذيب ) 6(

   .٤١الكواكب النيرات ص) 7(
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   ٤٦  

        بـن  سـعيد و ،)٢(األوزاعـي وقدمه دحـيم علـى      ،  من تالميذ مكحول   )١( ومائة وخمسين

 بـضع  ولـه  بعـدها : وقيـل  ، ومائة وستين سبع سنة مات ،الدمشقي التنوخي العزيز عبد

    . األوزاعين سعيد كان أكثر مجالسة لشيخه من وبين أ ، )٣(وسبعون

، "أي أصحاب مكحول أعلى ؟      " قال يعقوب بن سفيان سألت عبد الرحمن بن إبراهيم          . ٤

في م  يحدقال  و ،)٤("والعالء بن الحارث    ، قال سليمان بن موسى ويزيد بن يزيد بن جابر        

 سمعت: أبو حاتم    قالو ،)٥( "ثقة  على أصحاب مكحول   اً كان مقدم  : "العالء بن الحارث    

 األوزاعي عنه روى  :وقال شأنه وعظم فقدمه الحارث بن العالء وذكر  : "يقول دحيماً

فلما مـات   : " قال أبو مسهر    : قال دحيم   : وقال أبو زرعة الدمشقي     ، )٦( "أحاديث ثالثة

  ، "سليمان بن موسى جلس إلى العالء بن الحارث 

 أربـع  سـنة  مات، الدمشقي األزدي جابر بن يزيد بن يزيدو، )٧(سليمان بن موسى       

 أبـو  ،الحـضرمي  الوارث عبد بن الحارث بن العالءو، )٨(ذلك قبل وقيل  ومائة وثالثين

مـن  م   بأنه م دحيم عرفه ،)٩(سنة سبعين بنا وهو وثالثين ست سنة مات ،قيشْمالد وهب

                                                           
الجـرح  ، ٢/٩٠معرفة الثقـات  ، ٥/٣٦٥التاريخ الكبير   :  المواضع اآلتية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر        ترجمةانظر  ) 1(

، ١٨/٥تهـذيب الكمـال     ، ٢/٨٨٠التعديل والتجريح   ، ١٨٠مشاهير علماء األمصار ص   ، ٧/٨١الثقات  ، ٥/٢٩٩والتعديل

   . ٣٥٣صتقريب التهذيب ، ٦/٢٦٦تهذيب التهذيب ، ١٨٣تذكرة الحفاظ ص، ١/٦٤٨الكاشف

   . ١٣سبقت ترجمته ص: األوزاعي ) 2(

تـسمية فقهـاء   ، ١/٤٠٢معرفة الثقات ، ٣/٤٩٧التاريخ الكبير :  في المواضع اآلتية   سعيد بن عبد العزيز   ترجمة  انظر  ) 3(

، ٢/٨٧٣التعديل والتجريح   ، ١٨٤مشاهير علماء األمصار ص   ، ٦/٣٦٩الثقات  ، ٤/٤٢الجرح والتعديل ، ١٢٩صاألمصار  

، ١٨٢جامع التحـصيل ص   ، ٢١٩تذكرة الحفاظ ص  ، ٤١الكواكب النيرات ص  ، ١/٤٤٠الكاشف  ، ١٠/٥٣٩كمال  تهذيب ال 

   .  ٧/٢٣٠لسان الميزان ، ٢٣٨تقريب التهذيب ص، ١٢/٣٨٩تهذيب التهذيب 

    .  ٤٨٢ -٢٢/٤٨١تهذيب الكمال ) 4(

   . ٨/١٥٨تهذيب التهذيب ، ٢/١٠٢الكاشف ، ٢٢/٤٨٠تهذيب الكمال ) 5(

    . ٦/٣٥٣ والتعديل الجرح) 6(

    .    ٤٥سبقت ترجمته ص: سليمان ين موسى ) 7(

، ٧/٦١٩الثقـات  ، ٩/٢٩٦الجرح والتعـديل  ، ٨/٣٦٩التاريخ الكبير : انظر ترجمة يزيد بن يزيد في المواضع اآلتية      ) 8(

قريب التهذيب  ت، ١١/٣٢٤تهذيب التهذيب   ، ٢/٣٩١الكاشف  ، ٣٢/٢٧٣تهذيب الكمال   ،  ١٨٠مشاهير علماء األمصار ص   

    .   ٧/٤٤٤لسان الميزان ، ٦٠٦ص

الجـرح  ، ٣/٣٤٦الـضعفاء الكبيـر     ، ٦/٥١٣التاريخ الكبيـر    :   المواضع اآلتية  في الحارث بن العالءترجمة  انظر  ) 9(

تهذيب التهـذيب   ، ٢/١٠٣الكاشف  ، ٦٥الكواكب النيرات ص  ، ٢٢/٤٧٨تهذيب الكمال   ، ٧/٢٦٤الثقات  ، ٦/٣٥٣والتعديل  

   . ٧/٣٠٨لسان الميزان ، ٤٣٤يب التهذيب صتقر، ٨/١٥٧
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   ٤٧  

شيخ لألوزاعي  بين أنه   و،  وعظم شأنه   العالء عليهم   ومن ثم قدم   ،هموقد قدم   مكحول تالميذ

  .   سليمان بن موسىبعد وفاة وقد جلس إليه ، روى عنه األوزاعي ثالثة أحاديث

 ويزيد بن يوسف من أصـحاب       يزيد بن السمط   يقدم   )١(كان أبو مسهر  : " قال دحيم   . ٥

   .) ٢("األوزاعي 

 ، )٣(ومائة الستين بعد مات، هـالفقي الدمشقي طـالسم أبو، الصنعاني السمط بن يزيد     

أنهما عن أبي مسهرٍ     دحيم   نقل ،)٥)(٤(دمشق صنعاء ،الصنعاني حبيالر يزيد بن يوسف  و

   . وزاعي وقد كان يقدمهمامن تالميذ األ

   .)٦("  ثقة،وزاعيعمرو بن سعد اليمامي يروي عنه اَأل : " ميح دقال .٦

ـ دوعرفه  ، )٧(اليماميأو  ، كيدالفَ سعد بن عمروو      حشـيخ لَألوزاعـي   :  بأنـه    مي ،

   .فاَألوزاعي يروي عنه 

كان ثقة وكان قـديماً يـروي عـن          : " محمد بن عبد اهللا بن المهاجر     قال دحيم في    . ٧

  . )٨("مكحول 

  

  

  

                                                           
 ثمـاني  سـنة  مات ،العاشرة كبار من فاضل ثقة ،الدمشقي مسهر أبو ،الغساني مسهر بن األعلى عبد: أبو مسهر هو    ) 1(

      . ٣٣٢تقريب التهذيب ص . سنة وسبعون ثمان وله ،عشرة

    .  ١/٢٨٨الجرح والتعديل ) 2(

، ٩/٢٧٣الثقـات   ، ٩/٢٦٨الجرح والتعديل   ، ٨/٣٣٨التاريخ الكبير   :   المواضع اآلتية  يف يزيد بن السمط  ترجمة   انظر   )3(

، ٦٠١تقريب التهـذيب ص   ، ١١/٢٩١تهذيب التهذيب   ، ٢/٣٨٣الكاشف، ٣٢/٢٤٩تهذيب الكمال   ، ٦٥/٢٠٩تاريخ دمشق   

   . ٧/٤٤١لسان الميزان 

 وقد ، وبساتين مزرعة اليوم وهي خربت، خاتون مسجد مقابل المزة دون دمشق باب على قرية:  صنعاء دمشق هي    ) 4(

   . ٣/٤٢٩معجم البلدان : انظر  . المحدثين من جماعة إليها نسب

الجرح والتعـديل   ، ٤/٣٩٠الضعفاء الكبير   ، ٨/٣٦٩التاريخ الكبير :   المواضع اآلتية  فييزيد بن يوسف    ترجمة  انظر  ) 5(

، ٣٢/٢٨٣تهذيب الكمال   ، ١٤/٣٣٣تاريخ بغداد   ، ٧/٢٦٨ال  الكامل في ضعفاء الرج   ، ٣/١٠٦كتاب المجروحين   ، ٩/٢٩٦

   . ٧/٤٤لسان الميزان ، ٦٠٦تقريب التهذيب ص، ١١/٣٢٦تهذيب التهذيب ، ٢/٣٩١الكاشف 

   . ٢٢/٣٣تهذيب الكمال ) 6(

، ٢/٧٧الكاشـف   ، ٢٢/٣٣تهذيب الكمال   ، ٦/٢٣٦الجرح والتعديل   :   المواضع اآلتية  فيعمرو بن سعد    ترجمة  انظر  ) 7(

   . ٤٢١تقريب التهذيب ص ، ٨/٣٣تهذيب التهذيب 

    ٢٥/٥٦١تهذيب الكمال ) 8(
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   ٤٨  

 وخمـسين  بـضع  سـنة  مـات  -مصغر -الشعيثي المهاجر بن اهللا عبد بن محمد     و

   .وثقه دحيم وبين أنه من تالميذ مكحول، )١(ةومائ

  . )٣( ")٢(لم يرو عنه غير الوليد : " بيصحالي رمنَ بن الرحمن عبد قال دحيم في .٨

 بين دحيم أنه لم يـروِ عنـه         ،)٤(قيشْمالد عمرو أبو، بيصحالي رمنَ بن الرحمن عبدو    

  .الوليد بن مسلم غير تلميذه 

  : بيان حال حديث الرواة من حيث الصحة والضعف  :  ثانياً-

  :  ألحاديث بعض الرواة ميحدتصحيح من  نماذج -

   .)٥(" جيد اإلسناد صحيح الحديث  : "حريز بن عثمانفي م يحدقال . ١

ـ  ولـه  ،ومائـة  وستين ثالث سنة مات،  صيمالح بيحالر عثمان بن يزرِحو       الثث

  .جيد اإلسناد صحيح الحديث :  أنه ميحدين ب ،)٦(ةسن وثمانون

  ، )٧( "الزهري عن الحديث صحيح هو " :ل بي الهذيأمرزوق بن في م يحدقال  .٢

بـين  و ،يالزهـر  عن يروى ،)٨(قيشْمالد بكر أبو، قفيالثَ الهذيل أبي بن مرزوقو     

دحصحيح الحديث عن الزهري:  أنه مي.   

                                                           
تقريـب  ، ٢/١٩٠الكاشف  ، ٥/٣٨٨تاريخ بغداد   ، ٧/٤٠٧الثقات   :  المواضع اآلتية  في اهللا عبد بن محمدترجمة   انظر   )1(

   . ٤٩٠التهذيب ص

 مـات ، الثامنة من، والتسوية التدليس كثير لكنه ثقة، قيشْمالد العباس أبو ،موالهم شيرالقُ مسلم بن الوليد: الوليد هو   ) 2(

   .٥٨٤ص تقريب التهذيب . وتسعين خمس سنة أول أو أربع سنة آخر

   .٦/٢٥٧تهذيب التهذيب ) 3(

الجـرح  ، ٢/٣٤٩الـضعفاء الكبيـر     ، ٥/٣٥٧ التاريخ الكبير     :في المواضع اآلتية   نمر بن الرحمن عبدجمة  ترانظر  ) 4(

التعديل والتجريح  ، ٤/٢٩٢الكامل في ضعفاء الرجال     ، ١/١٨٢مشاهير علماء األمصار    ، ٧/٨٢الثقات  ، ٥/٢٩٥والتعديل  

   . ١/٦٤٧الكاشف ، ٢/٨٦٨

   .٢/٢٠٨تهذيب التهذيب ، ٥/٥٧٤تهذيب الكمال ) 5(

الكبيـر  الـضعفاء  ، ١/٢٩١معرفة الثقات ، ٣/١٠٣ التاريخ الكبير   : في المواضع اآلتية   عثمان بن حريزجمة  ترانظر   )6(

، ٨/٢٦٥تاريخ بغداد   ، ٢/٤٥١الكامل في ضعفاء الرجال     ، ١/٣٦٨كتاب المجروحين   ، ٣/٢٨٩الجرح والتعديل   ، ١/٣٢١

، ٢/٢٠٧تهـذيب التهـذيب     ، ١/١٧٦تذكرة الحفاظ   ، ١/٣١٩الكاشف  ، ٥/٥٦٨تهذيب الكمال   ، ٢/٥٤٤التعديل والتجريح   

   .   ٧/١٩٥لسان الميزان 

   . ١٠/٧٧تهذيب التهذيب ، ٢٧/٣٧٢تهذيب الكمال ، ٨/٢٦٥ الجرح والتعديل )7(

كتـاب  ، ٨/٢٦٥الجرح والتعـديل    ، ٧/٣٨٤ التاريخ الكبير    : في المواضع اآلتية   الهذيل أبي بن مرزوقانظر ترجمة   ) 8(

تقريـب  ، ١٠/٧٧تهذيب التهذيب   ، ٢/٢٥١الكاشف  ، ٢٧/٣٧٢تهذيب الكمال   ، ٤/٢٠٩الضعفاء الكبير   ، ٣/٣٨المجروحين

   . ٥٢٥التهذيب ص
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   ٤٩  

   .)١"(الزهري عن الحديث صحيح هو":  بيصحر اليمد الرحمن بن نَعبفي م يحدقال . ٣

 ،)٢(الوليـد  غيـر  عنه يرو لم، قيشْمالد عمرو أبو، بيصحالي رمنَ بن الرحمن عبدو    

   . الحديث عن الزهريصحيح  :  أنهميحدبين  و،يالزهر عن يروى

، والوليد كان أحفـظ منـه     ، ثقة : " مويمحمد بن شعيب بن شابور األَ     في  م  يحدقال   .٤

   .)٣(" وكان محمد إذا حدث الشيء من كتبه حدثه صحيحاً

ـ  مـن ، بيروت نزيل، قيشْمالد موالهم، األموي شابور بن شعيب بن محمدو       ارـكب

صحيح الحديث إذا   :  أنه   ميحدوقد بين   ، )٤(وثمانون أربع وله، مائتين سنة مات، ةـالتاسع

   .حدث من كتبه

كان األوزاعي إذا حدثنا يقول حدثني يحيى قال حدثنا فالن          : "  قال دحيم حدثنا الوليد   . ٥

فربما حدثت كما حدثني وربما     : قال الوليد   ، قال حدثنا فالن قال حدثنا فالن حتى ينتهي         

   .  )٥("قلت عن عن عن وتحققنا من األخبار 

التي ينقلهـا عـن شـيخه       تثبته من األخبار    وتحققه   )٦(نقل دحيم عن الوليد بن مسلم          

    . األوزاعي 

  :  ألحاديث بعض الرواة ميحدتضعيف  من ونماذج -

     كان سويد عندك ممن يقرأ إذا دفع اليه ما ليس مـن            : " م  يحلد قلت : قال أبو حاتم  . ١

كانت لـه   و، ثقة: " وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن دحيم        ، "نعم  : " قال  ، " ؟   حديث

   .)٧ "(أحاديث يغلط فيها

                                                           
   . ٦/٢٥٧تهذيب التهذيب ، ١٧/٤٦١تهذيب الكمال ، ٥/٢٩٥الجرح والتعديل ) 1(

الجـرح  ، ٢/٣٤٩الـضعفاء الكبيـر     ، ٥/٣٥٧ التاريخ الكبير     :في المواضع اآلتية   نمر بن الرحمن عبدجمة  ترانظر  ) 2(

التعديل والتجريح  ، ٤/٢٩٢جال  الكامل في ضعفاء الر   ، ١/١٨٢مشاهير علماء األمصار    ، ٧/٨٢الثقات  ، ٥/٢٩٥والتعديل  

   . ١/٦٤٧الكاشف ، ٢/٨٦٨

   .٩/١٩٨تهذيب التهذيب ، ٢٥/٣٧٢تهذيب الكمال ) 3(

الجـرح  ، ٢/٢٤٠معرفة الثقات ، ١/١١٣ التاريخ الكبير    : في المواضع اآلتية   شابور بن شعيب بن محمدجمة  ترانظر  ) 4(

تهـذيب التهـذيب   ، ٢/١٧٩الكاشـف  ، ٣١٥رة الحفاظ صتذك، ٢٥/٣٧٠تهذيب الكمال   ، ٩/٥٠الثقات  ، ٧/٢٨٦والتعديل  

   . ١/٤٨٣تقريب التهذيب ، ٩/١٩٧

   . ٣١/٩٦تهذيب الكمال ) 5(

   .  ٤٨سبقت ترجمته ص: الوليد بن مسلم ) 6(

   .  ٤/٢٤٢تهذيب التهذيب ، ١٢/٢٦٠تهذيب الكمال ) 7(
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   ٥٠  

،  حمـصي  أصـله : وقيـل ، قيشْمالد موالهم ميلْالس نمير بن العزيز عبد بن سويدو     

مع اإلشارة إلى أن له أحاديـث       ، وقد وثقه دحيم  ، )١(هـ١٤٩مات سنة   ، ذلك غير:  وقيل

   .يغلط فيها 

 وقال في   ، "له حديث معضل   "  :ميلْالسعبد الرحمن بن يزيد بن تميم       في  م  يح د قال. ٢

وكان ثم ابنه   ، وكان عنده كتاب كبير للزهري    ،  منكر الحديث عن الزهري     : "موضع آخر 

   . )٢( "ن نكتب عنه ذلك الكتابأفلم يقض لنا 

، ديثاً معضالً  أن له ح   ميحدوبين  ، )٣(ميلْالس قيشْمالد تميم بن يزيد بن الرحمن عبدو     

   . ريومن ثَم لم يجز ابنه كتابة ما كتبه والده عن الزه، عن الزهريوأنه منكر الحديث 

  األردنـي  سـعيد  بـن  محمد سمعت:  يقول األزرق يزيد بن خالد سمعت:  ميحد قال. ٣

   .)٤(" إسناداً له أجعل أن أبال لم حسناً الكالم كان إذا"   :يقول

 سعد بنا:  له ويقال، مصلوبال الشامي ديـاألس قيس بن حسان بن سعيد بن حمدوم     

ـ ا: له الـويق، سانح يبأ ناب أو، قيس يبأ ناب أو، عتبة أبي بنا أو، العزيز عبد نبا  نب

 قلبـوا  إنهـم  :قيل، لجده ينسب وقد، قيس وأبو، اهللا عبد وأبو، الرحمن عبد أبو ريـالطب

اداً لما يستحسنه    إلى أنه كان يضع إسن     ميحدفقد أشار   ، )٥(كذبه ليخفى وجه مائة على اسمه

   .من الكالم 

  

  

  

  
                                                           

تهـذيب  ، ١٢/٢٥٥تهذيب الكمال   ، ١/٣٥٠ين   كتاب المجروح  : في المواضع اآلتية   العزيز عبد بن سويدجمة  ترانظر  ) 1(

   . ٢٦٠تقريب التهذيب ص، ٩/١٦٣التهذيب 

   . ١٧/٤٨٣تهذيب الكمال ) 2(

كتاب الـضعفاء والمتـروكين     ، ٥/٣٦٥ التاريخ الكبير  : في المواضع اآلتية   تميم بن يزيد بن الرحمن عبد جمةترانظر  ) 3(

، ٤/٢٩٣الكامل في ضعفاء الرجال     ، ٢/٥٥كتاب المجروحين    ،٥/٣٠٠الجرح والتعديل   ، ٢/٣٥٠الضعفاء الكبير   ، ١/٦٨

، ٣٥٣تقريب التهـذيب ص   ، ٦/٢٦٤تهذيب التهذيب   ، ١/٦٤٨الكاشف  ، ١/١٦٦الكشف الحثيث   ، ١٧/٤٨٢تهذيب الكمال   

   . ٧/٢٨٥لسان الميزان 

   . ٩/١٦٣تهذيب التهذيب ) 4(

، ٢/١٧٤الكاشف  ، ٢٥/٢٦٤تهذيب الكمال   ، ٤/٧٠كبير   الضعفاء ال  : في المواضع اآلتية  محمد بن سعيد     جمةترانظر  ) 5(

   . ٧/٣٦٠لسان الميزان ، ٤٨٠تقريب التهذيب ص، ٩/١٦٣تهذيب التهذيب 



ـــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــــــــــــــــ         ــــ

 

   ٥١  

א− א א:א מא מ،א
   :א،מ

طبقـات الـرواة    معرفة  :  في بيانه ألحوال الرجال      ميحدمن المعارف التي اهتم بها           

وفيما يلي نمـاذج علـى هـذا        ، وبيان من اختلط  ، هم وإثبات سماعهم أو عدم ذلك     ولقاءات

  : التعريف 

سمان في فإنه قد يتفق ا: " ومعرفة الطبقات له أهمية كبيرة   :بيان طبقات الرواة    :  أوالً   -

 مـن   فإن كانا ، معرفة طبقتهما إن كانا من طبقتين     فيتميز ذلك ب  ، اللفظ فيظن أحدهما اآلخر   

ثم ذكر ، وقه أو دونه من الرواة ذلك بمن ف   وربما عرف ، طبقة    واحدة فربما أشكل األمر       

 قلـت  : قال أبو زرعـة   : مثال  ،  طبقات الرواة  ميحدوقد بين   ، )١(" ما يحصل به التمييز   

، وأبا إدريـس الخَـوالني؟  ، معهم في طبقتهم يعني جبير بن نفير    فمن يكون   :   لدحيم يعني

                          .                                         )٢(" كثير بن مرة": قال

 بـن  جبيـر مع  في طبقة واحدة     ميحدجعله  ، )٣(الحمصي ميرضالح مرة بن كثير     و

 اتـم،  صحبة وألبيه مخضرم، صيمالح ميرضالح عامر بن مالك بنا -مصغر -نفير

، الخوالني اهللا ذعي:  ويقال، عمرو بن اهللا عبيد بن اهللا عائذو،  )٤(بعدها وقيل ثمانين سنة

   . )٥(الهجرة من ثمانين سنةمات ، إدريس أبو

                                                           
محمد محي الدين عبـد     : تحقيق  ، محمد بن إسماعيل األمير الحسيني الصنْعاني     ، توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار    ) 1(

   . ٢/٥٠٤، ة المنورة المدين–المكتبة السلفية: ط ، الحميد

   .  ٨/٣٨٣تهذيب التهذيب ، سير أعالم النبالء، ٢٤/١٦٠تهذيب الكمال : انظر) 2(

معرفـة الثقـات    ، ٧/٢٠٨التـاريخ الكبيـر   ، ٧/٤٤٨ الطبقات الكبرى  : في المواضع اآلتية   مرة بن كثيرر ترجمة   انظ) 3(

جـامع  ، ٢٤/١٥٨تهذيب الكمـال    ، ٥/٣٣٢قات  الث، ١/١١٨مشاهير علماء األمصار    ، ٧/١٥٧الجرح والتعديل   ، ٢/٢٢٤

اإلصـابة  ، ٤٦٠تقريب التهـذيب ص   ، ٨/٣٨٣تهذيب التهيب   ، ٥١تذكرة الحفاظ ص  ، ٢/١٤٧الكاشف، ١/٢٥٩التحصيل  

٥/٦٣٨.   

معرفـة الثقـات    ، ٢/٢٢٣التاريخ الكبيـر    ، ٧/٤٤الطبقات الكبرى   : انظر ترجمة جبير بن نفير في المواضع اآلتية         ) 4(

، ١/٥٢تـذكرة الحفـاظ     ، ١/٢٩٠الكاشـف   ، ٤/٥٠٩تهذيب الكمال   ، ٤/١١١الثقات  ، ٢/٥١٢والتعديل  الجرح  ، ١/٢٦٦

: ط  ، محمد إبـراهيم داود الموصـلي     : تحقيق  ، )هـ٨٤١(بن العجمي إبراهيم بن محمد بن سبط       ،لتبيين ألسماء المدلسين  ا

تقريب ، ٢/٥٦تهذيب التهذيب   ، ٥٧ص، م١٩٩٤ -هـ١٤١٤،  األولى،  بيروت - الريان للطباعة والنشر والتوزيع    مؤسسة

   . ٢٨طبقات المدلسين ص، ١/٥٣١اإلصابة ، ١٣٨التهذيب ص

، ٢/١٦معرفـة الثقـات   ، ٨٦الكنى ص، ٧/٨٣التاريخ الكبير  : الخوالني في المواضع اآلتية أبو إدريس انظر ترجمة   ) 5(

=         تهـذيب   ، ٣/١٠٤١والتجـريح   التعـديل   ، ١١٢مشاهير علماء األمـصار ص    ، ٥/٢٧٧الثقات  ، ٧/٣٧الجرح والتعديل 
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   ٥٢  

  : وإثبات سماعهم من بعضهم بيان اللقاء بين الرواة: انياً  ث-

 يحيى بن حمزة بـن     في   ميحدقول   :ونموذج ذلك   ،  بين بعض الرواة    اللقاء ميحدبين       

 قيه محمـد بـن شـعيب      وقد ل ، أشك إال أنه لقي علي بن يزيد       ال، ثقة عالم عالم   ":واقد  

   . )١( "وكان أصغر منه

ـ الد الـرحمن  عبـد  أبـو ، ميرضالح واقد بن حمزة بن يحيى:  أن   ميح د بين      قيشْم 

 لـي  ع لقيوقد  ، )٢(سنة ثمانون وله الصحيح علىومائة   وثمانين ثالث سنة مات، القاضي

، نـالرحم عبد بن القاسم صاحب، الدمشقي الملك عبد أبو ،األلهاني زياد أبي بن يزيد بنا

   .وكان أصغر منه  ، )٤(شعيب بن محمد ولقي أيضاً، )٣(ومائة عشرة بضع سنة مات

  :   ومن نماذج ذلك : كما أنه نفى اللقاء بين بعض الرواة      

   . )٥(" حزام  حكيم بنولم يلقَ، ثقة : " ر بن وثيمةفَز في ميحدقال . ١

 حكيم عن روى ،)٦(قيشْمالد ريصالنَ الحدثان بن أوس بن الكم بن يمةثو بن رفَزو     

 أم خديجـة  أخي بنا، المكي خالد أبو ،دياألس العزى عبد بن أسد بن خويلد بن حزام بنا

                                                                                                                                                                          
تقريـب  ، ٥/٧٤تهـذيب التهـذيب     ، ٢٠٥جامع التحصيل ص  ، ١/٥٦تذكرة الحفاظ   ، ١/٥٢٨الكاشف، ١٤/٨٨الكمال  = 

   . ٥/٥اإلصابة ، ٢٨٩التهذيب ص

   . ٣١/٢٨٣تهذيب الكمال ) 1(

تقريب التهذيب  ، ١١/١٧٦ التهذيب   تهذيب، ٣١/٢٧٨تهذيب الكمال   : في المواضع اآلتية     حمزة بن يحيى انظر ترجمة ) 2(

   .٧/٤٣٠لسان الميزان ، ٥٨٩ص

محمـد بـن إسـماعيل      ، الضعفاء الـصغير  ، ٦/٣٠١ التاريخ الكبير    :في المواضع اآلتية    علي بن يزيد    انظر ترجمة    )3(

 كتاب الـضعفاء  ، ٨٢ص، هـ١٣٩٦، األولى،  حلب -دار الوعي : ط  ، محمود إبراهيم زايد  : تحقيق  ، )هـ٢٥٦(البخاري

الكامل في  ،  ٢/١١٠كتاب المجروحين     ، ٦/٢٠٨الجرح والتعديل   ، ٣/٢٥٤الضعفاء الكبير   ، ٧٧والمتروكين للنسائي ص  

: ط  ، فاروق حمادة : تحقيق  ، )هـ٤٣٠(أحمد بن عبد اهللا بن أحمد أبو نعيم األصبهاني        ، الضعفاء، ٥/١٧٨ضعفاء الرجال   

الكـشف  ، ٢/٤٩الكاشـف   ، ٢١/١٧٨تهذيب الكمال   ، ١١٦ص، ١٩٨٤ -هـ١٤٠٥، األولى،  الدار البيضاء  -دار الثقافة 

    . ٧/٣١٤لسان الميزان ، ٤٠٦تقريب التهذيب ص، ٧/٣٤٦تهذيب التهذيب ، ١٩١الحثيث ص

   .٤٩ محمد بن شعيب سبقت ترجمته ص)4(

   . ٣/٢٨٣تهذيب التهذيب ، ٩/٣٥٤تهذيب الكمال ) 5(

تهـذيب الكمـال    ، ٣/٦٠٧الجرح والتعديل   ، ٣/٤٣١التاريخ الكبير   :  المواضع اآلتية    في يمةوث بن فرزترجمة  انظر  ) 6(

   .  ٧/٢٢٠لسان الميزان ، ٢١٥تقريب التهذيب ص، ٣/٢٨٣تهذيب التهذيب ، ١/٤٠٤الكاشف، ٩/٣٥٣



ـــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــــــــــــــــ         ــــ

 

   ٥٣  

 أربـع  سـنة  إلـى  عاش ثم، سنة وسبعون أربع وله، وصحب، الفتح يوم أسلم، المؤمنين

   . أنه لم يلقه ميحدن وبي، )١(ـان عالمـاً بالنسبوك، بعدها أو وخمسين

   .)٢( "بن عباس التفسيرالم يسمع من  : " علي بن أبي طلحة في ميحدقال . ٢

 وأربعين ثالث سنة مات، حمص سكن، العباس بني مولى )سالم( طلحة أبي بن علي    و

سـماعه  وقد نفى دحيم    ، )٤(مجاهد بينهما؛  منه يسمع ولم، عباس بنا عن روى، )٣(ومائة

   .التفسير   ابن عباسمن

صحبت يحيى بن أبـي      : " )٥( من حديث الوليد بن سليمان     م تعجباً يحعة لد أبوزر قال   .٣

        المطاع كيف يحدث عبد اهللا بن العالء بن ز٦(رب(    عنه أنه سمع الع مع قرب عهد    باضر

   . )٧("باض قديم الموت روالع، أنا من أنكر الناس لهذا: " قال  ،! ؟يحيى

 بـن  باضرعال :نع روى ،)٨(اللب أخت بنا ينّدراُأل شيرالقُ المطاع أبي بن يحيىو    

 بعـد  مـات  ،حمـص  ونـزل  الـصفة  أهل من كان صحابي ،نجيح أبو ،السلمي سارية

                                                           
عبـداهللا بـن   : تحقيـق  ، )هـ٢٤١(أحمد بن حنبل، األسامي والكنى : انظر ترجمة حكيم بن حزام في المواضع اآلتية         ) 1(

معرفـة  ، ٣/١١التاريخ الكبير   ، ١٠٦ص، م١٩٨٥ -هـ١٤٠٦،  األولى،  الكويت –مكتبة دار األقصى  : ط  ، يعيوسف الجد 

، ٢/٥٣٣التعـديل والتجـريح     ، ١٢مشاهير علماء األمصار ص   ، ٣/٧٠الثقات  ، ٣/٢٩٨الجرح والتعديل   ، ١/٣١٦الثقات  

ـ   ، ٢/٣٨٤تهذيب التهذيب   ، ١/٣٤٧الكاشف  ، ٧/١٧تهذيب الكمال    ، ٢/٣٤٢لـسان الميـزان    ، ١٧٦ ص ذيبتقريـب الته

   .٢/١١٢اإلصابة 

   .٧/٢٩٨تهذيب التهذيب ، ١/٢٣٤جامع التحصيل ، ٥/١٦٣ميزان االعتدال ، ٢٠/٤٩١تهذيب الكمال ) 2(

الضعفاء الكبير  ، ٢/١٥٦معرفة الثقات   ، ٦/٢٨١التاريخ الكبير   : انظر ترجمة علي بن أبي طلحة في المواضع اآلتية          ) 3(

جـامع  ، ٢٠/٤٩٠تهذيب الكمـال    ، ١٨٢مشاهير علماء األمصار ص   ، ٧/٢١١الثقات  ، ٦/١٨٨تعديل  الجرح وال ، ٣/٢٣٤

   .٤٠٢تقريب التهذيب ص، ٧/٢٩٨تهذيب التهذيب ، ٢/٤١الكاشف ، ٢٤٠التحصيل ص

   . ٥٦٨تهذيب التهذيب ) 4(

   . ٥٨٢تقريب التهذيب ص . السادسة من ثقة ،القرشي السائب أبي بن سليمان بن الوليد: الوليد بن سليمان هو ) 5(

)6 (     عبد اهللا بن العالء بن زهو رب  :      عبد اهللا بن العالء بن زوله وستين أربع سنة مات السابعة من ثقة الربعي الدمشقي رب 

   . ٣١٧تقريب التهذيب ص. وثمانون تسع

   .١١/٢٤٥تهذيب التهذيب ) 7(

الثقـات  ، ٩/١٩٩٢الجرح والتعـديل    ، ٨/٣٠٦التاريخ الكبير    : في المواضع اآلتية   المطاع أبي بن  يحيى ر ترجمة انظ) 8(

تقريب التهذيب  ، ١١/٢٤٥تهذيب التهذيب   ، ٢/٣٧٦الكاشف  ، ٢٤٠جامع التحصيل ص  ، ٣١/٥٣٨تهذيب الكمال   ، ٥/٥٢٨

   . ٧/٤٣٧لسان الميزان ، ٥٩٧ص
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   ٥٤  

م إلى أن روايته عـن      يحأشار د  "و، وقد أنكر دحيم سماع يحيى من العرباض      ، )١(السبعين

العقد استبعد    : "  الذهبي وقال، )٢ "(باض مرسلة ردحلقيه للعرباض فلعله أرسل عنـه       مي 

   . )٣(" يلحقوهم  فهذا في الشاميين كثير الوقوع يروون عمن لم

  :بيان من اختلط من الرواة : ثالثاً ث

  .) ٤(" إسماعيل بن عياش في الشاميين غاية وخلط عن المدنيين : " ميحدقال . ١

 اثنتين أو إحدى سنة مات، صيمالح عتبة أبو، العنسي يمسل بن عياش بن إسماعيل     و

  .عن المدنيين  أنه خلط ميحدوبين ، )٥(سنة وسبعون بضع وله،  ومائةوثمانين

  مخرج إبراهيم سـنة خمـس وأربعـين        اختلط عروبة أبي بن سعيد إن  "ميحدقال  . ٢

  .  )٦(" ومائة

  ةـنس اتـم، البصري النضر أبو ،موالهم يركُشْالي مهران:  عروبة أبي بن سعيد     و

 عروبـة  أبي بن سعيد خلط  : "معين بن يحيى  قال ،)٧(ومائة وخمسين سبع  :وقيل، ست

 منه سمع ومن -ئةاوم يعنى -وأربعين ثنتين سنة حسن بن اهللا عبد بن إبراهيم هزيمة بعد

  .  هط وبين زمناختال ميحدبين قد و ،)٨( "بشي فليس ذلك بعد

                                                           
الجـرح  ، ٧/٨٥ريخ الكبيـر    التا، ٧/٤١٢الطبقات الكبرى ص   :في المواضع اآلتية    انظر ترجمة العرباض بن سارية      ) 1(

اإلصـابة  ، ٣٨٨تقريب التهـذيب ص   ، ٢/١٧الكاشف  ، ٥١مشاهير علماء األمصار ص   ، ٣/٣٢١الثقات  ، ٧/٣٩والتعديل  

٧/٤١٢ .   

   . ٥٩٧تقريب التهذيب ص) 2(

   . ٧/٢٢١ميزان االعتدال في نقد الرجال ) 3(

   . ٨/٣١٩ء سير أعالم النبال، ١/٢٨٢تهذيب التهذيب ، ٣/١٧٦تهذيب الكمال ) 4(

الـضعفاء  ، ١/١٦الضعفاء والمتروكين   ، ١/٣٦٩التاريخ الكبير   :  في المواضع اآلتية   عياش بن إسماعيل ر ترجمة انظ) 5(

تهـذيب  ، ١٩الكواكـب النيـرات ص    ، ١/٢٤٨الكاشف  ، ٣/١٦٣تهذيب الكمال   ، ٢/١٩١الجرح والتعديل   ، ١/٨٨الكبير  

   . ٧/١٧٨ميزان لسان ال، ١٠٩تقريب التهذيب ص، ١/٢٨٠التهذيب 

   . ٤/٥٧تهذيب التهذيب ، ١٢/٥٠٤تهذيب الكمال ) 6(

الـضعفاء  ، ١/٤٠٣معرفـة الثقـات     ، ٣/٥٠٤ التاريخ الكبير    :في المواضع اآلتية     عروبة أبي بن  سعيد انظر ترجمة ) 7(

، ٣/١٠٨٥ح  التعديل والتجري ، ١٥٨مشاهير علماء األمصار ص   ، ٦/٣٦٠الثقات  ، ٤/٦٥الجرح والتعديل   ، ٢/١١١الكبير  

الكواكـب النيـرات    ، ١/١٧٧تذكرة الحفاظ   ، ١/٤٤١الكاشف  ، ١١/٥تهذيب الكمال   ، ٣/٣٩٣الكامل في ضعفاء الرجال     

، ٢٣٩تقريـب التهـذيب ص    ، ٤/٥٦تهذيب التهـذيب    ، ٣١صطبقات المدلسين   ، ٨٨ ص التبيين ألسماء المدلسين   ،٣٧ص

   . ٧/٢٣٠لسان الميزان ، ٥٤٠تعجيل المنفعة ص

    . ٣٧ النيرات صالكواكب) 8(
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   ٥٥  

א - א:א מ،מ،א א،א א
:    

بيان مهن الـرواة     : في بيانه ألحوال الرجال    أيضاً   ميحد     من المعارف التي اهتم بها      

  :وفيما يلي نماذج على هذا التعريف ، وبلدانهم وما امتازوا به من خصالووظائفهم 

   :  ووظائفهممهن الرواة بيان :  أوالً -

 )١( كان قاضياً على دمشق فـي واليـة يزيـد          : " الدرداء أبي بن بالل في   ميحدقال   .١

وقال دحيم عن الوليد بن مسلم حدثني خالـد بـن           ، )٣(" )٢(وبعده حتى عزله عبد الملك    

 فرأيته  على القضاء في زمان عبد الملك       بالل بن أبي الدرداء    رأيت: " يزيد عن أبيه قال     

  هـذا شـاهد زور    : ال يضرب شاهد الزور بالسوط ولكن يقفه بين عمد الدرج ويقـول             

   .   )٤("فاعرفوه 

  الثـث : لـوقي،  اثنتين سنة مات، قشْمد قاضي ،األنصاري الدرداء أبي بن اللوب     

  عزله إلى أن ، ى قضاء دمشق في والية يزيد وبعده      كان عل :  بأنه   ميحدعرفه  ، )٥(وتسعين

  . الملك عبد 

   .)٦( "صاحب فتيا: "  يزيد بن خالد في ميح دقال. ٢

   مـهاش أبو، هـأبي جد إلى بـينس وقد، مالك أبي بن الرحمن عبد بن يزيد بن خالد     و

  

  

  

                                                           
 يكمـل  ولـم  أربـع  سنة ومات ،ستين سنة الخالفة ولي ،خالد أبو ،األموي سفيان أبي بن معاوية بن يزيد: يزيد هو   ) ١(

   . ٦٠٥تقريب التهذيب ص . الثالثة من ،عنه يروى أن بأهل ليس ،األربعين

 علم طالب كان ،الدمشقي ثم المدني الوليد أبو ،األموي العاص أبي بن الحكم بن مروان بن الملك دبع: عبد الملك هو    ) ٢(

 ،الرابعـة  من ،سنين تسع الزبير البن منازعاً وقبلها استقالالً سنة عشرة ثالث ملك ،حاله فتغير بها اشتغل ثم الخالفة قبل

   . ٣٦٥تقريب التهذيب ص . الستين جاوز وقد شوال في وثمانين ست سنة ومات

   . ١/٤٤٠تهذيب التهذيب ) ٣(

   . ٤/٢٨٦ كمال تهذيب ال)٤(

الثقـات  ، ٢/٣٩٧الجـرح والتعـديل     ، ٢/١٠٧التاريخ الكبير   : انظر ترجمة بالل بن أبي الدرداء في المواضع اآلتية          ) ٥(

تقريـب  ، ١/٤٤٠تهذيب التهـذيب    ، ١/٢٧٧الكاشف  ، ٤/٢٨٥تهذيب الكمال   ، ١١٥مشاهير علماء األمصار ص   ، ٤/٦٤

   .١٢التهذيب ص

   . ٣/١٠٩تهذيب التهذيب ، ٢/٤٣١ميزان االعتدال ، ٨/١٩٨تهذيب الكمال ) ٦(
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   ٥٦  

الدفه  ، )١(ثمانين بنا وهو،  ومائة وثمانين خمس سنة مات ،يـقشْمعردحكـان  :   بأنه مي

  . صاحب فتيا

كـان  : "  قال    عن عثمان بن أبي عاتكة     - يعني دحيم  -ل يعقوب بن سفيان وسألته    قا. ٣

   .  )٢(" الجند معلم أهل الشام وقاص

 ثنتين سنة مات،  القاص الدمشقي حفص أبو ،األزدي سليمان العاتكة أبي بن عثمانو     

  .  بين دحيم أنه كان معلم أهل الشام ، )٣(ومائة وخمسين

: أخبرني علي بن عيـاش قـال        " :  في محمد بن الوليد بن عامر الزبِيدي         ميحدقال  . ٤

   .)٤(" ...كان الزبيدي على بيت المال

  أصحاب كبار من، القاضي صيمالح الهذيل أبو، الزبِيدي عامر بن الوليد بن محمدو     

كان على  : أنه   ب ميح د عرفه، )٥( ومائة وأربعين تسع أو، سبع أو، ست سنة مات، الزهري

  .بيت المال 

 بيت على كان الجهني اهللا عبد بن مسلمة اسمه : "اهللا  في مسلمة بن عبد     دحيم   قال. ٥

   .  )٦( "بدمشق الزكاة تابوت على أيضا وكان هشام زمن المال

كان علـى   بين دحيم أنه    ، )٧(الدمشقي الحميري الجهني ربعي بن اهللا عبد بن مسلمة و    

         . ال زمن هشام بيت الم

                                                           
تهـذيب  ، ٣/١٠الكامل في ضعفاء الرجـال      ، ٣/١٨٤التاريخ الكبير   : في المواضع اآلتية     يزيد بن خالد انظر ترجمة ) ٧(

   . ٧/٢٠٩لسان الميزان ، ١٩١تقريب التهذيب ص، ٣/١٠٩تهذيب التهذيب ، ١/٣٧٠الكاشف ، ٨/١٩٦الكمال 

،  بيـروت  -دار الكتب العلميـة   : ط، خليل المنصور : تحقيق  ، )هـ٢٢٧(يعقوب بن سفيان الفسوي     ، ة والتاريخ المعرف) 2(

   . ١/١٥، م١٩٩٩ -هـ١٤١٩

كتـاب  ، ٢/١٢٨معرفـة الثقـات     ، ٦/٢٤٣التاريخ الكبيـر    :  في المواضع اآلتية     العاتكة أبي بن عثمانانظر ترجمة   ) 3(

مشاهير علمـاء  ، ٧/٢٠٢الثقات ، ٦/١٦٣الجرح والتعديل ، ٣/٢٢١فاء الكبير الضع، ٤٥الضعفاء والمتروكين للنسائي ص   

، ٣٨٤تقريب التهذيب ص  ، ٧/١١٥تهذيب التهذيب   ، ٢/٨الكاشف  ، ٥/١٦٤الكامل في ضعفاء الرجال     ، ١٨٢األمصار ص 

     .٧/٣٠١لسان الميزان 

   .٢٦/٥٩٠تهذيب الكمال ) 4(

مشاهير علماء األمـصار    ، ٧/٣٧٣الثقات  ، ١/٢٥٤التاريخ الكبير   : تية  انظر ترجمة محمد بن الوليد في المواضع اآل       ) 5(

   . ٥١١تقريب التهذيب ، ٩/٤٤٣تهذيب التهذيب ، ٢٦/٥٨٦تهذيب الكمال ، ١٨٢ص

   .  ٥٨/٢٥تاريخ دمشق ) 6(

لثقـات  ا، ٨/٢٦٩الجـرح والتعـديل     ، ٧/٣٨٨التاريخ الكبيـر    : انظر ترجمة مسلمة بن عبد اهللا في المواضع اآلتية          ) 7(

تقريب التهذيب  ، ١٠/١٣١تهذيب التهذيب   ، ٢٥٦الكشف الحثيث ص  ، ٢/٢٦٢االكاشف  ، ٢٧/٥٦١تهذيب الكمال   ، ٧/٤٩٠

   .   ٥٣١ص
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   ٥٧  

  

  :  بيان بلدان الرواة :  ثانياً -

سمين المتفقين في   فإن ذلك ربما ميز بين اال     ، ة أوطان الرواة وبلدانهم أمر مهم     معرف     " 

فربما كانا أو أحدهما من بلد أحد المتفقين        ، ظر في شيخه وتلميذه الذي روى عنه      فين، اللفظ

لـه   السيما إذا لم يعـرف    ، المذكور في السند  لديهما هو   في االسم فيغلب على الظن أن ب      

أو ذكر مكان السماع على السماع      ، يضاً ربما استدل بذكر وطن الشيخ     وأ، بغير بلده  سماع

وكان لدى دحيم   ، )١"(بين الراويين إذا لم يعرف لهما اجتماع عند من ال يكتفي بالمعاصرة             

                                      :دراية ببلدان الرواة خاصة بأهل الشام 

   . )٢(" حمصي ... يزيد بن ثور : "م يحدقال . ١

 خمـس  أو ثـالث   :وقيـل ، خمـسين  سنة مات، صيمالح خالد أبو ،يزيد بن ثورو     

  .  )٤(حمصي ميحدنسبه ، )٣( ومائةوخمسين

   .)٥(" صمشيخ من شيوخ ح : " بةوعمر بن رفي م يحدقال . ٢

   . من شيوخ حمص:   بأنهميحدعرفه ، )٦(صيم الحالتغلبي بةور بن عمر     و

   .)٧( " ثقة من شيوخ دمشق : "يزيد بن عبيدة بن أبي المهاجر. ٣

  

  
                                                           

   .٢/٧٩١الشذا الفياح ) 1(

   . ٢/٣٠تهذيب التهذيب ، ٤/٤٢٢تهذيب الكمال ) 2(

الـضعفاء  ، ١/٢٦١معرفة الثقـات    ، ٢/١٨١التاريخ الكبير   :  المواضع اآلتية    في زياد بن يزيد بن ثور ترجمةانظر  ) 3(

مشاهير علمـاء األمـصار     ، ٢/١٠٢الكامل في ضعفاء الرجال     ، ٦/١٢٩الثقات  ، ٢/٤٦٨الجرح والتعديل ، ١/١٧٨الكبير  

تـذكرة  ، ١/٢٨٥الكاشف  ، ٥٢التبيين ألسماء المدلسين ص   ، ٤/٤١٨تهذيب الكمال   ، ١/٤٥٠التعديل والتجريح   ، ١٨١ص

، ٥٣٨تعجيـل المنفعـة ص    ، ١٣٥تقريب التهذيب ص  ، ٢/٣٠تهذيب التهذيب   ، ١٥٣صيل ص جامع التح ، ١/١٧٥الحفاظ  

   .٧/١٨٧لسان الميزان 

 بـين  وهـي ، كبيرة عال تل على حصينة قلعة القبلي طرفه وفي، سورم كبير قديم مشهور بلد : وهو صمح نسبة إلى    )4(

 بن حمص  :وقيل، مكنف بن جان بن المهر بن مصح : له يقال رجل بناه، ويؤنث يذكر، الطريق نصف في وحلب دمشق

   . ٢/٣٠٢معجم البلدان : انظر . العمليق مكنف

   . ٧/٣٩٢تهذيب التهذيب ، ٥/٢٣٦ميزان االعتدال ، ٢١/٣٤٤تهذيب الكمال ) 5(

، ٢/٦٠الكاشـف   ، ٦/١٩٨الجرح والتعديل   ، ٦/١٥٥التاريخ الكبير   :  في المواضع اآلتية     بةور بن عمرانظر ترجمة   ) 6(

   . ٧/٣١٧لسان الميزان ، ٤١٢تقريب التهذيب ص، ٧/١٧٥الثقات 

   . ١١/٣٠٦تهذيب التهذيب ، ٣٢/٢٠٨تهذيب الكمال ) 7(
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   ٥٨  

  

مـن  : وبين أنه   ، ميحدوثقه  ، )١(قيشْمالد ونيكُالس المهاجر أبي بن عبيدة بن يزيدو     

  .شيوخ دمشْق 

  ) .٢( "هو رجل أهل الشام: " عبد الرحمن بن غنم في م يحدقال . ٤

رجل :  بأنه   ميحدعرفه  ، )٣(وسبعين ثمان  سنة مات، األشعري منْغَ بن الرحمن عبدو     

    .من أهل الشام 

   كان بحمـص ثـم انتقـل إلـى        ، ثقةجيد الحديث    : " الممعاوية بن سّ  في   ميحدقال  . ٥

د٤( "قشْم( .  

 فـي  اتـم ،صمح يسكن وكان، قيشْمالد سالم أبو، سالم أبي بن المس بن معاويةو    

   .وذكر تنقالته ورحالته ونزوله البالد ، ميحدوثقه ، )٥( ومائةسبعين سنة حدود

  :   بيان ما امتازوا به من خصال :  ثالثاً -

  ) . ٦( "من أشراف البلدوكان ، كان ثقة: "  العالء بن اهللا عبدفي  ميحد قال. ١

وبين أنه من أشـراف     ، ميحدوثقه  ، )٧(عيبالر قيشْمالد ربز بن العالء بن اهللا عبد     و

   .البلد 

  من غلب  :مسهر أبو قال وإسالم وورع فضل له كان : " عيسى بن أيوبفي  ميحد قال. ٢

  .) ٨(" أفهمه لم شيئاً فذكر وكذا كذا فعل أنه هاشم أبي ورع
                                                           

، ٧/٦١٦الثقـات   ، ٩/٢٧٩الجرح والتعديل   ، ٨/٣٤٨التاريخ الكبير   :  في المواضع اآلتية     عبيدة بن يزيد انظر ترجمة ) 1(

   . ٦٠٣تقريب التهذيب ص، ١١/٣٠٦التهذيب تهذيب ، ٢/٣٨٨الكاشف ، ٣٢/٢٠٧تهذيب الكمال 

   . ٥/١٠٦اإلصابة ) 2(

الجرح والتعـديل   ، ٢/٨٤معرفة الثقات   ، ٥/٢٤٧التاريخ الكبير   : انظر ترجمة عبد الرحمن بن غنم في الواضع اآلتية          ) 3(

الكاشـف  ، ١٧/٣٣٩تهذيب الكمال   ، ٢/٨٧٥التعديل والتجريح   ، ١١٢مشاهير علماء األمصار ص   ، ٥/٧٨الثقات  ، ٥/٢٧٤

اإلصـابة  ، ٣٤٨تقريب التهـذيب ص   ، ٦/٢٢٥تهذيب التهذيب   ، ٢٢٥جامع التحصيل ص  ، ١/٥١تذكرة الحفاظ   ، ١/٦٤٠

٤/٣٥٠.   

   . ١٠/١٨٨تهذيب التهذيب ) 4(

، ٧/٤٦٩الثقـات   ، ٢/٢٨٤معرفة الثقـات    ، ٧/٣٣٥التاريخ الكبير : في المواضع اآلتية     سالم بن معاويةانظر ترجمة   ) 5(

تذكرة الحفـاظ   ، ٢/٢٧٦الكاشف  ، ٢٨/١٨٤تهذيب الكمال   ، ٢/٧١٧التعديل والتجريح   ، ١٨٤ء األمصار ص  مشاهير علما 

   . ١٠/١٨٨تهذيب التهذيب ، ٢٨٢جامع التحصيل ص، ١/٢٤٢

   . ٥/٣٠٦تهذيب التهذيب ) 6(

   . ٥٣سبقت ترجمته ص:  العالء بن اهللا عبد) 7(

   . ٨/١٨٥تهذيب التهذيب ) 8(
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   ٥٩  

ـ د بين، )١(قيشْمالد هاشم أبو، ديزاَأل نييالقَ أيوب بن عيسىو      فـضالً .لـه أن   يمح 

  . اً  وإسالماًوورع

: مـسلم   الوليد بن   فأي الثالثة أحب إليك من أصحاب        : " ميحدقلت ل ، قال أبو زرعة  . ٣

وأقدمهم ، سهموليد أكي : " قال  ، أو العباس المكتب  ، أو صفوان بن صالح   ، ةعتبوليد بن   

  . ) ٢( "وقد كان يحضر صغيراً، طلباً

  ، ومائتينأربعين سنة مات، المقرىء قيشْمالد العباس أبو، األشجعي عتبة بن الوليدو  

، )٥(والعباس، )٤(صفوان:  على أصحاب الوليد بن مسلم       ميحدقدمه  ، )٣(وستون أربع وله

   . ر في الصغوالحضور، وقدم الطلب، لما امتاز به من الكياسة

  .)٦(" كان هو وإسماعيل بن عبيد اهللا فارسي الجند          : "قال دحيم في عطية بن قيس       . ٣

 وقـد ومائـة    وعشرين إحدى سنة مات ،الشامي يحيى أبو، الكالبي قيس بن عطية كككك

    أبو  ،الدمشقي موالهم المخزومي المهاجر أبي بن اهللا عبيد بن إسماعيلو ،)٧(المائة جاز

  دحـيم أنهمـا فارسـي     بين  ،)٨(سنة سبعون وله  ومائة وثالثين إحدى سنةمات   الحميد دعب

  .  الجند 

                                                           
الكاشـف  ، ٢٢/٥٨٧تهـذيب الكمـال   ، ٦/٢٧٢الجرح والتعـديل  : في المواضع اآلتية   أيوب بن عيسى انظر ترجمة ) 1(

   .٤٣٨تقريب التهذيب ص، ٨/١٨٥تهذيب التهذيب ، ٢/١٠٨

   . ١١/١٢٤تهذيب التهذيب ، ٣١/٤٩تهذيب الكمال : انظر ) 2(

، ٩/٢٢٦الثقـات   ، ٩/١٢جرح والتعـديل    ال، ٨/١٥٠التاريخ الكبير   : في المواضع اآلتية     عتبة بن الوليد انظر ترجمة ) 3(

   . ٥٨٣تقريب التهذيب ص، ١١/١٢٤تهذيب التهذيب ، ٢/٣٥٣الكاشف ، ٣١/٤٦تهذيب الكمال 

 قاله التسوية تدليس يدلس وكان، ثقة، قيشْمالد الملك عبد أبو موالهم ،الثقفي صفوان بن صالح بن صفوان: صفوان هو ) 4(

  .٢٧٦ص تقريب التهذيب، سنة سبعون وله، وثالثين تسع أو، سبع أو، ثمان سنة مات، العاشرة من، الدمشقي زرعة أبو

، عشرة الحادية كبار من، يخطىء صدوق، المعلم قيشْمالد الفضل أبو، البجلي محمد بن عثمان بن عباس: العباس هو   ) 5(

  . ٢٩٣ص تقريب التهذيب  .وستون ثالث وله، وثالثين تسع سنة مات

   .  ٦/١٣٢الء سير أعالم النب) 6(

، ٥/٢٦٠الثقـات  ، ٦/٣٨٣الجـرح والتعـديل   ، ٧/٩التاريخ الكبير : انظر ترجمة عطية بن قيس في المواضع اآلتية   ) 7(

الكاشف ، ٢٠/١٥٣تهذيب الكمال   ، ٤٠/٤٦٧تاريخ دمشق   ، ٣/١٠٤٣التعديل والتجريح   ، ١١٥مشاهير علماء األمصار ص   

   . ٣٩٣تقريب التهذيب ص، ٧/٢٠٣تهذيب التهذيب ، ٢٣٩جامع التحصيل ص، ٢/٢٧

الـضعفاء  ، ١/٢٦٦معرفـة الثقـات   ، ١/٣٦٦التاريخ الكبير : انظر ترجمة إسماعيل بن عبيد اهللا في المواضع اآلتية      ) 8(

، ١/٣٧٠التعـديل والتجـريح     ، ١٧٩مشاهير علماء األمصار ص   ، ٦/٤٠الثقات  ، ٢/١٨٢الجرح والتعديل   ، ١/٨٦الكبير  

   . ١٠٩تقريب التهذيب ص، ١/٢٧٧تهذيب التهذيب ، ١٤٦جامع التحصيل ص، ١/٢٤٨اشف الك، ٣/١٤٣تهذيب الكمال 
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   ٦٠  

وكان : قال   ، )١(لما مات مكحول أحدقوا بيزيد بن يزيد      : " دحيم عن أبي مسهر     قال  . ٣

 وكانوكان وكان وكان    .)٤(" فأوسعهم   )٣( فتحولوا إلى سليمان بن موسى     )٢(رجالً سكيتاً 

  .أي كثير السكوت قليل الكالم : بين دحيم أن يزيد بن يزيد كان رجالً سكيتاً  وكان

       

א− א:א א א          :א

       وهـو ، لـيس مـن أهـل الحـديث        " : القاسـم  بن عيسى بن محمدفي   ميحدقال       

    وقـال فـي   ، )٦("يت أحداً يشك أنه قـدري        رأ ما: " ثور بن يزيد    وقال في   ، )٥( "قدري

   . )٧( " ثقة يرمي بالقدر " :بن ثوبان العنسي عبد الرحمن بن ثابت

 مـات ، موالهم األموي قيشْمالد -بالتصغير – سميع بن القاسم بن عيسى بن محمد     و

 منالرح عبدو، )٩(يزيد بن ثورو، )٨(نتسعي من نحو وله، ومائتين ست: وقيل، أربع سنة

 تـسعين  بـن ا وهو،  ومائة وستين خمس سنة مات ،قيشْمالد العنسي ثوبان نـب ثابت بن

، لتقدير إلى أنفسهم ال إلى الصانع     هم الذين نسبوا ا   : " والقدرية  ، بين أنهم قدرية  : ) ١٠(سنة

، وليس اهللا خالق ألفعـالهم    ، وإرادة وأفعال العباد مخلوقة لهم    وقالوا إن اهللا ليست له قدرة       

                                                           
   .٤٦سبقت ترجمته ص: يزيد بن يزيد ) 1(

 ورجل ،السكُوت كثير كان ِإذا  :والسكُوت ،السكُوت كثير  :وسكْتيتٌ وسكِّيتٌ وساكُوتٌ وسكُوتٌ ساكتٌ رجل: السكِّيت  ) 2(

 تَكَلَّـم  فِإذا عي غير من الكالم قليل كان ِإذا  :وساكوتة وساكوتُ وسكِّيتٌ سكتٌ ورجل ،َأحسن تكلم فِإذا مالكال قليُل:  سكتٌ

نس٢/٤٣انظر لسان العرب  . َأح .   

