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 :  
 الباحث في الحديث الشريف وعلومه ليدرك إن      

أن معرفة داللة المصطلحات الحديثية ذات األثر في 
لى الحديث من أهم ما يجب أن تنصرف إليه الحكم ع

 ،همم الباحثين في دراساتهم العلمية الحديثية المتخصصة
اد ـ أنه من المهم بمكان الوقوف على مراد النقكما

 يتيح لطالب فهذا ،بمصطلحاتهم وألفاظهم وأحكامهم
 العلم في الحديث الشريف فهم المراد من هذه اإلطالقات

  .فا على هذا الناقد أو ذاكوعدم إطالق األحكام جزا
  أن دراسة إطالق أحد النقاد المعتبرين لفظا معيناكما      
ةخاصوببها يضيف فوائد نوعية ال يستهان  الرواة على 

  .محاضر متفرغ، قسم أصول الدين، الجامعة األردنية *

ان ـإذا كان هذا الناقد من جهابذة هذا العلم كابن حب
أحد األئمة الرحالين ":  عساكرنابالبستي الذي قال فيه 
 من فقهاء الدين وحفاظ وكان ... والمصنفين المحسنين

  .)١("اآلثار المشهورين

 كان من أوعية العلم في اللغة والفقه: " الحاكموقال      
 فخرج له صنف ،والحديث والوعظ ومن عقالء الرجال

  .)٢("من التصنيف في الحديث ما لم يسبق إليه

كان مكثرا : "اقوت الحموي بالمتقن وقال يوصفهو      
 ، بالمتون واألسانيدعالما ،من الحديث والرحلة والشيوخ

 تأمل ومن ، من علوم الحديث ما عجز عنه غيرهأخرج
 أن الرجل كان بحرا في علم ،ٍف منِصتصانيفه تأمَل

   .)٣(" تصانيفه عدة ألصحاب الحديثوصارت... العلوم 

 

*   

  م٢٠/١١/٢٠٠٨: تاريخ قبول البحث      م١٠/٤/٢٠٠٨: تاريخ وصول البحث
 

 القاعدة مفادها أنه ال يصلح التعميم في هذه هذه الدراسة إلى التأكيد على قاعدة متينة من قواعد النقد الحديثي، تهدف      
 إنما ينبغي الوقوف على عبارة نقدية معينة عند أحد النقاد ودراستها دراسة وافية ن،قواعد النقد الحديثي بالنسبة لناقد معي

  . اده من تلك العبارةللوقوف على مر
في كتابه المجروحين، كيف " استحق الترك" هنا جاءت هذه الدراسة للوقوف على عبارة ابن حبان في الراوي من      

   في استخدامها كما يوصف من قبل النقاد؟ عنتااستخدمها؟ ومتى؟ وهل كان مت
 ومقارنة قول ابن - راوياوخمسين بلغوا اثنين قدو– من خالل دراسة كل من قال فيه ابن حبان استحق الترك وذلك      

.حبان بغيره من النقاد، لنخلص بعد ذلك إلى نتيجة علمية دقيقة 

Abstract 
      This paper firms one rule of the Hadith criticism rules. This rule says in dealing with one of the 
Hadith critics or scholars it is wrong then to generalize his criticism. It is important however to study his 
rule of criticism fully in order to recognize his aim of it.  
      Therefore this study came to study thoroughly one of the rules of Ibn Hibban in his phrase “he is 
worthy of being left” as used in his book al-Majruhe en. When did he use it? in what sense he used it? 
Was he extremely strict in using this phrase as he is described by some of his critics?  

      This come through studying all fifty tow narrators whom Ibn Hibban criticized using the phrase “he is 
worthy of being left” comparing his opinion with the opinion of other critics aiming to reach accurate 
conclusions in this regard.  
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الجرح والتعديل المعروفين من أئمة ":  الذهبيويقول
هو اإلمام الحافظ المجود ":  أيضاًويقول. "عند السنة

  . )٤("العالمة الثقة الثبت المتقن المحقق
 وكان... كان من أئمة زمانه : " ابن حجر فيهوقال      

 وذكاء ، صاحب فنونكان ... رأسا في معرفة الحديث
  . )٥(" واسع إلى الغايةوحفظ ،مفرط
 نني لم أقف على من درس أحوال هؤالء الرواة أثم      

 ما كان من الدكتور عداب الحمش إال ،تفصيليةدراسة 
ابن حبان ومنهجه " فقد تناول هذه المرتبة ضمن رسالته

أحكام مرتبة "في المبحث الخامس" في الجرح والتعديل
 إال ، أفدت من دراستهوقد ،في ثالث صفحات" الترك

 أنه لم يدرس هؤالء كما ،أنه فاته ذكر بعض الرواة
 فالدراسة ،الرواة بل اكتفى بنقل كالم ابن حبان فيهم

 ثم ،هذه قارنت بين أقوال العلماء مع قول ابن حبان
  . أعطت أمثلة مدروسة لكل سبب من أسباب الترك

 :  
ذا البحث مسألة محددة عند اإلمام ابن ـ هيتناول -

 . "ق التركاستح"حبان وهي قوله في الراوي 
 يتناول البحث الرواة الذين قال فيهم ابن حبان لم -

 دراسة مقارنة سهم أدرولعلي ،استحق ترك االحتجاج
 . - إن شاء اهللا - مع بقية رواة مرتبة الترك

:   
 أن يجيب هذا البحث عن عدد من األسئلة يتوقع      
  : مثل
  للراوي أوا يطلق ابن حبان هذا اللفظ وصفهل -

 حكما عليه؟
ق عليهم ابن حبان هذه ـ عدد الرواة الذين أطلكم -

  العبارة؟
  يطلق ابن حبان هذا اللفظ على الراوي؟متى -
  مدى موافقة ابن حبان للنقاد ومخالفته لهم؟ما -
 يؤكد هل:  ينبني على ذلك نتائج مهمة مثلهل -

استخدام ابن حبان لهذه العبارة ما وصفه به النقاد 
 في الجرح؟أنه من المتشددين 

 


 
  إن المتروك وصفقلنا إذا أننا: أعنيه هنا هو والذي      

 ليس ،في الراوي فإننا نرى من هو متروك عند عالم
 فيمكن لكل باحث أن ومن ثممتروكا عند عالم آخر 
 على اختالف  ضعفه اعتماداًينازع في صحة حديث أو

  !قول النقاد في الراوي الواحد وهذه مشكلة نقدية
ن لفظ متروك حكم فيسعنا عندئذ أن إ قلنا وإذا      

 وأسباب ... نصنف مرتبة الترك هذه إلى مصطلحات
 .  يكون الحكمثم... 

  في صنيع ابن حبان في كتابه المجروحينوالمتأمل      
يجد أنه قد انتهج نهجا "  التركاستحق" فيمن قال فيهم

 يعرف بالراوي فهو ،واضحا مميزا في هؤالء الرواة
 ثم ، يذكر جرحه مفسراثم ،أو يترجم له ترجمة معرفية

ولعل الصورة ) كحكم عليه(يطلق استحقاقه للترك 
تكون أوضح إذا درسنا صنيعه من خالل بعض األمثلة 

  . الواردة في كتابه المجروحين
 ابن حبان للراوي صالح بن محمد ترجم: ل األوالمثال

  : في المجروحين وقال فيهبن زائدة ا
صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي من أهل "      
 عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن يروي ،المدينة

 عنه وهيب روى. عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز
  سنة خمس وأربعينمات ،وحاتم بن إسماعيل والناس

 ،مـ ممن يقلب األخبار واألسانيد وال يعلكان. ومائة
 كثر ذلك من حديثه فلما ، المراسيل وال يفهمدـويسن

  .)٦("وفحش استحق الترك

" يقلب األخبار واألسانيد":  ابن حبان بقولهيقصد :أوالً
ث ـما يحصل من بعض الرواة من إدخال حدي

 أو ، إبدال سند بسندأو ، إدراجأو ،في حديث
  . للجادة ونحو ذلكسلوك 

 شيوخه ثم ، ابن حبان قد عرف باسمه وكنيتهنجد :ثانياً
 أمر متبع في كثير من وهذا ، وفاتهثم ،وتالميذه

  . كتب الرجال
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  النقدي من الترجمة الذيء أن مدار بحثنا هنا هو الجزإال
كان ممن يقلب األخبار ": ه ابن حبان بقولهـبدأ في

 كثر فلما ،المراسيل وال يفهم ويسند ،واألسانيد وال يعلم
ان ـفابن حب"  ...ذلك من حديثه وفحش استحق الترك

  أنه يقلبوهو ،يبين حال الراوي بعبارات دقيقة واضحة
 المراسيل غفلة منه ويرفع ،األخبار واألسانيد دون علم
 بالطبع قد ينشأ عنه وهذا ،أو قلة حفظ أو سوء ضبط

  .  غيرهيه يرونكارة ما يرويه هذا الراوي بجانب ما
 ، يوضح أن صنيعه هذا لم يكن قليل الحدوثثم      

 أصبحت هذه سمة أحاديثه بل ، نادرا ما يصدر منهأو
 يدلل أنه قد اطلع على أحاديثه وسبرها وهذا ،الغالبة
وهو يصرح بذلك أحيانا كما قال في ترجمة - جميعها

 ينقد سبرت أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدم: "ابن لهيعة
 حتى استطاع أن يحكم أن ذلك كثر في - "والمتأخرين

 حديثه لدرجة أنه غلبت الروايات التي أخطأ فيها وفحش
ؤه فيها حتى زادت على الروايات التي أصاب ـخط
ه ـ جاء الحكم من قبل ابن حبان عليه أنعندئذ ،فيها

استحق الترك فال يحتج به وال يعتبر برواياته حتى لو 
  . واةوافق غيره من الر

د ـ ابن حبان أيضا لمحمد بن عبترجم : الثانيالمثال
  : الرحمن في كتابه المجروحين فقال

 بن عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري مدمح"      
 يوسف بن عمر واله ، أبو عبد الرحمنهـكنيت ،الفقيه

 عنه روى ، عن عطاء والشعبييروي ،القضاء بالكوفة
 .نة ثمان وأربعين ومائة سمات ،أهل الكوفة والعراقيون

 يروي ، الخطأفاحش ، الوهمكثير ، رديء الحفظكان
  المناكيرفكثر ، على الحسباندثحوي ،الشيء على التوهم

 أحمد بن حنبل ويحيى تركه ،في روايته فاستحق الترك
  . )٧("بن معينا

 ونلمح ، هنا عند العبارة النقدية البن حباننقف      
 وهو ، استحقاق الراوي للتركفي عبارته جليا تعليل

 الحفظ هذا يؤدي إلى فحش الخطأ وعدم ،كونه ال يحفظ
  رةـ كثالذي ينتج عنه األمر ،على رواياتهالوهم  وغلبة

   . لما هو محفوظ من الرواياتومخالفته ،النكارة لما يرويه
 كل هذه المقدمات النقدية التي تثبت استقراء الناقد وبعد

يات الراوي قبل أن يصدر عليه العالمة ابن حبان لروا
 ابن حبان الحكم عليه أنه يستحق أصدر ،حكما معينا

 هنا في صدد بيان صحة حكم ابن حبان ولست. الترك
 ،راوي أو خطئه فهذا سأفرد له مسألة منفردةـعلى ال
ل ـ أريد أن أقف على منهجية ابن حبان في تعليلكنني

اد ـالنق كان وإذا ،استحقاق الراوي للترك بوجه عام
قدموا الجرح المفسر على غيره فإننا نجد أن ابن حبان 
   .قد اتبع منهجية تفسير وتعليل الحكم على الراوي بالترك

 الذي يبين أن ابن حبان الث الثوالمثال : الثالثالمثال
  : قد تعامل مع الترك كحكم ال كوصف للراوي هو قوله

  من فارسأصله ، عتبة الخواصأبو ،عباد بن عباد"
 عن إسماعيل بن يروي ،سكن أرسوف من فلسطين

ه ـ ممن غلب عليكان.  عنه أهل الشامروى ،أبي خالد
التقشف والعبادة حتى غفل عن الحفظ واإلتقان فكان 
يأتي بالشيء على حسب التوهم حتى كثر المناكير في 

  .)٨("روايته على قلتها فاستحق الترك
 البن حبان  عبارة نقدية تدل على فهم عميقوهذه      

د ـ الراوي بالصالح والزهفاشتهار ،في نقد الرجال
والتعبد غير كاف أبداً لتوثيقه في الراوية واالحتجاج 

ما رأيت الصالحين أكذب ":  يحيى بن سعيديقول ،به
 ألنهم يكتبون عن كل من يلقون ال ؛منهم في الحديث

 ترك وسيأتي هذا بتفصيل في أسباب ال)٩("تمييز لهم فيه
  . -شاء اهللا إن–

 أوضح ابن حبان أن عدالة الراوي ال غبار دـوق      
 ، اشتغاله بالحديثوعدم ، النعدام ضبطهولكن ،عليها
ر ـ المناكيفكثرت ، الوهم في رواياته على قلتهاكثر
  .  الذي جعله مستحقا الترك عندهاألمر ،فيها

  من خالل األمثلة السابقة صنيع اإلمام واضحاًبات      
حبان في كتابه المجروحين في الرواة الذين قال ابن 
 ، أنه يذكر الراوي الذي يريدوهو ،"استحق الترك"فيهم 
  ومصطلحاتاظ بألفويتبعها ، يترجم له ترجمة معرفيةثم
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 ذاكرا ، عن مرتبة االعتبارونزوله ،تبين سبب ضعفه
 يطلق ثم ،ذلك من خالل استقراء مرويات ذلك الراوي

  .  الراوي للتركالحكم وهو استحقاق

ان ـ النظر إلى أن بعض النقاد يعنون ببيونلفت      
 دون تصريح بالحكم على لكن ،سبب الضعف أو الترك

 ال: فيقولون ، مثل العقيلي وابن عديوذلك ،الراوي
 ونحو ، عامة ما يرويه غير محفوظأو ،يتابع على حديثه

 على الراوي بالترك يفهم والحكم ،ذلك من العبارات
 ميزة ابن حبان أنه جمع بين التعليل لكن ،ن كالمهمم

  . والحكم الصريح

  النقاد غالبا أنهم يطلقون الحكم على الراويوصنيع      
 دون أن يسبقوه أو يردفوه بتعليل" متروك الحديث"بقولهم 

 صنيع ابن حبان متميزا فجاء ،له أو بيان لسبب الترك
لترك المعلل  ارادإي انتهجعنهم حقيقة فكان أول من 

 دون االكتفاء بإطالق متروكفي ترجمة الراوي ال
  .  فعل يسجل له واهللا أعلموهذا ،الحكم دون بيان السبب

 

 

" استحق الترك" لنا أن ابن حبان يطلق لفظ تبين      
ابن  يدفعنا لمعرفة متى يطلق وهذا ،كحكم على الراوي

 حبان هذا اللفظ على الراوي؟ أو بمعنى آخر ما هي أسباب
  استحقاق الراوي للترك عند ابن حبان؟

 استحق" بلغ عدد الرواة الذين قال فيهم ابن حبان لقد      
 ،)١٠(في كتابه المجروحين اثنين وخمسين راويا" الترك

 لتراجم هؤالء الرواة يقف على أسباب عديدة والدارس
  أن نجعل هذه األسباب في ثالثةويمكننا ،كومتنوعة للتر

 ،هـ من حكم عليه بالترك لقدح في عدالتفمنهم: أقسام
  من حكم عليه بالترك لقدح في ضبطه وهم النسبةومنهم

 من جمع بين قدح في عدالته ومنهم ،األكبر من الرواة
 هذه األسباب مع بعض وسأذكر ،وقدح في ضبطه

  . والوقوف على حيثياتها عليها لتوضيح المسألة ةاألمثل

:

:  
 ابن حبان بالترك لقدح في العدالة والضبط حكم      
 من المبتدعة الذين وصفوا جميعهمو ، رواةثالثةعلى 

  : بقدح أضيف للبدعة وهؤالء هم

  : المجيد بن عبد العزيزعبد: أوالً
عبد المجيد بن عبد العزيز ": ن فيه ابن حباقال      

 عن يروي ، أبو عبد الحميدكنيته ،بن أبي رواد المكيا
  . مالك وأبيه

  المناكيرويروي ، األخباريقلب ، الحديث جدامنكر      
  أنه هو الذيه نقل عنوقد ، التركفاستحق ،عن المشاهير

 قبل المائتين بقليل وهو مات ،أدخل أباه في اإلرجاء
 ابن عباس عن ، عطاءعن ،ابن جريجالذي روى عن 

 وما ، بدعةوالحرورية ، هلكةوالشيعة ، كفرالقدرية: قال
  عنه هذه الحكاية عصامروى. نعلم الحق إال في المرجئة

 شيء موضوع ما قاله ابن وهذا. بن يوسف البلخيا
  .)١١(" ابن جريج حدث بهوال ، عطاء رواهوال ،عباس

جدا ينصرف لقدح  ابن حبان منكر الحديث فقول      
في ضبط الراوي ألنه يقول فيه يروي المناكير عن 
 المشاهير أي إذا روى أحاديث كبار هذا الفن جاء بما لم

