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الركاة الذيف قاؿ فييـ الحافظ ابف حجر " تيكمـ فييـ بال حجة" مف خالؿ كتابو 
 التقريب "دراسة مقارنة"

 ىناء محمد عبد السالـ خميؿ
جامعة -عربية بنات القريفكمية الدراسات اإلسالمية كال-قسـ الحديث كعمكمو 

 األزىر 
 hanaakhalil2075@azhar.edu.eg البريد اإللكتركني:

 حث:ممخص الب
يتناكؿ ىذا البحث الركاة الذيف قاؿ فييـ الحافظ ابف حجر " تيكمـ فييـ بال 
حجة" مف خالؿ كتابو التقريب, كتيدؼ ىذه الدراسة إلى نقد األقكاؿ التي يقع 
فييا التعارض كاالختالؼ في الراكم, كقد جدنا أف الحافظ ابف حجر قد أصاب 

يـ, كما تناكؿ إطالؽ الحافظ فييـ جميعان حيث رفع الحديث عنيـ, كانتصر ل
ابف حجر عمى بعض الركاة عبارة تكمـ فييـ بال حجة, كتـ حصر الركاة مف 

 تقريب التيذيب الذيف كصفكا  بذلؾ, كقد بمغ عددىـ ثماف كعشركف راكيان. 
 التقريب. –بال حجة  -ابف حجر  -الركاة  الكممات المفتاحية:
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ABSTRACT 

This research deals with the narrators whom Al-Hafiz 

Ibn Hajar told about them without argument through his 

book Al-Taqreeb. This study aims to criticize the sayings 

in which the narrators are inconsistent and different. It 

was revealed that Al-Hafiz Ibn Hajar has investigated all 

of them as he raised the sayings about them. He also 

addressed the usage of Al-Hafiz Ibn Hajar a phrase that 

was spoken about them without an argument on some of 

the narrators. The narrators were identified from the 

approximation of the refinement "Taqrib Altahdhib" 

who described this, and their number reached twenty-

eight narrators. 
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 المقدمة
الحمد  كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ ا كعمى آلو الطيبيف الطاىريف 

 كأصحابو الغر المياميف كالتابعيف ليـ بإحساف إلى يـك الديف.
  كبعد:                                             

 فإف ا سبحانو شرؼ ىذه األمة بالكتاب كالسنة, كزادىا شرفان بأف أرسؿ فييا
سىطنا ًلتىكيكنيكا شييدىاءى  , فقاؿ سبحانو: -  -نبيو محمدان  ـٍ أيمَّةن كى عىٍمنىاكي كىذىًلؾى جى ﴿كى

ـٍ شىيًيدنا﴾ مىٍيكي يىكيكفى الرَّسيكؿي عى مىى النَّاًس كى  عى
, فحممكا راية  كحفظ ليا دينيا بأف ىيأ ليا رجاالن ىـ خير القركف بعد نبييـ 

.  لذا صنؼ عمماء الجرح كالتعديؿ  نة نبيو التبميغ كالذب عف كتاب ا كس
ركاة الحديث عمى مراتب, كتكاضعكا عمى مصطمحات ليا داللتيا عمى مراتبيـ 
كتنكعيا بيف قكة كضعؼ. فانبرل ابف حجر في كتابو التقريب مبينان حقائؽ 
الركاة كمنازليـ, مثبتان مف انتقد منيـ أك مدافعا عف مف ظمـ منيـ, فقد كجدنا 

 ف حجر قد قاؿ عف سبع كعشريف مف الركاة: )تيكمـ فييـ بال حجة(.اف اب
مستنيران بأقكاؿ مف كاف قبمو مف أئمة الجرح كالتعديؿ, الذيف بينكا أحكاؿ الركاة, 
ليتسنى معرفة اف انتصار ابف حجر ليـ كاف مف الصكاب الذم ال يدفعو 

 مدافع.
 منيج البحث:

 اتبعت في البحث المنيج اآلتي:
 ت أكالن ترجمة الراكم مف كتاب "تقريب التيذيب".( ذكر ُ)
 ( نقمت الترجمة بتماميا, كلفظيا, كرمكزىا كما في "تقريب التيذيب".ِ)
( ذكرت أقكاؿ العمماء في الراكم عمى جية االستيعاب, معتمدان في النقؿ ّ)

 عمى كتاب اإلماـ إف كاف لو كتاب, فإف لـ يكجد اعتمدت أقرب مصدر.
 صة الحكـ عمى الراكم.( ختمت بخالْ)
( جاء ترتيب التراجـ عمى ىذا النحك: ترجمة الراكم مف التقريب, ثـ أذكر ٓ)

 أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ, ثـ الخالصة.
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( ذكرت بعض الرمكز التي استعمميا الحافظ ابف حجر في التقريب كىي ٔ)
 كالتالي:

كلمبخارم في  ,البخارم في صحيحو )خ(, فإف كاف حديثو عنده معمقان )خت(
كفي  األدب المفرد )بخ(, كفي خمؽ أفعاؿ العباد )عخ(, كفي جزء القراءة )ر(,

 رفع اليديف )م(؛ كلمسمـ )ـ( كلمقدمة صحيحو )مؽ(.
كألبي داكد )د(, كفي المراسيؿ لو )مد(, كفي فضائؿ األنصار )صد(, كفي 

ؿ(, كفي الناسخ )خد(, كفي القدر )قد(, كفي التفرد )ؼ(, كفي المسائؿ )
 مسند مالؾ )كد(, كلمترمذم )ت(, كفي الشمائؿ لو )تـ(.

كلمنسائي )س(, كفي مسند عمي لو )عس(, كفي مسند مالؾ )كف(, كفي 
كتاب العمؿ اليـك كالميمة )سي(, كفي خصائص عمي )ص(, كالبف ماجو)ؽ(, 
كفي التفسير لو )فؽ(, فإف كاف حديث الرجؿ في أحد األصكؿ الستة, أكتفي 

ذا اجتمعت فالرقـ)ع(,برقمو ( فيي ْكأما عالمة ) , كلك أخرج لو في غيرىا, كا 
)تمييز(, إشارة  ليـ سكل الشيخيف, كمف ليست لو عندىـ ركاية مرقـك عميو:

 (ُ)إلى أنو ذكر ليتميز عف غيره, كمف ليست عميو عالمة نبو عميو.
 ب.ىذ الرمكز سيأتي بعضيا عقب كؿ ترجمة, كقد أكردتيا كما في التقري

 خطة البحث:
 جاءت الخطة عمى النحك التالي:

المقدمة: كتشتمؿ عمى : مدخؿ إلى البحث, كمنيج البحث, كخطة البحث, 
 كطريقة السير فيو.

 المبحث األكؿ: مقدمة عف احمد بف حجر العسقالني كالترجمة لو.
 كتحتو مطمباف:

 كفاتو.أىـ مؤلفاتو,  المطمب األكؿ: اسمو, مكلده, كثناء العمماء عميو,
 المطمب الثاني: لمحة عف كتاب تقريب التيذيب.

                                 
 .ٕٔ – ٕٓ( تقريب التيذيب, ابف حجر, ص:  ُ
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المبحث الثاني: دراسة الركاة الذيف قاؿ فييـ ابف حجر العسقالني: )تيكميـ 
 فييـ بال حجة(

 الخاتمة: أىـ النتائج, كالتكصيات.
 ثـ ذيمت البحث بالمراجع.
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 المبحث األكؿ
 لعسقالني كالترجمة لو مقدمة عف اإلماـ أحمد بف حجر ا
 المطمب األكؿ
 أىـ مؤلفاتو, كفاتو. اسمو, مكلده, كثناء العمماء عميو,

 :اسمو
, (ُ)أحمد بف عمي بف محمد بف محمد بف عمي بف أحمد الكناني      

المصرم, القاىرم, الشافعي, أبك الفضؿ, شياب الديف  ,(ِ)العسقالني
لى قبيمة كنانة, كالعسقالني نسبة المعركؼ, بابف حجر. أما الكناني: فنسبة إ

 إلى عسقالف مدينة بفمسطيف, كحجر اسـ لبعض أجداده.
 :مكلده
 ك سبعمائة كاف عمى كلد في ثاني عشر شٍعباف سنة ثالث كسبعيف       

 شاطئ النيؿ بمصر القديمة.
ك نشأ الحافظ ابف حجر يتيمان؛ إذ مات أ بكه في رجب سنة سبع كسبعيف 

 كسبعمائة.
كماتت أمو قبؿ ذلؾ كىك طفؿ؛ ككاف أبكه قد أكصى بو إلى رجميف ممف       

 كانت بينو ك بينيـ مكدة ىما:
 ككاف تاجرنا ( ٕٖٕزكي الديف أبك بكر ابف نكر الديف عمي الخركبي )ت       

 كبيران بمصر.

                                 
( الكناني: بكسر الكاؼ كفتح النكف ككسر النكف الثانية ىذه النسبة إلى عدة مف القبائؿ.  ُ

 (.ُُٓ/ُُ) األنساب 
ميممة كفتح القاؼ كفي آخرىا النكف ( العسقالني: بفتح العيف الميممة كسككف السيف ال ِ

بعد الالـ ألؼ, ىذه النسبة إلى مكضعيف, أحدىما إلى بمدة مف بالد الساحؿ فيما يمي حد 
مصر يقاؿ ليا عسقالف, كالثاني إلى محمة ببمخ يقاؿ ليا عسقالف, كعسقالف الشاـ 

 (.ِْٗ/ٗكدمشؽ يقاؿ ليما العركساف مف حسنيما. ) األنساب 
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( الذم كاف لو بكالده  ُّٖكثانييما: العالمة شمس الديف ابف القطاف )ت 
 اختصاص.

نشأ في كنؼ الكصاية في غاية العفة كالصيانة, كلـ يأؿ زكي الديف ف      
جيدان في رعايتو كالعناية بو كتعميمو, فكاف يستصحبو معو عند  الخركبي

 ق(. ٕٖٕمكة, كظؿ يرعاه إلى أف مات سنة )  مجاكرتو في
 ككاف الحافظ قد راىؽ, كلـ تعرؼ لو صبكة, كلـ تضبط لو زلة؛ حفظ      

 بف تسع سنيف, كصمى بالناس التراكيح إمامنا في المسجد الحراـ,القرآف كىك ا
كىك ابف اثنتي عشرة سنة إباف مجاكرتو مع كصيو الخركبي بمكة المكرمة 

 ق(.                 ٖٕٓسنة ) 
 كحبب إليو الحديث النبكم, فأقبؿ بكميتو عميو.    
مالزمتو كما الـز كالـز الحافظ العراقي عشر سنيف, كتخرج بو, كانتفع ب     

 شيكخ آخريف في الحديث, كفي فنكف أخرل .
كجد في طمب العمـ منقكليا كمعقكليا حتى بمغ الغاية, كصار كالمو      

.  (ُ)مقبكالن ال يعدك الناس مقالتو لشدة ذكائو كطكؿ باعو في العمـك
ا , كقد ذكرىـ تمميذه      كبمغ مجمكع شيكخو ستمائة كزيادة عمى أربعيف شيخن

 (ِ)السخاكم في كتابو الجكاىر كالدرر, ثـ ابف خميؿ الدمشقي في جماف الدرر.
 :عميو العمماء ثناء
قاؿ ابف تغرم بردل: "شيخ اإلسالـ , حافظ المشرؽ كالمغرب , أمير      

المؤمنيف في الحديث, عالمة الدىر, شيخ مشايخ اإلسالـ , حامؿ لكاء سنة 
لحفاظ كالركاة ... لـ يخمؼ بعده مثمو سيد األكليف , قاضي القضاة, أكحد ا

 (ّ)شرقان كال غربان, كال نظر ىك في مثؿ نفسو في عمـ الحديث.

                                 
 (.ِٔاإلصر عف قضاة مصر, ابف حجر, )ص: ( ينظر: رفع  ُ
(, َُُ/  ُ( ينظر: الجكاىر كالدرر في ترجمة شيخ اإلسالـ ابف حجر, السخاكم , )  ِ

 (.ّٔ/  ِالضكء الالمع, السخاكم,) 
 (.ِّٓ/  ُٓ( النجكـ الزاىرة, يكسؼ ف تغرم برد م )  ّ
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 (ُ)كقاؿ ابف فيد: " ... لـ تر العيكف مثمو, كال رأل مثؿ نفسو"    
كقاؿ السخاكم: "تصدل لنشر الحديث, كقصر نفسو عمٍيو مطالعة كقراءة     

فتاء, كشيد لو قراء كتصنيفنا كا   (ِ)أٍعياف شيكده بالٍحٍفظ ". كا 
 :مؤلفاتو أىـ
 ( فتح اٍلبارم بشرح البخارٌم.ُ)
 ( اإلصابة في تمييز الصحابة.ِ)
 ( الدرر الكامنة في أعياف المئة الثامنة.ّ)
 ( تيذيب التيذيب.ْ)
 ( تقريب التيذيب.ٓ)
 إتحاؼ الميرة بأطراؼ العشرة. (ٔ)
 ( بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ .ٕ)
 ير المنتبو كتحرير المشتبو.( تبصٖ)
 ( تعجيؿ المنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربعة.ٗ)
 ( التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.َُ)

 كغير ذلؾ مف المصنفات النافعة المفيدة القٌيمة.
 كفاتو.

ة سنة اٍثنتيف كىخمسيف كثمانمائة ق(, ك كاف  ِٖٓ )تكفٌي في أكاخر ذم الٍحجَّ
يد لـ ير مف حضره مف الشُّيكخ؛ فضال عمَّف دكنيـ مثمو, كشيد أمير لو مشٍ 

اٍلمؤمنيف , كالسٍمطاف, فمف دكنيما الصَّالة عمٍيو, كقدـ السيٍمطاف الٍخميفة 
لمصَّالة, كدفف تجاه تربة الديممي بالقرافة, كتزاحـ اأٍلمراء, كاألكابر عمى حمؿ 

لـ يخمؼ بعده ًفي  نعشو, كمشى إلى تربتو مف لـ يمش نصؼ مسافتيا قٌط, كى
يانا. مىٍجميكعو مثمو. كرثاه غير كىاًحد ًبمىا مقىامو أجؿ ًمٍنوي رىحمىو ا كا 
(ّ) 

                                 
  (. ّّٔ( لحظ األلحاظ, األصفكني, )ص  ُ
 (.ّٖ/  ِؿ القرف التاسع, اسخاكم , )( الضكء الالمع ألى ِ
 (.َُْ( رقـ ) َْ – ّٔ/  ِ( الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع, السخاكم , )  ّ



 

 
341 

 المطمب الثاني
 لمحة عف كتاب تقريب التيذيب.

الكتاب يعد اختصاران لكتاب تيذيب التيذيب, سار فيو عمى نفس ترتيب األصؿ 
ان كتعديالن, كذكر طبقتو, كمتى في ذكر اسـ صاحب الترجمة, كالحكـ عميو جرح

 تكفي.
 سبب تأليؼ الكتاب:

فإنني لما فرغت مف " تيذيب تيذيب  قاؿ الحافظ ابف حجر في المقدمة:     
 الكماؿ في أسماء الرجاؿ", الذم جمعت فيو مقصكد "التيذيب" لحافظ عصره

كضممت إليو  أبي الحجاج المزم, مف تمييز أحكاؿ الركاة المذككريف فيو,
مقتصران منو عمى ما اعتبرتو  صكد "إكمالو" لمعالمة عالء الديف مغمطام,مق

كزدت عمييما في كثير  كصححتو مف مظانو, مف بياف أحكاليـ أيضا, عميو,
كقع الكتاب  مف التراجـ ما يتعجب مف كثرتو لدييما, كيستغرب خفاؤه عمييما:

ال أنو طاؿ إلى أف المذككر مف طمبة الفف مكقعان حسنان عند المميز البصير, إ
 جاكز ثمث األصؿ, )كالثمث كثير(.

لقمة  فالتمس مني بعض اإلخكاف أف أجرد لو األسماء خاصة, فمـ أكثر ذلؾ,   
طمبتو,  جدكاه عمى طالبي ىذا الفف, ثـ رأيت أف أجيبو إلى مسألتو, كأسعفو
كزيادة,  عمى كجو يحصؿ مقصكده باإلفادة, كيتضمف الحسنى التي أشار إلييا

 كىي: "أنني أحكـ عمى كؿ شخص منيـ بحكـ يشمؿ أصح ما قيؿ
 فيو, كأعدؿ ما كصؼ بو, بألخص عبارة, كأخمص إشارة, بحيث ال تزيد كؿ
 ترجمة عمى سطر كاحد غالبا, يجمع اسـ الرجؿ, كاسـ أبيو كجده , كمنتيى
أشير نسبتو كنسبو, ككنيتو كلقبو, مع ضبط ما يشكؿ مف ذلؾ بالحركؼ, ثـ 

 تي يختص بيا مف جرح أك تعديؿ, ثـ التعريؼ بعصر كؿ راكو منيـ,صفتو ال
بحيث يككف قائمان مقاـ ما حذفتو مف ذكر شيكخو كالركاة عنو, إال مف ال 

 (ُ)يؤمنو لبسو"

                                 
 .ُ( تقريب التيذيب, ابف حجر ص  ُ
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 عناصر الترجمة:
راعى فيو أف تككف الترجمة أخصر ما يمكف بحيث تككف في سطر كاحد       

 : -تتضمف العناصر األتية كما أشار في المقدمة في األغمب, ك  –
كلقبو, مع  ( اسـ الراكم, كاسـ أبيو كجده , كنسبو, كنسبتو, ككنيتو,ُ)    

عناية تامة بضبط ما يشكؿ مف ذلؾ بالحركؼ, كالضبط مٍف أىـ ما امتاز بو 
 الكتاب.
( الحكـ عمى كٌؿ راكو منيـ بحكـ كجيز بكممة كاحدة, أك عبارة كجيزة ِ)    

 ث: الجرح كالتعديؿ.تبيف درجتو مف حي
( التعريؼ بعصر كؿِّ راكو منيـ, كذلؾ بتقسيميـ إلى طبقات اصطمح ّ)      

 ىك عمييا, فجعميا اثنتي عشرة طبقة, كذكر كفاة مف عرؼ سنة كفاتو منيـ .
( رقَّـ عمى كٌؿ ترجمة باألرقاـ التي ذكرىا المزم في " تيذيب الكماؿ" ْ)     

ز يسير في بعض فركعيا.كاصطمح عمييا, أك كقؼ ىك عم  ييا مع تجكُّ
( كضع رمكز التي ذكرىا الحافظ المزم كما ىي إال أنو قاـ بتغييرات ٓ)    

 كزيادات قميمة.
 طريقة ترتيب كتقسيـ الكتاب :

 رتب الحافظ ابف حجر كتابو عمى النحك التالي:
ف رتَّبو عمى حركؼ المعجـ بذكر أسماء الرجاؿ مف األلؼ إلى الياء, لك (ُ)

 في األلؼ بدأ بأحمد, كفي الميـ بدأ بمحمد؛ لشرؼ االسميف.
 ( يذكر الكنى مرتبةن عمى حركؼ المعجـ أيضان.ِ)
( يذكر مف نسب إلى أبيو, أك أمو, أك جده , أك عمو, مثؿ: "ابف أبي بف  ّ

كعب", ك"ابف بشار", كذكر تحت ىذا فصالن فيمف قيؿ فيو ابف أخي فالف؛ مثؿ: 
بف سالـ "؛ ثـ تحت ىذا الفصؿ فصؿه فيمف قيؿ فيو: "ابف أـ  "ابف أخي عبدا

 فالف", مثؿ: "ابف أـ ىانئ" .
يذكر األنساب مف القبائؿ كالبالد كالصنائع كغير ذلؾ مثؿ: "األبار,  (ْ)

 األمكم, األكزاعي, البكائي, البكيطي" .
 ذكر األلقاب مثؿ: "األبرش, األجمح, األحمر, األحكؿ, األسكد". (ٓ)
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 ذكر الكنى مف األلقاب مثؿ: "أبك بطف, أبك تراب, أبك حية". (ٔ)
 ذكر األنساب مف األلقاب مثؿ: "البمخي, الذىمي, السدم". (ٕ)
ذكر المبيمات مثؿ: "إبراىيـ ابف أبي أسيد البراد عف جده ", فيكضح مف  (ٖ)

 جده , "رافع بف خديج عف عميو".
لسماف عف رجؿ مف أسمـ لـ ذكر الكنى مف المبيمات مثؿ: "أبك صالح ا (ٗ)

 يسـ, كعف بعض الصحابة" يبٌيف ذلؾ .
 ثـ أخيران ذكر النساء, كرتب أسماءىف كما فعؿ في أسماء الرجاؿ . (َُ)

لى مراتب  كقد قسَّـ الحافظ ابف حجر الركاة إلى طبقات بحسب سني كفياتيـ, كا 
ما ذكرت فقاؿ في المقدمة: "كباعتبار  بحسب حاليـ مف حيث الجرح كالتعديؿ,

 انحصر لي الكالـ عمى أحكاليـ في اثنتي عشرة مرتبة, كحصر طبقا تيـ في
 (ُ)اثنتي عشرة طبقة"

الحافظ ابف حجر مف أحكاـ  كىكذا نرل أف "التقريب" ىك خالصة ما تكصؿ إليو
فكر متكاصؿ البحث كالدراسة,  عمى ركاة الكتب الستة كما ألحؽ بيا, كعصارة

 دت عمى السنتيفكالتحقيؽ كالتحرير مدة زا
 عامان مف حياة عالـ مكسكعيٍّ كيقظو ذكيٍّ .

 مراتب ألفاظ الجرح كالتعديؿ عند الحافظ ابف حجر:
الكتاب  استعمؿ الحافظ ابف حجر ألفاظا لمجرح كالتعديؿ كصفيا في مقدمة   

فيو, كأعدؿ  فقاؿ: "إنني أحكـ عمى كؿ شخص منيـ بحكـ يشمؿ أصح ما قيؿ
ترجمة عمى  بارة, كأخمص إشارة؛ بحيث ال تزيد كؿما كصؼ بو, بألخص ع

الكالـ عمى  سطر كاحد غالبان ..". ثـ قاؿ: " كباعتبار ما ذكرت انحصر لي
أحكاليـ في اثنتي عشرة مرتبة, كحصر طبقا تيـ في اثنتي عشرة طبقة, فأما 

 المراتب:

                                 
 .ُ( تقريب التيذيب, ابف حجر ص  ُ
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 (ُ)فأكليا: الصحابة, فأصرح بذلؾ لشرفيـ.
فعؿ " كػ " أكثؽ الناس ", أك بتكرير الصفة كػ الثانية: مف أكد مدحو؛ ب " أ

 "ثقة ثقة ", أك معنى كػ" ثقة حافظ".
 الثالثة: مف أفرد بصفة؛ كػ " ثقة ", أك " متقف ", أك " ثبت ", أك "عدؿ".

ليو اإلشارة بػ " صدكؽ ", أك"     الرابعة: مف قصر عف درجة الثالثة قميؿ , كا 
 ال بأس بو, أك " ليس بو بأس".

خامسة: مف قصر عف الرابعة قميالن كػ "صدكؽ سيئ الحفظ ", أك "صدكؽ ال   
ييـ ", أك " لو أكىاـ ", أك " يخطئ ", أك " تغير بأخرة ", كيمتحؽ بذلؾ مف 
رمي نكع مف البدعة: كالتشيع, كالقدر, كالنصب, كاإلرجاء, كالتجيـ, مع بياف 

 الداعية مف غيره .