   . ٤٥سبقت ترجمته ص: سليمان بن موسى ) 3(

   . ٣٢/٢٧٦تهذيب الكمال ) 4(

   . ٩/٣٤٦تهذيب التهذيب ، ٢٦/٢٥٥تهذيب الكمال ) 5(

   . ٢/٣٠تهذيب التهذيب ، ٤/٤٢٢تهذيب الكمال ) 6(

   . ٦/١٣٦تهذيب التهذيب ، ١/٦٢٣الكاشف، ١٧/١٦تهذيب الكمال ) 7(

، ٩/٤٣الثقـات   ، ٨/٣٧الجرح والتعـديل    ، ١/٢٠٣التاريخ الكبير   : في المواضع اآلتية     عيسى بن محمد مةانظر ترج ) 8(

تهذيب التهـذيب   ، ٥١طبقات المدلسين ص  ، ٢/٢٠٩الكاشف  ، ٢٦/٢٥٤ل  تهذيب الكما ، ٦/٢٤٦الكامل في ضعفاء الرجال     

   . ٧/٣٧١لسان الميزان ، ٥٠١تقريب التهذيب ص، ٩/٣٤٦

   . ٥٧سبقت ترجمته ص : يزيد بن ثور) 9(

الـضعفاء  ، ٢/٧٣معرفـة الثقـات     ، ٥/٢٦٥التاريخ الكبير   : في المواضع اآلتية    عبد الرحمن بن ثابت      مةانظر ترج ) 10(

الكامل في ضـعفاء الرجـال      ، ١٨١مشاهير علماء األمصار ص   ، ٧/٩٢الثقات  ، ٥/٢١٩الجرح والتعديل   ، ٢/٣٢٦الكبير  

، ٣٣٧تقريـب ص  ، ٦/١٣٦تهذيب التهـذيب    ، ١/٦٢٣الكاشف  ، ١٧/١٢تهذيب الكمال   ، ١٠/٢٢٢تاريخ بغداد   ، ٤/٢٨١

   . ٧/٢٧٨لسان الميزان 
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   ٦١  

بتنـاهي  : وكان أبو الهذيل العالّف شـيخهم األكبـر يقـول           ، الشر فعل العبد وحده   وأن  

  .  )١("عمله  مقدورات اهللا حتى إذا انتهت لم يعد قادراً على شيء وفسر قدرة اهللا بأنها

  

א− א:א א א :א
وما ،  ووفيات ضبط بها أحوالهم المختلفة من مواليد          اهتم العلماء بتواريخ الرواة التي تُ     

ومعرفـة  ، لما لذلك من أهمية كبيرة تتمثل في فضح الكـذابين         ،  وأحداث شهدوه من وقائع  

اة الكـذب   لما استعمل الرو  : " قال سفيان الثوري    ، ونحو ذلك ، اتصال األسانيد وانقطاعها  

؛ يعني  همتم الشيخ فحاسبوه بالسنين   ذا ات إ: " وقال حفص بن غياث     ، "استعملنا لهم التاريخ    

وفيما يلي  ،  مرجعاً للنقاد  وكان، وقد برع دحيم في هذا الباب     ، )٢("سنه وسن من كتب عنه      

  :  نماذج

  : مواليدهم ووفياتهم معرفة تواريخ الرواة:  أوالً -

  : ومن ذلك ، بّين دحيم مواليد الرواة*       

  .)٣"( ومائة ولد يحيى بن حسان سنة أربع وأربعين ": حسان بن يحيىفي  قال دحيم. ١

  . ذكر دحيم سنة والدته  فقط ، )٤(من البصرة، يسينّالتيحيى بن حسان  وهو     

   .)٥(" سنة خمس وخمسين ومائة ولدت: " يقول  قال دحيم سمعت يحيى بن بكير. ٢

  ، )٦(جده إلى ينسب وقد، يالمصر موالهم المخزومي بكير بن اهللا عبد بن يحيى وهو     

                                                           
 الـساري   هـدي ،  وما بعدها  ٢٧٢صشرح العقيدة الطحاوية    ، ١/٤٤الملل والنحل   ، ٣٢٧الفَرقُ بين القرق ص    : انظر) 1(

   .  ٣١٥وموسوعة الفرق والجماعات والمذاهب اإلسالمية ص، ٦٨٥مقدمة صحيح البخاري ص

   . ٢/١٩٩تدريب الراوي ) 2(

 ط، مان أحمد عبد اهللا أحمد سلي    : تحقيق، )هـ٣٩٧(مد بن عبد اهللا بن أحمد الربعي      مح، ١/٣٣٧مولد العلماء ووفياتهم    ) 3(

   . ٣١/٢٦٨تهذيب الكمال ، هـ١٤١٠، األولى،  الرياض–دار العاصمة: 

، ٩/٢٥٢الثقات  ، ٩/١٣٥الجرح والتعديل   ، ٨/٢٦٩التاريخ الكبير   : انظر ترجمة يحيى بن حسان في المواضع اآلتية         ) 4(

تهـذيب التهـذيب    ، ٢/٣٦٣الكاشـف   ، ٣١/٢٦٦تهـذيب الكمـال     ، ٦٤/١١١تاريخ دمشق   ، ٣/١٢٠٦التعديل والتجريح   

   . ١١/١٧٣تقريب التهذيب ، ١١/١٧٣

   . ١/٣٦٣مولد العلماء ووفياتهم ) 5(

كتـاب الـضعفاء والمتـروكين للنـسائي     ، ٨/٢٨٤التاريخ الكبيـر  : انظر ترجمة يحيى بن بكير في المواضع اآلتية   ) 6(

الكاشـف  ، ٣١/٤٠١يب الكمـال    تهـذ ، ٣/١٢١٢التعديل والتجريح   ، ٩/٢٦٢الثقات  ، ٩/١٦٥الجرح والتعديل   ، ١٠٧ص

   . ٧/٤٣٤لسان الميزان ، ٥٩٢تقريب التهذيب ص، ١١/٢٠٨تهذيب التهذيب ، ٢/٤٢٠تذكرة الحفاظ ، ٢/٣٦٩
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   ٦٢  

   . سنة والدته عنه نقل دحيم 

  . )١("سنة أربعين ومائة صفر  في ولد: "  أبي مسهر قال دحيم في .٣

ر ـم الشه ـدحيذكر  و،  )٢(الدمشقي مسهر أبو ،الغساني مسهر بن األعلى عبد وهو     

      . والسنة التي ولد فيها 

  . )٣( "ولدت في شوال سنة سبع ومائة: ابن عيينة يقول سمعت  : " م يحدقال . ٤

 مات، يكالم ثم، وفيالكُ محمد أبو، الهاللي ميمون عمران أبي بن عيينة بن سفيانو     

الشهر والـسنة    عنه ميحدنقل  و، )٤(نةس وتسعون إحدى وله، وتسعين ثمان سنة رجب في

  .التي ولد فيها 

 فـي   قـال و ،)٥( "سـتين  سنة مالك أبي بن يزيد ولد" :  مسهر أبي عن  ميحد قال .٥

   . )٦( "سمعت أبا مسهر يحدث عن ابن أبي مالك أن أباه ولد سنة ستين : " موضع آخر

 -دحيم عـن أبـي مـسهر       نقل   ،)٧(     ويزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني الدمشقي        

       .  سنة والدته -شيخه

 وعمر إسحاق بن وشعيب خالد بن صدقة: " عيب بن إسحاق    قال دحيم في ترجمة ش    . ٦

  . )٨(" ئةاوم عشرة ثماني سنة مولدهم الواحد عبد بنا

     نـب اقـإسح بن يبـشعو، )٩(الدمشقي العباس أبو ،موالهم األموي خالد بن صدقة     

                                                           
   .  ٦/٩١تهذيب التهذيب ، ٩/١٧سير أعالم النبالء ) 1(

   .    ٤٧سبقت ترجمته ص: أبو مسهر ) 2(

   . ١/٢٥٨ مولد العلماء ووفياتهم) 3(

الجـرح والتعـديل    ، ١/٤١٧معرفة الثقات   ، ٤/٩٤التاريخ الكبير    : يان بن عيينة في المواضع اآلتية     انظر ترجمة سف  ) 4(

، ١١/١٧٧تهـذيب الكمـال     ، ٣/١١٣٦ التعـديل والتجـريح   ، ١/١٤٩األمصار  مشاهير علماء   ، ٦/٤٠٣الثقات  ، ٤/٢٢٥

، ١/٢٤٥تقريب التهـذيب    ، ٤/١٠٤تهذيب التهذيب   ، ١/١٨٦جامع التحصيل   ، ١/٤٢الكواكب النيرات   ، ١/٤٤٩الكاشف  

   .٧/٢٣٣لسان الميزان 

   . ٣٢/١٢٩تهذيب الكمال ، ٦٥/٢٨٩تاريخ دمشق ) 5(

   . ٣٢/١٢٩تهذيب الكمال ) 6(

    . ٤٣سبقت ترجمته ص: يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك ) 7(

   . ١٢/٥٠٤تهذيب الكمال ) 8(

، ٦/٤٦٦الثقـات   ، ٤/٤٣٠الجرح والتعديل   ، ٤/٢٩٥ريخ الكبير   التا: انظر ترجمة صدقة بن خالد في المواضع اآلتية         ) 9(

تهذيب التهذيب  ، ١/٥٠١الكاشف  ، ١٣/١٢٨تهذيب الكمال   ، ٢/٧٩٠التعديل والتجريح   ، ١٨٤مشاهير علماء األمصار ص   

   . ٢٧٥تقريب التهذيب ص، ٤/٣٦٣



ـــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــــــــــــــــ         ــــ

 

   ٦٣  

 قـيس  بـن  الواحـد  عبد بن عمرو، )١(الدمشقي ثم البصري موالهم األموي الرحمن عبد

   .بين دحيم سنة والدتهم ، )٢(الدمشقي لميالس

الـراوي  وفـاة   سنة  يبين   في بعض المواطن  فقد كان     : الرواة   وفياتدحيم  وبّين  *      

  :  ذلك   ومن،فقط

مـات  "  : )٣(األصل قيشْمد، ليجالب اهللا عبد أبو، يسينّالت بكر بن بشرفي  م  يحدقال  . ١

   .)٤("ئتين ام سنة

     مـات أربـع   : "  )٥(اهللا عبـد  أبـو  ،الحمصي  الكالعي  دحيم في خالد بن معدان     قال. ٢

   . )٦("ومائة 

 المـصري  الـرحمن  عبـد  أبو ،الحضرمي عقبة بن لهيعة بن اهللا عبدقال دحيم في    . ٣

   . )٨("مات ابن لهيعة سنة أربع وسبعين ومائة : "  )٧(القاضي

                                                           
الجـرح  ، ٤/٢٢٣تـاريخ الكبيـر     ال، ٧/٤٧٢الطبقات الكبـرى    : انظر ترجمة شعيب بن إسحاق في المواضع اآلتية         ) 1(

، ٢٣/٨١تاريخ دمشق   ، ٣/١١٥٦التعديل والتجريح   ، ١٨٦مشاهير علماء األمصار ص   ، ٦/٤٣٩الثقات  ، ٤/٣٤١والتعديل  

   .   ٢٦٦تقريب التهذيب ص، ٤/٣٠٤تهذيب التهذيب ، ١/٤٨٦الكاشف ، ١٢/٥٠١تهذيب الكمال 

معرفـة  ، ٦/١٧٥التـاريخ الكبيـر     ، ٧/٤٧١الطبقات الكبرى    : انظر ترجمة عمر بن عبد الواحد في المواضع اآلتية        ) 2(

تهـذيب التهـذيب    ، ٢/٦٦الكاشـف   ، ٢١/٤٤٨تهذيب الكمال   ، ٨/٤٤١الثقات  ، ٦/١٢٢الجرح والتعديل   ، ٢/١٦٩الثقات  

   . ٤١٥تقريب التهذيب ص، ٧/٤٢١

الجـرح والتعـديل    ، ١/٢٤٦قـات   معرفـة الث  ، ٢/٧٠التاريخ الكبير   : انظر ترجمة بشر بن بكر في المواضع اآلتية         ) 3(

، ١/٣٨٨تهـذيب التهـذيب   ، ١/٢٧٦الكاشف ، ٤/٩٥تهذيب الكمال   ، ١/٤١٩التعديل والتجريح   ، ٨/١٤١الثقات  ، ٢/٣٥٢

   .٧/١٨٤لسان الميزان، ١٢٢تقريب التهذيب ص

   . ١/٣٨٨تهذيب التهذيب ، ٤/٩٧تهذيب الكمال ) 4(

معرفـة الثقـات    ، ٣/١٧٦التاريخ الكبير   ، ٧/٤٥٥الطبقات الكبرى   : ة  انظر ترجمة خالد بن معدان في المواضع اآلتي       ) 5(

نـاريخ  ، ٢/٥٥٣التعديل والتجريح ، ١١٣مشاهير علماء األمصار ص  ، ٤/١٩٦الثقات  ، ٣/٣٥١الجرح والتعديل   ، ١/٣٣١

تهـذيب  ، ١٧١جـامع التحـصيل ص    ، ١/٩٣تذكرة الحفاظ   ، ١/٣٦٩الكاشف  ، ٨/١٦٧تهذيب الكمال   ، ١٦/١٨٩دمشق  

   . ٣٠طبقات المدلسين ص، ١٩٠تقريب التهذيب ص، ٣/١٠٢ذيب الته

   .  ٣/١٠٢تهذيب التهذيب ، ٥/٤٤١سير أعالم النبالء ، ٨/١٧٣تهذيب الكمال ) 6(

الـضعفاء  ، ٦٦الـضعفاء الـصغير ص    ،  ٥/١٨٢التاريخ الكبير   : انظر ترجمة عبد اهللا بن لهيعة في المواضع اآلتية          ) 7(

تهذيب الكمـال   ، ٤/١١٤الكامل في ضعفاء الرجال     ، ٢/١١كتاب المجروحين   ،  ٥/١٤٥يل  الجرح والتعد ، ٢/٢٩٣الكبير  

التبيين ألسماء  ، ١٦٠الكشف الحثيث ص  ، ٢١٥جامع التحصيل ص  ، ١/٥٩٠الكاشف  ، ١/١٣٧تذكرة الحفاظ   ، ١١٥/٤٨٧

ـ   ، ٥٤٢تهجيل المنفعة ص  ، ٣١٩تقريب التهذيب ص  ، ٥/٣٢٧تهذيب التهذيب   ، ١٢٥المدلسين ص   ٧/٢٦٨زان  لـسان المي

   .٥٤طبقات المدلسين ص

   . ١/٣٩٩مولد العلماء ووفياتهم ) 8(
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   ٦٤  

مات سـتة أربـع      " : )١(القاسم أبو ،اللخمي -غرمص -رويم بن عروةقال دحيم في    . ٤

  .  )٢("وأربعين ومائة 

    .)٤( "ومائتين وأربعين نيف سنة مات : " )٣(عثمان بن أبي العاتكةفي  ميحد قال. ٥

 اهللا عبـد  أبـو  ،-األنـصاري  ثابت أبيه اسم  :يقال -مريم أبي بن يزيدقال دحيم في    . ٦

   . )٦("وأربعين ومائة مات سنة أربع  : " )٥(الدمشقي

 اهللا عبـد  أبو ،األصبحي عمرو بن عامر أبي بن مالك بن أنس بن مالكقال دحيم في    . ٧

   .)٨("مات مالك سنة تسع وسبعين ومائة  : " )٧(الهجرة دار إمام ،الفقيه المدني

  .  )١٠("سنة اثنتي عشرة ومائة  : " )٩(قال دحيم وجماعة في وفاة مكحول الشامي. ٨

مات سـنة سـبعٍ     : "  )١١(تيوريالب العباس أبو، ريذْالع ديزم بن الوليدقال دحيم في    . ٩

  . )١٢("وثمانين 

                                                           
، ٥/١٩٦الثقـات   ، ٦/٣٩٦الجرح والتعديل   ، ٧/٣٣التاريخ الكبير   : انظر ترجمة عروة بن رويم في المواضع اآلتية         ) 1(

   . ٣٨٩تقريب التهذيب ص، ٢/١٨الكاشف ، ٧/٢٨٧، ١٩٨

   .٧/١٦٢تهذيب التهذيب ، ٢٠/١٠تهذيب الكمال ) 2(

   . ٥٦سبقت ترجمته ص: عثمان بن أبي العاتكة ) 3(

   . ٧/١١٥تهذيب التهذيب ، ١/١٥المعرفة والتاريخ ) 4(

الجـرح  ، ٢/٣٦٧، ٢/٣٣٦معرفة الثقـات  ، ٣٦١التاريخ الكبير : انظر ترجمة يزيد بن أبي مريم في المواضع اآلتية     ) 5(

تهـذيب  ، ٣/١٢٣٦التعـديل والتجـريح     ، ١٨٣اء األمصار ص  مشاهير علم ، ٧/٦٢٩، ٥/٥٣٦الثقات  ، ٩/٢٩١والتعديل  

لسان ، ٦٠٥تقريب التهذيب ص  ، ١١/٣١٥تهذيب التهذيب   ، ٣٠٢جامع التحصيل ص  ، ٢/٣٨٩الكاشف  ، ٣٢/٢٤٣الكمال  

   .  ٧/٤٤٣الميزان 

   . ١١/٣١٥تهذيب التهذيب ، ٣٢/٢٤٤تهذيب الكمال ) 6(

الثقـات  ، ٨/٢٠٤الجـرح والتعـديل     ، ٢٧٥ الطبقات البن خياط ص    :انظر ترجمة مالك بن أنس في المواضع اآلتية         ) 7(

، ١/٢٠٧تذكرة الحفـاظ    ، ٢٧/٩١تهذيب الكمال   ، ٢/٦٩٦التعديل والتجريح   ، ١٤٠مشاهير علماء األمصار ص   ، ٧/٤٥٩

   . ٥١٦تقريب التهذيب ص، ١٠/٥تهذيب التهذيب 

   . ١/٤٠٧مولد العلماء ووفياتهم ) 8(

   .  ٤٥مته صسبقت ترج: مكحول الشامي ) 9(

   . ١٠/٢٥٩تهذيب التهذيب ، ٦/٨سير أعالم النبالء ) 10(

تسمية فقهاء األمصار من أصحاب رسول      ، ٨/١٥٥التاريخ الكبير   :  اآلتية   في المواضع  ديزم بن الوليدانظر ترجمة   ) 11(

 األولـى ،  ، حلـب –عي دار الـو : ط، محمود إبراهيم زايد:  تحقيق ،)هـ٣٠٣ (النسائيأحمد بن شعيب    ،اهللا ومن بعدهم  

، ١١/١٣٢تهذيب التهذيب   ، ٢/٣٥٥الكاشف  ، ٣١/٨١تهذيب الكمال   ، ٩/٢٢٤الثقات  ، ٩/١٨الجرح والتعديل   ، هـ١٣٦٩

   . ٥٨٣تقريب التهذيب ص

   . ٨/٢٧٠سير أعالم النبالء ) 12(



ـــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــــــــــــــــ         ــــ

 

   ٦٥  

 الخزاعـي  كنانة أبو أو اهللا عبد أبو ،كنانة بن عطاء بن ينضالو  وفاة  دحيم في  قال. ١٠

   . )٢("سنة سبع وأربعين ومائة أو نحوه "  : )١(الدمشقي

١١.  يحمات الذي ال أشك فيه أن سليمان بن موسى          " : )٣(موسى بن  سليمان  في مقال د

   . )٤("ومائة  سنة خمس عشرة

بعـض األوصـاف    زيادة   مع    الراوي  في بعض المواطن سنة وفاة     يبيندحيم  كان  و      

   : ومن ذلك ، األخرى

   أربع بنا وهو ،ئتينوما أربعين سنة الوليد مات : " )٥( في الوليد بن عتبةقال دحيم. ١٢

  . فبين دحيم سنة وفاته وعمره آنذاك ، )٦( "سنة وستين

١٣ . قال دحالفَ أسماء بن الحارث بن معاوية بن مروان  في ميالكوفي اهللا عبد أبو، اريز ،

 ) .٨("روية بيـوم   قبل التَّ  ومائةمات فجاءة سنة ثالث وتسعين      : "  )٧(ودمشق مكة نزيل

  .   دقته  بالتحديد مما يدل علىمع بيان سنة ويوم وفاته، فجاءةية موته وأنه كيف ميحدبين 

١٤ .قال دحلجده ينسب وقد، حلبس بن ميسرة بن يونس  فيمي، الد٩(ىـاألعم قيشْم( " :  

                                                           
علمـاء األمـصار    مـشاهير   ، ٧/٥٦٤الثقـات   ، ٨/١٨٩التاريخ الكبيـر    : انظر ترجمة الوضين في المواضع اآلتية       ) 1(

تقريب التهـذيب   ، ١١/١٠٦تهذيب التهذيب   ،  ٢/٣٤٩الكاشف  ، ٣٠/٤٤٩تهذيب الكمال   ، ١٣/٥١٢تاريخ بغداد   ، ١٨٤ص

   . ٧/٤٢٤لسان الميزان ، ١٨٥ص

   . ١/١٥المعرفة والتاريخ ) 2(

   .   ٤٥سبقت ترجمته ص: سليمان بن موسى ) 3(

   . ١/٢٧٠مولد العلماء ووفياتهم ) 4(

   .   ٥٩سبقت ترجمته ص:  بن عتبة الوليد) 5(

   . ١١/١٢٤تهذيب التهذيب )  6(

الضعفاء الكبيـر   ، ٢/٢٧٠معرفة الثقات   ، ٧/٣٧٢التاريخ الكبير   : انظر ترجمة مروان بن معاوية في المواضع اآلتية         ) 7(

تهـذيب الكمـال    ، ٢/٧٣١التعديل والتجريح   ، ١٣/١٤٩تاريخ بغداد   ، ٧/٤٨٣الثقات  ، ٨/٢٧٢الجرح والتعديل   ، ٤/٢٠٣

  ١٠/٨٨تهـذيب التهـذيب     ، ١/٢٩٥تـذكرة الحفـاظ     ، ٢/٢٥٤الكاشـف   ، ٢٠٤التبيين ألسماء المدلسين ص   ، ٢٧/٤٠٣

   . ٧/٢٨٣لسان الميزان ، ٥٢٦تقريب التهذيب ص، ١٢/٤١١و

   .٨/٢٦سير أعالم النبالء ، ٢٧/٤٠٩تهذيب الكمال ) 8(

الجرح والتعـديل    ، ٢/٣٧٩معرفة الثقات   ، ٨/٤٠٢التاريخ الكبير   : انظر ترجمة يونس بن ميسرة في المواضع اآلتية         ) 9(

تهـذيب الكمـال    ، ٣/١٢٧٥التعديل والتجـريح    ، ١٨٣مشاهير علماء األمصار ص   ، ١/٦٤٨و، ٥/٥٥٥الثقات  ، ٩/٢٤٦

   . ٦١٤تقريب التهذيب ص، ١١/٣٩٤تهذيب التهذيب ، ٢/٤٠٤الكاشف ، ٣٢/٥٤٤
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   ٦٦  

  

  

في أي سنة كـان     و، كيفية موته وأنه قتل    ميحدبين  ، )١( "ومائة قتل سنة اثنتين وثالثين    

   .ذلك 

  :  ومن ذلك ، فترة وفاة الراوي  مواطن أخرىكان دحيم يبين في و     

 أو، أمـه  والحنظلية، أوسي أنصاري صحابيوهو   ،الحنظلية بن سهل فيم  يحدقال  . ١٥

  ) .٣( "توفي في صدر خالفة معاوية"  : )٢(أبيه اسم في واختلف، هـأمهات من

 بـن  حارثـة  بني حليف الخوالني حارثال بن عبيد بن بايةع بن قيسقال دحيم في    . ١٦

 معاويـة  إمارة في توفي البدري محمد أبو بايةع بن قيس هو  ": )٤(األوس بن الحارث

   . )٥( "سفيان أبي بنا

     أبيـه  واسـم  ،الـشامي  يحيـى  أبو ،الخزاعي زكريا أبي بن اهللا عبدفي  دحيم  قال  . ١٧

  .  )٧("مات في خالفة هشام بعد مكحول : "  )٦(إياس

 " : )٨(الـشام  نـزل  مشهور صحابي ،الليثي كعب بن األسقع بن واثلةقال دحيم في    . ١٨

  . )١("مات بدمشق في خالفة عبد الملك 

                                                           
   . ١١/٣٩٤تهذيب التهذيب ) 1(

الثقـات  ، ٤/١٩٥الجـرح والتعـديل     ، ٤/١٩٨التاريخ الكبيـر    :  في المواضع اآلتية     الحنظلية بن سهلرجمة  انظر ت ) 2(

تهذيب التهـذيب   ، ٣/١٩٦اإلصابة  ، ١/٤٦٩الكاشف، ١٢/١٨١تهذيب الكمال   ، ٥٢مشاهير علماء األمصار ص   ، ٣/١٧٠

   . ٢٥٧تقريب التهذيب ص، ٤/٢١٩

   . ٤/٢١٩ تهذيب التهذيب ،٣/١٩٦اإلصابة ، ١٢/١٨٣تهذيب الكمال ) 3(

، ٧/١٥٦التـاريخ الكبيـر     ، ٥٢الكنى ص ، ٥٢األسامي والكنى ص  : انظر ترجمة قيس بن عباية في المواضع اآلتية         ) 4(

تقريـب  ، ٨/٣٥٨تهـذيب التهـذيب     ، ٢/١٤١الكاشف  ، ٢٤/٧٠تهذيب الكمال   ، ٥/٣١٦الثقات  ، ٧/١٠٢الجرح والتعديل   

   . ٥/٤٨٨ اإلصابة ،٧/٣٤٣لسان الميزان ، ٤٥٨التهذيب ص

   . ٤٩/٤٤٤تاريخ دمشق ) 5(

، ٥/٧الثقـات   ، ٥/٧الجرح والتعديل   ، ٥/٩٦التاريخ الكبير   : في المواضع اآلتية    د اهللا بن أبي زكريا      عبانظر ترجمة   ) 6(

، ٥/١٩١تهذيب التهـذيب    ، ٢١١جامع التحصيل ص  ، ١/٥٥٣الكاشف  ، ١٤/٥٢٠تهذيب الكمال   ، ٢٧/١١١تاريخ دمشق   

   .٣٠٣هذيب صتقريب الت

   . ٥/١٩١تهذيب التهذيب ، ١٤/٥٢٤تهذيب الكمال ) 7(

، ٣/٤٢٦الثقـات   ، ٩/٤٧الجرح والتعديل   ، ٨/١٨٧التاريخ الكبير   : في المواضع اآلتية    واثلة بن األسقع    انظر ترجمة   ) 8(

الكاشـف  ، ٣٠/٣٩٣تهذيب الكمال   ، ٦٢/٣٤٣تاريخ دمشق   ، ٣/١١٩٤التجريح والتعديل   ، ٥١مشاهير علماء األمصار ص   

   . ٥٧٩تقريب التهذيب ص، ١١/٨٩تهذيب التهذيب ، ٦/٥٩١اإلصابة ، ٢/٣٤٦
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   ٦٧  

  :  ومن ذلك ، مكان وفاة الراوي  مواطن أخرىوكان دحيم يبين في      

 الشام نزيل ،المكي الفهري القرشي وهب بن مالك بن مسلمة بن حبيبقال دحيم في    . ١٩

 ثبوتها والراجح ،صحبته في مختلف ،مجاهداً عليهم دخوله لكثرة الروم حبيب يسمى وكان

   .) ٣(" بدمشق توفي: "  )٢(ًصغيرا كان لكنه

 ،كعـب  بنا:  وقيل ،أبي بن اهللا عبد اسمه:  قيل ،األنصاري يبُأ يبَأقال دحيم في    . ٢٠

  بـن  عبـادة  امـرأة  ملحـان  بنـت  حـرام  أم وأمه ،زيد بن قيس بن عمرو بنا : وقيل

   .)٥( "مات ببيت المقدس: "  )٤(الصامت

٢١ .قال دحـالخَ الوليد أبو ،اريـاألنص قيس بن الصامت بن عبادة فيم ي٦(يرجز(  : "  

  . )٧( "توفي ببيت المقدس

، المخزومي مخزوم بن عمر بن اهللا عبد بن المغيرة بن الوليد بن خالدقال دحيم في    . ٢٢

   .)٩("مات بالمدينة : "  )٨(الصحابة كبار من ،سليمان أبا يكنى ،اهللا سيف

" :)١(مشهور صحابي ،معاوية أخو ،األموي حرب بن سفيان أبي بن يزيد في دحيمقال  . ٢٣

   .   )٢( "بالشام توفي

                                                                                                                                                                          
   . ١١/٨٩تهذيب التهذيب ، ٣٠/٣٩٥تهذيب الكمال ) 1(

الجـرح  ، ٢/٣١٠التاريخ الكبيـر    ، ٣٠١الطبقات البن خياط ص   : انظر ترجمة حبيب بن مسلمة في المواضع اآلتية         ) 2(

جـامع التحـصيل    ، ١/٣٠٩الكاشـف   ، ٥/٣٩٦تهذيب الكمـال    ، ١٢/٦٢يخ دمشق   تار، ٣/٨١الثقات  ، ٣/١٠٨والتعديل  

   .  ٢/٢٤اإلصابة ، ١٥١تقريب التهذيب ص، ٢/١٦٧تهذيب التهذيب ، ١٢/٦٢

   . ١٢/٦٩تاريخ دمشق ) 3(

، ٢/٤٥الكاشـف  ، ٣٣/١٢تهذيب الكمـال  ، ١/٢٦٩االستيعاب :  في المواضع اآلتية األنصاري يبُأ يبَأترجمة  انظر  ) 4(

   . ١٢/٤تهذيب النهذيب 

   . ١٢/٤تهذيب التهذيب ) 5(

، ٣/٣٠٢الثقـات   ، ٦/٩٥الجرح والتعديل   ، ٦/٩٢التاريخ الكبير   : في المواضع اآلتية     الصامت بن عبادةانظر ترجمة   ) 6(

جامع التحـصيل   ، ١/٥٣٣الكاشف  ، ١٤/١٨٣تهذيب الكمال   ، ٢/٩٣٢التعديل والتجريح   ، ٥١مشاهير علماء األمصار ص   

   . ٣/٦٢٤اإلصابة ، ٢٩٢تقريب التهذيب ص، ٥/٩٧تهذيب التهذيب ، ١/٢٩٦

   . ٥/٩٧تهذيب التهذيب ، ١٤/١٨٩تهذيب الكمال ) 7(

الجـرح  ، ٣/١٣٦التـاريخ الكبيـر   ، ٢٩٩الطبقات البن خيـاط ص : انظر ترجمة خالد بن الوليد في المواضع اآلتية   ) 8(

، ٨/١٨٧تهذيب الكمـال    ، ٢/٥٤٩التعديل والتجريح   ، ٣١مصار ص مشاهير علماء األ  ، ٣/١٠١الثقات  ، ٣/٣٥٦والتعديل  

   .  ٧/١٨٩اإلصابة ، ٢/٣٨٩لسان الميزان ، ١٩١تقريب التهذيب ص، ٣/١٠٧تهذيب التهذيب ، ١/٣٦٩الكاشف 

   .  ٣/١٠٧تهذيب التهذيب ، ٣/٢٣٩سير أعالم النبالء ، ٨/١٨٩تهذيب الكمال ) 9(
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   ٦٨  

  : ومن ذلك ، وبّين مواليد الرواة ووفياتهم معاً*      

  وقـال ، )٣( "ولدت سنة أربـع ومائـة      : "ن عياض يقول    أنس ب سمعتت   : ميح د قال. ١

دح٤( "وهو ابن ستة وسبعين، مات أنس بن عياض سنة مائتين : " مي. (   

بـين  ، )٥( المـدني  ضمرة أبو، ثيياللَ الرحمن عبد أبو ،ضمرة بن عياض بن أنسو     

دحسنة والدته وسنة وفاته مي .   

 سنة  )٦(ولد الوليد بن مسلم    " : عن ابن بنت الوليد بن مسلم      قال دحيم والوليد بن عتبة    . ٢

  . )٧(" ومائةمات في المحرم سنة خمس وتسعين: "وقال دحيم ، " عشرة ومائة تسع

، )٩("ولدت سنة ست عـشرة ومائـة         : "  يقول )٨(قال دحيم سمعت محمد بن شعيب     . ٣

 )١٠("ن وهو ابن أربع وثمانين    عيب مائتي مات محمد بن ش    : "  في موضع آخر   وقال دحيم 

 .  

  : معرفة ما شهده الرواة من أحداث :  ثانياً -

     قال دح١١( "عثمان وأبو أسماء وأبو األشعث فتح دمشق شهد أبو "  :مي( .   

 تبيث م ل رمـمخض، عانينْالص انـعثم أبو ؛مرثد بن شراحيل:  بالثالثة ميحد عرف     

  هـاسم :الـويق ،يـقشْمالد بيحالر أسماء أبو ؛مرثد بن روعمو، )١(له روى مسلماً أن

                                                                                                                                                                          
الثقـات  ، ٩/٢٧١الجـرح والتعـديل     ، ٨/٣١٧التاريخ الكبير   : المواضع اآلتية   انظر ترجمة يزيد بن أبي سفيان في        ) 1(

تقريـب  ، ١١/٢٩٠تهذيب التهذيب   ، ٢/٣٨٣الكاشف  ، ٣٢/١٤٥تهذيب الكمال   ، ١٥مشاهير علماء األمصار ص   ، ٣/٤٤٣

   .    ٦/٦٠٨اإلصابة ، ١٠٦التهذيب ص

   . ٦٥/٢٤٢تاريخ دمشق ) 2(

   . ١/٣٢٨تهذيب التهذيب ، ٣/٣٥٢تهذيب الكمال ، ١/٣٢٨تهذيب التهذيب ، ٢/٢٥٠مولد العلماء ووفياتهم ) 3(

   . ٢/٤٤٧مولد العلماء ووفياتهم ) 4(

، ٦/٧٦الثقـات   ، ٢/٢٨٩الجرح والتعـديل    ، ٢/٣٣التاريخ الكبير   : في المواضع اآلتية     عياض بن أنس انظر ترجمة ) 5(

تـذكرة الحفـاظ    ، ١/٢٥٦الكاشف  ، ٣/٣٤٩يب الكمال   تهذ، ١/٣٩١التعديل والتجريح   ، ١٤٢مشاهير علماء األمصار ص   

   . ١١٥تقريب التهذيب ص، ١/٣٢٨تهذيب التهذيب ، ١/٣٢٣

   .  ٤٨سبقت ترجمته ص: الوليد بن مسلم ) 6(

   . ٣١/٩٨تهذيب الكمال ) 7(

   . ٤٩سبقت ترجمته ص: محمد بن شعيب ) 8(

   .١/٢٧١مولد العلماء ووفياتهم ) 9(

   . ٢/٤٤٨المصدر السابق ) 10(

   .١٢/٤٠٩تهذيب الكمال ) 11(
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   ٦٩  

  

  

   ،انيـعنْالص ثـاألشع أبو ؛آده بن يلـشراحو، )٢(لكـالم عبد خالفة في مات، اهللا دبع

؛ وهو فتح   بذكر الحدث الذي شهدوه   ، )٣(كليب بن شرحبيل بنا وهو أبيه جد آده : الـويق

    .دمشق 

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                          
تهـذيب  ، ٣/٣٨١اإلصابة  ، ٦/٤٥٠، ٥/٥٦٧الثقات البن حبان    :  في المواضع اآلتية     مرثد بن شراحيلانظر ترجمة   ) 1(

   .١/٢٦٥تقريب التهذيب ، ٤/٢٨١التهذيب 

الجـرح والتعـديل    ، ٢/٣٨٢معرفة الثقات   ، ٤/٢٥٥التاريخ الكبير :  في المواضع اآلتية     مرثد بن عمروانظر ترجمة   ) 2(

تهذيب التهـذيب   ، ١/٤٨٢الكاشف  ، ١٢/٤٠٨تهذيب الكمال   ، ١/١١٣ومشاهير علماء األمصار    ، ٤/٣٦٥الثقات  ، ٤/٣٧٣

   . ١/٢٦٤تقريب التهذيب ، ٤/٢٨٠

الجـرح والتعـديل    ، ٢/٣٨٢معرفة الثقات   ، ٦/٣٧٦التاريخ الكبير   :  في المواضع اآلتية     آدة بن شراحيلانظر ترجمة   ) 3(

   . ١/٤٢٦تقريب التهذيب ، ٨/٨٧تهذيب التهذيب ، ٢/٨٨الكاشف ، ٦/٢٥٩
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   ٧٠  

  

  

  

אא

א מ א מ

  :ويشتمل على خمسة مباحث 

א - מ:א         א

  )دراسة تطبيقية من خالل الوقوف على الرواة المعدلين بذكر نماذج (     

א - א:א מ מ

 .א

א - מ:א א  :א

א - א מ:א  א

א - א:א א א  :מ
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   ٧١  

א  א

מ א
  ) الرواة المعدلين بذكر نماذج دراسة تطبيقية من خالل الوقوف على( 

وقف الباحث على مصطلحات دحيم في      ،      بتتبع أقوال دحيم المتناثرة في كتب الرجال      

   :وهي، التعديل

١" מ. :א "
وأن ، يدل على التوثيق بـصيغة أفعـل التفـضيل        " الشام  رأيته أجل أهل    " مصطلح       

 أهـل  أجـل  رأيته : " يزرِيحمُ بن اهللا عبدقال دحيم في ، لتوثيقالراوي في أعلى مراتب ا  

   . )٢( "طبقته وأهل )١(إدريس يبأ بعد، زرعة أبي عند الشام

٢" :א)٣(א. "
، التوثيق بصيغة أفعل التفضيل   : يدل على   " ما أحسن استقامته في الحديث      " مصطلح       

  :الغاز بن هشامقال دحيم في    وهو من باب الثتاء     ، على درجات التوثيق  وأن الراوي في أ   

وقال في موضع   ، )٤("وكان الوليد يثني عليه     : " وقال  ، "ما أحسن استقامته في الحديث      " 

   . )٥("ثقة "  :آخر 

٣" מ. :מ "

                                                           
   . ٥٩سبقت ترجمته ص،  اهللا دعب بن اهللا عائذ:  أبو إدريس هو) 1(

             . ٦/٢٠تهذيب التهذيب ) 2(

-لعمـل بطاعـة اهللا    ا: واالستقامة  ، اعتدا واستوى : استقام له األمر وقام الشيء واستقام       : يقال  ، االعتداُل: االستقامة  ) 3(

-ولزوم سنة نبيه -- ، ١٢/٤٩٦لسان العرب : انظر. واستقام فالن أي مدحه وأثنى عليه ، هو ترك الشرك: وقيل  .   

   . ٢/٢٢٩المعرفة والتاريخ ) 4(

   . ١١/٤٩تهذيب التهذيب ، ٧/٨٨ميزان االعتدال، ٣٠/٢٦٠تهذيب الكمال ) 5(
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   ٧٢  

الراوي في أعلـى    وأن  ، يدل على التوثيق بتكرار الصفة    " ثقة عالم عالم    "      مصطلح  

أشـك   ال، ثقة عالم عالم  "  : واقد بن حمزة بن يحيىقال دحيم في    ، درجات التوثيق أيضاً  

  ) .٣( "وكان أصغر منه) ٢(وقد لقيه محمد بن شعيب، )١(يزيد ي بنلإال أنه لقي ع

  

٤" ."،": "
وأن ، يق بتكرار الصفة لفظاً ومعنى    التوث: يدل على   " ثقة ثبت   " ، "ثقة ثقة   " مصطلح       

، "ثقة ثقة   "  : األفطس سليمان بن إبراهيمقال دحيم في    ، الراوي في أعلى درجات التوثيق    

    ) .٤("بخ بخ ثقة : " وقال أيضاً ، "ثقة ثبت : " وقال مرة 

٥" .: "
:       ثقـة هـو     فال، توثيق الراوي بصفة تدل على الـضبط      : يدل على   " ثقة  " مصطلح       

باستقراء أقوال دحيم في توثيق الرواة تبـين أنـه          ، )٥"(الذي يجمع بين العدالة والضبط      " 

  : وقد ورد عنده على وجهين ، "ثقة " يكثر من استخدام مصطلح 

 أبـي  بن براهيمإ:  قال دحيم ثقة في كثير من الرواة أمثال          :ورد اللفظ مطلقاً    :  األول   -

٧(دهقان بن خالدو، )٦(لةعب(  .   

إال أن  ، ثقة " :ح  جنا بن روحفي  دحيم  قال  : ومن ذلك   : ورد اللفظ؛ مع زيادة     :  الثاني   -

ولم يلقَ حكـيم بـن      ، ثقة" : يمةثو بن زفرفي  قال  و، )٨(" أوثق منه  - يعني أخاه  -مروان

، )١(" قـدرياً     كان ،كان مشيختنا يوثقونه  ، ثقة"  : بشير بن سعيدفي  قال  و، )١٠(") ٩(حزام

  . نحو ذلك و

                                                           
   . ٦٠سبقت ترجمته ص: علي بن يزيد ) 1(

     .٥٧سبقت ترجمته ص:  محمد بن شعيب )2(

   . ٢٨٧تذكرة الحفاظ ص، ٣١/٢٨٣تهذيب الكمال  : انظر) 3(

   . ٢/٢٣٠المعرفة والتاريخ ) 4(

مكتبـة  : ط  ، عبد الفتـاح أبـو غـدة      : تحقيق  ، )هـ٣٣٨(طاهر بن صالح الجزائري   ، توجيه النظر إلى أصول األثر    ) 5(

    . ١/١٠٥، م١٩٩٥ -هـ١٤١٦، األولى،  حلب-المطبوعت اإلسالمية

   . ١/١٢٤تهذيب التهذيب ، ٢/١٤٣تهذيب الكمال ) 6(

   . ٣/٧٦تهذيب التهذيب ، ٨/٥٦تهذيب الكمال ) 7(

   . ٣/٢٥٢تهذيب التهذيب ، ٩/٢٣٤تهذيب الكمال ) 8(

  . ٦٠سبقت ترجمته ص : حكيم بن حزام) 9(

   . ٣/٢٨٣تهذيب التهذيب ، ٩/٣٥٤تهذيب الكمال ) 10(
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   ٧٣  

٦" :א. "
قـال     ، توثيق الراوي بـصفة تـدل علـى الـضبط         : يدل على   " الثبت  "      مصطلح  

ـ  والكتـاب  واللـسان  القلب الثابت -ةالموحد بسكون -ثبت : "السخاوي       وأمـا ، ةوالحج

 عنـد  كالحجـه  ألنه فيه له المشاركين أسماء مع مسموعه المحدث فيه يثبت فما : بالفتح

 الثبـت  من إبراهيم بن الرحمن لعبد قلت  :زرعة أبوقال  ه  غير وسماع لسماعه الشخص

بحأبـي   فـابن : قلـت  ، " وأرطـأة ، وثـور ، وحريـز ، وبحير،  صفوان"  :ل  قا صم         

ثور وحريز وأرطأة كـل     : " وقال في دحيم في موضع آخر       ، )٢( "دونهم  : "قال ؟ مريم

   زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز . )٣( "  ثقة هؤالء
٧" .: "

وفيه ، توثيق الراوي بصفة تدل على الضبط     : يدل على   " ال أعلمه إال ثقة     " مصطلح       

         فـي  قـال ، يجمـع العدالـة والـضبط     حكم لدحيم على نفسه بأنه ال يعلم الراوي إال ثقة           

   . )٤("ال أعلمه إال ثقة "  : العنسي ونالج أبي بن سليمان بن الرحمن عبد

٨" א. :מ "
توثيق الراوي بصفة تدل علـى      : يدل على   " ال أعلمه إال مستقيم الحديث       "مصطلح       

قـال  ، ثوحكم لدحيم على نفسه بأنه ال يعلم الراوي إال معتدالً مستقيماً في الحدي            ، الضبط

  . )٥("ال أعلمه إال مستقيم الحديث ، روى عنه الشيوخ"   :حكيم أبي بن عتبةدحيم في 

٩.": "
وهو يفيد  ، التوثيق بصفة واحدة قريبة من الضبط     : يدل على   " ال باس به    " مصطلح       

 أبـو  قال، "ثقة  " ومرتبة  ، "ال بأس به    " فقد ساوى بين مرتبة     ، عند دحيم أن الراوي ثقة    

     حوشـب  بـن  علـي  فـي  تقـول  مـا  : إبراهيم بن الرحمن لعبد قلت:  الدمشقي زرعة

     : قـال  ، ؟ خيـراً  إال تعلم وال، ثقة تقول ال ولم :" قلت، " به بأس ال: "  قال، ؟ يارزالفَ

  :عنده على وجهين " ال بأس به " وورد مصطلح ، )٦( "ثقة إنه لك قلت قد" 
                                                                                                                                                                          

   .  ١/٣٤٢الكاشف ، ١٠/٣٥٣ الكمال ذيبته) 1(

   .    ١٢/٣٤٣، ١١/١٨٨تاريخ دمشق ) 2(

   .    ١٢/٣٤٣، ١١/١٨٨تاريخ دمشق ) 3(

   . ٦/١٧١تهذيب التهذيب ، ٤/٢٨٨ االعتدال ميزان، ١٧/١٥٣تهذيب الكمال ) 4(

   .  ٧/٨٧تهذيب التهذيب ، ١٩/٣٠٢تهذيب الكمال : انظر) 5(

   . ٧/٢٧٧تهذيب التهذيب ، ٢٠/٤١٨ الكمال تهذيب، ٤١/٤٥٨تاريخ دمشق) 6(
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   ٧٤  

 يحيـى  بـن  الحسن  : "يقول دحيماً سمعت: قال أبو حاتم      : ورد اللفظ مطلقاً     : األول   -

 ال  : "فقـال ، ؟ رزيق بن شعيب عن وسألته دحيماً سمعتقال  و، )١( "به بأس ال نيشَالخُ

   .)٣("ال بأس به "  : سيلُابرالطَّ يحيى بن معاويةوقال دحيم في ، )٢( "به بأس

ـ  بن عثمان"   :يقول ماًيحد سمعت : أبو حاتم    قال: زيادة  ورد اللفظ؛ مع    :  الثاني   -  يأب

 بن يـعل رهـغي عن حديثه ينكر فلم، -البلد ييعن - الجند قاص كان، به بأس ال العاتكة

 مـالقاس من األمر يقول معين بن يحيى نأ: له فقيل ، "يزيد بن يعل من واألمر ، )٤(يزيد

 عثمان عن وسألته، ماًيحد سمعت:  أبو حاتم  قالو، )٥( "ال :" فقال،  ! نـرحملا عبد يأب

 شـيء  أيو : " فقـال ، " يضعفونه أصحابنا نأ : " فقلت، "به بأس ال : "فقال، عطاء بن

 .  ذلكونحو، )٦(حديثه نـواستحس،  ثـالحدي من عثمان حدث

١٠.:
وهو يعني عنـد    ، الضبطالتوثيق بصفة قريبة من     : يدل على   " ال بأس به    " صطلح  م     

، بأس به ليس عجالن بن ثابت  : "يقول ماًيحد سمعت :قال أبو حاتم    ، أيضاً" ثقة  " دحيم  

   .)٨( ")٧(رمينيةَأ أهل من وهو

١١" .: "
 وهي صيغة مبالغة    ،التوثيق بصفة قريبة من الضبط    : يدل على   " صدوق  " مصطلح       

  . )٩("صدوق " :  قيشْمالد عائذ بن مدمحقال دحيم في  ،من الصدق

:א.١٢

                                                           
   .  ٣/٤٤الجرح والتعديل ) 1(

   .  ٤/٣٤٦الجرح والتعديل ) 2(

   . ١٠/١٩٨تهذيب التهذيب ، ٢/٦٦٧المغني في الضعفاء ، ٢٨/٢٢٥تهذيب الكمال ) 3(

  .  ٥٢سبقت ترجمته ص، األلهاني زياد أبي بن يزيد بن علي:  علي بن يزيد هو) 4(

   . ٦/١٦٣لتعديل الجرح وا) 5(

   .   ٦/١٦٢ المصدر السابق) 6(

، قيـاس  غيـر  على أرمني إليها والنسبة، الشمال جهة في واسع عظيم لصقع اسم، -أو بفتحه  أوله بكسر - : ةينيمرإ) 7(

 :أرمينيتان هما: وقيل، وسكنها نزلها من أول وكان ،السالم عليه نوح ابن يافث بن أومر بن لنطا بن بأرمينا أرمينية سميت

معجم : انظر    .القبق وجبل الروم بالد إلى األخرى الجهة ومن، األبواب باب إلى برذعة من وحدهما، والصغرى الكبرى

   . ١/٦٠مراصد اإلطالع ، ١/١٦٠البلدان 

   . ٢/٤٥٥الجرح والتعديل ) 8(

   .  ٩/٢١٤تهذيب التهذيب ، ٢/١٨٣الكاشف ، ٢٥/٤٢٨تهذيب الكمال ، ٥٣/٢٩٢تاريخ دمشق ) 9(
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   ٧٥  

قال دحيم في   ، التوثيق بصفة قريبة من الضبط    : يدل على   " محله الصدق   "      مصطلح  

، )٢("محله الصدق غير أنه كان يـشوبه القـدر          : " وقال  ، )١("ثقة   : "  عبد اهللا  صدقة بن 

، )٣("مضطرب الحديث ضـعيف     : قال أيضاً   و، "صدقة من شيوخنا ال بأس به       : " وقال  

     .  وقد اختلفت عبارات دحيم في الراوي

١٣.": "
ويطلق أحيانـاً   ،  التوثيق بصفة قريبة من الجرح      :يدل على " شيخ صالح   "      مصطلح  

       :)٤(فقد عقب السخاوي على قول الخليلي فـي أبـي ذكيـر   ، من باب الثناء على الراوي   

نما أراد صالحيته في دينه     إ شيخ صالح ف    إنه وقول الخليلي فيه  : "  بقوله   )٥(" صالح شيخ    "

أما حيـث ُأريـد فـي       ، جرياً على عادتهم في طالق الصالحية حيث يريدون بها الديانة         

:  وقد أطلقها دحيم ولعله أراد هذا المعنى فقال في كعب بن خريم             ، )٦("الحديث فيقيدونها   

     وقد رأيت أنا أبـا حارثـة وجالـسته وكـان شـيخاً            ، بن خريم أبو حارثة   كعب   حدثنا" 

    .  )٧("صالحاً 

:א".١٤ "
التوثيق بوصـف قريـب مـن       : يدل على   " ما كان به بأس إن شاء اهللا        " مصطلح       

   :خالـد  بن راكع في   قال دحيم ، وأن الراوي في أدنى مراتب التجريح عند دحيم       ، الجرح

  ) .٨("ما كان به بأس إن شاء اهللا  " 

٥١" .،: "
التوثيـق  : يدل علـى    " وفي حديثه بعض ما فيه      ، من كبار شيوخ حمص   " مصطلح       

 بكـر  يأبقال دحيم في    ، وأن الراوي في أدنى مراتب التجريح     ، بوصف قريب من الجرح   

                                                           
    . ٤/٣٦٥تهذيب التهذيب ، ١٣/١٣٥تهذيب الكمال ) 1(

    .  ٢٤/٢٢تاريخ دمشق ) 2(

    . ٤/٣٦٥تهذيب التهذيب ، ١٣/١٣٥تهذيب الكمال ) 3(

 -زكيـر  أبـو  لقبـه  ،البـصرة  نزيـل  ،المدني محمد أبو ،الضرير المحاربي قيس بن محمد بن يحيى: أبو ذكير هو    ) 4(

    . ٥٩٦تقريب التهذيب ص.  الثامنة من ثيراًك يخطىء صدوق ،-بالتصغير

    .  ١١/٢٤٠تهذيب التهذيب ) 5(

    .   ١/٢٠٣فتح المغيث ) 6(

    .  ٥٠/١٣٣تاريخ دمشق ) 7(

   . ٧/١٥٥تهذيب التهذيب ، ١٩/٥٤٤تهذيب الكمال ) 8(
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   ٧٦  

     وفي حديثـه بعـض مـا      ، حمصي من كبار شيوخ حمص    "  : مريم أبي بن اهللا عبد بنا

     . )١"(فيه 

  

١٦" :מ. "
يدل علة التوثيق بوصـف قريـب مـن         " ما هو عندي ممن يتهم بالكذب       "      مصطلح  

قال دحيءم في   ، تب التوثيق وهو في أدنى مرا   ، الجرح فقد نفى عن الراوي االتهام بالكذب      

   .  )٢("ما هو عندي ممن يتهم بالكذب : " سعيد بن يحيى بن صالح اللخمي 

  

א א
א א מ מ

                                                           
    .١٢/٣٣تهذيب التهذيب ، ٣٣/١١٠تهذيب الكمال ) 1(

    .٤/٨٧هذيب تهذيب الت، ١١/١٠٧تهذيب الكمال ) 2(
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   ٧٧  

  عند دحيم بأقوال غيره مـن      هوأحكامالتعديل   صطلحاتميختص هذا المبحث بمقارنة          

ويتـرجم  ، حيث يذكر الباحث بعد كل مصطلح نموذجاً أو أكثر من الرواة المعدلين           ، النقاد

ويتبِعه بمقارنة أقوالـه بـأقوال      ، وبعد كل راوٍ يذكر قول دحيم فيه مباشرة       ، لهم باختصار 

ومن ثم يخلص في نهاية المبحث      ، وبعدها يذكر خالصة القول في الراوي     ، غيره من النقاد  

  .ئج المستفادة إلى النتا

١" מ. :א "
 أبي رجح في يتيماً كان ،حيمالج وهب بن جنادة بن ا -مصغر – يزرِيحَم بن اهللا عبد* 

، ـاقبله وقيل، وتسعين تسع سنة مات، الثالثة من، سدقْالم بيت نزل ثم، بمكة )١(محذورة

   .)٢(ماجه ابنو لنسائياو الترمذيو داود أبو ومسلم والبخاري: روى له 

   . )٤( "طبقته وأهل )٣(إدريس أبي بعد، زرعة أبي عند الشام أهل أجل رأيته " -

           :بأقوال غيره من النقاد ) يزرِيحمُ بن اهللا عبد( مقارنة قول دحيم في -

ـ    ، "المسلمين خيار من: " وزاد العجلي   ، )٦(ئيالنساو، )٥(العجلي     وثقه   ن وذكـره اب

 بـن ا وقـال ، )٧("وكان يشبه بعبد اهللا بن عمر     ، كان من العباد  : " وقال  ، حبان في الثقات  

   ) . ٩("ثقة عابد : " ابن حجر  قالو، )٨(" المسلمين وثقات، الناس خيار من كان  : "خراش

هم لكن أحكـام  ، اً على تعديله  وافق النقاد دحيم  ، ثقة : )يزرِيحمُ بن اهللا عبد( : الخالصة   -

  . مه دون حك

٢" א. :א "
ـ الد شيرالج ربيعة بن الغاز بن هشام*  سنة مات، السابعة كبار من ،بغداد نزيل ،قيشْم 

  .  ماجه ابن والنسائي والترمذي وداود أبو وتعليقاً البخاري: روى له ، وخمسين عـبض
                                                           

 : وقيـل ، المشهور هو وهذا، ريعم بن سمرة : ويقال، أوس : اسمه، صحابي، المؤذن محذورة أبو:  بو محذورة هو  أ) 1(

    .٧/٣٦٥اإلصابة :   انظر .وسبعين تسع سنة : وقيل ،وخمسين تسع سنةبمكة  مات، لوذان بن عمير

   . ٣٢٢تقريب التهذيب ص: انظر ) 2(

             . ٥٩سبقت ترجمته ص :أبو إدريس ) 3(

             . ٦/٢٠تهذيب التهذيب ) 4(

   . ٢/٥٨معرفة الثقات ) 5(

   . ٦/٢٠تهذيب التهذيب ) 6(

   . ٥/٦الثقات ) 7(

   . ٦/٢٠تهذيب التهذيب ) 8(

   . ٣٢٢تقريب التهذيب ص) 9(
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   ٧٨  

وقال فـي   ، )٢(" يثني عليه    )١(وكان الوليد : " قال  ، "ما أحسن استقامته في الحديث       " -

   . )٣("ثقة "  :موضع آخر 

    : بأقوال غيره من النقاد ) الغاز بن هشام( مقارنة قول دحيم في -

 حبان بن ذكرهو، )٦(وابن حجر ، )٥(عمار بن اهللا عبد بن محمدو، )٤(     وثقه ابن معين  

 خيـار  مـن : " قال في موضع آخر     و، )٧(" فاضالً عابداً كان  : "وقال ،الثقات كتاب في

: " وقال الـذهبي    ، )٩( "الناس خيار من كان  : "خراش بنوقال ا ، )٨ "(ومتقنيهم الشاميين

وذكره النـسائي فـي     ، )١١( "الحديث صالح: " وقال أحمد بن حنبل     ، )١٠( "عابد صدوق

  ) .١٢(تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد

لكن أحكـامهم دون    ، تعديلهوافق النقاد دحيماً على     ، قةث ) :الغاز بن هشام (: الخالصة   -

   .مهحك

  

  

  

  

٣" מ. :מ "

