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 ــداءاإلهــ

 

 إلى ول مً أضاء بعلمه علل غيره.

 هدي بالجىاب الصحيح حيرة سائليه. أو 

هدي هذا العمل املخىاضع إلى والدي و والدحي.
ُ
ي أ

ّ
 فإو

واليشأة على شغف العلم والاطالع واملعزفت والجد  ,فأكىل لهم أهخم وهبخمىوي الحياة وألامل

 والخفاوي في العمل وإلاخالص فيه. ,والاحتهاد

مني حزفا فأصبح س  
ّ
هدًه أًضا إلى ول مً عل

ُ
مني  ا بزكه ًض يء الطزيم أمامي,ى  وأ

ّ
وإلى ول مً عل

ً ساعدوي وشجعني.  معنى الّىجاح والصبر, وإلى م 

هدي هذه الزسالت إلى روح شيخي عبد املجيد مبارهيت رحمه هللا رحمت واسعت, وأحشل له 
ُ
وأ

 املثىبت.

هديها أًضا إلى حميع أساجذحي في معهد العلىم إلاسالميت بجامعت الىادي, فلد 
ُ
واهىا هبراسا وأ

 ملسيرحي العلميت.
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  اإلهــــداء

 

 خزجي.ج وها أها أخخم بحث ومشلت... وصلت رحلتي الجامعيت إلى نهاًتها بعد حعب

 .ومثلي ألاعلى في الحياة ليل مً وان له الفضل في مسيرحي ومً بينهم أمي الحبيبت  أمتن

 .وفله هللا وحفظه لىا روح حدي الغالي طيب هللا ثزاه, إلى خالي الحىىن  إلى

 إلى مً ساهدوي طىال فترة الدراست سوجي وسىدي في الحياة أطال هللا في عمزه.

 إلى مً أجىق ملعزفت مسخلبلهم أوالدي "علي, أوس, ميسىن" حفظهم هللا ورعاهم.

 .خىاحي حفظهم هللاً الحياة أخي وأإلى مً أظهزوا لي ما هى أحمل م

إلى مً عملت معي بىد بغيت إجمام هذا العمل, إلى صدًلتي ورفيلت دربي شيماء وفلها هللا ملا 

 ًحبه ويزضاه.

ي باملعلىماث الليمت هما ال ًيبغي أن أوس ى أساجذحي ممً وان لهم الدور ألاهبر في مساهدحي ومّد 

 حعلها هللا في ميزان حسىاتهم ًا رب.

 

 

 

مروة



 

 

 

 وعرفانشكر

 
الحمد هلل رب العاملين مً كبل ومً بعد والصالة والسالم على أشزف املزسلين سيدها محمد 

 َّ ٹٱٹٱُّٱوعلى آله وصحبه الطاهزيً الطيبين أما بعد: فاهطالكا مً كىله حعالى: 

 [7]ابراهيم:   َّ ِّّٰ ُّ

 ال حعد وال جحص ى منها إلاوعام بإجمام هذه املذهزة  هخىحه
ً
بالشىز هلل حعالى الذي أوعم عليىا وعما

ووسأل هللا أن جيىن خالصت لىحه هللا الىزيم, واهطالكا مً كىل الزسىل صلى هللا عليه وسلم 

اسا »
َّ
ُر الن

ُ
ك

ْ
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ه
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ُ
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ش  يا

ا
 «.َل

" د. مصطفى أحمد بن حنانشةمخىان سأسخانها الفاضل " فإهىا هخلدم بجشيل الشىز وعظيم الا 

حفظه هللا ورعاه, لخفضله بلبىل إلاشزاف على هذه املذهزة, وملا أظهزه مً حسً الخعامل 

والخىحيه وإلارشاد واملخابعت, مً أحل إخزاج هذا العمل بهذه الصىرة, فجشاه هللا عىا ول خير, 

 وهفع به إلاسالم واملسلمين.