                                 
 ( قاؿ اإلماـ الصنعاني: " .. كاعمـ أنو جعؿ الحافظ ابف حجر أكؿ المراتب ككنو صحابيان, ُ

فإنو قاؿ: " فإنو قاؿ كبإعتبار ما ذكرتو انحصر لي الكالـ عمى أحكاليـ في ثنتي عشرة 
فأكليا الصحابة كالثانية مف أكد مدحو إما بأفعؿ كأكثؽ الناس إلى آخر كالمو فأكؿ المراتب 
تكثيقا ككف الراكم صحابيا كظاىر ىذا أف ككنو صحابيا قد تضمف أنو ثقو حافظ فصفة 

ت بالعدالة كالضبط كىذا ال إشكاؿ فيو بالنظر إلى العدالة عمى أصؿ أئمة الصحبة قد تكفم
الحديث كلكف بالنظر إلى الضبط كالحفظ ال يخمك عف اإلشكاؿ إذ الحفظ كعدمو مف لكاـز 
البشرية ال ينافي الصحبة بؿ ال ينافي النبكة فقد صح عنو صمى ا عميو كسمـ أنو نسى 

ف الراكم صحابيا أبمغ مف المكصكؼ بأكثؽ الناس كنحكه في صالتو كغيرىا فكيؼ يجعؿ كك
كالصحبة ال تنافي النسياف كعدـ الحفظ بؿ قد ثبت في صحيح البخارم نسياف عمر لقصة 
كىذىا,  ميوي المَّوي لىقىٍد أىٍذكىرىًني كىذىا كى التيمـ كتذكير عمار لو بيا كلـ يذكر بؿ قد ثبت أنو قاؿ يىٍرحى

كىذىا" )صحيح البخارم, كتاب فضائؿ القرآف, باب نسياف آيىةن كيٍنتي أيٍنًسيتييى  ا ًمٍف سيكرىًة كىذىا كى
( ينظر: )تكضيح األفكار,  َّٖٓ)ح(  ُْٗ/ ٔالقرآف كىؿ يقكؿ ليت آية كذا ككذا؟, ) 

 (.ِّٔ/  ِالصنعاني,  
قمت: "ذكر الحافظ أنو قدـ الصحابة لشرفيـ, فيك يعمـ أف الصحابة بشر يقع منيـ     
 كالنسياف ك بعضيـ ال يصؿ إلى كماؿ الضبط كالحفظ". الخطأ
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ال القميؿ, كلـ يثبت فيو ما يترؾ حديثو السادسة: مف ليس لو مف الحديث إ   
ال فميف ليو اإلشارة لفظ " مقبكؿ حيث يتابع, كا   الحديث". مف أجمو, كا 

ليو اإلشارة بمفظ     السابعة: مف ركل عنو أكثر مف كاحد كلـ يكثؽ كا 
 "مستكر", أك " مجيكؿ الحاؿ ".

لـ يفسر,  الثامنة: مف لـ يكجد فيو تكثيؽ لمعتبر, ككجد فيو الضعؼ, كلك   
ليو اإلشارة بمفظ " ضعيؼ"  كا 

ليو اإلشارة بمفظ "      التاسعة: مف لـ يرك عنو غير كاحد كلـ يكثؽ, كا 
 مجيكؿ".

ليو اإلشارة بػ     العاشرة: مف لـ يكثؽ البتة, كضعؼ مع ذلؾ بقادح, كا 
 "متركؾ", أك " متركؾ الحديث".

 الحادية عشرة: مف اتيـ بالكذب.   
 مف أطمؽ عميو اسـ الكذب كالكضع. الثانية عشرة:   

 حكـ أىؿ ىذه  المراتب:
مف المرتبة األكلى إلى الثالثة حديثو صحيح مف الدرجة األكلى, كغالبو في    

 "الصحيحيف"؛ المرتبة الرابعة حديثو حسف يرتقي إلى صحيح لغيره.
كالخامسة كالسادسة حديثيـ ضعيؼ يرتقي إلى الحسف لغيره عند تعدد    

 الطرؽ
 كالسابعة إلى الثامنة ضعيؼ يرتقي إلى الحسف لغيره بتعدد الطرؽ.   
كمف التاسعة إلى الحادية عشرة حديثيـ ضعيؼ جدان , ال يرتقي بحاؿ مف    

 األحكاؿ, كالثانية عشرة مكضكع مكذكب.
 المآخذ عمى الكتاب:

"ىدم  ( اختالؼ أحكامو في التقريب عمى بعض الركاة, عف كتبو مثؿ:ُ)
بأنو  ", كالتمخيص الحبير", فقد يحكـ عؿ الرجؿ في )التقريب( مثالن السارم

 صدكؽ, كيحكـ عميو في )التمخيص الحبير( بأنو ضعيؼ جدان أك ضعيؼ.
 مثؿ: عبد الرحمف بف إسحاؽ بف عبد ا بف الحارث بف كنانة المدني: 

 بياف أقكاؿ الحافظ في كتابيو "التقريب" ك"اليدم":
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صدكؽ ريمي بالقدر" قاؿ في "التقريب": "
 .(ِ). كقاؿ في "اليدم": "ضعيؼ"(ُ)

 بياف مكضع الخالؼ:
قكؿ  الحاافظ ابف حجر في "اليدم" بأنَّو "ضعيؼ" يجعمو في المرتبة الثامنة, 
بينما قكلو في"التقريب": "صدكؽ" يجعمو في المرتبة الرابعة. كىذا كاضح بكجكد 

 اج بو كعدـ االحتجاج.اختالؼ كبير في الحكـ عمى الراكم بيف االحتج
(االضطراب في المنيج, فقد كاف يتشدد في األحكاـ في بعض األحياف, ِ)

 كيتساىؿ في بعضيا اآلخر, كانت ىذ لمحة سريعة عف كتاب تقريب التيذيب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 دراسة الركاة الذيف قاؿ فييـ ابف حجر العسقالني: )تيكمـ فييـ بال حجة(

بد الرحمف بف بكار بف عبد الممؾ بف الكليد بف بسر بضـ ( أحمد بف عُ)
 (ّ)المكحدة كسككف الميممة كقد ينسب إلى جده يكنى أبا الكليد البسرم

                                 
 .َٕٓ( تقريب التيذيب :  ص ُ
 .ّٕٕ( ىدم السارم ص ِ
( البسرم: بضـ الباء المنقكطة بكاحدة كسككف السيف الميممة كفي آخرىا الراء, ىذه  ّ

 (.ِِٕ/ِالنسبة الى بسر بف ارطاة كقيؿ: ابف ابى ارطاة. ) األنساب 
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مات سنة ثماف كأربعيف  (ّ)صدكؽ تكمـ فيو بال حجة مف العاشرة (ِ()ُ)الدمشقي
 (ْ)ت ؽ

المرم, : الكليد بف مسمـ, كعبد الرزاؽ, كعراؾ بف خالد بف يزيد (ُ)شيكخو
 كغيرىـ.

                                 
الداؿ الميممة كالميـ المفتكحة كالشيف المعجمة الساكنة في آخرىا  ( الدمشقى: بكسر ُ

القاؼ ىذه النسبة إلى دمشؽ, كىي أحسف مدينة بالشاـ, كأكثرىا أىال, كأنزىيا, كيضرب 
 (.ّْٕ/ٓبحسنيا المثؿ. ) األنساب 

الضعفاء ألبي  - َٖمشيخة النسائي ص - ٗٓ/ِ( ينظر ترجمتو )الجرح كالتعديؿ  ِ
تقريب التيذيب ص  - ِٓ/ُتيذيب التيذيب  - ّٗٗ/ٓتاريخ بغداد  - ِٕٗ/ّزرعة 
ُٖ .) 
قىسـ ابف حجر الركاة في تقريب التيذيب إلى اثنتي عشرة طبقة حيث قاؿ: :" أما (  ّ

 الطبقات: فاألكلى الصحابة, 
ؿُّ ... الثانية: طبقة التابعيف, الثالثة: الطبقة الكسطى مف التابعيف, الرابعة: طبقة تمييا, ج

 ركايتيـ عف كبار
التابعيف, الخامسة: الطبقة الصغرل منيـ الذيف رأك الكاحد كاالثنيف, كلـ يثبت لبعضيـ 
السماع مف الصحابة, السادسة طبقة عاصركا الخامسة, لكف لـ يثبت ليـ لقاء أحد مف 

طبقة الصحابة, السابعة: كبار أتباع التابعيف, الثامنة: الطبقة الكسطى منيـ, التاسعة: ال
الصغرل مف أتباع التابعيف, العاشرة: كبار اآلخذيف عف تىبع األتباع ممف لـ يمؽ التابعيف, 

الطبقة الثانية عشرة: صغار اآلخذيف عف تبع الحادية عشرة: الطبقة الكسطى مف ذلؾ, 
األتباع, كالترمذم, كألحقت بيا باقي شيكخ األئمة الستة, الذيف تأخرت كفاتيـ قميالن, 

 خ النسائي.كبعض شيك 
ف  كذكرت كفاة مف عرفت سنة كفاتو منيـ, فإف كاف مف األكلى كالثانية: فيـ قبؿ المائة, كا 
ف كاف مف التاسعة إلى آخر الطبقات:  كاف مف الثالثة إلى آخر الثامنة: فيـ بعد المائة, كا 

 (ٕٓفيـ بعد المائتيف, كمف ندر عف ذلؾ بينتو. ) تقريب التيذيب ص
 ُٖص  ( تقريب التيذيب ْ
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:الترمذم كابف ماجة, كمطيف يعقكب بف شيبة, كالدارمي, كأبك (ِ)تالميذه
 القاسـ البغكم, كأبك يعمى, كغيرىـ.
 أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو:

 أقكاؿ المعدليف: :أكالن 
 .(ّ)قاؿ أبك حاتـ: رأيتو يحدث كلـ أكتب عنو, ككاف صدكقا

 .(ْ)كقاؿ النسائي: صالح
 "(ٓ)بك زرعة كأبك حاتـ: "أدركناه كلـ نكتب عنو, يعد في الدمشقييفقاؿ عنو أ

قاؿ الخطيب: كاف مف أىؿ الصدؽ, كقد حدث عنو مف األئمة أبك عبد الرحمف 
 (ٔ)النسائي.

 
 أقكاؿ المجرحيف: :ثانيان 

 قاؿ إسماعيؿ بف عبد ا السكرم أنو قاص, كأنو كاف يحمؿ النساء.
 الرأم الراجح: 

                                                                             
( اخترت ترتيب ابف حجر لشيكخ الراكم ألنو لـ يرتبيـ عمى حسب حركؼ اليجاء بؿ  ُ

رتبيـ عمى حسب أكثر شيكخ الراكم كأسندىـ كأحفظيـ في الغالب. قاؿ ابف حجر: كلـ التـز 
سياؽ الشيخ كالركاة في الترجمة الكاحدة عمى حركؼ المعجـ؛ ألنو لـز مف ذلؾ تقديـ 

, فأحرص عمى أف أذكر في أكؿ الترجمة أكثر شيكخ الرجؿ كأسندىـ الصغير عمى الكبير
 (.ٓكأحفظيـ إف تيسر معرفة ذلؾ. )تيذيب التيذيب ص

 .ِٓ/ُ( تيذيب التيذيب  ِ
 .ٗٓ/ِ( الجرح كالتعديؿ  ّ
 .َٖ( مشيخة النسائي ص ْ
 .ِٕٗ/ّ( الضعفاء ألبي زرعة  ٓ
 .ّٗٗ/ٓ( تاريخ بغداد  ٔ
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ؿ الراكم يتبيف لنا أنو صدكؽ كما قاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة بعد دراسة حا
كالنسائي كال يمتفت إلى قكؿ السكرم في تضعيفو,  كأف حكـ الحافظ ابف حجر 

 عميو بأنو "صدكؽ" أجاد فيو .
قاؿ الذىبي: كقد حط عميو إسماعيؿ بف عبد ا السكرم بأنو قاص , كأنو 

, كما التفت الخطيب إلى قكؿ كاف يحمؿ النساء, كاتيمو في لقي الكليد
 (ُ)السكرم

قاؿ الخًطيب: قرأت في كتاب عمى بف أحمد بف أبي الفكارس, قاؿ: أخبرنا أبي 
محمد بف محمد الباغندم, قاؿ: سمعت أبا عبد ا, يعني إسماعيؿ بف عبد 
ا السكرم, يقكؿ: لـ يسمع أبك الكليد القرشي مف الكليد بف مسمـ شيئا قط, 

عند الكليد قط, كقد أقمت تسع سنيف كالكليد حي ما رأيتو قط, ككنت أك لـ أره 
نما كاف محمال يحمؿ الرجاؿ لمنساء, كيعطى الشيء  أعرفو شبو قاص, كا 
فيطمؽ, ككاف سيئ الحاؿ بدمشؽ, كلك شيد عندم كأنا قاض عمى تمرتيف, 

ياكـ كالسماع عف الكذابيف, كبكار لـ أجز شيادتو قط, كىك  الذم فاتقكا ا كا 
 بعث إليو الكتب, كىما جميعا كذاباف.

قمت كأبك الكليد ليس حالو عندنا ما ذكر الباغندم عف ىذا الشيخ, بؿ كاف 
مف أىؿ الصدؽ, كقد حدث عنو مف األئمة أبك عبد الرحمف النسائي, كحسبؾ 

 (ِ)بو .
ثقة تكمـ  (ُ)(ْ)أبك يحيى األسدم (ّ)( أحمد بف عبد الممؾ بف كاقد الحرانيِ)
 (ِ)و بال حجة مف العاشرة مات سنة إحدل كعشريف خ س ؽفي

                                 
 .ُُْ/ُِ( سير أعالـ النبالء:  ُ
 .ّٗٗ/ٓ( تاريخ بغداد  ِ
( الحراني: حراف بمدة مف الجزيرة كاف بيا كمنيا جماعة مف الفضالء كالعمماء في كؿ فف  ّ

 (.َُٕ/ْكىي مف ديار ربيعة كليا تاريخ. ) األنساب 
( األسدم: بفتح اليمزة كسككف السيف الميممة كبعدىا الداؿ الميممة, ىذه النسبة الى  ْ

 (.ُِّ/ُسيف مف الزام. ) األنساب األزد فيبدلكف ال
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: زىير بف معاكية, كحماد بف زيد, كعبيد ا بف عمرك, كأبي المميح (ّ)شيكخو
 الرقي, كغيرىـ.

: البخارم, كالنسائي, كابف ماجة بكاسطة, كأحمد بف حنبؿ, كابف (ْ)تالميذه 
متاـ كأبك إسماعيؿ أبي شيبة, كأبك زرعة, كأبك حاتـ, كمحمد بف جبمة, كت

 الترمذم, كيعقكب بف شيبة, كغيرىـ.
 أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو:

 أكالن: أقكاؿ المعدليف:
قاؿ الميمكني: قمت ألحمد بف حنبؿ: يا أبا عبد ا, أحمد بف عبد الممؾ بف 
كاقد؟ فقاؿ لي: قد مات عندنا, كرأيتو كيسنا, كما رأيت بأسنا, رأيتو حافظنا 

 .(ٓ)لحديثو
 .(ٕ)ًفي الصدؽ كاإلتقاف (ٔ)كقاؿ أبك حاتـ: كاف نظير النفيمي
 كقاؿ يعقكب بف شيبة: كاف ثقة.

                                                                             
(, الجرح كالتعديؿ, ُْٖٗ( رقـ )ّ/ِ( ينظر ترجمتو  في:  التاريخ الكبير, البخارم ,  ) ُ

(, رقـ ّْٗ/ٓ(, تاريخ بغداد, الخطيب البغدادم  )ٖٗ( رقـ )ُٔ/ِابف أبي حاتـ, ) 
(, رقـ ُٗٗ/ُ(, الكاشؼ, الذىبي )َٕ(, رقـ )ُّٗ/ُ(, تيذيب الكماؿ, المزم, )ِِٕٓ)
(ٖٓ.) 
 .ِٖ( تقريب التيذيب ص  ِ
 ٕٓ/ُ( تيذيب التيذيب  ّ
 .ٕٓ/ُ( تيذيب التيذيب  ْ

 .ٖٓ/ُ( مكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ  ٓ
( النفيمي : ىك عبد ا بف محمد بف عمي بف نفيؿ بف زراع بف عمي , أبك جعفر النفيمي  ٔ

بي خيثمة زىير بف معاكية , كعبد ا بف الحراني. ركل عف: سفياف بف عيينة محذكرة , كأ
المبارؾ, كغيرىـ. ركل عنو: أبك داكد فأكثر, كأبك حاتـ الرازم , كيحيى بف معيف, كغيرىـ. 
قاؿ أبك حاتـ: الثقة المأمكف. كقاؿ النسائي: ثقة. كقاؿ الدارقطني: ثقة مأمكف محتج بو. 

 (. ِٗ/ُٔتيذيب الكماؿ  - ّٕٓ/  ٓمات سنة أربع كثالثيف كمئتيف. )الجرح كالتعديؿ: 
 .ِٔ/ِ( الجرح كالتعديؿ  ٕ
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قاؿ مغمطام: قاؿ ابف خمفكف: أحمد بف عبد الممؾ ىذا ثقة مشيكر, كقد زعـ 
بعض الناس أف أىؿ بمده كانكا يسيئكف الثناء عميو, فترؾ حديثو لذلؾ كلـ 

 "(ُ)يضع شيئان 
 المجرحيف:أقكاؿ  :ثانيان 

 .(ِ)قاؿ الباجي: ىك متركؾ
قاؿ مغمطام كذكره الكالباذم فقاؿ: متركؾ.  كقاؿ ابف نمير: أىؿ بمده يسيئكف 

 . (ّ)الثناء عميو, فتركت حديثو.
 الرأم الراجح:

كبناء عمى ما تقدـ مف أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ  يتبيف لنا أف أحمد بف  
ثقيف لو, كأف الجرح كاف بسبب غير قادح عبد الممؾ الحراني ثقة, لكثرة المك 

كما بينو اإلماـ أحمد فقاؿ السبب الذل تيرؾ مف أجمو حيث أنو كاف يغشى 
قاؿ ابف حجر: كقاؿ الميمكني  السمطاف بسبب ضيعة لو كىذا سبب غير قادح.

قمت ألحمد إف أىؿ حراف يسيئكف الثناء عميو فقاؿ أىؿ حراف قؿ أف يرضكا 
لسمطاف بسبب ضيعة لو قمت فأفصح أحمد بالسبب عف إنساف ىك يغشى ا

 (ْ)الذم طعف فيو أىؿ حراف مف أجمو كىك غير قادح
صػدكؽ ضػعفو األزدم بػال  (ٔ)إماـ مسجد سػممية (ٓ)( أحمد بف عمي النميرمّ)

 (ُ)بال حجة مف التاسعة د

                                 
 .ٖٕ/ُ( إكماؿ تيذيب الكماؿ  ُ
 .ُّّ/ُ( التعديؿ كالتجريح  ِ
 .ٖٕ/ُ( إكماؿ تيذيب الكماؿ  ّ
 .ّٕٖ( ىدل السارم ص ْ
( النميرم: بضـ النكف كفتح الميـ كسككف الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا , ىذه  ٓ

 (. ُٖٓ/ُّر, كىك نمير بف عامر بف صعصعة. ) األنساب النسبة إلى بنى نمي
 - ُٖ/ُالضعفاء كالمتركككف  - َُٕ/ْٔ/ِ( ينظر ترجمتو في: الجرح كالتعديؿ  ٔ

 (.ّٖتقريب التيذيب ص - ّٕٖىدل السارم ص - ِٔ/ُتيذيب التيذيب 
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 .(ِ)شيكخو: ثكر بف يزيد, كصفكاف بف عمرك,  كعبيد ا بف عمر, كغيرىـ
 .(ّ)بف خالد الدمشقي تالميذه: محمكد

 أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو:
 أكالن: أقكاؿ المعدليف:

 . (ْ)كد بف خالد كأرل أحاديثو مستقيمةقاؿ أبك حاتـ  : لـ يرك عنو غير محم
ركل لو أبك داكد حديث أبي حي المؤذف عف أبي ىريرة: " أف يصمي كىك حقف 

 (ٓ)حتى يتخفؼ "
 أقكاؿ المجرحيف: :ثانيان 
 (ٔ)ابف الجكزم: قاؿ األزدم متركؾ الحديث ساقط قاؿ

 القكؿ الراجح:
ما ذىب إليو اإلماـ ابف حجر كأبك حاتـ بقكليـ صدكؽ, كتضػعيؼ األزدم بػال  

حجػػة, كالػػذيف ذىبػػكا إلػػى قبكلػػو كتقكيػػة حالػػو أقػػكل مػػف الػػذيف ضػػعفكه , كا 
 اعمـ.

                                                                             
 ّٖ( تقريب التيذيب ص ُ
 .ِٔ/ُ( تيذيب التيذيب  ِ
 .ّٔ/ُ( المصدر السابؽ  ّ
 .ْٔ/ِلجرح كالتعديؿ ( ا ْ
, قاؿ: ُٗ/ِّ/ُ( ) سنف أبي داكد: كتاب الطيارة , باب أيصمي الرجؿ كىك حاقف؟,  ٓ

حدثنا محمكد بف خالد السممي, حدثنا أحمد بف عمي, حدثنا ثكر, عف يزيد بف شريح 
ال »الحضرمي, عف أبي حي المؤذف, عف أبي ىريرة, عف النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ: 

ثـ ساؽ نحكه عمى  -« يؤمف با كاليـك اآلخر أف يصمي كىك حقف حتى يتخفؼ يحؿ لرجؿ
كال يحؿ لرجؿ يؤمف با كاليـك اآلخر أف يـؤ قكما إال بإذنيـ, كال يختص »ىذا المفظ قاؿ: 

ىذا مف سنف أىؿ الشاـ لـ », قاؿ أبك داكد: «نفسو بدعكة دكنيـ, فإف فعؿ فقد خانيـ
يب األرناؤكط : إسناده حسف. ىامش يشركيـ فييا أحد" قاؿ شع

 (.ٖٗٔٗ/ّْٔ/ُٓالمسند)
 .ُٖ/ُ( الضعفاء كالمتركككف  ٔ
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 (ّ)نزيػؿ أصػبياف (ِ)أبػك مسػعكد الػرازم (ُ)( أحمد بف الفرات بف خالد الضػبيْ)
 (ْ)ثقة حافظ تكمـ فيو بال مستند مف الحادية عشرة مات سنة ثماف كخمسيف د

 (ْ)د
شػػيكخو: عبػػد ا بػػف نميػػر كعبػػد الػػرزاؽ كمحمػػد بػػف عبػػد ا بػػف أبػػي جعفػػر 

 (ٓ)الرازم كأبي عامر العقدم, كيعمى بف عبيد كأبي داكد الطيالسي كغيرىـ.
فر الفريػابي, كمحمػد كعبػد الػرحمف ابنػا تالميذه: أبك داكد كابف أبي عاصـ كجع

 يحيى بف مندة, كأبك خميفة, كعبد ا بف جعفر بف أحمد بف فارس.
 

 أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو:
 أكالن: أقكاؿ المعدليف:

صػمى ا  -أديـ السماء أحفظ ألخبار رسػكؿ ا  قاؿ أحمد بف حنبؿ: ما تحت
 (ٔ)مف أبي مسعكد. -عميو كسمـ 

ابػػف معػػيف: "مػػا رأيػػت أسػػكد الػػرأس أحفػػظ منػػو", كقػػاؿ عمػػي بػػف المػػديني:  كقػػاؿ
 (ُ)"كاف مف الراسخيف في العمـ"

                                 
( الضبي: بفتح الضاد المعجمة كالباء المكسكرة المشددة المنقكطة بكاحدة, ىذه النسبة  ُ

 (.ُّٖ/ٖإلى ضبة , كىـ جماعة. ) األنساب 
النسبة إلى الرم, كىي بمدة كبيرة  ( الرازم: بفتح الراء كالزال المكسكرة بعد األلؼ, ىذه ِ

مف بالد الديمـ بيف قكمس كالجباؿ كألحقكا الزال في النسبة تخفيفا, ألف النسبة عمى الياء 
مما يشكؿ كيثقؿ عمى المساف كاأللؼ لفتحة الراء عمى أف األنساب مما ال مجاؿ لمقياس 

كالمحدثيف في كؿ فف قديما فييا كالمعتبر فييا النقؿ المجرد, خرج منيا جماعة مف العمماء 
 (.ّّ/ٔكحديثا. ) األنساب 

الركاة الثقات  - ّٔٓ/ٓتاريخ بغداد  - ُِّ/ُ( ينظر ترجمتو )الكامؿ في الضعفاء  ّ
 (.ٔٔ/ُتيذيب التيذيب  - ٓٓالمتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ ص

 .ّٖ( التقريب ص ْ
 .ٔٔ/ُ( تيذيب التيذيب  ٓ
 (.َٔ/ُ( )مكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد ٔ
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قػػػاؿ أبػػػك الشػػػيخ األصػػػبياني: مػػػف الحفػػػاظ الكبػػػار, كصػػػنؼ المسػػػند, كالكتػػػب 
  (ِ)الكثيرة.

  (ّ)قاؿ أبك نعيـ: أحد األئمة كالحفاظ, صنؼ المسند.
 ( ْ)قاؿ الخميمي: ثقة, ذك تصانيؼ.

 (ٓ)الخطيب: أحد حفاظ الحديث, كمف كبار األئمة فيو.قاؿ 
قاؿ الذىبي: مف كبار األئمة األثبات فال يعرج عمى قكؿ ابػف خػراش فيػو يكػذب 

 (ٔ)عمدا.
 أقكاؿ المجرحيف: :ثانيان 

 (ٕ)كاف ابف خراش يحمؼ با: أف أبا مسعكد أحمد بف الفرات يكذب متعمدا.
 القكؿ الراجح:

الفػرات, تبػيف أنػو كثقػو: ابػف المػديني, كاحمػد, كابػف  بعد دراسة حػاؿ أحمػد بػف
عػػدم, كأبػػك الشػػيخ االصػػبياني, كأبػػك نعػػيـ االصػػبياني, كالخطيػػب, كابػػف حجػػر 
كخػػالفيـ ابػػف خػػراش بقكلػػو: كػػاف يكػػذب متعمػػدا, كرده ابػػف عػػدم بقكلػػو: كىػػذا 
الذم قالو ابف خػراش: ىػك تحامػؿ, كال أعػرؼ ألبػي مسػعكد ركايػة منكػرة, كىػك 

لػذا صػدؽ كأصػاب  , قمػت: فبطػؿ قػكؿ ابػف خػراش. (ٖ)لصػدؽ كالحفػظمف أىػؿ ا
 ابف حجر, بقكلو: ثقة, حافظ تكمـ فيو بال مستند, فيك ثقة, كا اعمـ.

                                                                             
 (.ٕٔ/ُ( ) تيذيب التيذيب  ُ
 (.ِْٓ/ِ( )طبقات المحدثيف بأصبياف  ِ
 (.ُُّ/ُ( )تاريخ أصبياف  ّ
 (.ٕٓٔ/ِ( )اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث  ْ
 .ّٔٓ/ٓ( تاريخ بغداد  ٓ
 .ٓٓ( الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ ص ٔ
 .ُِّ/ُ( الكامؿ في الضعفاء  ٕ
 (.ُِّ/ُي الضعفاء ( ) الكامؿ ف ٖ
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أحمد بف عيسى بف حساف المصرم يعرؼ بابف التسترم صػدكؽ تكمػـ فػي  (ٓ)
بعض سماعاتو قاؿ الخطيب بال حجة مف العاشرة مات سنة ثالث كأربعيف خ ـ 

 (ُ)س ؽ
 (ِ)شيكخو: ابف كىب, كالمفضؿ بف فضالة, كضماـ بف إسماعيؿ, كغيرىـ.

تالميذه: البخارم, كمسمـ, النسائي, ابػف ماجػو, كأبػك زرعػة, كأبػك حػاتـ, كعبػد 
سماعيؿ القاضي, كحػرب  براىيـ الحربي, كا  ا بف أحمد, كحنبؿ ابف إسحاؽ, كا 

 .الكرماني, كابف الضريس, كأبك القاسـ البغكم, كغيرىـ
 أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو:

 أكالن: أقكاؿ المعدليف:
 (ّ)قاؿ النسائي: ليس بو بأس.

 (ْ)ذكره ابف عدم فيمف ركل عنيـ البخارم في صحيحو.
قاؿ الذىبي: ثقة حجة احتج بو الشػيخاف كمػا عممػت فيػو كىنػا فػال يمتفػت الػى 

 (ٓ)قكؿ يحيى بف معيف فيو كذاب ككذا غمزه ابك زرعة.
لخطيػػب: "مػػا رأيػػت لمػػف تكمػػـ فيػػو حجػػة تكجػػب تػػرؾ االحتجػػاج بحديثػػو". كقػػاؿ ا

قمػػت: "إنمػػا أنكػػركا عميػػو ادعػػاء السػػماع كلػػـ يػػتيـ بالكضػػع, كلػػيس فػػي حديثػػو 
 (ٔ)-كا أعمـ-شيء مف المناكير 

 ثانيان: أقكاؿ المجرحيف:

                                 
 .ّٖ( تقريب التيذيب ص ُ
 .ٓٔ/ُ( تيذيب التيذيب  ِ
 .ُٖ( مشيخة النسائي ص  ّ
( أسامي مف ركل عنيـ محمد بف إسماعيؿ البخارم مف مشايخو )في جامعو الصحيح(  ْ

 .ٕٓص
 .ّٓ( الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ ص ٓ
 .َْٓ/ٓ( تاريخ بغداد  ٔ
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قاؿ أبك حاتـ: "قيؿ لي بمصر إنو قدميا كاشترل كتب ابف كىب ككتاب المفضؿ 
ضالة ثـ قػدمت بغػداد فسػألت ىػؿ يحػدث عػف المفضػؿ؟ قػالكا نعػـ فػأنكرت بف ف

قػػاؿ أبػػك داكد:  ذلػػؾ, كذلػػؾ إف الركايػػة عػػف ابػػف كىػػب كالمفضػػؿ ال يسػػتكياف.
 (ُ)"سمعت يحيى ابف معيف يحمؼ با الذم ال إلو إال ىك: إنو كذاب.

 القكؿ الراجح:
ة, ال عبػرة بمػا قيػؿ بعد دراسة حاؿ أحمد بف عيسى بف حساف يتبيف لنا أنو ثقػ

فيو, ألف تكػذيب ابػف معػيف لػو قػد خػالؼ فيػو العممػاء, كىػك معاصػر لػو كقػكؿ 
المعاصػػر فػػي معاصػػره ال يقبػػؿ إذا خػػالؼ فيػػو العممػػاء, كألف قػػكؿ أبػػي حػػاتـ ال 
يجب رد حديث الثقة بمجرده, كىك إنما قاؿ: "قيؿ لي بمصر" فمف قاؿ لو ذلػؾ؟ 

 (ِ)أبدان, كلو احتماالت كثيرة. نحف ال نقبؿ ىذا في رد حديث الثقة
قاؿ ابف حجر: عاب أبك زرعػة عمػى مسػمـ تخػريج حديثػو كلػـ يبػيف سػبب ذلػؾ 
كقد احتج بو النسائي مع تعنتو كقاؿ الخطيب لـ أر لمف تكمـ فيو حجػة تكجػب 

  (ّ)ترؾ االحتجاج بحديثو قمت كقع التصريح بو في صحيح البخارم.
كػكفي ثقػة تكمػـ فيػو األزدم بػال حجػة (ْ) ( أباف بف إسػحاؽ األسػدم النحػكمٔ)

 (ٓ)مف السادسة ت

 : الصباح بف محمد األحمسي.(ٔ)شيكخو
:إسماعيؿ بف زكريا, كعيسى بف يكنس, كمحمد بف عبيػد الطنافسػي, (ُ)تالميذه

 الطنافسي, كغيرىـ.

                                 
 .ََُٔ/ّألبي زرعة ( الضعفاء  ُ
 .ْٖ( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ ص ِ
 .ّٕٖ( ىدم السارم ص ّ
 - ّٕٖىدم السارم ص  - ٓ/ُميزاف االعتداؿ   - ٔ/ُ( انظر)المغني في الضعفاء  ْ

 (.ٖٔتقريب التيذيب ص  - ُٓٔ/ّٗ/ُتيذيب التيذيب 
 .ٖٔ( تقريب التيذيب ص  ٓ
 .ّٗ/ُ( تيذيب التيذيب  ٔ
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 أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو:
 أكالن: أقكاؿ المعدليف:

, كذكػره بػف حبػاف (ِ)لعجمػي: "ثقػة"قاؿ ابف معيف: "ليس بو بأس". قمت: كقػاؿ ا
 ". (ّ)في "الثقات

أخرج لو الحاكـ فػي المسػتدرؾ حػديث عبػد ا بػف مسػعكد فػي الرقػائؽ,  كقػاؿ 
اهي " رِّجى ـٍ ييخى لى ٍسنىاًد كى ًحيحي اإلًٍ ًديثه صى ىىذىا حى
 ككافقو الذىبي. (ْ)

 أقكاؿ المجرحيف: :ثانيان 
 (ٓ)ؾ.قاؿ الذىبي: كقاؿ أبك الفتح / األزدم: مترك 

 القكؿ الراجح:
 ما ذىب إليو اإلماـ ابف حجر بقكلو ثقة, كتضعيؼ األزدم بال حجة.

قاؿ الذىبي: ال يترؾ, فقد كثقو أحمػد كالعجمػي, كأبػك الفػتح يسػرؼ فػي الجػرح, 
كلو مصنؼ كبير إلى الغاية في المجركحيف, جمػع فػأكعى, كجػرح خمقػا بنفسػو 

 (ٔ)مـ فيولـ يسبقو أحد إلى التكمـ فييـ, كىك المتك
                                                                             

 .ّٗ/ُ( المصدر السابؽ  ُ
 .َٓ( تاريخ الثقات ص ِ
 .َُّ/ٖ( الثقات  ّ
دو  , قاؿ:ُٕٓٗ/ّٗٓ/ْ( المستدرؾ : كتاب الرقاؽ,   ْ مَّ دَّثىنىا أىبيك زىكىًريَّا يىٍحيىى ٍبفي ميحى حى

 , , ثىنىا يىٍحيىى ٍبفي بيكىٍيرو ـي اٍلعىٍبًدمُّ مَّدو ًإٍبرىاًىي ٍبًد المًَّو ٍبفي ميحى , ثىنىا أىبيك عى ٍركىافي ٍبفي اٍلعىٍنبىًرمُّ ثىنىا مى
ٍبًد المًَّو  , عىٍف عى , عىٍف ميرَّةى اٍليىٍمدىاًنيِّ اًربو بَّاًح ٍبًف ميحى اؽى, عىًف الصَّ ٍبًف ميعىاًكيىةى, عىٍف أىبىافى ٍبًف ًإٍسحى

 : ـى قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍنوي, أىفَّ نىًبيَّ المًَّو صى ا ًمفى المًَّو حىؽَّ اٍستىٍحييك »مىٍسعيكدو رىًضيى المَّوي عى
يىاءً  : « اٍلحى لىًكٍف مىًف اٍستىٍحيىى ًمفى المًَّو حىؽَّ »فىقيٍمنىا: يىا نىًبيَّ المًَّو ًإنَّا لىنىٍستىٍحًيي, قىاؿى لىٍيسى ذىًلؾى كى

ٍليىٍذكيًر اٍلمىٍكتى كىاٍلًبمى  مىا كىعىى, كى كىل, كىاٍلبىٍطفى كى مىا حى يىاًء فىٍميىٍحفىًظ الرٍَّأسى كى مىٍف أىرىادى اآٍلًخرىةى اٍلحى ى, كى
يىاءً  ؽَّ اٍلحى مىٍف فىعىؿى ذىًلؾى فىقىًد اٍستىٍحيىى ًمفى المًَّو حى ٍسنىاًد « تىرىؾى ًزينىةى الدٍُّنيىا, كى ًحيحي اإلًٍ ًديثه صى ىىذىا حى

اهي "ككافقو الذىبي. رِّجى ـٍ ييخى لى  كى
 .ٓ/ُ( ميزاف االعتداؿ  ٓ
 . ٓ/ُ( ميزاف االعتداؿ  ٔ
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أبػػك  (ُ)( إبػػراىيـ بػػف سػػعد بػػف إبػػراىيـ بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف عػػكؼ الزىػػرمٕ)
نزيؿ بغداد ثقة حجة تيكيمِّـ فيو بال قادح مف الثامنة مات سػنة ( ِ)إسحاؽ المدني

 (ّ)خمس كثمانيف ع
: أبكه, كصالح بف كيسػاف, كالزىػرم, كىشػاـ بػف عػركة, كصػفكاف بػف (ْ)شيكخو

 كشعبة كيزيد بف الياد, كغيرىـ.سميـ, كمحمد بف إسحاؽ, 
: الميث, كقيس بف الربيع, كىما أكبر منو, كيزيػد بػف اليػاد, كشػعبة, (ٓ)تالميذه

كىمػػا مػػف شػػيكخو, كالقعنبػػي, كأبػػك داكد, كأبػػك الكليػػد الطيالسػػياف, كيحيػػى بػػف 
 يحيى النيسابكرم, كابناه يعقكب كسعد, كغيرىـ.

 أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو:
 
 

 أقكاؿ المعدليف: أكالن:
قاؿ أبك حاتـ قاؿ صالح بف أحمد بف حنبؿ عف أبيػو: أحاديثػو مسػتقيمة, كقػاؿ 

 .(ٔ)عبد ا بف أحمد بف حنبؿ عف أبيو: ثقة. 
كقاؿ محمد بف سعد: كػاف عسػرا فػي الحػديث, ككػاف ثقػة كثيػر الحػديث, كربمػا 

 .(ٕ)أخطأ في الحديث

                                 
: بضـ الزال كسككف الياء ككسر الراء, ىذه النسبة إلى زىرة بف كالب بف مرة ( الزىرم ُ

 (.َّٓ/ٔبف كعب بف لؤم. ) األنساب 
 - ُٖٓ/ُتذكرة الحفاظ  - َُُ/ِالجرح كالتعديؿ  - ِّْ/ٕ( انظر )طبقات ابف سعد  ِ

 (.ٖٗتقريب التيذيب ص - ُُِ/ُتيذيب التيذيب  
 .ٖٗ( تقريب التيذيب ص ّ
 .ُُِ/ُالتيذيب ( تيذيب  ْ
 .ُُِ/ُ( المصدر السابؽ  ٓ
 .َُُ/ِ( الجرح كالتعديؿ  ٔ
 .ِّْ/ٕ( طبقات ابف سعد  ٕ
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 (ُ)كقاؿ العجمي: مدني ثقة
قة. سمع مف الزىرم كالكبار, ينفرد بأحاديث تيحتمػؿ لػو, كلكػف : ث(ِ)قاؿ الذىبي

 ليس ىك في الزىرم بذاؾ الثبت.
كقاؿ أيضان: قاؿ إبراىيـ بف حمػزة الزبيػرم: كػاف عنػد إبػراىيـ بػف سػعد عػف ابػف 
إسػػحاؽ نحػػك مػػف سػػبعة عشػػر ألػػؼ حػػديث فػػي األحكػػاـ سػػكل المغػػازم ركاىػػا 

 .(ّ). كقع لي حديثو عاليا البخارم عنو, كىك محتج بو في كتب اإلسالـ
كقاؿ مغمطام: كقاؿ أبك أحمد الجرجاني: ىػك مػف ثقػات المسػمميف, حػدث عنػو 

 .(ْ)جماعة مف األئمة, كلـ يختمؼ أحد في الكتابة عنو بالككفة كالبصرة كبغداد
 .(ْ)كبغداد

كقاؿ ابف حجر: ثقة حجة قالو بف معيف, كقاؿ أحمػد كالعجمػي كأبػك حػاتـ ثقػة, 
را حيف سػمع مػف الزىػرم, كقػاؿ ابػف عػدم ىػك ثقػة كقاؿ صالح جزرة كاف صغي

مف ثقات المسمميف, ثـ ركل عف عبد ا بف أحمد بف حنبؿ عف أبيو قاؿ ذكر 
بػراىيـ  عند يحيى بف سعيد إبراىيـ بف سعد كعقيؿ بف خالد فجعؿ يقكؿ عقيؿ كا 
بػػف سػػعد كأنػػو يضػػعفيما قػػاؿ أحمػػد كأيػػش ينفػػع ىػػذا ىػػذاف ثقتػػاف لػػـ يخبرىمػػا 

 .(ٓ)لو الجماعةيحيى أخرج 
كقاؿ أبك داكد سمعت أحمد يقكؿ: "كاف ككيع كؼ عػف حػديث إبػراىيـ بػف سػعد 

 .(ٔ)ثـ حدث عنو بعد". قمت: لـ قاؿ ال أدرم إبراىيـ ثقة
كقاؿ ابف عدم: "كقكؿ مف تكمـ في إبراىيـ بف سعد مما ذكرناه بمقدار ما تكمػـ 

بػراىيـ بػف سػعد مػف ثقػا ت المسػمميف حػدث عنػو فيو تحامالن عميو فيما قالػو, كا 

                                 
 .ِٓ( تاريخ الثقات  ص ُ
 .ّٔ( مف تكمـ فيو كىك مكثكؽ ص  ِ
 .ُٖٓ/ُ( تذكرة الحفاظ  ّ
 .َِٔ/ُ( إكماؿ تيذيب الكماؿ  ْ
 .ّٖٖ( ىدم  السارم: ص ٓ
 .ِِْ( سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد ص ٔ
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جماعػػة مػػف األئمػػة ... , كإلبػػراىيـ بػػف سػػعد أحاديػػث صػػالحة مسػػتقيمة عػػف 
الزىرم كعف غيره, كلـ يتخمػؼ أحػد عػف الكتابػة عنػو بالككفػة كالبصػرة كبغػداد, 

 .(ُ)كىك مف ثقات المسمميف
قاؿ أحمد بف حنبؿ سمعت إبراىيـ بف سعد يقكؿ كا ما رأيػت بالمدينػة سػكراف 

 (ِ)َرجت منياقط حتى خ
 أقكاؿ المجرحيف: :ثانيان 

قاؿ عبد ا بف أحمد: حدثني أبي. قاؿ: ذكرنا عند يحيػى بػف سػعيد حػديثا مػف 
بػراىيـ بػف سػعد   عقيػؿ  حديث عقيؿ. فقاؿ لي يحيى: يػا أبػا عبػد ا, عقيػؿ كا 
براىيـ بف سعد   كأنػو يضػعفيما. قػاؿ أبػي: كأم شػيء ينفعػو مػف ذا, ىػؤالء  كا 

 . (ّ)برىما يحيثقات, لـ يخ
قػاؿ صػالح جػزرة: "حديثػو عػف الزىػرم لػيس  (ْ)كاف يحيى بف سعيد: ال يرضاه.

 (ٓ)بذاؾ؛ ألنو كاف صغيران حيف سمع مف الزىرم.
قػػػاؿ فيػػػو ابػػػف حبػػػاف فػػػي المجػػػركحيف "كركل عػػػف أبيػػػو عػػػف الثقػػػات األشػػػياء 
المقمكبػػػات, ال يشػػػبو حديثػػػو حػػػديث الثقػػػات ... ال يجػػػكز االحتجػػػاج بخبػػػره إذا 

 (ٔ)انفرد".
 القكؿ الراجح:

بعد دراسة أحكاؿ الراكم إبراىيـ بف سعد, يظير أنو كثقو جمع, كىـ: يحيى بػف 
معيف, كاحمد, كالنسائي, كأبػك حػاتـ, كابػف عػدم, كالػذىبي, كابػف حجػر. كانمػا 
كػػاف يحيػػى بػػف سػػعيد ال يرضػػاه ألنػػو كػػاف عمػػى بيػػت المػػاؿ, أم بسػػبب عممػػو, 

                                 
 .َّْ/ُ( الكامؿ في الضعفاء  ُ
 .َِْ/ِ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ  ِ
 .ِٕ/ُ( مكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ  ّ
 .ّٖٖ( ىدم السارم ص ْ
 .ّٖٖ( ىدم السارم ص ٓ
 .َْ/ِ( المجركحيف البف حباف   ٔ
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ىػذا مخػالؼ لمػف كثقػو مػف الكبػار, كلػـ يبػيف كقاؿ صػالح جػزرة: لػيس بػذاؾ, ك 
سبب تضعيفو, لذا صدؽ كأصاب ابػف حجػر, بقكلػو: ثقػة, حجػة, تيكمػـ فيػو بػال 

 قادح, فيك ثقة, كا اعمـ.
ثقة حػافظ  ّنزيؿ بغداد (ِ)أبك إسحاؽ الطبرم( ُ)(  إبراىيـ بف سعيد الجكىرمٖ)

 تيكيمِّـ فيو بال حجة مف العاشرة 
 (ْ)ْف ـ مات في حدكد الخمسي

شيكخو: أبك أسامة, كابف عيينة, كأبي أحمػد الزبيػرم, كأسػكد بػف عػامر, كأبػي 
 (ٓ)ضمرة, كالكاقدم, كعبد الكىاب الثقفي, كغيرىـ.

البخػػارم, كزكريػػاء السػػجزم, كالبجيػػرم, كأبػػك حػػاتـ,  تالميػػذه: الجماعػػة سػػكل
 كمكسى بف ىاركف, كابف صاعد, كغيرىـ.

 و:أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ في
 أكالن: أقكاؿ المعدليف:
 (ٔ)قاؿ النسائي: ثقة.

 (ٕ)قاؿ ابف أبي حاتـ قاؿ سمعت أبي يقكؿ كتبت عنو, ككاف يذكره بالصدؽ.
 (ُ)قاؿ الخطيب: ككاف مكثرا ثقة ثبتا, صنؼ المسند.