                                                           
   .٤٨الوليد بن مسلم الدمشقي سبقت ترجمته ص: الوليد هو ) 1(

   . ٢/٢٢٩والتاريخ المعرفة ) 2(

   . ١١/٤٩تهذيب التهذيب ، ٧/٨٨ميزان االعتدال، ٣٠/٢٦٠تهذيب الكمال ) 3(

   . ١١/٤٩تهذيب التهذيب ، ٩/٦٧الجرح والتعديل ) 4(

   . ١١/٤٩تهذيب التهذيب ) 5(

   . ٥٧٣تقريب التهذيب ص) 6(

   . ٧/٥٧٠الثقات ) 7(

   . ١٨٣مشاهير علماء األمصار ص) 8(

   .  ١١/٤٩تهذيب التهذيب ، ٣٠/٢٦٠ تهذيب الكمال) 9(

   .  ٢/٣٣٨الكاشف ) 10(

   .٩/٦٧الجرح والتعديل ) 11(

   . ١٢٩ صسمية من لم يرو عنه غير رجل واحدت) 12(
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   ٧٩  

، الثامنة من، القاضـي  قيشْمالد الرحمن عبد أبو،  ميرضالح واقد بن حمزة بن يحيى* 

 وبأو سلموم البخاري: روى له ، سنة ثمانون وله، الصحيح على وثمانين ثالث سنة اتـم

   . )١(ماجه ابنو النسائي وترمذيال وداود

) ٣(وقد لقيه محمد بن شـعيب     ، )٢(أشك إال أنه لقي علي بن يزيد       ال، ثقة عالم عالم   " -

  ) .٤( "وكان أصغر منه

  : بأقوال غيره من النقاد ) يحيى بن حمزة( مقارنة قول دحيم في -

، )٩(والنـسائي ، )٨(ودوأبو دا ، )٧(العجلي و ،)٦(وعلي بن المديني  ، )٥(معين بن     وثقه ا 

 بـن  يحيـى  من إليهم أحب )١١(صدقة وكان، قدرياً كان: "  وزاد ابن معين     ،)١٠(والذهبي

وقال محمـد   ، )١٢( "بالقدر رمي ثقة: " وقال ابن حجر    ، "إمام  : " وزاد الذهبي   ،  "حمزة

وقال أحمد بـن  ، "صدوق : " وقال أبو حاتم   ، )١٣("كان كثير الحديث صالحه     : " بن سعد   

   . )١٤("ليس به     بأس : " بل حن

لكن أحكامهم دون    ، وافق النقاد دحيماً على تعديله    ، ثقة: )حمزة بن يحيى( : الخالصة   -

  .مه حك

  

٤" ."،": "
                                                           

   . ٥٨٩ صتقريب التهذيب: انظر ) 1(

   . ٦٠سبقت ترجمته ص: علي بن يزيد ) 2(

   . ٥٧سبقت ترجمته : محمد بن شعيب  )3(

   . ٢٨٧تذكرة الحفاظ ص، ٣١/٢٨٣تهذيب الكمال  : انظر) 4(

   .٣١/٢٨١تهذيب الكمال ) 5(

مكتبـة  : ط  ، موفق عبد اهللا عبد القادر    : تحقيق  ، )هـ٢٣٤(علي بن عبد اهللا بن جعفر المديني      ، سؤاالت ابن أبي شيبة   ) 6(

   . ١٦٠ص، هـ١٤٠٤، األولى،  الرياض-المعارف

   .  ٢/٣٥٠معرفة الثقات ) 7(

   . ١١/١٧٦تهذيب التهذيب ) 8(

   . ١١/١٧٦تهذيب التهذيب ) 9(

   .  ٢/٣٦٤الكاشف ) 10(

   . ٥٤سبقت ترجمته ص ،األموي خالد بن صدقة:  صدقة هو) 11(

   . ٥٨٩ صتقريب التهذيب) 12(

   .٧/٤٦٩ الطبقات الكبرى) 13(

   . ٩/١٣٦الجرح والتعديل ) 14(
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   ٨٠  

: روى لـه    ، الثامنـة  مـن ، قيشْمالد األفطس سليمان بن إبراهيم:  النموذج األول   * 

  .  )١(الترمذي وابن ماجه

  ) .٢( "بخ بخ ثقة: " وقال أخرى ،  "ثقة ثقة: " وقال مرة ، "ثقة ثبت   " -

    : بأقوال غيره من النقاد ) سليمان بن إبراهيم( مقارنة قول دحيم في -

، )٤( "يرسـل  أنـه  إال، ثبـت  ثقة: " وقال ابن حجر    ، )٣(     ذكره ابن حبان في الثقات    

: " وقـال البخـاري     ، )٦("ال بأس به    : " بو حاتم   وقال أ ، )٥(وذكره في طبقات المدلسين   

   . )٧(" مرسل جابر بن يزيد بن يزيد عن األفطس إبراهيم

وافق النقاد دحيمـاً علـى      ، إال أنه يرسل  ، ثقة ثبت ) : إبراهيم بن سليمان   (: الخالصة   -

  . وأكد ابن حجر توثيقه بتكرار الصفة ، تعديله

ـ الد ريصالنَ حوشب أبي بن الرحمن عبد بن الضحاك: النموذج الثاني   *  مـن  ،قيشْم 

  . النسائي : روى له ، السادسة

   . )٩( "هم أهل بيت شريف ولهم حال: " وقال ، )٨( "ثقة ثبت " -

    : بأقوال غيره من النقاد ) الضحاك بن عبد الرحمن( مقارنة قول دحيم في -

ووثقـه  ، )١١(ه ابن حبان في الثقات    ذكرو، )١٠( "الشام أهل أجلة من: "      قال أبو حاتم    

   . )١٢(ابن حجر

وأكد ، وافق النقاد دحيماً على تعديله    ، ثقة ثبت ) : الضحاك بن عبد الرحمن    (: الخالصة   -

  .أبو حاتم توثيقه بصيغة أفعل التفضيل 

                                                           
   . ٩٠تقريب التهذيب ص: انظر ) 1(

   . ٢/٢٣٠المعرفة والتاريخ ) 2(

   . ٦/١١ثقات ال) 3(

   . ٩٠تقريب التهذيب ص) 4(

   . ٢٧طبقات المدلسين ص) 5(

   . ٢/١٠٢الجرح والتعديل ) 6(

   . ١/٢٨٩التاريخ الكبير ) 7(

   . ٤/٣٩١تهذيب التهذيب ، ٣/٤٤٤ميزان االعتدال ، ١٣/٢٦٩تهذيب الكمال ) 8(

   . ٢/٢٣٠المعرفة والتاريخ ) 9(

   .   ٤/٤٦٣الجرح والتعديل ) 10(

   .  ٦/٤٨٣ثقات ال) 11(

   .   ٢٧٩تقريب التهذيب ص) 12(
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   ٨١  

 بـشر  أبو -ارندي أبيه واسم - موالهم موياُأل حمزة أبي بن شعيب: النموذج الثالث   * 

الحأبو و مسلمو البخاري: روى له   ، بعدها أو وستين اثنتين سنة مات، السابعة من ،صيم 

   .)١(ماجه ابن والنسائي والترمذيو داود

  .   )٤("  فوقه )٣(والزبيدي، )٢(يشبه حديثه حديث عقيل، ثقة ثبت " -

   : بأقوال غيره من النقاد ) شعيب بن أبي حمزة( مقارنة قول دحيم في -

، )٨( وأبـو حـاتم    ،)٧(والعجلـي ، )٦(ووثقه ابن معين  ، )٥(ان في الثقات       ذكره ابن حب  

 مـن  سماعه وكان حديثه في عسراً  وكان :"وزاد ابن معين    ، )١٠(وابن حجر ، )٩(والنسائي

، )١١( "كاتباً كان الزهري في الناس أثبت من شعيب: " وقال أيضاً   ،  "الوالة مع الزهري

 ـيمتقن من : "وقال ابن حبـان    ، "عابد  : " جر  وزاد ابن ح  ، "مرجئ  : " وزاد أبو داود    

وقال أحمد بن   ، )١٣( "المتقن الحجة ماماإل: " وقـال الذهبي   ، )١٢( "اءـوالفقه مصيينالح

 أبـي  بـن  شعيب كتب رأيت:" ونقل أبو زرعة عنه     ، )١٤( "الحديث صالح ثبت: " حنبل  

 : قـال ، ؟ يـدي بِالز من هو فأين  :"قلت، " ذكره من ورفع مقيدة مضبوطة هافرأيت حمزة

      فـإذا  لـي إ يخرجهـا  ابنه كان شعيب كتب في نظرت: " أيضاً   حمدأوقال  ، )١٥( "مثله"

ـ  تلـك  مثـل  يكتب نأ الشباب بعض أرى فيما يقدر ما والصحة الحسن من بها  ةـصح

                                                           
   . ٢٦٧تقريب التهذيب ص: انظر) 1(

   . ١١٨سبقت ترجمته ص، ليياَأل قيلع بن خالد بن قيلع: عقيل هو ) 2(

  .  ٦٤سبقت ترجمته ص، يديبِالز عامر بن الوليد بن محمد:  الزبيدي هو )3(

   . ٩/٤٤٣تهذيب التهذيب ، ٧/١٤٥سير أعالم النبالء ، ٢٦/٥٩٠مال تهذيب الك) 4(

   .   ٦/٤٣٨الثقات ) 5(

   .    ٤/٣٠٧تهذيب التهذيب ، ١٢/٥١٩تهذيب الكمال  : انظر) 6(

   .   ١/٤٥٧معرفة الثقات ) 7(

   .  ٣/١١٥٧التعديل والتجريح ) 8(

   .  ٤/٣٠٧تهذيب التهذيب ) 9(

   . ٢٦٧تقريب التهذيب ص) 10(

   .   ٤/٣٠٧تهذيب تهذيب ال، ١٢/٥١٨تهذيب الكمال ) 11(

   .  ١٨٢مشاهير علماء األمصار ص) 12(

   .  ١/٢٢١تذكرة الحفاظ ) 13(

   .  ٤/٣٠٧تهذيب التهذيب ، ١٢/٥١٨تهذيب الكمال ) 14(

   .  ٤/٣٠٧تهذيب التهذيب ) 15(
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   ٨٢  

ـ  وكان، الناس كبار من كان  : "عياش بن علي وقال، )١( "هذا وـونح الًـوشك  اًـضنين

   . )٢( "العبادة في آخر صنف من وكان، بالحديث

و أكد ابن   ، وافق النقاد دحيماً على تعديله    ، ثقة ثبت ) : شعيب بن أبي حمزة    (: الخالصة   -

  .بن حنبل بتكرار الصفة وأحمد ، معين توثيقه بأفعل التفضيل

  :  ثقة . ٥

، ي سأدرس نماذج من هؤالء الرواة     وفيما يل ، "ثقة  : "      قال دحيم في كثير من الرواة       

 وذلك علـى    باختصارثم أترجم للبقية    ، وأتوسع في ترجمتهم فيما يتعلق بالجرح والتعديل      

  :                   سبيل االستيعاب 

 أبـا  يكنـى ، )الشامي يقظان بن شمرِ( واسمه، لةعب أبي بن براهيمإ: النموذج األول   * 

 داود أبوو مـمسلو البخاري: روى له   ، وخمسين نتيناث سنة مات، الخامسة من ،إسماعيل

  ) .٣(ماجه ابنو النسائيو

   

   .)٤( ثقة-

    : بأقوال غيره من النقاد ) لةعب أبي بن براهيمإ( مقارنة قول دحيم في -

وابـن  ، )٨(والنـسائي ، )٧(ويعقوب بـن سـفيان    ، )٦(وأبو حاتم ، )٥(     وثقه ابن معين  

: " وقال علي بن المـديني      ، )١١(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )١٠(وابن حجر ،  )٩(شاهين

                                                           
   . ١٢/٥١٨تهذيب الكمال ) 1(

  .  ٤/٣٠٧تهذيب التهذيب ، ١/٢٢١تذكرة الحفاظ  : انظر) 2(

   .  ٩٢هذيب صتقريب الت: انظر ) 3(

   . ١/١٢٤تهذيب التهذيب ، ٢/١٤٣تهذيب الكمال ) 4(

   .٦/٤٣٤ الدوريتاريخ ) 5(

   .   ٢/١٠٤الجرح والتعديل ) 6(

   . ٦/٤٣٤تاريخ دمشق ) 7(

   . ٦/٤٣١المصدر السابق ) 8(

   .  ٣٢تاريخ أسماء الثقات ص) 9(

   .  ٩٢تقريب التهذيب ص) 10(

   .   ٤/١١الثقات ) 11(
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   ٨٣  

 ال ،ثقـة  بنفسه وهو، تصفوا ليس إليه الطرقات: " وقال الدارقطني   ، )١(" الثقات أحد كان

  .   )٢ "(ةقث      هـعن روى إذا الثقات يخالف

  .وافق النقاد دحيماً على تعديله ، ثقة : )لةعب أبي بن براهيمإ (: الخالصة -

 مـن ، قريش مولى صرةالب نزيل، قيشْمالد العالء أبو، سنان بن برد: النموذج الثاني   * 

 ابـن  و النـسائي و الترمـذي و داود أبوو المفرد األدب في لبخاريا: روى له   ، لخامسةا

   .                                                                                     )٣(ماجه

 أصـحاب  أي إبـراهيم  بـن  الرحمن عبد سألت  :سفيان بن يعقوب وقال، قه دحيم  وث -

 انسـن  بن ردبو، )٤(واقد بن زيد ولكن: " قال ثم، جماعة وذكر  :فقال ، ؟ أعلى ولحمك

  . )٥( "كبارهم نم

    : بأقوال غيره من النقاد ) سنان بن برد( مقارنة قول دحيم في -

    من أوثق شامياً رأيت ما  : "زريع بن يزيد قالو، )٧(خراش بناو، )٦(     وثقه ابن معين  

وقال ، )١٠( "الحفظ رديء وكان: " وقال أيضاً   ، )٩(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )٨( "برد

 ،)١٣(" بـه  بأس ال: " وقال أبو زرعة    ، )١٢( ")١١(علي وضعفه ،جماعة وثقه: " الذهبي  

      : قيـل  ، "البـصرة  نـزل  شامياً وكان، بأس بحديثه ليس : " في موضع آخر     يحيىوقال  

وكذا ، )١٤"(ليس به بأس    : " وقال  ،  "حديث مئتي من نحو  : "قال ،؟   " حديثه   كان كم "

                                                           
   .٦/٤٣٤شق تاريخ دم) 1(

   . ١٨١ ص سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني) 2(

   . ١٢١تقريب التهذيب ص: انظر ) 3(

   . ٢٢٤ تقريب التهذيب ص .السادسة من، ثقة، قيشْمالد شيرالقُ واقد بن زيد:  زيد بن واقد هو) 4(

   . ١/٣٧٥تهذيب التهذيب ،  ٤٦ - ٤/٤٥تهذيب الكمال ) 5(

   . ٧٨ص  الدارمياريخ ت) 6(

   . ٤/٤٥تهذيب الكمال ) 7(

   .١/٣٧٥تهذيب التهذيب ، ٤/٤٥تهذيب الكمال ) 8(

   . ٦/١١٤الثقات ) 9(

   . ١٥٦مشاهير علماء األمصار ص) 10(

، التاسـعة  من، بالتشيع ورمي، ويصر ئيخط صدوق، موالهم مييالتَ طيالواس صهيب بن عاصم بن علي: علي هو   ) 11(

   . ٤٠٣ تقريب التهذيب ص .التسعين جاوز دوق، ومائتين إحدى سنة مات

   . ١/٢٦٥الكاشف ) 12(

   . ٢/٤٢٢الجرح والتعديل ) 13(

   . ٤/٤٥تهذيب الكمال ) 14(
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   ٨٤  

، )٣(وقال أبوزرعة أيضاً  ، )٢"(صالح الحديث   : " قال أحمد أيضاً    و، )١(قال أحمد بن حنبل   

 وكـان : " وزاد أبو حاتم  ،  "في الحديث : " زاد أبو زرعة    ، صدوقاً كان : " )٤(وأبو حاتم 

وذكره النسائي في تسمية مـن لـم        ، )٥( "بالقدر  رمي صدوق: "  وقال ابن حجر   ، "قدرياً

  ) .  ٧"(ضعيف : " وقال علي بن المديني ، )٦(يرو عنه غير واحد

ولم يجرحه سوى ابن    ، وافق النقاد دحيماً على تعديله    ، ثقة) : برد بن سنان  (:  الخالصة   -

  .المديني 

  . )٨(الترمذي: روى له  ،السابعة من ،الشامي العنسي عطية بن تميم :النموذج الثالث * 

  . ) ٩(ثقة معروف -

    : بأقوال غيره من النقاد ) عطية بن تميم( مقارنة قول دحيم في -

      مـن : " وقـال أبـو زرعـة       ، )١١(وذكره ابن حبان في الثقـات     ، )١٠(     وثقه الذهبي 

 روى، شـيئاً  الإ حديثـه  مـن  أنكرت وما، الصدق محله: " قال أبو حاتم    و ،)١٢( "اتقالث

 مكحوالً أرى وما، شهراً كذا شريحاً جالست  :قال مكحول عن عنه   عياش بن إسماعيل

 وروى : "وقال أبو حاتم أيـضاً      ، " شديد ضعف على حديثه دليو، قط بعينه شريحاً رأى

 لىإ فاختلفت الكوفة قدمت  :قال مكحول عن تميم عن الوليد وروى، دينار بن فضالة عن

                                                           
 المدينـة   –مكتبة العلـوم والحكـم    : ط  ، زياد محمد منصور  . د: تحقيق  ، )هـ٢٤١(أحمد بن حنبل  ، سؤاالت أبي داود  ) 1(

      . ٢٦٥ص، هـ١٤١٤، األولى، المنورة

دار ، المكتـب اإلسـالمي   :  ط، وصي اهللا بن محمد عباس    :  تحقيق، )هـ٢٤١(أحمد بن حنبل  ، لعلل ومعرفة الرجال  ا) 2(

   . ٤٩تاريخ أسماء الثقات ص، ٢/٤٢٢الجرح والتعديل ، ١/٤١٩، ١٩٨٨ –١٤٠٨ ، األولى،الرياض،  بيروت-الخاني

   .   ١/٣٧٥تهذيب التهذيب ) 3(

   .  ٢/٤٢٢الجرح والتعديل ) 4(

   . ١٢١ تقريب التهذيب ص)5(

دار :  ط، محمود إبـراهيم زايـد  : تحقيق ، )هـ٣٠٣(أحمد بن شعيب النسائي، تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد ) 6(

   . ١٢٩ص، هـ١٣٦٩، األولى، حلب –الوعي

   .  ١/٣٧٥هذيب التهذيب ت، ٤/٤٦تهذيب الكمال ) 7(

   .  ١٣٠تقريب التهذيب ص: انظر ) 8(

   . ١/٤٥١تهذيب التهذيب ، ١/١١٩المغني في الضعفاء ، ٢/٧٩ميزان االعتدال ، مالتهذيب الك) 9(

   . ١/٢٧٩الكاشف ) 10(

   . ٦/١٢٢الثقات ) 11(

   .   ١١/٨٩تاريخ دمشق ) 12(
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   ٨٥  

 صدوق: " وقال ابن حجر    ، )١( "بهي  يقض بما اكتفى شيء عن اسأله ما شهرأ ستة شريح

   . )٢( "يهم

  . وافق النقاد دحيماً على تعديله  ، ثقة) : تميم بن عطية(:  الخالصة -

، السابعة من ،قيشْمالد يرةالمغ أبو ،موالهم شيرالقُ دهقان بن خالد: النموذج الرابع   * 

    .  )٣(أبو داود: روى له 

   .)٤("ثقة  " -

    : بأقوال غيره من النقاد ) دهقان بن خالد( مقارنة قول دحيم في -

 أحاديـث  أربعـة  عنـده  كانت : " وزاد أبو مسهر     ،)٦(وأبو مسهر ، )٥(     وثقه الذهبي 

وذكره ابن حبان في    ، )٧( "ثقة كان، تهمم غير كان : " أيضاً   مسهر أبو قالو ،" وأشباهها

وقـال  ، )٩"(القرشي دهقان بن خالد :أولهم فذكر ثقات نفر  : "زرعة قال أبو و ، )٨(الثقات

    . )١٠("مقبول: "ابن حجر 

  . وافق النقاد دحيماً على تعديله ، "ثقة "  ) :خالد بن دهقان(:  الخالصة -

ـ الد هاشـم  أبو، يرالم صبيح بن لحصا بن يزيد بن خالد: النموذج الخامس   *  قيشْم ،

 داود أبو: روى له ، التسعين قارب وقد، وستين بضع سنة مات، السابعة من ،البلقاء قاضي

  . )١١(ماجه ابن والنسائيو المراسيل في

  .  )١٢( ثقة-

  

                                                           
   . ٢/٤٤٣الجرح والتعديل : انظر ) 1(

   .  ١٣٠تقريب التهذيب ص) 2(

   .١٨٧تقريب التهذيب ص: انظر ) 3(

   . ٣/٧٦ تهذيب التهذيب ،٨/٥٦تهذيب الكمال ) 4(

   . ١/٣٦٣الكاشف ) 5(

   . ١٦/٢٠تاريخ دمشق ) 6(

   . ١٦/١٩المصدر السابق ) 7(

   . ٦/٢٥٥الثقات ) 8(

   .١٦/٢٠تاريخ دمشق ) 9(

   .١٨٧تقريب التهذيب ص) 10(

   .   ١٩١تقريب التهذيب ص: انظر ) 11(

   . ٣/١٠٨تهذيب التهذيب ، ٨/١٩٥تهذيب الكمال ) 12(
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   ٨٦  

    : بأقوال غيره من النقاد ) يزيد بن خالد( مقارنة قول دحيم في -

وقال    ، " صدوق : "زاد أبو حاتم    ، )٣(ابن حجر و، )٢( وقال أبو حاتم   ،)١(العجلي      وثقه

وقـال   ، "عـراك  ابنه من وثقأو قدمأو )٤(مالك أبي بن يزيد بن خالد من امتن : "أيضاً  

 يزيد بن فخالد :  " المصري صالح بن ألحمد قيل  :رشدين بن الحجاج بن محمد بن أحمد

 وذكره ابـن    ،)٥( "نعم  : "وقال، يده أحمد فشد ،؟ وأنبل هؤالء من عـأرف كأنه صبيح بن

 : " النسائي وقال، )٦( "األحايين في يهم وكان: " وقال في موضع آخر     ، حبان في الثقات  

   .)٩( "به يعتبر : "وقال الدارقطني ، )٨("صدوق : " وقال الذهبي ، )٧( "بأس به ليس

  .يماً على تعديله وافق النقاد دح، ثقة ) :خالد بن يزيد: ( الخالصة -

 مـن ، المقـدس  بيت مؤذن، شيرالقُ عطية بنا -مصغر – حيدر: النموذج السادس   * 

   . )١٠(دالمفر األدب في البخاري: روى له ، الثامنة

   .)١١("ثقة  " -

    : بأقوال غيره من النقاد )  بن عطيةحيدر( مقارنة قول دحيم في -

          نـوذكره اب، )١٢( "ثقة وكان، المقدس بيت مؤذن "  : الطاطريبن محمد مروان     قال 

  

                                                           
   . ١/٣٣٢ثقات معرفة ال) 1(

   .    ٣/٣٥٨الجرح والتعديل ) 2(

   .   ١٩١تقريب التهذيب ص) 3(

 هاشـم  أبـو ، أبيـه  جـد  إلى ينسب وقد، مالك أبي بن الرحمن عبد بن يزيد بن  خالد :  هو مالك أبي بن يزيد بن خالد )4(

 تقريب   .ثمانين بنا وهو، وثمانين خمس سنة مات ،الثامنة من، معين بنا اتهمه وقد، فقيهاً كان كونه مع ضعيف، الدمشقي

   . ١٩١التهذيب ص

   . ١٦/٢٩٣تاريخ دمشق ) 5(

   .   ١٨٤مشاهير علماء األمصار ص) 6(

   . ٣/١٠٨تهذيب التهذيب ، ٨/١٩٥تهذيب الكمال ) 7(

   .   ١/٣٧٠الكاشف) 8(

 ، محمد أحمد القشقريالرحيم عبد. د:  تحقيق ،)هـ٣٨٥( علي بن عمر الدارقطني،سؤالت البرقاني للدارقطني) 9(

   .٢٨ص، هـ١٤٠٤ ،األولى،  باكستان-كتب خانه جميلي:  ط

   . ٢٠٩تقريب التهذيب ص: انظر ) 10(

   . ٣/٢٣٤تهذيب التهذيب ، ٧/٢١٦لسان الميزان ، ٩/١٧٦تهذيب الكمال ) 11(

   .  ٣/٥١٨الجرح والتعديل ) 12(
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   ٨٧  

  

، )٢( "يغـرب  وكان ،فلسطين أهل خيار من: " وقال في موضع آخر  ، )١(حبان في الثقات  

  .  )٤("ال يتابع فيما يروي : " وقال األزدي ، )٣( "يغرب صدوق: " وقال ابن حجر

ولـم  ، لنقاد دحيماً على تعديلـه    وافق ا ، صدوق يغرب ) :  بن عطية  حيدر: ( الخالصة   -

  . يجرحه سوى األزدي 

   . )٥(الترمذي وابن ماجه:  روى له ،موياُأل حجنا بن روح :النموذج السابع * 

  .  )٦(" أوثق منه -يعني أخاه -أن مروان إال، ثقة"  -

    : بأقوال غيره من النقاد ) حجنا بن روح( مقارنة قول دحيم في -

 أحب جناح بن مروان خوهأ: "  فقال جناح بن روح عن يأب سئل: ي حاتم        قال ابن أب  

 عبد قالو، )٨("ليس بالقوي   : " وقال النسائي   ، )٧( "بهما يحتج وال حديثهما يكتب ،منه لىإ

ـ أ : قال، ؟ حاله ما  :قلت، "دمشقي شيخ  : "فقال، عنه زرعة أبا سألت  :الرحمن  وهـخ

: وقال ابن عدي  ، )٩("نعم: قال، ؟ بقوي ليس روح: لتق، منه لىإ أحب احـجن بن مروان

ـ حدي يكتـب  ممن وهو غيره بها يأتي ال بمتون ويأتي األسانيد يف أطأخ ربما"  ، )١٠( "هث

 ،جداً الحديث  منكر : "وقال ابن حبان    ، )١١("اتهمه ابن حبان    ، ضعيف: " وقال ابن حجر    

 لهـا  شهد الحديث صناعة في بحربالمت ليس الذي اإلنسان سمعها إذا ما الثقات عن يروي

  .)١(  "شيء ال منكرة بأحاديث مجاهد عن يروى وهو: " وقال األصبهاني ، )١٢("بالوضع

                                                           
   . ٦/٣١١الثقات ) 1(

   . ١٨٤مشاهير علماء األمصار ص) 2(

   . ٢٠٩ تقريب التهذيب ص)3(

   .  ٣/٢٣٤تهذيب التهذيب ) 4(

   .   ٢١١تقريب التهذيب ص: انظر ) 5(

   . ٣/٢٥٢تهذيب التهذيب ، ٩/٢٣٤تهذيب الكمال ) 6(

      . ٣/٤٩٤الجرح والتعديل ) 7(

      .٤٠كتاب الضعفاء والمتروكين ص) 8(

      . ٣/٤٩٤الجرح والتعديل ) 9(

      . ٣/١٤٥ال الكامل في ضعفاء الرج) 10(

   .   ٢١١تقريب التهذيب ص) 11(

      .١/٣٠٠كتاب المجروحين ) 12(
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   ٨٨  

  . خالف النقاد دحيماً في تعديله  ،ضعيف ) :حجنا بن روح(:  الخالصة -

 من ،قيشْمالد النصري الحدثان بن أوس بن مالك بن يمةثو بن زفر :النموذج الثامن   * 

   . )٢(أبو داود: روى له ، الثالثة

  .  )٤(") ٣(ولم يلقَ حكيم بن حزام، ثقة"  -

    : بأقوال غيره من النقاد ) يمةثو بن زفر( مقارنة قول دحيم في -

وقال ، )٧(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )٦("وثق  : " وقال الذهبي   ، )٥(     وثقه ابن معين  

  . )٩( "رفعي ال: " ل ابن القطان وقا، )٨("مقبول : " ابن    حجر 

وقـال ابـن    ،  وافق أكثر النقاد دحيماً على تعديلـه       ،ثقة ) :يمةثو بن زفر(:  الخالصة   -

  " . ال يعرف : " القطان 

 الربيـع  أبـو ، األخـنس  بـن  يزيـد  بن ثور بن عتبة بن سليمان:  النموذج التاسع   * 

الد١٠(ماجه ابن والقدر يف داود أبو: روى له ، السابعة من ،انيار( .   

   . )١١("ثقة؛ وقد روى عنه المشايخ  " -

    : بأقوال غيره من النقاد ) عتبة بن سليمان( مقارنة قول دحيم في -

   الـشاميين  خيـار  مـن : " وقال في موضع آخـر      ، )١٢(     ذكره ابن حبان في الثقات    

 عـن  أحاديث يسند أنه  : "قلت، " ثقة : " مسهر أبي عن زرعة أبو  وقال ،)١٣( "وقرائهم

 نب الحص وقال، بالسلطان لصوقه إال عيب له يكن لم، يسيرة هي : " الـق، " الدرداء أبي

                                                                                                                                                                          
      . ٨١الضعفاء ص) 1(

   . ٢١٥تقريب التهذيب ص: انظر ) 2(

   .٦٠سبقت ترجمته ص: حكيم بن حزام ) 3(

   . ٣/٢٨٣تهذيب التهذيب ، ٩/٣٥٤تهذيب الكمال ) 4(

    .   ١٩/٤٥تاريخ دمشق ) 5(

   .   ١/٤٠٤الكاشف ) 6(

    . ٤/٢٦٤الثقات ) 7(

   . ٢١٥تقريب التهذيب ص) 8(

    . ٣/٢٨٣تهذيب التهذيب ) 9(

   .  ٢٥٣تقريب التهذيب ص: انظر ) 10(

   . ٤/١٨٤تهذيب التهذيب ، ١/٤٦٢الكاشف ، ١٢/٣٨تهذيب الكمال : انظر ) 11(

   . ٨/٢٧٤الثقات ) 12(

   .١٧٩مشاهير علماء األمصار ص) 13(
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   ٨٩  

ـ يوثقا عمـار  بن وهشام، خارجة بن الهيثم وكان، مناكير أحاديث روى :" دممح ، )١( "هن

وابـن  ، )٣(وقال الذهبي ، )٢( "الدمشقيين عند محمود وهو، بأس به ليس: " وقال أبو حاتم    

 ،)٥("ال أعرفـه    : " وقال أحمـد    ، " غرائب له: " وزاد ابن حجر    ،  "صدوق : " )٤(حجر

  . ) ٦("ال شيء : " وقال ابن معين 

، وافق أكثر النقاد دحيمـاً علـى تعديلـه        ، "صدوق   : " )عتبة بن سليمان( : الخالصة   -

  " .ال أعرفه : " وقال أحمد ، وجرحه ابن معين

 أصله وقيل، قيشْمالد موالهم ميلْالس نمير بن العزيز عبد بن سويد : النموذج العاشر * 

حروى عنه   ، ١٩٤ سنة مات، التاسعة كبار من، ذلك غير وقيل، صيم :دحوغيـره  مي  ،

  . )٧(ماجه ابنو الترمذي: روى له

ـ  سمعت: وقال أبو حاتم    ، )٨ "(فيها وكانت له أحاديث يغلط   ، ثقة: "  قال دحيم    - ، اًدحيم

 الكتاب في ما على قرأه حديثه غير من ليهإ دفع إذا ممن العزيز عبد بن سويد : له   وقيل

   . )٩( "نعم : "      الـفق، ؟

  :بأقوال غيره من النقاد ) العزيز عبد بن سويد( مقارنة قول دحيم في -

، )١١(وضـعفه ابـن معــين     ، )١٠( "بـه  يعتبـر  الـشام  سكن: "      قال الدارقطني   

وقال ، )١٤("ضعيف الحديث   : " وقال يعقوب بن سفيان     ، )١٣(وابـن حجر ، )١٢(لنسائيوا

                                                           
   .  ٤/١٨٤تهذيب التهذيب ، ١٢/٣٨ل تهذيب الكما : انظر) 1(

   . ٤/١٣٤الجرح والتعديل ) 2(

   . ١/٤٦٢الكاشف ) 3(

   .  ٢٥٣تقريب التهذيب ص) 4(

   . ٤/١٣٤الجرح والتعديل ) 5(

   . ١/٤٦٢الكاشف ، ٤/١٣٤الجرح والتعديل ) 6(

   . ٢٦٠تقريب التهذيب ص: انظر ) 7(

  .   ٤/٢٤٢تهذيب التهذيب ، ١٢/٢٦٠تهذيب الكمال ) 8(

     . ٤/٢٣٨الجرح والتعديل ) 9(

   . ٣٥سؤاالت البرقاني للدارقطني ص) 10(

   . ٢/١٥٧الضعفاء الكبير ) 11(

   . ٥٠كتاب الضعفاء والمتروكين ص) 12(

   . ٢٦٠تقريب التهذيب ص) 13(

   .٢/٢٦٢المعرفة والتاريخ ) 14(
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   ٩٠  

 بـن  سـويد : " يقول يحيى سمعت: وقال الدوري ، )١("مستور وفي حديثه  لين  : " أيضاً  

 مـن  فالمـسلمون   :له قلت، ىالنصار بين بدمشق قاضياً  وكان، بشيء ليس العزيز عبد

 في : " )٤(وأبو حاتم ، )٣(وقال البخاري ، )٢("آخر قاضٍ لهم ييقض"   :قال،  ؟ لهم ييقض

وقـال  ،  "الحديث لين هو: " وزاد أبو حاتم    ،  "يحتمل ال : "وزاد البخاري   ،  "نظر حديثه

 كان: " وقال محمد بن سعد     ، )٥(" أنكرها أحمد    مناكير عنده: " البخاري في موضع آخر     

 عليـه  الثقـات  يتابعه ال مما حديثه وعامة: " وقال ابن عدي     ،)٦( "منكرة أحاديث يروي

وقـال  ، )٨( "الحديث     متروك: " وقال أحمد بن حنبل     ، )٧( "وصفوه كما ضعيف وهو

 أشـياء  المقلوبـات  من أخباره في يجيء حتى الوهم فاحش الخطأ كثير كان: " ابن حبان   

  - : الخالصة - : الخالصة -  .)٩( "تعمداً عملت أنها يسمعها من إلى تتخايل

  .             خالف النقاد دحيماً في توثيقه ، ضعيف :) العزيز عبد بن سويد( : الخالصة -

، صريالب موالهم موياُأل الرحمن عبد بن إسحاق بن شعيب: النموذج الحادي عشر    * 

روى ، دحيم وغيـره  : روى عنه    ،وثمانين تسع سنة مات، التاسعة كبار من، قيشْمالد مث

) .                                 ١٠(هماج ابنو سائينال وداود وبأو مسلمو البخاري: له  

  ) .١١( ثقة-

    : بأقوال غيره من النقاد ) إسحاق بن شعيب( مقارنة قول دحيم في -

    ،)٢(والنسائي، )١(وأبو داود ،)١٤(وأحمد، )١٣(وابن معين، )١٢(     وثقه محمد بن سعد
                                                           

      . ٢/٢٦٣المصدر السابق ) 1(

      . ٤/٤٥٨تاريخ الدوري ) 2(

      .   ٥٥فاء الصغير صالضع) 3(

      .    ٤/٢٣٨الجرح والتعديل ) 4(

   . ٤/١٤٨التاريخ الكبير ) 5(

      .  ٧/٤٧٠الطبقات الكبرى ) 6(

      .   ٣/٤٢٧الكامل في ضعفاء الرجال ) 7(

      . ٢/٤٧٦العلل ومعرفة الرجال ) 8(

      .  ١/٣٥٠كتاب المجروحين ) 9(

  .   ٢٦٦تقريب التهذيب ص: انظر ) 10(

   . ٤/٣٠٤تهذيب التهذيب ، ١٢/٥٠٣تهذيب الكمال ) 11(

   . ٧/٤٧٢الطبقات الكبرى ) 12(

   . ٤/٣٤١الجرح والتعديل ، ٤/٤١١تاريخ الدوري) 13(

   . ٤/٣٤١الجرح والتعديل ، ٢٣/٨٤تاريخ دمشق ) 14(
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   ٩١  

  

وزاد ، "مرجـئ   : وزاد أبو داود    ،  "وأوثقه حديثه أصح  ما ": وزاد أحمد   ، )٣(وابن حجر 

 فـي   حمـد أ وقــال ،  "بأخرة عروبة أبي بن من وسماعه، باإلرجاء رمي: " ابن حجر   

وسأل عثمان الدارمي ابن    ، )٤( "رمق بآخر عروبة أبي بن سعيد من سمع : "موضع آخر   

ذكـره ابـن حبـان فـي        و، )٥( "ثقـة  : "فقال، ؟ حديثه كيف إسحاق بن فشعيب: معين  

  ، "الرأي مذهب ينتحل وكان: " وقال، )٦(الثقات

 رأيـت  : مسلم بن الوليد عن األزرق خالد بن هشام وقال   ،)٧"(صدوق  : " وقال أبو حاتم    

  .) ٨( "ويدنيه إسحاق بن شعيب يقرب األوزاعي

   . ديله وافق النقاد دحيماً على تع ،رمي باإلرجاء، ثقة : إسحاق بن شعيب : الخالصة -

  صدقة بن عبد اهللا السمين : النموذج الثاني عشر * 

: " سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم يقـول          : قال يعقوب بن سفيان     ، )٩("ثقة  "  -

أف : قـال   : قال  ، عبد اهللا بن يزيد روى مناكير     : قلت  ،  "صدقة من شيوخنا ال بأس به     

إنما حملنا عن أبـي حفـص       ، غيرهنحن لم نحمل عنه وعن أمثاله عن صدقة وعرض ب         

وقـال  ،  )١٢( "محله الصدق غير أنه كان يشوبه القدر       )١١(" وأصحابنا عنه  )١٠(التنيسي

      . )١٣("مضطرب الحديث ضعيف : أيضاً 

  
                                                                                                                                                                          

   . ٤/٣٠٤تهذيب التهذيب ، ١/٤٨٦الكاشف ، ١٢/٥٠٣تهذيب الكمال ) 1(

  .  ٢٣/٨٥تاريخ دمشق ) 2(

   .  ٢٦٦تقريب التهذيب ص) 3(

      .١٥٨سؤاالت أبي داود ص: انظر ) 4(

   . ٢٣/٨٥تاريخ دمشق ، ١٣١ صتاريخ الدارمي) 5(

   . ٦/٤٣٩الثقات ) 6(

   .  ٤/٣٤١الجرح والتعديل ) 7(

   .  ١٢/٥٠٤تهذيب الكمال ، ٤/٣٤١ديل الجرح والتع) 8(

     .٤/٣٦٥تهذيب التهذيب ، ١٣/١٣٥تهذيب الكمال ) 9(

 ثـالث  سنة مات العاشرة كبار من أوهام له صدوق هاشم بني مولى الدمشقي حفص أبو التنيسي سلمة أبي بن عمرو )10(

   . ٤٢٢تقريب التهذيب ص . بعدها أو عشرة

    .   ٢/٢٣٦المعرفة والتاريخ ) 11(

    .  ٢٤/٢٢تاريخ دمشق ) 12(

    . ٤/٣٦٥تهذيب التهذيب ، ١٣/١٣٥تهذيب الكمال ) 13(
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   ٩٢  

  

  

   : بأقوال غيره من النقاد ) صدقة بتن عبد اهللا( مقارنة قول دحيم في -

  

أبو داود والنـسائي    : روى له   ، السادسة من ،الجزار العوام أبو، الباهلي كيسان بن فائد

   . )١(وابن ماجه

   . )٢( ثقة-

    : بأقوال غيره من النقاد ) كيسان بن فائد( مقارنة قول دحيم في -

 مقبـول :" وقال ابن حجر  ، )٤(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )٣("وثق  : "      قال الذهبي   

: وقال ابن حجر    ، لذهبي دحيماً على تعديله   وافق ابن حبان وا    ،ثقة:  الخالصة   ---) .٥("

  " . مقبول " 

، أصله كـوفي  ، قيشْمالد، مروان بن جنـاح اُألموي موالهم      : النموذج الثالث عشر    * 

   .)٦(وابن ماجه، أبو داود : روى له ، من السادسة

  .) ٧( ثقة-

     : بأقوال غيره من النقاد) مروان بن جنـاح( مقارنة قول دحيم في -

 : " مـسلم  بن الوليدقال  و، )١٠(والذهبي، )٩(النيسابوري علي أبوو، )٨(     وثقه أبو داود  

، )١٢(وذكره ابن حبان في  الثقات      ،)١١( "مريم أبي بن بكر أبي من أثبت جناح بنا مروان

                                                           
   .٤٤٤تقريب التهذيب ص: نظر ا) 1(

   . ٧/٥٠٦لسان الميزان ) 2(

   . ٢/١١٩الكاشف ) 3(

   .  ٧/٣٢٣الثقات ) 4(

   .٤٤٤تقريب التهذيب ص) 5(

   .  ٥٢٥تقريب التهذيب ص: انظر ) 6(

   .١٠/٨٢تهذيب التهذيب ، ٧/٣٨٢لسان الميزان ، ٢٧/٣٨٢تهذيب الكمال ) 7(

   ٧/٣٨٢لسان الميزان ) 8(

   .١٠/٨٢تهذيب التهذيب ، ٢٧/٣٨٧تهذيب الكمال ، ٥٧/٢٢٣شق تاريخ دم) 9(

   . ٢/٢٥٣الكاشف ) 10(

   .  ٥٧/٢٢٢تاريخ دمشق ) 11(

   . ٧/٤٨٣الثقات ) 12(
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   ٩٣  

ال بأس بـه    : " وابن حجر   ، )١(وقال الدارقطني ، " نظر أمره في  وروح : "وزاد أبوعلي   

 وهما، جناح بن روح أخيه من يلإ أحب جناح بن مروان: "  أبو        حاتم           وقال، )٢("

   . )٣( "بهم يحتج وال، اـحديثهم يكتب شيخان

  . على توثيقه وافق النقاد دحيماً ، ثقة ) : مروان بن جنـاح(:  الخالصة -

، السادسة من ،صيمالح علقمة أبو، ميرضالح علقمة بن نصر: النموذج الرابع عشر    * 

   . )٤(النسائي وابن ماجه: روى له 

   . )٥("ثقة  " -

  : بأقوال غيره من النقاد ) علقمة بن نصر( مقارنة قول دحيم في -

، ) ٨( "مقبـول : " وقال ابن حجـر     ، )٧(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )٦(     وثقه الذهبي 

   الـقو

  

  ) . ٩ "(نفير بن جبير علقمة بن نصر يدرك لم مرسل هو : " حاتم أبو

  . وافق النقاد دحيماً على تعديله ، ثقة : )علقمة بن نصر( : الخالصة -

 كنانـة  أبـو  أو، اهللا عبـد  أبو، كنانة بن عطاء بن نيضالو: النموذج الخامس عشر    * 

: روى لـه    ، سبعين بنا وهو، وخمسين ست سنة مات، السادسة من ،قيشْمالد اعيزالخُ

   . )١٠(ماجه ابنو، علي مسند في نسائيالو ، داود أبو

 حفـص  معبد أبي في تقول فما إبراهيم بن الرحمن لعبد قلت:  زرعة أبووقال  ، )١( ثقة -

 قلت، " ثقة  : "قال، ؟ عطاء بن الوضين في تقول فما  :قلت، " ثقة  : "قال، ؟ غيالن بن

   . )٢( "ولقيه ،لسنه فوقه  : "قال،  ؟معبد أبي من هو فأين: 
                                                           

   . ١٠/٨٢تهذيب التهذيب ، ٥٧/٢٢٣تاريخ دمشق ) 1(

   .  ٥٢٥تقريب التهذيب ص) 2(

   . ٨/٢٧٤الجرح والتعديل ) 3(

   . ٥٦٠تقريب التهذيب ص: انظر ) 4(

   . ١٠/٣٨٣تهذيب التهذيب ، ٢٩/٣٥٣تهذيب الكمال ) 5(

    .  ٢/٣١٩الكاشف ) 6(

    . ٧/٥٣٧الثقات ) 7(

   . ٥٦٠تقريب التهذيب ص) 8(

   .٢٩١جامع التحصيل ص) 9(

   .  ٥٨١تقريب التهذيب ص: انظر ) 10(
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   ٩٤  

    : بأقوال غيره من النقاد ) عطاء بن نيضالو(قارنة قول دحيم في  م-

، " ضـعفه   وبعـضهم : " وزاد الذهبي   ، )٥(والذهبي، )٤(وأحمد، )٣(     وثقه ابن معين  

 وقـدماء  الـشام  أهل أثبات من: " وقال في موضع آخر     ، )٦(وذكره ابن حبان في الثقات    

 بأس به ليس: " وقال أحمد أيضاً    ، )٨("ال بأس به    " : وقال ابن معين أيضاً     ، )٧( "شيوخهم

: وقال ابن حجر    ، )١٠( "بأساً بأحاديثه أدري ما: " وقال ابن عدي    ، )٩( "القدر يرى كان، 

 عـن  داود أبا سألت : اآلجري عبيد أبوقال  ، )١١( "بالقدر ورمي، الحفظ سيء، صدوق" 

وقال ، )١٢( "نعم : " قال ، ؟ قدري هو  :قلت ، "الحديث صالح : " قال، عطاء بن الوضين

    .   )١٤( "الحديثواهي  : " الجوزجاني وقال، )١٣( "وتنكر تعرف: " أبو حاتم 

وافق أكثر النقاد دحيماً علـى     ، صدوق رمي بالقدر  ) : عطاء بن نيضالو(:  الخالصـة    -

  . وجرحه الجوزجاني وأبو حاتم وكالهما متعنت في التجريح ،  تعديله

مع االكتفاء ببيان ، "ثقة : " ما يلي يذكر الباحث باقي الرواة الذين قال فيهم دحيم     وفي

  :  والرواة هم ، وذلك على سبيل االستيعاب، قول ابن حجر فيهم

١ .حالعنسي :ويقال ،األنصاري سعد بن خالد بن حكيم بن امر الدـ  حرام وهو، قيشْم  نب

 الترمذيو داود أبوو اإلمام خلف القراءة جزء في ريالبخا: روى له   ،  الثالثة من، معاوية

   . ماجه ابن والنسائيو

                                                                                                                                                                          
   . ١١/١٠٦تهذيب التهذيب ، ٧/٤٢٤لسان الميزان ، ٧/١٢٥ل ميزان االعتدا، ٣٠/٤٥١تهذيب الكمال ) 1(

   . ١١/١٠٦تهذيب التهذيب ، ٢٠/٤٥٢تهذيب الكمال ، ١٣/٥١٢تاريخ بغداد  : انظر) 2(

   . ٦٣/٥١تاريخ دمشق ) 3(

   . ٣/١١٥العلل ومعرفة الرجال ) 4(

   . ٢/٣٤٩الكاشف ) 5(

   .  ٧/٥٦٤الثقات ) 6(

   . ١٨٤مشاهير علماء األمصار ص) 7(

  .٩/٥٠الجرح والتعديل ، ٦٣/٥٠تاريخ دمشق ) 8(

   .  ٢/٥٣٧العلل ومعرفة الرجال ) 9(

   . ٧/٨٨الكامل في ضعفاء الرجال ) 10(

   .  ٥٨١تقريب التهذيب ص) 11(

   . ٦٣/٥٢تاريخ دمشق ) 12(

   .  ٩/٥٠الجرح والتعديل ) 13(

  .   أحوال الرجال    )14(
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   ٩٥  

   . )٢(وابن حجر، )١( دحيموثقه -

روى له  ، الثامنة من، شامي، أشهر بها وهو ،-مصغر – معيد أبو ،النغي بن حفص. ٢

  . النسائي وابن ماجه : 

  

    .)٤( "قدربال رمي فقيه صدوق: " وقال ابن حجر ، )٣( وثقه دحيم-

 مـن ، ميسرالب داود أبو أو، المهلب أبو ،-دمشق صنعاء -الصنعاني داود بن راشد. ٣

  . النسائي : روى له ، السادسة

  . )٦( "أوهام له صدوق: " وقال ابن حجر ، )٥( وثقه دحيم-

ـ الد الفزاري أرطاة بن زيد. ٤ أبـو داود   : روى لـه    ، الخامـسة  من، عدي أخو ،قيشْم

   .مذي والنسائي والتر

  " . عابد : " وزاد ابن حجر ، )٨(وابن حجر، )٧(دحيم وثقه -

البخاري وأبو داود والنسائي    : روى له   ، السادسة من، قيشْمالد شيرالقُ واقد بن زيد. ٥

  . وابن ماجه 

   .)١٠(وابن حجر، )٩( وثقه دحيم-

 مـن  أصله ،الشامي سلمة أبو أو، الرحمن عبد أبو، موالهم ديزاَأل بشير بن سعيد. ٦

 داود أبـو : روى لـه    ، وستين تسع أو، ثمان سنة مات، الثامنة من، واسط أو رةـالبص

  .  ماجه ابن ولنسائيوا الترمذيو

                                                           
   . ٢/١٩٥ذيب تهذيب الته، ١/١٥٢المغني في الضعفاء ، ٢/٢٠٩عتدال ميزان اال، ٥/٥١٨تهذيب الكمال ) 1(

   . ١٥٥تقريب التهذيب ص) 2(

   . ٢/٣٦٠تهذيب التهذيب ، ٧/٧١تهذيب الكمال ) 3(

   .١٧٤تقريب التهذيب ص) 4(

   . ٣/١٩٥تهذيب التهذيب ، ١/٢٢٦المغني في الضعفاء ، ٣/٥٥ميزان االعتدال ، ٩/٧تهذيب الكمال ) 5(

   .  ٢٠٤تقريب التهذيب ص) 6(

   . ٣/٣٤٠ التهذيب تهذيب، ١٠/٨تهذيب الكمال ) 7(

   . ٢٢١تقريب التهذيب ص) 8(

   ٣/٣٦٧تهذيب التهذيب ، ٨/١١٢ميزان االعتدال ، ١٠/١٠٩تهذيب الكمال ) 9(

   . ٢٢٤تقريب التهذيب ص) 10(
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   ٩٦  

 سـألت   :زرعـة  أبووقال  ، )١("كان قدرياً   ، كان مشيختنا يوثقونه  ، ثقة" :  قال دحيم    -

ـ  وكان يوثقونه"   :فقال،  ؟ بشير بن سعيد في أدركت من قول كان ما دحيماً ، )٢("اً  حافظ

  . )٣(وضعفه ابن حجر

 مـسلم : روى له   ، الخامسة من ،األشدق قيشْمالد موالهم األموي موسى بن سليمان. ٧

   . ماجه ابنو النسائيو لترمذيوا داود أبوو

   وقال ابن ، )٥("أوثق أصحاب مكحول سليمان بن موسى        " :وقال أيضاً   ، )٤( وثقه دحيم  -

  .  )٦( "بقليل موته قبل وخولط، لين بعض حديثه في، فقيه صدوق: " حجر 

 مـن ، شاملا نزل األصل واسطي، الحبشي سالم أبي ولد من ،بالل بن هاشم بن سهل. ٨

  . النسائي : روى له ، دحيم وغيره: روى عنه ، التاسعة

  .  " به بأس ال: " ) ٨(وقال ابن حجر ،)٧( وثقه دحيم-

روى له  ، ةـالمائ بعد مات، الثالثة من ،صيمالح ميرضالح شريح بن عبيد بن يحشر .٩

   . ماجه ابنو النسائيو داود أبو: 

: " وزاد  ، )١٠(وكذا وثقه ابن حجـر    ، )٩("ثقة  ، من شيوخ حمص الكبار    " : قال دحيم    -

   .  "كثيراً يرسل وكان

ـ  مات، ـةالثامن من، يـقشْمالد العباس أبو، موالهم موياُأل خالد بن صدقة .١٠  ةـسن

البخاري وأبو داود والنسائي وابـن      : روى له   ، بعدها أو ثمانين : وقيل، وسبعين دىـإح

  . ماجه 

   .  )١(وابن حجر، )١١( وثقه دحيم-

                                                           
   .  ١/٣٤٢الكاشف ، ١٠/٣٥٣تهذيب الكمال ) 1(

   . ٤/٩تهذيب التهذيب ، ٤/٦ل الجرح والتعدي) 2(

   . ٢٣٤تقريب التهذيب ص) 3(

   . ٤/١٩٨تهذيب التهذيب ، ١٢/٩٥هذيب الكمال ت) 4(

  .٤/١٩٨تهذيب التهذيب ، ١٢/٩٦تهذيب الكمال ، ٤/١٤١الجرح والتعديل )5(

   . ٢٥٥ تقريب التهذيب ص)6(

   . ٤/٢٢٧تهذيب التهذيب ، ٣/٣٣٧ميزان االعتدال ، ١٢/٢١٠تهذيب الكمال ) 7(

   . ٢٥٨تقريب التهذيب ص) 8(

   . ٤/٢٨٨هذيب التهذيب ت، ١٢/٤٤٧تهذيب الكمال ) 9(

   .   ٢٦٥تقريب التهذيب ص) 10(

   . ٤/٣٦٤تهذيب التهذيب ، ١٣/١٣٠تهذيب الكمال ) 11(
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   ٩٧  

، وسـتين  أربع سنة مات، السابعة من ،عيبالر قيشْمالد ربز بن العالء بن اهللا عبد .١١

   .ماجه بنوا النسائيو الترمذيو داود أبو والبخاري: روى له ، نوثمانو تسع وله

  " .وكان من أشراف البلد : " وزاد دحيم ، )٣(وابن حجر، )٢(" وثقه دحيم -

    . الرحمن عبد أخو، ميلْالس تميم بن يزيد بن اهللا عبد .١٢

   ) . ٥(ونقل ذلك ابن حجر، )٤( وثقه دحيم-

 خمـس  ةـسن مات، السابعة من، قيشْمالد العنسي ثوبان بن بتثا بن الرحمن عبد. ١٣

 الترمـذي و داود أبوو المفرد األدب في البخاري: روى له   ، سنة تسعين بنا وهو ،وستين

   .ماجه ابنو النسائيو

  

 ورمـي ، يخطـىء  صـدوق  : "وقال ابن حجر    ، )٦("يرمي بالقدر ، ثقة " : قال دحيم    -

   .)٧(" بأخرة وتغير، بالقدر

ـ الد دينْالكُ أو، كريالب زيادة أبو، زياد  :ويقال، زيادة بن اهللا عبيد .١٤ ـ ، يـقشْم  نم

  .  أبو داود : روى له  ، ةثـالثال

   " . مرسلة بالل عن وروايته: " وزاد ابن حجر ، )٩( وابن حجر،)٨( وثقه دحيم-

روى ، وثالثين اثنتين سنة مات، السادسة من ،العيالكَ وهب أبو، عبيد بن اهللا عبيد .١٥

  .أبو داود وابن ماجه : لـه 

   .  )١١( "صدوق: " وقال ابن حجر ، )١٠(وثقه دحيم -

                                                                                                                                                                          
   . ٢٧٥تقريب التهذيب ص) 1(

   . ٥/٣٠٦تهذيب التهذيب ، ٧/٢٦٧سير أعالم النبالء ، ١٥/٤٠٧تهذيب الكمال ) 2(

   . ٣١٧تقريب التهذيب ص) 3(

   . ٣/٣٧٧لسان الميزان ، ١/٣٦٣في الضعفاء المغني ، ٤/٢٢٨ميزان االعتدال ) 4(

   . ٣/٣٧٧لسان الميزان ) 5(

   . ٦/١٣٦تهذيب التهذيب ، ١/٦٢٣الكاشف ، ١٧/١٦تهذيب الكمال ) 6(

   .  ٣٣٧تقريب التهذيب ص) 7(

   . ٧/١٤تهذيب التهذيب ، ١/٦٨٠شفالكا، ١٩/٤٥تهذيب الكمال ) 8(

   .  ٣٧١تقريب التهذيب ص) 9(

   . ٧/٣٢تهذيب التهذيب ، ١٩/١١١ تهذيب الكمال) 10(

   . ٣٧٣تقريب التهذيب ص) 11(
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   ٩٨  

 خمـس  سـنة  مات، الخامسة من، القاسـم  أبو، ميخْاللَ -مصغر – رويم بن عروة .١٦

  . أبو داود والنسائي وابن ماجه : روى له ، وثالثين

   .)٢( "كثيراً  يرسل قصدو: " وقال ابن حجر  ،)١( وثقه دحيم-

 جـزء  فـي  البخاري: روى له   ، السادسة من ،اليمـامي  أو، كيدالفَ سعد بن عمرو. ١٧

   .ماجه ابنو النسائيو اإلمام خلف القراءة

   . )٤(ووثقه ابن حجر، )٣("ثقة ، يروي عنه األوزاعي" :  قال دحيم -

  : عمرو بن عبد الواحد . ١٨

  " وابن أبي العشرين ضعيف ، بي العشرين بكثيرثقة أصح حديثاً من ابن أ " -

 تـسع  سـنة  مات ،قيشْمالد عبيدة أبو ،األنصاري مسلم أبي بن المهاجر بن عمرو .١٨

ـ  زءـج في البخاري: روى له   ، سنة وسبعون خمس أو أربع وله،  ومائة وثالثين  عـرف

   .ماجه ابن وداود أبوو اليدين

   . )٦(وابن حجر، )٥( وثقه دحيم-

 بـن  سـليمان  أخو ،قيشْمالد موسى أبو أو، محمد أبو، القرشي موسى بن عيسى .١٩

  . ماجه ابن والنسائيو داود أبوو العباد أفعال خلق في البخاري: روى له ، الفقيه موسى

   . )٨( "صدوق: " وقال ابن حجر ، )٧( وثقه دحيم-

 البخاري: روى له   ، ئتينما سنة مات ،صيمالح ليحيالس أنيس بن حمير بن محمد .٢٠

   . ماجه ابن والنسائي والمراسيل في داود أبوو

   .  )١٠( "صدوق: " وقال ابن حجر ، )٩( وثقه دحيم-

                                                           
   . ٧/١٦٢تهذيب التهذيب ، ٢٠/٩تهذيب الكمال ) 1(

   . ٣٨٩تقريب التهذيب ص) 2(

   . ٢٢/٣٢تهذيب الكمال ) 3(

   .٤٢١تقريب التهذيب ص) 4(

   . ٨/٩٤تهذيب التهذيب ، ٢٢/٢٥٣تهذيب الكمال ) 5(

   . ٤٢٧تقريب التهذيب ص) 6(

   .  ٨/٢١٠تهذيب التهذيب ، ٢/١١٣الكاشف ، ٢٣/٤٢ تهذيب الكمال )7(

   . ٤٤١تقريب التهذيب ص) 8(

   . ٩/١١٧تهذيب التهذيب ، ٢/١٦٦الكاشف ، ٦/١٢٨ميزان االعتدال ، ٢٥/١١٨تهذيب الكمال ) 9(

   .  ٤٧٥تقريب التهذيب ص) 10(
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   ٩٩  

 بعـد  مات السابعة من، البصرة نزيل ،قيشْمالد اعيزالخُ وليحكْالم راشد بن محمد. ٢١

   .ماجه بنوا النسائيو الترمذيو داود أبو: روى له ، الستين

  

   

  يهـم  صـدوق : " وقـال ابـن حجـر     ، )١("وكان يميل إلى الهوى     ، ثقة " : قال دحيم    -

   .)٢( "بالقدر ورمي

ـ  مـن ، بيروت نزيل ،قيشْمالد موالهم موياُأل شابور بن شعيب بن محمد .٢٢   ارـكب

 أبـو : روى له   ، دحيم وغيره : روى عنه   ، وثمانون أربع وله، مائتين سنة مات  ،التاسعة

  . ماجه ابنو النسائيو الترمذيو دداو

وكان محمد إذا حدث بالشيء من كتبـه        ، كان أحفظ منه   )٣(والوليد، ثقة" :  قال دحيم    -

  .  )٥( "الكتاب صحيح صدوق: "  وقال ابن حجر ،)٤(" كان حديثاً صحيحاً

، وخمـسين  بـضع  سنة مات، السابعة من ،الشعيثي المهاجر بن اهللا عبد بن محمد .٢٣

   .ماجه ابنو النسائيو الترمذيو داود أبو: له روى 

صدوق : " وقال ابن حجر  ، )٦("وكان قديماً يروي عن مكحول      ، كان ثقة " :  قال دحيم    -

")٧( .  