يد ولى بالدعاء, سائلين هللا حّل مىصىل لجميع مً ساهم في هذا العمل مً كزيب أو بع والشىز 

 حميعا ويجشيهم عىا ول خير وحشاء.وعال أن ًبارن فيهم 

 



 

    

 

 مــــــــــلــــــخـــــــص الـــــــرســـــــالــــــــة
قاد ُب لنّ عديل، من حيثية وقوع االختالف بُت اتناول البحث موضوع علم اٞترح والتّ 

ا  بينهما ُب اٟتكم ا طالعنا أقوال أيب حاًب وأيب زرعة وجدنا اختالفا كبَتً وتعديلو و١تّ  جرح راوٍ 
وء  على دراسة ا٠تالف اٟتاصل بُت اإلمامُت أيب حاًب ط الضّ ا جعلنا نسلّ واة ٦تّ على بعض الرّ 

واة من ُب عدد من الرّ  راسة عن طريق استقراء الكالمعديل، و٘تت الدّ وأيب زرعة ُب اٞترح والتّ 
وقد ٚتعنا فيو ما يقارب عشرين  عديل البن أيب حاًب،خالل تتبع أقوا٢تما ُب كتاب اٞترح والتّ 

  ُتازيا، والكالم عنهما لغَت٫تا من الّنقاد، ٍب خرجنا ٓتالصة رجحنا فيها قول أحد الرّ راويً 
دراسة باقي الّرواة  أغلب أقوال أيب حاًب ىي الّصواب ولذلك نوصي بإكمال فوجدنا أنّ 

 .ازيُتا١تختلف فيهم بُت الرّ 
Message Summary 

The research dealt with the subject of the science of wound 
and modification, in terms of the difference between the two critics 
hurt a narrator and his modification. We have found a great 
difference between them in judging some of the narrators, which 
made us shed light on the study of the dispute between the two 
imams Abi Hatim and Abu Zara’a in Al-Jarh. This study was 
carried out by extrapolating the speech in a number of narrators. 
By tracing their sayings in the book Al-Jarh and Al-Ta’deel by Ibn 
Abi Hatim .Then, we have gathered  nearly twenty narrators, and 
talking about them to other critics. As result, we favored the saying 
of one of the Razis, and we have found that most of the sayings of 
Abu Hatim it is the right one. That is why we recommend that you 
complete the study of the rest of the narrators who differ between 
them.



 

 

 

 

 قائمة الرموز المستخدمة في البحث
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 مــــــــقــــــدمـــــــة

اٟتمد هلل رب العا١تُت وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت، أما 
 بعد:

- وٕتديد مناقشة، معرفة مناىج نقاد اٟتديثدراسة اليت ٖتتاج إىل إعادة  ساللا١تمن 
ا١تراتب الصعبة ، فهو من اوي ا١تختلف فيومرتبة الرّ  ُب مسألة -جريح والّتعديلأرباب التّ 

 . ومضّعف موّثققاد فيو بُت ٣ترح ومعدل، بُت راو اختلفت كلمة النّ ؛ فهو الدقيقة
واة وتعديلهم، فمنها: ما كان بسبب قاد ُب جرح الرّ دت أسباب اختالف النّ وقد تعدّ  

تشددا وتساىال واعتداال، ومنها: ما كان سببو كون  ؛اختالف مناىجهم ُب اٞترح والتعديل
اح ٣تروحا ُب نفسو اح واجملروح أقرانا فتكون بينهما شدة ُب نقد بعضهما، ومنها: كون اٞترّ رّ اٞتَ 

فهم قاد اليت رٔتا تُ ة لبعض النّ بسبب االصطالحات ا٠تاصّ فال يقبل نقده لغَته، ومنها: ما كان 
ة وىذا ياسيّ ة والسّ على غَت وجهها ا١تختار، ومنها: ما يكون بسبب اختالف ا١تذاىب العقديّ 

 عدلو. رحو أو يُ اقد ٔتن ٬تُ طرف لآلخر، ومنها: قصور خربة النّ  يؤدي إىل ٕتريح كلّ 
منهجهم متقارب، ولعل أول  قاد متقاربة طا١تا أنّ ض أن تكون أحكام النّ ا١تفًتَ من و         
 حاًب أيبه ُب القصة الرجل الذي عرض دفًته على دنجفرجم فيها ابن أيب حاًب لوالده عبارة تَ 

 1تفاقهما ُب نقد اٟتديث.ازرعة فتعجب الرجل من مدى  يبأٍب عرضو على 
تعاىل  اهللبينهما رٛتهما تالج ذلك على اٖتاد ا١تنبع، وتوافق ا١تنهج، وتطابق النّ  فدلّ  

، ليتبُت لنا وجو ُب األمر، أردنا أن نبحث الّرواةطبيقي ُب اٟتكم على و١تا كان الواقع التّ 
بن أيب حاًب الذي  عديل  المن خالل كتاب اٞترح والتّ  االختالف بينهما ُب الّتجريح والّتعديل،

الّرواة الذين خالف فيهم أبو  :فوٝتنا موضوعنا بــــــــــ زرعة  كان يسأل أباه أبو حاًب وشيخو أبا

                                       
 –ْتيدر آباد الدكن  -دالرة ا١تعارف العثمانية  ،ن:ىب حاًب  أبن ا الرازي  عبد الرٛتنأبو ٤تمد   ،اٞترح والتعديل.  1

 (.1/349،)م  1952  -ه 1271 :1، طا٢تند
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 -عز ّوجل- اهللساللُت ،   -دراسة مقارنة -حاًب الرّازي أبا زرعة الرّازي ُب اٞترح والّتعديل
 التوفيق والسداد.