  الذي طرحه إلحدىوالمثال ،يوافقه عليه أحد من الثقات
 ينصرف للوضع وال ،مرويات هذا الراوي يؤكد هذا

 وابن حبان في حكمه قال منكر الحديث جدا وهي- قطعاً
 -عبارة تختلف عن عبارته فيمن يحكم عليه بالوضع

ألن الناظر لترجمة هذا الراوي يجد أن ابن معين قال 
: وقال ...  عليه كتب ابن جريج فأصلحهاعرضت: فيه
 أعلم الناس بحديث ابن جريج ولكن لم يكن يبذل كان

ة في ـبمعنى أنه لم يكن يتحرى الدق- نفسه للحديث
مته إليه وال يعنى به كما  ال يصرف هأو ،هـروايات
  . )١٢(-ينبغي

 ثقة:  مرةوقال ... ثقة:  في موضع آخر عنهوقال      
  . )١٣(ليس به بأس

   فيوـوكان فيه غل  بأس بهال:  اإلمام أحمدوقال      
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  . )١٤( يغلو في اإلرجاءثقة:  مرةوقال. اإلرجاء

  . )١٥( داعية إلى اإلرجاءثقة:  أبو داودوقال      

 ال يصل إلى درجة الثقة لقول وهو: الباحث قال      
 يروي عن قوم كان:  يقول ابن معينإذ ،بقية النقاد فيه

  . )١٦( يعلن اإلرجاءوكان ... ضعفاء

 بالقوي يكتب حديثه كان ليس:  أبو حاتموقال      
  .)١٧(الحميدي يتكلم فيه

  الذي أراحهللا الحمد: - ماتلما– عبد الرزاق وقال      
  .)١٨( عبد المجيدأمة محمد من

  .)١٩( ضعيفاً كثير الحديث مرجئاًكان:  ابن سعدوقال      

 انـوك ، اإلرجاء عن أبيهيرى:  البخاريوقال      
  .)٢٠(الحميدي يتكلم فيه

  .)٢١( بمكة يرى اإلرجاءكان:  مسلموقال      

  .)٢٢(ضعيف:  محمد بن يحيى بن أبي عمروقال      

: عددا من أحاديثه ابن عدي بعد أن ذكر وقال      
 أنه يتثبت في على ، هذه األحاديث غير محفوظةوكل
 عن ابن جريج أحاديث غير وله ،ث ابن جريجـحدي

  .)٢٣( ما أنكر عليه اإلرجاءوعامة ،محفوظة
  .)٢٤( بالمتين عندهمليس:  أبو أحمد الحاكموقال      

  .)٢٥( ممن سكتوا عنههو:  الحاكمقال      

 عن مالك أحاديث أخطأ روى:  ابن عبد البرقال      
  .)٢٦( خطأ حديث األعمالأشهرها ،فيها

 ... راًـ عن مالك حديثا منكروى:  الساجيوقال      
  .)٢٧( لم يتابع عليهاحاديث عن ابن جريج أوروى

 أثبت كان...  يحتج به يعتبر به ال:  الدارقطنيقال      
  .)٢٨(الناس في ابن جريج

 إلى اإلرجاء وفي  نسبصدوق:  ابن حجرالـق      
 في موضع وقال. )٢٩(حفظه شيء ونسب إلى التدليس

 يخطئ وكان مرجئا أفرط ابن حبان فقال صدوق: آخر
  .)٣٠(متروك

 ، حكم ابن حبان أو تشددهأبحث اعتدال هنا لن وأنا      
 أردت أن أقف على أن سبب ترك هذا الراوي عند إنما

  يطلقهجعلت ،ابن حبان هو خطؤه في عدد من األحاديث

 إليها دعوته إلى البدعة يضاف ،عليه منكر الحديث
 أنه كما ، ابن حبان في ترجمة الراوياالتي أشار إليه

 الذي جعله يستحق الترك عند األمر ،نسب إلى التدليس
  . ابن حبان

ة ـ ابن حبان ممن ينهج منهجا في المبتدعولعل      
 ،لترك عنده فيها استحقوا اوغالة ،أنهم إذا كانوا دعاة لها

 يضره إذا كان من العلماء من يرى الرواية عن وال
 اإلمام أحمد فهو يقول في عبد المجيد مثل ،المرجئة

 يقولون أفسد وكانوا ، كتبت عنهوقد ،كان مرجئا": هذا
 : ويعقب المروذي فيقول)٣١(" منافرا البن عيينةوكان ،أباه

اعية وكان أبو عبد اهللا يحدث عن المرجئ إذا لم يكن د"
  . )٣٢("أو مخاصما

 دـوق ، ثبت البن حبان أنه داعية إلى بدعتهوقد      
 نقل عنه انه هو الذي أدخل أباه في وقد: أشار لهذا بقوله

 إلى داعية:  نص أبو داود على ذلك فقالكما ،اإلرجاء
 إلى وقوع الخطأ منه لخلل في باإلضافة ،اءـاإلرج

 أشار إليه غيرهمالبر وابن حجر وحفظه كما قال ابن عبد 
 أقول ،كقول ابن عدي كل هذه األحاديث غير محفوظة

  . كل هذا جعله يستحق الترك عند ابن حبان

  : بن يعقوب الرواجنيعباد: ثانياً
عباد بن ":  ابن حبان في المجروحين فقالذكره      

 رويـي ، أهل الكوفةمن ، سعيدأبو ،يعقوب الرواجني
  سنة خمسين ومائتيناتم. عن شريك أخبرنا عنه شيوخنا

 ومع ،ضـ إلى الرفداعية ، رافضياوكان ،في شوال
  التركفاستحق ،ذلك يروي المناكير عن أقوام مشاهير

 عن ، زرعن ، عاصمعن ،وهو الذي روى عن شريك
إذا رأيتم معاوية ":  رسول اهللا قال: د اهللا قالـعب

 محمد ا حدثنقال ،أخبرناه الطبري" على منبري فاقتلوه
  .)٣٣("شريك عن ، حدثنا عباد بن يعقوبقال ،ن صالحبا

 أمره أوضح نوعا ما ممن سبقه فهو رافضي وهذا      
 - لفظ يطلق على الشيعي المغالي كما قال ابن حجروهذا–

وهو أيضا داعية إلى الرفض وهذا يعده علماء الحديث 
   خلل فيوالمناكير وه قدحا في العدالة يضاف إليه رواية
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  . بق وأشرنا فاستحق عند ابن حبان التركالضبط كما س
 أنه قد يكون عند غيره لم تنزل رتبته إلى عـم      

 وقال ...  ثقةشيخ: درجة الترك فقد قال فيه أبو حاتم
 الثقة في حدثنا:  ابن خزيمةوقال.  شيخكوفي: مرة

  .)٣٤(روايته المتهم في دينه

  .)٣٥( في الحديثصادق:  الذهبيوقال      

 البخاري حديثه في رافضي صدوق:  ابن حجرلوقا      
 أن إال. )٣٦(مقرون بالغ ابن حبان فقال يستحق الترك

  ه التي أشار ـنه تركه بداية لبدعتأن حبان أبان ـاب
 يشتم كان: إليها عدد من النقاد إذ يقول صالح جزرة

 يقول اهللا أعدل من أن يدخل طلحة وسمعته ... عثمان
  .)٣٧(والزبير الجنة

 غالة الشيعة من ...  غالشيعي:  الذهبيويقول      
 : مرةوقال ... )٣٨(ثورؤوس البدع لكنه صادق في الحدي

  .)٣٩( في الحديث رافضي جلد كان يشتم السلفصدوق

 ثم ، كله جعله مستحقا للترك عند ابن حبانفهذا      
دي ـأضيف إليه نكارة رواياته التي أشار إليها ابن ع

 ت عليه في فضائل أهل البيت أحاديث أنكرروى: بقوله
  .)٤٠( غلو فيما فيه من التشيعوفيه  ...وفي مثالب غيرهم

 كان من وثقه وهما أبو حاتم وابن خزيمة ال وإن      
يؤخذ من كالمهما التوثيق المراد عند النقاد؛ ألن أبا 
حاتم جمع مع توثيقه له لفظ يدل على تليين الراوي 

  . خ دون التوثيق مرة كوفي شيوقال ،وهو قوله شيخ
ن ابن خزيمة أ ابن خزيمة فقد ذكر الخطيب أما      

 مشير إلى أن آخر ما استقر وهذا ،ترك الرواية عنه آخرا
 ابن حبان شيخه في فوافق ،حاله عنده أنه مستحق للترك

 أرى في ترك هذا الراوي وال ،ر ما ذهب إليهـآخ
  .  حبان كما أشار ابن حجر واهللا أعلمابنمبالغة من 

  : بن علي العنزيمندل: ثالثاً
و ـمندل بن علي العنزي أخ":  فيه ابن حبانقال      

 يروي ، أبو عبد اهللا من أهل الكوفةكنيته ،حبان بن علي
 عنه روى ،عن هشام بن عروة وابن جريح واألعمش

 أنه كان إال ، مرجئا من العبادوكان ،وكيع وأهل الكوفة

 الثقات في ويخالف ،ت الموقوفاويسند المراسيل،يرفع 
 نينِقتْمسلك الم سلك غير فلما ،الروايات من سوء حفظه

 ذلك منه عدل به وفحش ،مما ال ينفك منه البشر من الخطأ
 ، أخوه حبان يتشيعوكان التركغير مسلك العدول فاستحق 

 أخبرنا.  مندل بن علي سنة ثمان وستين ومائةومات
 حدثنا قال ،قدي حدثنا محمد بن علي الفرقال ،الزيادي

 دخلت:  لي معاذ بن جبلقال: قال ،إسماعيل بن عمرو
 : حاتم أبوقال .الكوفة فلم أر أحدا أروع من مندل بن علي

  .)٤١(..." قيل إن مندال كان لقبا واسمه عمرو وقد
 ، أمره أوضح من سابقيه فضعفه واضح ظاهروهذا      
مام  ضعفه اإلفقد ، ابن حبان عليه عدد من النقادوافق

أحمد وابن معين وابن المديني والبخاري والدارقطني 
. )٤٢(اويـوالنسائي وأبو أحمد الحاكم والساجي والطح

  .)٤٣( الحديثلين:  أبو زرعةوقال شيخ،:  أبو حاتموقال

 أحاديث أفراد وغرائب وهو له:  ابن عديقال      
  .)٤٤(ممن يكتب حديثه

  .)٤٥( الحديثواهي:  الجوزجانيوقال      
 فقد ، جاء عن ابن معين قول مخالف للسابقوقد      

  .)٤٦( حديثهيكتب ...  به بأسليس: قال فيه

  صدوقاً فاضالًراً خيكان:  يعقوب بن شيبةوقال      
  .)٤٧(وهو ضعيف في الحديث

 ، الخيرية والفضل كان لعبادته وصالحهلعل: قلت      
اهر من  ظولكن ،ادب أشار ابن حبان أنه كان من العفقد
 دعمت التيول النقاد ضعفه باإلضافة إلى بدعته ـق

  . استحقاقه الترك عند ابن حبان
 من صنيعه أنه يترك االحتجاج بالمبتدعة ويبدو      

 إذا انضم لذلك فكيف ،الدعاة كما في المثال السابق
 من أهل التثبت ليس:  يقول فيهفالطحاوي ،جرح آخر

  .)٤٨(في الرواية بشيء وال يحتج به

 :

:  
العدالة  ابن حبان حكم الترك بسبب خلل في أطلق      
  : في اآلتي هذه األسباب وتفصيل ، رواةثمانية على
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  : والكذبالوضع: أوالً
ل ـ ال يقبضاع أن الراوي الكذاب أو الوومـمعل      

 إذن ، الوقات أ وافق الثسواء ،االحتجاج أو االعتبار به
      : يصلح أن يحكم عليه بالترك ومثاله عند ابن حبان

  . بن محمد بن مصعبأحمد
حمد بن محمد بن مصعب أ":  فيه ابن حبانالـق      

 أبو ،بن بشر بن فضالة بن عبد اهللا بن راشد بن موانا
 ، ممن يضع المتون لآلثاركان ،بشر الفقيه من أهل مرو

 غلب قلبه أخبار الثفات حتى ،ار األسانيد لألخبويقلب
 ،هـوروايته عن األثبات بالطامات على مستقيم حديث

  قد اقلب على الثقات أكثر من عشرةولعله الترك فاستحق
  أنا منها أكثر من ثالثة آالف حديثكتبت ،آالف حديث
  .  على عهدي به قديماًكان ،نه قلبهاأمما لم اشك 

 والطعن ،ر عن الثقات ال يفعل إال قلب األخباوهو      
  آخر عمره جعل يدعى شيوخاثم ،على أحاديث األثبات
 أبا بشر يا:  أني سألته قلتوذاك ،لم يرهم وروى عنهم

 ثم.  بن يسارحمدأ: أقدم من كتبت عنه بمرو من؟ قال
 إلى بخارى حدث يوما وحمل ،لما امتحن بتلك المحنة

 ،ن خشرمـفي دار أبي الطيب المصعبي عن علي ب
 إلي يعتذر إلي فكتب ، بي ذلك فأنكرت عليهتصلفا

 ثم.  علي في وقت شغلي تلك األحاديثقرئ: وقال
 خرج إلى سجستان فرواها عن علي بن خشرم والفرياناني

ذكر من تلك األحاديث التي كان يقلبها أ وأنا ،وأقرانهما
   .)٤٩(" ...على الثقات أحاديث يستدل بها على ما رواها

ن ـأحد من النقاد إال ويحكم على م أنه ما من ومعلوم
 أنه ومنها ،يضع الحديث بأشد األحكام وأقسى العبارات

  كحكمفالترك ،ال يحتج به مطلقا وهو من يستحق الترك
يشمل من وصفوا بالوضع من حيث إنهم ال يحتج بهم 

 ابن حبان في هذا الراوي قد وافقه عليه وصنيع. مطلقا
 روى:  في الراوي ذاتهغيره من النقاد إذ يقول ابن عدي

   .)٥٠(أحاديث بواطيل
  .)٥١( الحديثمتروك:  الخطيبويقول      

  .)٥٢( يضع الحديثكان:  الدارقطنيويقول      

 الحديث يضع منكر:  أبو سعيد اإلدريسيويقول      
  .)٥٣(الحديث على الثقات

 يكن ثقة في الحديث وله من لم:  السمعانيويقول      
رك ـ على تأجمعوا ...  كثيرالنسخ الموضوعة شيء

  .)٥٤(حديثه

 كله يتسق تماما مع حكم ابن حبان على هذا وهذا      
  . الراوي

  :البدعة: ثانياً
ن ـ فصل العلماء في قبول رواية المبتدع ملقد      

  ال يختلفلكن ،قبول مطلق أو رفض مطلق أو التفصيل
علماء هذا الشأن أن المبتدع تترك روايته في حاالت 

 سابقا من تركه ابن حبان لدعوته إلى نا رأيوقد ،ينةمع
 من أو ، وجود خلل في الضبط مضافا لهامع ،هـبدعت

 استحق فهل ،جرح ضبطه مع وجود كالم للنقاد في بدعته
 اـقلم:  لبدعته فقط عند ابن حبان؟ أقولرك راٍوـالت
فهو ،ترك لبدعته إال إذا أثرت هذه البدعة في مرواياتهي 

 ،اظـ يدعو لها مما لم يروه غيره من الحفإن روى ما
   حتى من ترجم له ابن حبان وبين إذن ، لذلكركـيت

 هذه البدعة مؤثرة تكونأنه تركه لبدعته فال بد أن 
 دـوق ، حتى يستحق التركياتهبالضرورة على مرو

ت على راو واحد على هذه الشاكلة هو أصبغ بن ـوقف
  :  فيه ابن حبانقال ،نباتة

  أبو القاسمكنيته ،صبغ بن نباته الحنظلي التميميأ"      
 ، المجاشعي قيلوقد ،القاسم الدارميوهو الذي يقال له أبو 

.  عنه أهل الكوفةروى ، عن على بن أبي طالبيروى
 ممن فتن بحب علي أتى بالطامات في الروايات وـوه

  . "فاستحق من اجلها الترك
 سمعت ما: ل عمرو بن على قاثنا ، الهمدانيثنا      

ه ـ وال عبد الرحمن حدث عن االصبغ بن نباتيىيح
 سمعت جعفر بن قال ، مكحول ببيروتثنا. بشيء قط
: صبغ بن نباته؟ قال ليحيى بن معين األقلت: أبان يقول

 الذي روى عن وهو:  أبو حاتم قال.  بشيءليس
 بقتال  رسول اهللا أمرنا: أبي أيوب األنصاري قال
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 رسول اهللا مع يا: قلت. ن والمارقينالناكثين والقاسطي
 ،ثناه محمد بن المسيب" مع على بن أبي طالب: "من؟ قال

 عن ، يعقوب بن خليفةثنا ، على بن المثنى الطهويثنا
  االصبغعن ، على بن الحزورعن ،صالح بن أبي األسود

  .)٥٥(" أبي أيوبعن ،بن نباتها

ي  مثال على ترك ابن حبان الراوي لخلل فذاـه      
 مثَّل لهذا الخلل برواية لكنه ،عدالته وهو هنا البدعة