، سـبعين  سـنة  مات، السابعة من ،عمرو أخو، الشامي األنصاري مهاجر بن محمد .٢٤

  .  ماجه ابنو النسائيو رمذيالتو داود أبوو مسلمو المفرد األدب في البخاري: روى له 

   . )٩(وابن حجر، )٨(وثقه دحيم -

                                                           
   . ٩/١٤٠ تهذيب التهذيب، ٦/١٤٣ميزان االعتدال ، ١٠/٣٥٢تهذيب الكمال ) 1(

   .  ٤٧٨تقريب التهذيب ص) 2(

   .٦٧سبقت ترجمته ص مسلم بن الوليد: الوليد هو ) 3(

   . ٩/١٩٨تهذيب التهذيب ، ٢٥/٣٧٢تهذيب الكمال ) 4(

   .  ٤٨٣تقريب التهذيب ص) 5(

   . ٩/٢٤٩تهذيب التهذيب ، ٢٥/٥٦١ الكمال تهذيب) 6(

   .  ٤٩٠تقريب التهذيب ص) 7(

   . ٩/٤٢١تهذيب التهذيب ، ٢٦/٥١٧تهذيب الكمال ) 8(

   . ٥٠٩تقريب التهذيب ص) 9(
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  ١٠٠  

: روى لــه    ، السادسة من، يـصمالح ادةـجن أبو، الحضرمي علقمة بن محفوظ .٢٥

   .ماجه ابن وعلي مسند في النسائي وداود وبأ

   .)٢( "صدوق: " وقال ابن حجر ، )١( وثقه دحيم-

 كبـار  من ،درداءـال أبي بـكات، قيشْمالد اهللا عبد وأب، اعيزالخُ مكَشْم بن مسلم .٢٦

  . أبو داود والنسائي وابن ماجه :  روى له  ،الثالثة

   .  )٤(وابن حجر، )٣( وثقه دحيم-

ـ ح يـسكن  وكـان ، قيشْمالد المّس أبو، سالم أبي بن المّس بن معاوية. ٢٧ مـن  ،صم 

 الترمـذي و داود أبـو و مـسلم و اريالبخ: روى له   ، سبعين سنة حدود في مات، سابعةلا

  .                                                                        وابن ماجه النسائيو

ابـن   ووثقـه ، )٥("كان بحمص ثم انتقل إلى دمـشْق       ، ثقة، جيد الحديث " :  قال دحيم    -

   . )٦(حجر

 اثنتـين  سـنة  مات، السادسة من، قيشْمالد الوزير أبو، الغساني المنذر بن النعمان. ٢٨

  .أبو داود والنسائي : روى له ، وثالثين

 )٨( "بالقدر رمي صدوق: " وقال ابن حجر  ، )٧("إال أنه يرمى بالقدر     ، ثقة" :  قال دحيم  -

.   

: روى له   ، السابعة من ،الحارث أبو أو، أحمد أبو، موالهم انيالغس حميد بن الهيثم .٢٩

   .ماجه بنوا النسائيو الترمذي ودداو أبو

 : "وقال ابن حجـر     ، )٩("كان أعلم األولين واآلخرين بقول مكحول       ، ثقة" :  قال دحيم    -

   .)١( "بالقدر رمي صدوق
                                                           

   . ١٠/٥٤تهذيب التهذيب ، ٢٧/٢٨٨تهذيب الكمال ) 1(

   . ٥٢٢تقريب التهذيب ص) 2(

   . ١٠/١٢٥تهذيب التهذيب ، ٢٧/٥٤٤تهذيب الكمال ) 3(

   . ٥٣٠تقريب التهذيب ص) 4(

   . ١٠/١٨٨تهذيب التهذيب ) 5(

    . ٥٣٨تقريب التهذيب ص) 6(

   .  ١٠/٤٠٨تهذيب التهذيب ، ٢٩/٤٦٢تهذيب الكمال ) 7(

   . ٥٦٤تقريب التهذيب ص) 8(

 ١١/٨١تهذيب التهـذيب    ، ٧/١٠٧ميزان االعتدال   ، ٢/٣٤٤الكاشف  ، ١/٢٨٥تذكرة الحفاظ   ، ٣٠/٣٧٢تهذيب الكمال   ) 9(

    .  
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  ١٠١  

 فـي  داود أبـو : روى له   ، السادسة من ،شيرالقُ السائب أبي بن سليمان بن الوليد .٣٠

   .ماجه ابنو النسائيو المراسيل

-حم وثقه د٣(وابن حجر، )٢(ي( .   

، وثمانين ثالث سنة مات ،الثامنة من ،تيوريالب العباس أبو، ريذْالع ديزم بن الوليد .٣١

  . أبو داود والنسائي : روى له ، دحيم وغيره: روى عنه 

  " . ثبت : " وزاد ابن حجر ، )٥(وابن حجر، )٤( وثقه دحيم-

 مـات ، السادسة من ،القاضي صيمالح أبوعمرو، يائالطّ حسان بن جابر بن يحيى .٣٢

 الترمـذي و داود أبـو و مسلمو المفرد األدب في البخاري: روى له    ، وعشرين ست سنة

   . ه ماج نباو النسائيو

   " . كثيراً وأرسل: "وزاد ابن حجر ، )٧(وابن حجر، )٦(وثقه دحيم -

 سـنة  مـات ، الخامسة من، رىءالقا اميلشا عمرو أبو ،ماريالذ الحارث بن يحيى .٣٣

  .هماج ابن والنسائي والترمذيو داود أبو: روى له ، سنة سبعين بنا وهو، وأربعين خمس

   .)٩(وابن حجر، )٨( وثقه دحيم-

 ثمـان  سنة مات، السادسة من ،صيمالح زرعة أبو، بانييالس عمرو أبي بن يحيى .٣٤

   .ماجه ابن والنسائيو داود أبوو المفرد باألد في البخاري: روى له ، بعدها أو وأربعين

   " . مرسلة الصحابة عن وروايته" : وزاد ابن حجر ، )١١(وابن حجر، )١٠( وثقه دحيم-

                                                                                                                                                                          
   .٥٧٧تقريب التهذيب ص) 1(

   . ١١/١١٨تهذيب التهذيب ، ٧/٤٢٦لسان الميزان ، ٧/١٣٢ميزان االعتدال ، ٣١/٢٠تهذيب الكمال ) 2(

      . ٥٨٢تقريب التهذيب ص) 3(

   . ١١/١٣٢تهذيب التهذيب ، ٣١/٨٤تهذيب الكمال ) 4(

   .  ٥٨٣تقريب التهذيب ص) 5(

   . ٣١/٢٥٠تهذيب الكمال ) 6(

   . ٥٨٨تقريب التهذيب ص) 7(

   . ١١/١٧٠تهذيب التهذيب ، ٣١/٢٥٨تهذيب الكمال ) 8(

   .٥٨٩ريب التهذيب صتق) 9(

   . ١١/٢٢٨تهذيب التهذيب ، ٣١/٤٨١تهذيب الكمال ) 10(

   . ٥٩٥تقريب التهذيب ص) 11(
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  ١٠٢  

 إمـام ، قيشْمالد اهللا عبد أبو، األنصاري ثابت أبيه اسم : يقال، مريم أبي بن يزيد .٣٥

 داود أبـو و البخـاري  :روى لـه    ، بعـدها  أو أربعين سنة مات، السادسة من، عـالجام

   . ماجه ابنو النسائي والترمذيو

   .  )٢("ال بأس به : " وقال ابن حجر ، )١( وثقه دحيم-

 أبو :روى له    ،السابعة كبار من، قيشْمالد ونيكُالس المهاجر أبي بن بيدةع بن يزيد .٣٦

  . جه وابن ما المراسيل في داود

   .)٤("صدوق : " وقال ابن حجر ، )٣( "قشْمدمن شيوخ ، ثقة " : قال دحيم-

قد عدلهم أكثر     " ثقة  : " بالنظر فيما سبق يتبين أن الرواة الذين قال فيهم دحيم           :      قلت  

  . ولكن أكثر أحكامهم دون أحكام دحيم ، النقاد

، وضعف عـدداً قلـيالً مـنهم      ، حيث عدل أكثرهم  ،     وقد تباينت أحكام ابن حجر فيهم     

، "ثقـة ونحوهـا     " فقد جعل بعضهم في المرتبة الثالثة       ، والرواة الذين عدلهم على مراتب    

صدوق يخطئ ونحوهـا  " وبعضهم في الخامسة ، "صدوق ونحوها   " وبعضهم في الرابعة    

عند دحيم  " ثقة  " ومن ثم يتضح أن مصطلح      ، "مقبول ونحوها   " وبعضهم في السادسة    ، "

  .بن حجر عند ا" ثقة " دون مصطلح 

  : الثبت . ٦

، صـفوان "   :قـال  بحمص الثبت من إبراهيم بن الرحمن لعبد قلت  :زرعة أبو     قال  

وفيما يلي  ، )٥( "دونهم  : "قال  ؟ مريم أبي فابن : قلت ، "وأرطأة، وثور، وحريز، وبحير

  :  مقارنة قول دحيم فيهم بأقوال غيره من النقاد 

 ةـسن اتـم، السادسة من ،صيمالح عدي أبو، لهانياَأل داألسو بن المنذر بن رطاةأ. ١

   . ) ٦(هماج ابنو النسائيو داود أبو والمفرد األدب في البخاري: روى له ، وستين ثالث

    : بأقوال غيره من النقاد ) المنذر بن رطاةأ( مقارنة قول دحيم في -

                                                           
   . ١١/٣١٥تهذيب التهذيب ، ٧/٢٦٢ميزان االعتدال ، ٣٢/٢٤٤تهذيب الكمال ) 1(

   .٦٠٥تقريب التهذيب ص) 2(

   . ١١/٣٠٦تهذيب التهذيب ، ٣٢/٢٠٨تهذيب الكمال ) 3(

   .  ٦٠٣ صتقريب التهذيب) 4(

   .    ١٢/٣٤٣، ١١/١٨٨تاريخ دمشق ) 5(

    . ٩٧تقريب التهذيب ص: انظر ) 6(
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  ١٠٣  

 عن أرطأة بـن     - يعني ابن معين   –وقال الدارمي سألته    ، )١(" ثقة ثقة  : "أحمد قال      

فـي  حبان   بنوذكره ا ، )٣(وكذا وثقه ابن حجر   ، )٢(" ثقة هو: " فقال، ؟ حديثه كيفالمنذر  

وقـال  ، )٥(" وزهادهم الطبقة هذه وخيار وعبادهم الشام أهل قراء من  : "وقال، )٤(الثقات

 بـأس  ال :" اتمح أبو وقال ،)٦( "المنذر بن بأرطأة حنبل بن أحمد أشبه كنت  : "اليمان وأب

   الخالصة - .)٧( "به

  . وافق النقاد دحيماً على تعديله ، ثقة:  )المنذر بن رطاةأ(:  الخالصة -

٢ .سعد بن يربح السخالد أبو، وليح الحفـي  لبخـاري ا: روى له   ، السادسة من، صيم 

 )٨(ماجه ابن و ائيالنسو الترمذيو داود أبو و دالعبا أفعال خلق في البخاري و المفرد األدب

 .  

  :بأقوال غيره من النقاد ) سعد بن يربح( مقارنة قول دحيم في -

  : "حنبل بن حمدقال أ و، )١٠( "ثبت ثقة: " وقال ابن حجر    ، )٩( "حجة: "      قال الذهبي   

    ) . ١١( "الحديث صالح: " وقال أبو حاتم ،  "بحير يكون نأ الإ حريز من ثبتأ بالشام ليس

   . وافق النقاد دحيماً على تعديله ، ثقة : )سعد بن يربح(: صة  الخال-

 أو ثـالث   :وقيـل ، خمسين سنة مات، السابعة من، صيمالح خالد أبو ،يزيد بن ثور. ٣

 )١٢(هماج ابن و النسائيو الترمذيو داود أبوو مسلم و البخاري: روى له    ،وخمسين خمس

 .  

   : بأقوال غيره من النقاد ) ديزي بن ثور( مقارنة قول دحيم في -

                                                           
   .٢/٣٢٦الجرح والتعديل ) 1(

   . ٦٩تاريخ الدارمي ص) 2(

    . ٩٧تقريب التهذيب ص) 3(

    . ٦/٨٥الثقات ) 4(

   . ١٧٨مشاهير علماء األمصار ) 5(

   . ٨/١١تاريخ دمشق ) 6(

   .٢/٣٢٦الجرح والتعديل ) 7(

   .       ١٢٠تقريب التهذيب ص: انظر ) 8(

   .      ١/٢٦٤الكاشف ) 9(

   .       ١٢٠تقريب التهذيب ص) 10(

   .        ٢/٤١٢الجرح والتعديل ) 11(

   .    ١٣٥تقريب التهذيب ص: انظر ) 12(
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  ١٠٤  

وذكره ،  "القدر يرى أنه إال ثبت: " وزاد ابن حجر    ، )٢(وابن حجر ، )١(     وثقه العجلي 

  في ثقة وكان: " وقال  ، وذكره محمد بن سعد في الطبقة الخامسة      ، )٣(حبان في الثقات   ابن

وقال الذهبي أيضاً   ، )٥( "الثبت الحافظ: " وقال الذهبي   ، )٤( "قدرياً كان إنه ويقال، الحديث

 عيـسى  سمعت : موسى بن إبراهيم لي قال: " وقال البخاري   ، )٦( "قدري لكنه، ثبت: " 

   . )٧( "أثبتهم من ثور كان  :يقول يونس بن

  . وافق النقاد دحيماً على توثيقه، ثقة ) :يزيد بن ثور(:  الخالصة -

٤ .عثمان بن يزرِح الربيح الحثـالث  وله، وستين ثالث سنة مات، مسةالخا من، صيم 

   .)٨(ماجه ابن والنسائي والترمذيو داود أبوو البخاري :روى له ، سنة وثمانون

    : بأقوال غيره من النقاد ) عثمان بن يزرِح( مقارنة قول دحيم في -

، )١٣(وابن حجر ، )١٢(والذهبي، )١١(والعجلي، )١٠( وأحمد بن حنبل   ،)٩(     وثقه ابن معين  

وزاد العجلي  ،  "صحابهأو يزيد بن الرحمن عبد مع المعدودين من هو: " اد ابن معين    وز

 ثبـت : " وزاد ابن حجـر     ، "وهو ناصبي   : " وزاد الذهبي   ، "وكان يحمل على علي     : " 

 التابعين صغار في عداده حمص محدث: " وقال الذهبي في موضع آخر      ،  "بالنصب رمي

 دركنـاه أ من يزل لم  : "فقال عثمان بن حريز عن دينيالم بنا علي وسئل، )١٤("ومتقنيهم

 نأ الإ حريـز  مـن  ثبتأ بالشام ليس : " حنبل بن حمدوقال أ ، )١٥( "يوثقونه صحابناأ من

                                                           
   .     ١/٢٤٢معرفة الثقات ) 1(

   .    ١٣٥تقريب التهذيب ص) 2(

   .       ٦/١١٥الثقات ) 3(

   .     ٧/٤٦٧الطبقات الكبرى ) 4(

   .      ١/١٧٥تذكرة الحفاظ ) 5(

   .     ١/٢٨٥الكاشف ) 6(

   . ٢/١٨١التاريخ الكبير ) 7(

   .     ١٥٦تقريب التهذيب ص: انظر ) 8(

    . ١٢/٣٤٢تاريخ دمشق ) 9(

    . ١٢/٣٤٤المصدر السابق ) 10(

   . ١/٢٩١معرفة الثقات ) 11(

   .      ١/٣١٩الكاشف ) 12(

   .     ١٥٦تقريب التهذيب ص) 13(

   .       ١/١٧٦تذكرة الحفاظ ) 14(

   .        ١٢/٣٤٦تاريخ دمشق ) 15(
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  ١٠٥  

 وقال، )١( "ثقة ثقة حريز، فوقه حريز  : "قال،  ؟ روـعم بن صفوان : قيل، بحير يكون

، )٢( "لحديثـه  حافظاً وكان، نهم وينال ،علياً ينتقصمان  عث بن وحريز  : "علي بن عمرو

 ثبتأ بالشام علمأ وال، رأيه في يقال ما عندي يصح ولم،  الحديث حسن: " وقال أبو حاتم    

 ،)٣( "مـتقن  ثقـة  وهو، مـريم أبي بن رـبك وأبي عمرو بن صفوان من ثبتأ هو، منه

 أهل من اًأحد رأيت ينأ ملأع وال عثمان أبو عثمان بن حريز حدثنا : "معاذ بن معاذ وقال

، لياً ع ينتقصكان   نهأ يتهمونه عثمان بن حريز: " وقال ابن عمار    ، )٤(" عليه أفضله الشام

   . )٥( "يتركونه وما، بحديثه ويحتجون ،عنه ويروون

  . وافق النقاد دحيماً على توثيقه، ثقة ) :عثمان بن يزرِح(:  الخالصة -

 سـنة  اتم، الخامسة من، صيمالح مروع أبو، كيسكْالس هرم بن عمرو بن صفوان. ٥

  ـسخم

 الترمـذي و داود أبـو  و مسلم و المفرد األدب في البخاري: روى له   ، بعدها أو وخمسين

   . )٦(ماجه ابن والنسائيو

    : بأقوال غيره من النقاد ) عمرو بن صفوان( مقارنة قول دحيم في -

ال : " وزاد أبو حاتم    ، )١٠(ابن حجر و، )٩(والنسائي، )٨(وأبو حاتم ، )٧(      وثقه العجلي 

  من : "وقال في موضع آخر   ، )١٢(وذكره ابن حبان  ، )١١("وثقوه  : " وقال الذهبي   ، "بأس به 

 بـن ا كـان  : "خراش بنا قالو ،)١٣("التابعين أتباعي  ومتقن وخيارهم الشام  أهل صالحي

                                                           
   .        ٣/٢٨٩الجرح والتعديل ) 1(

   .        ١٢/٣٤٢تاريخ دمشق ) 2(

   .        ٣/٢٨٩الجرح والتعديل ) 3(

   .  ٣/١٠٣التاريخ الكبير ) 4(

   . ١٢/٣٤٧تاريخ دمشق ) 5(

   . ٢٧٧تقريب التهذيب ص: نظر ا) 6(

   . ١/٤٦٧معرفة الثقات ) 7(

   .٤/٤٢٢الجرح والتعديل ) 8(

   . ١٣/٢٠٤تهذيب الكمال ) 9(

   . ٢٧٧تقريب التهذيب ص) 10(

   .  ١/٥٠٣الكاشف ) 11(

   .   ٦/٤٦٩الثقات ) 12(

   .  ١٧٨مشاهير علماء األمصار ص) 13(
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  ١٠٦  

: قال أبو حاتم    و، )٢( "الحديث في ثبت: " ي  عل بن عمرووقال  ، )١"(هقيوث رهيوغ المبارك

وقال أحمد بن حنبل    ، )٣( "خيراً عليه فأثنى عمرو بن صفوان عن معين بن يحيى سألت" 

: وقال الدارقطني   ، )٤ "(بأس بصفوان وما، صفوان من إلي وأعجب، إلي أحب حريز: " 

  -- -:  الخالصة - .) ٥("يعتبر به " 

  . على تعديله وافق النقاد دحيماً  ) :عمرو بن صفوان(:  الخالصة -

  " :  ال أعلمه إال ثقة . " ٧

ـ  أبي بن سليمان بن الرحمن عبد: النموذج األول   *  سـليمان  أبـو ، العنـسي  ونالج 

الد٦(ابن ماجه: روى له ، الثامنة من ،انيار(.   

  . ) ٧("ال أعلمه إال ثقة  " -

     : د بأقوال غيره من النقا) سليمان بن الرحمن عبد( مقارنة قول دحيم في -

: " وقال ابـن حجـر      ، )٩("صويلح  : " وقال الذهبي   ، )٨(     ذكره ابن حبان في الثقات    

وقال ابن  ، )١١( "به يحتج وال حديثه يكتب دمشقي: " وقال أبو حاتم    ، )١٠("صدوق يخطئ   

 بـن  الوليد عنه روى وقد ... اإلنكار بعض بعضها وفي، مستقيمة أحاديثه عامة: " عدي  

وضعفه أبـو   ، )١٢( "به بأس ال أنه وأرجو، دمشق أهل من الناس من راؤهـونظ مـمسل

   . )١٣(داود

                                                           
  .  ٤/٣٧٦تهذيب التهذيب ، ١٣/٢٠٥تهذيب الكمال ) 1(

   .٤/٤٢٢الجرح والتعديل ) 2(

   . ٤/٤٢٢الجرح والتعديل ) 3(

   .  ٢/٣٨العلل ومعرفة الرجال ) 4(

   . ٣٧سؤاالت البرقاني للدارقطني ص) 5(

   .٣٤١تقريب التهذيب ص: انظر ) 6(

   . ٦/١٧١تهذيب التهذيب ، ٤/٢٨٨ميزان االعتدال ، ١٧/١٥٣تهذيب الكمال ) 7(

   . ٨/٣٧١الثقات ) 8(

   . ١/٣٦٠كاشف ال) 9(

   .٣٤١تقريب التهذيب ص) 10(

   .٥/٢٤٠الجرح والتعديل ) 11(

   . ٤/٢٨٦الكامل في ضعفاء الرجال ) 12(

   .  ٦/١٧١تهذيب التهذيب ، ١٧/١٥٣تهذيب الكمال ) 13(
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  ١٠٧  

 ، وافق النقاد دحيماً على تعديله    ، صدوق يخطئ  ) :سليمان بن الرحمن عبد(: الخالصة   -

  .وضعفه أبو داود 

 داود أبـو : روى لـه    ، الرابعة من ، التَغْلبي الحمصي  بةور بن عمر: النموذج الثاني   * 

   .ماجه ابنو النسائي و لترمذياو

   .)١("ال أعلمه إال ثقة ، شيخ من شيوخ حمص " -

  : بأقوال غيره من النقاد ) بةور بن عمر( مقارنة قول دحيم في -

:  حاتم أبى بنا وقال، )٣( "صدوق: " وقال ابن حجر    ، )٢(     ذكره ابن حبان في الثقات    

 ال، : " قـال ، ؟ الحجة به تقوم : قلتف، "ث  الحدي حصال " : فقال -أباه يعنى - عنه سألته

: " وزاد ابن عدي    ،  "نظر فيه: " ) ٦(وابن عدي ، )٥(وقال البخاري ، )٤("ح  صال    ولكن

ـ الوابد  ع عن أحاديثه عليه أنكروا وإنما، بالكثير وليس ذكرت ما غير رؤبة به ولعمر  دح

   -  - - -) . ٧(البصري

وجرحـه  ، وافق أكثر النقاد دحيماً على توثيقه     ، صدوق : )ةبور بن عمر: (الخالصة   - 

  .  البخاري وابن عدي 

 من ،صيمالح الوليد أبو، بيصحالي قرع بن الرحمن عبد بن محمد :النموذج الثالث   * 

  . ه ماج ابنو النسائيو داود أبوو المفرد األدب في البخاري: روى له ، الخامسة

   .   )٨("ما أعلمه إال ثقة  " -

    : بأقوال غيره من النقاد ) الرحمن عبد بن محمد( مقارنة قول دحيم في -

 مـا  بحديثه يحتج ال: " وقال  ، وذكره ابن حبان في الثقات    ، )٩("وثق  : "      قال الذهبي   

 بـل ، وذويهم العطار سعيد بن ويحيى الوليد بن وبقية عياش بن إسماعيل رواية من كان
                                                           

   .٧/٣٩٢تهذيب التهذيب ، ٢١/٣٤٤تهذيب الكمال ) 1(

   . ٧/١٧٥الثقات ) 2(

   .٤١٢تقريب التهذيب ص) 3(

   . ٦/١٠٨تعديل الجرح وال) 4(

   .  ٦/١٥٥التاريخ الكبير ) 5(

   . ٥/٥٠الكامل في ضعفاء الرجال ) 6(

 تقريـب    .الخامسة من ،ثقة، صيمالح : ويقال، قيشْمالد رسب أبو، النصري عمير بن كعب بن اهللا عبد بن الواحد بدع )7(

   . ٣٦٧التهذيب ص

   . ٩/٢٦٧تهذيب التهذيب ) 8(

   . ٢/١٩٣الكاشف ) 9(
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  ١٠٨  

 - - .)٢("صـدوق   : " وقال ابـن حجـر      ، )١( "عنه الثقات رواه ما هـحديث من يعتبر

   -- : الخالصة - :الخالصة 

  .وافق النقاد دحيماً على توثيقه ، صدوق  ) :الرحمن عبد بن محمد (:الخالصة  --

٨" א. :מ "
 بعـد  بـصور  مـات ، لسادسةا من ،ينّدراُأل العباس أبو ،دانيالهم حكيم أبي بن عتبة* 

 ابنو النسائيو الترمذيو داود أبوو العباد أفعال خلق في البخاري: روى له   ، نـاألربعي

   . )٣(هماج

   .)٤("ال أعلمه إال مستقيم الحديث ، روى عنه الشيوخ"  -

    : بأقوال غيره من النقاد ) حكيم أبي بن عتبة( مقارنة قول دحيم في -

 نب مروانو، )٧(ويعقوب بن سفيان  ، )٦(وثقه ابن معين  ، )٥(في الثقات      ذكره ابن حبان    

مختلف في توثيقه   : "وقال الذهبي   ، " من أهل األردن  : " وزاد مروان   ، )٨(الطاطري محمد

 يوهنـه  حنبـل  بن حمدأ كان: " وقال أيضاً   ،  "به بأس ال صالح" : أبو حاتم    وقال، )٩("

 صـدوق : " وقال ابن حجـر     ، )١١("به بأس ال أنه وأرجو: "وقال ابن عدي    ، )١٠( "قليالً

 الحديث ضعيف  : "معين بن يحيى عن خيثمة أبي بن بكر أبو وقال، )١٢( "كثيراً يخطىء

وافق ، صدوق ) :حكيم أبي بن عتبة (:الخالصة   - أبي بن عتبة (: الخالصة   -  .)١٣(" 

  .وضعفه ابن معين في أحد أقواله ، النقاد دحيماً على تعديله

                                                           
   .٥/٣٧٧الثقات ) 1(

   . ٤٩٢تقريب التهذيب ص) 2(

   .   ٣٨٠تقريب التهذيب ص: انظر ) 3(

   .  ٧/٨٧تهذيب التهذيب ، ١٩/٣٠٢تهذيب الكمال  : انظر) 4(

   . ٧/٢٧١الثقات ) 5(

   . ١٨١تاريخ أسماء الثقات ص، ٤/٤٢٨تاريخ الدوري ) 6(

   . ٢/٢٦٥المعرفة والتاريخ ) 7(

   . ١٩/٣٠١تهذيب الكمال ) 8(

   .  ١/٦٩٦الكاشف ) 9(

   . ٦/٣٧٠الجرح والتعديل ) 10(

   .٥/٣٥٧الكامل في ضعفاء الرجال ) 11(

   .   ٣٨٠تقريب التهذيب ص) 12(

   .  ١٩/٣٠١تهذيب الكمال ، ٦/٣٧٠الجرح والتعديل) 13(
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  ١٠٩  

٩.:
روى ،  الخامسة من، إرمينية نزل، صيمالح اهللا عبد أبو ،األنصاري عجالن بن ثابت* 

   .)١(ماجه ابنو النسائيو داود أبو والبخاري: له 

  أهـل  من وهو، بأس به ليس عجالن بن ثابت  : "يقول ماًيحد سمعت :قال أبو حاتم      -

   .)٢( "أرمينية

   : بأقوال غيره من النقاد ) ثابت بن عجالن(م في  مقارنة قول دحي-

وذكـره ابـن    ، )٣("ثقة  : " فقال  ، قلت ليحيى بن معين كيف حديثه ؟      :      قال الدارمي   

وقـال ابـن    ، )٤( "بصحيح ذلك أر ولم، أنساً سمع إنه قيل وقد: " وقال، حبان في الثقات    

  ، )٥("صدوق: "حجر

، )٧( "الحـديث  صـالح  ،به بأس ال: "  قال أبو حاتم     ،)٦( "بأس به ليس: " وقال النسائي   

 عن يأب سألت : حنبل بن حمدأ بن اهللا عبدوقال  ، )٨("صالح الحديث   : " وكذا قال الذهبي    

كأنه ، فسكت، ؟ ثقة هو : له   قلت، " واألبواب بالباب يكون كان  : "فقال  عجالن بن ثابت

   .  )٩( "أمره فيمرض 

  . وافق النقاد دحيماً على تعديله ، ليس به بأس:  )نثابت بن عجال( : الخالصة -

  

١٠" .":
 من، خراسان من أصله، البالطي قيشْمالد نيشَالخُ يحيى بن الحسن: النموذج األول   * 

  ) . ١٠(ماجه ابنو المراسيل في داود أبو: روى له ، التسعين بعد مات، الثامنة

   .) ١( "به بأس ال الخشني يحيى بن الحسن " : يقول دحيماً سمعت: قال أبو حاتم   -
                                                           

      . ١٣٢تقريب التهذيب ص: انظر ) 1(

   . ٢/٤٥٥الجرح والتعديل ) 2(

   . ٨٤ الدارمي صتاريخ) 3(

   .  ٦/١٢٥الثقات ) 4(

      . ١٣٢تقريب التهذيب ص) 5(

   .   ٢/٩تهذيب التهذيب ، ٤/٣٦٥تهذيب الكمال ) 6(

   . ٢/٤٥٥الجرح والتعديل ) 7(

   .  ١/٢٨٢الكاشف ) 8(

   .  ٣/٩٧العلل ومعرفة الرجال ) 9(

   .  ١٦٤تقريب التهذيب ص: انظر ) 10(
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  ١١٠  

    : بأقوال غيره من النقاد ) يحيى بن الحسن( مقارنة قول دحيم في -

  :رشـدين  بن الحجاج بن محمد بن حمدوقال أ ، )٢("ثقة خراساني   : "      قال ابن معين    

وقال أبو  ، )٣( "نعم  : "لي فقال،  ؟ ةقث الخشني يحيى بن الحسن عن صالح بن أحمد سألت

: وزاد ابن حجر    ،  "الحفظ سيء: " وزاد أبو حاتم    ، " صدوق: " ) ٥(وابن حجر ، )٤(حاتم

 : أحمد أبو الحاكم  وقال ،)٦( "رواياته تحتمل ممن هو: " وقال ابن عدي    ،  "الغلط  كثير" 

  : "يالنسائ وقال، )٧( "الشيء في ئيخط وربما، عليه يتابع بما مشائخه عن حدث ربما "

، "ليس بـشيء     : " )١٠(وعبد الغني بن سعيد   ، )٩( أيضاً وقـال ابن معين  ، )٨( "ةـبثق ليس

 مـاال  المتقنين وعن له أصل ماال الثقات عن يروي جداً الحديث منكر: " وقال ابن حبان    

 يرويـه  فيمـا  الوهم كثير حظفه من يحدث اًصالح رجالً نـالحس كان وقد... عليه  يتابع

 كـان  أنـه  القلـب  إلى يسبق حتى الثقات عن يرويها التي ارهبأخ في كيرالمنا فحش حتى

:  الخالصـة    -  .)١٢( "متروك  : "دارقطنيلا القو، )١١("الترك استحق فلذلك لها المتعمد

   :)يحيى بن الحسن(:  الخالصة -ال بأس به : )يحيى بن الحسن(

فعدله ، دحيماً على تعديله  وافق بعض النقاد    ، ال بأس به   : )يحيى بن الحسن(:  الخالصة   -

وخالفه بعضهم فجرحه ابن معـين      ، وابن حجر ، وأبو حاتم ، صالح بن  أحمد و، ابن معين 

  .   وعبد الغني بن سعيد ، والدارقطني، وكذا ابن حبان، في أحد أقواله

                                                                                                                                                                          
   .  ٣/٤٤الجرح والتعديل ) 1(

   . ١٤/٦تاريخ دمشق ، ٢/٣٢٣ضعفاء الرجال الكامل في ) 2(

   .  ١٤/٦تاريخ دمشق ) 3(

   . ٣/٤٤الجرح والتعديل ) 4(

   .  ١٦٤تقريب التهذيب ص) 5(

   .   ٢/٣٢٤الكامل في ضعفاء الرجال ) 6(

   . ١٤/٥تاريخ دمشق ) 7(

   . ١٤/٧تاريخ دمشق ) 8(

   .   ٤/٤٦٦تاريخ الدوري ) 9(

   . ١٤/٦تاريخ دمشق ) 10(

   .  ١/٢٣٥كتاب المجروحين ) 11(

   ١٤/٥تاريخ دمشق ) 12(
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  ١١١  

 أبـو : روى له   ، السابعة من ،ةـشيب أبو ،الشامي رزيق بن شعيب: النموذج الثاني   * 

ــي داود ــ فـ ــذي ودرالقـ ــوو الترمـ ــي داود أبـ ــخ فـ ــسوخ الناسـ  .                               والمنـ
                

 )١( "به بأس ال " : فقال، ؟ رزيق بن شعيب عن وسألته دحيماً سمعت :قال أبو حاتم     - 

.  

    : بأقوال غيره من النقاد ) رزيق بن شعيب( مقارنة قول دحيم في -

وذكـره  ، )٤( ")٣(النقَسوع ةلَمالر وسكن، )٢(سوسربطَ كان، ثقة ": الدارقطني قال     

 يعتبر... مدلسة كلها عنهم روايته، الصحابة من أحداً ير لم : "وقال  ، ابن حبان في الثقات   

ـ  صدوق: " وقال ابن حجر    ، )٦(" )٥(الخراساني عطاء عن روايته غير من حديثه ئ يخط

 شعيب(:  الخالصة   -..  )٩( "ضعيف : " حزم بنا وقال ،)٨(" لين  : "األزدي وقال، )٧("

وافق النقاد دحيماً علـى      ) :رزيق بن شعيب(:  الخالصـة    ------- --) : رزيق بن

  . ولم يضعفه سوى ابن حزم ، تعديله

، الثامنة من، قيشْمالد  الفزاري السلْمي  سليمان أبو ،حوشب بن علي: النموذج الثالث   * 

   .  )١٠(ودأبو دا: روى له 

                                                           
   .  ٤/٣٤٦الجرح والتعديل ) 1(

 طرسـوس  وعلـى  ، بينها وبين َأذَنَة ستة فراسـخ      ،الروم وبالد وحلب أنطاكية بين الشام بثغور مدينة هي: طَرسوس  ) 2(

 فأدركته غازيا جاءها الرشيد بن اهللا دعب المأمون قبر وبها، البردان نهر ويشقها، أبواب ستة ولها ،عـواس وخندق، سوران

   . ٢/٨٨٣مراصد االطالع ، ٤/٢٨معجم البلدان : انظر  . فمات منيته

)3( عالـشام  عروس:  لها ويقال ،جبرين وبيت غزة بين، البحر ساحل على فلسطين أعمال من بالشام مدينة هي:  قالنس ،

 اسم النعسق و ،عامرة تزل ولم، كثير خلق بها وحدث، والتابعين الصحابة من جماعة نزلها وقد، أيضاً لدمشق يقال وكذلك

معجم البلدان  :  انظر   . الشام أعلى يـف أنها فمعناه عربية كانت فإن، الرأس أعلى العسقالن أن بعضهم ذكر وقد ،اعجمي

   . ٢/٩٤٠مراصد االطالع ، ٤/١٢٢

   . ٢٣/١٠٥تاريخ دمشق ) 4(

 يهـم  صدوق، اهللا عبد:  وقيل ،ميسرة : أبيه واسم ،الخراساني عثمان أبو، مسلم بيأ بن طاءع:  عطاء الخراساني هو  ) 5(

   . ٣٩٢ تقريب التهذيب ص .له أخرج البخاري أن يصح لم، وثالثين خمس سنة مات، الخامسة من، ويدلس ويرسل، كثيراً

   . ٨/٣٠٨الثقات ) 6(

   . ٢٦٧تقريب التهذيب ص) 7(

   .  ٤/٣٠٩تهذيب التهذيب ) 8(

   .  ٤/٣٠٩ المصدر السابق )9(

   . ٤٠٠تقريب التهذيب ص: انظر ) 10(
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  ١١٢  

ـ  بـن  علـي  فـي  تقول ما : إبراهيم بن الرحمن لعبد قلت : زرعة أبو قال -  بـحوش

 قال ، " ؟   خيراً إال تعلم وال، ثقة تقول ال ولم : " قلت، " به بأس ال: "  قال،؟   اريفـزال

  . )١( "ثقة هـإن لك قلت قد" : 

     : بأقوال غيره من النقاد) حوشب بن علي( مقارنة قول دحيم في -

  .)٤("ال بأس به    : " وقال ابن حجر    ، )٣(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )٢(     وثقه العجلي 

  .وافق النقاد دحيماً على تعديله   ) :حوشب بن علي(:  الخالصة -- -

، القاص قيشْمالد حفص أبو، األزدي سليمان العاتكة أبي بن عثمان: النموذج الرابع   * 

ـ أو المفـرد  األدب في البخاري: روى له ، وخمسين ثنتين ةسن مات، السابعة من  داود وب

  .)٥(ماجه نباو

 قـاص  كان، به بأس ال العاتكة يأب بن عثمان"   :يقول ماًيحد سمعت : أبو حاتم    قال -

 بـن  يعل من واألمر، )٦(يزيد بن يعل غيره عن حديثه ينكر فلم،  -البلد يعنى - الجند

"   :فقال،  !الرحمن عبد يأب القاسم من األمر يقول معين بن ىيحي نأ  : له فقيل ،" يزيد

   .)٧(" ال

    : بأقوال غيره من النقاد ) العاتكة أبي بن عثمان( مقارنة قول دحيم في -

 وقدماء أهلها يمتقن من: "وقال في موضع آخر     ، )٨(     ذكـره ابن حبـان فـي الثقات    

 بليتـه : " وزاد أبو حاتم    ، "ال بأس به    : " ) ١١(تموأبو حا ، )١٠(وقال العجلي ، )٩("شايخهمم

 اربقم فهو يزيد بن على غير عن عثمان روى ما ماأف يزيد بن على عن روايته كثرة من

 ومعان، العاتكة أبي بن عثمان : واحد معناهما شيخان  : "زرعة أبووقال  ،  "حديثه بتيك

                                                           
   . ٤١/٤٥٨تاريخ دمشق) 1(

   . ٢/١٥٣معرفة الثقات ) 2(

   . ٧/٢٠٨الثقات ) 3(

   . ٤٠٠تقريب التهذيب ص) 4(

   . ٣٨٤تقريب التهذيب ص: انظر ) 5(

   . ٦٠سبقت ترجمته ص، األلهاني زياد أبي بن يزيد بن علي:  علي بن يزيد هو) 6(

   . ٦/١٦٣الجرح والتعديل ) 7(

   . ٧/٢٠٢الثقات ) 8(

   . ١٨٢مشاهير علماء األمصار ص) 9(

   . ٢/١٢٨معرفة الثقات ) 10(

   .  ٦/١٦٣الجرح والتعديل ) 11(
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  ١١٣  

 األلهاني يزيد بن علي عن تهرواي في ضعفوه ،صدوق: " وقال ابن حجر    ، )١( "رفاعة بن

 ،قاص: " وقال أيضاً   ، )٤"(ضعيف الحديث   : " وقال أبو مسهر    ، )٣(وضعفه النسائي ، )٢("

لـيس  : " وقال أيـضاً    ، )٦("ليس بالقوي   : " وقال ابن معين    ، )٥( "منه فهو وهم كان فإن

  . )٨( "حديث يكتب ضعفه مع وهو: " وقال ابن عدي ، )٧("بشيء 

، وافق بعض النقاد دحيماً على تعديله     ، ال بأس به  :  )العاتكة أبي بن عثمان( : الخالصة   -

  .  وابن عدي ، والنسائي، والجوزجاني، وابن معين،  ضعفه أبو مسهروخالفه بعضهم فقد

 ،المقدسي مسعود أبو ،الخراساني مسلم أبي بن عطاء بن عثمان: النموذج الخامس   * 

 أبو: روى له   ،  وخمسين بفلسطين  إحدى سنة وقيل، نوخمسي خمس سنة مات، السابعة من

    . )٩(هماج ابنو والمنسوخ الناسخ في داود

، " بـه  بـأس  ال  : "فقال، عطاء بن عثمان عن وسألته، ماًيحد سمعت:  أبو حاتم    قال -

، الحـديث  مـن  عثمـان  حـدث  شيء أيو"   : فقال،  "يضعفونه أصحابنا نأ : " فقلت

  .)١٠( حديثه واستحسن

    : بأقوال غيره من النقاد ) عطاء بن عثمان( مقارنة قول دحيم في -

وقال ، "جداً  : " وزاد الساجي   ، )١٣(وابن حجر ، )١٢(الساجيو، )١١(     ضعفه ابن معين  

وقـال ، )١٥("ثالحدي في ويـبالق ليس  : "الجوزجاني  وقال ،)١٤( "وهـضعف: " الذهبي  

                                                           
   .  ٣٨/٣٩٤تاريخ دمشق ) 1(

   . ٣٨٤تقريب التهذيب ص) 2(

   .٧٥كتاب الضعفاء والمتروكين ص) 3(

   . ٣٨/٣٩٤تاريخ دمشق ) 4(

   .٣/٢٢١الضعفاء الكبير ) 5(

   . ٣٨/٣٩٥تاريخ دمشق ) 6(

   .٤/٤٤٠ ، ١/١٧٤ تاريخ الدوري) 7(

   .  ٥/١٦٥الكامل في ضعفاء الرجال ) 8(

   .   ٣٨٥تقريب التهذيب ص: انظر) 9(

   .   ٦/١٦٢الجرح والتعديل ) 10(

   .  ٥/١٧٠الكامل في ضعفاء الرجال ، ٣/٢١٠الضعفاء الكبير ) 11(

   . ٧/١٢٦يب تهذيب التهذ) 12(

   .   ٣٨٥تقريب التهذيب ص) 13(

  .   ٢/١١الكاشف ) 14(

  أحوال الرجال ص ) 15(
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  ١١٤  

 وقال، )٢( "بالقائم ليس حديثه  : "الحاكم أحمد أبو وقال، )١( "بذاكليس                : " ضمرة  

 بـن ا وقـال ، )٤( "به يحتج وال حديثه يكتب : " وقال أبو حاتم    ، )٣(" بثقة يسل : "النسائي

 عـن  الخراساني عطاء بن عثمان: " وقـال األصبهاني   ، )٥( "هثبحدي أحتج ال : " خزيمة

 : "وقال  ، )٧("منكر الحديث    : " فيالصير يعل بن عمرووقال  ، )٦( "منكرة أحاديث أبيه

ـ  لمـا  بروايته االحتجاج يجوز ال: " وقال ابن حبان    ، )٨( "الحديث متروك ـ  اـفيه  نـم

   . )٩(" أبيه ناحية من أو منه األخبار تلك في البلية أدري ستلف فيها وهم التي المقلوبات

  .   تعديله خالف النقاد دحيماً في ، ضعيف:  )عطاء بن عثمان(:  الخالصة -

ـ د مـن  أصله ،مطيع أبو، سيلُابرالطَّ يحيى بن معاوية :النموذج السادس   *  أو، قشْم 

حه ماج ابنو النسائي: روى له ، السابعة من، صم.  

   .)١٠("ال بأس به  " -

    : بأقوال غيره من النقاد ) يحيى بن معاوية( مقارنة قول دحيم في -

ابـن  وقـال   ، )١٣(وأبو علي النيسابوري  ، )١٢(زرعة أبوو، )١١(هشام بن عمار   هثق     و

: " وقال ابن معين أيضاً     ، )١٥("ه  ب بأس ال : "النسائي   وقال، )١٤("ليس به بأس    : " معين  

 وقال ابن أبي حاتم     ،)١٦"(الصدفي يحيى بن معاوية من أقوى األطرابلسي يحيى بن معاوية

                                                           
   .    ٥/١٧٠الكامل في ضعفاء الرجال ) 1(

   .٧/١٢٦تهذيب التهذيب ) 2(

   . ٧/١٢٦تهذيب التهذيب ، ١٩/٤٤٤تهذيب الكمال ) 3(

   .   ٦/١٦٢الجرح والتعديل ) 4(

   .٧/١٢٦تهذيب التهذيب ) 5(

   . ١١٤ب الضعفاء صكتا) 6(

   .   ٧/١٢٦تهذيب التهذيب ، ٥/١٧٠الكامل في ضعفاء الرجال ) 7(

   .  ٦/١٦٢الجرح والتعديل ) 8(

   .  ٢/١٠٠كتاب المجروحين ) 9(

   . ١٠/١٩٨تهذيب التهذيب ، ٢/٦٦٧المغني في الضعفاء ، ٢٨/٢٢٥تهذيب الكمال ) 10(

   . ١٠/١٩٨تهذيب التهذيب ) 11(

   . ٢/٢٧٧الكاشف ، ٨/٣٨٤الجرح والتعديل ) 12(

   .  ٥٩/٢٩٣تاريخ دمشق ) 13(

   . ٢٨/٢٢٥تهذيب الكمال ) 14(

  .  ٢٨/٢٢٥المصدر السابق ) 15(

   . ٥٩/٢٩٢تاريخ دمشق ) 16(
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  ١١٥  

 مـستقيم ،  صـدوق "   :الـفق، يحيى بن معاوية مطيع يأب عن زرعة وأبا يأب سألت: 

: " وقال صـالح بـن محمـد        ، )٢( "أوهام له صدوق: " وقال ابن حجر    ، )١( "ثـالحدي

 بـن  معاوية  : "يونس بن سعيد أبووقال   ،)٣( "ديثحال صحيح ،لساحل أهل من حمصي

، )٥( الـدارقطني  فهوضـع ، )٤("   عنه     وكتب مصر قدم مطيع أبا يكنى األطرابلسي يحيى

 عـن  يحـدث   : "حنبل بنا أحمد قالو، )٦( "القوي  بذاك ليس: " معين أيضاً   وقال ابن   

 رواياتـه  بعض وفي: " وقال ابن عدي    ، )٧( "أدرك وال هنم يسمع ولم، موسى بن سليمان

   .)٨( "عليه  يتابع ال ما

وخالفه بعـضهم   ، وافق بعض النقاد دحيماً على توثيقه     ) : يحيى بن معاوية (: الخالصة   -

  .ضعفه ابن معين وأحمد وابن عدي والدارقطني فقد 

١١.": "
 ثـالث  سنة مات، العاشرة من، المغازي صاحب ،أحمد أبو، قيشْمالد عائذ بن محمد* 

  . )٩(النسائيو داود أبو: روى له ، وثمانون ثالث وله، وثالثين

   . )١٠("صدوق  " -

  : غيره من النقاد بأقوال ) عائذ بن محمد( مقارنة قول دحيم في -

  

    

ذكره ابـن   و ، "قدري أنه إال: " وزاد صالح   ، )١(جزرة صالحو ،)١١(معين بن     وثقه ا 

 يحيى سألت  :زرعة أبووقال  ، )٣( "بأس به ليس  : "النسائي وقال، )٢(حبان   في الثقات    

                                                           
   . ٨/٣٨٤الجرح والتعديل ) 1(

     . ٥٣٩تقريب التهذيب ص: انظر ) 2(

   .  ٥٩/٢٩٣تاريخ دمشق ) 3(

   .  ٥٩/٢٩٢المصدر السابق ) 4(

   .   ١٠/١٩٨ التهذيب تهذيب) 5(

   . ٢٨/٢٢٥تهذيب الكمال ، ٥٩/٢٣٩تاريخ دمشق ) 6(

   .   ٢٨٢جامع التحصيل ص) 7(

   .  ٦/٤٠١الكامل في ضعفاء الرجال ) 8(

   .    ٤٨٦تقريب التهذيب ص) 9(

   .  ٩/٢١٤تهذيب التهذيب ، ٢/١٨٣الكاشف ، ٢٥/٤٢٨تهذيب الكمال ، ٥٣/٢٩٢شق تاريخ دم) 10(

   . ٥٣/٢٩٢ تاريخ دمشق) 11(
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  ١١٦  

 قلت ، "نعم  : "قال ، ؟ عنه لألخذ موضعاً تراه -عائذ بن محمد عن يعني -معين بن يحيى

 الفتـوى  أهـل  ذكـر  في زرعة أبو قالو، )٤ "(نعم : " قال،  ؟ الخراج على يعمل وهو :

   . )٦( "بالقدر رمي صدوق: " وقال ابن حجر ، )٥( "عائذ بن محمد : "بدمشق

  .وافق النقاد دحيماً على تعديله ، صدوق رمي بالقدر) : عائذ بن محمد (: الخالصة -

:א.١٢
   اهللا السمين صدقة بن عبد* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                          

   . ٩/٢١٤تهذيب التهذيب ، ٢٥/٤٢٨تهذيب الكمال ، ٥٣/٢٩٢تاريخ دمشق ) 1(

   .   ٩/٧٥الثقات ) 2(

   . ٥٣/٢٩٣تاريخ دمشق ) 3(

   .     ٥٣/٢٩٢ تاريخ دمشق) 4(

   .     ٥٣/٢٩٢المصدر السابق ) 5(

   .    ٤٨٦تقريب التهذيب ص) 6(
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  ١١٧  

:א" "
 *صبيح بن صالح بن يزيد بن خالد بن راكع الـضحاك  أبو، ريالم ـ الد مـن  ،قيشْم 

  .  )١(القدر في داود أبو:  روى له السابعة

  ) .٢("ما كان به بأس إن شاء اهللا   " -

  :أقوال غيره من النقاد ب) عراك بن خالد( مقارنة قول دحيم في -

  ال : " وقال الدارقطني   ، )٣( "وخالف أغرب ربما: " وقال  ،      ذكره ابن حبان في الثقات    

وقال ابن حجـر   ، )٥( "بالقوي ليس، الحديث ربـمضط: " وقال أبو حاتم    ، )٤("بأس به   

      " :  

  

   .)٧("ليس بالقوي : " وقال في موضع آخر ، )٦("لين 

، وافق بعض النقاد دحيم على تعديلـه      ، "ليس بالقوي   " ) : عراك بن خالد  (:  الخالصة   -

  . وخالفه بعضهم فقد جرحه أبو حاتم وابن حجر 

١٣" .،: "
 : ( اسـمه  قيل جده إلى ينسب وقد، الشامي الغساني مريم أبي بن اهللا عبد بن بكر أبو* 

 داود أبـو : روى له   ، وخمسين ست سنة مات، السابعة من، )السالم عبد( : وقيل، )بكير

   . )٨(هماج ابن وذيمالترو

  ) . ٩("وفي حديثه بعض ما فيه ، حمصي من كبار شيوخ حمص " -

    : بأقوال غيره من النقاد ) أبو بكر بن عبد اهللا( مقارنة قول دحيم في -

                                                           
   .٣٨٨تقريب التهذيب ص) 1(

   . ٧/١٥٥تهذيب التهذيب ، ١٩/٥٤٤تهذيب الكمال ) 2(

   . ٨/٥٢٥الثقات ) 3(

   .  ٥٦ص للدارقطني سؤالت البرقاني) 4(

   . ٧/٣٨الجرح والتعديل ) 5(

   .٣٨٨تقريب التهذيب ص) 6(

   .٧/٣٠٤لسان الميزان ) 7(

   . ٦٢٣تقريب التهذيب ص) 8(

   . ١٢/٣٣تهذيب التهذيب ، ٣٣/١١٠تهذيب الكمال ) 9(
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  ١١٨  

 قـد  وكان : "وزاد ابن حجر    ، )٣(وابن جحر ، )٢(ئيالنسا، )١(     وضعفه أحمد بن حنبل   

 ضـعيف : " ) ٦(وأبو حاتم ، )٥(وأبو زرعة ، )٤(وقال أحمد بن حنبل   ،  "فاختلط بيته سرق

 فأخذوا لصوص طرقته: " وزاد أبو حاتم    ، "منكر الحديث   : " وزاد أبو زرعة    ،  "الحديث

 لـه ، ضعفوه: " وقال الذهبي ، )٧( "بشيء حديثه ليس: " وقال ابن معين    ،  "فاختلط متاعه

 سـمعت : أحمد بن حنبل أيضاً      قالو، )٩("متروك  : " قال الدارقطني   و، )٨( "وديانة علم

 نأ مريم أبى بن رـبك أبا أردت لو: "  قال يونس بن عيسى عن يذكر راهويه بن إسحاق

 وحبيـب  حبيب بن وضمرة سعد  بن راشد عن يقول ييعن - لفعل وفالن فالن لي يجمع

، الـشام  أهـل  خير من مريم أبي بن بكر أبو كان ولقد: " وقال ابن حبان    ، )١٠( "عبيد بن

 الترك استحق حتى منه ذلك يفحش مـل، فيه ويهم بالشيء يحدث الحفظ رديء كان ولكنه

 )١١( "انفرد إذا به االحتجاج طـساق عندي فهو ،به يحتج صار حتى الثقات سنن لكس وال

. –  

ضعفه النقاد ومصطلح دحيم فيـه قريـب        ، ضعيف ) :بن عبد اهللا  أبو بكر   (:  الخالصة   -

  . للجرح 

١٦" :מ. "
 من ، "سعدان "هبلق، دمشق نزيل، الكوفي يحيى أبو، ميخْاللَ صالح بن يحيى بن سعيد* 

   .)١٢(هماج بناو والنسائي البخاري:  له روى، المائتين قبل مات، التاسعة

   . )١("هو عندي ممن يتهم بالكذبما  "-

                                                           
   . ٢/٤٠٤ل الجرح والتعدي) 1(

   . ١١٥كتاب الضعفاء والمتروكين ص) 2(

   . ٦٢٣تقريب التهذيب ص) 3(

   . ٣/٩٩ العلل ومعرفة الرجال) 4(

   .  ٢/٤٠٤الجرح والتعديل ) 5(

   .  ٢/٤٠٤المصدر السابق ) 6(

   . ٤/٤٣٧تاريخ الدوري ) 7(

   .  ٢/٤١١الكاشف ) 8(

   . ٧٦ صسؤاالت البرقاني للدارقطني) 9(

   .  ٢/٤٠٤والتعديل الجرح ) 10(

   .   ٣/١٤٦كتاب المجروحين ) 11(

   .٢٤٢تقريب التهذيب ص: انظر ) 12(
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  ١١٩  

  : بأقوال غيره من النقاد) يحيى بن سعيد( مقارنة قول دحيم في -

ـ ال في األمر مستقيم، مأمون ثقة : "وقال  ، )٢( في الثقات  حبان بن     ذكره ا  ، )٣(" ديثح

 فـي  لـه  ومـا ، وسط صدوق: " وقال ابن حجر    ، )٤(" الصدق محله  : "حاتم أبو وقال

وقد أجاب ابـن    ، وهو ممن طعن فيه من رجال الصحيح      ، )٥(" واحد حديث وىس البخاري

، )٦(حديث واحد في غزوة الفـتح     ) صحيح البخاري (له في   :" حجر على هذا الطعن فقال      

وأصل ، عن الزهري ، عن محمد بن أبي حفصة    ، عنه، رواه عن سليمان بن عبد الرحمن     

   . )٨("ليس بذاك : "  الدارقطني وقال، )٧"(الحديث عنده من طريق أخرى عن الزهري 

ولـم يجرحـه    ، خالف النقاد دحيماً في تجريحه    ، صدوق) : سعيد بن يحيى   (: الخالصة -

  . سوى الدارقطني 

א.٧١ :א
              :تفضيل العالء بن الحارث على ثابت بن ثوبان :النموذج األول *

 أيهمـا  لحـارث،  ا بن والعالء ثوبان بن ثابت عن هسألت و لدحيم، قلت : زرعة أبو قال -

ـ  : قال مسهر أبا إن : قلت ،" الحديث قليل ثابت و أفقه، العالء"  : فقال ،؟ أثبت  لـأنب

 بـن  ثابـت  سن تقدم عليه وأعدت الحارث، بن والعالء ثوبان بن ثابت مكحول أصحاب

                                                                                                                                                                          
   . ٤/٨٧تهذيب التهذيب ، ١١/١٠٧تهذيب الكمال ) 1(

   . ٤٣١، ٦/٣٧٤الثقات ) 2(

   .٤/٨٧تهذيب التهذيب ، ١/٤٤٦الكاشف ، ١١/١٠٧تهذيب الكمال ) 3(

   . ٤/٢٨٩الجرح والتعديل ) 4(

   .  ٢٤٢ب التهذيب صتقري: انظر ) 5(

ك لَنَا عقيٌل من    وهْل تَر-  " : -قَاَل النَّبِي   ، "يا رسوَل اللَّه َأين تَنْزُِل غَدا       : "   َأنَّه قَاَل زمن الْفَتْحِ    ُأسامةَ بنِ زيد  حديث  ) 6(

 : باب،  الحج  :كتاب، أخرجه البخاري في صحيحه    . " يرِثُ الْكَافر الْمْؤمن     ولَا، ا يرِثُ الْمْؤمن الْكَافر    لَ : " ثُم قَالَ ،  ؟ منْزٍِل

ولهـم  ، إذا أسلم قوم في دار الحـرب  : باب، الجهاد والسير  : وكتاب، ٣٠٧/١٥٨٨ص، توريث دور مكة وبيعها وشرائها    

، ٨٠٩/٤٢٨٢ص،  الفَـتْح   يوم أين ركز النبي الراية   :  باب، المغازي : وكتاب، ٥٨٥/٣٠٥٨ص، فهي لهم ، مال وأرضون 

، الحج: كتاب  ، ومسلم في صحيحه  ، ١٢٩٠/٦٧٦٤ص،  الكافر المسلم  يرثُ المسلم الكافر وال    ال:  باب، الفرائض : وكتاب

 كتـاب ، الترمذي في سننه، ٦٥٨/١٦١٤الفرائض   : وكتاب، ٥٣٤/١٣٥١ص، وتوريث دورها ، النزول بمكة للحاج   : باب

 وأبو داود فـي     ،٤٧٥/٢١٠٧ص،  المسلم والكافر  ما جاء في إبطال الميراث بين     :  باب، --الفرائض عن رسول اهللا     : 

 : كتـاب ، وابن ماجـه فـي سـننه      ، ٢٩١٠، ٤٤٣/٢٩٠٩ص، هل يرث المسلم الكافر ؟    : باب  ، ضالفرائ:  كتاب، سننه

   .     ٤٦٣/٢٧٢٩ص،  ميراث أهل اإلسالم من أهل الشرك: باب، الفرائض

   .  ٦١٠هدي الساري مقدمة فتح الباري ص، ٤/٨٧ب تهذيب التهذي: انظر ) 7(

   . ٢٢٣  صسؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني )8(
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  ١٢٠  

 عليـه  الحـارث  بن العالء قدم و م،دقَوتَ ثقة عن فعهدي فلم المسيب، بن سعيد ولقيه ثوبان

   . )١(لفقهه

  :وقال ،شأنه وعظم فقدمه الحارث بن العالء وذكر  : "يقول دحيماً سمعت: أبو حاتم    قالو

   )٢( "أحاديث ثالثة  األوزاعيعنه روى

   : بأقوال غيره من النقاد ) العالء وثابت( مقارنة قول دحيم في -

، الخامسة ن م ،قيشْمالد وهب أبو، الحضرمي الوارث عبد بن الحارث بن العالء     أما  

ـ : روى له   ، سنة سبعين بنا وهو، وثالثين ست سنة مات ـ التر و داود أبـو  و سلمم  ذيم

   . ماجه ابن والنسائيو

 حابصأ من أحداً علمأ ال: " وزاد أبو حاتم    ، )٤(ومعاوية بن صالح  ، )٣(     وثقه أبو حاتم  

 فـرج  عنه يروي الذي الحارث بن الءـالع : " معين نبوقال يحيى   ،  "منه أوثق مكحول

ـ ، ال  : "قال ،يء ؟ ش حديثه في الحارث بن العالء  :له قيل، " ثقة هو فضالة بن  نـولك

 الثقات رواية من حديثهيعتبر  : " وقال  ، وذكره ابن حبان في الثقات    ، )٥("القدر رىيـ كان

، )٨( "الكبـار  األئمة أحد: "  ابن حجر    وقال، )٧(" قدري وثقوه: " وقال الذهبي   ، )٦( "عنه

 بن معاويةوقال   ،)٩( "اختلط وقد، بالقدر رمي لكن ،فقيه صدوق:" وقال في موضع آخر     

 سـليمان  مكحول أصحاب أعلى كان : "مسهر   أبو وقال،  )١٠("صحيح الحديث  : "صالح

،  بـان ثو بـن  وثابت ارثـالح بن العالء ثم، رـجاب نب يزيد بن يزيد ومعه، موسى بن

                                                           
   . ٤٧/٢١٠تاريخ دمشق ) 1(

    . ٦/٣٥٣الجرح والتعديل ) 2(

   . ٦/٣٥٣الجرح والتعديل ) 3(

   .٤٧/٢١٢تاريخ دمشق ) 4(

   . ٤٧/٢١١المصدر السابق ) 5(

   .   ٧/٢٦٤الثقات ) 6(

   .  ٢/١٠٣اشف الك) 7(

   . ٧/٣٠٨لسان الميزان ) 8(

   . ٤٣٤تقريب التهذيب ص) 9(

   .  ٤٧/٢١١تاريخ دمشق ) 10(
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  ١٢١  

  :قـال  ، ؟ أرفع مكحول أصحاب أي  :عمار بن هشاموسئل  ، )١( "مكحول أوصى وإليه

 .                                 )٢( "الحارث بنا العالء : " قال، ؟ يليه فمن  :قلت، موسى بن سليمان

:  لـه    روى، الـسادسة  من، الرحمن عبد والد، الشامي العنسي ثوبان بن ثابت     وأما  

 .                           )٣(ماجــه ابــن والترمــذيو داود أبــو والمفــرد األدب فــي البخــاري
                

وذكره ابـن   ،  "فقيه: " وزاد الذهبي   ، )٦(وابن حجر ، )٥(والذهبي، )٤(حاتم أبو     وثقه  

 بـن  ابـت ث بن الرحمن عبد عن معين بن يحيى سألتالدارمي   وقال، )٧(حبان في الثقات  

، هذا شـامي  : " وقال أحمد بن حنبل     ، )٨( "ثقة وأبوه، ضعيف الرحمن عبد : فقال، ثوبان

 ) .                                       ١٠( "به بأس ال: " وقال العجلي ، )٩("بأس به ليسو
، وبين أن ثابت قليل الحـديث  ، قدم دحيم العالء بن الحارث على ثابت لفقهه       :  الخالصة   -

واعتبره أبو حاتم من أوثق أصحاب      ، وقد وافق أبو مسهر وهشام دحيماً على تقديمه للعالء        

  .                                                ووافق النقاد دحيماً على توثيقهما ، مكحول

:          تفضيل أبي إدريس الخوالني على جبير بن نفير :النموذج الثاني *   

 نفيـر  بـن  جبيـر  : أعلـم  عنـدك  الرجلين فأي -ميحلد يعني -قلت: زرعة أبو قال   -

 أنش من ورفع، المقدم عندي إدريس أبو  : "قال،  ؟ الخوالني إدريس أبوأو  ، الحضرمي

، اللقـاء  ومن، له ما الحديث من له "  :فقال إدريس أبا ذكر ثم، وأحاديثه نادهسإل ريجب

 الـشام  أهل وأحسن: زرعة أبو قالو،  "بدمشق القضاء على إياه الملك دبع الـواستعم

                                                           
   . ٤٧/٢١١تاريخ دمشق ) 1(

   . ٤٧/٢١١تاريخ دمشق ) 2(

   .  ١٣٢تقريب التهذيب ص: انظر ) 3(

   .   ١١/١١٧تاريخ دمشق ) 4(

   . ١/٢٨١الكاشف ) 5(

   .  ١٣٢تقريب التهذيب ص) 6(

   . ٦/١٢٥ثقات ال) 7(

   .١٤٦تاريخ الدارمي ص) 8(

   .  ٣/٩٧العلل ومعرفة الرجال ) 9(

   . ٢/٧٣معرفة الثقات ) 10(
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  ١٢٢  

 قلت وقد،  مرة بن وكثير إدريس وأبو نفير بن جبير - -اهللا رسول أصحاب ألجلة لقيا

لدح١(" إدريس أبو " : قال،  ؟منهم المقدم من  :مي( . 