 أىمية الموضوع: .1
من ١تا كان اٟتديث أشرف العلوم بعد كتاب رب العا١تُت، كان العلم ا٠تادم لو تابعا لو 

 حيث التقدمي واأل٫تية؛ لذا أوىل لو الّسلف ومن خَلَفهم أ٫تية بالغًة.
 وحديثنا ىذا لو أ٫تية بالغة تكمن ُب :     

 عديل عند علماء السلف وا٠تلف، وأ٫تيتها البالغة ُب حفظ السنة.ثقل ميزان اٞترح والتّ  -
ن مل يكن أ٫تو إذ ال إعلم مصطلح اٟتديث  ُبموضوع االختالف ُب اٞترح والتعديل  أ٫تية -

 ٯتكن معرفة صحة الرواية من ضعفها إال من خاللو.
 ا١تكانة الكبَتة جدا لإلمامُت أيب زرعة وأيب حاًب ُب اٞترح والّتعديل . -
و١تا يتحّد ا١تنهج والفكرة وتتقارب ا١تعلومات فاألصل أن تكون الّنتيجة متقاربة  اإلشكالّية: .2

لكن ١تا طالعنا كتاب اٞترح والّتعديل البن أيب حاًب الذي ينقل على أبيو أيب حاًب وشيخو أيب 
زرعة وجدنا اختالفا ُب بعض الّرواة  جرحا وتعديال؛ ٦تّا دفعنا أن نتساءل من ىم الّرواة الذين 

قع فيهم ىذا االختالف بُت أيب زرعة وأيب حاًب؟ وما أسباب ىذا االختالف؟ وَمن من و 
 العلماء وافق أحد٫تا؟

 أسباب اختيار الموضوع : .3
نذكر بعض األسباب الذاتية وا١توضوعية اليت دعتنا إىل اختيار ىذا ا١توضوع، وىي      
 كاآلٌب:
 :األسباب الذاتية 

 عديل خصوصاً.والتّ  ب الشديد لعلم اٟتديث عموماً، وعلم اٞترح اٟتّ  -
 الّرغبة ُب التماس ا١توضوعات اليت تدرس الكالم على الّرواة. -
 الوقوف على مواطن االختالف ُب كالم اإلمامُت أيب زرعة وأيب حاًب الرّازيُت . -
 ١تا أليب زرعة وأيب حاًب من دور بارز ُب علم اٞترح والّتعديل. -

 : األسباب الموضوعية 
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 غياب دراسة تطبيقية عن أقوال اإلمامُت الكبَتين من ألمة اٞترح والّتعديل. -
 غياب الّتحقيق ُب حال بعض الّرواة ا١تهمُت ُب نقل الّسّنة. -
اوي ومنو ريق ا١توصل للحكم على الرّ عديل ىو الطّ كون موضوع االختالف ُب اٞترح والتّ  -

 رعية.ثبات األحكام الشّ إ ومنو ،اٟتكم على اٟتديث
 أىداف الموضوع : .4

 ٯتكن أن تتجلى أىداف البحث وبواعث اختياره ُب الّنقاط اآلتية:       
 البحث ُب سبب اختالف اإلمامُت ُب اٟتكم على الّرواة. -
 ترجيح اٟتكم على الّرواة. -
 الدراسات السابقة : .5

مل نقف ُب حدود اطالعنا وسؤال ا١تختصُت على دراية سابقة ٢تذا ا١توضوع تتعلق بو        
ومن بُت ىذه  ،٢تا عالقة ٔتوضوع البحث ة، وإ٪تا وقفنا على جزليات مشتبشكل مباشر

 الدراسات:
أبو زرعة الرّازي وجهوده ُب الّسنة الّنبوية، لسعدي بن مهدي ا٢تامشي، الطبعة :  -

 ة م، النّاشر :عمادة البحث العلمي باٞتامعة االسالمية، ا١تدينة النبوي1982ه/1402
 3ا١تملكة العربية السعودية ، عدد االجزاء :