                                 
لنسبة إلى ( الجكىرم: بفتح الجيـ كالياء كبينيما الكاك الساكنة كفي آخرىا الراء, ىذه ا ُ

 (.ُِْ/ّبيع الجكىر, اختص بو جماعة. ) األنساب 
( الطبرم: بفتح الطاء الميممة كالباء  المنقكطة بنقطة بعدىا راء ميممة, ىذه النسبة إلى  ِ

 (.ّٗ/ٗطبرستاف, كىي آمؿ ككاليتيا. ) األنساب 
  - ُٖٔ/ٔتاريخ بغداد - ِٖمشيخة النسائي ص - َُْ/ِ( انظر )الجرح كالتعديؿ  ّ

 (.ٖٗالتقريب ص -ُِّ/ُتيذيب التيذيب  - ّٓ/ُميزاف االعتداؿ 
 .ٖٗ( التقريب ص ْ
 .ُِّ/ُ( تيذيب التيذيب  ٓ
 .ِٖ( مشيخة النسائي ص ٔ
 .َُْ/ِ( الجرح كالتعديؿ  ٕ
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كقاؿ أبك العباس البراثي: قاؿ أحمد بف حنبؿ, كسػألو مكسػى بػف ىػاركف, كىػك 
جكىرم. فقاؿ: كثير الكتاب, كتب فأكثر, كاستأذنو معي, عف إبراىيـ بف سعيد ال

 (ِ)في الكتابة عنو فأذف لو.
الحػػافظ الثقػػة قػػاؿ الخطيػػب كغيػػره ثقػػة كقػػاؿ ابػػف (ّ)قػػاؿ الػػذىبي: أحػػد األعػػالـ

بػراىيـ  خراش سمعت حجاج بػف الشػاعر يقػع فيػو قمػت ال عبػرة بكقكعػو فيػو, كا 
 (ْ)حجة بال ريب.

 (ٓ)براىيـ بف سعيد الجكىرم, فقاؿ: ثقة.قاؿ السممي: سألت الدارقطني, عف إ
 أقكاؿ المجرحيف :ثانيان 

كقاؿ ابف  حجر: كفي تاريخ الخطيػب عػف ابػف خػراش. قػاؿ سػمعت حجػاج بػف 
الشاعر يقكؿ رأيت إبػراىيـ بػف سػعيد عنػد أبػي نعػيـ كأبػك نعػيـ يقػرأ كىػك نػائـ, 

سػمع  ككاف الحجاج يقع فيو. قمت: كابف خراش رافضي كلعػؿ الجػكىرم كػاف قػد
 (ٔ)ذلؾ الجزء مف أبي نعيـ قبؿ ذلؾ.

 القكؿ الراجح:
 بعد دراسة أحكاؿ إبراىيـ بف سعيد الجكىرم, يظير انو قد كثقو جمع:

كىػػـ: احمػػد, كأبػػك حػػاتـ,  كالنسػػائي, كالػػدارقطني, كالخطيػػب, كالػػذىبي, كابػػف 
حجر, كخالفيـ حجاج ابف الشاعر: ألنو كاف يقع فيو, كقد رده الذىبي, بقكلو: 

عبرة بيذا, كابراىيـ حجػة بػال ريػب كلعػؿ الجػكىرم كػاف قػد سػمع ذلػؾ الجػزء  ال
مف أبي نعيـ قبؿ ذلؾ, كقد أصاب ابف حجر, بقكؿ: ثقػة, حػافظ, تيكمػـ فيػو بػال 

 حجة, لذا فيك: ثقة, ال بأس بو, كقد اخطأ حجاج في تضعيفو, كا اعمـ.

                                                                             
 .ُٖٔ/ٔ( تاريخ بغداد ُ
 .ِٗ/ُ( مكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ  ِ
 .ّٓ/ُ( ميزاف االعتداؿ  ّ
 .ّْت المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ ص( الركاة الثقا ْ
 .ّٕ( مكسكعة أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني ص ٓ
 .ُِٓ/ُ( تيذيب التيذيب  ٔ
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بي معاكيػة الضػرير ( إبراىيـ بف محمد بف خاـز بمعجمتيف أبك إسحاؽ ابف أٗ)
صػػػدكؽ ضػػػعفو األزدم بػػػال حجػػػة مػػػات سػػػنة سػػػت كثالثػػػيف مػػػف (ِ) (ُ)الكػػػكفي
 (ّ)العاشرة د
 : أبكه, كأبي بكر بف عياش, كيحيى بف عيسى الرممي.(ْ)شيكخو
: أبػػك داكد, كبقػػي بػػف مخمػػد, كعمػػي بػػف الحسػػيف بػػف الجنيػػد الػػرازم (ٓ)تالميػػذه

 كعبيد بف غناـ كغيرىـ.
 لتعديؿ فيو:أقكاؿ عمماء الجرح كا
 أكالن: أقكاؿ المعدليف:

 : ال بأس بو, صدكؽ صاحب سنة. (ٔ)قاؿ أبك زرعة
 (ٕ)قاؿ مغمطام: قاؿ أبك عمي الجياني ثقة 

قاؿ ابف حجر: كثقو أبك الطاىر المدني نزيؿ مصر, كمسممة بف قاسـ 
األندلسي كأبك عمي الجياني في شيكخ أبي داكد كأبك الحسف بف القطاف 

 .(ٖ)كغيرىـ. 
 أقكاؿ المجرحيف: :ثانيان 

                                 
( الككفي: بضـ الكاؼ كفي آخرىا الفاء, ىذه النسبة إلى بمدة بالعراؽ, كىي مف أميات  ُ

مف  بالد المسمميف, بنيت في زماف عمر ابف الخطاب رضى ا عنو, خرج منيا جماعة
 (.ُِٕ/ُُالعمماء كالمحدثيف قديما كحديثا. ) األنساب 

تقريب التيذيب   - ُّٓ/ُتيذيب التيذيب   - ٔٔ( انظر )المغنى في الضعفاء  ص ِ
 (.ّٗص
 .ّٗ( تقريب التيذيب ص ّ
 .ُّٓ/ُ( تيذيب التيذيب   ْ
 .ُّٓ/ُ( المصدر السابؽ  ٓ
 .ِْٖ/ّ( الضعفاء: ألبي زرعة الرازم  ٔ
 . ِّٕ/ُيذيب الكماؿ ( إكماؿ ت ٕ
 .ُّٓ/ُ( تيذيب التيذيب  ٖ
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 (ُ) قاؿ عبد الباقي بف قانع: ضعيؼ.
 .(ِ)كقاؿ أبك الفتح األزدم: "فيو ليف".  

 القكؿ الراجح :
ما ذىب إليو ابف حجر كمف معو في قكلو صدكؽ لكثرتيـ كمف ضعفو بال 

 حجة كا اعمـ.
صدكؽ ضعفو األزدم بال حجة مف الثامنة  (ّ)( أسامة بف حفص المدنيَُ)
 (ْ)خ

شيكخو: ىشاـ بف عركة, كمكسى بف عقبة, كيحيى بف سعيد األنصارم, 
 .(ٓ)كغيرىـ

 .(ٔ)تالميذه: أبك ثابت المديني كيحيى بف إبراىيـ بف أبي قتيمة
 أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو:

 أكالن: أقكاؿ المعدليف:
ايتو ذكره الدار قطني في كتابو" ذكر أسماء التابعيف كمف بعدىـ ممف صحت رك 

 (ٕ)عف الثقات عند البخارم كمسمـ
 (ٖ)كأكرده البخارم في التاريخ كلـ يتكمـ فيو.

                                 
 . ِّٕ/ُ( إكماؿ تيذيب الكماؿ  ُ
 .ُّٓ/ُ( تيذيب التيذيب  ِ
تقريب التيذيب  - َِٔ/ُتيذيب التيذيب  - ٔٔ( ينظر )المغنى في الضعفاء  ص ّ

 (.ٖٗص
 . ٖٗ( تقريب التيذيب ص ْ
 .َِٔ/ُ( تيذيب التيذيب  ٓ
 .َِٔ/ُ( المصدر السابؽ  ٔ
 .ٕٕ/ُذكر أسماء التابعيف كمف بعدىـ ممف صحت ركايتو (  ٕ
 .ِّ/ِ( التاريخ الكبير  ٖ
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قاؿ الذىبي: ثقة ضعفو األزدم كحده ركل البخارم حديثا بمتابعة جماعة 
 ّ(ِ)كقاؿ صدكؽ ضعفو أبك الفتح األزدم بال حجة.  ركل عنو أربعة  (ُ)لو.

رم كمسمـ كما انفرد كؿ كاحد ذكره الحاكـ في كتابو" تسمية مف أخرجيـ البخا
 (ْ)منيما.
 أقكاؿ المجرحيف: :ثانيان 

 (ٕ) "مجيكؿ" كقاؿ األزدم: ضعيؼ. (ٔ)(ٓ)قاؿ الاللكائي
 القكؿ الراجح :

الحاصؿ أف تضعيؼ األزدم مبيـ, كأيضا فإف األزدم غير معتمد, ألنو ىك 
ذا متكمـ فيو, فأسامة محتج بو. كقد رد اإلماـ الذىبي تضعيؼ األزدم, كك

تجييؿ الاللكائي. قاؿ ابف حجر: قاؿ أبك القاسـ الاللكائي مجيكؿ قمت لو في 

                                 
 .ٔٔ( المغنى في الضعفاء  ص ُ
 .ُْٕ/ُ( ميزاف االعتداؿ  ِ
إبراىيـ بف حمزة الزبيرم, كمحمد بف الحسف بف زبالة المخزكمي, ( كىؤالء األربعة ىـ:  ّ

إبراىيـ بف أبي قتيمة. ) تيذيب الكماؿ  كأبك ثابت محمد بف عبيد ا المديني, كيحيى بف
ِ/ّّّ.) 
 .ٖٕ( تسمية مف أخرجيـ البخارم ص ْ
 ( الاللكائي: ىك ىبة ا بف الحسف بف منصكر, الطبرم الرازم, أبك القاسـ الاللكائي. ٓ

ركم عف: عيسى بف عمي الكزير, كأبا طاىر المخمص, كجعفر بف فناكي الرازم, كغيرىـ. 
الخطيب: كابنو محمد بف ىبة ا, كمكي الكرجي السالر, كغيرىـ. قاؿ ركل عنو: أبك بكر 

الخطيب: كاف يفيـ كيحفظ, كصنؼ كتابا في السنة, كعاجمتو المنية, خرج إلى الدينكر, 
كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ  فأدركو أجمو بيا في شير رمضاف سنة ثماف عشرة كأربع مائة.

اؿ شجاع الذىمي: لـ يخرج عنو شيء مف الحديث إال كقالمجكد , مفيد بغداد في كقتو.  
 (.ُّٔ/ُّاليسير. ) سير أعالـ النبالء 

 .ّٗ( اليداية كاإلرشاد ص ٔ
 .ُْٕ/ُ( ميزاف االعتداؿ  ٕ
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الصحيح حديث كاحد في الذبائح بمتابعة أبي خالد األحمر كالطفاكم كقرأت 
 (ُ)بخط الذىبي في ميزانو ليس بمجيكؿ فقد ركل عنو أربعة.

]كقد  (ِ)( إسحاؽ بف إبراىيـ بف يزيد أبك النضر الدمشقي الفراديسيُُ)
صدكؽ ضعؼ بال مستند مات ( ّ)ينسب إلى جده[ مكلى عمر ابف عبد العزيز

 (ْ)سنة سبع كعشريف كلو ست كثمانكف سنة مف العاشرة خ د س
شيكخو: يحيى بف حمزة الحضرمي, كأبي ضمرة, كشعيب بف إسحاؽ, كصدقة 

 (ٓ)بف خالد, كمحمد بف شعيب ابف شابكر, كغيرىـ.
و إلى جده كأبك داكد, كمحمد بف عكؼ, كأبك زرعة تالميذه: البخارم كربما نسب

الدمشقي, كأبك عبد الممؾ أحمد بف إبراىيـ البسرم, كيزيد بف محمد بف عبد 
 (ٔ)الصمد, كعثماف بف خرزاد, كعبد الصمد ابف عبد الكىاب الحمصي, كغيرىـ.

 (ٔ)كغيرىـ.
 أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو:

 أكالن: أقكاؿ المعدليف:
, كسمعت أبا فقاؿ: كتبت عنو كىك ثقة سئمت أبي عنو قاؿ ابف أبي حاتـ: 

 (ٕ) زرعة يقكؿ: أدركناه كلـ نكتب عنو. كقاؿ أبك مسير: ثقة.

                                 
 .ّٖٗ(  ىدل السارم ص ُ
( الفراديسي: بفتح الفاء كالراء بعدىما األلؼ ثـ الداؿ الميممة كبعدىا الياء آخر الحركؼ  ِ

سيف, ىذه النسبة إلى الفراديس, كىك مكضع بدمشؽ, كليا باب يقاؿ لو باب كفي آخرىا ال
 (.ُُٔ/َُالفراديس. ) األنساب 

تيذيب  - ٖٔالمغني في الضعفاء ص - َِٖ/ِ( ينظر ترجمتو)الجرح كالتعديؿ  ّ
 (.ٗٗالتقريب ص - ُِٗ/ُالتيذيب 

 .ٗٗ( التقريب ص ْ
 .ُِٗ/ُ( تيذيب التيذيب  ٓ
 .ُِٗ/ُ( تيذيب التيذيب  ٔ
 .َِٖ/ِ( الجرح كالتعديؿ  ٕ
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 (ُ)قاؿ أبك زرعة الدمشقي: كاف مف الثقات البكائيف.
 : ثقة. (ِ)كقاؿ الدارقطني

 (ّ)كقاؿ النسائي  : ليس بو بأس.
 (ْ)قاؿ الذىبي: مشيكر ثقة.
ك مسير كالدارقطني كالنسائي كركل عنو أبك داكد قاؿ ابف حجر: كثقو أب
  (ٓ)كاحتج بو النسائي.

 أقكاؿ المجرحيف: :ثانيان 
 (ٕ). كقاؿ ابف حباف ربما خالؼ.(ٔ)قاؿ ابف عدم لو احاديث غير محفكظة

 القكؿ الراجح :
بعد دراسة حاؿ إسحاؽ بف إبراىيـ بف يزيد تبيف  أنو ثقة ربما أخطأ, كجرح 

 نو بسبب أحاديث الحمؿ فييا عمى شيخو.مف جرحو مردكد, أل 
                                 

 .ْْٖ/ّ( الضعفاء: ألبي زرعة الرازم   ُ
 .َُُ( مكسكعة أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني ص ِ
 .ُِٗ/ُ( تيذيب التيذيب  ّ
 .ٖٔ( المغني في الضعفاء ص ْ
 .ّٖٗ(  ىدم السارم ص ٓ
نا الحسف , قاؿ: حدثنا محمد بف ىاركف بف حميد, حدث ُٓٓ/ُ( الكامؿ في الضعفاء :  ٔ

بف عمي الحمكاني, حدثنا إسحاؽ بف إبراىيـ أبك النضر الدمشقي, حدثنا عبد العزيز بف أبي 
حاـز عف ىشاـ بف عركة, عف أبيو, عف عائشة, أف النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ: إنما 

 األعماؿ بالخكاتيـ. 
ضر الدمشقي قاؿ ابف عدم: كىذا الحديث مف حديث ىشاـ بف عركة غير محفكظ, كأبك الن

ىذا يحدث عف يزيد بف ربيعة, كىك دمشقي أيضا, عف أبي األشعث الصنعاني, كىك مف 
صنعاء دمشؽ, عف ثكباف, عف النبي صمى ا عميو كسمـ مقدار عشريف حديثا, كميا غير 
محفكظة, حدثناه عمي بف الحسف بف عبد الجبار البمدم, عف إسحاؽ بف سيار, عنو, 

 الحة, كلـ أر لو أنكر مما ذكرتو.كألبي النضر أحاديث ص
 .ُُُ/ٖ( الثقات  ٕ
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قاؿ ابف حجر ذكر لو األزدم حديثا خالفو فيو مف ىك أضعؼ منو ككذا قاؿ 
 (ُ)ابف حباف ربما خالؼ كأكرد لو ابف عدم أحاديث الحمؿ فييا عمى شيخو.

أبك يكسؼ  (ّ)اليمداني (ِ)( إسرائيؿ بف يكنس بف أبي إسحاؽ السبيعيُِ)
 (ٓ)فيو بال حجة مف السابعة مات سنة ستيف كقيؿ بعدىا عثقة تيكمـ  (ْ)الككفي

 (ٓ)ع
جده, كزياد بف عالقة, كزيد بف جبير ,كعاصـ بف بيدلة, كعاصـ  (ٔ)شيكخو:

سماعيؿ السدم, كمجزأة بف زاىر  األحكؿ, كسماؾ بف حرب, كاألعمش, كا 
 األسممي, كىشاـ بف عركة, كيكسؼ بف أبي بردة, كغيرىـ.

أحمد الزبيرم, كالنضر بف شميؿ, كأبك داكد, كأبك  تالميذه: ابنو ميدم, كأبك
الكليد الطيالسي, كعبد الرزاؽ, كككيع, كيحيى بف آدـ, كمحمد بف سابؽ, كأبك 

 غساف النيدم, كأبك نعيـ, كعمى بف الجعد, كغيرىـ.
 أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو:

 أكالن: أقكاؿ المعدليف:
 (ٕ)اب أبي إسحاؽ.كقاؿ أبك حاتـ: ثقة متقف  مف أتقف أصح

                                 
 .ّٖٗ(  ىدم السارم ص ُ
( السبيعي: بفتح السيف الميممة ككسر الباء المكحدة كسككف الياء المنقكطة مف تحتيا  ِ

باثنتيف كفي آخرىا العيف الميممة, ىذه النسبة إلى سبيع كىك بطف مف ىمداف. )األنساب 
ٕ/ٖٔ.) 
تح الياء كسككف الميـ كفتح الداؿ الميممة, ىي منسكبة إلى ىمداف, كىي ( اليمداني: بف ّ

 (. ُْٗ/ُّكىي قبيمة مف اليمف نزلت الككفة. )األنساب
 - ٓٔ/ْتاريخ ابف معيف )ركاية الدكرم(  - ِّٓ/ٔ( ينظر ترجمتو )الطبقات الكبرل  ْ

مكثكؽ مف تكمـ فيو كىك  - ّٖٖ/ِتاريخ ابف أبي خيثمة  - ُّّ/ِالجرح كالتعديؿ 
 (.َُْتقريب التيذيب ص - ُِٔ/ُتيذيب التيذيب  - َُُص
 . َُْ( تقريب التيذيب ص ٓ
 .ُِٔ/ُ( تيذيب التيذيب  ٔ
 .ُّّ/ِ( الجرح كالتعديؿ  ٕ
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, كرد أحاديثو مع ككنيا كثيرة في  قاؿ الذىبي: ثقة إماـ, ضعفو ابف حـز
 (ُ)الصحاح

كقاؿ أيضان: إسرائيؿ اعتمده البخارم كمسمـ في األصكؿ كىك في الثبت 
كاألسطكانة, فال يمتفت إلى تضعيؼ مف ضعفو, نعـ شعبة أثبت منو إال في 

 (ِ)أبي إسحاؽ.
خيثمة  سمعت يحيى بف معيف يقكؿ: إسرائيؿ بف يكنس  كقاؿ أبك بكر بف أبي

 (ّ)ثقة.
كقاؿ عباس الدكرم: سمعت يحيى يقكؿ: إسرائيؿ أثبت في أبي إسحاؽ مف 

 . قاؿ : كسمعت يحيى يقكؿ: إسرائيؿ أثبت حديثا مف شريؾ.(ْ)شيباف
 (ٓ)كقاؿ الدارقطني: إسرائيؿ مف الحفاظ عف أبي إسحاؽ.

الرحمف نا صالح بف أحمدنا عمي ابف المديني قاؿ قاؿ أبك حاتـ : حدثنا عبد 
سمعت عبد الرحمف ابف ميدم, عف عيسى بف يكنس : قاؿ لي إسرائيؿ: كنت 

 (ٔ)أحفظ حديث أبي إسحاؽ, كما أحفظ السكرة مف القرآف.
قاؿ صالح بف أحمد بف حنبؿ, عف أبيو: إسرائيؿ عف أبي إسحاؽ فيو ليف, 

 (ٕ)سمع منو بآخرة.
فقاؿ كأصٌح  (ُ)كقد سئؿ عف حديث "التمس لي ثالثة أحجار" قاؿ أبك عيسى:

شيء في ىذا عندم حديث إسرائيؿ كقيس, عف أبي إسحاؽ, عف أبي عبيدة؛ 
 (ِ)ألف إسرائيؿ أثبت كأحفظ لحديث أبي إسحاؽ.

                                 
 .َُُ( مف تكمـ فيو كىك مكثكؽ ص ُ
 .َِٗ/ُ( ميزاف االعتداؿ  ِ
 .ّٖٖ/ِ( تاريخ ابف أبي خيثمة  ّ
 .ٔ/ْ( تاريخ ابف معيف )ركاية الدكرم(  ْ
 .ُُٗ( مكسكعة أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني ص ٓ
 .َّّ/ِالجرح كالتعديؿ   ٔ
 .َٗ/ُ( مكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ  ٕ
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كقاؿ أبك طالب: سئؿ أحمد: أييما أثبت شريؾ, أك إسرائيؿ؟ قاؿ: إسرائيؿ كاف 
شريؾ. قمت: مف أحب إليؾ يكنس أك إسرائيؿ يؤدم ما سمع, كاف أثبت مف 

 (ّ)في أبي إسحاؽ؟ قاؿ: إسرائيؿ, ألنو كاف صاحب كتاب.
كقاؿ عباس الدكرم, عف يحيى بف معيف  : كاف القطاف ال يحدث عف إسرائيؿ 
كال شريؾ. قاؿ عباس: كسئؿ يحيى عف إسرائيؿ, فقاؿ: قاؿ يحيى بف آدـ: كنا 

 .(ْ)اف إسرائيؿ ال يحفظ, ثـ حفظ بعد نكتب عنده مف حفظو, قاؿ يحيى: ك
كقاؿ ابف سعد: ككاف ثقة, حدث عنو الناس حديثا كثيرا, كمنيـ مف 

 (ٓ)يستضعفو
كقاؿ عبد ا: كاف الثكرم يحدث عف الرجؿ عشرة أك نحكىا, كيحدث عف 

 .(ٔ)إسرائيؿ عشريف, ثالثيف, ككاف إسرائيؿ صاحب كتاب, كالثكرم يحفظ
بات قاؿ أحمد ثقة كتعجب مف حفظو, كقاؿ مرة ىك قاؿ ابف حجر: أحد األث

كابف معيف كأبك داكد كاف أثبت مف شريؾ, كقاؿ أيضا كاف القطاف يحمؿ عميو 
في حاؿ أبي يحيى القتات, قاؿ ركل عنو مناكير. كبعد ثبكت ذلؾ كاحتجاج 
الشيخيف بو ال يحمؿ مف متأخر ال خبرة لو بحقيقة حاؿ مف تقدمو أف يطمؽ 

ؿ الضعؼ كيرد األحاديث الصحيحة التي يركييا دائما الستناده إلى عمى إسرائي
                                                                             

, عىٍف أىًبي ّٖٓٔ/ َُِ/ٔ( أحمد في مسنده:  ُ دَّثىنىا ًإٍسرىاًئيؿي ًكيعه, حى دَّثىنىا كى , قاؿ: حى
ٍبًد اً  اؽى, عىٍف أىًبي عيبىٍيدىهى, عىٍف عى ًتًو, فىقىاؿى ًإٍسحى اجى ـى ًلحى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى رىجى النًَّبيُّ صى : خى , قىاؿى

ٍيًف, كىأى  رى جى ذى اٍلحى : فىأىخى ٍكثىةو, قىاؿى رى ٍيًف كى رى جى : فىأىتىٍيتيوي ًبحى ارو ", قىاؿى ثىةى أىٍحجى ٍلقىى ًلي : " اٍلتىًمٍس ًلي ثىالى
: " ًإنَّيىا ًرٍكسه "  قىاؿى ٍكثىةى, كى قاؿ شعيب األرناؤكط: صحيح, كىذا إسناد ضعيؼ النقطاعو, الرَّ

, لـ يسمع مف أبيو, كبقية رجالو ثقات رجاؿ -كىك ابف عبد ا بف مسعكد-أبك عبيدة 
 الشيخيف.