    : لنقاد بأقوال غيره من ا) جبير وأبو إدريس( مقارنة قول دحيم في -

ـ  ،سيإدر أبو، الخوالني اهللا ذعّي : ويقال، عمرو بن اهللا عبيد بن اهللا عائذ      أما  ال ق

 بـن  عمـر  : عـن  وروى، -- النبي عن إدريس أبو  وأرسل ،حنين يوم ولد: مكحول

   .)٢(الهجرة من ثمانين سنة ماتو، وغيرهم الدرداء وأبي جبل بن ومعاذ الخطاب

 أبـو  وكـان : " وقال  ، وذكره ابن حبان في الثقات    ، )٤( وأبو حاتم  ،)٣(      وثقه العجلي 

 سـعيد  قالو، )٦("أحد األعالم   : " وقال الذهبي   ، )٥( "وقرائهم الشام أهل عباد من إدريس

 إدريس وأبو: " وقال أبو زرعة    ، )٧( "الدرداء أبي بعد الشام عالم كان : " العزيز عبد بن

   .  )٨( "رنفي بن جبير من التابعين عن أروى

ـ الح الحضرمي عامر بن مالك بن نفير بن جبير     وأما   مخـضرم ، الثانية من ،صيم ،

روى ، بعدها:  وقيل، ثمانين سنة مات، عمر عهد في إال وفد ما، هو فكأنه صحبة وألبيه

   . )٩(هماج ابن والنسائي والترمذي وداود أبوو مسلم والمفرد األدب في البخاري: له 

زاد ، )١٤(وابن حجر ، )١٣(والذهبي، )١٢(وأبو حاتم ، )١١(وأبو زرعة ، )١٠(لعجلي     وثقه ا 

وذكره ،  "جليل : "وزاد ابن حجر    ،  "القدماء الشام أهل تابعي كبار من: " أبو      حاتم        

                                                           
   .      ٢٦/١٥٩تاريخ دمشق ) 1(

         . ٥/٥اإلصابة : انظر ) 2(

   .     ٢/١٦معرفة الثقات ) 3(

   .    ٧/٣٧الجرح والتعديل ) 4(

   .     ٥/٢٧٧الثقات ) 5(

   .      ١/٥٢٨الكاشف ) 6(

   .      ٢٨٩تقريب التهذيب ص) 7(

   .       ٢٦/١٥٩تاريخ دمشق ) 8(

  .    ١/٥٣١اإلصابة ، ١٣٨تقريب التهذيب ص: انظر ) 9(

   .     ١/٢٦٦معرفة الثقات ) 10(

    .    ٢/٥١٢الجرح والتعديل ) 11(

    .    ٢/٥١٢الجرح والتعديل ) 12(

   .    ١/٢٩٠الكاشف ) 13(

   .   ١٣٨ب صتقريب التهذي) 14(
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  ١٢٣  

 لـيس   :"النسائي وقال، )١( "له صحبة وال الجاهلية أدرك: " وقال  ، ابن حبان في الثقات   

 وأبي، حازم أبي بن قيس : ثالثة من الصحابي عن رواية من نأحس التابعين كبار من أحد

 ثهيحد العلماء أجلة من وكان: " وقال الذهبي أيضاً    ، )٢( "نفير بن وجبير ،ديـالنه عثمان

 قـدماء  عـن  دلـس  ربما ولكنه في للين ذاك وما البخاري صحيح سوى كلها الكتب في

: وقال العالئي   ، )٣( "عنه روى من قاءبل الشيخ يصرح بأن الإ يقنع ال والبخاري الصحابة

 براهيم بن محمد بن سبط بن العجمي      وذكره إ ، )٤( "عنه وأرسل  -- النبي حياة أدرك" 

   . )٥(في التبيين ألسماء المدلسين

واستعمال عبد الملـك إيـاه      ، ولقائه، قدم دحيم أبا إدريس على جبير لحديثه      :  الخالصة   -

ووافقـه  ، و زرعة دحيماً على تقديم أبي إدريس على جبيـر         وافق أب ، على القضاء بدمشق  

  . النقاد على توثيقهما 
 
  

  

  

א א א א מ מ
وأقوال باقي النقاد فيهم؛ يتضح     ، وعبارات دحيم في تعديلهم   ،      بالنظر في هؤالء الرواة   

                                                                         :       اآلتي

   :مصطلحات دحيم في تعديل الرواة هي . ١

، ثقـة  ،ما أحسن استقامته في الحديث    ، رأيته أجل أهل الشام   : وهي  ، مصطلحات مفردة * 

،   صـدوق ، س به بأس  لي، ال بأس به  ، ال أعلمه إال مستقيم الحديث    ، ال أعلمه إال ثقة   ، الثبت

  .ما هو عندي ممن يتهم بالكذب ، س إن شاء اهللاما كان به بأ، محله الصدق

  . "شيخ صالح" ،  "ثقة ثبت" ،  "ثقة ثقة"  ، "ثقة عالم عالم" : وهي ، مصطلحات مكررة* 

                                                           
   .    ٤/١١١الثقات ) 1(

   .     ٢/٥٦تهذيب التهذيب  ، ٤/٥١١تهذيب الكمال ) 2(

   . ١/٥٢تذكرة الحفاظ ) 3(

   . ١٥٣جامع التحصيل ص) 4(

  .٥٧ صالتبيين ألسماء المدلسين) 5(
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  ١٢٤  

مـن كبـار    " ،  " ال أعلمه إال ثقة    ،شيخ من شيوخ دمشق   " : وهي  ، مصطلحات مركبة * 

   " .  حديثه بعض ما فيه وفي،وخ حمصشي

 :وردت هذه المصطلحات عند دحيم على وجهين . ٢

 : سيلُابرالطَّ يحيى بن معاويةكما قال دحيم في     : ورد المصطلح مطلقاً    :  الوجه األول    -

  .  )٢( " صدوق"  :قيشْمالد عائذ بن محمدوقال دحيم في ، )١("ال بأس به " 

أو يشير بها إلى تعـديل      ، تفسر عبارته : صطلح مقروناً بإضافة    ورد الم :  الوجه الثاني    -

كان أعلم األولين واآلخـرين     ، ثقة : " حميد بن الهيثمقال في    كما: أو غير ذلك    ، الراوي

   . )٣("بقول مكحول 

مـا  " ، "رأيته أجل أهل الشام      ": بأفعل التفضيل نحو قوله       : أكد دحيم توثيق الرواة    .٣

ثقة عالم  "  :نحو قوله   وبتكرار صفة التوثيق لفظاً أو معنى       ، " في الحديث    أحسن استقامته 

  .  "ثقة ثبت " ، "ثقة ثقة " ، "عالم 

ما أحسن استقامته   : "  نحو قوله    : تفيد تأكيد التوثيق  التي  و، مصطلحات دحيم الخاصة  . ٤

  " . ثقة عالم عالم " ، "في الحديث 

ولكن أكثـر أحكـامهم دون   ، يق الرواة الذين أكد توثيقهم    وافق النقاد دحيماً على توث    . ٥

  .  أحكام دحيم 

ال أعلمه  " ، "الثبت  " ، "ثقة  " : نحو قوله   :  الرواة بصفة تدل على الضبط       وثق دحيم  .٦

   .  "ال أعلمه إال مستقيم الحديث " ، "إال ثقة 

وخالفوه فـي   : هم بصفة واحدة    الرواة الذين وثق  أكثر  وافق النقاد دحيماً على تعديل       .٧

هم على  ماحكأبعض   ولكن، وسويد بن عبد العزيز الدمشقي    ،  روح بن جناح األموي    توثيق

  . فجرحهم قد خالفه بعضهمو، م دحيمحك دون هؤالء الرواة

وضعف ،  حيث عدل أكثرهم    :"ثقة  " فيمن حكم عليهم دحيم     تباينت أحكام ابن حجر     . ٨

" ضهم في المرتبة الثالثـة      فقد جعل بع  ، والرواة الذين عدلهم على مراتب    ، عدداً قليالً منهم  

                                                           
   . ١٠/١٩٨تهذيب التهذيب ، ٢/٦٦٧مغني في الضعفاء ال، ٢٨/٢٢٥تهذيب الكمال ) 1(

   .  ٩/٢١٤تهذيب التهذيب ، ٢/١٨٣الكاشف ، ٢٥/٤٢٨تهذيب الكمال ، ٥٣/٢٩٢مشق تاريخ د) 2(

 ١١/٨١تهذيب التهـذيب    ، ٧/١٠٧ميزان االعتدال   ، ٢/٣٤٤الكاشف  ، ١/٢٨٥تذكرة الحفاظ   ، ٣٠/٣٧٢تهذيب الكمال   ) 3(

    .  
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  ١٢٥  

صدوق " وبعضهم في الخامسة    ، "ونحوها  ، صدوق" وبعضهم في الرابعة    ، "ونحوها  ، ثقة

   " . ونحوها ، مقبول" وبعضهم في السادسة ، "ونحوها ، يخطئ

  لـيس بـه   " ، " ال بأس به     ": نحو قوله    :صفة قريبة من الضبط     بالرواة   وثق دُحيم    .٩

  .  "محله الصدق " ، "صدوق " ، "بأس 

:  زرعة أبو قالوقد صرح دحيم بذلك؛  : "ال بأس بـه  " و" ثقة "  ساوى دحيم بين    .١٠

     ال: "  قـال ، ؟ الفـزاري  حوشـب  بن علي في تقول ما:  إبراهيم بن الرحمن لعبد قلت

، )١(" ثقة إنه لك قلت قد: "  قال ،  ؟ خيراً إال تعلم وال، ثقة تقول ال ولم :" قلت، " به بأس

   لم معين وابن،  "ثقة فهو بأس به ليس قلت إذا : " معين ابنقول   يوافق ما ميحد كالم وفي

 مراتـب  وللثقـة ، التساوي منه يلزم حتى " ثقة"  كقولي هو " بأس به وليس قولي : " يقل

 فـي  اشـتركا  وإن، " به بأس ال  "بأنه عنه التعبير نم أرفع " ثقة"  : بقولهم هعن التعبيرف

  .    وكأن دحيم في جوابه ألبي رزعة أراد ذلك ، )٢(الثقة مطلق

هب إليه الدكتور وليـد العـاني       وهذا إن دّل على شيء فإن فيه تأكيد إلى ما ذ          :      قلت  

علم واحـداً مـن     أنني ال أ  : والدليل على ذلك    ، ال فرق بين الصدوق والثقة    : "  قال   حيث

إنما جرهم البحـث ووضـع      ، "الصدوق  " توقف في قبول خبر     ، علماء األمة يعول عليه   

، "الثقـة   " وبين  ، "إلى التفرقة بين الصدوق     ، االصطالحات الضابطة لفن أصول الحديث    

" إنما هي نوع مـن التفرقـة بـين          ، هذه التفرقة ليست بين شيئين مختلفين أو متضادين       

 مقبول  - كالهما –فالثقة والصدوق   ، أو بين الراجح واألرجح منه    ، ضل منه واألف" الفاضل  

، فالثقـة صـدوق   ، "الضبط  : " وهو  ، ولكنهما يتفاضالن في قدر فوق    ، خبره غير مردود  

، وأضاف إلى صدقه قدراً من الضبط ميزه عن الصدوق الذي هو أقل ضبطاً مـن الثقـة                

فغالبهم لم يكن يفرق بين     ، قدمون علماء الحديث  وهذه التفرقة في نظري لم يجمع عليها المت       

والتفرقة إنما جاءت مـن بعـض       ، ألن مؤداهما واحد عندهم   ، "الصدوق  " وبين  " الثقة  " 

   .  )٣("واستقر عليها وضعهم ، المتأخرين
                                                           

   . ٤١/٤٥٨تاريخ دمشق) 1(

بـن محمـد    زين العابدين   . د : تحقيق، )هـ٧٧٢(الزركشي   محمد بن عبد اهللا    ،النكت على مقدمة ابن الصالح    :  انظر) 2(

فـتح المغيـث    ، ١/٢٦٩الـشذا الفيـاح     ، ٣/٤٣٤، م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، األولى،  الرياض - أضواء السلف  : ط، فريجبال

   . ١/٣٦٨للسخاوي 

عمـر  . د : تقـديم ، الدكتور وليد بن حسن العاني    ، يها ويليه دراسة في تخريج الحديث     منهج دراسة األسانيد والحكم عل    ) 3(

   . ١٢٨-١٢٧ص،  األردن–جامعة اليرموك، عبد الناصر أبو البصل. د: تقديم وترجمة المؤلف ، سليمان األشقر
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  ١٢٦  

  : الرواة الذين وثقهم بصفة قريبة من الـضبط       أكثر   على توثيق    اًدحيمالنقاد  وافق  . ١١

 هم على هؤالء الـرواة    ماحك بعض أ  ولكن، ثيق عثمان بن عطاء الخراساني    وخالفوه في تو  

  . فجرحهم وقد خالفه بعضهم، حكم دحيمدون 

مـا  " ، "شيخ   صـالح      "  : نحو قوله    :وصف قريب من الجرح      الرواة ب   دحيم وثق .١٢

،  "وفي حديثه بعض ما فيه    ، حمصي من كبار شيوخ حمص    " ، "كان به بأس إن شاء اهللا       

 " . ما هو عندي ممن يتهم بالكذب 

وصف قريـب مـن     وثقهم ب الرواة الذين   أكثر  النقاد دحيماً في توثيق     بعض   وافق .١٣

  .  بن عبد اهللا الغساني بكر بن عبد يأب وخالفوه في توثيق: الجرح 

 لتوثيق بعض الرواة فقد قدم العالء بـن الحـارث           وذلك : استخدام التوثيق النسبي   .١٤

  : مع مالحظة اآلتي ، وقدم أبا إدريس الخوالني على جبير بن نفير،  ثابت بن ثوبانعلى

  .  الرواة الذين فاضل بينهم دحيم هم ثقات عنده وعند غيره من النقاد *

وبين أن ثابت   ،  بين دحيم سبب التقديم فقد قدم دحيم العالء بن الحارث على ثابت لفقهه             *

واستعمال عبد الملك إيـاه     ، ولقائه، دحيم أبا إدريس على جبير لحديثه     قدم  و، قليل الحديث 

           . على القضاء بدمشق 
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  ١٢٧  
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  ١٢٨  

ووافقه أبو مسهر وهشام على تقديم العالء علـى         ،  وافق جميع النقاد دحيماً على توثيقهم      *

ووافق أبو زرعة دحيمـاً علـى       ) . ١(واعتبره أبو حاتم من أوثق أصحاب مكحول      ، ثابت

   .)٢(تقديم أبي إدريس على جبير

قال في صدقة بـن عبـد اهللا         كما   :أحياناً  اختلفت عبارات دحيم في الراوي الواحد       . ١٥

ـ       : قال يعقوب بن سفيان     و، )٣("ثقة  " :  السمين   راهيم سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن إب

   :قـال   ، عبد اهللا بن يزيد روى منـاكير      : قلت  ، "صدقة من شيوخنا ال بأس به       : " يقول  

إنما حملنا عن أبـي     ، أف نحن لم نحمل عنه وعن أمثاله عن صدقة وعرض بغيره          : قال  

وقـال  ،  )٥(" محله الصدق غير أنه كان يشوبه القدر         )٤("حفص التنيسي وأصحابنا عنه     

   . )٦("ث ضعيف مضطرب الحدي: أيضاً 

مع مالحظـة   ، وقد يرجع ذلك إلى تعدد السؤال عن الراوي فتعددت اإلجابات         : قلت       

  . أن ثقة تساوي ال بأس به عند دحيم 

كـان  ، ثقة : " حميد بن الهيثم في   نخو قوله  :فَّسر دحيم التعديل في بعض المواطن       . ١٦

   .)٧("أعلم األولين واآلخرين بقول مكحول 

باستثناء ، )الشام(من أهل بلده    عدلهم دحيم   جميع هؤالء الرواة الذين      :الرواة  ن  بلدا .١٧

  .   فائد بن كيسان  فإنه من البصرة فكأنه وثقهم بمعرفته الخاصة بهم 

الرواة الذين تكلم فيهم دحـيم مـن طبقـات            : الذين تكلم فيهم دحيم    طبقات الرواة  .١٨

 . وأكثرهم ممن هو متَقدم عنهم ، طبقة شيوخهمنهم من هو في ، مختلفة

اشترك الشيخان فـي اإلخـراج       :الرواة الذين أخرج لهم الشيخان في الصحيحين         .١٩

وانفرد البخاري في الصحيح باإلخراج لـسبعة مـنهم         ، لستة من الرواة الذين وثقهم دحيم     

      . مسلم في الصحيح ألربعة منهمأخرج و، ولواحد تعليقاً

                                                           
   . ١٧٥-١٧٤ص: انظر ) 1(

   . ١٧٧ص: انظر ) 2(

    . ٤/٣٦٥تهذيب التهذيب ، ١٣/١٣٥تهذيب الكمال ) 3(

    .   ٢/٢٣٦المعرفة والتاريخ ) 4(

    .  ٢٤/٢٢تاريخ دمشق ) 5(

    . ٤/٣٦٥تهذيب التهذيب ، ١٣/١٣٥تهذيب الكمال ) 6(

 ١١/٨١تهذيب التهـذيب    ، ٧/١٠٧ميزان االعتدال   ، ٢/٣٤٤الكاشف  ، ١/٢٨٥تذكرة الحفاظ   ، ٣٠/٣٧٢تهذيب الكمال   ) 7(

    .  



ـــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــــــــــــــــ         ــــ

 

  ١٢٩  
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  ١٣٠  

  

א א
מ א א

وأحوال الـرواة    ، واستعماال ته لها  ،      بالنظر إلى مصطلحات التعديل الواردة عند دحيم      

رار مراتـب بعـض     على غ يمكن وضع هذه المصطلحات في مراتب       ، الذين حكم عليهم  

   :  وذلك بحسب المطالب التالية،)١(مع مقارنتها بمراتب ابن حجر، النقاد

א− א:א :א
: " وذلك باسـتخدام المـصطلحات اآلتيـة        ، وثق دحيم الرواة بصيغة أفعل التفضيل          

وقد جعل ابن حجر من ُأكِّـد       ، "ما أحسن استقامته في الحديث      " ، "ورأيته أجل أهل الشام     

ويمكـن وضـع هـذه       ،مرتبة الثانية من مراتب التعديل بعد الـصحابة        في ال  مدحه بأفعل 

   .  المرتبة األولى من مراتب التعديل عند دحيم المصطلحات في

א− א:א א :א
 :ت اآلتية    وذلك باستخدام المصطلحا   :بتكرار الصفة لفظاً أو معنى      وثق دحيم الرواة         

وقد جعل ابن حجر من ُأكِّد مدحـه بتكريـر          ، "ثقة ثبت   " ، "ثقة ثقة   " ، "ثقة عالم عالم    " 

 فـيمكن  ، الصفة لفظاً أو معنى في المرتبة الثانية أيضاً من مراتب التعديل بعد الـصحابة     

  . المصطلحات إلى المرتبة األولى أيضاً من مراتب التعديل عند دحيم مثل هذهإضافة 

   .  بذلك تكون المرتبة األولى عند دحيم تعادل المرتبة الثانية عند ابن حجر :      قلت 

א− א:א :א
 وذلـك باسـتخدام     :بصفة واحدة تدل على الـضبط نحـو ثقـة             وثق دحيم الرواة         

        ، "ثقـة   " ، "ال أعلمـه إال مـستقيم الحـديث         " ، " ال أعلمه إال ثقة      :المصطلحات اآلتية   

من ُأفرد توثيقه بـصفة كثقـة         ابن حجر  جعلقد  و" ثبت  " و" ثقة  " ومصطلح  ، "الثبت  " 

 في المرتبة   ويمكن وضع هذه المصطلحات   ،  في المرتبة الثالثة من مراتب التعديل      ونحوها

  .  دحيم الثانية من مراتب التعديل عند

  

  

                                                           
   .   ٣٠-٢٨مراتب ابن حجر سبق ذكرها ص )1(
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  ١٣١  

  

אא− א:א :א
 " : وذلك باستخدام المصطلحات اآلتيـة       :بصفة قريبة من الضبط     وثق دحيم الرواة         

جعل ابن حجـر هـذه       قدو، "محله الصدق   " ، "صدوق  " ، "ال بأس به    " ، "ليس به بأس    

" ، "ثقـة   " م ال يفرق بين     دحيكان  و،  المرتبة الرابعة من مراتب التعديل    المصطلحات في   

يمكن إضافة هذه المصطلحات إلى المرتبة الثانية من مراتـب التعـديل            ف )١("وال بأس به    

  .عند دحيم 

  .بذلك تكون المرتبة الثانية عند دحيم تعادل المرتبة الرابعة عند ابن حجر :     قلت 

א− א:א :א
   : وذلك باستخدام المصطلحات اآلتيـة       :بوصف قريب من الجرح     وثق دحيم الرواة         

وفـي حديثـه    ، من كبار شيوخ حمص   " ،  " ما كان به بأس إن شاء اهللا       "، "شيخ صالح   " 

وضع هذه المصطلحات فـي       ويمكن   ،"ما هو عندي ممن يتهم بالكذب        " ،"بعض ما فيه    

  .الثالثة وهي عند دحيم أدنى مراتب التعديل 

א− א:א :א
وقـدم  ، توثيقاً نسبياً فقد قدم العالء بن الحارث على ثابت بن ثوبان               وثق دحيم الرواة    

  ) . ٢(أبو إدريس الخوالني على جبير بن نفير

يمـا يلـي    وف، مما سبق يتبين أنه يمكن وضع ثالثة مراتب للتعديل عند دحيم          :      قلت  

 هـذه    فـي والرواة الذين أطلقت    ، وما تضمنته من مصطلحات   ، جدول يبين هذه المراتب   

  :   المصطلحات 

                                                           
  . من البحث ١٢٨ -١٢٧ص:  انظر )1(

 .ن البحث  م١٢٥ -١٢٢ص:  انظر )2(
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  ١٣٢  

  

                                                           
 -٨٢انظـر ص    ، ولالطالع على باقي الـرواة    ، ويكتفي الباحث هنا بذكر نماذج    " ثقة  "  كثر استعمال دحيم لمصطلح      )1(

١٠٣ .  

  

אאאא א

  عبد اهللا بن محيريز  رأيته أجل أهل الشام. ١

  هشام بن الغاز   ته في الحديثما أحسن استقام.  ٢

  يحيى بن حمزة   ثقة عالم عالم . ٣

 الضحاك بن عبد الرحمن.١
  ثقة ثبت . ٤

  شعيب بن أبي حمزة. ٢

لى
ألو
ة ا
رتب
الم

  

ر 
را
بتك

و 
ل أ
ضي
لتف
ل ا
فع
ة أ
يغ
ص
ق ب
وثي
الت

صفة
ال

  

  إبراهيم بن األفطس   بخ بخ ثقة، ثقة ثبت،  ثقة ثقة.٥

  إبراهيم بن إبي علبة . ١

  برد بن سنان . ٢

  تميم بن عطية . ٣

  خالد بن دهقان . ٤

  )١(ثقة. ١

  

  خالد بن يزيد المري . ٥

  أرطأة بن المنذر . ١

  بحير بن سعد . ٢

  ثور بن يزيد . ٣

  حريز بن عثمان . ٤

نية
لثا
ة ا
رتب
الم

حدة  
وا

ة 
صف
ق ب
وثي
الت

  

الثبت. ٢  

  صفوان بن عمرو. ٥
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  ١٣٣  

אאאא א

 عبد الرحمن بن سليمان .١

ال أعلمه إال ثقة . ٣  عمر بن روبة. ٢  

   محمد بن عبد الرحمن. ٣

ال أعلمه إال مستقيم الحديث. ٤   عتبة بن أبي حكيم 

الحــسن بــن يحيــى . ١

  الخشني

  شعيب بن زريق . ٢

  علي بن حوشب . ٣

 ان بن أبي عاتكة عثم. ٤

  عثمان بن عطاء . ٥

  ال بأس به. ٥

  معاوية بن يحيى . ٦

   ثابت بن عجالن   ليس به بأس . ٦

  الدمشقيمحمد بن عائذ   صدوق . ٧

ة 
اني
الث

ة 
رتب
الم

دة   
اح
 و
صفة

ق ب
وثي
الت

  

  محله الصدق . ٨
 صــدقة بــن عبــد اهللا 

  السمين

لثة
لثا
ة ا
رتب
الم

ف   
ص
بو

ق 
وثي
الت

رح
لج
ن ا
 م
ب
ري
ق

  

   بن خريم الدمشقيكعب  شيخ صالح . ١
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  ١٣٤  

  

אאאא א

ما كان به بأس إن شاء . " ٢

  "  اهللا 
  عراك بن خالد 

، من كبار شيوخ حمـص       " . ٣

  " وفي حديثه بعض ما فيه 

أبو بكر بن عبد اهللا بن 

  أبي مريم

لثة
لثا
ة ا
رتب
الم

  

ن 
 م
ب
ري
ف ق

ص
بو

ق 
وثي
الت

رح
لج
ا

  

ما هو عنـدي ممـن يـتهم        . ٤

  بالكذب 
  اللخميسعيد بن يحيى 
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  ١٣٥  

א א א
מ א

 "     قَيألن أسبابه كثيـرة فَ ، يل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور  دل التع بـ ثَي ل قُ

فعـل  ، لم يرتكب كذا  ، لم يفعل كذا  : وج المعدل إلى أن يقول      حألن ذلك ي  ، ويشق ذكرها   

وبالنظر إلى أقوال    ، )١("وذلك شاق جداً    ،  بفعله أو بتركه   فيعدد جميع ما يفسق   ، كذا وكذا 

  :            دحيم في تعديل الرواة نالحظ أنه ذكر بعض أسباب التعديل ويمكن إجمالها فيما يلي 

 ،)الشام(من أهل بلده    ،  فجميع الرواة الذين حكم عليهم دحيم      :المعرفة الخاصة بالرواة    . ١

  .ن فإنه من البصرة باستثناء فائد بن كيسا

ثقة كان  "  : بشير بن سعيد في   نحو قوله  :عّدل دحيم الراوي ألجل ثناء الشيوخ عليه          .٢

  )٢("كان  قدرياً ، مشيختنا يوثقونه

ثقة؛ وقـد    : " عتبة بن سليمان في   نحو قوله  :عّدل الراوي ألجل رواية الشيوخ عنه       . ٣

   )٣("روى عنه المشايخ 

كـان  ، ثقـة  : " حميد بن الهيثم في   نحو قوله : معرفة حاله في شيوخه     عّدل الراوي ل  . ٤

   .)٤("أعلم األولين واآلخرين بقول مكحول 

      عثمـان "   :يقـول  ماًيحد سمعت : أبو حاتم    قال: عدل الراوي لمعرفة حال شيوخه      . ٥

 غيـره  عـن  حديثه ينكر فلم، -البلد يعنى - الجند قاص كان، به بأس ال العاتكة يأب بنا

 يقـول  معـين  بن يحيى نأ : له لـفقي ، "يزيد بنـي  عل من واألمر، )٥(يزيد نبـ ليع

   .)٦( "ال"   :فقال،   !الرحمن عبد يأب القاسم من األمر

                                                           
     . ١/١٦٦تدريب الراوي ) 1(

   .  ١/٣٤٢الكاشف ، ١٠/٣٥٣تهذيب الكمال ) 2(

   . ٤/١٨٤تهذيب التهذيب ، ١/٤٦٢الكاشف ، ١٢/٣٨تهذيب الكمال : انظر ) 3(

 ١١/٨١تهذيب التهـذيب    ، ٧/١٠٧ميزان االعتدال   ، ٢/٣٤٤الكاشف  ، ١/٢٨٥تذكرة الحفاظ   ، ٣٠/٣٧٢تهذيب الكمال   ) 4(

    .  

  .  ٥٢سبقت ترجمته ص، األلهاني زياد أبي بن يزيد بن علي:  علي بن يزيد هو) 5(

   . ٦/١٦٣الجرح والتعديل ) 6(
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  ١٣٦  

 بـن  يحيـى  قال دحيم في     نحو قوله  :عّدل الراوي ألجل معرفة لقاء الراوي لشيوخه        . ٦

وقد لقيه محمد بـن     ،  إال أنه لقي علي بن يزيد      أشك ال، ثقة عالم عالم  "   :واقد   بن حمزة

  ) .١("وكان أصغر منه شعيب

 سـمعت :  أبو حـاتم  الـق: عّدل دحيم الراوي ألجل معرفته بحال رواياته وأحاديثه    . ٧

دحأصـحابنا  نأ : " فقلـت ، " بـه  بأس ال  : "فقال، عطاء بن عثمان  عن وسألته،  ماًي 

  ) .٢(حديثه  واستحسن، الحديث من عثمان حدث شيء أيو : " فقال، "  يضعفونه

، ثقة: "  المنذر بن النعمانفي  نحو قوله   : كان ال يرى أن الرمي بالقدر يجرح الراوي         . ٨

 . )٣("أنه يرمى بالقدر إال 

                                                           
   . ٢٨٧حفاظ صتذكرة ال، ٣١/٢٨٣تهذيب الكمال  : انظر) 1(

   .   ٦/١٦٢الجرح والتعديل ) 2(

   .  ١٠/٤٠٨تهذيب التهذيب ، ٢٩/٤٦٢تهذيب الكمال ) 3(
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  ١٣٧  

א א
א א א  :מ

ن اليتيم على الرواة المعدلين ومقارنتها بأحكام غيره من النقاد؛          بالنظر في أحكام دحيم ب       

  : يالحظ الباحث 

  :  الرواة علىأحكام دحيم :  أوالً -

ولكن أكثـر أحكـامهم دون   ، وافق النقاد دحيماً على توثيق الرواة الذين أكد توثيقهم        . ١

  .  أحكام دحيم 

وخالفوه فـي   :  الرواة الذين وثقهم بصفة واحدة       وافق النقاد دحيماً على تعديل أكثر     . ٢

هم على  ماحك بعض أ  ولكن، وسويد بن عبد العزيز الدمشقي    ، توثيق روح بن جناح األموي    

  . فجرحهم وقد خالفه بعضهم، حكم دحيم دون هؤالء الرواة

  :  أكثر الرواة الذين وثقهم بصفة قريبة مـن الـضبط          عديل على ت  اًوافق النقاد دحيم  . ٣

 هم على هؤالء الـرواة    ماحك بعض أ  ولكن، وخالفوه في توثيق عثمان بن عطاء الخراساني      

   . فجرحهم وقد خالفه بعضهم، حكم دحيمدون 

وصـف قريـب مـن        وثقهـم ب  الرواة الذين   أكثر   عديلالنقاد دحيماً في ت   بعض  وافق  . ٤

  .  وخالفوه في توثيق أبي بكر بن عبد بن عبد اهللا الغساني: الجرح 

وقد تعـددت   ، كان دحيم يبين سبب التعديل في بعض المواطن       : تفسير التعديل   :  ثانياً   -

  .أسباب تعديله للرواة 

  .في تعديله للرواة  منصف  معتدلمما سبق يرى الباحث أن دحيماً : الخالصة * 
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  ١٣٨  

א אא

:א

א מ א מ

  :سة مباحث ويشتمل على خم

א - מ:א         א

  )دراسة تطبيقية من خالل الوقوف على الرواة المجرحين بذكر نماذج (   

א - א:א מ מ

 .א

א - מ:א א  :א

אא - מ:א  :א

א - א:א א א  :מ
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  ١٣٩  

א  א

מ א
 )جرحين بذكر نماذج دراسة تطبيقية من خالل الوقوف على الرواة الم(  

لى مصطلحات دحيم في     ع وقف الباحث ،  المتناثرة في كتب الرجال    دحيم     بتتبع أقوال   

  : وهي ، التجريح

:א".١ "
الضعف غير الشديد فـي     : يدل على   " وهو قدري   ، ليس من أهل الحديث   " مصطلح       

مـا  ، ونأدركت بالمدينة مائة كلهم مـأم     : " عن أبيه قوله     )١( نقل أبو الزِّناد   فقد ،الراوي

 : القاسم بن عيسى بن محمدقال دحيم في     ،)٢("ليس من أهله    : يقال  ، الحديثعنهم  يؤخذ  

   .)٣("وهو قدري ، ليس من أهل الحديث" 

٤(.٢(:
فالضجع يحمل معنى  ،الضعف غير الشديد في الراوي  : يدل على   "  عجض" مصطلح       

   محمـد  بـن ملـك   ال عبـد  عـن  دحيماً سألت :أبو حاتم    قال، الضعف في حال الراوي   

فكأنه : " عانينْالص ضجمـا : "  قـال ف، "؟   )٥(علقمـة  بن عقبة أو ثبتأ هو : "فقلت ،"ع 

  .   )٦("أقربهما

  

  

  

                                                           
 مـات  الخامسة من فقيه ثقة الزناد بأبي المعروف المدني الرحمن عبد أبو ، القرشي ذكوان بن اهللا عبد: أبو الزناد هو    ) 1(

   . ٣٠٢تقريب التهذيب ص . بعدها وقيل ثالثين سنة

   .  ٢٤مقدمة صحيح مسم ص) 2(

   . ٩/٣٤٦تهذيب التهذيب ، ٢٦/٢٥٥تهذيب الكمال ) 3(

)4(   عجض : طجِعضجاعاً يطفهو اض طَجِعضَأن عنـدهم  قبح ولكنه، اَألصل في تاء الطاء هذه كانت  :المظفر ابن قال، م 

 وضـعت  ِإذا فالناً وَأضجعتُ، باَألرض جنبه ووضع قَىاستَلْ  :وقيل، نام : واضطَجع، طاء التاء فَأبدلوا"  اضتجع"  يقولوا

   . ٨/٢١٨لسان الميزان : انظر ، الرْأي الضعيفُ والضجوع،  وهن:  وَأضجع واضجع َأمره في وضجع، باَألرض جنبه

 لكـن  صدوق ،حديج بن علقمة:  يهف قال من ووهم، وتيرالبي ريافعالم حديج بن علقمة بن عقبة:  هو    عقبه بن علقمة   )5(

   . ٣٩٥تقريب التهذيب ص . ومائتين أربع سنة مات، التاسعة من، حديثه من ليس ما عليه يدخل محمد ابنه كان

    . ٥/٣٦٩الجرح والتعديل  )6(
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  ١٤٠  

٣" .: "
حكم لدحيم  هذا  و ،الضعف غير الشديد في الراوي    :  على   يدل" ال أعرفه   " مصطلح       

قال دحيم في     ،ي ذلك معرفة غيره له    فوال ين ، ع ومعرفة هذا الراوي    بعد االطال  سهفعلى ن 

 .)١("ال أعرفه  " : ليجالب فروة بنعبد اهللا بن سعد 

:"מ".٤
 أنـه  ب يفيـد  و ،الضعف غير الشديد فـي الـراوي      :  على   يدل" ال أعرفه   " مصطلح       

وال يعرف حديثه إال مـن جهـة راوٍ          العلماء فهعرِي لم نم"  وهويم  عند دح  مجهول العين 

 غيـر  يعرفـه  أحـد  عنه يرو لم"  : ينْهالج اهللا عبد بن مسلمةقال دحيم في     ،)٢("واحد  

   . )٤( ")٣(الشعيثي

٥" :א. "
 ،شديد فـي الـراوي    الضعف غير ال  :  على   يدل "  يعرفه أحداً سمعت ما" مصطلح       

 مـن  سـمع أ لم  : "يقول دحيماً سمعت:  أبو حاتم قال، ويفيد بأنه مجهول العين عند دحيم    

 كـان " :  وقال في موضع آخر   ، )٦( "شيئاً األحنف بن شيبة حديث من )٥(مسلم بن الوليد

                      .                                     )٧(" يعرفه أحداً سمعت ما، عنه يروي الوليد

٦" :"،"א. "
الضعف غيـر الـشديد فـي       :  على     يدل  "ضعيف  " ، "ضعيف الحديث   " مصطلح       

ورد فقد  ،  من كالمه  عرفوهذا ما ي  ، في الراوي الضعف الشديد   عند دحيم     ويفيد   ،الراوي

  : هذا المصطلح على وجهين 

  

  

                                                           
   . ٥/٢٠٦تهذيب التهذيب ، ٤/١٠٧ميزان االعتدال ، ١٥/٢٠تهذيب الكمال ) 1(

   .  ١/١٧٣تدريب الراوي ) 2(

   . ٤٨سبقت ترجمته ص . الشعيثي المهاجر بن اهللا عبد بن محمد: الشعيثي هو  )3(

   .١٠/١٣١تهذيب التهذيب ، ٢٧/٥٦١ تهذيب الكمال )4(

   . ٤٨ص ترجمة الوليد بن مسلم: انظر  )5(

   . ٤/٣٣٦الجرح والتعديل ) 6(

   . ٤/٣٢٩تهذيب التهذيب ، ١٢/٦٠٢تهذيب الكمال ) 7(
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  ١٤١  

وقال ، )١(" ضعيف  : "حميد أبي بن اهللا عبيد قال دحيم في     :ورد اللفظ مطلقاً     : األول -

  .)٢(" ضعيف الحديث: " موضع آخر  في

ـ : " عفير بن معـدان  قال في   : ورد اللفظ ؛ مع زيادة      :  الثاني   - ، )٣(" الحـديث  عيفض

، )٤(عـامر  بـن  مسلي عن الرواية لزم ليس بشيء : " وقال أبو حاتم سمعت دحيماً يقول       

  ) .٧( ")٦(نمير بن وبشر، )٥(الزبير بن بجعفر وشبهه

 فمـا  : " ميحلـد  قلت:   ةعزر أبو قالو، )٨(" ضعيف : " الزبير بن نيرفي م وقال       

 أتيـت  )٩(مكحـول  عـن  يـروي  وهو، عنه تسأل : " قال ،"؟   الزبير بن منير يف تقول

، )١٢("يعني من أين لحق المقـداد ؟        : "  فقال   وفسر الذهبي هذه الجملة   ، )١١(! ")١٠(المقداد

  . )١٣("يعني أن مكحوالً ال تحل الرواية عنه : " كما فسرها ابن حجر في التهذيب فقال 

  

  

                                                           
  .  ٥/٦ميزان االعتدال ) 1(

   ٧/٩تهذيب التهذيب ، ١٩/٣٠تهذيب الكمال ) 2(

   .   ٢٠/١٧٧  تهذيب الكمال )3(

 قـال  من غلط، الثالثة من ،ثقة، يصمالح يحيى أبو، ائريبالخَ  :ويقال ،الكالعي عامر بن سليم: هو     سليم بن عامر    )4(

   .  ٢٤٩تقريب التهذيب ص . ومائة ثالثين سنة مات ،- - النبي أدرك إنه

 في صالحاً وكان، الحديث متروك، البصرة نزيل، قيشْمالد ليالباه أو، فينالح الزبير بن جعفر: هو  جعفر بن الزبير     )5(

   . ٩٣٩ رقم١٤٠تقريب التهذيب ص . األربعين بعد مات السابعة من، نفسه

تقريـب   . ومائـة  األربعـين  بعد مات، السابعة من، متهم متروك بصري، رييشَالقُ نمير بن بشر: بشر بن نمير هو     ) 6(

   . ٧٠٦ رقم١٢٤التهذيب ص

  ٧/٣٦الجرح والتعديل ) 7(

   .٦/٥٢٨ميزان االعتدال ، ٢٨/٥٧٣تهذيب الكمال ) 8(

  .  ٤٥سبقت ترجمته ص . الشامي مكحول: مكحول هو ) 9(

 ، البهرانـي  مطـرود  بن عامر بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة بن عمرو بنا هو، الكندي األسود بن المقداد: المقداد هو   ) 10(

 يثبت لم إنه حتى بدر يوم فارساً وكان، بعدها والمشاهد بدراً وشهد، الهجرتين هاجر، مشهور صحابي ،الحضرمي  :وقيل

اإلصـابة  : انظـر   ، سنة سبعين بنا وهو:  قيل، عثمان خالفة في وثالثين ثالث سنة مات، غيره فرس على فيها كان أنه

٦/٢٠٢ .   

تهـذيب التهـذيب    ، ٦/٥٢٨ميزان االعتـدال    ، ٢٨/٥٧٣تهذيب الكمال   ، ٦/٤٦٩الكامل في ضعفاء الرجال     : انظر  ) 11(

١٠/٢٨٥.   

   .٦/٥٢٨ميزان االعتدال ) 12(

   .١٠/٢٨٥تهذيب التهذيب ) 13(
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  ١٤٢  

٧"                                        :"א.

، ويالضعف غير الشديد في الرا    : يدل على   " مضطرب الحديث ضعيف    "      مصطلح  

 فـي   فقـد قـال   ،  هذا المصطح  أطلق في حقه  وقد اختلفت عبارات دحيم في الراوي الذي        

، )٢("محله الصدق غير أنه كان يـشوبه القـدر          : " وقال  ، )١("ثقة  : " صدقة بن عبد اهللا     

    . )٣("مضطرب الحديث ضعيف : وقال أيضاً ، "صدقة من شيوخنا ال بأس به : " وقال 

:א(.٨ (          

عليك يا من ينتفع من ميزان االعتدال وغيره من كتب أسماء الرجال            : " قال اللكنوي        

بل يجب عليك أن تثبت     ، أال تغتر بلفظ اإلنكار الذي تجده منقوالً من أهل النقد في األسفار           

 روى"وأن تفـرق بـين      ، وتفهم أن المنكر إذا أطلقه على الراوي فهو ممن ال يحتج بـه            

منكـر  " وبين قـولهم    ، ونحو ذلك " ثه نكارة   يفي حد " أو  " يروي مناكير   " أو  " المناكير  

واألخرى تجرحه  ، بأن العبارات األولى ال تقدح الراوي قدحاً يعتد به        ، الحديث ونحو ذلك  

الضعف غير الشديد   :  على   ليدعند دحيم   " الحديث  منكر  " مصطلح  ، )٤("جرحاً معتداً به    

ـ  بـن  الـرحمن  عبـد قال دحيم في    وهذا يعرفُ من كالمه      ،في الراوي      منكـر : " د  يزي

 عبـد  قـال   :يعقوبوقال  ، )٦(معضل حديث له" : وقال في موضع آخر      ،)٥( "الحديث

    :قال، " الزهري عن الحديث منكر تميم بن يزيد بن الرحمن وعبد " :إبراهيم بن الرحمن

 الرحمن عبد يعني - له قلت، " فيه رظين فلم زهريال عن أبيه عن كتاب أبيه عند وكان "

     :قـال ، ؟ اهللا عبـد  أخيه من وـه أين مـتمي بن يزيد بن الرحمن فعبد : " -إبراهيم بنا

 ابنـه  عند وكان، ريهللز ريكب كتاب دهنع الرحمن عبد وكان، بالقدر يتهم اهللا عبد كان "

  ) .٧ "(الكتاب ذلك عنه نكتب أن لنا يقضفلم 

  

                                                           
    . ٤/٣٦٥تهذيب التهذيب ، ١٣/١٣٥تهذيب الكمال ) 1(

    .  ٢٤/٢٢تاريخ دمشق ) 2(

    . ٤/٣٦٥التهذيب تهذيب ، ١٣/١٣٥تهذيب الكمال ) 3(

   .  ٢١٠الرفع والتكميل ص) 4(

   . ٤/٣٢٨ميزان االعتدال ، ٤/٢٩٣الكامل في ضعفاء الرجال ) 5(

، ٥٩علوم الحديث البـن الـصالح ص      : انظر  . هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر بشرط التوالي          : الحديث المعضل   ) 6(

   .  ١/١١٠تدريب الراوي 

   . ٣٦/٤٣تاريخ دمشق ) 7(
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  ١٤٣  

9.""  