د/٤تمد خروبات، أطروحة لنيل دكتوراه ُب  الرازي وجهوده ُب السنة النبوية، حاًبأبو  -
، اٟتي احملمدي، مراكش  الطّبعة: األدب، الّناشر: ا١تطبعة والوراقة الوطنية زنقة أبو عبيدة

 م، اٞتزء ا٠تامس.2007 -ه1428األوىل، ذو القعدة 
أبو زرعة الرّازي ومنهجو ُب اٞترح والّتعديل، للطالب/ أمَت صاحل مصطفى الّناطور بإشراف  -

مت ىذه الرسالة استكمااًل ١تتطلبات اٟتصول على درجة قدّ  ،الدّكتور: ليلى ٤تمد اسليم
من كلية أصول الدين ُب اٞتامعة اإلسالمية  ريف وعلومواٟتديث الشّ  ٗتصص ا١تاجستَت ُب

 م.2016-ه1437بغزة، عام:
ألفاظ اٞترح ، والتعديل ا١تصاحبة لقول أيب حاًب الرّازي ُب  الرّاوي" يكتب حديثو وال ٭تتج  -

/ إسالم بو" دراسة تطبيقية من خالل كتاب اٞترح والّتعديل البن أيب حاًب الرّازي إعداد د
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٤تمود عبد ا١تعطي ا١تدرس بقسم اٟتديث وعلومو بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات 
 باإلسكندرية، جامعة األزىر ، ٚتهورية مصر العربية .

 ولقد ساعدتنا ىذه الّدراسات ُب:  
 ترجيح بعض الّتعريفات. -
 منهجية البحث ُب الّرواة. -
منهم بعض األحكام والًتجيح وزدنا عليهم عدًدا كبَتًا من الّرواة، فدرسناىم وٚتعنا  استفدنا -

 فيهم أقوال العلماء ورجحنا القول فيهم. 
 منهج البحث: .6

 لقد اقتضت طبيعة البحث سلوك ا١تنهج اآلٌب:
قوال ألمة  استعملنا ذلك ُب عرض أقوال اإلمامُت الرّازيُت ُب الّرواة ومقارنتها بأ ا١تنهج ا١تقارن:

 اٞترح  والّتعديل، وبيان الراجح منها، للخروج ٓتالصة.
 منهجية البحث: .7

  التزمنا ُب كتابة ْتثنا منهجية معينة، نذكر فيما يلي أىم عناصرىا:     
اعتمدنا ُب خطة البحث على طريقة ا١تباحث وا١تطالب والفروع، وطريقة الًّتقيم بعد عرض . 1

 ١تتعلق بالّرواة ا١تختلف فيهم.ا١تطلب ُب ا١تبحث الثاين ا
استهلنا كل مبحث ٔتدخل ٘تهيدي؛ ٪تهد فيو ١تا سيحتويو ا١تبحث من مطالب ومادة . 2

 علمية.
ترٚتنا لبعض األعالم الواردة اٝتاؤىم ُب ا١تنت، لعدم اثقال ا٢توامش بكثرة الًّتاجم، وال ٨تيل . 3

األعالم فذكرنا العلم ورقم الصفحة اليت على موضع الًّتٚتة إذا تكررت، أّما ٓتصوص فهرس 
 ترٚتنا لو فيها.

  أقوال األلمة النقاد ُب الراوي، من ا١تصادر األصلية قدر ا١تستطاع ناٚتع. 4
  .إىل أقدم ا١تصادر ُب األقوال ا١تنقولة نالأح. 5
اإلمكان، ب ترتيب وفياهتم بقدر ذكر أقوا٢تم ْتس ناراعياد، ُب ذكر أقوال األلمة النق . 6
 قول اإلمام إىل كتابو أن وجد. ناعزو و 
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توثيق ا١تعلومات الواردة ُب ا١تنت با٢تامش يكون كاآلٌب عند ذكر ا١تصدر أو ا١ترجع ألول  .7
مرة: الكتاب، ا١تؤلف، احملقق إن وجد، دار النشر، مكان النشر، رقم الطّبعة إن وجد  سنة 

 ، رقم الصفحة، أما إذا تكرر ذكرهزء إن وجدالطّبعة با٢تجري وا١تيالدي إن وجدت، رقم اٞت
 فنكتفي ٔتا يلي: الكتاب، مصدر سابق، اٞتزء إن وجد، الصفحة.