ذي ـ األمر الوهو ،المبتدع ما يؤيد بدعته ويدعو لها
 واألمثلة ،لضعيفةجعل في روايته المناكير واألحاديث ا

التي سقتها لخلل في العدالة والضبط معا تبين ترك ابن 
 حبان الراوي لبدعته التي أنتجت ما ذكرت حتى استحق

  .)٥٦( الحديثلين: يقول فيه أبو حاتمأن 

  .. صاحب شرطة عليكان:  فيه ابن سعدويقول      
  .)٥٧( شيعيا وكان يضعف في روايتهكان

  .)٥٨( الحديثمتروك:  النسائي فيقول فيهويتركه      

  .)٥٩( متروككذاب:  ابن سبط العجميويقول      

  .)٦٠(تركوه:  الذهبيويقول      

  .)٦١( رمي بالرفضمتروك: ر ابن حجويقول      

 ابن عند– الرجوع إلى مرويات األصبغ وعند      
د ـ أن معظم أكثر ما انتقنجد -عدي وابن حبان مثالً

  هنا ربط النقاد بينومن ،عليه فيها هو أنها داعية لبدعته
 النقاد هذا ليس وصنيع ،كونه رافضيا وكونه متروكاً

نتهجونه في  هو نهج يبل ، على بدعة بعينهامقصوراً
  . الحكم على المبتدعة واهللا اعلم

  :الفسق: ثالثاً
 حكم ابن حبان بالترك على من ظهر منه خلل لقد      

 ذلك ما لى فسقه بين الناس والمثال عوتبين ،في دينه
  :  يقول فيهحيث ،جاء في كالمه عن راشد أبو مكيث

 عنه روى ، عن ابن عمريروي ،راشد أبو مكيث"      
 ذلك لم ومع ، قذافا للمحصناتكان ،د الحميدجرير عب

 كان فيه إحدى ومن ،ير ابن عمر وكان يروي عنه
ف إذا ـالخصلتين الكذب أو الفسق استحق الترك فكي

  .)٦٢("اجتمعا

 دون لفسقه أوردته تحت من استحق الترك وقد      
 ألن ابن حبان أقر في ترجمته أن الفسق وحده ؛الكذب

 إن معظم النقاد أثبتوا رؤيته ثم ،كفيل بترك الراوي
 ابن رأى:  اإلمام البخاري في راشدفيقول ،البن عمر

  .)٦٣( قذافا للمحصناتوكان: عمر قال جرير

ر ال ـ ابن عمر وكان جريرأى:  أبو حاتموقال      
  .)٦٤(يرضاه

:  جريرقال ...  بن عمررأى:  ابن عديوقال      
  .)٦٥( قذافا للمحصناتوكان

 رأى ابن عمر يعرف كوفي: الجوزي ابن وقال      
  . )٦٦( قذافا للمحصناتكان:  جريرقال ،بحديث واحد

:

:  
 خلل الضبط أمره أيسر من خلل العدالة وهذا إن      

 يترك وال ،معلوم وواضح عند المشتغلين بهذا العلم
طؤه  إذا غلب خبل ، في ضبطهيسيرالراوي لخلل 

 ما سار عليه ابن حبان في كتابه وهذا ،هـعلى صواب
  : حيث يقول في ترجمة محمد بن دينار

 ، بكر بن أبي الفراتأبو ،محمد بن دينار الطاحي"      
 ، عن يونس بن عبيد والبصريينيروي ، أهل البصرةمن

 يفحش خطؤه لم ، يخطئكان.  عنه أهل العراقروى
الثقات مما ال ينفك  سلك سنن وال ،حتى استحق الترك

 في أمره فاإلنصاف ،منه البشر فيسلك به مسلك العدول
 بما لم يخالف واالعتبار ،ترك االحتجاج بما انفرد

 الحنبلي سمعت.  بما وافق األثباتواالحتجاج ،الثقات
ن ـ يحيى بسئل:  أحمد بن زهير يقولسمعت: يقول

  .)٦٧( ..."ضعيف: معين عن محمد بن دينار الطاحي فقال

رواة ـ قال ابن حبان مثل ذلك في عدد من الوقد      
 وعبداهللا ، اهللا بن الحسينوعبد ، بن أبي فرقدسهيل: مثل
 بكر بن وأبي ، بن حمادوعمر ،اهللا بن أويس بن عبدا

  . اهللا وغيرهم عبد
 بال ريب يدل على أن الراوي ال يترك ذاـوه      

لوهم  وقوع اأو ،بمجرد صدور الخطأ منه في الرواية
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 شك أنه ينزل به من مرتبة االحتجاج ال ،والغلط منه
 ال يسقط إلى لكنه ،إلى ما دونها مثل مرتبة االعتبار

مرتبة الترك إال إذا فحش ذلك منه وكان الغالب على 
 من:  ما أشار إليه اإلمام شعبة عندما سئلوهذا ،روايته

 يكثر ومن ،من يتهم بالكذب": الذي يترك حديثه؟ فقال
 يخطئ في حديث يجمع عليه فال يتهم نفسه ومن ،طالغل

 روى عن المعروفين ما ال ورجل ،ويقيم على غلطه
   .)٦٨("يعرفه المعروفون

 كان النصيب األكبر لمن استحقوا الترك عند وقد      
رك ـ بلغ عدد من استحق التفقد ،ابن حبان لهذه الفئة

لخلل في ضبطه عند ابن حبان واحد وأربعين راويا 
  . درجون تحت هذه األنواعين

  : الخطأ وغلبة الوهمكثرة:  األولالنوع
 ترك ابن حبان عددا من الرواة لكثرة الخطأ وقد      

 بعضهم كمثال وسأورد ،أو غلبة الوهم على مروياتهم
  . على فعله
بحر ":  فيه ابن حبانقال،  بن كنيزبحر:  األولالمثال

أهل  من ، الفضل أبوكنيته ،بن كنيز السقاء مولى باهلةا
 عن يروي ، جد عمرو بن علي الفالسوهو ،رةـالبص

 عنه الثوري روى ،الزهري والحسن وعمرو بن دينار
 انـك. والحارث بن منصور مات في سنة ستين ومائة

استحق التركحتى ، وهمهوكثر ،ش خطؤهممن فح  
" حدثني أبو الفضل":  عنه يقولىوكان الثوري إذا رو

 أحمد بن سمعت:  الحنبلي يقولسمعت. حتى ال يعرف
 السقاء ال يكتب بحر:  يحيى بن معينقال: زهير يقول

  .)٦٩("حديثه

ه ـ عن النقاد في صنيع حبان لم يكن بعيداًوابن      
  الغالبوصار ، كثر الخطأ والغلط في رواياتهفمن ،هذا

عليها الوهم حتى غلبت رواياته الضعيفة على ما صح 
 نرى النقاد يقولون في ولذا ،منها كان مستحقا للترك

 بشيء هذا ما قاله ابن ليس ...  يكتب حديثهال: رـبح
 ،)٧١( هو عندهم بقويليس:  البخاري فيقولأما ،)٧٠(معين
   والهـبحديث ال أصل له من حديث  عن قتادةيحدث... 

  .)٧٢(يتابع عليه
  .)٧٣(متروك:  أبو داودويقول      

  .)٧٤(كتب حديثه بثقة وال يليس:  النسائيويقول      

  .)٧٥( ابن البرقي في طبقة من ترك حديثهذكره      

  .)٧٦(ساقط:  الجوزجانيويقول      

  .)٧٧(متروك:  علي بن الجنيدوقال      
  . ال شيءكان:  يزيد بن زريعويقول      

  .)٧٨(متروك:  الدارقطنيويقول      

  .)٧٩( ال شيءكان:  يزيد بن زريعويقول      

:  في موضع آخروقال ،)٨٠(وهوه: هبي الذويقول      
  .)٨١(تركوه

 أبو حاتم وابن سعد وابن عدي والساجي وضعفه      
  .)٨٢( وابن حجرالحربيو

 رواياته مضطربة ويخالف كل:  ابن عديقال      
  على حديثه بينوالضعف ، أسانيدها ومتونهايالناس ف

 ال يتابعه عليه أحد وهو -أي نسخه-   ذلكعامة... 
  .)٨٣(ف أقرب منه إلى غيرهإلى الضع

 أن ابن حبان لم يكتف بالحكم عليه والمالحظ      
  .  معلال كما يظهر لنارا جعله تركا مفسبل ،بالترك

 الرواة الذين حكم ابن حبان عليهم ومن : الثانيالمثال
ن ـ الخطأ والوهم على مروياتهم عيسى بلغلبةبالترك 

   .أبي عيسى
 ،يسى بن أبي عيسى الخياطع: " فيه ابن حبانيقول      
 أبي واسم ، موسى بن أبي عيسىأخو ، أهل الكوفةمن

 يروي ، من الكوفة انتقل إلى البصرةأصله ،عيسى ميسرة
 وهو ، عنه وكيع والكوفيونروى ،عن الشعبي ونافع

الذي يقال له الخياط والحنّاط؛ ألنه كان خياطا في أول 
 سيء الفهم انوك.  ترك الخياطة وصار حنّاطاثم ،أمره

  الترك لكثرتهاستحق ، الخطأفاحش ، الوهمكثير ،والحفظ
:  الهمداني قالأخبرنا. مات سنة إحدى وخمسين ومائة

  يحيى بن سعيد وذكرسمعت:  عمرو بن علي قالحدثنا
 اـأخبرن ،يئاعيسى الحنّاط فلم يرضه وذكر حفظا س

 ، المفضل بن غسانحدثنا: محمد بن إسحاق الثقفي قال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


.................................................................................................. 

 ١٦ 

 بن ميسرة الحنّاط عيسى: يحيى بن معين قال نـع
  .)٨٤("ضعيف

ه عيسى ـوقد حدث-  يحيى بن سعيد القطانيقول      
 )٨٥(فتركته: -بحديث أخطأ فيه فصوبه له يحيى فلم يرجع

 ، فلم يرضه- ذكر له عيسىوقد– رواية عنه وفي... 
 يحيى وكان.  منكر الحديثكان:  حفظا سيئا وقالوذكر

   .)٨٦(ال يحدث عنه
 ... ضعيف ...  بشيءليس:  ابن معينولـويق      
  .)٨٧( بشيء وال يكتب حديثهليس

 ال ...  بشيء ضعيفليس:  اإلمام أحمدويقول      
  .)٨٨(يساوي شيئا

ى ـ يحيضعفه ...  عليضعفه:  البخاريولـيق      
  .)٨٩(القطان

 الحديث ضعيف الحديث متروك:  الفالسويقول      
  .)٩٠(جداً

  .)٩١( مضطرب الحديثي بالقوليس:  أبو حاتملويقو      

  .)٩٢( كثير الحديث ال يحتج بهكان:  ابن سعدويقول      

  .)٩٣( الحديثمتروك:  النسائيويقول      

 وال ال يتابع عليها متنا أحاديثه:  ابن عديويقول      
  .)٩٤(سنداً

  .)٩٥(متروك:  ابن حجرويقول      

  إجماعفكأنه ،)٩٦(بي ضعفه الدارقطني والذهوكذلك      
 أنه لم يبين سبب هذا الترك له إال ،ن النقاد عليهـم

 صنيع ويدل. سوى القطان وتبعه ابن حبان على ذلك
 ينزل به من  شديداًالنقاد على أن ضعف الراوي ضعفاً

 -التي قد يصلح الراوي فيها لالعتبار-مرتبة الضعف 
ي ـة الترك التي تسقط الراوي عن مرتبتـإلى مرتب

  . االحتجاج واالعتبار

  : النكارةغلبة:  الثانيالنوع
 مصطلحات هذا الشأن أن بعض المعلوم عند أهل من      

 حـكالمصطل ،الحديث تختلف من إمام إلى إمام آخر
  .  النكارةوهو  عنهالحديث الذي نحن بصدد

  مـأقوال النقاد واستخداماته بعض أنقل وللتوضيح      

: العيد في قولهم روى مناكير دقيق  ابنقال: للمصطلح
  يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير فيال

 ن أل؛ الحديثمنكر:  وينتهي إلى أن يقال فيهروايته
  الترك لحديثهبه منكر الحديث وصف في الرجل يستحق
:   أيضاًوقال. )٩٧(والعبارة األخرى ال تقتضي الديمومة

 أن نـوبي ، أحاديث منكرةَروى:  أن يقولبين فرق
 كثرة ذلك تقتضي  فإن هذه؛ الحديثنكر مإنه: يقول
 بها أن ال يحتج فيستحق ،ه حتى تصير وصفاً لهـمن

ود ـ وجفتقتضي:  العبارة األولىأما. بحديثه عندهم
  . )٩٨( تقتضي كثرة ذلكوال ،النكرة في أحاديث

 : المحدثين بأن يقولواعند وفرق:  ابن القطانوقال      
 وـه: " الحديثمنكر ""منكر الحديث"أو " رروى مناكي"
 لكثرة ،ذي يقولونه لمن سقطت الثقة بما يرويـال

ون ـ هو الذي يطلقعندهم فهذا. المنكرات على لسانه
  . وال تحل الرواية عنه" منكر الحديث": عليه أنه

 اًأو روى أحاديث" عنده مناكير: " يقولون فيهالذي أما      
 مع وحاله ،غيره  ال يعرفهفإنه رجل روى ما"منكرة 

 إال أن يكثر بعد ؛ ال يضره االنفرادفهذا ،ذلك صالحة
   .)٩٩(  ...قبوله

  بذلك ال بد من جمعوصوف الراوي المولمعرفة      
 كان في السند أحد الضعفاء فإن ، والرواياتالطرق

 يتفرد بها عن كأن ؛ودلّت القرائن على أنها من ِقبله
 ، العهدة عليهفتكون ،لى ذلك أن حاله تدل عأو ،شيخه
 على هذه النكارة فتنتقل هذه العهدة الراوي  إن توبعأما

  .)١٠٠(عنه ويتحملها شيخه

. البخاري" منكر الحديث "عبارة  يستعملوممن      
ف ـ عنده أن الراوي الذي وصف بذلك ضعيومعناها

كل من ":  بسند صحيح قولهالبخاري  عنوروي. جداً
 ومقتضى )١٠١(" فال تحل الرواية عنهقلت فيه منكر الحديث
  .  يعتبر بهوال ،ذلك أن ال يحتج به

  الحديث عند ابن حبان من األلفاظ التي يطلقهاومنكر      
د ـ راو آخر قوفي ،أحيانا فيحكم على صاحبها بالترك

  يطلقها ويحكم وقد ،يطلقها ويحكم عليه بتحريم الرواية عنه
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  .)١٠٢(ليه باالعتبار يحكم عوقد ،مرهأعليه بالتوقف في 
  في فهم رواية ابن حبان في صحيحها يساعدنوهذا      

 حيث ،لعدد من الرواة الذين وصفهم بمنكر الحديث
يخرج في صحيحه لمن يقول فيه منكر الحديث إذا لم 

  .)١٠٣(يخالف الثقات

 الراوي صنيع ابن حبان أنه يطلق على ويدل: قلت      
 وغلبت ،ة في مروياتهاستحقاق الترك إذا كثرت النكار

 من يوصفهم بالنكارة يبين وغالب. على مستقيم حديثه
 ولندرس ،نه منكر الحديث جداأشدتها أو يصف الراوي 

  : بعض هذه األمثلة في كتابه المجروحين

:  فيه ابن حبانيقول : اهللا بن الوليدعبيد:  األولالمثال
لد  ومن ، أهل الكوفةمن ،عبيد اهللا بن الوليد الوصافي"

 روى ، الوصاف مالكواسم ،الوصاف بن عامر العجلي
 عن الثقات عطاء يروي ، الحديث جدامنكر. عنه أهلها

  إذا سمعها المستمعحتى ،وغيره ماال يشبه حديث األثبات
 سمعت.  التركفاستحق ،سبق إلى قلبه أنه كالمتعمد لها

 يحيى سئل:  أحمد بن زهير يقولسمعت: الحنبلي يقول
 .ضعيف:  عبيد اهللا بن الوليد الوصافي؟ فقال معين عننبا

:  الدارمي يقولسمعت:  محمد بن محمود يقولسمعت
ي؟ ـ اهللا بن الوليد الوصافعبيد:  ليحيى بن معينقلت
  .)١٠٤(" بشيءليس: فقال

  .)١٠٥( الحديثمتروك:  الفالس فيهوقال      

 بثقة وال ليس ...  الحديثمتروك:  النسائيوقال      
  .)١٠٦(يكتب حديثه

 ضعيف جدا يتبين ضعفه وهو:  ابن عديالـق      
  .)١٠٧(على حديثه

 عـن محـارب أحاديـث       روى:  الحـاكم  وقال      
  .)١٠٨(موضوعة

  .)١٠٩( جداًضعيف الحديث  مناكيرعنده:  الساجيوقال      

 عن محارب بالمناكير ال يحدث:  أبو نعيمالـق      
  .)١١٠(شيء

  .)١١١(بي غيرهم أبو حاتم وأبو زرعة والذهوضعفه      

 ابن حبان في ذكره : بن أبي سارةعلي:  الثانيالمثال
 من ،علي بن أبي سارة الشيباني": المجروحين فقال