         قـال  ،الـضعف الـشديد فـي الـراوي        : يدل على " ليس حديثه بشيء  " مصطلح       

     ،كتابـه  فـضاع  الزهـري  عـن  كتب قد كان: " ي عبد الرزاق بن عمر الثقفي       فدحيم  

  زززززززز.......... . )١("بشيء حديثه وليس هنا وها هنا ها من الزهري حديث فجمع

١٠."":  
هـذا  ورد  وقـد   ، الضعف الشديد فـي الـراوي     : يدل على   " ليس بشيء   " مصطلح       

                                                                     : على وجهين عند دحيم المصطلح 

وقال فـي   ، )٢(" ليس بشيء   : "فائد بن عثمان قال دحيم في     :ورد اللفظ مطلقاً    :  األول   -

   .)٤("ليس بشيء  " : صبيح بن وزيروقال في  ،)٣("ليس بشيء  : " علي بنا مسلمة

ـ     - سمعت دحيماً يقول   : قال أبو حاتم  : ؛ مع زيادة    ورد اللفظ :  الثاني   -        ن أي في عمر ب

وقال يعقـوب   ، )٥( "سنان بن سعيدي  المهد يوأب، عفير دون وهو، بشيء ليس: "  -واقد

، " لم يكن شيوخنا يحدثون عنه    "  : فقال واقد بن عمرو عن إبراهيم بن الرحمن عبد سألت

  : "فقـال  ربيعة بن يزيد عن دحيماً  أبو حاتم سألت   وقال، )٦(يكذب كان أنه يشك لم وكأنه

 لـيس  : " قـال ،  ؟ فيهل  تقو فما : له قيل، موته قبل اختلط ثم، مستوياً مرهأ بدء في كان

   . ونحو ذلك، )٨(")٧(األشعثي أب عن أحاديثه ركوأن، شيءب

  

  

  

  

                                                           
   . ١٨/٥٠تهذيب الكمال ) 1(

   .   ٧/١٣٤تهذيب التهذيب ، ١٩/٤٧٤تهذيب الكمال ) 2(

     . ٨/٢٦٨الجرح والتعديل ) 3(

   .  ١١/١٠٢تهذيب التهذيب ، ٧/١٢٣ميزان االعتدال ، ٢/٣٤٨الكاشف ، ٣٠/٤٣٨تهذيب الكمال ) 4(

    . ٦/٢٦٧الجرح والتعديل ) 5(

،  بيـروت  -دار الكتب العلميـة   : ط  ، خليل المنصور : تحقيق  ، )هـ٢٧٧(الفسوييعقوب بن سفيان    ، المعرفة والتاريخ ) 6(

    . ١/٦٦، م١٩٩٩ -هـ١٤١٩

   . ٦٩صسبقت ترجمته  آده بن شراحيل: أبو األشعث هو )  7(

   . ٩/٢٦١الجرح والتعديل ) 8(
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  ١٤٤  

11" א. :א "
، الجرح الشديد فـي الـراوي     : يدل على   " ال في السماء وال في األرض       " مصطلح       

ال في الـسماء وال      "  :السفر بن يوسفقال دحيم في      ،"ليس بشيء   " ويساوي عند دحيم    

 . )٢(" ليس بشيء : "وقال في موضع  آخر ، )١(" في األرض

: " א " .12 

، فإن فيه اتهام للراوي بالكـذب     ، أسوأ مراتب التجريح  : يدل على   " كذاب  " مصطلح     

يم أيضاً في الوليد بن الوليد ووهـب        وقال دح ، )٣("كذاب  "  : سلمة بن الوليدقال دحيم في    

 بـن  للوليـد ، )٤(صيدا وصاحب، يةربطَ صاحب األمة هذه كذابا ": بن وهب البختري    ا

   .)٥(" البختري وأبو، سلمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .     ٦/٣٢٣لسان الميزان ، ٧/١٦٢الكامل في ضعفاء الرجال ، ٤/٤٥٢الضعفاء الكبير للعقيلي ) 1(

دار الكتـب   : ط  ، خليـل المـيس   : تحقيق  ، )هـ٥٧٩"(أبو الفرج الجوزي  "عبد الرحمن بن علي بن      ، العلل المتناهية ) 2(

ط ، عبد اهللا  القاضي   : تحقيق  ، البن الجوزي ، كتاب الضعفاء والمتروكين  ، ٢/٥٧٣، هـ١٤٠٣، األولى،  بيروت -العلمية

   .  ٣/٢٢٠، هـ١٤٠٦، األولى،  بيروت-دار الكتب العلمية: 

   .٦/٢٢٢ لسان الميزان ،٢/٧٧٢المغني في الضعفاء  ،٧/١٣١ميزان االعتدال ) 3(

)4( صبـصيدون  سميت:  قالوا، فراسخ ستة بينهما، صور شرقي دمشق أعمال من الشام بحر ساحل على مدينة هي : داي 

   . ٢/٨٥١مراصد االطالع ، ٣/٤٣٧معجم البلدان : انظر ، السالم عليه نوح بن حام بن كنعان بن صدقاء بنا

    . ٦٣/٤١٥تاريخ دمشق ) 5(
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  ١٤٥  

א א
א א מ מ

 عند دحيم بأقوال غيره من      هوأحكام جريح الت صطلحاتميختص هذا المبحث بمقارنة          

ويترجم ، حينحيث يذكر الباحث بعد كل مصطلح نموذجاً أو أكثر من الرواة المجر           ، النقاد

ويتبِعه بمقارنة أقوالـه بـأقوال      ، وبعد كل راوٍ يذكر قول دحيم فيه مباشرة       ، لهم باختصار 

ومن ثم يخلص في نهاية المبحث      ، ويوبعدها يذكر خالصة القول في الرا     ، غيره من النقاد  

 . إلى النتائج المستفادة 
١" :א. "

 أبـو :  له روى، األموي الدمشقي -بالتصغير – سميع بن القاسم بن عيسى بن محمد* 

  . )١(هماج بناو والنسائي داود

  . )٢("وهو قدري ، ليس من أهل الحديث " -

  : بأقوال غيره من النقاد ) عيسى نب محمد(مقارنة قول دحيم في  -

ـ  نـم خـشي : " شاهين بنا قالو ،)٣(" المأمون الثقة : " عمار بن هشام     قال    لـأه

وذكره ابن حبان   ، )٥( "ثبت خـشي  : "الصمد عبد بن محمد بن يزيدوقال  ، )٤(" ثقةم  الشا

 عن روى الذي خبره فأما، خبره في السماع بين إذا، الحديث مستقيم: " في الثقات؛ وقال    

 بـن  ا من يسمعه لم، )٦(عثمان مقتل في المسيب بن سعيد عني  الزهر عن ذئب يأب بنا

  سـفدل، بـذئ يأب بنا عن، يالتيم اهللا عبيد بن يحيى بن إسماعيل من سمعه ، ذئب بيأ

  

                                                           
     . ٦٠سبقت ترجمته ص: محمد بن عيسى ) 1(

    .٩/٣٤٦تهذيب التهذيب ، ٢٦/٢٥٥تهذيب الكمال ) 2(

   . ٩/٣٤٧تهذيب التهذيب ، ٢٦/٢٥٥تهذيب الكمال ) 3(

    . ٥٥/٦٨ تاريخ دمشق )4(

    . ٥٥/٦٧المصدر السابق ) 5(

 اهللا دعب  بن محمد أنا، الحسن بن حامد أبو أنا، طاهر بن وجيه بكر أبو أخبرنا: " عساكر في تاريخه قال أخرجه ابن ) 6(

 القاسـم  بـن  عيسى  بن محمد نا، عمار بن هشام نا، الذهلي يحيى بن محمد نا، الحسن بن محمد بن أحمد أنا، حمدون بنا

 مخبـري  أنـت  هل: "  المسيب بن لسعيد قلت:  قال هريالز شهاب بن محمد عن ذئب أبي بن الرحمن عبد بن محمد عن

 ومـن  مظلوماً عثمان قتل  : فقال، ؟ -- محمد أصحاب خذله ولم ،؟ وشأنه الناس شأن كان ما ، ؟ عثمان قتل كان كيف

   .  ٣٩/٤١٥دمشق  تاريخ: انظر ، والحديث طويل ..." معذوراً كان خذله ومن ظالماً كان قتله
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  ١٤٦  

، )٣(داود أبــو قــالو، )٢("صــدوق : " وقــال الــذهبي ، )١"( واه ماعيلســوإ، هنــع 

 بنا وقال، "إال أنه كان يتهم بالقدر      : " وزاد أبو داود    ،  "بأس  به ليس "  :)٤(والدارقطني

 أبـي  بنا من يسمعه لم أنه عثمان لتمق حديث عليه ركأن والذي، الحديث حسن: "  عدي

 حديثاً ذئب أبي ابن عن روى أنه إال ديثحال مستقيم: " وقال أبو أحمد الحاكم     ، )٥( "ذئب

 ورمي، ويدلس، يخطىء صدوق: " وقال ابن حجر    ، )٦( "نعثما مقتل حديث وهو منكراً

    بـن ا بالتـدليس  وصـفه  ،ضعف فيه: " وقال  ، وذكره في طبقات المدلسين   ، )٧( "بالقدر

ـ  قـال و، )٩( "بـه  يحتج وال حديثه يكتب شيخ: " أبو حاتم    قالو، )٨( "حبان    مـسهر  وأب

، )١٠( "-عيسى بن محمد: يعني – الدجال طعام فأكلتم ذهبتم"   :وأصحابه عمار بن لهشام

   .)١١(وذكره السيوطي في المدلسين

 خـالف أكثـر     ،بالقدر ورمي، ويدلس، يخطىء صدوق) : محمد بن عيسى   (: الخالصة -

 .  النقاد دحيماً في تجريحه 

٢."":
 روى ، عةسالتا من ، دمشق صنعاء أهل من ، ميسرالب رييمالح محمد بن الملك عبد *

    .                                          )١٢(ماجه ابن والنسائيو داود أبو:  له

     :تـفقل، عـضج فكأنه عانينْالص محمد بنملك ال عبد عن دحيماً سألت: أبو حاتم  قال -

  
                                                           

   . ٩/٤٣الثقات  )1(

محمد شكور بـن محمـد الحـاجي        : تحقيق  ، )هـ٧٤٨ت(الذهبي محمد بن أحمد  ، ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق      ) 2(

    . ١٦٦ ص١٩٨٦-١٤٠٦، األولى،  األردن-مكتبة المنار: ط ، المياديني

   . ٩/٣٤٧تهذيب التهذيب ، ٢/٢٠٩الكاشف ، ٢٦/٢٥٥تهذيب الكمال ) 3(

   . ٩/٣٤٧تهذيب التهذيب ) 4(

   . ٦/٢٤٦كامل في ضعفاء الرجال ال) 5(

   . ٥٥/٦٧تاريخ دمشق ) 6(

    .٥٠١تقريب التهذيب ص) 7(

    .  ٥١طبقات المدلسين ص) 8(

   . ٨/٣٧الجرح والتعديل  )9(

   . ٩/٣٤٧تهذيب التهذيب ، ٢٦/٢٥٥تهذيب الكمال ) 10(

: ط  ، حمود محمد محمود نـصار    م: تحقيق  ، )هـ٩١١ت(عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي     ، كتاب أسماء المدلسين  ) 11(

     .  ٨٩ص، م١٩٩٢ -هـ١٤١٢، األولى،  بيروت-دار الجيل

  .   ٣٦٥تقريب التهذيب ص: انظر ) 12(
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  ١٤٧  

  .   )٢(" أقربهما ما"  : قالف، "؟ ) ١(علقمة بن أوعقبة، ثبتأ هو" 

: بأقوال غيره من النقاد ) محمد بن كالمل عبد(مقارنة قول دحيم في   

يكتـب   : " وقال أبو حاتم    ، )٣("ثقة من أصحاب األوزاعي     : "      قال حميد بن زنجويه     

، )٦("لـيس بحجـة     : " وقال الذهبي   ، )٥("لين الحديث   : " وقال ابن حجر    ، )٤("   حديثه  

ان يجيب فيما يـسأل     ك: " وقال ابن حبان    ، "ليس بالمرضي في حديثه     : " وقال  األزدي    

عبد الملك : ( الخالصة - . )٧("ال يجوز االحتجاج بروايته ، ينفرد    بالموضوعات، عنه  

ولم ، لينه بعض النقاد وجرحه بعضهم    ، لين الحديث ) : عبد الملك بن محمد   (:  الخالصة   -

يوثقه سوى حميد يوثقه سوى حميد يوثقه سوى حميد يوثقه سوى حم .يوثقه سوى حميد   

" " .٣ 

.  )٨(أبو داود: روى له ، الكاتب قيشْمالد موالهم، ليجالب فروة بن سعد بن اهللا عبد*   

  . )٩("ال أعرفه  " -

  : بأقوال غيره من النقاد ) سعد بن اهللا عبد(في مقارنة قول دحيم  -

  ، )١١(") ١٠(تاطاألغلو في حديثه، يخطىء  : "وقال، الثقات كتاب في حبان بنا ذكره     

  

                                                           
    . ١٣٩سبقت ترجمته ص : علقمةعقبة بن  )1(

    . ٥/٣٦٩الجرح والتعديل  )2(

    . ٣٧/١٠٨تاريخ دمشق ) 3(

   . ٥/٣٦٩الجرح والتعديل ) 4(

   . ٣٦٥تقريب التهذيب ص) 5(

    .١/٦٦٩الكاشف ) 6(

   . ٦/٣٧٢تهذيب التهذيب ، ١٨/٤٠٦تهذيب الكمال ) 7(

  .   ٣٠٥تقريب التهذيب ص: انظر ) 8(

   . ٥/٢٠٦تهذيب التهذيب ، ٤/١٠٧ميزان االعتدال ، ١٥/٢٠تهذيب الكمال ) 9(

أخرجـه   . -شداد المسائل وصعابها  : وزاعي   قال األ  - " نَهى عن الْغُلُوطَات-   -النبي َأن-" :    - معاوِيةَ حديث   )10(

أحمـد بـن    ، وأخرجـه أحمـد فـي مـسنده       ، ٥٥٣/٣٦٥٦ص، التوقِّي في الفتيا   : باب، العلم : كتاب، أبو داود في سننه   

، في باقي مسند األنـصار    ،  القاهرة –مؤسسة قرطبة : ط  ، ؤوط عليها ااألحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرن    ، )هـ٢٤١(حنبل

عبد اهللا بن   "وإسناده ضعيف فيه     : --كالهما عن معاوية    ، ٥/٤٣٥/٢٣٧٣٨ ،عنه --غفار يبن من رجل حديثمن  

  " .  إسناده ضعيف : " وقال شعيب األرناؤوط، ضعفه األلبانيقد و، "مقبول " وهو" سعد 

   .  ٧/٣٩الثقات البن حبان ) 11(
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  ١٤٨  

ـ  وقـال ، )٢( "الـشام  أهـل  ضعفه : " الساجي قالو، )١("مقبول  : " وقال ابن حجر     و أب

  " .   ما له راوٍ سوى األوزاعي : " وزاد الذهبي ، " مجهول : " )٤(والذهبي ،)٣(متحا

وقـال ابـن    ، على تجريحه وافق النقاد دحيماً    ، مقبول) : عبد اهللا بن سعد    (:الخالصة   -

  " .  مقبول " : حجر 

٤" :"מ.
 والنسائي داود أبو:  له روى ،الدمشقي رييمالح الجهني ربعي بن اهللا عبد بن مسلمة* 

   .)٥(هماج بناو

   .  )٧(" )٦(ثييعالشُ غير يعرفه أحد عنه يرو لم " -

   :يره من النقاد بأقوال غ) اهللا عبد بن مسلمة(مقارنة قول دحيم في   -

 مـسلمة  ( بعده ذكر ثم، كتابه في حاتم أبي بنا هوذكر، )٨("مقبول  : " قال ابن حجر         

 سألت  :وقال، رياطَالطَ دممح بن مروان عنه روىو ،هانئ بن عمير عن روى، ) العدل

 وهو، بينهما مـحات  أبي ابن فرق كذا" : عساكرابن   قالو، )٩( "مجهول : "فقال ،هنع أبي

 أولـى  حـاتم  أبـي  بـن ا قالـه  وما، نظر ذلك وفي: " وعقب المزي قائالً    ، )١٠( "واحد

 ولم، دمـقت كما واحد غير عنه روى قد، بمجهول وليس معروف الجهني فإن، بالصواب

رجح ابن حجر   وكذا  ، )١١( "أعلم واهللا، مرسلة عنه روايته تكون أن إال ،الطاطري يدركه

      .)١٢( "حاتم أبي بنا نقل ما صوابوال: " قول ابن أبي حاتم فقال 

  .  مقبول) : مسلمة بن عبد اهللا: ( الخالصة -

                                                           
   . ٣٠٥تقريب التهذيب ص) 1(

   . ٥/٢٠٦تهذيب التهذيب ) 2(

   . ٥/٦٤ والتعديل الجرح) 3(

    .٤/١٠٧ميزان االعتدال ) 4(

     . ٥٦سبقت ترجمته ص: مسلمة بن عبد اهللا ) 5(

   . ٤٨سبقت ترجمته ص، هو محمد بن عبد اهللا بن المهاجر:  الشعيثي )6(

   . ٢٧/٥٦١تهذيب الكمال ) 7(

   .  ٥٣١تقريب التهذيب ص) 8(

   . ٨/٢٦٩الجرح والتعديل ) 9(

   .  ٢٨/٢٦تاريخ دمشق ) 10(

   . ٢٧/٥٦١تهذيب الكمال ) 11(

   . ١٠/١٣١تهذيب التهذيب ) 12(
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  ١٤٩  

٥" :א. "
  . )١(ابن ماجه: روى عنه، الشامي النضر أبو، األوزاعي األحنف بن شيبة* 

 شيبة حديث من )٢(مسلم بن الوليد من سمعأ لم  " :يقول دحيماً سمعت:  أبو حاتم    قال -

.                )٤("يعرفه أحداً سمعت ما، عنه يروي الوليد كان" : وقال أيضاً   ، )٣(" شيئاً األحنف نبا

  : بأقوال غيره من النقاد ) األحنف بن شيبة(مقارنة قول دحيم في  -

 في زرعة أبو وقال ،)٦("وثق  : " ل الذهبي   قاو، )٥(الثقات كتاب في حبان بنا ذكره     

    .  )٨( "مقبول" : وقال ابن حجر ، )٧( "األحنف بن شيبة : " علم وسنانأ ذوي نفر ذكر

 وعده أبو   ،عدله ابن حبان والذهبي وابن حجر     ، مقبول: ) األحنف بن شيبة( : الخالصة   -

ما سـمعت أحـد     : " م بقوله   وخالفوا ما ذهب إليه دحي    ، زرعة في نفر ذوي أسنان وعلم     

  " .يعرفه 

٦" :"،"א. "
ـ ، صريالب الخطاب أبو، ليذَاله حميد أبي بن اهللا عبيد: النموذج األول   *   أبـي  مـواس

   . )٩(ابن ماجه: روى عنه ، غالب حميد

   . )١١(" ضعيف الحديث" ،  )١٠(" ضعيف  "-

     :بأقوال غيره من النقاد ) حميد أبي بن اهللا عبيد(مقارنة قول دحيم في  -

                                                           
   .٢٦٩تقريب التهذيب ص) 1(

   . ٤٨سبقت ترجمته ص: الوليد بن مسلم  )2(

   . ٤/٣٣٦الجرح والتعديل ) 3(

   . ٤/٣٢٩تهذيب التهذيب ، ١٢/٦٠٢تهذيب الكمال ) 4(

   . ٦/٤٤٥الثقات )  5(

   . ١/٤٩١الكاشف ) 6(

   . ٢٣/٢٤٧شق تاريخ دم) 7(

   . ٢٦٩تقريب التهذيب ص) 8(

  .   ٣٧٠تقريب التهذيب ص: انظر ) 9(

   . ٥/٦ ميزان االعتدال )10(

   ٧/٩تهذيب التهذيب ، ١٩/٣٠تهذيب الكمال ) 11(
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  ١٥٠  

 وقال محمد   ،"ضعيف  : " وزاد يعقوب   ، )٢(والدارقطني، )١( بن سفيان       ضعفه يعقوب 

ـ يح سمعت ما " :آخر موضع في وقال، " كوفي  وهو، الحديث ضعيف: "  المثنى   بنا  ىي

        والـدارقطني  ،)٤(وكذا قال يحيى بن معـين     ، )٣("قط بشيء عنه يحدثان الرحمن عبد وال

منكـر   : " )٧(وأبو حـاتم   ، )٦(وقال البخاري ، " ضعيف الحديث   : " ) ٥(في موضع آخر  

يروي : " وقال البخاري في موضع آخر      ، "ضعيف الحديث   : " وزاد أبو حاتم    ، "الحديث  

، "متروك الحـديث     : " )١١(وابن حجر ، )١٠(وقال النسائي ، )٩(" عجائب   )٨(عن أبي مليح  

 أبـي  عـن  روي: " وقال األصـبهاني    ، )١٢("ترك الناس حديثه    : " بن حنبل   وقال أحمد   

، األسـانيد  يقلـب  ممـن  كان: " وقال ابن حبان    ، )١٣( "شيء ال،  بالمناكير وعطاء المليح

   . )١٤( "الترك فاستحق مقلوبة أنها صناعته الحديث من يشك ال التي باألشياء ويأتي

وافق النقـاد دحيمـاً علـى       ،  "الحديث متروك" ) : عبيد اهللا بن أبي حميد    (:  الخالصة -

  .تجريحه 

                                                           
   . ٣/١٦٤المعرفة والتاريخ ) 1(

   ٧/٩تهذيب التهذيب ، ١٩/٣٠تهذيب الكمال ) 2(

   .  ١٩/٣٠تهذيب الكمال  )3(

   . ٧/٩تهذيب التهذيب ، ١٩/٣٠تهذيب الكمال ، ٤/٣٢٥رجال الكامل في ضعفاء ال، ٣/١١٨كبير الضعفاء ال) 4(

   . ٧/٩تهذيب التهذيب ، ١٩/٣٠تهذيب الكمال ) 5(

   . ٧٢الضعفاء الصغيرص )6(

   . ٥/٣١٢الجرح والتعديل ) 7(

   :يلوق، عامر  :اسمه، الهذلي ناجية بن حنيف بن عمير بن عامر أو ،عمير بن أسامة بن المليح أبو:  أبو المليح هو )8(

   . ٦٧٥تقريب التهذيب ص . ذلك بعد وقيل ومائة ثمان  :وقيل، وتسعين ثمان سنة مات، الثالثة من، ثقة ،زياد : وقيل، زيد

   . ٢/٤٤التاريخ الصغير ) 9(

   .  ٦٦كتاب الضعفاء والمتروكين ص) 10(

   . ٣٧٠تقريب التهذيب ص) 11(

  .   ٥/٣١٢الجرح والتعديل ) 12(

    . ١٠٣الضعفاء ص) 13(

   . ٢/٦٥كتاب المجروحين ) 14(
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  ١٥١  

ـ الي : ويقال، ميرضالح معدان بنا - بالتصغير -ريفَع: النموذج الثاني   *  حأبـو ، بيص 

: روى له   ، ئةاوم وستين ثمانمات قبل سنة    ، المؤذن صيمالح معدان أبو : ويقال، عائذ

   .    )١(الترمذي وابن ماجه

 لـزم ،  لـيس بـشيء   " :وقال أبو حاتم سمعت دحيماً يقـول    ، )٢("ديث  ضعيف الح  " -

  مقارنة -.) ٤(") ٣(نمير بن وبشر ،الزبير بن بجعفر وشبهه، عامر بن سليم عن الرواية

   :                           بأقوال غيره من النقاد ) معدان بن ريفَع( مقارنة قول دحيم في -

لـيس  : " وقـال   ، )٦( "بثقـة  يسل: " معين بنا قالو، )٥( "ضعفوه ":      قـال الذهبي   

، الحـديث  منكـر "   :حنبـل  بـن  أحمـد وقال  ، )٨(" شيء ال : "وقال أيضاً   ، )٧("بشيء

، الحـديث  ضعيف : "وقال أبو حاتم    ، )١٠("ضعيف  : "  وكذا قال ابن حجر      ،)٩("ضعيف

، هـل أصل ال ما بالمناكير -- النبي عن مامةأ يأب عن عامر بن سليم عن الرواية يكثر

 محمد لاقو، )١٢( "محفوظة غير رواياته عامة: " وقال ابن عدي    ، )١١( "بروايته يشتغل ال

   ) .١٣"( سنان بنا وسعيد، عفير حديث من إليكم برأأ"   :شعيب بنا

  . وافق النقاد دحيماً على تجريحه ، "ليس بشيء : " ) معدان بن عفير(:  الخالصة -

 لـه  روى، الُْأردنِّّي:  ويقال، ديزاَأل ذر أبو، الشامي  بن الزبير  منير: ذج الثالث   النمو* 

   . )١٤(هماج بنا

                                                           
  .   ٣٩٣تقريب التهذيب ص: انظر ) 1(

  ٢٠/١٧٧تهذيب الكمال ) 2(

   .  ١٤١سبقت ترجمتهم ص، وبشر، وجعفر،  سليم)3(

   .٧/٣٦الجرح والتعديل ) 4(

  . ٢/٢٨الكاشف ) 5(

    . ٤/٤٢٢ يالدورتاريخ  )6(

    .١٥٣ص اريخ الدارمي ت)7(

   . ٢٠/١٧٧تهذيب الكمال  ،٥/٣٧٩الكامل في ضعفاء الرجال ، ٧/٣٦الجرح والتعديل ) 8(

   .  ٥/٣٨٠الكامل في ضعفاء الرجال ) 9(

  .   ٣٩٣تقريب التهذيب ص) 10(

   .  ٧/٣٦الجرح والتعديل ) 11(

   .  ٥/٣٨١الكامل في ضعفاء الرجال ) 12(

   .  ٢٠/١٧٧تهذيب الكمال ، ٥/٣٨٠الكامل في ضعفاء الرجال ) 13(

  .   ٥٤٨تقريب التهذيب ص، ١٠/٢٨٥تهذيب التهذيب : انظر) 14(
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  ١٥٢  

 ،"؟  الزبيـر  بـن  منير في تقول فما : " ميحلد قلت :  ةعزر أبو قالو، )١() ضعيف  (-

وفسر الـذهبي   ، )٤(" ! ؟ )٣(المقداد أتيت )٢(مكحول عن يروي وهو، عنه تسأل " : الـق

كما فسرها ابن حجر في التهـذيب       ، )٥("يعني من أين لحق المقداد ؟       :" ذه الجملة فقال    ه

  .) ٦("يعني أن مكحوالً ال تحل الرواية عنه : " فقال 

     :بأقوال غيره من النقاد ) بن الزبير منير(مقارنة قول دحيم في  -

 ليس ما مكحول عن ييرو شيخ: "  حبان بنا وقال، )٨(وابن حجر ، )٧(الذهبي     ضعفه  

ـ ت ال ،المعـضالت  األشياء الثقات من غيره عن ويأتي، آخر مكحول كأنه؛  حديثه نم  لح

   .)٩(" راالعتبا سبيل على إال حديثه كتابة وال عنه الرواية

  . وافق النقاد دحيماً على تجريحه ، "منكر الحديث ) : " منير بن الزبير (: الخالصة -

 كاتـب  ،سـعيد  أبـو  ،الدمشقي العشرين أبي بن حبيب بن لحميدا عبد: النموذج الرابع  

   .)١٠(البخاري تعليقاً والترمذي وابن ماجه :روى له ، غيره عن يرو ولم األوزاعي

 أبـي  بـن او ،بكثير العشرين أبي بنا من حديثاً أصح ثقة )١١(عمر بن عبد الواحد   "  -

 أو إليك أحب العشرين يأب بن ا : قلت مايحد سألت:  قال أبو حاتم  و، )١٢("ضعيف العشرين

 بنا: "  قلت، " يلإ أحب األوزاعي كاتب العشرين أبى بنا" :  فقال ،؟ )١٣(مزيد بن الوليد

   . )١٤( "ال "أي  برأسه فاومأ" ؟  حديث صاحب كان العشرين يأب

                                                           
   .٦/٥٢٨ميزان االعتدال ، ٢٨/٥٧٣تهذيب الكمال ) 1(

  . ٤٥ سبقت ترجمته صالشامي مكحول: مكحول هو ) 2(

   . ١٤١سبقت ترجمته ص، الكندي األسود بن المقداد: المقداد هو ) 3(

تهـذيب التهـذيب    ، ٦/٥٢٨ميـزان االعتـدال     ، ٢٨/٥٧٣تهذيب الكمال   ، ٦/٤٦٩الكامل في ضعفاء الرجال     : انظر  ) 4(

١٠/٢٨٥.   

   .٦/٥٢٨ميزان االعتدال ) 5(

   .١٠/٢٨٥تهذيب التهذيب ) 6(

   . ٢/٢٩٩الكاشف ) 7(

   . ٥٤٨تقريب التهذيب ص) 8(

   . ٣/٢٣كتاب المجروحين ) 9(

    .  ٣٣٣تقريب التهذيب ص) 10(

    .  ٦٣ترجمته صسبقت : عمر بن عبد الواحد ) 11(

    .   ١٦/٤٢٢تهذيب الكمال ) 12(

    .  ٦٤سبقت ترجمته ص: الوليد بن مزيد ) 13(

    . ٦/١١الجرح والتعديل ) 14(
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  ١٥٣  

    :بأقوال غيره من النقاد ) عبد الحميد بن أبي العشرين(مقارنة قول دحيم في  -

، )١("األوزاعي أصحاب في المعدودين من وهو ،مستقيم حديثه ثقة : " زرعة أبو قال     

 جلـس   : "عمـار  بـن  هشام وقال، )٢("ربما أخطأ  : "  وقالوذكره ابن حبان في الثقات   

 قـأوث من:  فقال ،الناس وعنده دمشق مسجد في موضع إلى وأشار هنا ها أكثم بن يحيى

 وأنـا  وغيرهم الواحد عبد بن وعمر الوليد ذكروني فجعلوا  ؟ دكمـعن األوزاعي أصحاب

 ، )٣( "تـفسك الحميد عبد كاتبه أصحابه أوثق: فقلت، ؟ الوليد أبا يا تقول ما  :فقال ساكت

 بغيـر  تفرد عن األوزاعـي   : "  عدي بن وقال ، )٤("دمشقي ال بأس به     : " قال العجلي   و

 فـي  يخـالف  ربما" : لبخاري  وقال ا  ،)٥( "حديثه يكتب ممن وهو غيره يرويه ال حديث

أبي  سألت: ي حاتم   أب قال ابن   ،)٧("أ  أخط ربما صدوق: " وقال ابن حجر    ، )٦("  حديثه

قال ، )٨( "حديث صاحب يكن لم ديوان كاتب كان  : "قال ، ؟ هو ثقة العشرين أبى بنا عن

     . )١٠(" عندهم بالمتين ليس  : "الحاكم أحمد أبو وقال ، )٩("ليس بالقوي : " النسائي 

خالف أكثر النقاد دحيمـاً     ،  صدوق يخطئ   :)عبد الحميد بن أبي العشرين    ( :الخالصة   -

    . في تجريحه 

  

  

  

  

  
                                                           

    . ٦/١١الجرح والتعديل ) 1(

    .  ٨/٤٠٠الثقات ) 2(

    .   ٣٤/٥٧تاريخ دمشق ) 3(

    .  ٢/٧٠معرفة الثقات ) 4(

     .  ٥/٣٢٣الكامل في ضعفاء الرجال ) 5(

    .  ٦/٤٥التاريخ الكبير ) 6(

    .   ٣٣٣تقريب التهذيب ص) 7(

    . ٦/١١الجرح والتعديل ) 8(

    .  ٧٢كتاب الضعاء والمتروكين ص) 9(

    .   ٣٤/٥٧تاريخ دمشق ) 10(
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  ١٥٤  

٧" .א. "
   )١(صدقة بن عبد اهللا السمين* 

: " سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم يقول         : وقال يعقوب بن سفيان     ، )٢("ثقة  "  -

أف : قـال   : قـال   ، عبد اهللا بن يزيد روى مناكير     : قلت  ، "من شيوخنا ال بأس به      صدقة  

إنما حملنا عـن أبـي حفـص        ، نحن لم نحمل عنه وعن أمثاله عن صدقة وعرض بغيره         

: وقال أيـضاً    ،  )٤(" محله الصدق غير أنه كان يشوبه القدر         )٣("التنيسي وأصحابنا عنه    

    . )٥("مضطرب الحديث ضعيف 

تبـين  ، )٦(بأقوال غيره من النقاد   )  بن عبد اهللا   صدقة(ي  فبعد مقارنة أقوال دحيم      : قلت   -

وقد اختفلت  ، واألوزاعي وباقي النقاد على تضعيفه    أنه لم يوثقه سوى سعيد بن عبد العزيز         

           .  ضعيف : والخالصة فيه أنه ، أقوال دحيم فيه

: " א " .٨ 

 -  .)٧(النسائي وابن ماجه  : روى له   ، قيشْمالد ميلْالس تميم بن يزيد بن الرحمن عبد* 

 قـال   :يعقوبوقال  ، معضل حديث له" : وقال في موضع آخر    ،)٨( "الحديث منكر " -"

، "الزهـري  عن الحديث منكر تميم بن يزيد بن الرحمن وعبد  : "إبراهيم بن الرحمن عبد

 عبد يعني - له قلت، " فيه رظـين فلم الزهري عن أبيه عن كتاب أبيه عند وكان " : قال

، ؟ اهللا عبـد  أخيه من وـه أين تميم بن يزيد بن الرحمن فعبد  : "-إبراهيم بن نـالرحم

ـ  ابـكت عنده الرحمن عبد وكان، بالقدر يتهم اهللا عبد انـك " : قال ، للزهـري  رـكبي

 -مقارنة قول دحيم في      -  .)٩( "الكتاب ذلك عنه نكتب أن لنا يقضفلم   ابنه عند وكان

ره من النقاد    :بأقوال غيره من النقاد ) يزيد بن الرحمن عبد(مقارنة قول دحيم في  -  

                                                           
    .  ٩١سبقت ترجمته ص: صدقة بن عبد اهللا ) 1(

    . ٤/٣٦٥تهذيب التهذيب ، ١٣/١٣٥تهذيب الكمال ) 2(

    .   ٢/٢٣٦ والتاريخ المعرفة) 3(

    .  ٢٤/٢٢تاريخ دمشق ) 4(

    . ٤/٣٦٥تهذيب التهذيب ، ١٣/١٣٥تهذيب الكمال ) 5(

   .    من البحث ٩٣ -٩٢ص: انظر ) 6(

  .   ٣٥٣تقريب التهذيب ص: انظر ) 7(

   . ٤/٣٢٨ميزان االعتدال ، ٤/٢٩٣الكامل في ضعفاء الرجال ) 8(

   . ٣٦/٤٣تاريخ دمشق ) 9(
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  ١٥٥  

، )٣(وأبـو زرعـة   ، )٢(وضعفه ابن معين  ، )١("لين الحديث   : " قال أبو بكر البرار          

ـ  ، )٦("ضعيف الحديث   : وقال أبو زرعة أيضاً     ، )٥(وابن حجر ، )٤(والساجي ال ابـن   وق

وأبـو  ، )٨(وقـال البخـاري   ، )٧("هو من جملة من يكتب حديثه من الـضعفاء          : " عدي

ويقال هو الذي روى عنه أهل الكوفـة  : " وزاد البخاري ، "عنـده مناكير   "  :  )٩(حـاتم

يقال : " وزاد أبو حاتم    ،  "جابر بن يزيد بن الرحمن عبد فقالوا )١١(وحسين )١٠(أسامة أبو

 في اطوغل جابر بن يزيد بنا هو  :وقاال الجعفي وحسينأبو أسامة     : هو الذي روى عنه     

، )١٢("متروك  : " وقال الدارقطني   ،  "الحديث عيفض وـوه ، أصح تميم بن ويزيد نسبه

وقال عبد اهللا بن أحمـد بـن         ، "متروك الحديث    : " )١٤(وقال النسائي ، )١٣(أبو داود وقال  

قلب أحاديـث شـهر بـن       : "  بن تميم فقال     سألت أبي عن عبد الرحمن بن يزيد      : حنبل  

كان ينفرد عن   : " وقال ابن حبان    ، )١٥(وجعل يضعفه ، وصيرها حديث الزهري  ، حوشب

وهو الذي يدلس عن الوليد بـن      ، الثقات بما ال يشبه حديث األثبات من كثرة الوهم والخطأ         

                                                           
   . ٦/٢٦٥ التهذيب تهذيب) 1(

   .٦/٢٦٥تهذيب التهذيب ، ١/٦٤٨الكاشف ، ١٧/٤٨٥تهذيب الكمال ) 2(

: ط  ، سعدي الهاشـمي  . د: تحقيق  ، )هـ٢٦٤"(أبو زرعة "عبيد اهللا بن عبد الكريم بن يزيد الرازي         ، سؤاالت البرذعي ) 3(

   .  ٤٦٤ص، الثانية، هـ١٤٠٩،  المنصورة–دار الوفاء

   . ٦/٢٦٥تهذيب التهذيب ) 4(

   .٣٥٣تقريب التهذيب ص) 5(

   .  ٥/٣٠٠الجرح والتعديل ) 6(

    . ٤/٢٩٣الكامل في ضعفاء الرجال ) 7(

   .٥/٣٦٥التاريخ الكبير  )8(

   .٥/٣٠٠الجرح والتعديل ) 9(

 وكـان ، دلـس  ربمـا ، ثبت ثقة، بكنيته مشهور، أسامة أبو، الكوفي موالهم ،القرشي أسامة بن حماد: أبو أسامة هو    ) 10(

   . ١٧٧تقريب التهذيب ص . ثمانين بنا وهو، ومائتين إحدى سنة مات، التاسعة كبار من، غيره كتب من يحدث أخرةب

 أربـع  أو ثـالث  سـنة  مات، التاسعة من، عابد ثقة، المقرىء الكوفي الجعفي الوليد بن علي بن الحسين:  هوحسين  ) 11(

   .١٦٧ب صتقريب التهذي . سنة وثمانون خمس أو أربع وله، ومائتين

   .٦/٢٦٥يب التهذيب تهذ) 12(

    .٣٦/٤٦تاريخ دمشق ) 13(

  . ٦٨كتاب الضعفاء والمتروكين ص) 14(

   . ٣/١٠٢العلل ومعرفة الرجال) 15(
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  ١٥٦  

وإنما هو  ، عيوحدثنا أبو عمرو عن الزهري يوهم أنه األوزا       ، قال أبو عمرو  : مسلم يقول   

   .     )١("ابن تميم 

  .وافق النقاد دحيماً على تجريحه ، منكر الحديث) : عبد الرحمن بن يزيد  (:  الخالصة-

 ٩.": "
   . )٢(الثقفي بكر أبو ،الدمشقي عمر بن الرزاق عبد* 

 حـديث  فجمـع  هكتاب فضاع الزهري عن كتب قد كان  : "إبراهيم بن الرحمن عبد قال -

   . )٣(" "بشيء حديثه وليس هنا وها هنا ها من الزهري

  :بأقوال غيره من النقاد ) عمر بن الرزاق عبد(مقارنة قول دحيم في  -

 أبـا  وقـال ، )٤( "حديثه يكتب ال ،الحديث منكر ،الحديث ضعيف  : " حاتم أبو قال     

     ثـأحادي يالزهر عن روى قال حديثه علينا يقرأ ولم الحديث ضعيف: "  الدمشقي   زرعة

 الدمشقي عمر بن الرزاق عبد عن - يعني الدارقطني  –قال البرقاني سألته    و . )٥("مقلوبة

 الزهـري  عـن  كتابه نأ قيل  :فقال، ؟   ضعفه شيء أي من:  فقيل، " ضعيف  : "فقـال 

 ،الـرزاق  عبـد  فـوق  ذاك:  فقال ،؟األخضر أبي بن صالح معنى في هو:  فقيل ،ضاع

: وقال البخاري ، )٦( "بكر أبا ويكنى به يعتبر ضعيف هو: "  فقال أخرى مرة عنه وسألت

وقال  ،)٨( "الحديث متروك: "  النسائي   قالو، )٧( "بشيء ليس يحيى قال ،الحديث منكر" 

 روايته في ذلك كثر فلما وهمه وكثرة حفظه سوء من األخبار يقلب ممن كان: " ابن حبان   

   . )١٠( "غيره في لين الزهري عن الحديث متروك: " قال ابن حجر و.  )٩(" الترك استحق

  .وافق النقاد دحيماً على تجريحه ،  ليس بشيء) :عمر بن الرزاق عبد (: الخالصة -
                                                           

   .  ٢/٥٥كتاب المجروحين ) 1(

  .   ٣٥٤تقريب التهذيب ص: انظر ) 2(

     . ١٨/٥٠تهذيب الكمال ) 3(

     .  ٦/٣٩الجرح والتعديل ) 4(

     .  ٦/٣٩التعديل الجرح و) 5(

     . ٤٨سؤاالت البرقاني ص) 6(

     . ٦/١٣٠التاريخ الكبير) 7(

     .٦٩كتاب الضعاء والمتروكين ص) 8(

     . ٢/١٥٩كتاب المجروحين ) 9(

  .   ٣٥٤تقريب التهذيب ص: انظر ) 10(
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  ١٥٧  

   

١٠.": "
 سـنة  مات ،صيمالح مهدي أبو، يدنْالكُ أو نفيالح سنان بن سعيد:  النموذج األول   * 

 شر-----وب ، ءيبش س "    - .)١(روى له ابن ماجه   ،  ومائة وستين انثم أو ثالث

سـمعت دحيمـاً    : وقال أبو حاتم    ، )٢("ه  من حاال أحسن نمير بن وبشر ء،يبش ليس " -

 بجعفر بـن الزبيـر   دحيموشبهه ، )٣(لزم أبا الزاهرية  ، أبو المهدي ليس بشيء   " : يقول  

–                       .)٥("مير أحسن حاالً منه     بشر بن ن   " :وقال  ، ) ٤(وبشر بن نمير  

  قال علي  بنقال علي   : بأقوال غيره من النقاد     ) سعيد بن سنان  (مقارنة قول دحيم في      -

وقـال  ، )٧("ليس بثقـة    : " وقال ابن معين    ، )٦( "أعرفه ال : " المديني بنقال علي    قا بن

: "  وقـال أحمـد      ،)٩( "الحفظ سيء "  :البزار بكر أبو  وقال ،)٨("ليس بشيء   : " أيضاً  

   أحمـد  أبـو  وقـال ، )١١( "ضـعيف  نهأ بيده فأومأ: وسئل عنه أبا زرعة     ، )١٠("ضعيف  

، " الحديث ضعيف: "  )١٤( والذهبي )١٣(وقال أبو حاتم  ، )١٢( "بالقائم ليس حديثه : " الحاكم

 عمر بنا نع مرة بن كثير عن الزاهرية يأب عن يروى، الحديث منكر: " وزاد أبو حاتم    

، )١(ومـسلم  ،)١٥(وقال البخـاري  ،  "منكرة أحاديث حديثاً ثالثين من بنحو --النبي عن

                                                           
  .   ٢٣٧تقريب التهذيب ص: انظر ) 1(

      . ٤/٤١تهذيب التهذيب ، ١٠/٤٩٧تهذيب الكمال ) 2(

تقريـب   . المائـة  رأس على مات ،الثالثة من ،صدوق ،الحمصي الزاهرية أبو ،الحضرمي حدير: أبو الزاهرية هو    ) 3(

   .١٥٤التهذيب ص

   .١٤١سبقت ترجمتهما ص: وبشر ، جعفر) 4(

   . ٤/٢٨الجرح والتعديل ) 5(

   . ٤/٤١تهذيب التهذيب ) 6(

   .٤/٤٢٢تاريخ الدوري ) 7(

   . ١١٨تاريخ الدارمي ص) 8(

   . ٤/٤١تهذيب التهذيب ) 9(

   . ٤/٤١تهذيب التهذيب ، ٣/٣٥٩الكامل في ضعفاء الرجال ) 10(

   .  ٤/٢٨الجرح والتعديل ) 11(

   . ٤/٤١تهذيب التهذيب ) 12(

   .  ٤/٢٨الجرح والتعديل ) 13(

   . ١/٤٣٨الكاشف ) 14(

   .  ٥٠الضعفاء الصغير ص) 15(
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  ١٥٨  

 يعجبنـي  ال: " وزاد ابن حبـان     ،  "الحديث منكر: " ) ٣(صالح بن أحمدو، )٢(ابن حبان و

 أو حـديثين  إال حديثـه  من أعرف ما: "وزاد أحمد بن صالح     ، انفرد إذا االحتجاج بخبره 

وقال ابـن   ، )٥(" الحديث   متروك: " وقال النسائي ، )٤"(متروك  : "  ابن حجر  وقال،  "ثالثة

 صـالحي  من وكان... محفوظة غير الزاهرية أبي عن وخاصة يرويه ما وعامة: " عدي  

 عن يروي: " وقال األصبهاني   ، )٦("ه  في ما رواياته بعض في أن إال وأفضلهم الشام أهل

 ال، موضـوعة  تكون أنأخاف  حاديثه  أ: " لجوزجاني  ا قالو ،)٧( "بالمناكيرة  الزاهري أبي

ـ ، ضلةعم أحاديثه فإذا... عليه يثني اليمان أبو كان، الناس ثـأحادي تشبه أخبرت أبـا   ف

 العـراق  إلـى  فلما رجعت ، أما إن يحيى بن معين لم يكتب منها شيئاً        : فقال  ، اليمان بذلك 

مـن  : قال  ، با زكريا أن تكتبها ؟    ما منعك يا أ   : وقلت  ، ذكرت أبا المهدي ليحيى بن معين     

 منها كتبت : قلت، ؟ إسحاق أبا يا كتبتها لعلكومن أين وقع عليها ؟      ، يكتب تلك األحاديث  

) .                                        ٨( "بواطيل هي، بها يعتبر ال تلك: فقال، به العتبر يسيراً شيئاً

.        وافق النقاد دحيماً على تجريحه ، منكر الحديث) : سنان بن سعيد(: الخالصة  -  

  . )٩(ابن ماجه:  روى له،صريالب لبابة أبو، شيرالقُ فائد بن عثمان :النموذج الثاني * 

ححح . )١٠(" ليس بشيء  "-  

: بأقوال غيره من النقاد )عثمان بن فائد(مقارنة قول دحيم في  -  

 هو: " وقال ابن عدي    ، )١٢( "نظر حديثه في : " البخاري قال و ،)١١(ضعفه ابن حجر       

 روى: " قال أبو نعيم األصـبهاني      و، )١( "بالمحفوظ ليس يرويه ما وعامة، الحديث قليل

                                                                                                                                                                          
   . ٤/٤١تهذيب التهذيب ) 1(

   . ١/٣٢٢جروحين كتاب الم) 2(

   .٤/٤١تهذيب التهذيب ) 3(

   .  ٢٣٧تقريب التهذيب ص) 4(

   . ٥٢كتاب الضعفاء والمتروكين ص) 5(

   .   ٣/٣٦١الكامل في ضعفاء الرجال ) 6(

   . ٨٦الضعفاء ص) 7(

   . ١٦٩ صحوال الرجالأ )8(

  .   ٣٨٦تقريب التهذيب ص: انظر ) 9(

   .   ٧/١٣٤يب تهذيب التهذ،  ١٩/٤٧٤تهذيب الكمال ) 10(

   .  ٣٨٦تقريب التهذيب ص) 11(

   . ٧/١٣٤تهذيب التهذيب ، ٢/١٢شف الكا،  ١٩/٤٧٤تهذيب الكمال ) 12(
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  ١٥٩  

 الثقـات  مـن  جماعـة  عـن  روى : " الحـاكم  وقال، )٢( "شيء ال بالمناكير اتقالث عن

 إلى يسبق حتى، المعضالت باألشياء الثقات عن أتيي: " وقال ابن حبان    ، )٣("المعضالت

------------------- . )٤( "به االحتجاج يجوز ال، تعمداً يعملها كان أنه القلب

 .         وافق النقاد دحيماً على تجريحه ، ء ليس بشي) : فائد بن عثمان( :الخالصة  -

 الثالثين بعد مات، قريش مولى حفص بوأ، قيشْمالد واقد بن عمرو: النموذج الثالث   * 

   . )٥(الترمذي وابن ماجه: روى له ، ومائة

 يالمهـد  يوأب، عفير دون وهو، بشيء ليس " :سمعت دحيماً يقول    :  قال أبو حاتم      -

  واقـد  بـن  عمرو عن إبراهيم بن الرحمن عبد سألتوقال يعقوب   ، )٦( "سنان بنا سعيد

 ------- . )٧(يكـذب  كان أنه يشك لم وكأنه، " ن عنه لم يكن شيوخنا يحدثو   "  : فقال

------------: بأقوال غيره من النقـاد      ) واقد بن عمرو(مقارنة قول دحيم في      -

ـ الب وقـال  ،)٨("شيءب يسل: " مسهر أبو قال..…    منكـر   : ")١٠(والترمـذي ، )٩(اريخ

    :ل ابن حجر وقا، )١١( "الحديث منكر الحديث ضعيف : " حاتم أبو قالو،  "الحديث

 

 

     

                                                                                                                                                                          
   . ٥/١٥٩الكامل في ضعفاء الرجال ) 1(

   . ١١٥ص الضعفاء) 2(

   . ٧/١٣٤تهذيب التهذيب ) 3(

   . ٢/١٠١كتاب المجروحين ) 4(

  .   ٤٢٨صتقريب التهذيب : انظر ) 5(

    . ٦/٢٦٧ح والتعديل الجر) 6(

    . ١/٦٦المعرفة والتاريخ ) 7(

      . ٤٦/٤٤١تاريخ دمشق، ٦/٢٦٧الجرح والتعديل ، ٢/٥٦التاريخ الصغير ) 8(

    .٨٥الضعفاء الصغير ص) 9(

   .٨/١٠١تهذيب التهذيب ، ٢٢/٢٨٨تهذيب الكمال ) 10(

   . ٦/٢٦٧الجرح والتعديل ) 11(
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  ١٦٠  

     ، "الحـديث  متـروك  : " )٣(والبرقـاني ، يوالـدارقطن ، )٢(النسائي وقال، )١("متروك  " 

  كـان "   :حبـان  بـن ا قالو، )٤( "يتعمد أن غير من يكذب كان"  :أيضاً   مسهر أبو قالو

 بـن  اهللا عبد الوق، )٥(" الترك فاستحق المشاهير نع اكيرنالم ويروي األسانيد يقلب ممن

 بـن  عمرو عن يحدث ال -الصوري المبارك بن محمد يعني – كان : " ذكوان  بن أحمد

 بـن  عمـرو  : " يقول مروان وكان: قال،  "يرِـَاطالطَّ محمد بن مروان مات حتى دقوا

 بـن  محمـد عنه   سألتوقد  ، قد كنا قديماً ننكر حديثه    :  الجوزجاني وقال، )٦( "كذاب واقد

 ! الصوري قال ما أدري وما، صدوقاً وكان، السلطان يتبع كان  : "قال الصوري   المبارك

  . )٨("ضعفه عـم حديثه يكتب ممن وهو"   :عدي بنا وقال، )٧("مناكـير معضلة أحاديثه

                  . وافق النقاد دحيماً على تجريحه ، "متروك الحديث ) : " واقد بن عمرو( : الخالصة -

ـ الد سعيد أبو، نيشَالخُ خلف بن علي بن لمةمس :النموذج الرابع   *  قيشْم الطـي الب، 

  ---------------- . )٩(هماج بنا له روى،  ئةاوم تسعين سنة قبل بمصر توفي

   .   )١٠("ليس بشيء  " -

    :بأقوال غيره من النقاد ) علي بن مسلمة(مقارنة قول دحيم في  -

  

  

  

                                                                                

                                                           
   .  ٤٢٨تقريب التهذيب ص) 1(

   .  ٨٠ب الضعفاء والمتروكين صكتا) 2(

   .٨/١٠١تهذيب التهذيب ، ٢٢/٢٨٨تهذيب الكمال ) 3(

  . ٢٢/٢٨٧تهذيب الكمال ) 4(

   . ٢/٧٧كتاب المجروحين ) 5(

    . ٤٦/٤٤٢تاريخ دمشق ، ١/٦٦المعرفة والتاريخ ) 6(

   .١٦٧ صحوال الرجالأ )7(

   . ٥/١١٨الكامل في ضعفاء الرجال ) 8(

   . ٥٣١صتقريب التهذيب ) 9(

     . ٨/٢٦٨الجرح والتعديل ) 10(
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  ١٦١  

   أبو الحاكم وقال، )٢(" بشيء ليس: " وقال ابن معين    ، )١(" بثقة ليس : " النسائي قال      

 وحـدث ، فسكنها رـمص قدم"  : يونس بنأبو سعيد    وقال ، )٣("الحديث   ذاهب"   :أحمد

، )٦(والـدارقطني ، )٥(زجـاني الجوضـعفه   و، )٤( "الحديث في كلبذ عندهم يكن ولم، بها

ابن أبـي    قالو،  "متروك حديثه: " وزاد الجوزجاني   ، )٧(النيسابوري على وبأ ظفـاحوال

 هو  : "قلت ، "به يشتغل ال الحديث ضعيف  : "فقال يعل بنا مسلمة عن يأب سئل: حاتم  

، )٩(النـسائي وقـال   ، )٨( "الحـديث  منكر الترك حد في هو : "قال، "؟   الحديث متروك

       :وقـال ابـن حجـر       ، )١١("تركوه  : " وقال الذهبي   ، "الحديث روكتم: " ) ١٠(والبرقاني

   :زاد البخـاري    ،  "الحديث منكر: " ) ١٤(زرعة وأبو، )١٣(البخاري وقال، )١٢("متروك  " 

ـ األوزا عـن  روى: " وقال األصبهاني   ، "عن األوزاعي   "  ـ والزب، يع  وابـن ، )١٥(ديي

 مـا  أحاديثـه  لكو: " ثم قال   ،  بعض أحاديثه  عدي بنذكر ا و ،)١٧("بالمناكير، )١٦(جريج

 جماعة  سفيان بن يعقوب ذكر و ،)١٨( "محفوظة غير تها عام أو، كلها أذكره لم وما، ذكرته

                                                           
   .١٠/١٣٣تهذيب التهذيب ، ٢٧/٥٧١تهذيب الكمال ) 1(

    . ٢٠٤تاريخ الدارمي ص، ٤/٤٥٠تاريخ الدوري ) 2(

   .١٠/١٣٣تهذيب التهذيب ) 3(

   . ٥٨/٤٩تاريخ دمشق ) 4(

   . ١٦٣أحوال الرجال ص) 5(

محفوظ الرحمن زيـن   .د:  تحقيق، )هـ٣٨٥( أبو الحسن الدارقطني،مرعلي بن ع، العلل الواردة في األحاديث النبوية    )6(

   . ٨/١٢٥، م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، األولى،  الرياض-دار طيبة: ط ، اهللا السلفي

   . ٥٨/٥٢تاريخ دمشق ) 7(

   .٨/٢٦٨ الجرح والتعديل )8(

   . ٩٧كتاب الضعفاء والمتروكين ص) 9(

   .١٠/١٣٣تهذيب التهذيب ، ٢٧/٥٧٠تهذيب الكمال ) 10(

   .  ٢/٢٦٣الكاشف ) 11(

   . ٥٣١تقريب التهذيب ص) 12(

   . ٧/٣٨٨التاريخ الكبير ) 13(

   . ٨/٢٦٨الجرح والتعديل ) 14(

   .٥٦سبقت ترجمته ص، الزبِيدي عامر بن الوليد بن محمد:  الزبِيدي )15(

 مـن ، ويرسل يدلس وكان، ضلفا فقيه ثقة، المكي موالهم، األموي جريج بن العزيز عبد بن الملك عبد :ابن جريج   ) 16(

   .٣٦٣تقريب التهذيب ص.  يثبت ولم، المائة جاز  :وقيل، السبعين جاز وقد، بعدها أو خمسين سنة مات، السادسة

   . ١٤٩الضعفاء ص) 17(

   . ٦/٣١٧الكامل في ضعفاء الرجال ) 18(
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  ١٦٢  

 بحـديث  أنفسهم يشغلوا أن العلم ألهل ينبغي الهؤالء  : " ثم قال   ، من الرواة منهم مسلمة   

 مـن  ليس ما الثقات عن ويروي األسانيد يقلب ممن كان : " حبان بنا وقال، )١(" هؤالء

   . )٢("به االحتجاج بطل منه ذلك فحش فلما ، توهماً أحاديثهم

    . وافق النقاد دحيماً على تجريحه ، ليس بشيء) : مسلمة بن علي(:  الخالصة -

   . )٣(ابن ماجه: روى له ،  الشامي يحصبِ بن يروزِ: النموذج الخامس * 

  . )٤("ليس بشيء   "-

                                     :بأقوال غيره من النقاد ) صبيح بن وزير(مقارنة قول دحيم في  -

       :األصـبهاني  نعـيم  أبو وقال، )٥( "أخطأ ربما: "  وقال   ذكره ابن حبان في الثقات         

    :قال ابـن حجـر      و، )٨( "الحديث صالح: " وقال أبو حاتم  ، )٧( ")٦(األبدال من يعد كان" 

--------------------------------------  .)٩( "عابد مقبول" 

  .خالف النقاد دحيماً على تجريحه ، مقبول) : وزير بن صبيح(:  الخالصة -

 صـنعاء  ؛عانينْالـص  قيشْمالد بيحالر كامل أبو ،ربيعة بن يزيد: النموذج السادس   * 

   .)١٠(دمشق

  

  

  
                                                           

   . ٢/٢٦١المعرفة والتاريخ ) 1(

   . ٣/٣٣كتاب المجروحين ) 2(

   .    ٥٨٠صتقريب التهذيب ) 3(

   .  ١١/١٠٢تهذيب التهذيب ، ٧/١٢٣ميزان االعتدال ، ٢/٣٤٨الكاشف ، ٣٠/٤٣٨تهذيب الكمال ) 4(

   .   ٩/٢٣٠الثقات البن حبان ) 5(

 النهاية: انظر   . بآخر ُأبدل منهم واحد مات كلما ألنهم بذلك سموا، والعباد األولياءطائفة من    مهو، لبد جمع: األبدال  ) 6(

 محمود محمد   ،يطاهر أحمد الزاو  : تحقيق   ،)هـ٦٠٦"(ابن األثير  "المبارك بن محمد الجزري   ، غريب الحديث واألثر   يف

محمـد عبـد    ، التوقيف على مهمات التعـاريف    ، ١/٢٦٨، م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ بيروت،   -المكتبة العلمية   :  ط   ،الطناحي

، دمـشق ،  بيـروت ، دار الفكر، دار الفكر المعاصر  : ط  ، محمد رضوان الداية  .  د :تحقيق  ، )هـ١٣٣١(الرؤوف المناوي 

   . ٢٩ص، هـ١٤١٠، األولى

   .   ١١/١٠٢تهذيب التهذيب ، ٧/١٢٣ميزان االعتدال ، ٣٠/٤٣٩تهذيب الكمال ) 7(

      .٩/٤٤الجرح والتعديل ) 8(

   .    ٥٨٠تقريب التهذيب ص) 9(

  .  ٦/٢٨٦لسان الميزان ، ٨/٣٣٢التاريخ الكبير : انظر  )10(
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  ١٦٣  

   ثم، مستوياً مرهأ بدء في كان  : "فقال ربيعة بن يزيد عن دحيماً قال أبو حاتم سألت     -

ي أب عن أحاديثه وأنكر، بشيء ليس:  قال،  ؟ هـفي تقول فما:  له قيل، موته قبل اختلط

  .  )٢(") ١(األشعث

                                    :بأقوال غيره من النقاد "  ربيعة بن يزيد"  مقارنة قول دحيم في -

       كـان  : " وقال ابن حبـان   ، )٣(" الشاميين في به سأب ال نهأ أرجو: "      قال ابن عدي    

 اجـاالحتج يجوز ال ،مقلوبة أشياء يروي فكان عمره آخر في اختلط أنه ال إ صدوقاً شيخاً

، األشـعث  أبـا  أدرك نهأ عليه ينكر بما متهم يرغ" : وقال أبو مسهر    ، )٤ "(انفرد إذا هب

 أبـو  وقـال ، )٦( "بثقة ليس : " النسائي قالو، )٥(" والوهم الحفظ سوء عليه أخشى ولكني

ـ  وقال، )٨( "مناكير يثهحد : " البخاري الوق، )٧("عندهم بالمتين يسل:" الحاكم أحمد  وـأب

 األشـعث ي  أب عن روايته يفو، الحديث واهي، الحديث منكر، ديثحـال ضعيف : " حاتم

، )١١(وقـال النـسائي   ، )١٠("متـروك    : " الدارقطنيقـال  و ،)٩(" كثير تخليط ثوبان عن

 أباطيل أخاف أن تكون   ه  أحاديث  : " الجوزجانيوقال  ، "الحديث   متروك : ") ١٢(والعقيلي

   .)١٣("موضوعة 

لـى جرحـه بعـد       مع النقـاد ع    اتفق دحيم ، ليس بشيء  : )ربيعة بن يزيد(:  الخالصة -

  .اختالطه

  

                                                           
    . ٦٩سبقت ترجمته ص ،آده بن شراحيل: أبو األشعث هو ) 1(

   . ٩/٢٦١الجرح والتعديل ) 2(

   .  ٧/٢٥٩الكامل في ضعفاء الرجال ) 3(

    . ٣/١٠٤المجروحين  كتاب) 4(

   . ٧/٢٥٩الكامل في ضعفاء الرجال ) 5(

    . ٦٥/١٧٣تاريخ دمشق ) 6(

    . ٦٥/٧٣المصدر السابق ) 7(

   . ٨/٣٣٢  التاريخ الكبير)8(

   .٩/٢٦١الجرح والتعديل ) 9(

    . ٧٠سؤاالت البرقاني ص) 10(

    . ١١٠ ص الضعفاء والمتروكينكتاب) 11(

   . ٦/٢٨٦لسان الميزان ) 12(

   . ١٦٠أحوال الرجال ص) 13(



ـــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــــــــــــــــ         ــــ

 

  ١٦٤  

١1" א. :"א
  . األوزاعي كاتب، قيشْمالد الفيض أبو، السفر بن يوسف *

     . )٢(" ليس بشيء  ":وقال في موضع  آخر ، )١(" ال في السماء وال في األرض"   -

                                   :بأقوال غيره من النقاد ) السفر بن يوسف(مقارنة قول دحيم في  -

    :)٦(واألصـبهاني ، )٥(وأبو حاتم ، )٤(وقال البخاري ، )٣("ليس بثقة   : " قال النسائي        

روى عـن األوزاعـي     : " وزاد األصـبهاني    ، "جداً  : " زاد أبو حاتم    ،  "حديثال منكر" 

              ، )٧( "الحـديث  منكـر  أنـه  علـى  أجمعـوا  : " البـر  عبـد  بـن ا وقـال ، "بالمناكير  

  ،"يكـذب   : " وزاد الـدارقطني    ،  "الحـديث  متروك: " والدارقطني  ، )٨(ةعزر أبو الوق

 أبـو  وقال، )١٠("كذاب  :" وقال ابن معين    ، )٩(" الحديث   ذاهب: " وقال أبو زرعة أيضاً     

    :الـقو، ثـأحادي عدي ناب له وذكر، )١١(" بالموضوعة شبيهة أحاديثه"   :الحاكم  أحمد

 بن يوسف اـكله يرويها اإلسناد بهذا غيرها مع سلمة أبى عن يحيى نع األحاديث وهذه" 