 .ِْٓ/ُ( سؤاالت الترمذم لمبخارم  ِ
 .َٗ/ُ( مكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ  ّ
 .ٓٔ/ْ( تاريخ ابف معيف )ركاية الدكرم(  ْ
 .ِّٓ/ٔ( الطبقات الكبرل  ٓ
 .ّٔٔ/ّ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ  ٔ
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ككف القطاف كاف يحمؿ عميو مف غير أف يعرؼ كجو ذلؾ الحمؿ كقد بحثت 
عف ذلؾ فكجدت اإلماـ أبا بكر بف أبي خيثمة قد كشؼ عمة ذلؾ كأبانيا بما 
ف فيو الشفاء لمف أنصؼ قاؿ ابف أبي خيثمة في تاريخو قيؿ ليحيى بف معي

إف إسرائيؿ ركل عف أبي يحيى القتات ثالثمائة كعف إبراىيـ بف مياجر 
ثالثمائة يعني مناكير فقاؿ لـ يؤت منو أتى منيما قمت كىك كما قاؿ بف معيف 
فتكجو أف كالـ يحيى القطاف محمكؿ عمى أنو أنكر األحاديث التي حدثو بيا 

نما ىي مف قبؿ أبي يحيى  إسرائيؿ عف أبي يحيى فظف أف النكارة مف قبمو كا 
كما قاؿ ابف معيف كأبك يحيى ضعفو األئمة النقاد فالحمؿ عميو أكلى مف 

  (ُ)الحمؿ عمى مف كثقكه كا أعمـ احتج بو األئمة كميـ.
 ثانيان: أقكاؿ المجرحيف:

 .(ِ)قاؿ ابف حـز الظاىرم: ضعيؼ
ل قاؿ ابف حجر: كاف القطاف يحمؿ عميو في حاؿ أبي يحيى القتات فقاؿ رك 

 (ّ)عنو مناكير.
 القكؿ الراجح :

بعد دراسة حاؿ إسرائيؿ بف يكنس , ظير انو كثقو جمع, كتضعيفو بسبب 
األحاديث المناكير التي ركاىا تضعيؼ مردكد, ألف العيدة فييا عمى أبي يحيى 

براىيـ بف المياجر.  القتات, كا 
 (ُ)مدنيمكالىـ أبك إسحاؽ ال (ْ)( إسماعيؿ بف إبراىيـ بف عقبة األسدمُّ)

 (ِ)ثقة تكمـ فيو بال حجة مف السابعة مات في خالفة الميدم خ تـ س

                                 
 .َّٗ( ىدم السارم: ص ُ
 .  ُّّ/ٗ( المحمى  ِ
 .َّٗ( ىدل السارم ص ّ
( األسدم: بفتح اليمزة كسككف السيف الميممة كبعدىا الداؿ الميممة, ىذه النسبة الى  ْ

 (.ُِّ/ُاألزد فيبدلكف السيف مف الزام. ) األنساب 
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 عمو مكسى, كالزىرم, كنافع, كىشاـ بف عركة, كعائشة بنت سعد. (ّ)شيكخو:
تالميذه: إسماعيؿ بف أبي أكيس, كسعيد بف أبي مريـ, كخالد بف مخمد, كابف 

 أبي فديؾ, كيحيى بف أيكب, كغيرىـ.
 كالتعديؿ فيو: أقكاؿ عمماء الجرح
 :أكالن: أقكاؿ المعدليف

 (ْ)قاؿ عباس الدكرم, عف يحيى بف معيف: ثقة.
قاؿ ابف الجنيد: قمت ليحيى بف معيف: إسماعيؿ بف إبراىيـ بف عقبة؟ فقاؿ: 

 .(ٓ)ثقة 
قاؿ ابف أبي شيبة: كسألت عميا عف اسماعيؿ بف ابراىيـ بف عقبو فقاؿ كاف 

 (ٔ)ثقة.ذاؾ مف أىؿ المدينو ككاف عندنا 
 (ٕ)كقاؿ أبك حاتـ : ال بأس بو.

قاؿ ابف سعد: لقي نافعا مكلى ابف عمر كعائشة بنت سعد بف أبي كقاص , 
 كقاؿ أبك داكد: ليس بو بأس.(ٖ)كحدث عنيما حديثا صالحا.

 (ٗ)كقاؿ الدارقطني: ما عممت إال خيرا, أحاديثو صحاح تقية.

                                                                             
 - ُُٕ/ّتاريخ ابف معيف )ركاية الدكرم(  - ُْٖ/ٓر ترجمتو )طبقات ابف سعد ( ينظ ُ

 (.َُٓتقريب التيذيب ص -ِِٕ/ُتيذيب التيذيب  - ُِٓ/ِالجرح كالتعديؿ 
 .َُٓ( تقريب التيذيب ص ِ
 .ِِٕ/ُ( تيذيب التيذيب  ّ
 .ُُٕ/ّ( تاريخ ابف معيف )ركاية الدكرم(  ْ
 .ِّٖ( سؤاالت ابف الجنيد ص ٓ
 .ُُٖسؤاالت ابف أبي شيبة لعمي بف المديني ص ( ٔ
 .ُِٓ/ِ( الجرح كالتعديؿ  ٕ
 .ُْٖ/ٓ( طبقات ابف سعد  ٖ
 .َُِ( مكسكعة أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني ص ٗ
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ائي كغيره, كابف معيف ... قاؿ الذىبي: ضعفو األزدم كالساجي, ككثقو النس 
كقد احتج بإسماعيؿ أبك عبد ا )البخارم( كأبك عبد الرحمف )النسائي( 

 (ُ)كناىيؾ بيما"
قاؿ ابف حجر:  كثقو النسائي كيحيى بف معيف كأبك حاتـ كغيرىـ كتكمـ فيو 
الساجي كتبعو األزدم بكالـ ال يستمـز قدحا كقد احتج بو البخارم كالنسائي 

 (ِ)را عنو.لكف لـ يكث
 ثانيان: أقكاؿ المجرحيف:
 ضعفو األزدم كالساجي.

 القكؿ الراجح :
ابف سعد, كابف  :كىـ جمع كثقو انو ظير ,إسماعيؿ بف إبراىيـ  حاؿ دراسة بعد

كأبك حاتـ , كالنسائي, كالدارقطني, كابف  معيف, كعمي بف المديني, كأبك داكد,
مخالفيف جمع مف النقاد  ب,حجر, كضعفو الساجي, كاالزدم, دكف بياف السب
لذا أصاب ابف حجر, بقكلة:  الذيف ال يحؽ ليـ مخالفتيـ إال ببياف السبب,

 ثقة, تيكمـ فيو بال حجة, فيك ثقة, ليس بو بأس, كا اعمـ.
بضـ الزام أبك إسحاؽ  (ّ)( إسماعيؿ بف رجاء بف ربيعة الزبيدمُْ)

 (ٓ)ْمسة ـ ثقة تكمـ فيو األزدم بال حجة مف الخا (ْ)الككفي
 أبكه,  كأكس بف ضمعج, كعبد ا بف أبي اليذيؿ, كغيرىـ. (ُ)شيكخو:

                                 
 .ُِٓ/ُ( ميزاف االعتداؿ  ُ
 .َّٗ( ىدل السارم ص ِ
مف بالد  بمدة -( الزبيدم: بفتح الزال ككسر الباء كسككف الياء كالداؿ غير المنقكطة ّ

 (.ِِٔ/ٔاليمف مف مشاىير البالد, كاف بيا جماعة مف المحدثيف كالعمماء. ) األنساب 
 -َٖ/ُالعمؿ البف أبي حاتـ  -ٖٔٓ/ّ( ينظر ترجمتو )تاريخ ابف معيف )ركاية الدكرم(  ْ
 ِٔٗ/ُتيذيب التيذيب  - ِِٕ/ُميزاف االعتداؿ   - ُٖٔ/ِالجرح كالتعديؿ  -َٖ/ُ
 (.َُٕتقريب التيذيب ص -
 .َُٕ( تقريب التيذيب ص ٓ
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تالميذه: األعمش كىك مف أقرانو, كشعبة, كالمسعكدم, كفطر بف خميفة, 
دريس بف يزيد األكدم, كغيرىـ.  كا 
 أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو:

 أكالن: أقكاؿ المعدليف:
 (ّ): ثقة.(ِ)لنسائي, كالذىبيقاؿ يحيى بف معيف, كأبك حاتـ, كا

 (ْ)قاؿ يحيى: إسماعيؿ بف رجاء أكثؽ مف السدل.
كقاؿ ابف أبي حاتـ , عف األعمش: كاف يجمع صبياف المكاتب كيحدثيـ لكي 

 .( ٓ)ال ينسى حديثو
 ركل لو الجماعة سكل البخارم.

 ثانيان: أقاؿ المجرحيف:
 (ٔ)ديث.قاؿ الذىبي: كقاؿ أبك الفتح األزدم كحده: منكر الح

 القكؿ الراجح :
إسماعيؿ بف رجاء تبيف لنا أنو ثقة كما قاؿ بذلؾ يحيى بف  بعد دراسة حاؿ

معيف كأبي حاتـ, كالنسائي, كالذىبي كأف تضعيؼ األزدم مبيـ, كأيضا فإف 
األزدم غير معتمد, ألنو ىك متكمـ فيو, قاؿ ابف حجر: تكمـ فيو األزدم بال 

فإسماعيؿ محتج بو, كا  كمـ فيو بال حجة,لذا أصاب, بقكلو: ثقة, تي  حجة,
 اعمـ.

                                                                             
 .ِٔٗ/ُ( تيذيب التيذيب  ُ
 .ِْٓ( الكاشؼ ص ِ
 .ُٖٔ/ِ( الجرح كالتعديؿ  ّ
 .ٖٔٓ/ّ( تاريخ ابف معيف )ركاية الدكرم(  ْ
 .َٖ/ُ( العمؿ البف أبي حاتـ  ٓ
 .ِِٕ/ُ( ميزاف االعتداؿ  ٔ
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]كقد ينسب إلى ( ُ)( إسماعيؿ بف عبد ا بف زرارة أبك الحسف الرقيُٓ)
صدكؽ تكمـ فيو األزدم بال حجة مف العاشرة أيضا كىك أقدـ مف الذم  (ِ)جده[

 (ّ)قبمو مات سنة تسع كعشريف تمييز
سماعيؿ (ْ)شيكخو: بف عياش, كشعيب بف صفكاف,  حماد بف زيد, كشريؾ, كا 

كعبيد ا بف عمر, كالرقي, كمحمد بف ربيعة الكالبي, كعبد الكىاب الثقفي, 
 كيعمى بف األشدؽ, كغيرىـ.

سماعيؿ سمكيو, كأحمد بف يكنس الضبي, كعبد ا  تالميذه: ابنو إبراىيـ, كا 
 بف أحمد بف حنبؿ, كأبك شعيب الحراني, كأبك بكر الصغاني, كغيرىـ.

 كاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو:أق
 أكالن: أقكاؿ المعدليف:

 .(ٓ)ذكره ابف حباف في الثقات
قاؿ الخطيب البغدادم: حدثني الحسف بف محمد الخالؿ, عف أبي الحسف 

 ٔ))الدارقطني, قاؿ: إسماعيؿ ابف عبد ا السكرم: ثقة.
ذكر فيما أحسب:  -قاؿ العالمة مغمطام: قاؿ المزم مقمدا البف عساكر 

الدارقطني كالبرقاني أف البخارم ركل عنو, كلـ يذكر ذلؾ غيرىما. كفيو نظر, 
فإف أبا عبد ا الحاكـ ذكره فييـ أيضا, ككذا صاحب الزىرة, كقاؿ: ركل عنو 

                                 
ة كىي بمدة عمى ( الرقي: بفتح الراء كفي آخرىا القاؼ المشددة, ىذه النسبة إلى الرق ُ

نما سميت الرقة ألنيا عمى شط الفرات,  طرؼ الفرات مشيكرة مف الجزيرة, بت بيا ليمة كا 
 (.ُٔٓ/ٔككؿ أرض تككف عمى الشط فيي تسمى الرقة. ) األنساب 

تيذيب التيذيب  - ُِٖ/ِإكماؿ تيذيب الكماؿ  - َِْ/ٕ( ينظر ترجمتو )تاريخ بغداد  ِ
 (.َُٖالتقريب ص - َّٖ/ُ
 .َُٖالتقريب ص(  ّ
 .َّٖ/ُ( تيذيب التيذيب  ْ
 .ََُ/ٖ( الثقات  ٓ
 .َِْ/ٕ( تاريخ بغداد  ٔ
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عشرة أحاديث, كالحافظ أبك إسحاؽ الحباؿ كنسبو تعزيا, كأبك الكليد الباجي 
ف مندة, كأبك عبد ا محمد بف في كتاب الجرح كالتعديؿ, كأبك عبد ا ب

 (ُ)إسماعيؿ المعركؼ بابف خمفكف في الكتاب المعمـ.
قاؿ بشار عكاد: ال عبرة بالكثرة فالكاحد ينقؿ عف اآلخر, كالظاىر أف الذم ظنو 
صاحب الزىرة ىك إسماعيؿ بف أبي أكيس, كلك أراد المزم أف يذكر المتابعيف 

: كتابعيما عمى ذلؾ الحافظ أبك الفضؿ لما قاؿ ىذه المقالة, ثـ قاؿ بعد ذلؾ
 (ِ)محمد بف طاىر المقدسي , فيذا يدؿ عمى أنو لـ يقصد المتأخريف.

قاؿ ابف حجر: قاؿ ابف عساكر: ركل عنو ابف ماجو كركل النسائي عف رجؿ 
عنو فأما ابف ماجو فقد تبيف أنو لـ يرك إال عف القرشي كأما النسائي فمـ نقؼ 

و, كذكره الدارقطني كالبرقاني أف البخارم ركل عنو عمى ركايتو عف رجؿ عن
كلـ يذكر ذلؾ غيرىما, لكنيما قاال إسماعيؿ بف زاررة كتابعيما ابف طاىر فقاؿ: 
ركل عنو في الرقاؽ كالتفسير كقد ركل البخارم في مكاضع عف إسماعيؿ بف 
عبد ا عف مالؾ كىذا بف أبي أكيس. كركل عف عمرك بف زرارة عف 

بف عمية حديثا ىكذا ركاه أصحاب الفربرم عنو عف البخارم ككقع إسماعيؿ 
 في ركاية أبي عمي بف السكف كحده عف الفربرم إسماعيؿ بف زرارة كلـ يذكره

الكالباذم. كقاؿ الحافظ أبك محمد بف يربكع اإلشبيمي إسماعيؿ بف زرارة: "مف 
كاب عمرك بف الشذكذ الذم ال يمتفت إليو" كلعمو مف طغياف القمـ يعني كالص

زرارة. قمت: كقد ذكر إسماعيؿ بف عبد ا بف زرارة الرقي أيضا في شيكخ 
البخارم الحاكـ كأبك إسحاؽ الحباؿ كأبك عبد ا بف مندة كأبك الكليد الباجي 

  (ّ)كابف خمفكف في الكتاب المعمـ برجاؿ البخارم كمسمـ.
 ثانيان: أقاؿ المجرحيف:

                                 
 .ُُٖ/ِ( إكماؿ تيذيب التيذيب:   ُ
 .ُُِ/ّ( ىامش تيذيب الكماؿ  ِ
 .َّٗ/ُ( تيذيب التيذيب  ّ
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  (ُ)األزدم "منكر الحديث جدا" كقد حمؿ عنو.قاؿ مغمطام :قاؿ أبك الفتح 
  (ِ)قاؿ أبك حاتـ" كأدركتو كلـ أكتب عنو سمعت أبي يقكؿ ذلؾ.

 القكؿ الراجح:
أنو صدكؽ كما قاؿ ابف حجر كابف حباف كالدار قطني كال يمتفت إلى قكؿ  

 األزدم في تضعيفو, كا اعمـ.
ثقة لينو , بك يحيىأ (ّ)( أيكب بف سميماف بف بالؿ القرشي المدنئُ)

]األزدم ك[ الساجي بال دليؿ مف التاسعة مات سنة أربع كعشريف خ د ت 
 (ْ)س.

شيكخو:  أبك بكر بف أبي أكيس عف أبيو سميماف بف بالؿ نسخة كقيؿ انو 
 (ٓ)نظر. ركل عف أبيو كفيو

تالميذه: البخارم كركل لو أبك داكد كالترمذم كالنسائي بكاسطة أحمد بف  
 د ابفشبكبو كمحم

 نصر الفراء النيسابكرم كمحمد بف إسماعيؿ الترمذم كغيرىـ.
 أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو:

 أكالن: أقكاؿ المعدليف:
 قاؿ اآلجرم عف أبي داكد "ثقة" 
: فأيكب بف سميماف بف -يعني لمدار قطني -قاؿ أبك عبد ا الحاكـ: قمت لو

ه, كمسمـ لـ ييٍدركو, كلـ يذكر بالؿ؟ قاؿ: ليس بو بأس, إنما ىي صحيفة عند
 (ُ)عف رجؿ عنو.

                                 
 .ُِٖ/ِ( إكماؿ تيذيب الكماؿ  ُ
 .ُُٖ/ِ( الجرح كالتعديؿ  ِ
 ُٕتسمية مف أخرجيـ البخارم كمسمـ ص - ِْٖ/ِ( ينظر ترجمتو )الجرح كالتعديؿ  ّ
 (. ُُٖالتقريب ص - َْْ/ُتيذيب التيذيب  - ُِٔالكاشؼ ص -
 .ُُٖ( التقريب ص ْ
 .َْْ/ُ( تيذيب التيذيب  ٓ
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 (ِ)كقاؿ أبك عبيد اآلجرم: سألت أبا داكد عنو فقاؿ: ثقة فا أعمـ.
  (ّ)كركل عنو البخارم في الصحيح

 (ْ)قاؿ ابف أبي حاتـ: سمعت ابي يقكؿ, سمعت منو.
 ( ٓ)قاؿ الباجي" كىك صالح ال بأس بو

 (ٔ)قاؿ الذىبي: ثقة. 
 (ٕ)مشيكر صدكؽ. كقاؿ السخاكم:

 ثانيان: أقكاؿ المجرحيف:
 (ٖ)قاؿ زكريا الساجي, كأبك الفتح األزدم: "يحدث بأحاديث ال يتابع عمييا" 

 الراجح:
تكثيؽ أيكب بف سميماف لكثرة مف رجحو كقكتيـ, عممان بأنو مف ركاة اإلماـ 

 البخارم , كمف ضعفو بال دليؿ كا اعمـ . 
فيما ركاه اآلجرم عنو كالدارقطني كابف حباف  قاؿ ابف حجر: كثقو أبك داكد

كقاؿ أبك الفتح األزدم لو أحاديث ال يتابع عمييا ثـ ساؽ لو أحاديث صحيحة 
أفرادا كاألزدم ال يعرج عمى قكلو كأفرط بف عبد البر فقاؿ في التمييد إنو 
ضعيؼ كلـ يسبقو أحد مف األئمة إلى ذلؾ قمت ركل عنو البخارم حديثيف 

                                                                             
 .َُْ( مكسكعة أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني ص ُ
 .َْْ/ُ( تيذيب التيذيب  ِ
 ُٕ( تسمية مف أخرجيـ البخارم كمسمـ ص ّ
 .ِْٖ/ِلتعديؿ ( الجرح كا ْ
 .ّٖٗ/ُ( التعديؿ كالتجريح  ٓ
 .ُِٔ( الكاشؼ ص ٔ
 .َِٗ/ُ( التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة  ٕ
 .ِّّ/ِ( إكماؿ تيذيب التيذيب :  ٖ
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الصالة كاآلخر في االعتصاـ كركل لو أصحاب السنف إال بف  أحدىما في
 (ُ)ماجة.

بضـ الميـ كفتح الكاك كتشديد  (ّ)البصرم أبك المكرع (ِ)( تكبة العنبرمُٕ)
الراء المكسكرة بعدىا ميممة ثقة أخطأ األزدم إذ ضعفو مف الرابعة مات سنة 

 (ْ)إحدل كثالثيف كمائة خ ـ د س
ي, كالشعبي, كعمر بف عبد العزيز, كمحمد بف شيكخو: أنس, كمكرؽ العجم

 (ٓ)إبراىيـ التيمي, كأبي بردة ابف أبي مكسى, كأبي العالية, كغيرىـ.
تالميذه: شعبة, كالثكرم, كأبك األشيب, كأبك بشر, كأبك ىالؿ الراسبي, كمطيع 

 بف راشد, كىشاـ ابف حساف, كغيرىـ.
 أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو:

 المعدليف:أكالن: أقكاؿ 
: (ٖ), كالذىبي(ٕ), كأبك حاتـ(ٔ)قاؿ عثماف بف سعيد الدارمي عف يحيى بف معيف

 : ثقة.(ٖ)كالذىبي

                                 
 ِّٗ( ىدم السارم ص ُ
( العنبرم: بفتح العيف الميممة كسككف النكف كفتح الباء المنقكطة بكاحدة كالراء, ىذه  ِ

كىـ جماعة مف بنى تميـ ينتسبكف إلى « بمعنبر»بنى العنبر, كتخفؼ فيقاؿ ليـ  النسبة إلى
 (.ِّٖ/ٗالعنبر بف عمرك بف تميـ. ) األنساب 

الجرح كالتعديؿ  - ِٖ( ينظر ترجمتو )تاريخ ابف معيف )ركاية عثماف الدارمي( ص ّ
 (.ُُّالتقريب ص - ُٓٓ/ُتيذيب التيذيب  - َِٖالكاشؼ ص  - ْْٔ/ِ
 .ُُّقريب ص( الت ْ
 .ُٓٓ/ُ( تيذيب التيذيب  ٓ
 .ِٖ( تاريخ ابف معيف )ركاية عثماف الدارمي( ص ٔ
 .ْْٔ/ِ( الجرح كالتعديؿ  ٕ
 .َِٖ( الكاشؼ ص  ٖ
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قاؿ ابف حجر: لو في الصحيح حديثاف أك ثالثة مف ركاية شعبة عنو كركل لو 
 (ُ)مسمـ كأبك داكد كالنسائي.

كذكره الدراقطني في كتابو ذكر أسماء التابعيف كمف بعدىـ ممف صحت ركايتو 
 (ِ)لثقات عند البخارم كمسمـ.عف ا

 ثانيان: أقكاؿ المجرحيف:
 (ّ)قاؿ أبك الفتح األزدم: منكر الحديث.

 الراجح:
بعد دراسة حاؿ تكبة العنبرم البصرم يتبيف لنا أنو ثقة, لكثرة المكثقيف لو, 

 كشذ االزدم كحده في تضعيفو, كا اعمـ.
يد الحجاـ ثقة لـ يصب أستاذ جن (ٓ)أبك أسامة الككفي (ْ)( زيد الحجاـُٖ)

 (ٔ)األزدم في قكلو يتكممكف فيو مف السادسة س
شيكخو: عكرمة, كالشعبي, كالقاسـ بف محمد, كأبي حاـز األشجعي, كسالـ بف 

 (ٕ)عبد ا بف عمر, كمجاىد, كغيرىـ.
تالميذه: جنيد الحجاـ, كعيسى بف يكنس, كأبك أسامة, كأبك معاكية, كأبك 

 نعيـ.