 عنه روى ، عن ثابت البنانييروي ،أهل البصرة
 ممن يروي عن كان ،موسى ابن إسماعيل والبصريون

 غلب على روايته حتى ،ثابت ماال يشبه حديث ثابت
 وهو يها عن المشاهير فاستحق التركالمناكير التي يرو

 رسول اهللا قال:  أنس قالعن ،الذي روى عن ثابت
 :" من حمل قوائم السرير األربع إيمانا واحتسابا حط

أخبرناه محمد بن علي " اهللا عنه أربعين كبيرة
: قال ، عثمان بن طالوت بن عبادحدثنا: قال ،الصيرفي

 ،بن أبي سارة علي حدثنا: قال ، بكر بن عبد ربهحدثنا
  .)١١٢(" ثابتعن

  :  على أقوال النقاد فيهوللوقوف
  .)١١٣( نظرفيه:  البخارييقول      

  .)١١٤( ضعيف الحديثشيخ:  أبو حاتمويقول      

 ترك:  مرةوقال ...  حديثهتركوا:  أبو داودوقال      
  .)١١٥(الناس حديثه

 :-بعد ذكره لمجموعة من أحاديثه- ابن عدي وقال      
حاديث كلها غير محفوظة وله غير ذلك عن  األذهـوه

  .)١١٦(ثابت مناكير

  .)١١٧( ثابت ال يتابع عليهعن:  العقيليوقال      

  . )١١٨(متروك:  الذهبيوقال      

  .)١١٩(ضعيف:  ابن حجروقال      

 الراوي األحاديث المنكرة بكثرة عن ة روايإذن      
 ادـ عليه النقفيحكم ،الحفاظ المشهورين تسقط الراوي

 ،بالترك إذا زادت هذه المناكير وغلبت على مجمل حديثه
  .  أعلمواهللا

ز ـ صحائف الراوي وعدم التميياختالط:  الثالثالنوع
  :بينها

دد ـ الطبيعي أن يأخذ الراوي الحديث عن عمن      
 الضابط ينبغي أن يحفظ حديثه والراوي ،من الشيوخ

 ،تاببصدره وبسطره أي بكتابه وهذا ما يسمى ضبط الك
أو ربما لم -   ضعف الراوي وخف ضبط صدرهإذاـف
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 ، لم يبق له إال أن يحدث من صحائفه-يعتمد عليه أساساً
 غالبا يثقون برواية من يحدث من صحائفه أكثر والنقاد

 ، اختلطت صحائفه عليهفإذا ،ممن يروي من حفظه
 يعد يستطيع أن يميز عمن أخذ هذا الحديث أو ولم
وخ؛ كان هذا سببا لنزول مرتبة  بين الشيفيخلط ،ذاك

د ـ هذا المثال عن حماد بن أبي الجعوإليكم ،الراوي
  : الذي ذكره ابن حبان فقال فيه

 رويـي ، أهل البصرةمن ،حماد بن أبي الجعد"      
 عنه أبو داود روى ،محمد بن عمرو وقتادة وليثعن 

 لم يكن يحسن حتى ، عليه صحائفهاختلطت. الطيالسي
 ثنا ، أنبأ الهمداني التركفاستحق ،ئا منهاأن يميز شي
 عن ، عبد الرحمن بن مهديحدث:  قالليعمرو بن ع

!  اهللاسبحان: فقال.  حماد بن أبي الجعدعن ،أبي داود
أفال تحدث عن البري ! تحدث عن حماد بن أبي الجعد؟

 أصحاب وهؤالء ،ن جرير والحسن بن دينارـواب
د بن أبي الجعد  حماكان:  قال عبد الرحمنثم. حديث

 كان فما ،عنده كتاب عن محمد بن عمرو وليث وقتادة
  . يفصل بينهم

 قيل إن حماد بن الجعد وحماد وقد:  ابن حبانقال      
بن أبي الجعد واحد ولم يتبين ذلك عندي فلذلك أفردت ا

  .)١٢٠("هذا عنه

 فقد ،عدالته ويعب في دينه أن ابن أبي الجعد لم ومع      
 إمامنا ألربعين سنة ما رأينا إال كان: داودقال فيه أبو 

 .)١٢٢(ضعيف:  أنه قال فيه في موضع آخرإال. )١٢١(خيراً
 األول إثبات لعدالته والثاني قدح في ضبطه هـفقول

ضعفه في رواية الحديثومن ثم  .  
:  عبد الرحمن بن مهدي فيثبت ضعفه فيقولأما      
  .)١٢٣( جاري ولم يكن يدري َأيٍش يقولكان

 كان:  أن نقل ابن حبان قول ابن مهدي فيهوسبق      
 كان فما ،عنده كتاب عن محمد بن عمرو وليث وقتادة

  . يفصل بينهم
  . )١٢٤( بثقة ليس حديثه بشيءليس:  ابن معينوقال      

  .)١٢٥( أبو زرعة والنسائي والذهبي وابن حجروضعفه      

  شهادة عبد الرحمن بن مهدي هي التي جعلتولعل      
 ينزل به إلى ومن ثم ،ابن حبان يعتمد قوله في حماد

مرتبة الترك فابن مهدي ناقد كبير جهبذ ومع ذلك فهو 
 ، أعلم الناس بخبر جارهوالجار ،يحكم هنا على جاره

  .  أعلمواهللا

  :االختالط:  الرابعالنوع
  ابن منظورقال. أيضاً  السبب متعلق بالضبطوهذا      

 الرجل فهو خولط: ويقال. عقله فَسد أي: اختلط فالن
  .)١٢٦( مختلط إذا تغير عقلهفهو  عقلهواختلط ،مخالط
 قدري ال يالم كوني  في اإلنسان أمرواالختالط      
 : لرواية الشيخفالمضِعفُ ، الكالم على روايتهولكن ،عليه
 يتميز من روى عنه ولم ، شيئاً حين اختالطهيروي أن

  . االختالط دقبل االختالط ممن روى عنه بع
 لخص وقد ، له أحوال مذكورة في مظانهافالمختلط      

والحكم فيهم ": الحافظ ابن الصالح القول فيها بقوله
  يقبل حديث من أخذ عنهم قبلأن ،)أي المختلطين(

 يقبل حديث من أخذ عنهم بعد االختالط وال ،االختالط
 قبل االختالط أو عنه أو أشكل أمره فلم يعرف هل ُأخذ

  .)١٢٧("بعده
 روى المتصف بذلك في فما":  السخاويالـوق      
 أبهم األمر فيه وأشكل بحيث لم يعلم أو ،اختالطه حال

 سقط حديثه قبله؟ أروايته صدرت في حال اتصافه به أو
 ، لثقتهط ما رواه قبل االختالبخالف ،في الصورتين

   .)١٢٨(" أطلقوههكذا
على عدد من  أطلق ابن حبان الحكم بالترك وقد      

 ما ذكره ابن حبان في المجروحين ومثاله ،المختلطين
  : عن حصين والد داود بن الحصين حيث قال فيه

 عثمان بن مولى ،حصين والد داود بن الحصين"      
 عنه روى ، عن أبي رافعيروي ، أهل المدينةمن ،عفان

 ، ممن اختلط في آخر عمرهكان ،ابنه داود بن الحصين
 حديثه القديم واختلط ،دري ما يحدث به كان ال يحتى

  .)١٢٩(" التركفاستحق ،بحديثه األخير

  :هـحيث يقول في  فيه قول اإلمام البخاريويكفينا      
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:  مرة أخرىويقول ... )١٣٠( ليس فيه وجه صحيححديثه
  .)١٣١( حديثه نظرفي. .  ليس بالقائمحديثه

  .)١٣٢( حديثه بالقائم ضعيفليس:  أبو حاتمويقول      

  .)١٣٣( الذهبي وابن حجروضعفه      

 ما لم وبين ، حبان فسر ما لم يفسره النقادوابن      
  .  يتفق حكما مع اإلمام البخاريوكالمه ،يبنه غيره

 ذكره ابن حبان في ترجمة صالح بن ما:  الثانيالمثال
  :  قالحيث ،نبهان
 عن يروي ،صالح بن أبي صالح مولى أم سلمة"      

 ، عنه بن أبي ذئب والناسروى ،ابن عباسأبي هريرة و
  يأتي باألشياءوجعل ، في سنة خمس وعشرين ومائةتغير

 طـفاختل ،ه الموضوعات عن األئمة الثقاتـألتي تشب
  .  التركفاستحق ،حديثه األخير بحديثه القديم ولم يتميز

 ، بشر بن عمرعن ، عمرو بن عليثنا ، الهمدانيثنا      
 يكن لم: الح مولى التوءمة فقال سأل مالكا عن صأنه
 عباس بن سمعت:  محمد بن المنكدر يقولسمعت. بثقة

 مولى صالح:  يحيى بن معين يقولسمعت: محمد يقول
 سمع منه فمن ، قد كان خرف قبل أن يموتالتوأمة

  . قبل أن يختلط فهو ثبت
رحمة -  الذي قاله أبو زكريا هذا:  ابن حبانقال      

 هـحديث لو تميز حديثه القديم من هو كذلك-اهللا عليه 
 عند عدم التمييز لذلك واختالط البعض فأما ،األخير

 بالبعض يرتفع به عدالة اإلنسان حتى يصير غير محتج
  .)١٣٤(به وال معتبر بما يرويه

 ابن حبان تعقيبا على كالم ابن معين دقيق وكالم      
ه إذا ـ يدرك تماما أن المختلط ال غبار عليفهو ،جدا
زت رواياته وعلم ما كان منها قبل االختالط عما ـميت

 ، والحال أنها لم تتميز فترد رواياتهأما ،كان منها بعده
  .  أعلمواهللا

  : التلقينقبول:  الخامسالنوع
 هو أن يعرض على الراوي الحديث الذي التلقين      

   هـفيقبل ، من روايتكإنه:  لهويقال ،ليس من مروياته
  الـف ،التيقظ لشرط مغفل فاقد  ألنهكوذل ؛زهـوال يمي

  . يقبل حديثه
 ضمن ابن حبان كتابه عددا من هؤالء منهم وقد      

  : سفيان بن وكيع الذي قال في ترجمته
 يروي ، محمدأبو ،سفيان بن وكيع بن الجراح"      

 سنة سبع وأربعين مات ، عنه شيوخناروى ،عن أبيه
ع ـن من شهر ربيومائتين يوم األحد ألربع عشر بقي

 أنه ابتلي بوراق إال ، صدوقاً فاضالً شيخاًوكان. اآلخر
 فيجيب ، يثق بهوكان ،سوء كان يدخل عليه الحديث

 له بعد ذلك في أشياء منها فلم وقيل ،فيما يقرأ عليه
 أجل إصراره على ما قيل له؛ استحق فمن ،عـيرج
 ثنا:  ابن خزيمة يروي عنه وسمعته يقولوكان. الترك

  . ض من أمسكنا عن ذكرهبع
 من الضرب الذي ذكرته مرارا أن لو خر وهو      

من السماء فتخطفه الطير أحب إليه من أن يكذب على 
 كان ابن خزيمة وما ، ولكنهم أفسدوهرسول اهللا 

 سمعت منه وما ،يحدث عنه إال بالحرف بعد الحرف
عن سفيان بن وكيع إال حديثا ألشعث بن عبد الملك 

  .)١٣٥("فقط

 يطعن لكنه ، عدالة الراويان يثبت ابن حبوهنا      
 بن وكيع هذا هو الذي قال اإلمام وسفيان ،في ضبطه
  .)١٣٦( فيه ألشياء لقنوه إياهايتكلمون: البخاري فيه

 ... هـ وراق قد أفسد حديثله:  أبو حاتمولـويق      
  .)١٣٧(لين

 كان:  لهقيل ...  يشتغل بهال:  أبو زرعةوقال      
 يتهم كان:  لهقيل.  أبوه رجال صالحاكان: ب؟ قاليكذ

  .)١٣٨(نعم: بالكذب؟ قال

  .)١٣٩( إذا لقن تلقنكان:  ابن عديوقال      

  .)١٤٠( بثقةليس ...  بشيءليس:  النسائيوقال      

 ، أنه ابتلي بوراقهإال ، صدوقاكان:  ابن حجروقال      
 فسقط ، فلم يقبلفنصح ، عليه ما ليس من حديثهفأدخل

  .)١٤١(ديثهح

  : هذا لموسى بن ديناروالمثال:  الثانيالمثال
   كانخـشي ،موسى بن دينار": حبان فيه ابن قال      
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 عن سعيد بن جبير والقاسم بن محمد رويـي ،بمكة
 عنه يوسف بن خالد السمتي روى ،وعائشة بنت طلحة

 موسى وكان ، عنه جارية بن هرموكتب ،وابن ندبة
 شيء وكل ،بالي ما يلقن فيتلقن يال ، مغفالًهذا شيخاً

 فاستحق ، بما ليس من سماعهويحدث ،يسأل فيجيب
  .)١٤٢("الترك

  .)١٤٣(يكذب:  فيه حفص بن غياثقال      
 عليه فجعلت ال أريده دخلت:  يحيى بن سعيدوقال      

  .)١٤٤(على شيء إال تلقنه

اث ـ كان حفص بن غيضعيف:  البخاريوقال      
  . )١٤٥(يكذبه

  . )١٤٦(مجهول:  أبو حاتمقال      

  . )١٤٧( متروك الحديثكذاب:  الساجيوقال      

  .)١٤٨( حفص بن غياثكذبه  ...تالف:  الذهبيوقال      

  : الصالحينغفلة:  السادسالنوع
 ، ذاتها أسباب عديدة منها ترك تعاهد العلمللغفلة      

 للعبادة من صيام وقيام وسهر في التالوة واالنقطاع
ا ما يعبّر عنه علماء الحديث بمصطلح ار وهذـواألذك

وحاشا أن تكون العبادة والصالح من " غفلة الصالحين"
 العباد المقصودين هنا قد حبسوا ولكن ،أسباب الترك

أنفسهم على العبادة وتركوا مدارسة العلم وتعاهده فأدى 
  . بن عمر بن حفصاهللا عبد: ومنهم. إلى النسيان والغفلة

عبد اهللا بن عمر بن حفص ": حبان فيه ابن قال      
 عبيد اهللا أخو ،بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريا
 عنه روى ، عن نافعيروي ، أهل المدينةمن ،بن عمرا

 ممن غلب عليه الصالح كان ،العراقيون وأهل المدينة
 غفل عن ضبط األخبار وجودة الحفظ حتى ،والعبادة
حش خطؤه استحق  المناكير في روايته فلما ففوقع ،لآلثار
  .  سنة ثالث وسبعين ومائةومات ،الترك
 :قال ، عمرو بن عليحدثنا: قال ، الهمدانيأخبرنا      
.  يحيى بن سعيد ال يحدث عن عبد اهللا بن عمركان
 الذي روى عن نافع عن بن عمر وهو:  ابن حبانقال

 عن وروى. لحيته كان إذا توضأ خلل أن النبي 

من أتى عرافا ":  قالنبي ع عن بن عمر أن الـناف
وروى عن نافع " ة ليلربعينيسأله لم تقبل له صالة أ

 وللراجل أسهم للفارس سهمين بن عمر أن النبي اعن 
 ال يشبه هذا من المقلوبات والملزوقات التي فيما. سهما

  . )١٤٩("ينكرها إال من أمعن في العلم وطلبه في مظانه

 ، فيه من العلماء جاء توثيقه عن عدد ال بأسوقد      
 لعل أقوال من وثقه تنصرف إلى الصالح والعبادة لكن

:  يقول يعقوب بن شيبةحيث. وإال فقد جرح في ضبطه
 في ويزيد ، حديثه اضطراب وضعففي ، صدوقثقة

  . )١٥٠(األسانيد كثيراً

 الحفاظ لم يرضوا نأ غير ،ثقة:  الخليليويقول      
  . )١٥١(حفظه

 أحمد بن صالح يحسن الثناء أيتر:  أبو حاتمويقول      
  .)١٥٢( حديثه وال يحتج بهيكتب:  أيضاًوقال... عليه 

 صدوق ...  حسن الحديثصدوق:  الذهبيوقال      
  .)١٥٣(في حفظه شيء

 : إلى من لم يرضه حيث يقول اإلمام البخاريوانظر      
:  في موضع آخرويقول .)١٥٤(شيئاً ال أروي عنه ذاهب
  . )١٥٥( قال الفالسوكذا. ه يحيى بن سعيد يضعفكان

  .  البخاري هذا يعادل الحكم عليه بالتركوقول      
  . )١٥٦( كثير الحديث يستضعفكان:  ابن سعدويقول      

  يزيد في األسانيد ويخالفهو:  اإلمام أحمدويقول      
  . )١٥٧( صالحاًوكان رجالً

 وقال. )١٥٨( مختلط الحديثلين:  صالح جزرةوقال      
  . )١٥٩( أحمد فلم يرضهرهذك: المروذي