 رواهـا   التـي  ثياألحاد وهذه " :آخر موضع في وقال،  "كلها موضوعة وهي، رـالسف

  يـضع  مـن  عـداد  فـي  هو: "  البيهقي الوق، )١٢( "كلها بواطيل يعاألوزا عن يوسف

       مـن  لـيس  مـا  األوزاعـي  عـن  يـروي  ممن كان: " قال ابن حبان    و، )١٣( "الحديث

ـ  أنهـا  الحـديث  أصحاب عوام يشك ال التي المناكير من  أحاديثه  يحـل  ال ةـموضوع

                                                           
   .    ٦/٣٢٣لسان الميزان ، ٧/١٦٢الكامل في ضعفاء الرجال ، ٤/٤٥٢الضعفاء الكبير للعقيلي ) 1(

   .  ٣/٢٢٠كتاب الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ، ٢/٥٧٣ناهية العلل المت) 2(

   . ٦/٣٢٢لسان الميزان ) 3(

   .    ١٢٢الضعفاء الصغير ص) 4(

   . ٩/٢٢٣الجرح والتعديل ) 5(

   . ١٦٥الضعفاء ص) 6(

   . ٦/٣٢٣لسان الميزان ) 7(

   . ٦/٣٢٢لسان الميزان ، ٧/١٦٣الكامل في ضعفاء الرجال ) 8(

   . ٩/٢٢٣التعديل الجرح و) 9(

   .٦/٣٢٣لسان الميزان ) 10(

   . ٦/٣٢٣لسان الميزان ) 11(

    . ٧/١٦٣الكامل في ضعفاء الرجال ) 12(

   .    ٢٨٤الكشف الحثيث ص) 13(
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  ١٦٥  

، عنـك  يحدث السفر بنا وزاعيلأل لـقي : " مسهر أبو قالو، )١( "الـبح  به االحتجاج

   –  .)٢(! " ؟يجالسني وليس كيف قال

  . اتفق دحيم مع النقاد على تجريحه ، منكر الحديث) : السفر بن يوسف: ( الخالصة -

:א".١٢ "
 علـى  كان، الطبرية أهل من، العباس أبو، رانيبالطَ سلمة بن الوليد :النموذج األول   * 

 بـن  إبراهيم وابنه،  الشام أهل:  عنه روى، عمر بن اهللا عبيد:  عن يروي، األردن قضاء

   .)٣(سلمة بن الوليد

 وبوأ، سلمة بن للوليد، صيدا وصاحب، طبرية صاحب األمة هذه كذابا "، )٤("كذاب   " -

   .  )٥(" البختري

                                   :قوال غيره من النقاد بأ"  سلمة بن الوليد" مقارنة قول دحيم في  -

    وقـال ، )٧(" الحـديث  ذاهـب  : "وقال أبو حاتم    ، )٦( "شيء ال : "  األصبهاني قال     

 متروك : " الدارقطني قالو، )٩"(كذاب  : " وقال ابن مسهر    ، )٨"( الحديث منكر"   :همام

 االحتجـاج  يجوز ال الثقات على الحديث يضع ممن كان: " حبان بنا قالو، )١٠("الحديث  

 ألن أبيـه  عن روايته غير من حديثه يعتبر " :وقال في ابنه    ، )١١( "ثقة وابنه، بحال هـب

 انكو دوقاًص وكان ابنه تينا؛ أ آه آه : " زرعة أبو وقال، )١٢( "الحديث في بشيء سلي أباه

                                                           
   . ٣/١٣٣كتاب المجروحين ) 1(

    .٧/١٦٣الكامل في ضعفاء الرجال ) 2(

   . ٦/٢٢٢لسان الميزان ، ٣/٨٠كتاب المجروحين : انظر ) 3(

   .٦/٢٢٢ لسان الميزان ،٢/٧٧٢المغني في الضعفاء ، ٧/١٣١ان االعتدال في نقد الرجال يزم) 4(

    . ٦٣/٤١٥تاريخ دمشق ) 5(

   . ١٥٦الضعفاء ص) 6(

   .٩/٦الجرح والتعديل ) 7(

   .٦/٢٢٢ لسان الميزان )8(

   .٦/٢٢٢ المصدر السابق )9(

    . ١/٢١٣العلل الواردة في األحاديث النبوية ) 10(

   . ٢٧٥الكشف الحثيث ص، ٣/٨٠تاب المجروحين ك) 11(

   . ٨/٨٤الثقات البن حبان ) 12(
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  ١٦٦  

ابن وذكـر  ، )٢( ")١(وابدباأل يعنى جاء أبيه أحاديث في أخذ فلما، مستقيمة بأحاديث يحدث

 لـم  ما مع للوليد األحاديث وهذه : "عدي عدد من األحاديث للوليد بن سلمة ثم قال بعدها           

  . )٣( "محفوظة غير امتهاع حديثه من ذكرأ

 .وقد اتفق دحيم مع النقاد على تجريحه ، كذاب) : سلمة بن الوليد(:  الخالصة -

 المطلب بن األسود بن زمعة بن اهللا عبد بن كثير بن وهب بن وهب : الثاني النموذج* 

   والربيع. )٤(المدني شيرالقُ تريخْالب أبو، القاضي قصي بن العزى عبد بن أسد بنا

 األمة هذه كذابا  " :ولـيق دحيماً سمعت  :الدمشقي زرعة وأبقال  و، )٥(" دحيمكذبه   " -

  ـاألم ذه .  )٦("تريخْالب وأبو سلمة بن للوليد، صيدا وصاحب طبرية صاحب

                                      :بأقوال غيره من النقاد ) وهب بن وهب(مقارنة قول دحيم في  -

 بـن  بكـر  وأبوقال  ، )٧("الحديث في متهم لكنه، ممدحاً جواداً كان: " قال ابن حجر         

، بذاك الحديث في يكن ولم " :وقال محمد بن سعد     ، )٨( "حديث بصاحب يكن لم "  :عياش

 مـن  اًـشيئ حوصلتك في تجعل ال: " وقال أبو زرعة    ، )٩( "حديثه فترك منكرات روى

  واـسكت: "اري ـوقال البخ، )١١("ه ـال يكتب حديث: " اني ـوقال األصبه، )١٠(" هـحديث

  

                                                           
 ، توحـشت  إن : تَوحشَتْ : وتَْأبد تَْأبِد البهيمةُ أبدت:  اليق، التوحش :  والتأبد، الوحوش  :واألوابد ،آبدة جمع: األوابد  ) 1(

الكـشف  ، ٣٣٧القاموس المحـيط ص   : انظر   . األبد على ذكرها قىيب بداهية أتى:  بآبدة فالن وجاء، أقفر  :المنزل وتأبد

   . ١٩١الحثيث ص

   .٩/٦الجرح والتعديل ) 2(

    .٧/٧٨الكامل في ضعفاء الرجال ) 3(

    .  ٥١سبقت ترجمته ص: وهب بن وهب ) 4(

   . ٢/٧٧١، المغني في الضعفاء ، ٧/٣٣١ان االعتدال في نقد الرجال ميز) 5(

    . ٦٣/٤١٥تاريخ دمشق ) 6(

   . ٦/٢٣١لسان الميزان ) 7(

   . ٤/٣٢٤الضعفاء الكبير ) 8(

    . ٧/٣٣٢الطبقات الكبرى ) 9(

   .  ٩/٢٥الجرح والتعديل ) 10(

   .  ١٥٧الضعفاء ص) 11(
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  ١٦٧  

، "يث  متروك الحد  : " )٤(والنسائي، )٣(وقال مسلم ، )٢( "بالكذب يرميه وكيع كان، )١(عنه

 يـضع ، كـذاباً  كان: " وقال في موضع آخر     ، "مطروح الحديث   : " وقال أحمد بن حنبل     

  وكذا قـال أبـو    ، )٥( "الناس كذبأ: " وقال أيضاً   ،  "أحد يروها لم أشياءروى  ، الحديث

وقال ابـن   ، )٧(" الوضاعين كبار من كان: "  الجوزي بنا وقال، )٦("كان كذاباً   : " حاتم  

  يـضع ، كـذاب خبيـث     : "  ابـن معـين      قالو، )٨( "الحديث يضع منم وـه: " عدي  

: وقال الجوزجاني   ، )١٠(" خبيث اهللا عدو الكذاب: " وقال في موضع آخر   ، )٩("األحاديث  

 حـديثاً  البختـري  ألبي أعلم ال: " وقال العقيلي   ، )١١( "ومال فسقط ،جسروي يكذب كان" 

 يـوم  يبعث أنه أرى ،دجال ذاك  : "شيبة أبي بن عثمان وقال، )١٢( "بواطيل كلها مستقيماً

   .)١٣(" دجاالً القيامة

وقد اتفق دحيم مع النقـاد علـى      ، كذاب يضع الحديث   : )وهب بن وهب(:  الخالصـة    -

  .      تجريحه 

  

  

  

  

  

                                                           
   . ١١٦الضعفاء الصغير ص، ٨/١٦٩ التاريخ الكبير )1(

   .  ٨/١٦٩التاريخ الكبير ) 2(

    . ٦٣/٤٢١تاريخ دمشق ) 3(

   . ١٠٤فاء والمتروكين صكتاب الضع) 4(

   . ٩/٢٥الجرح والتعديل ) 5(

   . ٩/٢٥الجرح والتعديل ) 6(

   . ٢٧٦الكشف الحثيث ص) 7(

   . ٧/٦٦الكامل في ضعفاء الرجال  )8(

   . ٩/٢٥ الجرح والتعديل )9(

    . ٦٣/٤١٧تاريخ دمشق  )10(

   . ١٣٤صأحوال الرجال  )11(

   .٤/٣٢٥ الضعفاء الكبير )12(

   .  ٦٣/٤١٩تاريخ دمشق )13(
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  ١٦٨  

א א א א מ מ
وأقوال باقي النقـاد فـيهم؛      ، وعبارات دحيم في تجريحهم   ، واةبالنظر في هؤالء الر        

  :                                                                            يتضح اآلتي 

 لـم ، رفهال أع، ضجعليس من أهل الحديث  :مصطلحات دحيم في تجريح الرواة هي    . ١

، ضـعيف ، الحـديث  ضـعيف ، يعرفـه  أحداً عتسم ما، فالن غير يعرفه أحد عنه يرو

ال في الـسماء    ، ليس بشيء ، ليس حديثه بشيء  ، الحديث منكر، مضطرب الحديث ضعيف  

   .كذاب، وال في األرض

  : وردت هذه المصطلحات عند دحيم على وجهين . ٢

 ال: "  لـي جالب فروة بنعبد اهللا بن سعد     في  قال  : ورد المصطلح مطلقاً    :  الوجه األول    -

   .ونحو ذلك، )٢(" بشيءليس   : "فائد بن عثمانوقال في ، )١("أعرفه 

أو يشير بها إلى ضعف     ، تفسر عبارته : ورد المصطلح مقروناً بإضافة     :  الوجه الثاني    -

 أي في عمـر بـن       -سمعت دحيماً يقول    : كما قال أبو حاتم     : أو غير ذلك    ، في الراوي 

وقال يعقـوب   ، )٣( "سنان بن سعيدي  المهد يوأب ،عفير دون وهو، بشيء ليس : " -واقد

، " لم يكن شيوخنا يحدثون عنه    "  : فقال واقد بن عمرو عن إبراهيم بن الرحمن عبد سألت

   . )٤(يكذب كان أنه يشك لم وكأنه

ليس مـن    " :نحو قوله   : شديد  ف غير ال  الراوي بوصف يدل على الضع    جرح دحيم    . ٣

" ، "ال أعرفـه    " :  ف الراوي من حيث جهالة نحو قوله        وضع،  "ضجع" ،  "أهل الحديث 

  " .  يعرفه أحداً سمعت ما"، "فالن  غير يعرفه أحد عنه يرو لم

ـ د سئل" :  نحو قوله    :غير الشديد   تفيد الضعف    مصطلحات دحيم الخاصة والتي      .٤ حمي 

 : عانينْالص مدمح بنملك  ال عبد عن دحيماً سألت: أبو حاتم    قال : "ضجع فكأنه فالنعن  

  .   )٥(" أقربهما ما: "  قالف، "؟  علقمة بن عقبة أو ثبتأ هو : " فقلت، " عجض هـفكأن" 

                                                           
   . ٥/٢٠٦تهذيب التهذيب ، ٤/١٠٧ميزان االعتدال ، ١٥/٢٠تهذيب الكمال ) 1(

   .   ٧/١٣٤تهذيب التهذيب ، ١٩/٤٧٤تهذيب الكمال ) 2(

    . ٦/٢٦٧الجرح والتعديل ) 3(

    . ١/٦٦المعرفة والتاريخ ) 4(

    . ٥/٣٦٩الجرح والتعديل  )5(
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  ١٦٩  

٥  .  ححين     وافق النقاد درجم على تجريح أكثر الرواة المغير  بوصف يدل على الضعف    ي  

بعـض   هخالف و ،وشيبة بن األحنف  ، وخالفوه في تجريح محمد بن عيسى الدمشقي      ، ديدالش

   . عدلهم  فالنقاد

، "ضعيف الحديث "  :نحو قوله   : شديد  ف ال الراوي بوصف يدل على الضع    جرح دحيم    .٦

      ،"ليس حديثـه بـشيء      " ،  "الحديث منكر" ، "مضطرب الحديث ضعيف    " ، "ضعيف  " 

  . " ال في السماء وال في األرض" ، "ليس بشيء " 

 تبين ذلك    :الضعف الشديد في الراوي   د دحيم   تفيد عن " ضعيف الحديث   " ، "ضعيف  "  .٧

عفير قال دحيم في    ، من خالل دراسة أقوال دحيم دراسة مقارنة مع أقوال غيره من النقاد           

 لزم ليس بشيء : " وقال أبو حاتم سمعت دحيماً يقول       ، )١("الحديث عيفض: " بن معدان   ا

" فكـأن   ، )٢( "يـر منُ بـن  وبشر زبيرال بن بجعفر هـوشبه، عامر بن يملَس عن الرواية

أنه شبه عفير   : ويؤكد ذلك   ، داللتهما واحدة عند دحيم   " ليس بشيء   " و،  "ضعيف الحديث   

وكالهما جعلهما ابن حجر في المرتبـة الرابعـة مـن           ، بجعفر بن الزبير وبشر ابن نمير     

وقال في  ، )٣ "(نفسه في صالحاً وكان، الحديث متروك: " قال في جعفر    ، مراتب التجريح 

   . )٤( "مـمته متروك"  :بشر 

 : ميحلد قلت : ةعزر أبو قالو، )٥(" ضعيف : " الزبير نـب رـنيدحيم في م       وقـال  

 أتيـت  مكحـول  عـن  يروي وهو، عنه تسأل : " قال ،" ؟   الزبير بن منير في تقول فما" 

كما ، )٧(" من أين لحق المقداد ؟       يعني: " وفسر الذهبي هذه الجملة فقال      ، )٦(! " دادـالمق

  .) ٨("يعني أن مكحوالً ال تحل الرواية عنه : " فسرها ابن حجر في التهذيب فقال 

                                                           
   .   ٢٠/١٧٧  تهذيب الكمال )1(

  ٧/٣٦ح والتعديل الجر) 2(

   . ١٤٠تقريب التهذيب ص )3(

   . ١٢٤المصدر السابق ص) 4(

   .٦/٥٢٨ميزان االعتدال ، ٢٨/٥٧٣تهذيب الكمال ) 5(

تهـذيب التهـذيب    ، ٦/٥٢٨ميـزان االعتـدال     ، ٢٨/٥٧٣تهذيب الكمال   ، ٦/٤٦٩الكامل في ضعفاء الرجال     : انظر  ) 6(

١٠/٢٨٥.   

   .٦/٥٢٨ميزان االعتدال ) 7(

   .١٠/٢٨٥ذيب التهذيب ته) 8(
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  ١٧٠  

وهو ، ح الشديد حيم وورعه في إطالق مصطلحات الجر     هذا داللة على عفة د    :       قلت  

  . المنهج الذي سار عليه تلميذه اإلمام البخاري 

 ال فـي الـسماء       ": تفيد الضعف الشديد في الراوي    صة والتي   مصطلحات دحيم الخا  . ٨

، )١(" ال في السماء وال فـي  األرض        "  :السفر بن يوسفقال دحيم في    ، "وفي األرض   

   . )٢(" ليس بشيء : "وقال في موضع  آخر 

٩.   ححين     وافق النقاد درجم على تجريح أكثر الرواة المبوصف يـدل علـى الـضعف       ي  

وقد كانـت   ، وعبد الحميد بن أبي العشرين    ، خالفوه في تجريح وزير بن صبيح     و ،ديدالش

      . بعض أحكامهم على هؤالء الرواة أعلى من حكمه 

 "كذاب  " :نحو قوله : الراوي بالكذب جرح دحيم  .١٠

    .في الراويبالكذب وافق النقاد دحيماً على تجريح الرواة الذين جرحهم . ١١

  بـن  يوسـف قال دحيم فـي     كما   :عبارات دحيم في الراوي الواحد أحياناً       اختلفت   .١٢

  .)٤(" ليس بشيء : "وقال في موضع  آخر ، )٣(" ال في السماء وال في  األرض " : السفر

 بـن  يزيد عن دحيماً  أبو حاتم سألت    كما قال   :فَّسر دحيم الجرح في بعض المواطن     . ١٥

،  ؟ فيـه ل  تقو فما : له قيل، موته قبل اختلط ثم، مستوياً مرهأ بدء في كان  : "فقال ربيعة

   . )٥(" األشعثي أب عن أحاديثه وأنكر، بشيء سـلي : " قال

، ) الـشام (من أهل بلده    ، جميع هؤالء الرواة الذين حكم عليهم دحيم       :بلدان الرواة    .١٦

لبصرة باستثناء فائد بن كيسان      وعثمان بن فائد فإنهما من ا     ، باستثناء عبيد اهللا بن أبي حميد     

  .  فإنه من البصرة فكأنه وثقهم بمعرفته الخاصة بهم 

منهم من هو فـي طبقـة       ، الذين تكلم فيهم دحيم من طبقات مختلفة       :الرواة  طبقات   .١٧

 . ومن هو متَقدم عنهم ، شيوخه

   .مالشيخان ألحد من الرواة من الرواة المجرحين عند دحييخرج لم  .١٨

  

                                                           
   .    ٦/٣٢٣لسان الميزان ، ٧/١٦٢الكامل في ضعفاء الرجال ، ٤/٤٥٢الضعفاء الكبير للعقيلي ) 1(

   .  ٣/٢٢٠البن الجوزي ، كتاب الضعفاء والمتروكين، ٢/٥٧٣العلل المتناهية ) 2(

   .    ٦/٣٢٣يزان لسان الم، ٧/١٦٢الكامل في ضعفاء الرجال ، ٤/٤٥٢الضعفاء الكبير للعقيلي ) 3(

   .  ٣/٢٢٠البن الجوزي ، كتاب الضعفاء والمتروكين، ٢/٥٧٣العلل المتناهية ) 4(

   . ٩/٢٦١الجرح والتعديل ) 5(
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  ١٧١  

א א
מ א א

وأحوال الرواة  ، واستعماال ته لها  ،       بالنظر إلى مصطلحات التجريح الواردة عند دحيم      

رار مراتـب بعـض     على غ يمكن وضع هذه المصطلحات في مراتب       ، الذين حكم عليهم  

   : ب التاليةوذلك بحسب المطال، )١(مع مقارنتها بمراتب ابن حجر، النقاد

א− אאאא:א :א
وذلك باستخدام  ،  الراوي  غير الشديد في   ضعفالجرح دحيم الرواة بوصف يدل على            

 أحد عنه يرو لم" ، "ال  أعرفه    " ،  "ضجع" ، ليس من أهل الحديث   " : المصطلحات اآلتية   

ابن حجـر   يذكرها  وهذه المصصحات لم     ،  "يعرفه أحداً سمعت ما" ،  "فالن غير يعرفه

وبالنظر في أحوال الرواة المتكلم فيهم يمكن وضع هـذه المـصطلحات فـي              ، في مراتبه 

  . المرتبة األولى للتجريح عند دحيم 

א− א:א א א א :א
وذلـك باسـتخدم    ، الـراوي في  الشديد  ضعف  الة بوصف يدل على     جرح دحيم الروا       

      ،"مـضطرب الحـديث ضـعيف       ، "ضعيف  " ، "ضعيف الحديث   " : المصطلحات اآلتية   

، " األرض ال في السماء وال في    "  ،"ليس بشيء   "  ،"بشيء  حديثه  ليس  " ،  "الحديث منكر "

وبـالنظر  ، طلحات لم يذكرها  وباقي المص ، جعله في المرتبة الثانية   " ضعيف  " ومصطلح  

في أحوال الرواة المتكلم فيهم يمكن وضع هذه المصطلحات في المرتبة الثانية من مراتب              

    .التجريح عند دحيم 

א− :א:א
وهذا المصطلح جعلـه ابـن      ، "كذاب  " جرح دحيم بالكذب وذلك باستخدام مصطلح            

   . يمكن وضعه في أسوأ مراتب التجريحوكذا عند دحيم، حيجرت الحجر في أسوأ مراتب

وفيمـا يلـي    ، دحيممما سبق يتبين أنه يمكن وضع ثالثة مراتب للتجريح عند           :      قلت  

والرواة الذين أطلقت فـي حقهـم       ، وما تضمنته من مصطلحات   ، جدول يبين هذه المراتب   

   : هذه المصطلحات 

                                                           
   .٣٠ -٢٨ها صسبق ذكر مراتب ابن حجر )1(
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  ١٧٢  

  

אאאא א

 الدمشقي عيسى بن محمد  ليس من أهل الحديث .  ١

٢  .ضجعبد الملك بن محمد       ع  

  البجلي سعد بن اهللا عبد ال أعرفه               .٣

 غيـر  يعرفه أحد عنه يرو لم. ٤

    فالن

ــسلمة ــن م ــ ب  اهللا دعب

  الجهني

لى
ألو
ة ا
رتب
الم

  

ر 
غي

ى 
عل

ل 
 يد
ف
ص
بو

ح 
جر
ال

وي
را
 ال
في

د 
شدي
ال

  

   األحنف بن شيبة   يعرفه أحداً سمعت ما. ٥

  معدان بن عفير. ١

   الزبير بن منير .٢
   ضعيف .١

عبد الحميد بن أبـي     . ٣

  العشرين 

  عبيد اهللا بن أبي حميد   ضعيف، ضعيف الحديث.٢

  صدقة بن عبد اهللا   حديث ضعيفمضطرب ال. ٣

  منكر الحديث . ٤
عبد الرحمن بـن يزيـد      

  السلْمي 

  ليس حديثه بشيء . ٥
عبد الرزاق بـن عمـر      

  الدمشقي

   سنان بن سعيد. ١

   فائد بن عثمان .٢

   واقد بن عمرو .٣

   علي بن مسلمة .٤

   يحصبِ بن يروزِ. ٥

ني
لثا
ة ا
رتب
الم

  

وي
را
 ال
في

د 
شدي
 ال
ير
 غ
لى
 ع
دل
ف ي

ص
بو

ح 
جر
ال

  

  ليس بشيء . ٦

   ربيعة بن يزيد. ٦
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  ١٧٣  

  

אאאא א

  يوسف بن السفر   ال في السماء وال في األرض . ٧

  الوليد بن سلمة . ١

لثة
لثا
ة ا
رتب
الم

ب  
كذ
بال

ح 
جر
ال

  

  كذاب 

  وهب بن وهب. ٢
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  ١٧٤  

א אא
מ א

       يمكن إجمـال أسـباب التجـريح عنـده        ، ة     بالنظر إلى أقوال دحيم في تجريح الروا      

  :             فيما يلي

مـن أهـل بلـده      ،  فجميع الرواة الذين حكم عليهم دحـيم       :المعرفة الخاصة بالراوي    . ١

  .وعثمان بن فائد فإنهما من البصرة ، باستثناء عبيد اهللا بن أبي حميد، )الشام(

 فروة بنعبد اهللا بن سعد      في   هلوقنحو   :جرح الراوي ألجل الجهل به وعدم معرفته        . ٢

الب١("ال أعرفه : "  ليج( . الب      ال أعرفه: "  ليجالب ال أعرفه: "  ليجالب ال : "  ليج  

 فما : " ميحلد قلت :  ةعزر أبو قال :جرح الراوي ألجل روايته عمن لم يسمع منه         . ٣

ـ  تسأل : " قال ،"؟  الزبير بن منير في تقول        أتيـت  مكحـول  عـن  يـروي  وهـو ، هعن

     ،)٣("يعني من أيـن لحـق المقـداد ؟          : " وفسر الذهبي هذه الجملة فقال      ، )٢(! " المقداد

     .) ٤("يعني أن مكحوالً ال تحل الرواية عنه : " كما فسرها ابن حجر في التهذيب فقال 

وقال يعقـوب    : كذبه   والشك في ، جرح دحيم الراوي ألجل عدم تحديث شيوخه عنه       . ٤

، "لم يكن شيوخنا يحدثون عنه    " :  فقال واقد بن عمرو عن إبراهيم بن الرحمن عبد سألت

  .  )٥(يكذب كان أنه يشك لم وكأنه

            قـال دحـيم فـي      :والمنكـر مـن الحـديث       ، جرح الراوي ألجل روايته المعـضل     . ٥

           ،معضل حديث له" : ي موضع آخر    وقال ف  ،)٦( "الحديث منكر: " د  يزي بن الرحمن عبد

 منكـر  تمـيم  بن يزيد بن الرحمن وعبد  : "إبراهيم بن الرحمن عبد قال : يعقوب  وقال

ـ ين فلـم  الزهـري  عن أبيه عن كتاب أبيه عند وكان  : "قال، " الزهري عن الحديث     رظ

 هو أين تميم بن يزيد بن الرحمن فعبد  : "-إبراهيم نب الرحمن عبد يعني - له قلت، " فيه

                                                           
   . ٥/٢٠٦تهذيب التهذيب ، ٤/١٠٧ميزان االعتدال ، ١٥/٢٠تهذيب الكمال ) 1(

تهـذيب التهـذيب    ، ٦/٥٢٨ميـزان االعتـدال     ، ٢٨/٥٧٣تهذيب الكمال   ، ٦/٤٦٩جال  الكامل في ضعفاء الر   : انظر  ) 2(

١٠/٢٨٥.   

   .٦/٥٢٨ميزان االعتدال ) 3(

   .١٠/٢٨٥تهذيب التهذيب ) 4(

    . ١/٦٦المعرفة والتاريخ ) 5(

   . ٤/٣٢٨ميزان االعتدال ، ٤/٢٩٣الكامل في ضعفاء الرجال ) 6(
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  ١٧٥  

 كبير كتاب دهنع الرحمن عبد وكان، بالقدر يتهم اهللا عبد كان  : "قال، ؟ اهللا عبد  أخيه من

) .١ "(الكتاب ذلك عنه نكتب أن لنا يقضفلم  ابنه عند وكان، للزهري

  : "فقال ربيعة بن يزيد عن دحيماً  أبو حاتم سألت     قال  :جرح الراوي ألجل اختالطه     . ٦

 لـيس  : " قـال ،  ؟ فيهل  تقو فما : له قيل، موته قبل اختلط ثم، مستوياً مرهأ بدء يف كان

  . )٢(" األشعثي أب عن أحاديثه رـوأنك، بشيء

  

                                                           
   . ٣٦/٤٣تاريخ دمشق ) 1(

   . ٩/٢٦١تعديل الجرح وال) 2(
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  ١٧٦  

א   א

אמ א א
يالحـظ  ومقارنتها بأقوال غيره من النقـاد       ، ي أقوال دحيم في تجريح الرواة          بالنظر ف 

  : الباحث 

  : الرواة علىأحكام دحيم :  أوالً -

١  .  ححين     وافق النقاد درجم على تجريح أكثر الرواة المغير  بوصف يدل على الضعف    ي  

ه بعـض   خالف و ،وشيبة بن األحنف  ، وخالفوه في تجريح محمد بن عيسى الدمشقي      ، ديدالش

   . عدلهم  فالنقاد

٢.   حم على ت  وافق النقاد دحين   يرجبوصف يـدل علـى الـضعف       جريح أكثر الرواة الم  

وقد كانـت   ، وعبد الحميد بن أبي العشرين    ، خالفوه في تجريح وزير بن صبيح     و، ديدالش

   .    بعض أحكامهم على هؤالء الرواة أعلى من حكمه 

    .في الراويبالكذب وافق النقاد دحيماً على تجريح الرواة الذين جرحهم . ٣

وقد تعددت أسـباب  ، حيم يفسر الجرح في بعض المواطنكان د: تفسير الجرح    :  ثانياً -

  .جرحه للرواة 

  . م معتدل منصف في تجريحه للرواة مما سبق يتبين أن دحي: قال الباحث :  الخالصة - 
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  ١٧٧  

א

  :وتشتمل على 

א - א
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  ١٧٨  

א   א
:א:−

سيدنا محمد وعلـى آلـه    والصالة والسالم على ،ي تتم بنعمه الصالحات     الحمد هللا الذ  

  . أما بعد ، وصحبه

وقد ، سأل له القبول في الدنيا واآلخرة      علي بإتمام هذا البحث الذي أ      --قد من اهللا       ف

  : توصلت إلى النتائج التالية 

وقاضي ، ث الشام دحم   : المعروف بدحيم بن اليتيم    قيشْمالد إبراهيمعبد الرحمن بن    . ١

من يعتمد قوله   وم، من نقاد القرن الثالث الهجري    ، اً متقن اًحافظيعد إماماً   ، اُألردن وفلَسطين 

 . والخلفاء  والمحدثينو محل ثقة وتقدير عند العلماءوه، في الجرح والتعديل

تم فيه عدد من    واه، --وضع لبنته األولى رسول اهللا      ، لم جليل  ع :علم نقد الرجال    . ٢

، لما فيه من حفـظ للـسنة النبويـة        ، األئمة النقاد على مر العصور    و، الصحابة والتابعين 

ـ        ، وتمييز للصحيح من السقيم    رت لـه األحاديــث     قال عبد اهللا بن المبارك عنـدما ذك

                                               ) .١"(يعيش لها الجهابذة : " المصنوعة 

وشـملت  ،  الرجال رع دحيم في تعريف   بفقد   :شاملة    الرجال أقوال دحيم في تعريف   . ٣

، وبيان اآلبـاء واألبنـاء    ، ن اسم من اشتهر بكنيته من الرواة      بيا: أقواله جوانب عدة منها     

حال حديثهم مـن    و، ذ الرواة وبيان شيوخ وتالمي  ، من الرواة  والموالي، واألخواتواإلخوة  

، وإثبات سماعهم مـن بعـضهم     ، ولقاءاتهم، طبقات الرواة بيان  و ،حيث الصحة والضعف  

، وما امتازوا به مـن خـصال      ، وبلدانهم، ووظائفهم، وبيان مهن الرواة  ، وبيان من اختلط  

 .تواريخ الرواة بيان و، وبيان مذاهب الرواة العقدية

  : التعديل مصطلحات دحيم في الجرح و. ٤

مـا أحـسن    " ، " رأيته أجل أهل الـشام       ": هي  و ،مصطلحات دحيم في التعديل   : أوالً  * 

ال " ، "الثبت  " ، "ثقة  " ، "ثقة ثبت   " ، "ثقة ثقة   " ، "ثقة عالم عالم     " ،"استقامته في الحديث    

ـ     " ، "ال بأس بـه     " ، "ال أعلمه إال مستقيم الحديث      " ، "أعلمه إال ثقة     ،         "أس  لـيس بـه ب

من كبار  " ، "ما كان به بأس إن شاء اهللا        " ، "شيخ صالح   " ، "محله الصدق   " ، "صدوق  " 

 ."ما هو عندي ممن يتهم بالكذب " ، "وفي حديثه بعض ما فيه ، شيوخ حمص

                                                           
  . ٣٧الكفاية في علم الرواية ص) 1(
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  ١٧٩  

     ، "ضـجع " ،  "ليس من أهل الحـديث    "   :هيو، مصطلحات دحيم في التجريح    : ثانياًً* 

ضـعيف  " ،  "يعرفه أحداً سمعت ما "، "فالن   غير يعرفه أحد عنه يرو لم" ، "ال أعرفه    "

" ، "ليس بشيء   " ، "الحديث منكر" ، "مضطرب الحديث ضعيف    " ، "ضعيف  " ، "الحديث  

  . " كذاب "،  " ال في السماء وال في األرض

اصة لـم  ت ختفرد دحيم بمصطلحا:  مصطلحات دحيم الخاصة في الجرح والتعـديل        . ٥

  : وهي ، يذكرها غيره من النقاد

  : المصطلحات الخاصة في التعديل :  أوالً* 

ما أحسن استقامته    "  :الغاز بن هشامقال دحيم في    " : ما أحسن استقامته في الحديث       " -

   . )١("وكان الوليد يثني عليه : " وقال ، "في الحديث 

أشك إال   ال، ثقة عالم عالم  "  : واقد بن حمزة بن يحيىقال دحيم في    " : ثقة عالم عالم     " -

  ) .٢( "وكان أصغر منه وقد لقيه محمد بن شعيب، يزيد ي بنلأنه لقي ع

  : المصطلحات الخاصة في التجريح  : ثانياًً* 

 فكأنـه  عانينْالـص  محمـد  بنملك  ال عبد عن دحيماً سألت:  أبو حاتم  قال :  "ضجع " -

ضج٣("أقربهما  ما: " القف،  "؟ ةمعلق بن عقبة أو ثبتأ هو : " فقلت، ع(   .  

 اء وال في  ي السم ال ف : "  رقال في يوسف بن السف     :   "ال في السماء وال في األرض      " -

   .)٤(" األرض

لمـصطلحات   ا أطلق دحيم بعـض   : الدالالت الخاصة لبعض المصطلحات عند دحيم       . ٦

   : كاآلتيوأراد بها معانٍ خاصة 

 ،  من مصطلحات التعديل وقد سـاوى دحـيم بينهمـا         " : ال بأس به    " و" ثقة   "  مصطلح -

 حوشـب  بـن  علي في تقول ما:  إبراهيم بن الرحمن لعبد قلت: الدمشقي   زرعة أبو قال

   : قـال ، ؟ خيراً إال تعلم وال، ثقة تقول ال ولم : " قلت، "به بأس ال: " ل  اق ، ؟ زاريـالف

  .٧) .٥( "ثقة إنه كل قلت قد" 

                                                           
   . ٢/٢٢٩المعرفة والتاريخ ) 1(

   . ٢٨٧تذكرة الحفاظ ص، ٣١/٢٨٣تهذيب الكمال  : انظر) 2(

    . ٥/٣٦٩الجرح والتعديل  )3(

   .    ٦/٣٢٣لسان الميزان ، ٧/١٦٢الكامل في ضعفاء الرجال ، ٤/٤٥٢الضعفاء الكبير للعقيلي ) 4(

   . ٤١/٤٥٨يخ دمشقتار) 5(
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  ١٨٠  

 يفيد عند دحـيم   ومن مصطلحات التجريح    : " ضعيف الحديث   " ، "ضعيف  " مصطلح   -

 دراسة أقوال دحيم دراسة مقارنـة مـع         من خالل وتبين ذلك   ، الضعف الشديد في الراوي   

، )٢("ضـعيف الحـديث   : " في عفير بن معدان   دحيم   لنحو قو ، )١(أقوال غيره من النقاد   

 بـن  بجعفـر  وشبهه، عامر بن يملَس عن الرواية لزم، " بشيء ليس: " وفي موضع آخر    

  ) .  ٣(" يرمنُ بن وبشر ،الزبير

الحظ الباحث تفاوت اسـتخدام  :  تفاوت استخدام دحيم لمصطلحات الجرح والتعـديل       .٧

  : دحيم لمصطلحات التجريح والتعديل 

  دون غيـره مـن    " ثقـة   " لح   استعمال دحيم لمـصط    كثُر: مصطلحات التعديل   :   أوالً* 

  . المصطلحات 

 يدل على    مما ل دحيم أللفاظ الجرح بشكل عام     قل استعما : مصطلحات التجريح    : ثانياًً* 

  . وهذا نفس المنهج الذي سار عليه تلميذه البخاري ، هاتورعه في إطالق

   :اختالف عبارات دحيم في الراوي الواحد أحياناً . ٨

، )٤("ثقـة   "  : في صدقة بن عبد اهللا السمين        قال: باراته في التعديل    اختالف ع : أوالً  * 

صـدقة مـن    : " سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم يقول         : وقال يعقوب بن سفيان     

أف نحن لم نحمل عنـه      : قال  ، هللا بن يزيد روى مناكير    عبد ا : قلت  ، "شيوخنا ال بأس به     

    حملنا عن أبي حفـص التنيـسي وأصـحابنا        إنما  ، وعن أمثاله عن صدقة وعرض بغيره     

مضطرب الحـديث   : وقال أيضاً   ،  )٦(" محله الصدق غير أنه كان يشوبه القدر         )٥("عنه  

   .)٧("ضعيف 

  

                                                           
    . ١٥٣ -١٤٩ص" ضعيف " دراسة أقوال دحيم دراسة مقارنة بأقوال غيره من النقاد فيمن أطلق عليه :  انظر) 1(

  ٢٠/١٧٧تهذيب الكمال ) 2(

  ٧/٣٦الجرح والتعديل ) 3(

    . ٤/٣٦٥تهذيب التهذيب ، ١٣/١٣٥تهذيب الكمال ) 4(

    .   ٢/٢٣٦المعرفة والتاريخ ) 5(

    .  ٢٤/٢٢اريخ دمشق ت) 6(

    . ٤/٣٦٥تهذيب التهذيب ، ١٣/١٣٥تهذيب الكمال ) 7(
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  ١٨١  

ال في السماء    " : السفر بن يوسفقال دحيم في    : اختالف عباراته في التجريح      : ثانياً* 

     . )٢(" ليس بشيء "وقال مرة ، )١(" وال في األرض

فتعددت اإلجابات بحسب ما ينقدح في      ،  يرجع إلى تعدد السؤال عن الراوي      قد: قلت       

  .     ذهن الناقد ويتيسر على لسانه من ألفاظ 

     وثق دحيم بعض النقاد توثيقاً نسبياً فقد قدم العالء بن الحارث علـى            : التوثيق النسبي   . ٩

 الـذين   ولم يـدفع الـرواة    ، ي على جبير بن نفير    إدريس الخوالن وقدم أبا   ، ثابت بن ثوبان  

العالء بن الحارث علـى    فقد قدم دحيم    ، المفاضلةوبين سبب   ، فاضل بينهم عن درجة الثقة    

عبد الملك إياه على    واستعمال  ، ولقائه، حيم أبا إدريس الخوالني لحديثه    قدم د و، ثابت لفقهه 

 بعضهم على تقديم أحـدهم علـى        هووافق، همالنقاد دحيم على تعديل   وافق  ، القضاء بدمشق 

 . ) ٣(اآلخر

ومن ، ب الجرح والتعديل في بعض المواطن     بين دحيم أسبا   :تفسير الجرح والتعديل    . ١٠

    :أهمها 

أو ثناء الـشيوخ    ، معرفه الخاصة بالراوي  ال :  ومنها وهي كثيرة ، أسباب التعديل  : أوالًً *

أو المعرفة  ، أو المعرفة بحال شيوخه   ، بحاله في شيوخه  أو المعرفة   ، أو روايتهم عنه  ، عليه

   . )٤(أو المعرفة بحال رواياته وأحاديثه، بلقاء الراوي لشيوخه

أو ، أو الجهل به وعدم معرفته    ، المعرفة الخاصة بالراوي  : وهي  ، أسباب الجرح  : ثانياً* 

معضل والمنكـر    رواية ال  أو، أو أن عدم تحديث الشيوخ عنه     ، الرواية عمن لم يسمع منه    

   .)٥(أو االختالط، من الحديث

: ال يرى دحيم أن الرمي بالقدر قدحاً في الـراوي           : موقف دحيم من القدح بالقدر       . ١١

   .)٦("إال أنه يرمى بالقدر ، ثقة: "  المنذر بن النعمانقال في 

ن وضعها في   ، يمك في مصطلحات دحيم  بالنظر  : مراتب الجرح والتعديل عند دحيم      . ١٢

 : ست مراتب كاآلتي 
                                                           

   .    ٦/٣٢٣لسان الميزان ، ٧/١٦٢الكامل في ضعفاء الرجال ، ٤/٤٥٢الضعفاء الكبير للعقيلي ) 1(

     ٣/٢٢٠الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ، ٢/٥٧٣العلل المتناهية ) 2(

  . بحث  من هذا ال١٢٥ -١٢٢ص:  انظر) 3(

   .١٣٦ -١٣٥أسباب التعديل ونماذج عليها : انظر ) 4(

  . ١٧٥ -١٧٤أسباب التجريح ونماذج عليها ص: انظر ) 5(

   .  ١٠/٤٠٨تهذيب التهذيب ، ٢٩/٤٦٢تهذيب الكمال ) 6(
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  ١٨٢  

   :وهي ثالث ، مراتب التعديل : أوالًً* 

ورأيته أجـل   " : نحو قوله   :   أو بتكرار الصفة   أفعل التفضيل التوثيق بصيغة   :  األولى   -

" ثقة ثبت " ، "ثقة ثقة  " ، " عالم عالم    ثقة" ، "ما أحسن استقامته في الحديث      " ، "أهل الشام   

 ال أعلمـه إال     :نحو قوله   :بصفة واحدة تدل على الضبط نحو ثقة           التوثيق:  الثانية   –

،     "ثبـت   " و" ثقـة   " ومصطلح  ، "الثبت  "  ،"ثقة  " ، "ال أعلمه إال مستقيم الحديث      " ، "ثقة  

  " . محله الصدق  " ،"صدوق " ، "ال بأس به " ، "ليس به بأس " 

ما كان بـه    " ، "شيخ صالح   "  :له  نحو قو  :بوصف قريب من الجرح      التوثيق:  الثالثة    -

ما هو عنـدي    " ، "وفي حديثه بعض ما فيه      ، من كبار شيوخ حمص   " ، "بأس إن شاء اهللا     

   . "ممن يتهم بالكذب 

   :وهي ثالث ، مراتب التجريح : ثانياً* 

 :وذلك نحو قوله      : الراوي  غير الشديد في   ضعفال بوصف يدل على     الجرح:  األولى   -

،  "فالن غير يعرفه أحد عنه يرو لم" ، "ال  أعرفه    " ،  "ضجع" ، "حديث  ليس من أهل ال   " 

  .   "يعرفه أحداً سمعت ما" 

:        نحـو قولـه     وذلـك   ، الراويالشديد في   ضعف  ال بوصف يدل على     جرحال: الثانية   -

ليس " ،  "الحديث منكر "، "مضطرب الحديث ضعيف    " ، "ضعيف  " ، "ضعيف الحديث   " 

   ." األرض فيال في السماء وال "  ،"ليس بشيء " ، "حديثه بشيء 

   " . كذاب : " نحو قوله : الجرح بالكذب :  الثالثة -

قـاد  م الن  فقد وافق دحي   :التعديل   و بن اليتيم معتدل منصف في التجريح     اإلمام دّحيم   . ١٣

   : وخالفهم في بعضهم،  توثيق وتجريح أكثر الرواةعلى

مع مالحظـة أن    ، ثقهم  أكثر النقاد دحيماً على تعديل الرواة الذين و       وافق  :  في التوثيق    -

 .  في بعض المواطن دون حكمه أحكامهم 

مع مالحظة أن   ، وافق أكثر النقاد دحيماً على تجريح الرواة الذين وثقهم           : في التجريح    -

  .  أحكامهم أعلى من حكمه في بعض المواطن 

، التوسـط واالعتـدال   : يتميز بأمور منهـا     : قد الرجال   مميزات منهج دحيم في ن    . ١٤

  . واألمانة ، والدقة، والنزاهة
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  ١٨٣  

، )الـشام ( وتعديالً من أهل بلـده       الرواة الذين تكلم فيهم دحيم جرحاً      :بلدان الرواة    . ١٥

، وفائد بن كيسان فهم من البصرة     ، وعثمان بن فائد  ، عبيد اهللا بن أبي حميد    : ء ثالثة   باستثنا

   . )١"(يعتد عليه في تعديل شيوخ الشام وجرحهم : "  الخليلي في دحيم قال

منهم ، الً من طبقات مختلفة    الرواة الذين تكلم فيهم دحيم جرحاً وتعدي       :طبقات الرواة   . ١٦

  .وأكثرهم من هو متَقدم عنهم ، من هو في طبقة شيوخه
 
:א:−

  :ح ما يلي       وفي نهاية بحثي اقتر

ن أثر كبير في حفـظ      لما لها م  ، دراسات المتعلقة بعلم نقد الرجال    العناية واالهتمام بال  . ١

  . وتمييز صحيحها من سقيمها ، السنة النبوية

إفراد أقوال دحيم في نقد الرجال في مصنف خاص على غـرار مـصنفات العلمـاء                . ٢

  .   المتقدمين في هذا الباب 

من اعتمد قوله في الجـرح      ة العلم لالهتمام بأقوال النقاد المتقدمين م      توجيه أنظار طلب  . ٣

  . والوقوف على مدلوالتها عندهم ،  من لم تجمع أقوالهم في المصنفاتوخاصة، والتعديل

، وبيان مكـانتهم  ،  في نقد الرجال من أمثال دحيم      الكشف عن مناهج العلماء المتقدمين    . ٤

   . وجهودهم في خدمة السنة النبوية

  

  ،وآخر دعوانا أن احلمد اهللا رب العاملني
 وصل اللهم وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

ِّ
.   

    

  

  

  

  

                                                           
   .١١٨صاإلرشاد ) 1(
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  ١٨٤  

א א

  :وتشتمل على 

א .١ א

א .٢ א  א

מ .٣ מ א א  א

א .٤  א

אא .٥  א

א .٦  א

א .٧ א  א

א .٨
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  ١٨٥  

א.א :א

מאא
אא

 ََاقاً أبط اتاومس عبس فَ خَلَقَ اللَّها كَيوتَر لَم  ٢٢  ١٥  نوح  

 نم ةَأثَار لْمٍ  َأوع ٣٤  ٤  قافاألح  

  قُونادالص مه لَِئكُأو ٢٠  ١٥  الحجرات  

 ِّكحتَّى يح نُونْؤملَا ي بِّكرفَلَا ومنَهيب را شَجيمف وكمج  ٦٥  النساء  

 تُملَِئن شَكَر نَّكُمَألزِيد  أ  ٦٠  الرحمن  

  انسانِ ِإلَّا الِْإحساء الِْإحزْل جه أ  ٧  يمإبراه  

  فالْخَو نِ َأوالَْأم نم رَأم مهاءِإذَا جو ١٩  ٨٣  النساء  

 نْكُمٍل مدى عوا ذَوَأشْهِدو   ١٥  ٢  الطالق  

  ونبلَكَاذ مِإنَّه دشْهي اللَّهو  ٢٠  ١١  الحشر  

 ِّا نُزِللنَّاسِ م يِّنِلتُب الذِّكْر كلْنَا ِإلَيَأنزوهِمَل ِإلَي  ج  ٤٤  النحل  

 لَك كْرلَذ ِإنَّهك ومِلقَوو  ٣  ٤٤  الزخرف  

 نْهع اكُما نَهمو وُل فَخُذُوهسالر ا آتَاكُمموا  وفَانْتَه ج  ٧  الحشر  

 اوَل  يسوا الريعَأطو وا اللَّهيعنُوا َأطآم ينا الَّذهَأي ج  ٥٩  النساء  

  ٍإقٌ بِنَبفَاس كُماءج نُوا ِإنآم ينا الَّذها َأيي ١٩  ٦  الحجرات  
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  ١٨٦  

א.٢ א :א
א אא א אא

 النَّبِي َأن--الْغُلُوطَات نى ع١٤٧معاوية بن أبي سفيان     نَه  

  ٢٠  عائشة  - - ى النَّبِيِّ َأن رجلًا استَْأذَن علَ

  ١٦  أبو هريرة   انْصرفَ من اثْنَتَينِ - - اهللا َأن رسوَل 

اِلحٌل صجر اللَّه دبع ٢٠  حفصة بنت عمر   ِإن  

  ٢٠  المغيرة بن شعبة   دى أحذب علََكَيس كَ لَيلَا عذب كَنِإ

  ٩٢   بن عمرعبد اهللا  صلَاةُ اللَّيِل مثْنَى مثْنَى 

  ١٩  أبو هريرة   عما س ملِّكُ بِثَدِّح ي أناًبذ كَءرمالْى بِفَكَ

  ١٧  عمر بن الخطاب   كُنْتُ َأنَا وجار ِلي من الَْأنْصارِ

اللَّه شْكُرلَا ي النَّاس شْكُرلَا ي نأ  أبو هريرة   م  

  ١٥  مسيبسعيد بن ال   ؟ عثمان قتل كان كيف مخبري أنت هل

  ١٢١  أسامة بن زيد  ؟يا رسوَل اللَّه َأين تَنْزُِل غَدا 
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  ١٨٧  

מ.٣ מ א א :א
מ א א אא

  )أ ( 

  ٨٢  الشامي )شمرِ( لةعب أبي بن براهيمإ -

  ٨٠  قيشْمالد ألفطسا سليمان بن إبراهيم -

  ١٠٤  صيمالح لهانياَأل المنذر بن رطاة أ-

  ٥٤  العنسي الحمصي  عياش بن  إسماعيل-

  ٦٨  المدني ثيياللَ عياض بن أنس -

  )ب ( 

- سعد بن يربح السوليح الح١٠٤  صيم  

  ٨٣  قيشْمالد سنان بن برد -

   ٦٣  ليجالب يسينّالت بكر بن بشر -

  ٤٣   بشر بن الغاز الجرشي-

  ١٤١  رييشَالقُ نمير بن بشر -

  ٥٥  األنصاري الدرداء أبي نب اللب -

  )ت ( 

  ٨٤  الشامي العنسي عطية بن تميم -

  )ث ( 

  ١٢٣  الشامي العنسي ثوبان بن ثابت -

  ١١٠  صيمالح األنصاري عجالن بن ثابت -

  ٥٧  صيمالح يزيد بن  ثور-

  )ج ( 

  ٥١  صيمالح ميرضالح جبير بن نفير -

  ١٤١  قيشْمالد ليالباه  فينالح الزبير بن جعفر -
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  ١٨٨  

מ א א אא

  )ح ( 

  ٢٣  الكوفي وتيالح دانيالهم األعور اهللا عبد بن حارث ال-

  ١٢٠   حبيب بن عبيد الرحبي الحمصي-

  ٦٧  مسلمة بن مالك القرشي الهري المكي حبيب بن -

- حالعنسي األنصاري حكيم بن امر الد٩٥  قيشْم  

  ٤٨  صيمالح بيحرال حريز بن عثمان -

  ١١٠  البالطي قيشْمالد نيشَالخُ يحيى بن حسن ال-

  ١٥٥   الكوفي الجعفي الوليد بن علي بن حسين ال-

  ٩٦  الشامي النغي بن حفص -

  ٥٣  األسدي المكي  حكيم بن حزام -

  )خ ( 

  ٨٥  قيشْمالد شيرالقُ دهقان بن خالد -

  ٦٣   خالد بن معدان الكالعي الحمصي -

  ٦٧   خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي-

  ٨٦  قيشْمالد أبي مالك بن يزيد بن خالد -

  ٨٥  قيشْمالد يرالم صالح بن يزيد بن خالد -

  )ر ( 

  ٩٦  ميسرالب الصنعاني داود بن راشد -

-قْ راشد بن سعد الم١٢٠  ئي الحمصير  

  ٤٣    الجرشي ربيعة بن الغاز-

  ٨٦  شيرالقُ عطية بن رديح -

  ٤٣   الدمشقيموياَأل القرشي جناح بن روح -

  )ز ( 

  ٥٢  قيشْمالد ريصالنَ يمةثو بن فر ز-
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  ١٨٩  

מ א א אא
  ٩٦  قيشْمالد الفزاري أرطاة بن زيد -

  ٨٣  قيشْمالد شيرالقُ زيد بن واقد -

  )س ( 

  ٥٤  البصري ريكُشْالي سعيد بن أبي عروبة -

  ٩٦  الشامي ديزاَأل بشير بن سعيد -

  ١١٦   سعيد بن جبير األسدي -

  ١٥٧  صيمالح يدنْالكُ نفيالح سنان بن سعيد -

  ٤٦  قيشْمالد وخينُالتَ سعيد بن عبد العزيز -

  ١٢١  الكوفي ميخْاللَ صالح بن يحيى بن سعيد -

  ٦٢  يكالم وفيالكُ الهاللي عيينة بن سفيان -

  ١٤١  يصمالح ائريبالخَ الكالعيعامر سليم بن  -

  ٨٨  انيارالد األخنس عتبة بن سليمان -

  ٤٥  األموي الدمشقي األشدق  سليمان بن موسى -

  ٦٦  األنصاري الحنظلية بن سهل -

  ٩٧  الحبشي بالل بن هاشم بن سهل -

  ٥٠  ميلْقي السشْمالد نمير بن العزيز عبد بن سويد -

  )ش ( 

  ٦٨  عانينْالص مرثد بن شراحيل -

  ٩٧  صيمالح ميرضالح عبيد بن شريح -

  ٨١  صيمالح موياُأل حمزة أبي بن شعيب -

  ٦٢  قيشْمالد صريالب موياُأل إسحاق بن شعيب -

  ١١١  الشامي رزيق بن شعيب -

  ١٤٩  الشامي األوزاعي األحنف بن شيبة -
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  ١٩٠  

מ א א אא
  )ص ( 

  ٦٢  قيشْمالداألموي  خالدصدقة بن  -

  ٩١   صدقة بن عبد اهللا السمين -

  ٥٩  قيشْمالد الثقفي صالح بن صفوان -

  ١٠٦  صيمالح كيسكْالس عمرو بن صفوان -

  )ض ( 

  ٨٠  قيشْمالد ريصالنَ الرحمن عبد بن ضحاكال -

  ١٢٠   ضمرة بن حبيب الزبيدي -

  )ع ( 

  ٦٧  المدني رجيزالخَ األنصاري الصامت بن عبادة -

  ٥٩  قيمشْالد البجلي عثمان بن عباس -

  ٦٠  قيشْمالد العنسي ثوبان بن ثابت بن الرحمن عبد -

  ١٠٧  انيارالد العنسي سليمان بن الرحمن عبد -

  ١٣  األوزاعي عمرو بن الرحمن عبد -

  ٥٨  األشعري منْغَ بن الرحمن عبد -

  ٤٩   عبد الرحمن بن نمر اليحصبي -

  ٥٠  ميلْالس قيشْمالد تميم بن يزيد بن الرحمن عبد -

  ٤٥   عبد الرحمن بن يزيد بن جابر األزدي-

  ٦٦   عبد اهللا بن أبي زكريا الخزاعي -

  ١٤٧  قيشْمالد ليجالب فروة بن سعد بن اهللا عبد -

  ١١٦   عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أبي مليكة -

  ٥٣  عيبالر قيشْمالد ربز بن ءالعال بن اهللا عبد -

  ٦٣   عبد اهللا بن لهيعة الحضرمي -

  ٧٧  الجمحي عبد اهللا بن محيرِيز -
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  ١٩١  

מ א א אא
  ٩٨  ميلْالس قيشْمالد عبد اهللا بن يزيد بن تميم -

  ١٦١  المكي موالهم،  األموي العزيز عبد بن الملك عبد -

  ١٤٦  عانينْالص ميسرالب رييمالح محمد بنملك ال عبد -

  ٥٥   عبد الملك بن مروان األموي -

  ١٠٨  صيمالح قيشْمالد النصري اهللا عبد بن الواحد بدع -

  ١٤٩  صريالب ليذَاله حميد أبي بن اهللا عبيد -

  ٩٨  قيشْمالد دينْالكُ كريالب زيادة بن اهللا عبيد -

  ٩٨  العيالكَ عبيد بن اهللا عبيد -

  ١٠٩  ينّدراُأل دانيالهم حكيم أبي بن عتبة -

  ١١٣  المقدسي الخراساني عطاء بن عثمان -

  ٥٦  قيشْمالد األزدي) سليمان( العاتكة أبي بن عثمان -

  ١٥٨  صريالب شيرالقُ فائد بن عثمان -

- يزيد بن خالد بن راكع ريالم الد١١٩  قيشْم  

  ٥٣  ميلْالس العرباض بن سارية -

  ٦٤  ينّدراُأل ميخْاللَ عروة بن رويم -

  ١١١  الخراساني )ميسرة( مسلم أبي بن طاءع -

- فَعمعدان بن ري الحضمير اليحبيص الح١٥٠  صيم  

  ١٣٩  وتيرالبي ريافعالم عقبه بن علقمة -

- بن خالد بن قيلع اَأل قيلع٧٢  األموي ليي  

  ٤٦  قيشْمالدرمي الحض العالء بن الحارث -

  ٥٣  مولى بني العباس ) سالم( علي بن أبي طلحة -

  ٤٥  قيشْمالد الفزاري السلْمي حوشب بن علي -

  ٨٣  مييالتَ طيالواس صهيب بن عاصم بن علي -

  ٥٢  قيشْمالد األلهاني زياد أبي بن يزيد بن علي -

- عمر بن رالتغلبي بةوالح ٥٧  صيم  
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  ١٩٢  

מ א א אא
  ٦٣   عمر بن عبد الواحد الدمشقي -

  ٩٩  قيشْمالد األنصاري المهاجر بن عمرو -

  ٤٧   اليمامي كيدالفَ سعد بن عمرو -

  ٦٨  قيشْمالد بيحالر مرثد بن عمرو -

  ١٥٨  قيشْمالد واقد بن عمرو -

  ٤٢  انيارالد قيشْمالدالعنسي  هانئ بن عمير -

  ٥٩  قيشْمالد ديزاَأل نييالقَ أيوب بن عيسى -

  ٩٩  قيشْمالد القرشي موسى بن عيسى -

  )ف ( 

  ٩٣   الباهلي كيسان بن فائد -

  ١٢٢   فرج بن فضالة التنوخي الشامي -

  )ق ( 

  ٤٤  الدمشقي  الرحمن عبد بن قاسمال -

  ١٢٥   قيس بن أبي حازم البجلي -

  ٦٦   قيس بن عباية البدري -

  )ك ( 

  ٥١  الحمصي ميرضالح مرة بن ركثي -

  ١١٨   كعب بن خريم الدمشقي -

  )م ( 

  ٦٤   مالك بن أنس األصبحي -

  ٧   جعفر بن المعتصم باهللالمتوكل على اهللا  -

  ١١٦   مجاهد بن جبر المخزومي-

  ٩٩  صيمالح الحضرمي علقمة بن محفوظ -

  ٣٥   محمد بن أسلم الطوسي -
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  ١٩٣  