                                 
 .ّْٗ( ىدم السارم ص ُ
 .ُْ/ِ( ذكر أسماء التابعيف كمف بعدىـ  ِ
 .ُٔ/ّ( إكماؿ تيذيب التيذيب :  ّ
المشددة, ىذه المفظة لمذم يحجـ كيحسف صنعة ( الحجاـ: بفتح الحاء الميممة كالجيـ  ْ

 (.ٗٔ/ْالحجـ. ) األنساب 
العمؿ كمعرفة الرجاؿ  - َُٖ/ُتاريخ ابف محرز  -( ينظر ترجمتو )تاريخ ابف معيف ٓ

 ِْٗ/ّتيذيب التيذيب   - َِْالكاشؼ ص - ٖٕٓ/ّالجرح كالتعديؿ  - ُْٗ/ِص
 (.َِّالتقريب ص -
 .ِِٓ( التقريب ص ٔ
 .ِْٗ/ّيذيب ( تيذيب الت ٕ
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 رح كالتعديؿ فيو:أقكاؿ عمماء الج
 أكالن: أقكاؿ المعدليف:
 (ُ)قاؿ ابف معيف: ثقة.

 (ِ)قاؿ أبك حاتـ: ثقة صالح الحديث.
 (ّ) قاؿ الذىبي: ثقة.

 ثانيان: أقكاؿ المجرحيف:
  (ْ)قاؿ ابف الجكزم: قاؿ اإلماـ األزدم " يتكممكف فيو"

 الراجح:
ح كالتعديؿ في ما ذىب إليو اإلماـ ابف حجر, كمف قبمو مف كبار أئمة الجر 

تكثيقو, كانفرد األزدم كحده في تضعيفو, قاؿ ابف حجر:" لـ يصب األزدم في 
 قكلو يتكممكف فيو, كا اعمـ.

 
ثقة أخطأ  (ٓ)( السرم بف يحيى بف إياس بف حرممة الشيباني البصرمُٗ)

  (ٔ)األزدم في تضعيفو مف السابعة مات سنة سبع كستيف بخ س
ابت البناني, كابف شكذب, كىشاـ الدستكائي, شيكخو: الحسف البصرم, كث

كعبد الكريـ بف رشيد, كزيد ابف أسمـ, كعمرك بف دينار قيرماف آؿ الزبير, 
 (ُ)كعمرك بف دينار المكي, كغيرىـ.

                                 
 .َُٖ/ُتاريخ ابف محرز  -( تاريخ ابف معيف ُ
 .ٖٕٓ/ّ( الجرح كالتعديؿ  ِ
 .َِْ( الكاشؼ ص ّ
 . َّّ/ُ( الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم  ْ
 - ِّٖ/ْالجرح كالتعديؿ  - َٕٖ/ّ( ينظر ترجمتو )كتاب الضعفاء ألبي زرعة الرازم  ٓ

تيذيب  - ُْٗ/ِالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ص - ُِِ/ْتاريخ ابف معيف )ركاية الدكرم( 
 (.َِّالتقريب ص - ُْٔ/ّالتيذيب 

 .َِّ( التقريب ص ٔ
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تالميذه: حماد بف زيد, كضمرة بف ربيعة, كابف المبارؾ, كابف كىب, كمحمد بف 
سياف, كمسمـ بف إبراىيـ, كسميماف منيب العدني, كأبك داكد, كأبك الكليد الطيال

 بف حرب, كالفريابي, كغيرىـ.
 أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو:

 أكالن: أقكاؿ المعدليف:
قاؿ أبك حاتـ: سمعت سميماف بف حرب قاؿ: كصؼ شعبة السرم بف يحيى 

 (ِ)بالصدؽ.
 (ّ)قاؿ ابف أبي شيبة كسألت عميا عف السرم بف يحيى فقاؿ كاف ثقة ثبتا.

 (ْ)أحمد بف حنبؿ: ليس فيو اختالؼ ىك مف الثقات. قاؿ
 . (ٓ)كقاؿ يحيى بف معيف: ثقة

 (ٔ)كقاؿ أبك زرعة: مف الثقات.
كقاؿ النسائي:  (ٕ)كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ, ثقة, ال بأس بو, صالح الحديث. 

 ثقة.
 (ٖ)كقاؿ الدارقطني: كاف ثقة ككاف صاحب أخبار.

 (ٗ)كقاؿ الذىبي: قاؿ القطاف ثقة ثبت. 

                                                                             
 .ُْٔ/ّ( تيذيب التيذيب  ُ
 .ِّٖ/ْ( الجرح كالتعديؿ  ِ
 .ِٕ( سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني ص ّ
 .ُْٗ/ِ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ص ْ
 .ُِِ/ْم( ( تاريخ ابف معيف )ركاية الدكر  ٓ
 .َٕٖ/ّ( كتاب الضعفاء ألبي زرعة الرازم  ٔ
 .ِْٖ/ْ( الجرح كالتعديؿ  ٕ
 .َُٕ( سؤاالت حمزة بف يكسؼ لمدارقطني ص ٖ
 .ِْٕ( الكاشؼ ص ٗ
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كقد كقؼ أبك عمر بف عبد البر عمى قكلو ىذا فغضب أبك عمر, ككتب بازائو: 
 (ُ)مائة مرة. -يعنى األزدم  -السرم بف يحيى أكثؽ مف مؤلؼ الكتاب 

 ثانيان: أقكاؿ المجرحيف:
 (ِ)قاؿ أبك الفتح األزدم: حديثو منكر.

 الراجح:
بف حجر, كمف بعد دراسة حاؿ السرم بف يحيى يترجح ما ذىب إليو اإلماـ ا

قبمو مف كبار أئمة الجرح كالتعديؿ في تكثيقو, كانفرد األزدم كحده في تضعيفو 
فخالؼ كبار أئمة الجرح كالتعديؿ في تضعيفو, كقاؿ ابف عبد البر ىك أكثؽ 
مف األزدم بمائة مرة, كقاؿ الذىبي: كقاؿ أبك الفتح األزدم: حديثو منكر, 

 فآذل أبك الفتح نفسو. كا اعمـ.
ثقة لـ يصب  (ْ)مكالىـ المدني (ّ)سعيد بف سمعاف األنصارم الزرقي (َِ)

 (ٓ)األزدم في تضعيفو مف الثالثة ر د ت س.
 .(ٔ)شيكخو: أبك ىريرة, كابف حسنة

 تالميذه: ابف أبي داكد, كسابؽ بف عبد ا الرقي, كمحمد بف أبي ذئب.
 أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو:

 :أكالن: أقكاؿ المعدليف

                                 
 .ُُٖ/ِ( ميزاف االعتداؿ  ُ
 .ُُٖ/ِ( المصدر السابؽ :  ِ
رية مف قرل ( الزرقي:  بفتح الزال كسككف الراء كفي آخرىا القاؼ, ىذه النسبة إلى ق ّ

 (.ِْٖ/ٔمرك يقاؿ ليا زرؽ, عمى ستة فراسخ منيا بأعالي البمد. ) األنساب 
 - َِّالضعفاء كالمتركككف ص - ّّ( ينظر ترجمتو )سؤاالت البرقاني لمدارقطني ص ْ

 (.ِّٕالتقريب ص  - ْٓ/ْتيذيب التيذيب  - ُّْ/ِميزاف االعتداؿ 
 .ِّٕ( التقريب ص  ٓ
 .ْٓ/ْ( تيذيب التيذيب  ٔ
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قاؿ ابف أبي شيبة: سمعت عميا كسئؿ عف سعيد بف سمعاف فقاؿ قد ركل عنو 
 (ُ)ابف أبي ذئب كىك عندنا ثقة.

قاؿ البرقاني: سمعت الدارقطني يقكؿ سعيد بف سمعاف, عف أبي ىريرة, مدني, 
 (ِ)ثقة. 

 (ّ)قاؿ الذىبي: كقاؿ النسائي ثقة. 
 ثانيان: أقكاؿ المجرحيف.
 (ْ)ك الفتح األزدم ضعيؼ.قاؿ ابف الجكزم: قاؿ أب

 الراجح: 
بعد دراسة حاؿ سعيد بف سمعاف األنصارم تبيف أف ما ذىب إليو اإلماـ ابف 
حجر, كمف قبمو مف كبار أئمة الجرح كالتعديؿ في تكثيقو ىك الصكاب, كانفرد 
االزدم كحده في تضعيفو كجرحو ىنا جاء غير مفسر فضالن عف مخالفتو 

 حجر:" لـ يصب األزدم في تضعيفو, كا اعمـ.لالئمة الكبار, قاؿ ابف 
 
قاؿ ابف المديني مف أىؿ  (ٔ)أبك جعفر األعمى (ٓ)( سمـ بف جعفر البكراكمُِ)

 (ٕ)أىؿ اليمف, صدكؽ تكمـ فيو األزدم بغير حجة مف الثامنة د ت

                                 
 .َُّ( سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني ص ُ
 .ّّ( سؤاالت البرقاني لمدارقطني ص ِ
 .ُّْ/ِ( ميزاف االعتداؿ  ّ
 .َِّ( الضعفاء كالمتركككف ص ْ
( البكراكم: بفتح الباء المنقكطة بكاحدة كسككف الكاؼ بعدىا راء ميممة , ىذه النسبة  ٓ

ك مف الصحابة الذيف نزلكا البصرة رضى ا عنيـ. ) األنساب الى ابى بكرة الثقفي, كى
ِ/ِْٗ.) 
تاريخ أسماء  - ٖ/ِالضعفاء كالمتركككف  - ِٓٔ/ْ( ينظر ترجمتو )الجرح كالتعديؿ  ٔ

 (.ِْٓالتقريب ص - ُِٕ/ْتيذيب التيذيب    - َُّالثقات ص
 .ِْٓ( التقريب ص ٕ
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 (ُ)شيكخو: الحكـ بف أباف, كسعيد الجريرم, كالكليد بف كريز.
 بف حماد. , كنعيـتالميذه: يحيى بف كثير العنبرم
 أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو:

 أكالن: أقكاؿ المعدليف:
قاؿ ابف شاىيف: قاؿ عمي بف المديني سمـ بف جعفر ثقة كىك رجؿ مف أىؿ 

 (ِ)اليمف.
حدثنا عباس العنبرم: حدثنا يحيى بف كثير العنبرم, قاؿ: حدثنا  قاؿ أبك حاتـ

 (ّ)سمـ بف جعفر, ككاف ثقة.
 اؿ المجرحيف:ثانيان: أقك 

 (ْ)قاؿ ابف الجكزم: قاؿ األزدم متركؾ الحديث ال يحتج بو.
 
 

 الراجح: 
ثؽ مف: ابف المديني, ك  بعد دراسة حاؿ سمـ بف جعفر البكراكم تبيف أنو كي
يحيى بف كثير العنبرم, كال يمتفت الى قكؿ األزدم النفراده كحده في تضعيفو 

كقد أصاب ابف حجر, بقكلو: ثقة,  مقابؿ تكثيؽ ابف المديني كيحيي بف كثير,
 كا اعمـ.

 (ِ)العنبرم (ُ)( سكار بف عبد ا بف سكار بف عبد ا بف قدامة التميميِِ)
كغيرىا ثقة مف العاشرة  (ْ)قاضي الرصافة (ّ)أبك عبد ا البصرم (ِ)العنبرم

                                 
 .ُِٕ/ْ( تيذيب التيذيب  ُ
 .َُّثقات ص( تاريخ أسماء ال ِ
 .ِٓٔ/ْ( الجرح كالتعديؿ  ّ
 .ٖ/ِ( الضعفاء كالمتركككف  ْ
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غمط مف تكمـ فيو مات سنة خمس كأربعيف كلو ثالث كستكف ]سنة[ د ت 
 (ٓ)س

كعبد الكارث بف سعيد, كيزيد بف زريع, كمعتمر بف سميماف, شيكخو: أبكه, 
كخالد بف الحارث, كعبد األعمى بف عبد األعمى, كمرحـك بف عبد العزيز 
العطار, كمعاذ بف معاذ, كعبيد ا بف معاذ العنبرم كىك مف أقرانو كيحيى 
القطاف, كأبي داكد الطيالسي, كخالد بف الحارث, كعبد الكىاب الثقفي, 

 (ٔ)فكاف ابف عيسى كغيرىـ.كص
تالميذه: أبك داكد كالترمذم كالنسائي كعبد ا بف أحمد بف حنبؿ كأبك زرعة 
سحاؽ بف إبراىيـ المنجنيقي كأبك حبيب  الدمشقي كأبك بكر المركزم القاضي كا 
اليزني كعثماف الدارمي كأبك األذاف عمر بف إبراىيـ الحافظ كمعاذ بف المثنى 

محمد بف إسحاؽ السراج كأحمد بف الحسيف بف إسحاؽ بف معاذ بف معاذ ك 
 الصكفي الصغير كيحيى بف محمد بف صاعد كغيرىـ.

 أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو:
 أكالن: أقكاؿ المعدليف:

                                                                             
بفتح التاء المنقكطة باثنتيف مف فكقيا كالياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا بيف  ( التميمي: ُ

الميميف المكسكرتيف, ىذه النسبة الى تميـ, كالمنتسب الييا جماعة مف الصحابة كالتابعيف 
لى زماننا ىذا. ) األ   (.ٕٔ/ّنساب كا 

( العنبرم: بفتح العيف الميممة كسككف النكف كفتح الباء المنقكطة بكاحدة كالراء, ىذه  ِ
 (.ِّٖ/ٗالنسبة إلى بنى العنبر. ) األنساب 

التاريخ  - ُِٕ/ْالجرح كالتعديؿ  - ٖٗمشيخة النسائي ص( ينظر ترجمتو ) ّ
تيذيب التيذيب   - ِْٔ/ِ ميزاف االعتداؿ - ُّٗ/ٕالطبقات الكبرل  - ّّٖ/ِاألكسط

 (.ِٗٓالتقريب ص - ِٖٔ/ْ
( الرصافة: ىي قرية بالعراؽ مف أعماؿ كاسط بينيما عشرة فراسخ. ) معجـ البمداف  ْ
ّ/ْٗ.) 
 .ِٗٓ( التقريب ص ٓ
 .ِٖٔ/ْ( تيذيب التيذيب  ٔ
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 (ُ)قاؿ النسائي: ثقة.
ككاف  كاف مف نبالء القضاة, كقاؿ في مكضع آخر: (ِ)كقاؿ الذىبي: ثقة.

 (ّ)كرعا. 
 (ْ)كلـ يجرحو. كذكره أبك حاتـ,

قاؿ ابف أبي شيبة: كسألت عميا عف سكار بف عبد ا القاضي فقاؿ ىك ثقة 
 (ٓ)عندنا.

 (ٔ)قاؿ ابف سعد: كاف قميؿ الحديث ككلي قضاء البصرة ألبي جعفر.
 (ٕ)قاؿ الخطيب: نزؿ بغداد, ككلي بيا قضاء الرصافة.

مي بأياـ يـك قاؿ البخارم: تكفي سكار بف عبد ا قاضي بغداد بعد ما ع
 (ٖ)األربعاء ألربع بقيف مف شكاؿ سنة خمس كأربعيف كمائتيف.

 ثانيان: أقكاؿ المجرحيف:
قاؿ يحيى بف سعيد القطاف قاؿ: سألت سفياف عف سكار بف عبد ا, فقاؿ: 

 ( ٗ)ليس بشيء
 الراجح: 

سكار بف عبد ا بف سكار يترجح ما ذىب إليو اإلماـ ابف  بعد دراسة حاؿ
لنسائي كابف أبي شيبة كالذىبي في قكليـ ) ثقة (, كتكمـ فيو سفياف حجر كا

                                 
 .ٖٗ( مشيخة النسائي ص ُ
 .ِْٕ/ُ( الكاشؼ  ِ
  .ِْٔ/ِ( ميزاف االعتداؿ  ّ
 .ُِٕ/ْعديؿ ( الجرح كالت ْ
 .ٖٓ( سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني ص ٓ
 .ُّٗ/ٕ( الطبقات الكبرل  ٔ
 .َِٗ/َُ( تاريخ بغداد  ٕ
 .ّّٖ/ِ( التاريخ األكسط ٖ
 .َُٕ/ِ( الضعفاء الكبير ٗ



 

 
334 

الثكرم فقاؿ: )ليس بشيء(, كريدَّ ذلؾ بأف سكارنا ىذا إنما كلد بعد مكت 
الثكرم, كانما قاؿ الثكرم تمؾ الكممة في جده سكار بف عبدا المتكفى 

فيك  , لذا صدؽ ابف حجر بقكلو: ثقة, غمط مف تكمـ فيو,(ُ)(قُٔٓسنة)
 ثقة, كا أعمـ.

 (ّ)مكالىـ أبك عبيدة الحداد البصرم (ِ)(عبد الكاحد بف كاصؿ السدكسيِّ)
نزيؿ بغداد ثقة تكمـ فيو األزدم بغير حجة مف التاسعة مات سنة تسعيف 

 (ْ)كمائة خ د ت س
: ابف عكف, كعثماف بف سعد الكاتب, كيكنس بف أبي إسحاؽ, (ٓ)شيكخو

ابف عبيد ا الثقفي, كعبد ا بف عبيد ا  كاألخضر بف عجالف, كسعيد
المؤذف, كعبد الجميؿ بف عطية, كعثماف ابف أبي ركاد, كخمؼ بف ميراف, 

 كبيز بف حكيـ, كغيرىـ.
أحمد, كأبك خيثمة, كمحمد بف الصباح الدكالبي, كيحيى بف معيف,  تالميذه:

عبد ا بف كمحمد بف قدامة المصيصي, كعمرك الناقد, كعمرك بف زرارة, ك 
عكف الخراز, كزياد بف أيكب الطكسي, كمحمد بف شجاع المركزم, كأبك عبيدة 

 بف أبي السفر, كغيرىـ
 أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو:

 أكالن: أقكاؿ المعدليف:

                                 
 .ِٗٔ/ْ( تيذيب التيذيب  ُ
أكالىما مفتكحة, ىذه ( السدكسي:  بضـ الداؿ الميممة كالكاك بيف السينيف الميممتيف  ِ

 (.َُِ/ٕالنسبة إلى جماعة قبائؿ, منيا سدكس بف شيباف. ) األنساب 
 - ٕٗ/ْتاريخ ابف معيف )ركاية الدكرم(  - ِْ/ٔ( ينظر ترجمتو )الجرح كالتعديؿ  ّ

 (.ّٕٔالتقريب ص - َْْ/ٔتيذيب التيذيب 
 .ّٕٔ( التقريب ص ْ
 .َْْ/ٔ( تيذيب التيذيب  ٓ
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 (ِ()ُ)قاؿ أحمد بف حنبؿ: لـ يكف صاحب حفظ ككاف كتابو صحيحا.
 (ّ)د: ثقة.قاؿ الدكرم: سمعت يحيى يقكؿ أبك عبيدة الحدا

 (ٔ), كالدارقطني, (ٓ), كأبك داكد (ْ)كيعقكب بف سفياف كقاؿ يعقكب بف شيبة,
: ثقة. زاد ابف شيبة: صالح الحديث.  كقاؿ الخطيب: بصرم (ٕ)كابف شاىيف

 (ٖ)سكف بغداد كحدث بيا, ككاف ثقة.
 ثانيان: أقكاؿ المجرحيف:

 (ٗ)قاؿ الذىبي: ضعفو األزدم.
 القكؿ الراجح:

ة حاؿ عبد الكاحد بف كاصؿ السدكسي يترجح ما ذىب إليو اإلماـ بعد دراس 
ابف حجر, كمف قبمو مف كبار أئمة الجرح كالتعديؿ في قكليـ ثقة كال يمتفت 
إلى قكؿ االزدم النفراده كحده في تضعيفو كجرحو غير مفسر فضال عف 

 مخالفة لالئمة الكبار, كا اعمـ.
صدكؽ ربما  (ِ)مكالىـ (ُ)مد الياشميأبك أح (َُ)( عمي بف ثابت الجزرمِْ)

 (ّ)ربما أخطأ كقد ضعفو األزدم بال حجة مف التاسعة د ت

                                 
 .ِْ/ٔ ( الجرح كالتعديؿ ُ
 .ّْٗ/ِ( مكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد  ِ
 .ٕٗ/ْ( تاريخ ابف معيف )ركاية الدكرم(  ّ
 .ِِْ( ىدل السارم ص ْ
 .ِٗٓ( سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني ص ٓ
 .ِْٗ/ِ( مكسكعة أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني  ٔ
 .ُُٔ( تاريخ أسماء الثقات ص ٕ
 .ِْٕ/ُِ( تاريخ بغداد  ٖ
 .ُُْ/ِالمغني في الضعفاء  ( ٗ

( الجزرم: بفتح الجيـ كالزال ككسر الراء, ىذه النسبة إلى الجزيرة كىي إلى عدة بالد  َُ
مف ديار بكر, كاسـ خاص لبمدة كاحدة يقاؿ ليا جزيرة ابف عمر, كعدة بالد منيا المكصؿ 
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أيمف بف نابؿ, كعكرمة بف عمار, كعبد الرحمف بف ثابت بف  (ْ)شيكخو:
ثكباف, كعبد الرحمف بف النعماف ابف معبد بف ىكذة, كقيس بف الربيع, كابف 

كعبد الحميد ابف جعفر,  أبي ذئب, كىشاـ بف سعد, كبحر بف كنيز السقاء,
 كأبي إسرائيؿ المالئي, كغيرىـ.

أحمد بف حنبؿ, كعبد ا بف محمد النفيمي, كيحيى بف معيف, كأبك  (ٓ)تالميذه:
خيثمة, كمحمد بف حاتـ المؤدب, كمحمد بف الصباح الجرجرائي, كيعقكب 
الدكرقي, كأبك عبيد القاسـ بف سالـ, كسريج بف يكنس, كأبك إبراىيـ 

 جماني, كحميد بف الربيع, كالحسف بف عرفة, كغيرىـ.التر 
 أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو:

 
 أكالن: أقكاؿ المعدليف:

 (ٔ)قاؿ أبك زرعة: ثقة ال بأس بو.
قاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ سألت ابى عف عمى بف ثابت الجزرل )فقاؿ 

 (ٕ)يكتب حديثو كىك أحب إلي مف سكيد بف عبد العزيز.

                                                                             
نما كسنجار كحراف كالرقة كرأس العيف كآمد كميافارقيف, كىي بالد بيف الدجمة  كالفرات, كا 

 (.ِٗٔ/ّقيؿ ليا الجزيرة ليذا. ) األنساب 
( الياشمي:  بفتح الياء بعدىا األلؼ كفي آخرىا الشيف المعجمة بعدىا الميـ, ىذه  ُ

 (.ّٕٗ/ُّالنسبة إلى ىاشـ بف عبد مناؼ. ) األنساب 
الجرح  - ُُٗ/ّالضعفاء ألبي زرعة  - َّّ/ٕ( ينظر ترجمتو )طبقات ابف سعد  ِ

 (.ّٖٗالتقريب ص - ِٖٖ/ٕتيذيب  التيذيب  - ُٕٕ/ٔعديؿ كالت
 .ّٖٗ( التقريب ص ّ
 .ِٖٖ/ٕ( تيذيب  التيذيب  ْ
 .ِٖٖ/ٕ( المصدر السابؽ  ٓ
 .ُُٗ/ّ( الضعفاء ألبي زرعة  ٔ
 .ُٕٕ/ٔ( الجرح كالتعديؿ  ٕ
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مد بف حنبؿ سألت يحيى عنو فقاؿ ليس بو بأس إذا حدث عف كقاؿ أح
 (ُ)الثقات.