 ابن المديني والنسائي وابن حجر وأبو وضعفه      
  . )١٦٠(أحمد الحاكم

.  أحمد وابن معين اختالف في أقوالهم فيهولإلمام      
ه ـ فأقول لعل من وثقه وعدله كان ذلك لصالحأعود
ه وعبادته التي رافقها عدم تعاهد للعلم وترك ـوورع
 ي وابن حبان صريح ومفسر فقول البخاروإال ،مذاكرته

  .  أعلمواهللا ،لبيان تركه
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  األمور األساسية في علم الجرح والتعديل التنبهمن      
  التنبه إلى االصطالحاتوجوب: مثل ،إلى بعض القضايا

  إلى مراتب العلماء تشددايهوالتنب ،الخاصة ببعض األئمة
 إلى أن والتنبيه ، في الجرح والتعديلاعتداالوتساهال و

 من ألفاظ الجرح والتعديل ال تزال غير محررة كثيراً
 ومسألة ، كالم األقران في بعضهموقضية ،المعاني

تعارض الجرح والتعديل وغيرها من األساسيات في 
  . هذا العلم

يث الشريف أنه ال تكاد  يغيب عن دارس للحدوال      
تذكر مسألة تشدد بعض النقاد وتساهل بعضهم واعتدال 

 ويذكر ابن حبان كمثال إال ،آخرين في الجرح والتعديل
  . على النقاد المتشددين في الجرح

 ربما جرح الثقة بانابن ح":  قال الذهبي فيهفقد      
  .)١٦١("حتى كأنه ال يدري ما يخرج من رأسه

. )١٦٢(موضع آخر بالخساف المتهور في ووصفه      
ع ـابن حبان صاحب تشني":  في موضع ثالثوقال

   .)١٦٤("ابن حبان ربما قصب الثقة: " فيهوقال )١٦٣("وشغب

ابن حبان معدود ":  صاحب الرفع والتكميلويقول      
   .)١٦٥("ممن له تعنت وإسراف في جرح الرجال

  رح؟ يظهر هنا تشدد ابن حبان وتعنته في الجفهل      
ة ـ على إجابة هذا التساؤل ينبغي موازنللوقوف      

 وبخاصة المعتدلون ،ول ابن حبان مع أقوال النقادـق
 وجدنا توافقا بينهم كان ابن حبان معتدال فإذا ،منهم

 كان ما يوصف به ابن حبان من تشدد وإال ،بالضرورة
  . ينطبق على هذه الجزئية أيضاً

  وخمسيناثنينرك على  حكم ابن حبان بالتلقد      
  جميعا وقارنت بين حكم ابن حبان عليهمدرستهم ،راويا

 وللبيان – ذُكر أكثرهم في هذا البحثوقد–وحكم النقاد 
 ثم أذكر بعض األمثلة التي توضح اآلتيسأورد الجدول 

  : ما يأتي أظهرت الدراسة وقد ،مقصدي من الجدول

   ابن حبان موافقة
 ومخالفته للنقاد

اة من  الروعدد
 وكينالمتر

 المئوية النسبة
 لهم

 %٤٠,٣ ٢١  تماما للنقادمتفق
 %٣٤,٦ ١٨  مع أكثر النقادمتفق
 لبعض النقاد ومخالف موافق

 بعضهم
١٧,٣ ٩% 

 %٣,٩ ٢  لألكثرمخالف
 %٣,٩ ٢  الجميعخالف

حبان  من خالل دراسة هؤالء الرواة أن ابن يظهر      
ة عامة في تسعة قد اتفق حكمه مع حكم النقاد بصور

  حكمه بعض النقاد وخالف آخرينووافق ،وثالثين راويا
 المعظم ووافق بعض النقاد في وخالف ،في تسعة رواة

 بالحكم بالترك ومخالفته للنقاد في وانفرد ،نـراويي
  . راويين أيضا

  سأورد بعض األمثلة على الفئات الواردةوللتوضيح      
  : في الجدول أعاله

لرواة اتفق ابن حبان تماما مع النقاد في  الـمث      
  : - وعشرين راوياواحدوقد بلغ عددهم - الحكم عليهم

  : الرحيم بن زيد العميعبد:  األولالمثال
 ،عبد الرحيم بن زيد العمي":  فيه ابن حبانقال      
  عن أبيهيروي ، في أهل البصرةعداده ، أبو زيدكنيته

ه أنها معمولة أو  يشك من الحديث صناعتال ،العجائب
 ، عنه العراقيونروى ، عن أبيهيروي ،مقلوبة كلها

 ، ما روى عن أبيه فالجرح ملزق بأحدهما أو بهمافأما
  ال سبيل إلى معرفته إذ الضعيفان إذا انفرد أحدهماوهذا
ن اآلخر بخبر ال يتهيأ حكم القدح في أحدهما دون ـع

معا  كان وجود المناكير في حديث منهما وإن ،اآلخر
  التيأقوال النقاد أما. )١٦٦("أو من أحدهما استحق الترك

  : كاآلتيوقفت عليها فيه فهي 
  . )١٦٧(تركوه ...  بشيءليس:  ابن معينقال      
 يحدث ، حديثه كان يفسد أباهترك:  أبو حاتمقال      

  . )١٦٨(عنه بالطامات
   .)١٦٩( ضعيف الحديثواهي:  أبو زرعةقال      
  . )١٧٠(تركوه : البخاريقال      
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  . )١٧١(ضعيف ...  يكتب حديثهال:  أبو داودقال      
  . )١٧٢( الحديثمتروك:  النسائيقال      
  . )١٧٣( ثقةغير:  الجوزجانيقال      
 أحاديث وله ، غير حديث منكريروي:  ابن عديقال      

  . )١٧٤(غير ما ذكرت كلها ما ال يتابعه الثقات عليها
  . )١٧٥( أحاديث منكرة أبيهعن:  أبو نعيمقال      
  . )١٧٦(واه:  الذهبيقال      
  . )١٧٧( كذبه ابن معينمتروك:  ابن حجرقال      
  : الرحمن بن عبد اهللا بن عمرعبد:  الثانيالمثال
عبد الرحمن بن عبد اهللا بن ":  فيه ابن حبانقال      

 ، عن أبيه وعمهيروي ، أهل المدينةمن ،عمر العمري
 كان ،الزبيري وأهل المدينة عنه عتيق بن يعقوب روى

ممن يروي عن عمه ما ليس من حديثه وذاك أنه كان 
يهم فيقلب اإلسناد ويلزق المتن بالمتن يفحش ذلك في 

  .)١٧٨("روايته فاستحق الترك
 سمعت أنا وقد ، بشيءليس:  فيه اإلمام أحمدقال      

  يساوي حديثهليس:  في موضع آخروقال. منه ثم مزقته
  . )١٧٩( كذاباكان ، هو ممن يروى عنهليس خرقناه، ،شيئا

  . )١٨٠( بشيءليس ... ضعيف:  ابن معينوقال      
  . )١٨١( يكذبكان ، الحديثمتروك:  أبو حاتموقال      
  . )١٨٢( الحديثمتروك:  أبو زرعةوقال      
  . )١٨٣( عنهسكتوا:  البخاريوقال      
  . )١٨٤( الحديثمتروك:  النسائيوقال      
  إسناداإما ، ما يرويه مناكيرعامة:  عدي ابنوقال      

  . )١٨٥(وإما متنا
  . )١٨٦(هالك...  واتهمه بعضهم تركوه:  الذهبيوقال      
  . )١٨٧(متروك: حجر ابن قال      

  : بن موسى بن وجيه الوجيهيعمر:  الثالثالمثال
ن ـعمر ب":  ابن حبان في المجروحين فقالذكره      

 ،ن الزهري والقاسم عيروي ،موسى بن وجيه الوجيهي
 ممن يروي المناكير عن كان ، عنه بن إسحاقروى

 كثر في روايته عن الثقات ماال يشبه فلما ،رـالمشاهي
  رحـعن حد العدالة إلى الج حتى خرج األثبات حديث

  .)١٨٨("فاستحق الترك
 ليس كذاب ...  بثقةليس:  فيه ابن معينالـق      
  . )١٨٩(بشيء
 الحديث ذاهب ، الحديثوكمتر:  أبو حاتموقال      

  . )١٩٠(كان يضع الحديث
  . )١٩١( الحديثمنكر. .  نظرفيه:  البخاريوقال      
 بشيء يروي عن قتادة ليس:  أبو داودالـوق      
  . )١٩٢( مناكيروسماه
  .  الحديثمتروك:  النسائيوقال      
 في عداد من يضع الحديث هو:  ابن عديوقال      

  . )١٩٣(سندا ومتنا
  . )١٩٤(متروك:  علي بن الجنيد والدارقطنيوقال      

  . )١٩٥( حديثهيذمون:  الجوزجانيوقال      
رك ـ الرواة الذين حكم عليهم ابن حبان بالتأما      
 ثمانيةق في حكمه أكثر النقاد فقد بلغ عددهم ـوواف

  : منهمعشر راويا 
  : اهللا بن عبد العزيزعبد:  األولالمثال
عبد اهللا ": ي المجروحين فقال ابن حبان فذكره      

 أبو عبد كنيته ، أهل المدينةمن ،بن عبد العزيز الليثيا
 عن الزهري وسعد بن إبراهيم وأهل يروي ،يزالعز

  عنه سعيد بن عبد الجبار وعثمان بن سعيدروى ،المدينة
كان  ممن اختلط بأخرة حتى كان ،بن كثير والبغداديونا

ع المراسيل من حيث يقلب األسانيد وهو ال يعلم ويرف
  .)١٩٦("ال يفهم فاستحق الترك

  . )١٩٧( بشيءليس:  فيه ابن معينقال      
  . )١٩٨( الحديثمنكر:  البخاريوقال      
  الحديث ضعيفمنكر ، قد خلطكان:  أبو حاتموقال      
ل ـ في وزن يشتغليس ، يشتغل بحديثهال ،الحديث
تقيما علم له حديثا مسأ ال ، حديثه خطاعامة ،بأخطائه

   .)١٩٩(يكتب حديثه
  . )٢٠٠( بالقويليس:  زرعةو أبقال      
  . )٢٠١( بثقةليس ... ضعيف:  النسائيوقال      
 خاصـة عـن الزهـري       حديثه:  ابن عدي  وقال      
  . )٢٠٢(مناكير
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 ، عن الزهري مناكيريروي:  الجوزجانيوقال      
  . )٢٠٣( من الصدقبعيدا

  . )٢٠٤(بالقائم ليس حديثه:  أبو احمد الحاكمقال      
 مجمل ما قيل فيه إال أن سعيد بن منصور هذا      
  . )٢٠٥( مالك يرضاه وكان ثقةكان: قال فيه
 ه سعيد بن منصور ومالك رأيالعل:  الباحثقال      

  . قبل اختالطه
  : الرحمن بن زيد بن أسلمعبد:  الثانيالمثال
 عبد الرحمن: " ابن حبان في المجروحين فقالذكره      

 ، أهل المدينةمن ، ابن عمرمولى ، زيد بن أسلمبنا
 ...  عنه العراقيون وأهل المدينةروى ، عن أبيهيروي
 كثر ذلك في حتى ، ممن يقلب األخبار وهو ال يعلمكان

روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق 
  . )٢٠٦(الترك
 ابن وقال. )٢٠٧(ضعيف:  فيه اإلمام أحمدقال      
  . )٢٠٨(ديث ضعيف جداً الحكثير: سعد

  . )٢٠٩( حديثه بشيء ضعيفليس:  فيه ابن معينقال      
 ضعفه...  في الحديث وي بقليس:  أبو حاتموقال      

  . )٢١١( قال البخاريوكذا. )٢١٠(علي بن المديني جداً
  . )٢١٢( الحديثضعيف:  أبو زرعةقال      
   .)٢١٣(ضعيف:  أبو داود والنسائي والدارقطنيوقال      
 هو ممن يحتج أهل العلم ليس:  ابن خزيمةقال      

 والتقشف، رجل صناعته العبادة هو ،بحديثه لسوء حفظه
  . )٢١٤( من أحالس الحديثليس

  . )٢١٥( الحديثمنكر:  الساجيقال      
 عند أهل العلم بالحديث في حديثه:  الطحاويقال      

  . )٢١٦(النهاية من الضعف
  . )٢١٧(ضعفه على أجمعوا:  ابن الجوزيقال      
 ...  أحاديث حسانله:  ابن عدي يقول فيهونجد      
 ممن وهو ، ممن احتمله الناس وصدقه بعضهموهو

  . )٢١٨(يكتب حديثه

  : بن المغيرةاليمان:  الثالثالمثال
  اليمان بن المغيرة التيمي" :الـابن حبان فق ذكره      

 ، عن عطاء بن أبي رباحيروي ، أبو حذيفةكنيته ،العنزي
 يروي عن عطاء  الحديث جداًمنكر ، عنه وكيعىرو

ا ـأشياء ال يتابع عليها من المناكير التي ال أصول له
  .)٢١٩("فلما كثر ذلك في روايته استحق الترك

  . )٢٢٠( بشيءليس:  فيه ابن معينقال      
  . )٢٢١( الحديثمنكر:  البخاريقال      
  . )٢٢٢( الحديث منكر الحديثضعيف:  أبو حاتموقال      
  . )٢٢٣( الحديثضعيف:  أبو زرعةقال      
  . )٢٢٤( بثقةليس:  النسائيوقال      
  . )٢٢٥( يحمد الناس حديثهال:  الجوزجانيوقال      
  . )٢٢٦(ضعيف:  الدارقطنيوقال      
  . )٢٢٧( بمرةواه ...  الحديثمتروك:  الذهبيوقال      
  . )٢٢٨(ضعيف:  ابن حجروقال

 غير ما ذكرت له:  ابن عدي يقول فيهونجد      
  . )٢٢٩( أرى بحديثه بأساوما ،قليل

  الرواة الذين وافق ابن حبان بعض النقاد وخالفأما      
بن بالل ا الهذيل:  منهمرواة تسعةبعضهم فبلغ عددهم 

  .المدائني
الهذيل بن ":  ابن حبان في المجروحين فقالذكره      

 عن نافع وعبد اهللا بن عبيد بن يروي ،بالل المدائني
 ، ممن يقلب األسانيدكان ، عنه العراقيونروي ،عمير
 قلة روايته فلما كثر مخالفته على ، المراسيلويرفع

  عن حد العدالة إلىخرج ثبات،الثقات فيما يرويه عن اإل
  .)٢٣٠(" في عداد المتروكين ممن ال يحتج بهوصار ،الجرح
  . )٢٣١( ضعيفا في الحديثكان:  فيه ابن سعدقال      
  . )٢٣٢(ضعيف ...  بشيءليس:  ابن معينوقال      
 في موضع وقال.  بالقويليس:  أبو زرعةوقال      
  . )٢٣٣( ليس بالقويلين: آخر

ال ـ النسائي في الضعفاء والمتروكين وقرهـذك      
  . )٢٣٤(ضعيف: النسائي
  . )٢٣٥(ضعيف:  الدارقطنيقال      
  الساجي والعقيلي وابن شاهين وابن الجارودذكره      
  . )٢٣٦( الضعفاءفي
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 موضع وفي. )٢٣٧(ثقة:  اإلمام أحمد قال فيهأن إال      
  . )٢٣٨( أرى به بأساال: آخر قال

  . )٢٣٩( الصدق يكتب حديثهمحله:  أبو حاتموقال      
 في حديثه حـديث منكـر       ليس:  ابن عدي  وقال      
  . )٢٤٠(فأذكره
  . )٢٤١( صالحمدائني:  ابن عماروقال      
  . )٢٤٢( معاوية بن صالحوثقه: لميزان الذهبي في اقال      

  : بن يحيى الخشنيالحسن:  الثانيالمثال
 ،الحسن بن يحيى الخشني":  ابن حبان فقالذكره      
 ، الحديث جداًمنكر ...  أهل دمشقمن ، عبد الملكأبو

  المتقنين ماال يتابعوعن ، أصل لهال عن الثقات مايروي
ه عن أبي  سمعت ابن جوصاء يوثقه ويحكيوقد ،عليه
.  ضعيفواآلخر ، عندنا خشنيان أحدهما ثقةأن: زرعة
 وقد ، بن عليومسلة ، الحسن بن يحيى الخشنييريد

 الوهم كثير ، من حظفهيحدث ،كان الحسن رجال صالحا
  فحش المناكير في أخباره التي يرويهاحتى ،فيما يرويه

 المتعمد لها انعن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنه ك
  .)٢٤٣("تحق التركفلذلك اس

  . )٢٤٤( بشيءليس:  فيه ابن معينقال      
  . )٢٤٥( بثقةليس:  النسائيوقال      
 أدري وال: -بعد أن ذكر حديثا له- ابن عديوقال      

  .)٢٤٦( ...سرق هذا الحديث من الكتاب أم ال
 قال وكذا.  ليس بشيءضعيف:  ابن الجنيدالـق      

  . )٢٤٧(عبد الغني بن سعيد
  جماعةوهاه...  تركه الدارقطني واه: الذهبي قال      

  . )٢٤٨(وقال دحيم وغيره ال بأس به
: الـ قحيث ، نجد البن معين قوال آخر فيهثم      

  قال أحمد بن صالح عندما سئل عنه ثقة؟وكذا. )٢٤٩(ثقة
  . )٢٥٠(نعم: قال

  . )٢٥١( بحديثه بأسليس:  اإلمام أحمدويقول      
  . )٢٥٢( سيء الحفظوقصد: ويقول فيه أبو حاتم      
 مـن تحتمـل     وهو:  ابن عدي في الكامل    ويقول      
  . )٢٥٣(روايته