 واة ا١تختلف فيهم ُب ا١تبحث الثّاين التزمنا با١تنهجية اآلتية:عند دراسة الرّ  .8
 موجزة للرّاوي ا١تختلف فيو جرحا وتعديال)اٝتو وكنيتو(فضال عن ذكر تالميذه وشيوخو  ترٚتة

 وتاريخ وفاتو.
 .ذكر أقوال اإلمامُت الرّازيُت 
 . بيان اختالف اإلمامُت الرّازيُت أبو حاًب وأبو زرعة ُب الرّاوي 
 أقوال ا١توثقُت لو لرّاوي ومن ٍب وبعد ذلك تكون الّدراسة على قولُت: نبدأ بأقوال ا١تضعفُت ل 

 ألن الّدراسة ُب )اٞترح والّتعديل(.
  .و٩تتم ذلك ٓتالصة نذكر فيها الراجح وأدلة الًتجيح 
 حدود البحث:. 9

والقول فيهم من خالل كتاب اٞترح  اقتصرنا ُب البحث على دراسة بعض الّرواة  فقط،      
 والتعديل البن أيب حاًب .

 الصعوبات:. 11
أن ٮتلو من صعوبات بداية من  ال يكاد أي موضوع علمي قالم على أسس علمية        
للموضوع ٍب البدء فيو وحىت االنتهاء منو، ومن أىم الصعوبات اليت واجهتنا ىي أن   اختيارنا

كالم الّنقاد القدامى دالما ما يكون ٥تتصرًا ٦تا ٬تعل صعوبة ُب فهمو ويتطلب ذلك ْتثا 
 كالمهم.مستفيضا لفهم  

 أىم المصادر والمراجع:. 11
وىل ٔتطبعة ٣تلس دالرة ا١تعارف العثمانية بعة األالطّ اٞترح والتعديل لعبد الّرٛتان بن أيب حاًب،  -
اث العريب بَتوت دار إحياء الًتّ ،م  1952 -ه  1271سنة  ،ا٢تند –ْتيدر آباد الدكن  -
 لبنان. -
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الّضعفاء أليب زرعة الرّازي وجهوده ُب الّسنة الّنبوية ، النّاشر عمادة البحث العلمي باٞتامعة  -
 م.1982-ه1402، ا١تدينة الّنبوية، ا١تملكة العربية السعودية، ط:االسالمية 

 خالد بن عبد الرٛتان اٞتريسي.  –علل بن أيب حاًب ، ٖتق: سعد بن عبد اهلل اٟتميد  -
 ُب أٝتاء الّرجال ا١تزي ،ت: بشار عواد معروف . هتذيب الكمال -
 ا١تيزان ُب نقد الرجال للّذىيب ، ٖتق: علي ٤تمد البجاوي.  -
 الّتاريخ الكبَت للبخاري ، ٖتق: ىاشم الندوي و آخرون . -
 الضعفاء وا١تًتوكُت للدارقطٍت، ٖتق: موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر ، الطبعة األوىل. -
 ذىيب، ٖتق: نور الدين عًت .الّضعفاء للا١تغٍت ُب  -
 –اشر: دار الرشيد النّ تقريب الّتهذيب، للحافظ ابن حجر العسقالين، ٖتق: ٤تمد عوامة،  -

 ه . 1986 –م 1406بعة: األوىل، الطّ ، سوريا
 خــــطـــة الــــبــــحـــــــث. 11

 اشتمل البحث على مقدمة ومبحثُت ٖتت كل مبحث مطالب، وخا٘تة.
 :المقدمة 

ـــــــو           ذكرنـــــــا فيهـــــــا إشـــــــكالية البحـــــــث، وأســـــــباب اختيارنـــــــا للموضـــــــوع، وأىدافـــــــو، وأ٫تيت
ـــــــا، وأىـــــــم ا١تصـــــــاد ـــــــيت واجهتن ر والّدراســـــــات الســـــــابقة ومـــــــنهج البحـــــــث، وأىـــــــم الّصـــــــعوبات ال

 وا١تراجع ومنهجية البحث وخطتو.
 :الّتعريف ٔتصطلحات البحث وباإلمامُت.  المبحث الّتمهيدي 

 .عديلمفهوم ا١تخالفة واٞترح والتّ  المطلب األول:               
 قواعد اٞتمع بُت اٞترح والّتعديل. المطلب الثّاني:               
 حياة اإلمامُت أيب زرعة واإلمام أيب حاًب. المطلب الثّالث:               