מ א א אא
  ١٠٠  صيمالح ليحيالس أنيس بن حمير بن محمد -

  ١٠٠  قيشْمالد اعيزالخُ وليحكْالم راشد بن محمد -

  ٥٠  دياألس محمد بن سعيد بن حسان -

  ٤٩  قيشْمالد موياُأل شابور بن شعيب بن محمد -

  ١١٧  قيشْمالد عائذ بن محمد -

  ١٠٨   صيمالح يبصحالي قرع بن الرحمن عبد بن محمد -

  ٤٨  الشعيثي المهاجر بن اهللا عبد بن محمد -

  ٦٠  قيشْمالد موياُأل القاسم بن عيسى بن محمد -

  ١٠٠  الشامي األنصاري مهاجر بن محمد -

  ٥٦  صيمالح الزبِيدي عامر بن الوليد بن محمد -

  ٢٣  الثقفي مختار بن أبي عبيد ال -

  ٤٨  قيشْمالد  قفيالثَ الهذيل أبي بن مرزوق -

  ٩٣  قيشْمالد مروان بن جنـاح اُألموي -

  ٦٥  الكوفي اريزالفَ معاوية بن مروان -

  ١٠١  قيشْمالد اعيزالخُ مكَشْم بن مسلم -

  ٥٦  الدمشقي رييمالح الجهني ربعي بن اهللا عبد بن مسلمة -

  ١٦٠  الطيالب قيشْمالد نيشَالخُ علي بن مسلمة -

  ٣٤  راق  مطر الو-

  ١٠٦   معاذ بن معاذ العنبري -

  ١٠١   معان بن رفاعة الشامي -

  ٥٨  قيشْمالد المس بن معاوية -

  ١١٤  سيلُابرالطَّ يحيى بن معاوية -

  ١٤١   المقداد بن األسود -

  ٤٥   مكحول الشامي -
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  ١٩٤  

מ א א אא
  ١٥١  يدزاَألالُْأردنِّي  الشامي  بن الزبيرمنير -

  )ن ( 

  ٩٤  صيمالح ميرضالح علقمة بن نصر -

  ١٠١  قيشْمالد الغساني المنذر بن نعمان ال-

  )هـ ( 

  ٤٣  قيشْمالد شيرالج هشام بن الغاز -

  ١٠١  انيالغس حميد بن هيثم ال-

  )و ( 

  ٦٦  الليثي واثلة بن األسقع -

  ١٦٢   الشامي يحصبِ بن يروزِ -

  ٦٥  قيشْمالد اعيزالخُ كنانة بن عطاء نب نيضوال -

  ١٦٥  رانيبالطَ ينّدراُأل سلمة بن وليد ال-

  ٥٣  شيرالقُ السائب أبي بن سليمان بن وليد ال-

  ٥٩  قيشْمالد األشجعي عتبة بن وليد ال-

  ٦٤  تيوريالب ريذْالع ديزم بن وليد ال-

  ٤٨  قيشْمالد شيرالقُ مسلم بن وليد ال-

  )ي ( 

  ٥٣  ينّدراُأل شيرالقُ المطاع أبي بن يحيى -

  ١٠٢  صيمالح بانييالس عمرو أبي بن يحيى -

  ١٠٢  اميلشا ماريالذ الحارث بن يحيى -

  ١٠٢  صيمالح ائيالطّ حسان بن جابر بن يحيى -

  ٦١   يحيى بن حسان التنيسي -

  ٥٢  قيشْمالد ميرضالحواقد  بن حمزة بن يحيى -

  ٦١   يحيى بن عبد اهللا بن بكير المخزومي-
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  ١٩٥  

מ א א אא
  ٦٧   يزيد بن أبي سفيان األموي -

  ١٦٢  عانينْالص قيشْمالد بيحالر ربيعة بن يزيد -

  ٤٧   يزيد بن السمط الصنعاني الدمشقي -

  ٤٣   يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك ادمشقي -

  ٥٨  قيشْمالد ونيكُالس المهاجر أبي بن عبيدة بن يزيد -

  ٦٤  قيشْمالد األنصاري مريم أبي بن يزيد -

  ٤٦   يزيد بن يزيد بن جابر األزدي الدمشقي -

  ٤٧   يزيد بن يوسف الرحبي -

  ١٦٤  قيشْمالد السفر بن يوسف -

  ٦٥  األعمى قيشْمالد حلبس بن ميسرة بن يونس -

א

  ٦٧    أبو ُأبي األنصاري-

  ٥١   اهللا عبد بن اهللا عائذ=   الخَوالني أبو إدريس-

  ١٠٠   الكوفي القرشي أسامة بن حماد = أسامة أبو -

  ٦٩   عانينْالص آده بن شراحيل =  أبو األشعث-

  ١٦٦  وهب بن وهب=  أبو البختري -

  ١١٩  الشامي الغساني اهللا عبد بن بكر أبو -

  ٤٠   المقرئ الكوفي األسديأبو بكر بن عياش  -

  ٤١  نيشَالخُ ثعلبة أبو -

  ١١  محمد بن عثمان التنوخي =  أبو الجماهر -

  ٩١  عمرو بن أبي سلمة =  أبو حفص التنيسي -

  ٧٥  يحيى بن محمد المحاربي=  أبو ذكير -

  ١٥٧   صيمالح ميرضالححدير =  أبو الزاهرية -

  ١٣٩  عبد اهللا بن ذكوان =  أبو الزناد -
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  ١٩٦  

א מא אא
  ٣٥  أحمد بن داود =  أبو سعيد الحداد -

  ٤١   أبو شريح الكعبي -

  ٩١  عبد الرحمن بن مّل =  أبو عثمان النهدي -

  ٣٣  الحسين بن محمد =  أبو علي الجياني -

  ٤٢  يسار بن سبع=   ينْهالج الغادية وأب -

  ٧٧   المؤذنمعير بن أوس = محذورة أبو -

  ٤٧  اني ر الغسهِسعبد األعلى بن م = هِرمس أبو -

  ١٥٠   أبو المليح بن أسامة الهذلي -

א
  ٤٤  المازنية ) الصماء( بهية بنت بسر -
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  ١٩٧  

א.٤ :א
א אא מא אא

  ١٠٤  المنذر بن رطاةأ

١٠٤  سعد بن يربح  

  ١٠٥  يزيد بن ثور

١٠٥  عثمان بن يزرِح  

   الثبت-

  ١٠٦  عمرو بن صفوان

  ٨٢  لةعب أبي بن براهيمإ

  ٨٣  سنان بن برد

  ٨٤   عطية بن تميم

  ٩٦  النغيحفص بن 

ح٩٥  حكيم بن امر  

  ٨٥  خالد بن دهقان 

  ٨٥  صالح بنخالد بن يزيد 

  ٩٦  داود بن راشد

  ٨٦   ةعطي بن رديح

  ٨٧  جناح بن روح

  ٨٨  يمةثو بن زفر

  ٩٦  أرطاة بن زيد

  ٩٦  واقد بن زيد

  ٩٦  بشير بن سعيد

  ٨٨  عتبة بن سليمان

  ٩٧  سليمان بن موسى

  ٩٧  هاشم بن سهل

   ثقة -

  ٨٩   العزيز عبد بن سويد
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  ١٩٨  

א אא מא אא
  ٩٧   عبيد بن شريح

  ٩٠  سحاقإ بن شعيب

  ٩٧   خالد بن صدقة

  ٩١  صدقة بن عبد اهللا 

  ٩٨  ثابت بن الرحمن عبد

  ٩٧  العالء بن اهللا عبد

  ٩٨  عبد اهللا بن يزيد بن تميم

  ٩٨  زيادة بن اهللا عبيد

  ٩٨  عبيد بن اهللا عبيد

  ٩٨  رويم بن عروة

  ٩٩  المهاجر بن عمرو

  ٩٩  سعد بن عمرو

  ٩٩  عيسى بن موسى 

  ٩٣  كيسان بن فائد

  ٩٩  علقمة بن محفوظ

  ١٠٠  محمد بن حمير

  ١٠٠  راشد بن محمد

  ١٠٠  شعيب بن محمد

  ١٠٠  اهللا عبد بن محمد

  ١٠٠  محمد بن مهاجر

  ٩١  مروان بن جنـاح

  ١٠١  مكَشْم بن مسلم

  ١٠١  معان بن رفاعة 

   ثقة -

  ١٠١  المس بن معاوية
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  ١٩٩  

א אא מא אא
  ٩٤  علقمة بن نصر

  ١٠١  المنذر بن نعمانال

  ١٠١   حميد بن هيثمال

  ٩٤  عطاء بن نيضوال

  ١٠٢   سليمان بن وليدال

  ١٠٢   ديزم بن وليدال

  ١٠٢   عمرو أبي بن يحيى

  ١٠٢   الحارث بن يحيى

  ١٠٢  جابر بن يحيى

  ١٠٣   مريم أبي بن يزيد

   ثقة -

  ١٠٣   بيدةع بن يزيد

  ٨٠  الرحمن عبد بن الضحاك
   ثقة ثبت-

  ٨١   حمزة أبي بن شعيب

  ٨٠   سليمان بن إبراهيم  بخ بخ ثقة، ثقة ثقة ،  ثقة ثبت -

  ٧٩   حمزة بن يحيى   ثقة عالم عالم-

  ٧٧  محيريز بن اهللا عبد  الشام أهل أجل رأيته -

  ١١٨  كعب بن خريم الدمشقي   شيخ صالح -

  ١١٧   عائذ بن محمد   صدوق -

  ١٤٦   محمد بنملك ال عبد  ضجع -

  ١٤٩   حميد أبي بن اهللا عبيد  ضعيف الحديث ،  ضعيف -

  ١٥٠  معدان  بن ريفَع  ليس بشيء،  ضعيف الحديث -

  ١٥١   بن الزبيرمنير
  ضعيف -

  ١٥٢  عبد الحميد بن أبي العشرين
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  ٢٠٠  

א אא מא אא
  ١٥٦   سلمة بن الوليد

   كذاب -
  ١٦٦   وهب بن وهب

  ١٤٧   سعد بن اهللا عبد  ال أعرفه -

  ١٠٧   سليمان بن الرحمن عبد
  ال أعلمه إال ثقة -

  ١٠٨   بةور بن عمر

  ١٠٩   حكيم أبي بن عتبة   ال أعلمه إال مستقيم الحديث-

  ١١٠   يحيى بن الحسن

  ١١١  رزيق بن شعيب

  ١١٢  حوشب بن علي

  ١١٢  العاتكة أبي بن عثمان

  ١١٣  عطاء بن عثمان

   ال بأس به-

  ١١٤  يحيى بن معاوية

  ١٦٤   السفر بن يوسف  ليس بشيء  ، ال في السماء وال في األرض -

  ١٤٨   اهللا عبد بن مسلمة  الشعيثي غير يعرفه أحد عنه يرو لم -

  ١٥٧  سعيد بن سنان 

  ١٥٨   فائد بن عثمان

  ١٥٩   واقد بن عمرو

  ١٦٠   ن عليمسلمة ب

  ١٦٢   يحصبِ بن يروزِ

  ءيبش ليس -

  ١٦٢  يزيد بن ربيعة 

  ١١٦  ثابت بن عجالن   ليس به بأس  -

  ١٥٦  عبد الرزاق بن عمر   ليس حديثه بشيء -

  ١٤٥   عيسى بن محمد  ليس من أهل الحديث وهو قدري -

  ٧٨   الغاز بن هشام   ما أحسن استقامته في الحديث -
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  ٢٠١  

א אא מא אא
  ١٠٨  الرحمن عبد بن محمد   أعلمه إال ثقةما -

  ١٤٩  األحنف  بن شيبة  يعرفه أحداً سمعت ما -

  ١١٩   خالد بن راكع  ما كان به بأس إن شاء اهللا -

  ١٢١   يحيى بن سعيد   ما هو عندي ممن يتهم بالكذب-

  ١١٧  صدقة بن عبد اهللا    محله الصدق -

  ١٥٤  قة بن عبد اهللا صد   مضطرب الحديث ضعيف-

 من كبار شيوخ حمص وفي حديثه بعض ما -

  فيه
  ١١٩  اهللا عبد بن بكر أبو

  ١٥٤   يزيد بن الرحمن عبد   منكر الحديث -
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  ٢٠٢  

א.٥ א :א
מ א א א אא

  ٧٥  ةينيمرأ -

  ٨٥   البلقاء-

- ح٥٧  صم  

  ٤  اريا د-

  ٧   الرملَةُ-

  ٤٧   صنعاء دمشق -

- ص١٤٤  داي  

  ٧   طَبرِية-

  ١١١  طرسوس -

- ع١١١  قالنس  

  ٤   المزة-

  

  

  

  

  

  



ـــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــــــــــــــــ         ــــ

 

  ٢٠٣  

א.٦ :א
אא

  ١١  األحداث

  ٤٠  االختالط

  ٢٩  اإلرجاء

  ٧١  االستقامة 

  ٣٢  اإلسناد 

  ٢٩  التجهم 

  ١٢  التشعيث

  ١٢  لتشغيب ا

  ٢٩  التشيع 

  ١٥  التعديل

  ١٥  الجرح 

  ٤  الحظايا 

  ١٩  الستارة

  ٦٠  السكِّيت 

  ٢٢  الطبقة

  ٣٤  العلو في اإلسناد

  ١٥  علم الجرح والتعديل

  ١٤٧  الغلوطات 

  ٢٩  القدر

  ٣٧  المؤتلف والمختلف
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  ٢٠٤  

אא
  ٣٧  المبهم 

  ٣٧  المتشابه 

   ٣٧  المتفق والمفترق 

٣  لة المعتز
  ٣٧  المهمل

  ٦  الموالي

  ١٢  النصب 

  ١٤  النقد
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  ٢٠٥  

א.٧ א :א
  ) أ ( 

عبـد الجبـار    : تحقيق  ، )هـ١٣٠٧(لقنوجيصديق بن حسن حسن ا    ،      أبجد العلوم  .١

  .م ١٩٧٨،  بيروت-دار الكتب العلمية: ط ، زكار

: ط  ، رفعت فوزي عبد المطلب   . د، ثابن أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحدي        .٢

  .م ١٩٩٤ -هـ١٤١٥، األولى،  بالقاهرة-مكتبة ومطبعة الخانجي

ـ ٢٥٩(السعدي الجوزجـاني  ق  سحاإبراهيم بن يعقوب بن     إ، حوال الرجال أ .٣ ، )هـ

  .م ١٩٨٥: ط ، صبحي البدري السامرائي: تحقيق 

ـ ٥٦٢(عبد الكريم بن محمد الـسمعاني     ، ستمالءأدب اإلمالء واال   .٤ دار : ط  ، )هـ

   .م١٩٨١ -هـ١٤٠١، األولى، -الكتب العلمية 

، )هـ٤٤٦(الخليل بن عبد اهللا الخليلي القزويني     ، اإلرشاد في معرفة علماء الحديث     .٥

  . هـ ١٤١٤، م١٩٩٣، دار الفكر:  ط، الشيخ عامر أحمد حيدر: ضبطه 

عبد اهللا بن يوسـف     :  تحقيق   ،)هـ٢٤١( الشيباني أحمد بن حنبل  ، األسامي والكنى  .٦

   .  م ١٩٨٥ -هـ١٤٠٦،  الكويت-مكتبة دار اآلفاق: ط ، الجديع

ـ ٤٦٣(لبـر يوسف بن عبد اهللا بن عبـد ا       ، االستيعاب في معرفة األصحاب    .٧ ، )هـ

  .هـ ١٤١٢، األولى،  بيروت-دار الجيل:  ط، علي محمد البجاوي:  تحقيق

 :تحقيق  ، )هـ٩١١ت(عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي     ، كتاب أسماء المدلسين   .٨

   .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢، األولى،  بيروت-دار الجيل: ط ، محمود محمد محمود نصار

، )هـ٣٩٤(أبو الفتح األزدي الموصلي   محمد بن الحسين    ، أسماء من يعرف بكنيته    .٩

  .م ١٩٨٩ -هـ١٤١٠،  الهند-الدار السلفية : ط، أبو عبد الرحمن إقبال:  تحقيق

علي :  تحقيق، )هـ٨٥٢(سقالني  مد بن حجر الع   أح، اإلصابة في تمييز الصحابة    .١٠

  .هـ ١٤١٢، األولى،  بيروت–دار الجيل :  ط، محمد البجاوي

، دار الفكـر   : ط، محمـد عجـاج الخطيـب     ، أصول الحديث علومه ومصطلحه    .١١

  .م ١٩٨١ -هـ١٤٠١، الرابعة

عبـد   : تقديم وتعليق ، )هـ٥٦٢(لكريم بن محمد التميمي السمعاني    عبد ا ، األنساب .١٢

  .م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، األولى، مؤسسة الكتب الثقافية : ط، ودياهللا عمر البار

  )ب ( 
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  ٢٠٦  

يوسف بن حسن بن عبـد      ،  ذم كتاب بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو          .١٣

 ،األولـى ،  الريـاض  -دار الرايـة   : ط، وصي اهللا بن محمد بن عباس      : تحقيق، الهادي

  .م١٩٨٩

ـ ٧٧٤( الدمـشقي  إسماعيل بن عمر بن كثيـر      ،البداية والنهاية  .١٤ مكتبـة  : ط، )هـ

   . بيروت– المعارف

  )ت ( 

عبد  :تحقيق  ، محمد مرتضى الحسينّي الزبيدي   ، تاج العروس من جواهر القاموس     .١٥

  .دار الهداية : ط ، الستار أحمد فراج

بـراهيم  الـدكتور حـسن إ    ، اسي والديني والثقافي واالجتماعي   تاريخ اإلسالم السي   .١٦

  .م ١٩٦٤، السابعة، مصريةمكتبة النهضة ال:  ط، حسن

،  بيروت -دار الكتب العلمية    : ط،  محمد بن جرير الطبري    ،اريخ األمم والملوك  ت .١٧

  .هـ ١٤٠٧ األولى،

جمـال  :  تحقيـق ، )هـ٩١١(عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي     ، تاريخ الخلفاء  .١٨

  .م ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، األولى،  القاهرة–دار الفجر للتراث :  ط، محمود مصطفى

محمود إبراهيم  :  تحقيق، )هـ٢٥٦(محمد بن إسماعيل البخاري   ، يخ الصغير التار .١٩

  .م ١٩٧٧ -هـ١٣٩٧، األولى،  القاهرة- حلب- مكتبة دار التراث: ط، زايد

الـسيد هاشـم    :  تحقيـق ، )هـ٢٥٦(محمد بن إسماعيل البخاري   ، التاريخ الكبير  .٢٠

  .دار الفكر :  ط، الندوي

ـ ٤٦٣("الخطيب البغـدادي  "ت  ن علي بن ثاب   أحمد ب ،  تاريخ بغداد  .٢١ دار :  ط، )هـ

  . بيروت -الكتب العلمية

،  الرواة وتعـديلهم ن معين في تجريح   عن أبي زكريا يحيى ب    ي  الدور عباستاريخ   .٢٢

مركز البحث  :  ط، أحمد محمد نور سيف   . د:  تحقيق، )هـ٢٧١(يالدور محمد بن عباس

  . م ١٩٧٩ – هـ١٣٩٩،  األولى، المكرمة  مكة-العلمي وإحياء التراث اإلسالمي

، ة وتعديلهم  الروا تجريح عن أبي زكريا يحيى بن معين في         الدارمي اريخ عثمان ت .٢٣

دار المأمون  :   ط ،أحمد محمد نور سيف   . د  :تحقيق، )هـ٢٨٠( الدارمي  بن سعيد  عثمان

  . هـ ١٤٠٠،  دمشق–للتراث 

 المعـروف  الشافعي اهللا عبد بن اهللا هبة ابن الحسن بن علي، دمشق مدينة تاريخ .٢٤
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  ٢٠٧  

  . الفكر دار:  ط، شيري علي : وتحقيق  دراسة،)هـ٥٧١(كرعسا بابن

: تحقيق، )هـ٨٤١(براهيم بن محمد بن سبط بن العجمي      إ ،تبيين ألسماء المدلسين  ال .٢٥

، بيـروت  –مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع  : ط، محمد إبراهيم داود الموصلي

  .م ١٩٩٤ -هـ١٤١٤ ،األولى

كـر  عبـد الـرحمن بـن أبـي ب        ، ي في شرح تقريـب النَّـواوي      ب الراو تدري .٢٦

دار :  ط، صالح بن حمد بن عويـضة     : لّق عليه   شرح ألفاظه وع  ، )هـ٩١١ت(السيوطي

  . بيروت –الكتب العلمية 

ـ ٧٤٨ت(الذهبي محمد بن أحمد  ، تذكرة الحفاظ  .٢٧  -دار الكتـب العلميـة     : ط، )هـ

  .األولى ، بيروت

 أحمـد بـن شـعيب       ،رسول اهللا ومن بعدهم   تسمية فقهاء األمصار من أصحاب       .٢٨

 األولـى ،    ، حلـب  –دار الـوعي    : ط، محمود إبراهيم زايد  :  تحقيق   ،)هـ٣٠٣(النسائي

  .هـ ١٣٦٩

ـ ٣٠٣(أحمد بن شـعيب النـسائي     ، تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد        .٢٩   ،)هـ

  .هـ ١٣٦٩، األولى، حلب –دار الوعي:  ط، محمود إبراهيم زايد:  تحقيق

، )هـ٨٥٢(أحمد بن حجر العسقالني   ، نفعة بزوائد رجال األئمة األربعة    تعجيل الم  .٣٠

   . بيروت-الكتاب العربي : ط، إكرام اهللا إمداد الحق:  تحقيق

سليمان بن خلف أبو    ، خرج له البخاري في الجامع الصحيح     التعديل والتجريح لمن     .٣١

، األولـى ، الريـاض  –دار اللواء :  ط، أبو لبابة حسين  :  تحقيق، )هـ٤٧٤(ليد الباجي الو

  .م ١٩٨٦-هـ١٤٠٦

المكتب : ط  ، )هـ٧٧٤(ل بن عمر بن كثير الدمشقي     إسماعي، تفسير القرآن العظيم   .٣٢

  . م ٢٠٠١ ،األولى، الثقافي

:  ط، امةمحمد عو :  تحقيق، )هـ٨٥٢(أحمد بن حجر العسقالني   ، تقريب التهذيب  .٣٣

  .م ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، األولى،  سوريا-دار الرشيد

عبد الرحيم بن الحسين    ،  أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصالح      ضاح لما التقييد واإلي  .٣٤

  .م ١٩٩١-هـ١٤١١ ،األولى، مؤسسة الكتب الثقافية:  ط، )هـ٨٠٦ت(العراقي

 اهللا بـن عبـد      يوسـف بـن عبـد     ،  في الموطأ من المعاني واألسانيد     التمهيد لما  .٣٥

 :ط  ، البكـري ومحمد عبد الكبيـر     ،  العلوي مصطفى بن أحمد  : تحقيق  ، )هـ٤٦٣(البر
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  ٢٠٨  

  .هـ ١٣٨٧

،  بيـروت  –دار الفكر :  ط، )هـ٨٥٢(أحمد بن حجر العسقالني   ، تهذيب التهذيب  .٣٦

  .م ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، األولى

 ط، اد معروف بشار عو :  تحقيق، )هـ٧٤٢(أبو الحجاج المزي  ، تهذيـب الكمال  .٣٧

  .م ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠، األولى،   بيروت–مؤسسة الرسالة : 

: تحقيـق   ، )هـ٣٣٨(طاهر بن صالح الجزائري   ، ثرتوجيه النظر إلى أصول األ     .٣٨

ـ ١٤١٦، األولـى ،  حلـب  -مكتبة المطبوعت اإلسـالمية   : ط  ، عبد الفتاح أبو غدة     -هـ

  .م ١٩٩٥

إسـماعيل األميـر الحـسيني      محمد بـن    ، يح األفكار لمعاني تنقيح األنظار    توض .٣٩

  .لمدينة المنورة  ا–المكتبة السلفية : ط، محمد محي الدين عبد الحميد:  تحقيق، الصنعاني

 : تحقيق، )هـ١٣٣١(محمد عبد الرؤوف المناوي ، التوقيف على مهمات التعاريف    .٤٠

، األولـى ، دمشق،  بيروت ،دار الفكر ، دار الفكر المعاصر  :  ط، محمد رضوان الداية  . د

  . هـ ١٤١٠

، الثامنة، الرياض، مكتبة المعارف  : ط، محمود الطحان ، تيسير مصطلح الحديث   .٤١

  .م ١٩٨٧-هـ١٤٠٧

  ) ث ( 

الـسيد شـرف    :  تحقيق، )هـ٣٥٤( التميمي البستي  محمد بن حبان  ، كتاب الثقات  .٤٢

  . م ١٩٧٥ -هـ١٣٩٥، األولى، دار الفكر:  ط، الدين أحمد

  ) ج ( 

( "الخطيب البغدادي"أحمد بن علي بن ثابت   ، جامع ألخالق الراوي وآداب السامع    ال .٤٣

  .هـ ١٤٠٣سنة ، الرياض المعارف مكتبة : ط ،محمود الطحان:   تحقيق، )هـ٤٦٣

 أبـو سـعيد     كيكلـدي أبو سعيد بن خليـل      ، جامع التحصيل في أحكام المراسيل     .٤٤

  .م ١٩٨٦ -هـ١٤٠٧، الثانية،  بيروت-عالم الكتب:  ط، )هـ٧٦١(العالئي

  .دار اللوء :  ط، أبو لبابة حسين، الجرح والتعديل .٤٥

ـ ٣٢٧(عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي     ، الجرح والتعديل  .٤٦  إحيـاء   دار:  ط، )هـ

 .م ١٩٥٢ -هـ١٢٧١، األولى، لبنان،  بيروت-التراث
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  ٢٠٩  

  )ح ( 

دار الكتب :  ط، )هـ١٣٠٧(صديق حسن القنوجي، حطة في ذكر الصحاح الستةال .٤٧

  .م ١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، األولى،  بيروت-العلمية

  ) د ( 

 ،عطيـة محي الـدين    ، لشريف المطبوعة القديمة والحديثة   دليل مؤلفات الحديث ا    .٤٨

،  بيـروت  -دار ابن حـزم   :  ط، ومحمد خير الدين رمضان يوسف    ، وصالح الدين حنفي  

   .هـ١٩٩٥ -هـ١٤١٦، األولى

  )ذ ( 

يته من الثقـات عنـد البخـاري        ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روا        .٤٩

وكمـال يوسـف    ، بوران الضناوي  : تحقيق، )هـ٣٨٥(علي بن عمر الدارقطني   ، ومسلم

  .م ١٩٨٥ -هـ١٤٠٦، األولى،  بيروت–مؤسسة الكتب الثقافية:  ط، الحوت

:  تحقيق، )هـ٧٤٨ت(الذهبي محمد بن أحمد  ، ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق       .٥٠

-١٤٠٦، األولـى ،  األردن -مكتبة المنار :  ط، د شكور بن محمد الحاجي المياديني     محم

١٩٨٦.  

ـ ٧٤٨ت(لـذهبي ا محمد بن أحمد  ، من يعتمد قوله في الجرح والتعديل     ذكر   .٥١ ، )هـ

 ،الرابعـة ،  لبنـان  -بيـروت ، دار البشائر اإلسالمية  :  ط، عبد الفتاح أبوغدة  :  اعتنى به 

  .م ١٩٩٠ -هـ١٤١٠

  )ر ( 

عبـد اهللا   : تحقيـق   ، )هـ٣٩٨(أحمد بن محمد الكالباذي   ، رجال صحيح البخاري   .٥٢

  .م ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، األولى،  لبنان- بيروت-دار المعرفة : ط، الليثي

ـ ٤٦٣"(الخطيب البغدادي "ن علي بن ثابت     أحمد ب ، ث في طلب الحدي   رحلةال .٥٣ ، )هـ

   .هـ١٣٩٥، األولى،  بيروت-دار الكتب العلمية: ط، عترنور الدين :  تحقيق

تصر محمد المن :  تحقيق، )هـ١٣٤٥(محمد بن جعفر الكتاني   ، رسالة المستطرفة ال .٥٤

  .هـ ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ ،الرابعة،  بيروت-دار البشائر:  ط، الكتانيمحمد الزمزمي 

ـ ١٣٠٤(محمد عبد الحي اللكنوي الهندي    ، رفع والتكميل في الجرح والتعديل    ال .٥٥  هـ

، الثالثـة ، حلـب  -مكتب المطبوعـات اإلسـالمية    :  ط، عبد الفتاح أبوغدة  :  تحقيق، )

   .هـ١٤٠٧
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  ٢١٠  

  )س ( 

ـ ٢٣٤(علي بن عبد اهللا بن جعفر المديني      ، سؤاالت ابن أبي شيبة    .٥٦  : تحقيـق ، )هـ

   .هـ١٤٠٤، األولى،  الرياض-مكتبة المعارف:  ط، د اهللا عبد القادرموفق عب

 ط، زياد محمد منصور  . د : تحقيق،  )هـ٢٤١(أحمد بن حنبل  ، سؤاالت أبي داود   .٥٧

  .هـ ١٤١٤، األولى،  المدينة المنورة–مكتبة العلوم والحكم : 

أبـو  "لكـريم بـن يزيـد الـرازي         عبيـد اهللا بـن عبـد ا       ، سؤاالت البرذعـي   .٥٨

، الثانيـة ، ورة المنـص  –دار الوفاء   :  ط، سعدي الهاشمي . د:  تحقيق، )هـ٢٦٤("زرعة

  . هـ ١٤٠٩

مر أبـو الحـسن الـدارقطني       علي بن ع  ، الت الحاكم النيسابوري للدارقطني   سؤا .٥٩

 -مكتبـة المعـارف   :  ط، موفق ابن عبد اهللا بن عبد القادر      :  تحقيق، )هـ٣٨٥(البغدادي

  .م ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، األولى، الرياض

 عبد. د:  تحقيق   ،)هـ٣٨٥( علي بن عمر الدارقطني    ،سؤالت البرقاني للدارقطني   .٦٠

 . هـ ١٤٠٤، األولى، ن باكستا–كتب خانه جميلي :   ط،الرحيم محمد أحمد القشقري

دار السالم  : ط، ى السباعي الدكتور مصطف ، نة ومكانتها في التشريع اإلسالمي    الس .٦١

  .م ١٩٩٨ -هـ١٤١٨، األولى،  القاهرة-

حكم على أحاديثه   ، )هـ٢٧٣"(ابن ماجة "ي  محمد بن يزيد القزوين   ، سنن ابن ماجه   .٦٢

   .األولى،  الرياض-مكتبة المعارف: ط ، محمد ناصر الدين األلباني : وعلق عليه

حكـم علـى    ، )هـ٢٧٥( السجستاني أبو داود سليمان بن األشعث    ، سنن أبي داود   .٦٣

أبو عبيدة مشهور بن حسن     : اعتنى به   ، نيبامحمد ناصر الدين األل   :   أحاديثه وعلق عليه  

  .األولى ،  الرياض-مكتبة المعارف: ط ، آل سلمان

حكم على أحاديثـه    ، )هـ٢٧٩(محمد بن عيسى بن سورةَ التِّرمذي     ، سنن الترمذي  .٦٤

  . األولى ،  الرياض-مكتبة المعارف: ط ، محمد ناصر الدين األلباني: عليه وعلق 

 حكم على أحاديثه وعلق عليه    ، )هـ٣٠٣"(النسائي"عيب  أحمد بن ش  ، سنن النسائي  .٦٥

  .األولى ،  الرياض-مكتبة المعارف: ط ، أللبانيمحمد ناصر الدين ا :

عمر بـن غرامـة   : تحقيق ، )هـ٧٤٨(محمد بن أحمد الذهبي ، سير أعالم النبالء   .٦٦

  .م ١٩٩٧ -هـ١٤١٧، األولى، دار الفكر: ط ، العمروي

  )ش ( 
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  ٢١١  

إبراهيم بـن موسـى بـن أيـوب البرهـان           ، م ابن الصالح  من علو  الشذا الفياح  .٦٧

السعودية،  الرياض -مكتبة الرشد :  ط، صالح فتحي هلل  : تحقيق  ، )هـ٨٠٢(اسينَاألب ،

   .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، األولى

محمد ناصر  : ثها  خرج أحادي ، جماعة من العلماء   : تحقيق، شرح العقيدة الطحاوية   .٦٨

   .١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، الثامنة، يالمكتب اإلسالم: ط ، الدين األلباني

٦٩.    عبـد الـرحيم بـن الحـسين        ، ماة بالتبصرة والتـذكرة   شرح ألفية العراقي المس

  . لبنان ، بيروت–دار الكتب العلمية : ط ، )هـ٨٠٦ت(العراقي

همام عبد الـرحيم    . د: يق  تحق، )هـ٧٩٥(ابن رجب الحنبلي  ، شرح علل الترمذي   .٧٠

   .هـ١٤٠٧،األولى، ردناأل،  الزرقاء-مكتبة المنار : ط، سعيد

ـ ٤٦٣"(الخطيب البغدادي "ن علي بن ثابت     أحمد ب ، أصحاب الحديث شرف   .٧١ ، )هـ

   . أنقرة–دار إحياء السنة:  ط، محمد سعيد خطي أوغلي: تحقيق 

  )ص ( 

ـ ٢٥٦(محمد بن إسماعيل البخاري   ، صحيح البخاري  .٧٢  األفكـار   بيـت :  ط، )هـ

  .م ١٩٩٨ -هـ١٤١٩، الدولية

:  ط، أبوصهيب الكرمـي  :  اعتَنَى به ، )هـ٢٦١(بن الحجاج مسلم  ، صحيح مسلم  .٧٣

  .م ١٩٩٨ -هـ١٤١٩، بيت األفكار الدولية

:  ط، محمد ناصـر الـدين األلبـاني      ، ير وزيادته صحيح وضعيف الجامع الصغ    .٧٤

  . المكتب اإلسالمي 

  )ض ( 

ـ ٤٣٠(أحمد بن عبد اهللا بن أحمد أبو نعيم األصبهاني        ، ضعفاءال .٧٥ :  تحقيـق ، )هـ

   .١٩٨٤ – ١٤٠٥ األولى، ، الدار البيضاء- دار الثقافة: ط، وق حمادةفار

محمود إبراهيم  :  تحقيق، )هـ٢٥٦( البخاري لمحمد بن إسماعي  ، الضعفاء الصغير  .٧٦

   .هـ١٣٩٦، األولى،  حلب- دار الوعي: ط، زايد

ـ ٣٢٢(محمد بن عمر بن موسى العقيلي     ، الضعفاء الكبير  .٧٧ عبـد  :  تحقيـق ، )هـ

  . م ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤،  بيروت-دار الكتب العلمية:  ط، لعجيالمعطي أمين ق

محمـود  : تحقيق  ، )ـه٣٠٣(أحمد بن شعيب النسائي   ، كتاب الضعفاء والمتروكين   .٧٨

   . هـ١٣٦٩، األولى،  حلب-دار الوعي:  ط، إبراهيم زايد



ـــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــــــــــــــــ         ــــ

 

  ٢١٢  

، )هـ٥٧٩"(أبو الفرج الجوزي  "لرحمن بن علي    عبد ا ، كتاب الضعفاء والمتروكين   .٧٩

   . هـ١٤٠٦، األولى،  بيروت-دار الكتب العلمية: ط ،  اهللا القاضيعبد: تحقيق 

  )ط ( 

: ط، محمود إبراهيم زايـد   :  تحقيق   ،)هـ٣٠٣(أحمد بن شعيب النسائي   ، الطبقات .٨٠

  . هـ ١٣٦٩، األولى،  حلب-دار الوعي

أكـرم ضـياء    . د: تحقيق  ، )هـ٢٤٠(الليثي العصفري خليفة بن خياط     ،الطبقات .٨١

  . م ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢، الثانية،  الرياض– طيبةدار: ط ، العمري

: ط  ، )هـ٢٣٠(د بن منيع المعروف بكاتب الواقدي     محمد بن سع  ، طبقات الكبرى ال .٨٢

  . بيروت -دار صادر

عاصم بن الدكتور :  تحقيق، )هـ٨٥٢(أحمد بن حجر العسقالني  ، طبقات المدلسين  .٨٣

  .م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، األولى،  عمان–مكتبة المنار:  ط، اهللا القريوتي عبد

  )ظ ( 

:  ط، محمد ناصر الدين األلبـاني    ، صمفي تخريج السنة البن أبي عا     ظالل الجنة    .٨٤

   . ١٩٩٣ -١٤١٣، الثالثة،  بيروت-المكتب اإلسالمي

  )ع ( 

: تحقيـق   ، )هـ٥٧٩"(أبو الفرج الجوزي  " رحمن بن علي    عبد ال ، العلل المتناهية  .٨٥

   .هـ١٤٠٣ ،األولى، ت بيرو-دار الكتب العلمية: ط ، خليل الميس

:  تحقيق، )هـ٣٨٥(الدارقطني علي بن عمر  ، علل الواردة في األحاديث النبوية    ال .٨٦

ـ ١٤٠٥،  األولـى ،  الريـاض  -دار طيبة :  ط، محفوظ الرحمن زين اهللا السلفي    .د  -هـ

  .م١٩٨٥

: ط  ، وصي اهللا بن محمد عباس    :  تحقيق، أحمد بن حنبل  ، علل ومعرفة الرجال  ال .٨٧

   .١٩٨٨ – ١٤٠٨ ، األولى،الرياض،  بيروت-دار الخاني، المكتب اإلسالمي

ـ ٦٤٣ت"(ابن الصالح الشهرزوري  " الرحمن  عثمان بن عبد    ، علوم الحديث  .٨٨ ، )هـ

 ،سورية،  دمشق –دار الفكر ،  بيروت -دار الفكر المعاصر  :  ط، نور الدين عتر  :  تحقيق

  .م ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

  )غ ( 

: تحقيـق   ، )هـ٥٧٨(لك بن بشكوال  خلف بن عبد الم   ، غوامض األسماء المبهمة   .٨٩
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  ٢١٣  

 ، األولـى ،  بيـروت  -عالم الكتب : ط  ، نومحمد كمال الدين عزالدي   ، لدين علي السيد  عزا

   .هـ١٤٠٧

  )ف ( 

ـ ٨٠٦ت(عبد الرحيم بن الحسين العراقـي ، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث  .٩٠ ، )هـ

  . م ١٩٩٥-هـ١٤١٦ ،األولى، دار الفكر:  ط، محمود ربيع: تحقيق

 دار الكتب   : ط، محمد بن عبد الرحمن السخاوي    ، مغيث شرح ألفية الحديث   فتح ال  .٩١

   .هـ١٤٠٣،  األولى، لبنان–العلمية 

 عبـد القـاهر بـن طـاهر بـن محمـد           ، رق وبيان الفرقة الناجية    بين الف  رقُالفَ .٩٢

  .م ١٩٧٧، الثانية،  بيروت–الجديدة  دار اآلفاق:  ط ،)هـ٤٢٩(البغدادي

ـ ٤٥٦(اهريظعلي بن أحمد بن حزم ال     ، اء والنحل الفصل في الملل واألهو    .٩٣ ،  )هـ

  ، القاهرة–مكتبة الخانجي: ط 

  )ق ( 

ـ ٨١٧( يعقوب الفيـروز آبـادي     محمد بن ، القاموس المحيط  .٩٤ مؤسـسة  : ط  ، )هـ

   . لبنان–بيروت ، الرسالة

 ،  بيـروت  -دار الكتب العلميـة   : ط  ، محمد جمال الدين القاسمي   ، قواعد التحديث  .٩٥

  . هـ ١٣٩٩

   ) ك( 

دار : ط  ، محمـد عوامـة   : تحقيق  ، )هـ٧٤٨ت(الذهبي محمد بن أحمد  ، الكاشف .٩٦

  .م ١٩٩٢ -هـ١٤١٣، ولىاأل،  جدة-القبلة للثقافة

ـ ٣٦٥ت(بد اهللا بن عدي الجرجاني    ع، الكامل في ضعفاء الرجال    .٩٧ : تحقيـق   ، )هـ

  .م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٩، الثالثة، لبنان،  بيروت-دار الفكر:  ط، يحيى مختار غزاوي

إبراهيم بن محمـد بـن سـبط بـن          ، لكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث     ا .٩٨

مكتبـة النهـضة    ، عـالم الكتـب     :  ط، صبحي السامرائي : تحقيق  ، )هـ٨٤١(العجمي

  .م ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧،  بيروت-العربية

ـ ١٠٦٧ (حاجي خليفـة  ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون      .٩٩ دار : ط  ، )هـ

   .١٩٩٢ – ١٤١٣ ، بيروت-الكتب العلمية

 ط، )ـه٤٦٣"(الخطيب البغدادي "ن علي بن ثابت     أحمد ب ، الكفاية في علم الرواية    .١٠٠
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  ٢١٤  

  .دار الكتب العلمية  :

محمـد بـن أحمـد    ، معرفة من اختلط من الـرواة الثقـات  الكواكب النيرات في    .١٠١

  . الكويت -دار العلم: ط ، حمدي السلفي : تحقيق، )هـ٧٤٨(الذهبي

: ط  ، السيد هاشم الندوي  :  تحقيق   ،)هـ٢٥٦(يمحمد بن إسماعيل البخار   ، الكنى .١٠٢

   بيروت-دار الفكر

  )ل ( 

جالل الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر             ، لب اللباب في تحرير األنساب     .١٠٣

: ط  ، وأشرف أحمد عبد العزيـز    ، محمد أحمد عبد العزيز   : تحقيق  ، )هـ٩١١(سيوطيال

  .م ١٩٩١ -هـ١٤١١، األولى، لبنان، بيروت–دار الكتب العلمية

ـ ٦٣٠("ابن األثير الجزري  "علي بن محمد    ، اللباب في تحرير األنساب    .١٠٤ : ط  ، )هـ

  . بيروت –دار صادر 

ـ ٧١١(ظور األفريقي المصري  محمد بن مكرم بن من    ، لسان العرب  .١٠٥ دار : ط  ، ) ه

  .األولى ،  بيروت-صادر

ـ   : تحقيـق   ، )هـ٨٥٢(أحمد بن حجر العسقالني   ، لسان الميزان  .١٠٦ ارف دائـرة المع

  .م ١٩٨٦ -١٤٠٦، بيروت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات: ط ، الهند -النظامية

  )م ( 

:  اعتنى به ، )هـ٩٠٢ت(خاويمحمد بن عبد الرحمن الس    ، المتكلِّمون في الرجال   .١٠٧

  .م ١٩٩٠-هـ١٤١٠، الرابعة، دار البشائر اإلسالمية: ط ، عبد الفتاح أبوغدة

محمـود إبـراهيم    : تحقيق  ، )هـ٣٥٤(محمد بن حبان البستي   ، المجروحينكتاب   .١٠٨

   . حلب-دار الوعي: ط ، زايد

ـ ٧٢١(بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي      محمد  ، مختار الصحاح  .١٠٩ : تحقيـق   ، )ـه

   .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥،  بيروت-مكتبة لبنان ناشرون: ط ، محمود خاطر

: ر  الدكتو، )بحث" (وتأريخها ودرجة كل مرتبة     نشأتها  " مراتب الجرح والتعديل     .١١٠

،  فلـسطين  –غـزة   ، إسماعيل سعيد رضوان  : والدكتور  ، ادر محمد الريان  نزار عبد الق  

  .هـ ١٤٢٥

عبد المؤمن بـن عبـد      صفي الدين   ، ماء األمكنة والبقاع  مراصد االطالع على أس    .١١١

، األولـى ، دار المعرفـة  :  ط، علي محمد البجـاوي   : تحقيق  ، )هـ٧٣٩(الحق البغدادي 
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  ٢١٥  

  .م ١٩٥٤-هـ١٣٧٣

حكـم  ، )هـ٢٤١(أبو عبداهللا الشيباني  ، أحمد بن حنبل  ، أحمد بن حنبل  مسند اإلمام    .١١٢

   . القاهرة-مؤسسة قرطبة: ط ، وطاؤشعيب األرن: على أحاديثه 

ـ ٣٥٤(محمد بن حبان التميمي البـستي     ، مشاهير علماء األمصار   .١١٣ دار : ط  ، )هـ

  .م ١٩٥٩،  بيروت-الكتب العلمية

حمد بن علي المقري    د بن م  أحم، ير في غريب الشرح الكبير للرافعي     المصباح المن  .١١٤

  .دار الفكر : ط ، )هـ٧٧٠(الفيومي

ـ ٦٢٦(د اهللا الحموي الرومي البغدادي     ياقوت بن عب   ،معجم البلدان  .١١٥ دار : ط  ، )هـ

  . م ١٩٩٥،  بيروت–صادر

، عبد السالم بن هـارون    : تحقيق  ، )هـ٣٩٥(أحمد بن فارس  ، معجم مقاييس اللغة   .١١٦

  . لبنان ،بيروت -دار الجيل:  ط

عبد العليم  : تحقيق  ، )هـ٢٦١(عبد اهللا بن صالح العجلي    أحمد بن   ، قاتمعرفة الث  .١١٧

  .األولى ،  المدينة المنورة-مكتبة الدار:  ط، عبد العظيم البستوي

،  السيد معظم حسين   :تحقيق  ، )هـ٤٠٥( الحاكم النيسابوري  ،معرفة علوم الحديث   .١١٨

   .هـ١٣٩٧ ، الثانية، بيروت-دار الكتب العلمية: ط

، ليل المنصور خ:  تحقيق، )هـ٢٧٧(يعقوب بن سفيان الفسوي   ، لتاريخالمعرفة وا  .١١٩

  . م ١٩٩٩ -هـ١٤١٩،  بيروت-دار الكتب العلمية: ط

  .  نور الدين عتر: تحقيق ، )هـ٧٤٨(محمد بن أحمد الذهبي، المغني في الضعفاء .١٢٠

  عبد الحق بن سيف الـدين بـن سـعد اهللا البخـاري            ، قدمة في أصول الحديث   م .١٢١

 – دار البـشائر اإلسـالمية     : ط، سلمان الحسيني الندوي  : تحقيق  ،  )هـ١٠٥٢(الدهلوي

   . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، الثانية،  لبنان،بيروت

اهللا برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد        ، المقصد األرشد في ذكر أصحاب أحمد      .١٢٢

رشد مكتبة ال: ط ، عبد الرحمن بن سليمان العثيمين    : تحقيق  ، )هـ٨٨٤(بن محمد بن مفلح   

  .م ١٩٩٠ ،األولى،  الرياض–

إسـماعيل سـعيد    : الدكتور، )رسالة ماجستير (خزيمة  في صحيحه     مقوالت ابن    .١٢٣

صـفر  ، الجامعـة األردنيـة     ،  محمد عبـد اهللا عويـضة      الدكتور:  إشراف، رضوان  

  م١٩٩٠ -هـ١٤١١
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  ٢١٦  

ـ ٥٤٨( بكر بن أحمد الـشهرستاني     محمد عبد الكريم بن أبي    ، الملل والنحل  .١٢٤  ،)هـ

  .هـ ١٤٠٤،  بيروت-دار المعرفة : ط، حمد سيد كيالنيم: تحقيق

ـ ٣٦٥ت(عبد اهللا بن عدي الجرجاني    ، من روى عنهم البخاري في الصحيح      .١٢٥ ، )هـ

  ،األولـى ،  بيـروت  -دار البـشائر اإلسـالمية    : ط  ، عامر حسن صـبري   . د: تحقيق  

  .  هـ١٤١٤

،  بيروت –صردار الفكر المعا  : ط  ، نور الدين عتر  ،  في علوم الحديث   منهج النقد  .١٢٦

  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، الثالثة

:  الـدكتور ، يها ويليه دراسة في تخريج الحـديث منهج دراسة األسانيد والحكم عل  .١٢٧

عبـد  . د: لمؤلـف   تقديم وترجمـة ا   ، شقرعمر سليمان األ  .تقديم د ، وليد بن حسن العاني   

  . األردن –جامعة اليرموك ، الناصر أبو البصل

محمـد بـن إبـراهيم بـن        ،  الحـديث النبـوي    المنهل الروي في مختصر علوم     .١٢٨

،  دمشق–دار الفكر : ط، محيي الدين عبد الرحمن رمضان. د: تحقيق ، )هـ٧٣٣(جماعة

  . هـ ١٤٠٦الثانية، 

دار :  ط، عبد المـنعم الحفنـي    ، ب اإلسالمية موسوعة الفرق والجماعات والمذاه    .١٢٩

  .م ١٩٩٣ -هـ١٤١٣، األولى، الرشاد

ـ ٣٩٧(عبد اهللا بن أحمد الربعي    محمد بن   ، مولد العلماء ووفياتهم   .١٣٠ :  تحقيـق ، )هـ

  .هـ ١٤١٠، األولى،  الرياض–دار العاصمة :  ط، عبد اهللا أحمد سليمان أحمد

ـ ٧٤٨ت(الذهبي  محمد بن أحمد   ،عتدال في نقد الرجال   الميزان ا  .١٣١ :  تحقيـق ، )هـ

، ألولىا،  بيروت -دار الكتب العلمية  :  ط، الموجود وعادل أحمد عبد  ، معوض علي محمد 

  .م ١٩٩٥ -هـ١٤١٦

  )ن ( 

دار : ط ، )هـ٨٥٢( أحمد بن حجر العسقالني، ل األثرنخبة الفكر في مصطلح أه  .١٣٢

  .م ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢، األولى، ابن حزم

ـ ٨٥٢(أحمد بـن حجـر العـسقالني      ، نزهة األلباب في األلقاب    .١٣٣   :تحقيـق   ، )هـ

، األولـى ،  الريـاض  –مكتبـة الرشـد   :  ط، بن محمد بن صالح الـسديدي      العزيز   عبد

   .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩

أحمـد بـن حجـر      ، لح أهل األثـر   نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصط        .١٣٤
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  ٢١٧  

 –مكتبة نزار مـصطفى البـاز     :  ط، حمدي الدِّمرداش :  تحقيق، )هـ٨٥٢ت(العسقالني

  .م ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، الثانية، السعودية

 : تحقيـق ، )هـ٧٧٢(شيالزرك محمد بن عبد اهللا      ،النكت على مقدمة ابن الصالح     .١٣٥

 -هـ  ١٤١٩، األولى،  الرياض - أضواء السلف  :ط  ، بن محمد بال فريج   ين  زين العابد .د

   . م١٩٩٨

  ٦٠٦"(ابن األثيـر   "المبارك بن محمد الجزري   ، غريب الحديث واألثر   في نهايةال .١٣٦

 -المكتبـة العلميـة     :  ط   ، محمود محمد الطنـاحي    ،يطاهر أحمد الزاو  :  تحقيق   ،)هـ

   .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت، 

  ) هـ ( 

ـ ٨٥٢ت( أحمد بن حجر العسقالني    ،هدي الساري مقدمة فتح الباري     .١٣٧ حقـق  ، )هـ

  .األولى ، دار مصر: ط ، د فؤاد عبد الباقيومحم، عبد العزيز بن باز: األصل

  )و ( 

مطبعة جامعـة   : ط  ، ج الخطيب محمد عجا ، الوجيز في علوم الحديث ونصوصه     .١٣٨

 .هـ ١٤٠٨ -١٤٠٧، دمشق
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  ٢١٨  

:א.٨
אא

   إهداء

  أ  شكر وتقدير

  ج  مقدمة

  د  أهمية البحث وبواعث اختياره:  أوالً -     

  د  أهداف البحث :  ثانياً -     

  هـ  الدراسات السابقة:  ثالثاً -     

  هـ  منهج البحث وطبيعة العمل فيه :  رابعاً -     

  و  خطة البحث :   خامساً-     

  الفصل األول  

عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بدحم بن اليتيمي :    

  عصره وترجمته وتمهيد عن علم نقد الرجال 

  ٢  عصر دحيم بن اليتيم : المبحث األول 

  ٢  الحياة السياسية:  المطلب األول -     

  ٣  الحياة االجتماعية :  المطلب الثاني -     

  ٥  الحياة العلمية والثقافية :  المطلب الثالث -     

  ٦  ترجمة دحيم بن اليتيم: المبحث الثاني 

  ٦  اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ومولده ونشأته ووفاته :  المطلب األول -     

  ٨  شيوخه وتالميذه :  المطلب الثاني -     

  ١٠  رحالته في طلب العلم :  المطلب الثالث -     

  ١٠  ومنزلته عند المحدثين، أقوال العلماء فيه :  المطلب الرابع -     

  ١٢  عقيدته:  المطلب الخامس -     
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  ٢١٩  

  ١٤  : تمهيد عن علم نقد الرجال : المبحث الثالث 

  ١٤  تعريف النقد وعلم الجرح والتعديل لغة واصطالحاً:  المطلب األول -     

  ١٦  تهنشأة النقد وأهمي:  المطلب الثاني -     

  ١٩  مشروعية النقد:  المطلب الثالث -     

  ٢٢  طبقات النقاد في الجرح والتعديل:  المطلب الرابع -     

  ٢٦  مراتب الجرح والتعديل:  المطلب الخامس -     

  الفصل الثاني

   بأحوال الرجال بن اليتيمدحيممعرفة 

  ٣٢    الرجالاء فيتعريف اإلسناد وأهميته ومصنفات العلم: المبحث األول 

  ٣٢  تعريف اإلسناد لغة واصطالحاً       :  المطلب األول -     

  ٣٣  أهمية اإلسناد :  المطلب الثاني -     

  ٣٧  مصنفات العلماء في الرجال وتنوعها:  المطلب الثالث -     

  ٤٠  : في بيان أحوال الرجال دحيممنهج : المبحث الثاني 

 ن ـه مـبيان اسم من اشتهر بكنيت: المطلب األول  :   المطلب األول-     

  الرواة                           
٤٠  

  واليـوات والمـخوة واألخبيان اآلباء واألبناء واإل: المطلب الثاني  - 

  الرواة   ن                          م
٤٢  

  ال حديثهم من حيث وح، بيان شيوخ وتالميذ الرواة: المطلب الثالث  - 

  الصحة والضعف                      
٤٥  

  ن ـوإثبات سماعهم مبيان طبقات الرواة ولقاءاتهم : المطلب الرابع  - 

  وبيان من اختلط، بعضهم                          
٥١  

  بيان مهن الرواة ووظائفهم وبلدانهم وما امتازوا :  المطلب الخامس  -     

  به من خصال                                          
٥٥  

  ٦٠  بيان  مذاهب الرواة العقدية:  المطلب السادس -     
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  ٢٢٠  

  ٦١  بيان تواريخ الرواة وما شهدوه من أحداث:  المطلب السابع -     

   ثالثالفصل ال

  منهج دحيم بن اليتيم في التعديل

    ومدلوالتها مصطلحات التعديل عند دحيم: المبحث األول 

  )دراسة تطبيقية من خالل الوقوف على الرواة المعدلين بذكر نماذج(        
٧١  

  ٧٧  مقارنة مصطلحات وأحكام دحيم بأقوال غيره من النقاد: المبحث الثاني 

  ١٣٠  :عند دحيم مراتب التعديل : المبحث الثالث 

  ١٣٠  التوثيق بصيغة أفعل التفضيل: المطلب األول  -     

  ١٣٠  التوثيق بتكرار الصفة لفظاً ومعنى: المطلب الثاني  -     

  ١٣٠  التوثيق بصفة واحدة تدل على الضبط نحو ثقة : المطلب الثالث  -     

  ١٣١  التوثيق بصفة قريبة من الضبط:  المطلب الرابع -     

  ١٣١  التوثيق بوصف قريب من الجرح: المطلب الخامس  -     

  ١٣١  التوثيق النسبي: مطلب السادس  ال-     

  ١٣٥  أسباب التعديل عند دحيم: المبحث الرابع 

  ١٣٧  رتبة دحيم بين النقاد في حكمه على الرواة: المبحث الخامس 

  رابعالفصل ال

  منهج دحيم بن اليتيم في الجرح 

   ومدلوالتها دحيممصطلحات التجريح عند : المبحث األول 

  )تطبيقية من خالل الوقوف على الرواة المجرحين بذكر نماذجدراسة (      
١٣٩  

  ١٤٥   بأقوال غيره من النقاددحيممقارنة مصطلحات وأحكام : المبحث الثاني 

  ١٧١  مراتب التجريح عند دحيم : المبحث الثالث 

غير الشـديد في  ضعف الالجرح بوصف يدل على : المطلب األول  -     

  الراوي                        
١٧١  
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  ٢٢١  

 ١٧١ الجرح بوصف يدل على الضعف الشديد في الراوي:  المطلب الثاني -     

 ١٧١  الجرح بالكذب :  المطلب الثالث -     

  ١٧٤  أسباب التجريح عند دحيم: المبحث الرابع 

  ١٧٦  رتبة دحيم بين النقاد في حكمه على الرواة: المبحث الخامس 

  :الخاتمة 

  ١٧٨   النتائج -     

  ١٨٣   التوصيات-     

  :الفهارس العلمية 

  ١٨٥  فهرس اآليات القرآنية   .١       

  ١٨٦   واآلثارفهرس األحاديث النبوية. ٢       

  ١٨٧   المترجم لهم فهرس الرواة. ٣       

  ١٩٧  ألفاظ ومصطلحات الجرح والتعديلفهرس . ٤       

  ٢٠٢  ن والبلدان فهرس األماك. ٥       

  ٢٠٣  فهرس غريب الحديث واللغة. ٦       

  ٢٠٥  المراجع والمصادر. ٧       

  ٢١٨  فهرس الموضوعات. ٨       

       

            
    

  
   
  

  

  
  