  . )٢٥٤( كثير الغلطصدوق:  ابن حجرقال      
 بلغ عدد الرواة الذين خالف ابن حبان فيهم دـوق      
  عاصم بن ضمرة السلولي وعمارهما النقاد راويينأكثر 

  . بن محمدا
ن ـلولي ذكره اب بن ضمرة السعاصم: المثال      

 ،عاصم بن ضمرة السلولي: "حبان في المجروحين فقال
بن ا عنه الحكم روى ، عن علييروي ، أهل الكوفةمن

 رديء الحفظ فاحش كان ،عتيبة وأبو إسحاق السبيعي
الخطأ يرفع عن علي قوله كثيرا فلما فحش ذلك في 
 روايته استحق الترك على أنه أحسن حاال من الحارث

:  أحمد بن زهير يقولسمعت: لي يقولسمعت الحنب
  يحيى بن معين أيما أحب إليك الحارث عن علي أوسئل

  .)٢٥٥("ن ضمرةـ بعاصم: عاصم بن ضمرة عن علي؟ قال
  . )٢٥٦( ثقة وله أحاديثكان: د ابن سعوقال      
  . )٢٥٧(ثقة:  وثق عاصم بن ضمرة ابن معين فقالوقد      
  . )٢٥٨( عندي حجةوهو:  أحمدوقال      
  . )٢٥٩(ثقة:  ابن المدينيوقال      
  . )٢٦٠( العجليووثقه      
  . )٢٦١( به بأسليس:  فيه النسائيوقال      
  . )٢٦٢( صالح الحديثهو:  البزاروقال      
  . )٢٦٣( وسطوهو:  الذهبيوقال      
  . )٢٦٤(صدوق:  ابن حجروقال      
 ذكرأ بن ضمرة لم وعاصم:  ابن عدي فقالخالف      

 ومما ،ثرة ما يروي عن علي مما تفرد بهله حديثا لك
وم ـ يرويه عن عاصم قوالذي ،ال يتابعه الثقات عليه

: وقال.  من عاصم ليس ممن يروي عنهالبلية ،اتـثق
 عن علي بأحاديث باطلة ال يتابعه الثقات عليها ينفرد

  . )٢٦٥(والبلية منه
 وذكر:  ابن سبط العجمي في الكشف الحثيثقال      

 ي أنه ذكر حديثا وهو منكر جدا وهو بخالفعن الجوزجان
 األمة فروى أن في خمس خالف:  قالثم ،ما حكي عنه

 :ديـ ابن عوقول. . ن من اإلبل خمس شياهـوعشري
  . )٢٦٦( وضعه واهللا أعلمأنه.  منهوالبلية
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 ت فيـ مخالفة ابن حبان لجميع النقاد فكانأما      
  : ر هما عباد بن عباد وعبد اهللا بن جعفراويين
عباد بن عباد أبو ":  عباد بن عباد فقد قال فيهأما      

 أرسوف من سكن ، من فارسأصله ،عتبة الخواص
 عنه روى ، عن إسماعيل بن أبي خالديروي ،فلسطين

 حتى ، ممن غلب عليه التقشف والعبادةكان ،أهل الشام
 يأتي بالشيء على فكان ،غفل عن الحفظ واإلتقان
لمناكير في روايته على قلتها حسب التوهم حتى كثر ا

  .)٢٦٧("فاستحق الترك
  . )٢٦٨( ابن معين والعجلي والفسويوثقه      
  . )٢٦٩( العبادمن:  أبو حاتمقال      
  . )٢٧٠( الزهاد وكان ثقةمن:  يعقوب بن سفيانوقال      
ل ـ من فضالء أهكان  ...وثقوه:  الذهبيوقال      

   .)٢٧١(الشام وعبادهم
 ابن حبان أفحش ، يهمصدوق: ر ابن حجالـق      

  . )٢٧٣ ()٢٧٢(فقال يستحق الترك
:  ابن حبان في الثقات وقالذكره:  الباحثالـق      

 )٢٧٣(" عنه أهل الشام الرقائقروى ،من العباد الخشن"

 ابن حبان قد صرف توثيق النقاد له على الصالح فكأن
  . والعبادة
ه ـ فيم عبد اهللا بن جعفر فقد ظهر لي أنه وهأما      

 كأنه: وأراد غيره وهذا ما ذهب إليه ابن حجر فقال
  . )٢٧٤(أراد غيره فالتبس عليه

 لصنيع ابن حبان يجد أنه قد فسر  جيداًوالمتأمل      
  يصدر الحكمفلم ،سبب ترك كل راوي من هؤالء الرواة

 بين وعلل السبب الذي من أجله استحق كل بل ،جزافا
  . منهم الترك

د ـهنا ونقول أليس من أوليات قواع نقف ولعلنا      
الجرح والتعديل أن الجرح المفسر مقدم على التعديل؟ 

  وأن من فسر وبين عنده زيادة علم على من عدل؟
 إننا نقول إن الراوي ال يطلق عليه الحكم مـث      

 ال بد أن تكون بل ،بالضعف لخطئه بحديث أو حديثين
 فإذا ،يفم مروياته ضعيفة حتى يقال فالن ضعـمعظ

أردنا أن نطبق هذه القاعدة على النقاد والحكم بالتشدد 

 من إن:  أن نقولفينبغي ،والتساهل واالعتدال عليهم
كان معظم أحكامه شديدة بالنسبة لغيره من النقاد فهو 

 أحكامه متوسطة فهو معظم كانت وإن ،من المتشددين
 كانت معظم أحكامه لينة بالمقارنة وإذا ،من المعتدلين

 ابن حبان فأين ،مع غيره من النقاد فهو من المتساهلين
 النقادمن ذلك كله؛ لقد كانت النسبة المئوية التفاقه مع 

 المئوية لمن خالف ووافق فيهم النقاد والنسبة ،%٧٥
فهل % ٧,٧ف المعظم أو الكل ـ خالولمن ،%١٧,٣

  !يطلق عليه التشدد بصفة عامة؟
 حبانعدل في حق ابن  أراه واهللا أعلم أن الالذي      
 في الغالب إال في حاالت عتدلين من المإنه: أن يقال

 وال ،قليلة خالف فيها كما يظهر لنا من هذه الدراسة
يحق لنا أن نحكم عليه حكما عاما بما صدر منه نادرا 

  . واهللا أعلم

 :  
 :      توصل البحث إلى جملة من النتائج أهمها

م ـ وألفاظه ومصطلحاته يحك حكم له أسبابهالترك -
  . به على الراوي

 عبارات لعدد من النقاد متناثرة يحكمون فيها توجد -
 أن ابن إال ،بالترك على الراوي مع بيان السبب

 هذا منهجا انتهجه في كتابه جعلحبان تميز بأن 
في كل مواضع حكمه بالترك؛ فال يطلق الحكم 

 . بالترك إال ويبينه ويفسره
راوي تتصل بقدح في عدالته أو  ترك الابـأسب -

 وافق ابن حبان من سبقه في أسباب وقد ،ضبطه
مختلفة للترك مثل الوضع والبدعة والكذب وكثرة 

 . الخطأ وغلبة النكارة وعدم التفرغ للحديث
 في -  الدراسة أن ابن حبان قد اتفق حكمهتظهر -

 مع النقاد، -معظم الرواة المحكوم عليهم بالترك
ن إطالق التعنت عليه في هذه  إلى أشيروهذا ي

ه ـالجزئية قد ال يكون دقيقا، خصوصا أن ترك
 . دائما مفسر

 في النقد ال يحتاج إلى من انـ كعب ابن حبوـعل -
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 . ظهر لي من خالل البحثولكن ،يشهد له
م في ـ النقاد قوله في الرجال وحكمه عليهاعتماد -

 . أكثر من موضع
ي كتابه  تكاد تخلو ترجمة عند ابن الجوزي فال -

  .من كالم حرفي البن حبان" الضعفاء والمتروكين"
 الحكم ثم ، على أقوال من سبقه من النقاداطالعه -

 ،على الراوي بما يخالفهم يدل على استقالليته النقدية
  .  الترك مشعر بتقدمه في النقد عليهموتفسيره

:  
                                            

محب الدين  :  تحقيق ، مدينة دمشق  تاريخ عساكر،   ابن) ١(
 .٢٤٩ص ،٥٢جم، ١٩٩٥العمري، بيروت، دار الفكر، 

 دار الفكر، بيـروت،     ، البلدان معجم الحموي،   ياقوت) ٢(
 .٤١٧ ص،١ ج،)بست(مادة 

 .٤١٥ ص،١ج السابق، المصدر) ٣(
 دار الكتب العلمية، بيـروت،      ، الحفاظ تذكرة الذهبي،) ٤(

: قيـق  تح، أعالم النـبالء   وسير. ٩٢٠ ص ،٣ج،  ١ط
شعيب األرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسـسة       

 .٩٢ ص،١٦ج ، ه١٤١٣، ٩ت، طالرسالة، بيرو
 مؤسسة األعلمي، بيـروت،  ، الميزان لسان حجر،   ابن) ٥(

 ،٥ ج ،)٣٨٦(م، حديث رقـم     ١٩٨٦ /هـ١٤٠٦،  ٣ط
 .١١٢ص

محمـود زايـد، دار     :  تحقيق ،المجروحين حبان،   ابن) ٦(
 رقم  حديث رقم     حديث ،  ه١٣٩٦،  ١الوعي، حلب، ط  

 .٣٦٧ ص،١، ج)٤٨٨(
 . ٢٤٣ ص،٢ج ،)٩٢١( رقم حديث ، السابقالمصدر) ٧(
 .١٧٠ ص،٢ج ،)٧٩٣( حديث رقم ، السابقالمصدر) ٨(
 بناء على دراسة استقرائية قمت بها حول اطالقات      هذا) ٩(

 .العلماء للترك
 أدرج في هذه الدراسة الرواة الذين قال فيهم ابـن     لم) ١٠(

حبان استحق ترك االحتجاج بـه واالعتبـار بمـا          
 ولعلي م المقبولإلبقاء الدراسة ضمن الحج... رواه

 .أخرجها في دراسة مستقلة بعون اهللا تعالى
 ،٢، ج )٧٨٣( حديث رقـم     ،المجروحين حبان،   ابن) ١١(

 .١٦٠ص

  

 دار إحياء التـراث،  ، والتعديل الجرح أبي حاتم،    ابن) ١٢(
 ،٦، ج )٣٤٠( رقـم    حديثم،  ١٩٥٢،  ١بيروت، ط 

 .٦٤ص
 . السابقالمصدر) ١٣(
تار غزاوي، دار يحيى مخ :  تحقيق ،الكامل عدي،   ابن) ١٤(

، )١٥٠٠( رقم   حديثم،  ١٩٨٨،  ٣الفكر، بيروت، ط  
محمـد  :  تحقيق ،الكاشفوالذهبي،  . ٣٤٤ ص ،٥ج

 حديثم، ١٩٩٢، ١عوامة، دار القبلة للثقافة، جدة، ط
 .٦٦٢ص، )٣٤٣٥(رقم 

نـور الـدين    :  تحقيق ، في الضعفاء  المغني الذهبي،) ١٥(
م، ١٩٨٨،  ١ بيـروت، ط   علمية،عتر، دار الكتب ال   

 .٤٠٣ ص،٢ج، )٣٧٩٣( رقم حديث
 ،٥ج ،)١٥٠٠( حـديث رقـم      ،الكامـل  عدي،   ابن) ١٦(

 . ٣٤٤ص
، )٣٤٠( حديث رقم    ، والتعديل الجرح أبي حاتم،    ابن) ١٧(

 . ٦٤ ص،٦ج
علـي معـوض    :  تحقيـق  ، االعتدال ميزان الذهبي،) ١٨(

وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيـروت،        
 .٣٩١ ص،٤، ج)٥١٨٨( رقم  حديثم، ١٩٩٢، ١ط

، ١ دار الفكر، بيروت، ط، التهذيب تهذيب حجر،   ابن) ١٩(
 .٣٤٠ ص،٦، ج)٧٢٤( رقم حديثم، ١٩٨٤

السيد هاشم الندوي، :  تحقيق،الكبير التاريخ البخاري،) ٢٠(
 ،٦ج،  )١٨٧٥(دار الفكر، بيروت، حـديث رقـم        

 .١١٢ص
عبد الرحيم القشقري، :  تحقيق، واألسماءالكنى مسلم،) ٢١(

 ،  ه١٤٠٤،  ١ة، المدينة المنورة، ط   الجامعة اإلسالمي 
 .٦٤٨ص

عبد المعطي أمين قلعجي، :  تحقيق،الضعفاء العقيلي،) ٢٢(
 حديث ،  ه١٤٠٤،  ١دار المكتبة العربية، بيروت، ط    

 .٩٦ ص،٣، ج)١٠٦٨(رقم 
 .٣٤٥ ص،٥، ج)١٥٠٠( رقم حديث ،الكامل عدي، ابن) ٢٣(
 .٣٤٠ ص،٦، ج)٧٢٤( رقم حديث ،التهذيب حجر، ابن) ٢٤(
 . السابقالمصدر) ٢٥(
 وقد اخطأ في الحديث الذي يرويـه        ،نفسه المصدر) ٢٦(

مالك والخلق، عن يحيى بن سعيد األنصاري قاضي        
المدينة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن         
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: وقاص، عن عمر بن الخطـاب، عـن النبـي           
وهذا أصل من أصول الدين، ومداره " األعمال بالنية"

: -وأخطأ فيه-قال عبد المجيد ف. على يحيى بن سعيد
اخبرنا مالك، عن زيد بن اسلم، عن عطاء بن يسار،    

األعمـال  : "عن أبي سعيد الخدري، عن النبـي        
الخليلي، اإلرشاد، مكتبة الرشـد، الريـاض،       " بالنية
 .١٦٧ص ،١ ج، ه١٤٠٩، ١ط

 . السابقالمصدر) ٢٧(
 .نفسه المصدر) ٢٨(
عاصـم  :  تحقيـق  ، المدلـسين  طبقـات  حجر،   ابن) ٢٩(

 حديثم، ١٩٨٣، ١ مكتبة المنار، عمان، طتي،القريو
 .٤١ص، )٨٢(رقم 

محمـد عوامـة، دار     :  تحقيـق  ،التقريب حجر،   ابن) ٣٠(
 ،)٤١٦٠( رقم حديثم، ١٩٨٣، ١الرشيد، سوريا، ط

 .٣٦١ص
 ،٦، ج )٧٢٤ ( رقـم  حـديث  ،التهـذيب  حجر،   ابن) ٣١(

هذا ألن عبد المجيد أفتى للرشـيد بقتـل         . ٣٤٠ص
بن الجراح وابن عيينة أفتـى الرشـيد        اإلمام وكيع   

 لمـا  أن رسول اهللا  "  حدث ابخالفه، ذلك أن وكيع   
قـال  "مات لم يدفن حتى ربا بطنه، وأنتنت خنصراه       

حدث بهذا الحديث وكيع وهو بمكة، وكانـت        : قتيبة
سنة حج فيها الرشيد، فقدموه إليـه، فـدعا الرشـيد     

بي سفيان بن عيينة وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أ         
 هيجب أن يقتل هذا فإن    : "رواد، فأما عبد المجيد فقال    

 فسأل الرشيد ،لم يرو هذا إال وفي قلبه غش للنبي 
ال يجب عليه القتـل رجـل      : " سفيان بن عيينة فقال   

سمع حديثا فرواه ال يجب عليه القتـل، إن المدينـة           
 يوم االثنين فترك    أرض شديدة الحر، توفي النبي      

ألن القوم كانوا في صالح أمر أمة إلى ليلة األربعاء    
". محمد، واختلفت قريش واألنصار فمن ذلك تغيـر       

 .٣٤٥ ص،٥ج ،الكامل
 . السابقالمصدر )٣٢(
 ،٢، ج )٧٩٧( رقـم    حديث ،المجروحين حبان،   ابن) ٣٣(

 .١٧١ص
 .٤٤ ص،٤، ج)٤١٥٤( رقم حديث ، الميزانالذهبي،) ٣٤(

 . السابقالمصدر) ٣٥(

  

 .٢٩١، ص)٣١٥٣(رقم  حديث ،التقريب حجر، ابن) ٣٦(
 .٩٥ ص،٥، ج)١٨٣( حديث رقم ، السابقالمصدر )٣٧(
 .٤٤ ص،٤، ج)٤١٥٤( رقم حديث ، الميزانالذهبي،) ٣٨(
، )٣٠٥٨( رقم   حديث ، في الضعفاء  المغني الذهبي،) ٣٩(

والذهبي، من تكلم فيه وهو موثق،      . ٣٢٨ ص   ،١ج
، ١محمد شكور، مكتبة المنار، الزرقـاء، ط      : تحقيق
 .١٠٦، ص)١٧٦( رقم  حديث، ه١٤٠٦