 :حاًب .الّرواة ا١تختلف فيهم بُت اإلمام أيب زرعة واإلمام أيب  المبحث الثّاني 
 مراتب اٞترح والّتعديل. المطلب األول:             
 قول ألمة النقد.اإلمام أبو زرعة وافق فيهم قول الّرواة الذين  المطلب الثاني:             
 . قول ألمة النقد بو حاًبوافق فيهم قول اإلمام أالّرواة الذين  المطلب الثالث:             
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 .ا٠تا٘تة: ٖتتوي على أىم النّتالج اليت توصلنا إليها والّتوصيات ا١تقًتحة



 

 

عريف بمصطلحات البحث : التّ ّتمهيديالمبحث ال
 .واإلمامين

 .عديلا١تطلب األول: مفهوم ا١تخالفة واٞترح والتّ 

 .اين: حياة اإلمامُت أيب زرعة واإلمام أيب حاًبا١تطلب الثّ 

 .عديلالث: قواعد اٞتمع بُت اٞترح والتّ ا١تطلب الثّ 
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 المبحث الّتمهيدي: الّتعريف بمصطلحات البحث و اإلمامين.

سنتعرض ُب ىذا ا١تبحث إىل توضيح بعض ا١تفاىيم اليت البد منها؛ إذ سنتطرق إىل        
تعريف مصطلح ا١تخالفة وعلم اٞترح والّتعديل و كذا إىل ترٚتة موجزة لإلمامُت أيب حاًب وأيب 

 زرعة الرّازيُت، وذلك ُب ا١تطالب اآلتية.
 المطلب األول: مفهوم المخالفة والجرح والّتعديل

ال ٯتكن أن يتصور شيء إال بالّتطرق إليو من الّناحيتُت الّلغوية واالصطالحية، ىذا ما       
 سنورده ُب الفرعُت ا١تواليُت.

 الفرع األول: مفهوم المخالفة.
 المخالفة لغة: - أ
     

ُ
ضاّدةُ  كّلها تصُب ُب إتاه واحدغة  الف ُب اللّ وا٠تِ  واالختالف،خالفة، ا١ت

ُ
ومنو ، وىو ا١ت

 .و٥تالفة األمر النقيادعدم ا
يء َعصاه إليو َأو قَصده بعدما هناه عنو قال ابن منظور ُب لسان العرب: " وخالفو إىل الشّ     

] ىود: َّحف جف مغ جغ مع  جع مظ حط ُّٱنزيل العزيز: وىو من ذلك، وُب التّ 
٨٨] "1

 

  خْلَفٌة أي ٥تتِلفوناس وأّما قو٢تم: اختلَف النَّاُس ُب كذا، والنّ وقال ابن فارس: ")...(      
 .2"فمن الباب األّول؛ ألنَّ كلَّ واحٍد منهم يـَُنحِّي قوَل صاحبو، ويُقيم نفَسو ُمقام الذي ٨َتّاه

واالختالُف وا١تخالفة: أن يأخذ كّل واحد طريقا غَت طريق و أيضا قال الرّاغب األصفهاين: " 
اآلخر ُب حالو أو قولو، و١تّا كان االختالف بُت النّاس ُب القول قد يقتضي الّتنازع استعَت ذلك 

                                       

-، ن:دار صادر٤تمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، ٚتال الدين ابن منظورينظر: لسان العرب،   1.
 (.9/90)-بتصرف–. مادة َخَلَف ه 1414؛3بَتوت،ط

ظر: معجم مقاييس اللغة، أليب اٟتسُت أٛتد بن فارس بن زكريا، ٖتق: عبد السالم ٤تمد ىارون، ن:دار الفكر، ين  2.
 .(2/213م، مادة َخَلَف، )1979-ه 1399ال.م، ال.ط:  
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 يم ىمٱُّٱ ٱٹٱٹ, [٧٣]مرمي:  َّ مك لك ٱُّٱٱٱٹٱٹللمنازعة واجملادلة، 
1"[٢٢]الروم:  َّ يي ىي ني ُّٱٹٱٱٹٱ[, ١١١هود: ] َّ حن  جن

. 