 (ِ) قاؿ أبك الحسف الميمكني , عف أحمد بف حنبؿ: ثقة صدكؽ.
 (ّ)قاؿ أبك عبيد سألت أبا داكد عف عمي بف ثابت فقاؿ: "ثقة.

كقاؿ أبك داكد عف أحمد بف حنبؿ: كاف مف أخؼ الناس, كاف يضحؾ اإلنساف, 
 (ْ)ديث, ثـ يقطعو كيجئ بآخر.يحدث ببعض الح

 (ٓ)كقاؿ عثماف بف سعيد  عف يحيى بف معيف, كأبك داكد : ثقة.
كقاؿ محمد بف سعد : كاف أصمو مف الجزيزة, كقدـ بغداد, فنزليا إلى أف مات 

 (ٔ)بيا, ككاف ثقة صدكقا.
 . (ٕ)كذكره ابف حباف في كتاب "الثقات" , كقاؿ: ربما أخطأ

 :أقكاؿ المجرحيف :ثانيان 
  (ٖ)كقاؿ األزدم ضعيؼ الحديث . قاؿ ابف الجكزم: 

 القكؿ الراجح:
عمي بف ثابت الجزرم يترجح ما ذىب إليو اإلماـ ابف حجر,  بعد دراسة حاؿ

كمف قبمو مف كبار أئمة الجرح كالتعديؿ في قكليـ ثقة كال يمتفت الى قكؿ 
 اعمـ. األزدم النفراده كحده في تضعيفو مقابؿ تكثيؽ الكثير لو كا

                                 
 .ِّ/ّ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ  ُ
 .ّّ/ّ( مكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد  ِ
 .ّْٔبيد اآلجرم ص( سؤاالت أبي ع ّ
 .ِٕٓ( سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد ص ْ
 .ُٕٓ( تاريخ ابف معيف )ركاية عثماف الدارمي( ص ٓ
 .َّّ/ٕ( طبقات ابف سعد  ٔ
 .ْٔٓ/ٖ( الثقات  ٕ
 .ُُٗ/ّ( الضعفاء كالمتركككف  ٖ
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بضـ المكحدة كبنكنيف األكلى خفيفة أبك الحكـ  (ُ)عمي بف الحكـ البناني (ِٓ)
ثقة ضعفو األزدم بال حجة مف الخامسة مات سنة إحدل كثالثيف ( ِ)البصرم

 (ّ)ْكمائة خ 
اء بف أبي رباح, شيكخو: أنس, كميمكف بف ميراف, كأبي عثماف النيدم, كعط

كنافع مكلى بف عمر, كعمرك بف شعيب, كأبي نضرة العبدم, كالضحاؾ بف 
 (ْ)مزاحـ, كغيرىـ.

, كسعيد بف أبي عركبة, كشعبة, كعبد الكارث بف  تالميذه: جرير بف حاـز
سعيد, كجعفر بف سميماف, كعمي بف الفضؿ, كعمارة بف زاذاف, كىشاـ بف 

سماعيؿ بف عمية, حساف, كىشاـ الدستكائي, كالحماد اف, كسعيد بف زيد, كا 
 غيرىـ.

 أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو:
 أكالن: أقكاؿ المعدليف:

 (ٓ)قاؿ ابف سعد: كاف ثقة لو أحاديث.
 (ٔ)قاؿ أبك حاتـ: ال بأس بو صالح الحديث.

 (ٕ)قاؿ الدارقطني: ثقة, يجمع حديثو.

                                 
انة ( البناني: بضـ الباء المنقكطة مف تحتيا بنقطة كالنكف المفتكحة فيذه النسبة الى بن ُ

كىك بنانة بف سعد بف لؤٌم بف غالب كصارت بنانة محمة بالبصرة لنزكؿ ىذه القبيمة بيا. 
 (.َّّ/ِ) األنساب 

إكماؿ تيذيب الكماؿ  - ُُٖ/ٔالجرح كالتعديؿ  - َُٗ/ٕ( ينظر ترجمتو )الطبقات  ِ
 (.ََْالتقريب ص - ُُّ/ٕتيذيب التيذيب  - ِٖٓ/ِاليداية كاإلرشاد  - ُُّ/ٗ
 .ََْريب ص( التق ّ
 .ُُّ/ٕ( تيذيب التيذيب  ْ
 .َُٗ/ٕ( الطبقات  ٓ
  .ُُٖ/ٔ( الجرح كالتعديؿ  ٔ
 .ُْٔ/ِ( مكسكعة أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني  ٕ
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 ( ُ): "ثقة" فقاؿ قاؿ أبك عبيد: سألت أبا داكد عف عمي بف الحكـ
 (ّ)قاؿ مغمطام: كقاؿ ابف معيف : ثقة. (ِ)قاؿ أحمد بف حنبؿ: ليس بو بأس.

 .  (ٓ)كقاؿ ابف شاىيف: ثقة. ( ْ.)كذكره الكالباذم: في رجاؿ صحيح البخارم
 (ٔ)كثقة الذىبي, البزار, كابف نمير.

 أقكاؿ المجرحيف: :ثانيان 
 (ٕ)قاؿ الذىبي: كقاؿ األزدم: كحده فيو ليف.

 اجح:الر 
بعد دراسة حاؿ عمي بف الحكـ البناني يترجح ما ذىب إليو اإلماـ ابف حجر,  

كمف قبمو مف كبار أئمة الجرح كالتعديؿ في قكليـ ثقة, كال يمتفت إلى قكؿ 
االزدم النفراده كحده في تضعيفو كجرحو غير مفسر فضال عف مخالفتو 

 لالئمة الكبار كا اعمـ.
ؿ اسـ أبيو نبيو مقبكؿ ضعفو األزدم بال حجة ( كنانة مكلى صفية يقأِ)

 (ٖ)مف الثالثة بخ ت
شيكخو: مكالتو صفية رضى ا عنيا , عثماف بف عفاف, كأبي ىريرة, 

 (ٗ)كاألشتر.

                                 
 .ِّٔ( سؤاالت أبي عبيد اآلجرم ص  ُ
 .ّٔ/ّ( مكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد  ِ
 .ُُّ/ٗ( إكماؿ تيذيب الكماؿ  ّ
 .ِٖٓ/ِ(  اليداية كاإلرشاد ْ
 .ُِْتاريخ أسماء الثقات ص(  ٓ
 .ُْٓ/َِ( تيذيب الكماؿ  ٔ
 .ُِٓ/ّ( ميزاف االعتداؿ  ٕ
 .ِْٔ( التقريب ص ٖ
 .ْْٗ/ٖ( تيذيب التيذيب   ٗ
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تالميذه: زىير كحديج ابنا معاكية, كمحمد بف طمحة بف مصرؼ, كىاشـ بف 
 كسعداف ابف بشر الجيني., سعيد الككفي

 لتعديؿ فيو:أقكاؿ عمماء الجرح كا
 أكالن: أقكاؿ المعدليف:

 (ُ)قاؿ العجمي: مدني تابعي ثقة.
 أقكاؿ المجرحيف:: ثانيان 

ذىب إلى تضعيفو اإلماـ األزدم, قاؿ ابف حجر: ذكره األزدم في الضعفاء 
كقاؿ الترمذم بعد أف أخرج مف طريؽ ىاشـ بف   (ِ)كقاؿ ال يقـك إسناد حديثو.

ؾ كقاؿ في مكضع آخر ليس إسناده بف سعيد عنو حديثا ليس إسناده بذا
 (ّ)بمعركؼ.
 الراجح:

ما ذىب إليو اإلماـ ابف حجر في قكلو مقبكؿ, كال يمتفت الى قكؿ االزدم في 
 تضعيفو لو كا اعمـ.

بتشديد  (ْ)( محمد بف ثكاب بفتح كتخفيؼ ابف سعيد بف حصيف اليبارمِٕ(
ية عشرة مات سنة صدكؽ ضعفو مسممة بال حجة مف الحاد (ٓ)المكحدة الككفي
 (ٔ)سنة ستيف ؽ

                                 
 .ِِٖ/ِ( معرفة الثقات  ُ
 .َْٓ/ٖ( تيذيب التيذيب  ِ
 .ْْٕ/ٓ( سنف الترمذم  ّ
بة إلى ىبار, كىك اسـ ( اليبارم: بفتح الياء كالباء المشددة كفي آخرىا الراء, ىذه النس ْ

 (.ِّٖ/ُّجد عبد العزيز بف عمى بف ىبار اليبارل. ) األنساب 
 ٖٔ/ٗتيذيب التيذيب   - ُُٔ/ِالكاشؼ  - ُِٖ/ٕ( ينظر ترجمتو )الجرح كالتعديؿ  ٓ
 (.ُْٕتقريب التيذيب ص - ٖٔ/ٗ
 .ُْٕ( تقريب التيذيب ص ٔ
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شيكخو: عبد ا بف نمير, كأبي أسامة, كشبابة بف سكار, كأبي نعيـ عبد 
الرحمف بف ىاركف النخعي, كأبي داكد الحفرم, كزيد بف الحباب, كمعاكية بف 

 (ُ)ىشاـ, كيعمى بف عبيد, كيكنس بف بكير, كغيرىـ.
بكر البزار, كيعقكب بف  تالميذه: ابف ماجة, كأبك عكانة اإلسفرائيني, كأبك

شيبة, كأبك بكر بف أبي داكد, كأبك نعيـ بف عدم, كابف أبي حاتـ, كعبد 
 الرحمف بف محمد بف حماد الطيراني, كغيرىـ.

 أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو:
 أكالن: أقكاؿ المعدليف:
 (ِ)كتبت عنو مع أبي كىك صدكؽ. قاؿ ابف أبي حاتـ:

 (ّ)قاؿ الذىبي: صدكؽ.
 أقكاؿ المجرحيف: :يان ثان

 (ْ)قاؿ ابف حجر: كقاؿ مسممة في كتاب الصمة ضعيؼ.
 الراجح:

محمد بف ثكاب تبيف أنو صدكؽ كما قاؿ ابف حجر كابف أبي  بعد دراسة حاؿ
حاتـ كالذىبي كال يمتفت إلى قكؿ مسممة في تضعيفو, كالذيف ذىبكا إلى قبكلو 

 ـ.كتقكية حالو أقكل مف الذيف ضعفكه , كا اعم
بالميممة كالذاؿ المعجمة الثقيمة ]المثقمة[  (ُ)الحذاء (ٓ)( القاسـ بف أميةِٖ)

بصرم صدكؽ مف كبار العاشرة ضعفو ابف حباف بال مستند ككقع في بعض 
  (ِ)نسخ الترمذم أمية ابف القاسـ كىك خطأ ت

                                 
 .ٕٖ/ٗ( تيذيب التيذيب  ُ
 .ُِٖ/ٕ( الجرح كالتعديؿ  ِ

 .ُُٔ/ِكاشؼ ( ال ّ
 .ٕٖ/ٗ( تيذيب التيذيب  ْ
المجركحيف  - َُٕ/ٕالجرح كالتعديؿ  - ُِٕ/ٕ( ينظر ترجمتو ) التاريخ الكبير  ٓ
 (.ْْٗتقريب التيذيب ص  - َّٖ/ٖتيذيب التيذيب  - ُِّ/ِ
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 (ّ)شيكخو: حفص بف غياث, كمعتمر بف سميماف, كنكح بف قيس كأبي زكير.
 ممة بف شبيب, كأبك زرعة, كأبك حاتـ, كمحمد بف غالب تمتاـ.تالميذه: س

 أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فيو:
 أكالن: أقكاؿ المعدليف:

 .(ْ)ليس بو بأس صدكؽ " قاؿ أبك حاتـ: "
 ( ٓ)كقاؿ أبك زرعة: "كاف صدكقان" 

  (ٔ)كذكره البخارم, كلـ يذكر فيو جرحان كال تعديالن.
 ثانيان: أقكاؿ المجرحيف:

قاؿ ابف حباف: يركم عف حفص بف غياث المناكير الكثيرة ال يجكز االحتجاج 
كىك الذم ركل عف حفص بف غياث عف برد أبي العالء عف  بو إذا نفرد.

مكحكؿ عف كاثمة بف األسقع عف النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ ال تظير 
ا صمى  الشماتة بأخيؾ فيريحو ربؾ كيبتميؾ كىذا ال أصؿ لو مف كالـ رسكؿ

 (ٕ)ا عميو كسمـ 
 الراجح:

القاسـ بف أمية تبيف أنو صدكؽ كما ىك كاضح مف أقكاؿ  بعد دراسة حاؿ
النقاد, كقكؿ اإلماـ ابف حباف فيو محمكؿ عمى ركايتو عف حفص بف غياث, 
ككما ىك معمـك أف الراكم قد يككف ثقة في بعض شيكخو دكف بعض, فال 

                                                                             
( الحذاء:  بفتح الحاء الميممة كالذاؿ المعجمة المشددة, ىذه النسبة إلى حذك النعؿ  ُ

 (.ٓٗ/ْماعة. ) األنساب كعمميا, كىـ ج
 .ْْٗ( تقريب التيذيب ص ِ
 .َّٖ/ٖ( تيذيب التيذيب  ّ
 .َُٕ/ٕ( الجرح كالتعديؿ  ْ
 .ِّٗ/ّ( الضعفاء ألبي زرعة  ٓ
 . ُِٕ/ٕ( التاريخ الكبير  ٔ
 .ُِّ/ِ( المجركحيف  ٕ



 

 
339 

 يطمؽ الضعؼ عميو, كشيادة أبي زرعة كأبي يضعؼ الراكم عمى اإلطالؽ, كال
حاتـ لو أنو صدكؽ أكلى مف تضعيؼ ابف حباف لو كما قالو ابف حجر, كا 

 أعمـ.
 ******** 
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 الخاتمة:
الحمد  أكالن كآخران , ظاىران كباطنان , كأشيد أف إلو إال ا, كأشيد أف      

 خالؿ البحث اآلتي: محمدان عبده كرسكلو, أما بعد, فقد ظير مف
أف الحافظ ابف حجر أطمؽ لفظة ) تيكمـ فيو بال حجة(, عمى ثماف  -ُ

 كعشريف مف ركاة الحديث في كتاب التقريب.
كجدنا أف الحافظ ابف حجر قد أصاب فييـ جميعان حيث رفع الحديث عنيـ,  -ِ

 كانتصر ليـ.
المكجب  أف جميع الركاة قد جرحيـ النقاد كضعفكىـ دكف بياف السبب -ّ

 لمتضعيؼ, أك الحجة التي تقاـ فيضٌعؼ مف أجميا الراكم.
 كقد بدا لي بعض التكصيات منيا:        

عمؿ أبحاث عممية حكؿ بعض األلفاظ الخاصة ببعض عمماء الجرح  -
كالتعديؿ, كػ اختمؼ فيو قكؿ اإلماـ ) عند الحافظ ابف حجر(, كلفظ )ليس 

 )ليس شيء( عند اإلماـ ابف معيف.بالقكم( عند اإلماـ النسائي, كلفظ 
دراسة كؿ لفظة مف ألفاظ المرتبة الخامسة عند ابف حجر, دراسة تطبيقية  -

كبخاصة صدكؽ لو أكىاـ , صدكؽ سيء الحفظ, صدكؽ تغير بأخرة, إذ 
بعض ىذ األلفاظ يقصد بيا معنى خاص, أك معنى غير الذم اصطمح عميو 

 المتأخركف.
 كأعمـ أعمى كا ىذا

 سمـك  كصحبو آلو كعمى محمد سيدنا عمى الميـ كصؿ
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 المصادر كالمراجع
ىػ(, ْْٔاإلرشاد في معرفة عمماء الحديث, المؤلؼ: لمخميمي)المتكفى:  -

الرياض, ط:  –المحقؽ: د. محمد سعيد عمر إدريس, الناشر: مكتبة الرشد 
 قَُْٗاألكلى, 

خو )في جامعو أسامي مف ركل عنيـ محمد بف إسماعيؿ البخارم مف مشاي -
 الصحيح(, المحقؽ: د. عامر حسف صبرم

المؤلؼ: أبك أحمد عبد ا بف عدم بف عبد ا بف محمد ابف مبارؾ بف 
 –ىػ(, الناشر: دار البشائر اإلسالمية ّٓٔالقطاف الجرجاني )المتكفى: 

 ُُْْبيركت ط: األكلى, 
دؿ بف محمد إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لمغمطام المحقؽ: عا -

 –ق ُِِْكأسامة بف إبراىيـ ط: الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر : األكلى, 
 ـََُِ

اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى  -
 ُُُْلبناف : األكلى  -بيركت -كاألنساب البف ماككال ط: دار الكتب العممية 

 ـَُٗٗ –ق 
ؽ: عبد الرحمف بف يحيى المعممي اليماني كغيره األنساب لمسمعاني المحق -

 ـ ُِٔٗ –ق  ُِّٖط: مجمس دائرة المعارؼ العثمانية, حيدر آباد األكلى, 
 تاريخ ابف معيف ()ركاية الدكرم( المحقؽ: د. أحمد محمد نكر سيؼ ط:  -

حياء التراث اإلسالمي مكة المكرمة : األكلى,  ق ُّٗٗمركز البحث العممي كا 
 ـ ُٕٗٗ –
تاريخ ابف معيف )ر كاية عثماف الدارمي( المحقؽ: د. أحمد محمد نكر  -

 سيؼ ط: دار المأمكف لمتراث دمشؽ
تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف تحقيؽ صبحي السامرائي الدار السمفية ا  -

 ـ ط الدار السمفية.ُْٖٗ –ق  َُْْكلى 
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ىػ(, َّْفى: تاريخ أصبياف = أخبار أصبياف ألبي نعيـ األصبياني )المتك  -
بيركت, ط:  –المحقؽ: سيد كسركم حسف, الناشر: دار الكتب العممية 

 ـَُٗٗ-ىػ َُُْاألكلى, 
الدكف طبع  –التاريخ الكبير لمبخارم ط: دائرة المعارؼ العثمانية, حيدر آباد  -

 تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خاف.
الثالث, المؤلؼ:  السفر -التاريخ الكبير المعركؼ بتاريخ ابف أبي خيثمة  -

ىػ(, المحقؽ: صالح بف فتحي ىالؿ, ِٕٗأبك بكر ابف أبي خيثمة )المتكفى: 
 -ىػ  ُِْٕالقاىرة, ط: األكلى,  –الناشر: الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر 

 ـََِٔ
تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم المحقؽ: الدكتكر بشار عكاد معركؼ ط: دار  -

 ـ. ََِِ -ق  ُِِْكلى,  الغرب اإلسالمي بيركت : األ 
التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة, المؤلؼ: شمس الديف أبك الخير  -

لبناف, ط: –ىػ(, الناشر: الكتب العمميو, بيركت َِٗالسخاكم )المتكفى: 
 ـُّٗٗىػ/ُُْْاالكلى 

 -تذكرة الحفاظ لمذىبي تحقيؽ: زكريا عميرات ط: دار الكتب العممية بيركت  -
 ـ.ُٖٗٗ –ق  ُُْٗاألكلى   لبناف
تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي كذكر  -

المدلسيف )كغير ذلؾ مف الفكائد(, المؤلؼ: أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب 
ىػ(, المحقؽ: الشريؼ حاتـ بف َّّبف عمي الخراساني, النسائي )المتكفى: 

 ىػ.ُِّْمكة المكرمة, ط: األكلى  -ائد عارؼ العكني, الناشر: دار عالـ الفك 
تسمية مف أخرجيـ البخارم كمسمـ كما انفرد كؿ كاحد منيما لمحاكـ  -

النيسابكرم المعركؼ بابف البيع المحقؽ: كماؿ يكسؼ الحكت ط: مؤسسة 
 ق. َُْٕبيركت : األكلى,  -الكتب الثقافية , دار الجناف 

في الجامع الصحيح المؤلؼ: أبك  التعديؿ كالتجريح , لمف خرج لو البخارم -
الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي القرطبي الباجي 
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ىػ( المحقؽ: د. أبك لبابة حسيف ط: دار المكاء ْْٕاألندلسي )المتكفى: 
 ـ.ُٖٔٗ –ق َُْٔالرياض: األكلى,  –لمنشر كالتكزيع 

مد عكامة ط: دار الرشيد تقريب التيذيب البف حجر العسقالني المحقؽ: مح -
 . ُٖٔٗ – َُْٔ –سكريا : األكلى, 

تيذيب التيذيب الف حجر العسقالني ط: مطبعة دائرة المعارؼ النظامية,  -
 ق. ُِّٔاليند األكلى, 

الثقات البف حباف البستي ط: كزارة المعارؼ لمحككمة العالية اليندية تحت  -
دائرة المعارؼ العثمانية ط: دائرة مراقبة: الدكتكر محمد عبد المعيد خاف مدير 

 ـ.ُّٕٗق =  ُّّٗالمعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكف اليند : األكلى, 
كىك -كسننو كأيامو الجامع الصحيح المسند المختصر مف أمكر رسكؿ ا  -

-ق  َُْٕ –)صحيح البخارم( ط/ دار ابف كثير اليمامة بيركت الثالثة 
 لبغا .ـ تحقيؽ / مصطفى ديب إُٖٗ

بحيدر  -الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ط: مجمس دائرة المعارؼ العثمانية  -
 ُِٓٗ-ق ُُِٕآباد الدكف اليند دار إحياء التراث العربي بيركت : األكلى, 

 ـ.
ذكر أسماء التابعيف كمف بعدىـ ممف صحت ركايتو عف الثقات عند البخارم  -

/ كماؿ يكسؼ الحكت ط: مؤسسة كمسمـ لمدارقطني المحقؽ: بكراف الضناكم 
 ـ .ُٖٓٗ –ق  َُْٔلبناف : األكلى  -الكتب الثقافية بيركت 

ىػ(, ْٖٕالركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ لمذىبي )المتكفى:  -
 –بيركت  -المحقؽ: محمد إبراىيـ المكصمي, الناشر: دار البشائر اإلسالمية 

 ـُِٗٗ -ىػ ُُِْلبناف ط: األكلى, 
سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف المحقؽ: أحمد محمد نكر  -

 ـ .ُٖٖٗ –ق  َُْٖالمدينة المنكرة : األكلى,  -سيؼ ط: مكتبة الدار 
سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد بف حنبؿ في جرح الركاة كتعديميـ المحقؽ:  -

ة : األكلى, المدينة المنكر  -د. زياد محمد منصكر ط: مكتبة العمـك كالحكـ 
 ـ .ُُْْ
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سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ المحقؽ:  -
محمد عمي قاسـ العمرم ط: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية, المدينة 

 ـ.ُّٖٗق /  َُّْالمنكرة, المممكة العربية السعكدية : األكلى,
في جامع الترمذم, المؤلؼ: يكسؼ سؤاالت الترمذم لمبخارم حكؿ أحاديث  -

ىػ(, الناشر: عمادة ُُّْبف محمد الٌدخيؿ النجدم ثـ المدني )المتكفى: 
البحث العممي بالجامعة اإلسالمية, المدينة المنكرة, المممكة العربية السعكدية, 

 ـََِّىػ/ُِْْط: األكلى 
متكفى: سؤاالت حمزة بف يكسؼ السيمي, المؤلؼ: أبك القاسـ الجرجاني )ال -

ىػ(, المحقؽ: مكفؽ بف عبد ا بف عبدالقادر, الناشر: مكتبة المعارؼ ِْٕ
 ـُْٖٗ –ق َُْْالرياض, ط: األكلى,  –
سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني, المؤلؼ: عمي بف  -

عبد ا بف جعفر السعدم بالكالء المديني, البصرم, أبك الحسف )المتكفى: 
 –لمحقؽ: مكفؽ عبد ا عبد القادر, الناشر: مكتبة المعارؼ ىػ(, اِّْ

 قَُْْالرياض, ط: األكلى, 
سير أعالـ النبالء المؤلؼ لمذىبي المحقؽ : مجمكعة مف المحققيف  -

ق /  َُْٓبإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ط : مؤسسة الرسالة : الثالثة, 
 ـ. ُٖٓٗ

العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ  صحيح مسمـ المسند الصحيح المختصر بنقؿ -
 المحقؽ : مجمكعة مف المحققيف ط : دار الجيؿ بيركت.  ا 
الضعفاء ألبي زرعة الرازم, الرسالة العممية: لسعدم بف ميدم الياشمي  -

الناشر: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية, المدينة النبكية, المممكة 
 ـُِٖٗىػ/َُِْالعربية السعكدية الطبعة: 

الضعفاء الكبير لمعقيمي المحقؽ: عبدالمعطي أميف قمعجي ط: دار المكتبة  -
 ـ .ُْٖٗ –ق  َُْْبيركت: األكلى,   -العممية 

ق(  ) المحقؽ: عبدا ٕٗٓالضعفاء كالمتر كككف البف الجكزم )المتكفى:  -
 ق. َُْٔبيركت : األكلى,   -القاضي ط: دار الكتب العممية 
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ككف لمدارقطني المحقؽ: د. عبد الرحيـ محمد القشقرم, ط: الضعفاء كالمترك  -
 مجمة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة.

الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع, المؤلؼ: شمس الديف أبك الخير محمد  -
بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاكم 

 بيركت. –مكتبة الحياة  ىػ(, الناشر: منشكرات دارَِٗ)المتكفى: 
 –الطبقات الكبرل البف سعد المحقؽ: إحساف عباس ط: دار صادر  -

 ـ. ُٖٔٗبيركت : األكلى, 
طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا, ألًبي الشيخ األصبياني  -

ىػ(, المحقؽ: عبد الغفكر عبد الحؽ حسيف البمكشي, الناشر: ّٗٔ)المتكفى: 
 ـ.ُِٗٗ –ق ُُِْركت ط: الثانية, بي -مؤسسة الرسالة 

ىػ( , تحقيؽ: ِّٕالعمؿ البف أبي حاتـ, المؤلؼ: ابف أبي حاتـ )المتكفى:  -
فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ كعناية د/ سعد بف عبد ا الحميد ك د/ خالد بف 

 -ىػ  ُِْٕعبد الرحمف الجريسي, الناشر: مطابع الحميضي, ط: األكلى, 
 ـ ََِٔ

الرجاؿ عف أحمد بف حنبؿ ركاية المركذم كغيره,  المحقؽ :  العمؿ كمعرفة -
 ُِِْكصي ا بف محمد عباس ط : دار الخاني , الرياض: الطبعة الثانية, 

 ـ ََُِ -ىػ 
فتح البارم شرح صحيح البخارم, المؤلؼ: أحمد بف عمي بف حجر أبك  -

 ُّٕٗبيركت,  -الفضؿ العسقالني الشافعي, الناشر: دار المعرفة 
الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة لمذىبي المحقؽ: محمد  -

عكامة أحمد محمد نمر الخطيب ط: دار القبمة لمثقافة اإلسالمية مؤسسة عمـك 
 ـ .ُِٗٗ   -ق ُُّْالقرآف, جدة : األكلى,  -
-الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد -

 عمي محمد معكض
لبناف -بيركت -رؾ في تحقيقو: عبد الفتاح أبك سنة ط: الكتب العممية شا

 ـُٕٗٗػ-ق ُُْٖسنة النشر 
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لحظ األلحاظ بذيؿ طبقات الحفاظ, المؤلؼ: محمد بف محمد بف محمد, أبك  -
ىػ(, ُٕٖالفضؿ تقي الديف ابف فيد الياشمي العمكٌم األصفكني )المتكفى: 

 ـُٖٗٗ -ىػ ُُْٗاألكلى  الناشر: دار الكتب العممية, الطبعة:
المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف, المؤلؼ: محمد بف حباف  -

ٍعبدى, التميمي, أبك حاتـ, الدارمي, البيستي  بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
حمب,  –ىػ(, المحقؽ: محمكد إبراىيـ زايد, الناشر: دار الكعي ّْٓ)المتكفى: 
 ىػُّٔٗط: األكلى, 

الزكائد كمنبع الفكائد, المؤلؼ: أبك الحسف الييثمي )المتكفى:  مجمع -
ىػ(, المحقؽ: حساـ الديف القدسي, الناشر: مكتبة القدسي, القاىرة: َٕٖ

 ـ ُْٗٗىػ,  ُُْْ
معرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ كالحديث كمف الضعفاء كذكر مذاىبيـ  -

 -بستكم ط: مكتبة الدار كأخبارىـ لمعجمي المحقؽ: عبد العميـ عبد العظيـ ال
 ـ .ُٖٓٗ –ق َُْٓالسعكدية : األكلى,  -المدينة المنكرة 

 -دار  -المغني في الضعفاء لمذىبي المحقؽ: الدكتكر نكر الديف عتر, ط  -
 حمب. -المعارؼ 

مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي المحقؽ: عبد ا بف ضيؼ ا الرحيمي ط:  -
 ـ ََِٓ -ىػ ُِْٔاألكلى,  

مكسكعة أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممو لمجمكعة مف  -
 -أشرؼ منصكر عبد الرحمف  -المؤلفيف )الدكتكر محمد ميدم المسممي 

 -أيمف إبراىيـ الزاممي  -أحمد عبد الرزاؽ عيد  -عصاـ عبد اليادم محمكد 
- ط: عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع ََُِمحمكد محمد خميؿ( : األكلى, 

 بيركت, لبناف.
مكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممو جمع كترتيب:  -

محمكد محمد خميؿ ط:  -السيد أبك المعاطي النكرم أحمد عبد الرزاؽ عيد 
 ـ.ُٕٗٗق /  ُُْٕعالـ الكتب : األكلى, 
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ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ لمذىبي تحقيؽ الشيخ عمي محمد معكض  -
خ عادؿ أحمد عبد المكجكد ط دار الكتب العممية سنة النشر كالشي

 بيركت.ُٓٗٗ
النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة, المؤلؼ: يكسؼ بف تغرم بردم أبك  -

ىػ(, الناشر: كزارة الثقافة كاإلرشاد ْٕٖالمحاسف, جماؿ الديف )المتكفى: 
 القكمي, دار الكتب, مصر

ؿ الثقة كالسداد, المؤلؼ: أحمد بف محمد أبك اليداية كاإلرشاد في معرفة أى -
ىػ(, المحقؽ: عبد ا الميثي, الناشر: ّٖٗنصر البخارم الكالباذم )المتكفى: 

 قَُْٕبيركت ط: األكلى,  –دار المعرفة 
 ********* 

 
 



 

 
333 

Almasadir Wa Imarajie 

 - al'iirshad fi maerifat eulama' alhadithi, almualafi: 

lilkhalili(almutawafaa: 446hi), almuhaqiqi: du. muhamad 

saeid eumar 'iidris, alnaashir: maktabat alrushd - 

alrayad, ta: al'uwlaa, 1409h  

- 'asami man rawaa eanhum muhamad bin 'iismaeil 

albukhariu min mashayikhih (fi jamieuh alsahihu), 

almuhaqaqu: du. eamir hasan sabri almualafu: 'abu 

'ahmad eabd allh bin eadiin bin eabd allh bin muhamad 

aibn mubarak bin alqutan aljirjanii (almutawafaa: 

365ha), alnaashir: dar albashayir al'iislamiat - bayrut ta: 

al'uwlaa ،1414  

- 'iikmal tahdhib alkamal fi 'asma' alrijal limughaltay 

almuhaqaqu: eadil bin muhamad wa'usamat bin 

'iibrahim ta: alfaruq alhadithat liltibaeat walnashr : 

al'uwlaa, 1422h - 2001m  

- al'iikmal fi rafe alairtiab ean almutalaf walmukhtalaf fi 

al'asma' walkunaa wal'ansab liaibn makula ta: dar 

alkutub aleilmiat - bayrutu- lubnan : al'uwlaa 1411 h - 

1990m  

- al'ansab lilsimeanii almuhaqaqa: eabd alrahman bin 

yahyaa almuealimii alyamanii waghayruh ta: majlis 

dayirat almaearif aleuthmaniati, haydar abad al'uwlaa, 

1382 h - 1962 m  

- tarikh aibn mueayan )(riwayat alduwri) almuhaqaqi: 

du. 'ahmad muhamad nur sayf tu: markaz albahth 

aleilmii wa'iihya' alturath al'iislamii makat 

almukaramat : al'uwlaa, 1399h - 1979m  

- tarikh aibn mueayan (r wayat euthman aldaarmi) 

almuhaqaqu: du. 'ahmad muhamad nur sayf ta: dar 

almamun lilturath dimashq - tarikh 'asma' althiqat liaibn 

shahin tahqiq subhi alsaamaraayiy aldaar alsalafiat a 

walaa 1404 h - 1984m t aldaar alsalafiatu.  
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- tarikh 'asabhan = 'akhbar 'asabhan li'abi naeim 

al'asbhani (almutawafaa: 430hi), almuhaqiqi: sayid 

kasarawi hasan, alnaashir: dar alkutub aleilmiat - 

bayrut, ta: al'uwlaa, 1410 hi-1990m  

- altaarikh alkabir lilbukharii ta: dayirat almaearif 

aleuthmaniati, haydar abad - aldukn tabe taht 

muraqabati: muhamad eabd almueid khan.  

- altaarikh alkabir almaeruf bitarikh abn 'abi 

khaythamat - alsafar althaalithu, almualafu: 'abu bakr 

abn 'abi khaythama (almutawafaa: 279hi), almuhaqiqi: 

salah bin fathi hilali, alnaashir: alfaruq alhadithat 

liltibaeat walnashr - alqahirati, ta: al'uwlaa, 1427 hi - 

2006m  

- tarikh baghdad lilkhatib albaghdadii almuhaqiqi: 

alduktur bashaar eawad maeruf t: dar algharb al'iislamii 

bayrut : al'uwlaa, 1422 h - 2002 m.  

- altuhfat allatifat fi tarikh almadinat alsharifati, 

almualafa: shams aldiyn 'abu alkhayr alsakhawi 

(almutawafaa: 902h), alnaashiru: alkutub alealamihi, 

bayrut -lubnan, ta: alawlaa 1414h/1993m  

- tadhkirat alhifaz lildhahabii tahqiqu: zakariaa 

eumayrat ta: dar alkutub aleilmiat bayrut - lubnan 

al'uwlaa 1419 h - 1998m.  

- tasmiat mashayikh 'abi eabd alrahman 'ahmad bin 

shueayb bin ealiin alnasayiyi wadhakar almudalisin 

(waghayr dhalik min alfawayidi), almualafu: 'abu eabd 

alrahman 'ahmad bin shueayb bin ealiin alkharasani, 

alnasayiyi (almutawafaa: 303hi), almuhaqiqi: alsharif 

hatim bin earif aleuni, alnaashir: dar ealam alfawayid - 

makat almukaramati, ta: al'uwlaa 1423hi. 

 - tasmiat man 'akhrajahum albukhariu wamuslim wama 

ainfarad kulu wahid minhuma lilhakim alnaysaburii 

almaeruf biaibn albaye almuhaqaqi: kamal yusif alhawt 
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ta: muasasat alkutub althaqafiat , dar aljinan - bayrut : 

al'uwlaa, 1407 hu.  

- altaedil waltajrih , liman kharaj lah albukhariu fi 

aljamie alsahih almualafi: 'abu alwalid sulayman bin 

khalaf bin saed bin 'ayuwb bin warith altajibii alqurtubii 

albaji al'andalusii (almutawafaa: 474hi) almuhaqiqu: du. 

'abu lababat husayn ta: dar alliwa' lilnashr waltawzie - 

alrayad: al'uwlaa, 1406h - 1986m.  

- taqrib altahdhib liabn hajar aleasqalanii almuhaqaqa: 

muhamad eawamat ta: dar alrashid suria : al'uwlaa ،- 

1406 - 1986 .  

- tahdhib altahdhib lan hajar aleasqalanii ta: matbaeat 

dayirat almaearif alnizamiati, alhind al'uwlaa, 1326 hu.  

- althiqat liaibn hibaan albasti ta: wizarat almaearif 

lilhukumat alealiat alhindiat taht muraqabati: alduktur 

muhamad eabd almueid khan mudir dayirat almaearif 

aleuthmaniat ta: dayirat almaearif aleuthmaniat 

bihaydar abad aldukn alhind : al'uwlaa, 1393 h = 1973m.  

- aljamie alsahih almusnad almukhtasar min 'umur rasul 

allah  wasunanih wa'ayaamuhu-whu (shih albukharii) 

ta/ dar aibn kathir alyamamat bayrut althaalithat - 1407 

h -1987m tahqiq / mustafaa dib albugha .  

- aljurh waltaedil liaibn 'abi hatim ta: majlis dayirat 

almaearif aleuthmaniat - bihaydar abad aldukn alhind 

dar 'iihya' alturath alearabii bayrut : al'uwlaa, 1271 ha-

1952 mi.  

- dhakar 'asma' altaabiein wamin baedihim miman sahat 

riwayatuh ean althiqat eind albukharii wamuslim 

lildaariqutni almuhaqiqi: buran aldanawi / kamal yusif 

alhut ta: muasasat alkutub althaqafiat bayrut - lubnan : 

al'uwlaa 1406 h - 1985m . 

 - alruwat althiqat almutakalim fihim bima la yujib 

raduhum lildhahabi (almutawafaa: 748hi), almuhaqaqa: 
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muhamad 'iibrahim almusili, alnaashir: dar albashayir 

al'iislamiat - bayrut - lubnan ta: al'uwlaa, 1412h - 1992m  

- sualat aibn aljunid li'abi zakariaa yahyaa bin muein 

almuhaqaqa: 'ahmad muhamad nur sayf ta: maktabat 

aldaar - almadinat almunawarat : al'uwlaa, 1408 h - 

1988m . 

 - sualat 'abi dawud lil'iimam 'ahmad bin hanbal fi jurh 

alruwat wataedilihim almuhaqaqa: du. ziad muhamad 

mansur ta: maktabat aleulum walhukm - almadinat 

almunawarat : al'uwlaa, 1414m .  

- sualat 'abi eubayd alajri 'aba dawud alsajistaniu fi 

aljurh waltaedil almuhaqaqi: muhamad eali qasim 

aleumari ta: eimadat albahth aleilmii bialjamieat 

al'iislamiati, almadinat almunawarati, almamlakat 

alearabiat alsueudiat : al'uwlaa,1403 h / 1983m.  

- sualat altirmidhii lilbukharii hawl 'ahadith fi jamie 

altirmidhi, almualafi: yusif bin muhamad alddkhyl 

alnajdi thuma almadanii (almutawafaa: 1431h), 

alnaashir: eimadat albahth aleilmii bialjamieat 

al'iislamiati, almadinat almunawarati, almamlakat 

alearabiat alsaeudiati, ta: al'uwlaa 1424h/2003m  

- sualat hamzat bin yusif alsahmi, almualafu: 'abu 

alqasim aljirjanii (almutawafaa: 427hi), almuhaqiqi: 

muafaq bin eabd allh bin eabdalqadir, alnaashir: 

maktabat almaearif - alrayad, ta: al'uwlaa, 1404h - 

1984m  

- sualat muhamad bin euthman bin 'abi shaybat lieali bin 

almudini, almualafa: eali bin eabd allah bin jaefar alsaedi 

bialwala' almadinii, albasariu, 'abu alhasan 

(almutawafaa: 234h), almuhaqiqi: muafaq eabd allah 

eabd alqadir, alnaashir: maktabat almaearif - alrayad, 

ta: al'uwlaa, 1404h  
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- sayr 'aelam alnubala' almualif lildhahabii almuhaqaq : 

majmueat min almuhaqiqin bi'iishraf alshaykh shueayb 

al'arnawuwt t : mus 

- sahih muslim almusnad alsahih almukhtasar binaql 

aleadl ean aleadl 'iilaa rasul allah  almuhaqaq : 

majmueat min almuhaqiqin t : dar aljil bayrut.  

- aldueafa' li'abi zareat alraazi, alrisalat aleilmiatu: 

lisaedi bin mahdii alhashimii alnaashir: eimadat albahth 

aleilmii bialjamieat al'iislamiati, almadinat alnabawiati, 

almamlakat alearabiat alsueudiat altabeati: 

1402hi/1982m  

- aldueafa' alkabir lileaqilii almuhaqiqi: eabdalmueti 

'amin qaleaji ta: dar almaktabat aleilmiat - bayrut: 

al'uwlaa, 1404 h - 1984m .  

- aldueafa' walmitr wakawn liabn aljawzi (almutawafaa: 

597h) ( almuhaqiqi: eabdallah alqadi ta: dar alkutub 

aleilmiat - bayrut : al'uwlaa, 1406 hu.  

- aldueafa' walmatrukun lildaaruqutnii almuhaqiqi: da. 

eabd alrahim muhamad alqashqari, ta: majalat aljamieat 

al'iislamiat bialmadinat almunawarati.  

- aldaw' allaamie li'ahl alqarn altaasie, almualafa: shams 

aldiyn 'abu alkhayr muhamad bin eabd alrahman bin 

muhamad bin 'abi bakr bin euthman bin muhamad 

alsakhawi (almutawafaa: 902ha), alnaashir: manshurat 

dar maktabat alhayaat - bayrut. 

 - altabaqat alkubraa liaibn saed almuhaqiq: 'iihsan 

eabaas ta: dar sadir - bayrut : al'uwlaa, 1968 mi.  

- tabaqat almuhdithin bi'asbihan walwaridin ealayha, 

labi alshaykh al'asbahanii (almutawafaa: 369hi), 

almuhaqiq: eabd alghafur eabd alhaq husayn albalushi, 

alnaashir: muasasat alrisalat - bayrut ta: althaaniati, 

1412h - 1992m.  

- alealal liabn 'abi hatimi, almualafa: abn 'abi hatim 

(almutawafaa: 327hi) , tahqiqu: fariq min albahithin 
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bi'iishraf waeinayat du/ saed bin eabd allah alhamid w d/ 

khalid bin eabd alrahman aljirisi, alnaashir: matabie 

alhumaydi, ta: al'uwlaa, 1427 hi - 2006 m  

- aleilal wamaerifat alrijal ean 'ahmad bin hanbal 

riwayat almarudhii waghayrihu, almuhaqaq : wasiu allah 

bin muhamad eabaas t : dar alkhanii , alrayad: altabeat 

althaaniatu, 1422 hi - 2001 m  

- fath albari sharh sahih albukharii, almualafa: 'ahmad 

bin ealiin bin hajar 'abu alfadl aleasqalaniu alshaafieii, 

alnaashir: dar almaerifat - bayrut, 1379  

- alkashif fi maerifat man lah riwayat fi alkutub alsitat 

lildhahabii almuhaqaqi: muhamad eawaamat 'ahmad 

muhamad namir alkhatib ta: dar alqiblat lilthaqafat 

al'iislamiat muasasat eulum - alquran, jidat : al'uwlaa, 

1413h - 1992m .  

- alkamil fi dueafa' alrijal liaibn eudi tahqiqi: eadil 

'ahmad eabd almawjuda-eali muhamad mueawad sharak 

fi tahqiqihi: eabd alfataah 'abu sanat ta: alkutub 

aleilmiat - bayruta-lubnan sanat alnashr 1418h -1997m  

- lahaza al'alhaz bidhayl tabaqat alhafazi, almualafi: 

muhamad bin muhamad bin muhamad, 'abu alfadl taqi 

aldiyn abn fahd alhashimii alelwy al'asfunii 

(almutawafaa: 871ha), alnaashir: dar alkutub aleilmiati, 

altabeati: al'uwlaa 1419hi - 1998m  

- almajruhin min almuhdithin waldueafa' walmatrukin, 

almualafa: muhamad bin hibaan bin 'ahmad bin hibaan 

bin mueadh bin maebda, altamimi, 'abu hatim, aldaarmi, 

albusty (almutawafaa: 354h), almuhaqiqi: mahmud 

'iibrahim zayid, alnaashir: dar alwaey - halba, ta: 

al'uwlaa, 1396h  

- majmae alzawayid wamanbae alfawayidi, almualafu: 

'abu alhasan alhaythami (almutawafaa: 807hi), 

almuhaqiqi: husam aldiyn alqudsi, alnaashir: maktabat 

alqudsi, alqahirata: 1414 ha, 1994 m  
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- maerifat althiqat min rijal 'ahl aleilm walhadith wamin 

aldueafa' wadhakr madhahibihim wa'akhbarihim lileajlii 

almuhaqaqa: eabd alealim eabd aleazim albistui ta: 

maktabat aldaar - almadinat almunawarat- alsaeudiat : 

al'uwlaa, 1405h - 1985m . 

- almughaniy fi aldueafa' lildhahabii almuhaqiqi: 

alduktur nur aldiyn eatra, t - dar - almaearif - halbu. - 

man takalam fih wahu muathaq lildhahabii almuhaqiqi: 

eabd allah bin dayf allah alruhaylii ta: al'uwlaa, 1426h - 

2005 m  

- mawsueat 'aqwal 'abi alhasan aldaariqutni fi rijal 

alhadith waealalih limajmueat min almualifin (alduktur 

muhamad mahdi almuslimi - 'ashraf mansur eabd 

alrahman - eisam eabd alhadi mahmud - 'ahmad eabd 

alrazaaq eid - 'ayman 'iibrahim alzaamili - mahmud 

muhamad khalil) : al'uwlaa, 2001 ta: ealam alkutub 

lilnashr waltawzie -birut, lubnan.  

- mawsueat 'aqwal al'iimam 'ahmad bin hanbal fi rijal 

alhadith waealaluh jame watartib: alsayid 'abu almaeati 

alnuwri 'ahmad eabd alrazaaq eid - mahmud muhamad 

khalil ta: ealam alkutub : al'uwlaa, 1417 h / 1997m. 

 - mizan alaietidal fi naqd alrijal lildhahabi tahqiq 

alshaykh eali muhamad mueawad walshaykh eadil 

'ahmad eabd almawjud t dar alkutub aleilmiat sanat 

alnashr 1995birut.  

- alnujum alzaahirat fi muluk misr walqahirati, 

almualafi: yusif bin tughri bardi 'abu almuhasini, jamal 

aldiyn (almutawafaa: 874hi), alnaashir: wizarat 

althaqafat wal'iirshad alqawmii, dar alkutab, misr  

- alhidayat wal'iirshad fi maerifat 'ahl althiqat walsadadi, 

almualafi: 'ahmad bin muhamad 'abu nasr albukharii 

alkilabadhii (almutawafaa: 398h), almuhaqiq: eabd allah 

alllythi, alnaashir: dar almaerifat - bayrut ta: al'uwlaa, 

1407h 