 .٣٤٨ ص،٤، ج)١١٨٠( رقم حديث ،الكامل عدي، ابن) ٤٠(
 ،٣، ج )١٠٦٤( رقم   حديث المجروحين، حبان،   ابن) ٤١(

 .٢٤ص
 ،١٠، ج )٥٢٠( رقـم    حـديث  ،التهذيب حجر،   ابن) ٤٢(

 .٢٥٦ص
 .٥١٣ ص،٦، ج)٨٧٦٤( رقم حديث الميزان، الذهبي،) ٤٣(
 .٤٥٥ص ،٦، ج)١٩٣٦( رقم حديث الكامل، عدي، ابن) ٤٤(
 ،١٠، ج )٥٢٠( رقـم    حـديث  ،التهذيب حجر،   ابن) ٤٥(

 .٢٥٦ص
 .٤٥٥ ص،٦، ج)١٩٣٦( رقم حديث ،الكامل عدي، ابن) ٤٦(
 ،١٠، ج )٥٢٠( رقـم    حـديث  ،التهذيب حجر،   ابن) ٤٧(

 .٢٥٦ص
 . السابقالمصدر) ٤٨(
 ،١، ج )٩٠( رقـم    حـديث  ،المجروحين حبان،   ابن) ٤٩(

 .١٥٦ص
 .٢٠٧ ص،١ ج،)٥٤( رقم حديث ،الكامل عدي، ابن) ٥٠(
 .٢٩٠ ص،١، ج)٨٦٠( رقم حديث اللسان، حجر، ابن) ٥١(
 . السابقالمصدر) ٥٢(
:  تحقيـق ، الحثيـث  الكـشف  سبط ابن العجمي،     ابن) ٥٣(

، ١صبحي السامرائي، عـالم الكتـب، بيـروت، ط        
 .٥٥، ص)٩٠( رقم حديثم، ١٩٨١

 دائرة المعارف العثمانية، حيدر     ،األنساب السمعاني،) ٥٤(
 .٣١٢ ص،٥ج ، ه١٣٨٢ند، آباد الدكن، اله

 ،١، ج )١٠٦( رقـم    حديث ،المجروحين حبان،   ابن) ٥٥(
 .١٧٣ص

 .٤٣٦ ص،١، ج)٢٣٥٩( رقم حديث ،الميزان الذهبي،) ٥٦(
 دار صـادر، بيـروت،      ، الكبرى الطبقات سعد،   ابن) ٥٧(

 .٢٢٥ ص،٦ج
 .٣١٦ ص،١، ج)٦٥٨( رقم حديث ،التهذيب حجر، ابن) ٥٨(
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 حديث رقـم    ،لحثيث ا الكشف سبط ابن العجمي،     ابن) ٥٩(
 .٧٣، ص)١٥٩(

 .٢٥٤، ص)٤٥٣( رقم حديث ،الكاشف الذهبي،) ٦٠(
 .١١٣، ص)٥٣٧( رقم حديث ،التقريب حجر، ابن) ٦١(
 ،١، ج )٣٤٠( حديث رقـم     ،المجروحين حبان،   ابن) ٦٢(

 .٢٩٧ص
 ،٣، ج)٩٩٧( حديث رقـم     ،الكبير التاريخ البخاري،) ٦٣(

 .٢٩٢ص
 ،)٢١٨٠( رقم يثحد ،والتعديل الجرح أبي حاتم، ابن) ٦٤(

 .٤٨٣ ص،٣ج
 .١٥٨ ص،٣، ج)٦٧١( رقم حديث ،الكامل عدي، ابن) ٦٥(
 اهللاعبد  :  تحقيق ، والمتروكين الضعفاء الجوزي،   ابن) ٦٦(

 ، ه١٤٠٦، ١القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .٢٧٧ ص،١، ج)١١٩٩ (قم رحديث

 ،٢، ج )٩٦٠( رقـم    حديث ،المجروحين حبان،   ابن) ٦٧(
 .٢٧٢ص

 شرح ، المغيثفتح محمد بن عبد الرحمن، اوي،السخ) ٦٨(
ألفية الحديث، بيروت، دار الكتاب العلمية، لبنـان،        

 .١٦١ ص، ه١٤٠٣، ١ط
 ،١، ج )١٤٠( رقـم    حديث المجروحين، حبان،   ابن) ٦٩(

 .١٩٢ص
 ،)١٦٥٥( حديث رقم ، والتعديلالجرح أبي حاتم، ابن) ٧٠(

 ، والمتروكينالضعفاءوابن الجوزي، . ٤١٨ ص،٢ج
 .١٣٥ ص،١، ج)٤٩١( رقم حديث

 ،٢، ج )١٩٢٧( رقم   حديث ،الكبير التاريخ البخاري،) ٧١(
 .١٢٨ص

 .١٥٤ ص،١، ج)١٩٥( رقم حديث ،الضعفاء العقيلي،) ٧٢(
 .٣٦٦ ص،١، ج)٧٧٣( رقم حديث ،التهذيب حجر، ابن) ٧٣(
محمـود  :  تحقيـق  ، والمتـروكين  الضعفاء النسائي،) ٧٤(

 ، ه١٣٩٦،  ١ زايد، دار الـوعي، حلـب، ط       إبراهيم
 .٢٤، ص)٨٢( رقم حديث

 .٣٦٦ ص،١، ج)٧٧٣( رقم حديث التهذيب، حجر، ابن) ٧٥(
 .٥٠ ص،٢، ج)٢٨٧( رقم حديث ،الكامل عدي، ابن) ٧٦(
 رقـم   حـديث  ،والمتروكين الضعفاء الجوزي،   ابن) ٧٧(

 .١٣٥ ص،١، ج)٤٩١(
 . السابقالمصدر) ٧٨(

  

 ،)١٦٥٥( رقم حديث ، والتعديلالجرح أبي حاتم، ابن) ٧٩(
 .٤١٨ص ،٢ج

 وقـال  ٢٦٣ ص ،١، ج )٥٣٧( رقم   حديث ،الكاشف) ٨٠(
 .تركوه: مرة

، )٨٤٩( حديث رقـم     ، في الضعفاء  المغني الذهبي،) ٨١(
 .١٠٠ص

 رقـم   حديث ،التهذيبوابن حجر،   .  السابق المصدر) ٨٢(
 .٣٦٦ ص،١، ج)٧٧٣(

 .١٥٠ ص،٢، ج)٢٨٧( رقم حديث الكامل، عدي، ابن) ٨٣(
ـ  حديث المجروحين، حبان،   ابن) ٨٤(  ،٢، ج )٦٩٩(م   رق

 . ١١٧ص
، )١٦٠٥( حديث رقم ، والتعديلالجرح أبي حاتم، ابن) ٨٥(

 . ٢٨٩ ص،٦ج
 . السابقالمصدر) ٨٦(
 رقـم   حـديث  ،الكامل السابق وابن عدي،     المصدر) ٨٧(

 .٢٤٦ ص،٥، ج)١٣٩١(
 ،)١٦٠٥( رقم حديث ، والتعديلالجرح أبي حبان، ابن) ٨٨(

 ، والمتروكينالضعفاءوابن الجوزي، . ٢٨٩ ص،٦ج
 .٢٤٠ ص،٢، ج)٢٦٥٤(حديث رقم 

 ،٥، ج )١٣٩١( رقـم    حـديث  ،الكامـل  عدي،   ابن) ٨٩(
محمـود  : قيـق  تح ،الضعفاءوالبخاري،  . ٢٤٦ص

 ، ه١٣٩٦،  ١ زايد، دار الـوعي، حلـب، ط       إبراهيم
 .٨٦ص، )٢٦٧( رقم حديث

، )١٦٠٥( رقم حديث ، والتعديلالجرح أبي حاتم، ابن) ٩٠(
 . ٢٨٩ ص،٦ج

 .٢٨٩ ص،٦، ج)١٦٠٥( رقم ثحدي ، السابقالمصدر) ٩١(
 . ٢٠١ ص،٨، ج)٤١٨( رقم حديث ،التهذيب حجر، ابن) ٩٢(
 رقـم   حـديث  ، والمتروكين الضعفاء الجوزي،   ابن) ٩٣(

 .٢٤١ ص،٢، ج)٢٦٥٤(
 .٢٤٦ ص،٥، ج)١٣٩١( رقم حديث ،الكامل عدي، ابن) ٩٤(
 . ٤٤٠، ص)٥٣١٧( رقم حديث ،التقريب حجر، ابن) ٩٥(
 .٥٠٠ ص،٢، ص)٤٨٢١(قم  رحديث ،المغني الذهبي،) ٩٦(
واللكنـوي،  . ٣٧٣ ص ،١ج ، المغيث فتح السخاوي،) ٩٧(

عبـد  :  تحقيق ، والتكميل في الجرح والتعديل    الرفع
الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب،       

 .١٠٣ ص، ه١٤٠٧، ٣ط
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 . السابقالمصدر) ٩٨(
 واإليهام الواقعـان فـي كتـاب        الوهم القطان،   ابن) ٩٩(

 .٤٨١ ص،٣ج دار الكتب المصرية، ،ىاألحكام الكبر
 العليل بألفـاظ وقواعـد      شفاء:  لذلك كتاب  ينظر) ١٠٠(

 إسماعيل، أبي الحسن مصطفى بن ،الجرح والتعديل
 .١٦٥ ص،١ج

والـسخاوي،  . ٢٠٨ص ، والتكميل الرفع اللكنوي،) ١٠١(
 .٣٧٣ ص،١ج ، المغيثفتح

 حبان ومنهجه فـي الجـرح       ابن عداب،   الحمش،) ١٠٢(
 ،٣ج مخطوطة غيـر مطبوعـة،        رسالة ،والتعديل

 .٢٦٣ص
 . السابقالمرجع) ١٠٣(
 ،٢، ج )٦٠٩( رقم   حديث ،المجروحين حبان،   ابن) ١٠٤(

 .٦٣ص
 ،)١٥٩٠( رقم   حديث ،والتعديل الجرح أبي حاتم،    ابن) ١٠٥(

 .٣٣٦ ص،٥ج
، )٣٥٣( حديث رقم ،والمتروكين الضعفاء النسائي،) ١٠٦(

 .٦٦ص
 ،٤، ج )١١٥٦( رقـم    حـديث  ،الكامل عدي،   ابن) ١٠٧(

 .٣٢٢ص
، ٧ج،  )١٠٦( رقـم    حـديث  ، التهذيب  حجر، ابن) ١٠٨(

 .٥٠ص
 . السابقالمصدر) ١٠٩(
 . السابقالمصدر) ١١٠(
 تذهيب تهذيب خالصة بن عبد اهللا األنصاري، أحمد) ١١١(

عبد الفتـاح أبـو غـدة، مكتـب         :  تحقيق ،الكمال
 .٢٥٤ ص، ه١٤١٦، ٥المطبوعات، حلب، ط

 ،٢، ج )٦٧٤( رقم   حديث ،المجروحين حبان،   ابن) ١١٢(
 . ١٠٤ص

، )٢٣٩٧( رقـم    حـديث  ، الكبير التاريخ البخاري،) ١١٣(
 . ٢٧٨ ص،٦ج

 ،)١٠٣٧( رقم   حديث ،تعديل وال الجرح أبي حاتم،    ابن) ١١٤(
 .١٨٩ ص،٦ج

 .٤٤٧ ص،٢، ج)٤٢٦٦( رقم  حديث ،المغني الذهبي،) ١١٥(
:  تحقيـق  ، أبي عبيد اآلجـري    سؤالتوأبو داود،   

  ةـينالمد اإلسالمية، الجامعة العمري، علي محمد

  

 .٢٤٨م، ص١٩٧٩، ١المنورة، ط
 ،٧، ج )٥٤٦( رقـم    حـديث  ،التهذيب حجر،   ابن) ١١٦(

 . ٢٨٥ص
 ،٣، ج )١٢٣٣( رقـم    حـديث  ،الضعفاء العقيلي،) ١١٧(

 .٢٣٢ص
 .٤٠ ص،٢، ج)٣٩١٧( رقم حديث ،الكاشف الذهبي،) ١١٨(
 .٤٠١، ص)٤٧٣٥( رقم حديث ،التقريب حجر، ابن) ١١٩(
 ،١، ج )٢٤٢( رقم   حديث ،المجروحين حبان،   ابن) ١٢٠(

 .٢٥٣ص
 .٢٤٥ ص،٢، ج)٤٢٠( رقم حديث ،الكامل عدي، ابن) ١٢١(
بـشار عـواد   . د:  تحقيق، الكمـال  تهذيب المزي،) ١٢٢(

م، ١٩٨٠،  ١معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط    
 .٢٢٦ ص،٧، ج)١٤٧٥( رقم حديث

 .٥ ص،٣، ج)٥( رقم حديث ،التهذيب حجر، ابن) ١٢٣(
 رقـم   يثحد ، والمتروكين الضعفاء الجوزي،   ابن) ١٢٤(

 .٢٣٢ ص،١، ج)٩٨٦(
 ،)٦٠٦( رقم حديث ، والتعديلالجرح أبي حاتم، ابن) ١٢٥(

 رقم حديث ، الكمالتهذيبوالمزي، . ١٣٤ ص،٣ج
ــذهبي، ،٢٢٨ ص،٧، ج)١٤٧٥( ــف وال  ،الكاش

 .٣٤٨، ص)١٢١٤(حديث رقم 
 دار صادر، بيـروت،     ،العرب لسان منظور،   ابن) ١٢٦(

الزبيدي، تاج العروس،   . ٢٩٥-٢٩٤ ص ،٧ص،  ١ط
 .١٣٤ ص،٥ج ، ه١٣٠٦الخيرية، 

 دار البصائر، القاهرة، ، الحديثعلوم الصالح، ابن) ١٢٧(
 .٣٥٢م، ص٢٠٠٨، ١ط

 .٣٣٣-٣٢٣ صن٣ص ، المغيثفتح السخاوي،) ١٢٨(
 ،١ج،  )٢٨٠( رقم   حديث ،المجروحين حبان،   ابن) ١٢٩(

 .٢٧٠ص
 ،٣، ج)٢٤( رقـم    حديث ، الكبير التاريخ البخاري،) ١٣٠(

 .٧ص
، )١٨١( رقـم    حديث ، الصغير ءالضعفا البخاري،) ١٣١(

 .٣٤ص
 ،)٨٦٣( رقم حديث ديل، والتعالجرح أبي حاتم، ابن) ١٣٢(

 .١٩٩ ص،٣ج
. ٣٤٠، ص )١١٣٧( رقم   حديث الكاشف، الذهبي،) ١٣٣(

 .١٧١، ص)١٣٩٤( رقم حديث التقريب،وابن حجر، 
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 ،١، ج )٤٨٥( رقم   حديث المجروحين، حبان،   ابن) ١٣٤(
 .٣٦٥ص

 .٣٥٩ ص،١، ج)٤٧٢( رقم حديث ، السابقالمصدر) ١٣٥(
محمود زايـد،   :  تحقيق ، األوسط التاريخ البخاري،) ١٣٦(

 رقـم  حـديث م، ١٩٧٧،  ١دار الوعي، حلـب، ط    
 .٣٨٥ ص،٢، ج)٢٩٦٩(

، )٩٩١( رقم حديث ، والتعديلالجرح أبي حاتم، ابن) ١٣٧(
 .٢٣١ ص،٤ج

 . السابقالمصدر) ١٣٨(
 .٤١٧ ص،٣، ج)٨٤٤( رقم حديث الكامل، عدي، ابن) ١٣٩(
. ٥٥ص،  )٢٨٩( رقـم    حديث الضعفاء، النسائي،) ١٤٠(

 ،٤ج، )٢١٠( رقـم   حـديث  التهذيب،وابن حجر،   
 .١٠٩ص

 .٢٤٥، ص)٢٤٥٦( رقم حديث التقريب، حجر، ابن) ١٤١(
 ،٢، ج )٩٠٨( رقم   حديث المجروحين، حبان،   ابن) ١٤٢(

 .٢٣٧ص
، )٦٣٩( رقم حديث ، والتعديلالجرح أبي حاتم، ابن) ١٤٣(

 .١٤٢ ص،٨ج
 . السابقالمصدر) ١٤٤(
 ،٦، ج)٤٠٤( رقم حديث ، الميزانلسان حجر، بنا) ١٤٥(

 .١١٦ص
 ،)٦٣٩( رقم حديث ، والتعديلالجرح أبي حاتم، ابن) ١٤٦(

 .١٤٢ ص،٨ج
 ،٦، ج)٤٠٤( رقم حديث ، الميزانلسان حجر، ابن) ١٤٧(

 .١١٦ص
محمـد  :  تحقيـق  ، في سرد الكنى   المقتنى الذهبي،) ١٤٨(

، ١صالح، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنـورة، ط      
 .١٧٦ ص،١، ج)١٤٣٣( رقم حديث ، ه١٤٠٨

 ،٢، ج )٥٢٨( حديث رقم    ،المجروحين حبان،   ابن) ١٤٩(
 . ٦ص

 ،١٥، ج)٣٤٤٠( حديث رقم ، الكمالتهذيب المزي،) ١٥٠(
 .٣٢٧ص

 . السابقالمصدر) ١٥١(
 ،)٤٩٩( رقم حديث ،والتعديل الجرح أبي حاتم، ابن) ١٥٢(

 .١٠٩ ص،٥ج
  ،)٣٢٨١(  رقمحديث الضعفاء، في المغني الذهبي،) ١٥٣(

  