وقال أبو العبَّاس الفيُّومي:" َوَخاَلْفُتُو ٥ُتَاَلَفًة َوِخاَلفًا َوَٗتَاَلَف اْلَقْوُم َواْختَـَلُفوا إَذا َذَىَب ُكلُّ      
 2"َواِحٍد إىَل ِخاَلِف َما َذَىَب إلَْيِو اآْلَخُر َوُىَو ِضدُّ ااِلتِـَّفاقِ 

ُت شيئُت وىي ّضد االتفاق، و٢تذا ويظهر لنا ٦تّا سبق: أّن ا١تخالفة ُب الّلغة تقع ب     
ا١تصطلح مدلوالت ٥تتلفة ومشتقات تستعملها العرب ال داعي لذكرىا، وقد بان ا١تقصود إن 

 .-واهلل أعلم-شاء اهلل تعاىل
 المخالفة اصطالحا: - ب

ــــــف خــــــاص با١تخالفــــــة، فا١تخالفــــــة         ــــــى تعري ــــــد  مصــــــطلح شــــــالع مل نقــــــف عل علمــــــاء عن
ـــــك كوهنـــــا ال تعـــــد نوعـــــا مـــــن  ُب كتـــــب ا١تصـــــطلح،و  اٟتـــــديث ـــــواع علـــــوم اٟتـــــديث، غـــــَت أوذل ن

مــــن ىنــــاك ســــباب العلــــة، وإ٪تــــا اٟتــــديث كــــان عــــن صــــورىا وأنواعهــــا فقــــط، و أأهنــــا ســــبب مــــن 
فهــــا وىــــو ومــــع ذلــــك ىنــــاك مــــن ا١تتقــــدمُت مــــن عرّ  3،مل ٬تــــد ٢تــــا تعريفــــا ســــابقا ا١تعاصــــرين مــــن

قـــــوم علــــى شـــــيء، وقــــوم علـــــى  بقولـــــو :" االخــــتالف عنـــــدنا : مــــا تفــــرد -رٛتــــو اهلل-أبــــو داود 
 .4شيء"

ُب ىذا الّتعريف: لفظة " عندنا " خصَّ هبا االختالف عند احملدثُت فقط، وأّما ما يـُْعتَـَرُض      
على ىذا الّتعريف لفظة: "قوم" ُب قولو: "ما تفرد قوم على شيء، وقوم على شيء"                          

                                       

ينظر: ا١تفردات ُب غريب القرآن، للراغب االصفهاين، ٖتق: صفوان عدنان الداودي، ن: دار القلم، الدار الشامية،  1 .
 .294ه. مادة)خلف(، ص:1414: 3بَتوت، ط -دمشق

. ا١تصباح ا١تنَت ُب غريب الشرح الكبَت، أٛتد بن ٤تمد بن علي الفيومي ا١تعروف بأبو العباس الفيومي، ن: ا١تكتبة  2
 (.1/178بَتوت ،الط : د.ت.)–لعلمية ا

 . الدكتور ماىر ياسُت الفحل، والدكتور أبو بكر كاُب. 3
: 1بَتوت، ط –هتذيب الكمال ُب أٝتاء الرجال، أبو اٟتجاج، ا١تزي، ٖتق: بشار عواد معروف، ن: مؤسسة الرسالة . 4

 (. 26/431، )م1980-ه1400
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 حط مض ٱُّٱٱٱٱقوم قد ٖتمل معٌت الفرد لقولو تعاىل:وىذا قد ٮتالف راو واحد، ولكن لفظة 
 .[ واهلل أعلم 11] اٟتجرات: ٱَّ  جف مغ جغ مع جع مظ
وقد عرّفو أٛتد بن عمر بازمول : االختالف : ىو أن يروي الّرواة اٟتديث فيختلفون        

  1فيو، فَتويو بعضهم على وجو وبعضهم على وجو آخر."
 2."ما اختلف الرَُّواة ِفْيِو سنداً أو متناً نو ىو وعرّفو أيضا ياسُت الفحل: "بأ      
وكما يالحظ عن ىذا الّتعريف أنّو ٥تتصر جًدا، ويتطلب مزيدا من الّتوضيح، وىو        

اإلسناد وا١تنت  دون الّتطرق إىل أهّنم  -تعريف ٤تدود إذ اقتصر على ذكر صور ا١تخالفة فقط 
 . -ٮتتلفون ُب سياقهم لإلسناد أو ا١تنت

واة عن شيخهم حديثًا ما، فيقع ىي أن يروي الرّ وأخَتا تعريف أبو بكر كاُب بقولو:"        
 3".ُب سياق إسناده أو متنو بينهم تغاير

 :-واهلل أعلم  –*وا١تالحظ بعد إيراد ىذه الّتعاريف 
 أوال: أن ا١تخالفة تقع إّما ُب اإلسناد أو ُب ا١تنت بُت راويُت فأكثر.

 ثانيا: أن اختالف الّرواة يأٌب ُب ثنايا سياقهم. 
 ثالثا: أن اختلف الّرواة يأٌب أثناء الّتحديث على شيخهم. 