، )٤٤٧٧( رقـم    حديث ،والميزان. ٣٤٨ ص ،١ج
 .١٥١ ص،٤ج

 ،٥، ج )٥٦٤( رقـم    حـديث  ،التهذيب حجر،   ابن) ١٥٤(
 .٢٨٥ص

 . ١٥٢ ص،٤ج، )٤٤٧٧ ( رقمحديث الميزان، الذهبي،) ١٥٥(
 ،٥، ج )٥٦٤( رقـم    حـديث  ،التهذيب حجر،   ابن) ١٥٦(

 .٢٨٥ص
 . السابقالمصدر) ١٥٧(
 .نفسه المصدر) ١٥٨(
 .نفسه المصدر) ١٥٩(
، )٤٤٧٧( رقـم    حـديث  ، االعتدال ميزان لذهبي،ا) ١٦٠(

 رقـم   حديث ،التهذيبوابن حجر،   . ١٥١ ص ،٤ج
 .٢٨٥ ص،٥، ج)٥٦٤(

 حـديث   ،افلح بن سعيد  : ترجمة ،الميزان الذهبي،) ١٦١(
 . ٤٤١ ص،١، ج)١٠٢٤(رقم 

 حـديث  محمد بن الفضل،    ترجمة ، السابق المصدر) ١٦٢(
 .٨ ص،٤، ج)٨٠٥٧(رقم 

أيوب بن عبـد الـسالم،   : ترجمة ، السابق المصدر) ١٦٣(
 . ٤٦٠ ص،١، ج)١٠٩١(حديث رقم 

افلح بن سعيد، حديث رقم : ترجمة ، السابقالمصدر) ١٦٤(
 .٤٤١ ص،١، ج)١٠٢٤(

 .٣٣٥ص ، والتكميلالرفع اللكنوي،) ١٦٥(
 ،٢، ج )٧٨٤( حديث رقم    ،المجروحين حبان،   ابن) ١٦٦(

 .١٦١ص
، )١٠٤٥( رقـم    حـديث  ، الضعفاء الكبير  العقيلي،) ١٦٧(

 .٧٨ ص،٣ج
 ،)١٦٠٣( رقم   حديث ، والتعديل الجرح أبي حاتم،    ابن) ١٦٨(

 . ٣٣٩ ص،٥ج
 . المصدر السابق)١٦٩(
 .٢٥٤ ص،٢ج ، الصغيرالتاريخ البخاري،) ١٧٠(
 أبي عبيـد اآلجـري أبـا داود         سؤاالت داود،   أبو) ١٧١(

 .٢٨٦ ص،السجستاني
 .٦٨ ص، والمتروكينالضعفاء النسائي،) ١٧٢(
 .١٠٢ ص،٢ج ، والمتروكينالضعفاء الجوزي، ابن) ١٧٣(
 .٣٣٩ ص،٥ج ،الكامل عدي، ابن) ١٧٤(
  فاروق حمادة، دار :قـتحقي ،الضعفاء نعيم، وـأب)  ١٧٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


.................................................................................................. 

 ٣١ 

  

 .١١٠م، ص١٩٨٤، ١الثقافة، الدار البيضاء، ط
 فـي سـرد     والمقتنى. ٦٥٠ص ،الكاشف الذهبي،) ١٧٦(

 .٢٥٤ ص،الكنى
 .٣٥٤، ص)٤٠٥٥( رقم حديث ،التقريب حجر، ابن) ١٧٧(
 ،٢، ج )٥٩١( رقم   حديث ،المجروحين حبان،   ابن) ١٧٨(

 .٥٣ص
. ٦٣٣، ص )٣٩٢٢( رقم   حديث ،الكاشف الذهبي،) ١٧٩(

 رقـم   حديث ، والمتروكين الضعفاءابن الجوزي،   
 .٩٧ ص،٢، ج)١٨٨٢(

 رقـم   حديث ، والمتروكين الضعفاء الجوزي،   ابن) ١٨٠(
 .٩٧ ص،٢، ج)١٨٨٢(

  . المصدر السابق)١٨١(
 ،)١٢٠٢( رقم   حديث ، والتعديل الجرح أبي حاتم،    ابن) ١٨٢(

 .٢٥٣ ص،٥ج
، )٢٤٤٦( رقـم    حديث ، األوسط التاريخ البخاري،) ١٨٣(

 .٢٩٣ ص،٢ج
، )٣٥٦( رقم حديث ، والمتروكينالضعفاء النسائي،) ١٨٤(

 .٦٦ص
 ،٤، ج )١١٠٧( رقـم    حـديث  ،الكامل عدي،   ابن) ١٨٥(

 .٢٧٦ص
 .٣٨٢ ص،٢، ج)٣٥٨٥( حديث رقم ،المغني الذهبي،) ١٨٦(
 .٣٤٤، ص)٣٩٢٢( حديث رقم ،التقريب حجر، ابن) ١٨٧(
 ،٢، ج )٦٤٢( حديث رقم    ،المجروحين حبان، ابن) ١٨٨(

 .٨٦ص
 ،٤، ج)٩٤٤( حديث رقم ، الميزانلسان حجر، ابن) ١٨٩(

 .٣٣٣ص
 ،)٧٢٧( حديث رقم ، والتعديلالجرح أبي حاتم، ابن) ١٩٠(

 .١٣٣ ص،٦ج
 ،٦، ج)٢١٥٧( حديث رقم ، الكبيرالتاريخ البخاري،) ١٩١(

 .١٩٧ص
 ،٤، ج)٩٤٤(يث رقم  حد، الميزانلسان حجر، ابن) ١٩٢(

 .٣٣٣ص
 .٩ ص،٥، ج)١١٨٧( حديث رقم ،الكامل عدي، ابن) ١٩٣(
 حديث رقـم    ،والمتروكين الضعفاء الجوزي،   ابن) ١٩٤(

 .٢١٧ ص،٢، ج)٢٥١٠(
  يـصبح :قـتحقي ،الرجال أحوال ي،ـالجوزجان) ١٩٥(

  

، ١الــسامرائي، مؤســسة الرســالة، بيــروت، ط
 .١٧٣، ص)٣١٠ ( رقمحديث ، ه١٤٠٥

 ،٢، ج )٥٣٠( حديث رقم    ،المجروحين،   حبان ابن) ١٩٦(
 .٨ص

 حديث رقـم    ، والمتروكين الضعفاء الجوزي،   ابن) ١٩٧(
 .١٣٠ ص،٢، ج)٢٠٦٢(

 ،٥، ج )٤٢٢( حديث رقم    ،الكبير التاريخ البخاري،) ١٩٨(
 .١٤٠ص

 ،)٤٧٥( رقم حديث ، والتعديلالجرح أبي حاتم، ابن) ١٩٩(
 .١٠٣ ص،٥ج

 .  السابقالمصدر) ٢٠٠(
  رقـم  حديث ، والمتروكين اءالضعف الجوزي،   ابن) ٢٠١(

 .١٣٠ ص،٢، ج)٢٠٦٢(
 .١٥٦ ص،٤، ج)٩٧٩ ( رقمحديث ،الكامل عدي، ابن) ٢٠٢(
، )٥١٤ ( رقـم  حديث ، التهذيب تهذيب حجر،   ابن) ٢٠٣(

 .٢٦٣ ص،٥ج
 . السابقالمصدر) ٢٠٤(
 . نفسهالمصدر) ٢٠٥(
 ،٢، ج )٥٩٨( حديث رقم    ،المجروحين حبان،   ابن) ٢٠٦(

 .٥٧ص
 ،)١١٠٧ ( رقم حديث ،تعديل وال الجرح أبي حاتم،    ابن) ٢٠٧(

 .٢٣٣ ص،٥ج
، )٣٦١ ( رقـم  حديث ، التهذيب تهذيب حجر،   ابن) ٢٠٨(

 .١٦١ ص،٦ج
 ،)١١٠٧ ( رقم حديث ، والتعديل الجرح أبي حاتم،    ابن) ٢٠٩(

 .٢٣٣ ص،٥ج
 .  السابقالمصدر) ٢١٠(
 ،٥، ج )٩٢٢ ( رقم حديث ، الكبير التاريخ البخاري،) ٢١١(

 .٢٨٤ص
 ،)١١٠٧ ( رقم حديث ، والتعديل الجرح أبي حاتم،    ابن) ٢١٢(

 .٢٣٣ ص،٥ج
 حديث رقـم    ، والمتروكين الضعفاء الجوزي،   ابن) ٢١٣(

 .٩٥ ص،٢، ج)١٨٧١(
، )٣٦١ ( رقـم  حديث ، التهذيب تهذيب حجر،   ابن) ٢١٤(

 .١٦١ ص،٦ج
 . السابقالمصدر) ٢١٥(
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 . نفسهالمصدر) ٢١٦(
 .نفسه المصدر) ٢١٧(
 ،٤٥، ج)١١٠٥( حديث رقـم  ،الكامـل  عدي،  ابن) ٢١٨(

 .٢٦٩ص
 ،٣، ج)١٢٥٠( حديث رقم   ،المجروحينبان،   ح ابن) ٢١٩(

 .١٤٤ص
  رقـم  حـديث  ، والتعـديل  الجـرح  أبي حاتم،    ابن) ٢٢٠(

 .٣١١ ص،٩، ج)١٣٤٢(
، )٢٢٣١ ( رقـم  حديث ،وسط األ التاريخ البخاري،) ٢٢١(

 .١٨٣ ص،٢ج
  رقـم  حـديث  والتعـديل،  الجـرح  أبي حاتم،    ابن) ٢٢٢(

 . ٣١١ ص،٩ج، )١٣٤٢(
 .السابق المصدر) ٢٢٣(
، )٦٥٣( حديث رقم ، والمتروكينضعفاءال النسائي،) ٢٢٤(

 .١١٢ص
، )١٨٦( حديث رقـم     ، الرجال أحوال الجوزجاني،) ٢٢٥(

 .١١٥ص
 رقـم   ث حدي ، والمتروكين الضعفاء الجوزي،   ابن) ٢٢٦(

 .٢١٨ ص،٣، ج)٣٨٤١(
، )٧٢٢٣ ( رقمحديث ، في الضعفاءالمغني الذهبي،) ٢٢٧(

 .٧٦ ص،٢ج
 .٦١٠، ص)٧٨٥٤ ( رقمحديث ،التقريب حجر، ابن) ٢٢٨(
 ،٧، ج )٢٠٩٠ ( رقـم  حـديث  ،الكامل عدي،   ابن) ٢٢٩(

 .١٨٠ص
 ،٣، ج )١١٦٩ ( رقم حديث ،المجروحين حبان،   ابن) ٢٣٠(

 .٩٥ص
 .٣٢٠ ص،٧ ج، الكبرىالطبقات سعد، ابن) ٢٣١(
:  تحقيق، ابن معين رواية الدوري تاريخ معين،   ابن) ٢٣٢(

 مكرمة،أحمد نور سيف، مركز البحث العلمي، مكة ال       
 .٣٨١ ص،٤، ج)٤٨٩٢ ( رقمحديث ،م١٩٧٩، ١ط

:  الرازي على سؤاالت البرذعـي، تحقيـق       أجوبة) ٢٣٣(
، ٢سعدي الهاشمي، دار الوفـاء، المنـصورة، ط       

 ، والتعديل الجرحوابن أبي حاتم،    . ٥٠٠ ص ،  ه١٤٠٩
 .١١٣ ص،٩ج

، )٦١٠( رقم حديث ، والمتروكينالضعفاء النسائي،) ٢٣٤(
 .١٠٤ص

  

 .٧٠٨ ص،٢ ج، في الضعفاءالمغني الذهبي،) ٢٣٥(
 ،٦، ج)٦٨٥ ( رقمحديث ، الميزانلسان حجر، بنا) ٢٣٦(

 .١٩٢ص
 ذكر من اختلـف العلمـاء ونقـاد          بن أحمد،  عمر) ٢٣٧(

 حامد األنصاري، مكتبة أضواء:  تحقيق،الحديث فيه
، )٦١ ( رقمحديث ، ه١٤١٩، ١السلف، الرياض، ط

 .١٠٦ص
 .٧٠٨ ص،٧ ج، االعتدالميزان الذهبي،) ٢٣٨(
، )٤٧٧ ( رقمحديث ، والتعديلالجرح أبي حاتم، ابن) ٢٣٩(

 .١١٣ ص،٩ج
 ،٧، ج )٢٠٤٠ ( رقـم  حـديث  ،الكامل عدي،   ابن) ٢٤٠(

 .١٢٣ص
 دار الكتب العلمية، ، بغدادتاريخ البغدادي، الخطيب) ٢٤١(

 .٧٦ ص،١٤جبيروت، 
 .٧٠٨ ص،٧ ج، االعتدالميزان الذهبي،) ٢٤٢(
 ،١، ج )٢١١ ( رقم حديث ،المجروحين حبان،   ابن) ٢٤٣(

 .٢٣٥ص
 .٣٢٣ ص،٢، ج)٤٥٦ ( رقمحديث ،الكامل عدي، ابن) ٢٤٤(
 . السابقالمصدر) ٢٤٥(
 . نفسهالمصدر) ٢٤٦(
، )٥٦٧ ( رقـم  حديث ، التهذيب تهذيب حجر،   ابن) ٢٤٧(

 .٢٨١ ص،٢ج
 .١٦٨، ص)١٤١٩ ( رقمحديث ،المغني الذهبي،) ٢٤٨(
 .٣٢٣ ص،٢، ج)٤٥٦ ( رقمحديث ،الكامل عدي، ابن) ٢٤٩(
 .٦ ص،١٤ ج، مدينة دمشقتاريخ عساكر، ابن) ٢٥٠(
، )٥٦٧ ( رقـم  حديث ، التهذيب تهذيبحجر،   ابن) ٢٥١(

 .٢٨١ ص،٢ج
، )١٨٦ ( رقمحديث ، والتعديلالجرح أبي حاتم، ابن) ٢٥٢(

 .٤٤ ص،٣ج
 .٣٢٣ ص،٢، ج)٤٥٦ ( رقمحديث ،الكامل عدي، ابن) ٢٥٣(
 .١٦٤، ص)١٢٩٥ ( رقمحديث ،التقريب حجر، ابن) ٢٥٤(
 ،٢، ج )٧١٩ ( رقم حديث ،المجروحين حبان،   ابن) ٢٥٥(

 .١٢٥ص
 .٤٠ ص،٥ج ، التهذيبتهذيبحجر،  ابن) ٢٥٦(
، )٦٤٥ ( رقمحديث ، والتعديلالجرح أبي حاتم، ابن) ٢٥٧(

 .٤٥ ص،٣ج
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  رقـم  حـديث  ،الحثيث الكشف سبط العجمي،    ابن) ٢٥٨(
 .١٤٣، ص)٣٦١(

 ،)١٩١٠ ( رقم حديث ، والتعديل الجرح تم، أبي حا  ابن) ٢٥٩(
 .٣٤٥ ص،٦ج

 .٤٠ ص،٥ج ، التهذيبتهذيب حجر، ابن) ٢٦٠(
 .٣٢٠، ص)٢٩٨٤ ( رقمحديث ،مغنيال الذهبي،) ٢٦١(
 .٤٠ ص،٥ج ، التهذيبتهذيب حجر، ابن) ٢٦٢(
 .٥١٩، ص)٢٥٠٤ ( رقمحديث ،الكاشف الذهبي،) ٢٦٣(
 .٢٨٥، ص)٣٠٦٣( رقم حديث ،التقريب حجر، ابن) ٢٦٤(
 ،٥، ج )١٣٨٠ ( رقـم  حـديث  ،الكامل عدي،   ابن) ٢٦٥(

 .٢٢٤ص
  رقم حديث ، الحثيث الكشف سبط ابن العجمي،     ابن) ٢٦٦(

 .١٤٣ص، )٣٦١(
 ،٢، ج )٧٩٣ ( رقم حديث ،المجروحين حبان،   ابن) ٢٦٧(

 .١٧٠ص
 .١٨٦ص ، تذهيب تهذيب الكمالخالصة) ٢٦٨(
، )٤٢٤ ( رقمحديث ، والتعديلالجرح أبي حاتم، ابن) ٢٦٩(

 .٨٣ ص،٦ج
، )١٦٣ ( رقـم  حديث ، التهذيب تهذيب حجر،   ابن) ٢٧٠(

 .٨٥ ص،٥ج
 .٥٣٠، ص)٢٥٦٧ ( رقمحديث ،الكاشف الذهبي،) ٢٧١(
 .٢٩٠، ص)٣١٣٤ ( رقمحديث ،التقريبحجر،  ابن) ٢٧٢(
 .٤٣٥ ص،٨ج ،الثقات حبان، ابن) ٢٧٣(
، )١٦٣ ( رقـم  حديث ، التهذيب تهذيب حجر،   ابن) ٢٧٤(

 .٨٥ ص،٥ج
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