 الّتعريف المختار:      
الّتعريف الذي اخًتناه بعد استقراءنا ألغلب الكتب اليت تناولت موضوع ا١تخالفة ىو:       

 الّتعريف األمشل واألدق واألقرب. ، حيث رأينا أنّوبكر كاُب كتور أيبتعريف الدّ 
 

                                       
 .73م. ص:2001-ه1422: 1، طبازمول، ن: دار ابن حزما١تقًتب ُب بيان ا١تضطرب، أٛتد بن عمر .  1
، ال.ط: لبنان-دار الكتب العلمية، بَتوت، ماىر ياسُت فحل, أثر اختالف األسانيد وا١تتون ُب اختالف الفقهاء.  2

 .10م، ص: 2009-ه1430
-ه1422: 1، طبَتوت، ن: دار ابن حزم منهج االمام البخاري ُب تصحيح األحاديث وتعليلها، أليب بكر كاُب،.  3

  .259م، ص: 2000
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 الفرع الثّاني: مفهوم الجرح و الّتعديل
 أوال: تعريف الجرح         

والفعل :اٞتَرْح ، جرحو ٬ترحو جرحا: أثر فيو  -بفتح اٞتيم-مصدر جرح  الجرح لغة: - أ
بالسالح؛ وجرحو بلسانو إذ شتمو، وجرح شاىدا أفسد عدالتو، فالشاىد استجرح 

 1واالستجراح الّنقصان والعيب والّفساد، وتأٌب ٔتعٌت الفساد واكتساب.
واٞترح، بالفتح: يكون  ،ٟتديد و٨توهاٞترح، بالضم: يكون ُب األبدان با وُب تاج العروس:"     
 2ا. "سان ُب ا١تعاين واألعراض و٨توىباللّ 

والظّاىر ٦تَّا تقدم ذكره أّن للجرح معنيُت؛ األول: مادي، واآلخر معنوي، وا١تقصود ُب      
 ىذه اٞتزلّية ا١تعٌت الثّاين: "ا١تعنوي"، واهلل اعلم. 

 الجرح اصطالحا: - ب
 اوي والّشاىد سقط االعتبار بقولو عرّفو ابن االثَت بقولو:" اٞترح: وصف مىت التحق بالرّ      

 3وبطل العمل بو."
وعرّفو نور الدين عًت فقال: "اٞترح عند احملّدثُت: ىو الطّعن ُب راوي اٟتديث ٔتا يسلب أو     

 4ٮتل بعدالتو أو ضبطو."
ا يقتضي ضبطو ٔتِ  اوي ُب عدالتو أووصف الرّ  " قال:عبد العزيز العبد اللطيف ف وفوعرّ      

 5."تليُت روايتو أو تضعيفها أو ردَّىا

                                       
 (2/422. لسان العرب، مصدر سابق، ) 1
 (6/337، ن: دار ا٢تداية. )٤تّمد بن ٤تّمد بن عبد الرزّاق اٟتسيٍت . تاج العروس، 2
: مكتبة ن، التتمة ٖتقيق بشَت عيون - األرناؤوطٖتق: عبد القادر  ،بن األثَت ال . جامع األصول ُب أحاديث الرسول، 3

 (.1/126م، )1969 -ه1389: 1، طمكتبة دار البيان -مطبعة ا١تالح  -اٟتلواين 
م. 1981-ه1401، 3. منهج النقد ُب علوم اٟتديث، نور الدين عًت ، ن: دار الفكر، دمشق سورية، ط: 4

 .92ص:
 6ط  مكة ا١تكرمة، ،ا٠تضراءدار طيبة ن:  ،يم العبد اللطيفىضوابط اٞترح والتعديل، عبد العزيز بن لزمد بن إبرا.   5
 .16. ص: ه 1439:



 الت عريف بمصطلحات البحث واإلمامين                           المبحث الت مهيدي

13 

 

وا١تتأمل ُب تعريف ابن االثَت يرى أنّو ركز على بطالن كالم الرّاوي اجملروح، وإسقاط        
 االعتبار بقولو، وبُْطالن العمل بو ، ومل يذكر ُب تضعيفها.

نور الدين عًت سَتى أنّو تطّرق باٟتديث عن جانب واحد وىو والنّاظر ُب تعريف         
الطّعن ُب الرّاوي من طعن ُب عدالتو و ضبطو، وعليو فتعريفو قاصر أيضا من جهتُت: األوىل 
ٯتكن تقوية الّرواية بوجود قرينة مرجَّحة مع ضبط الرّاوي للحديث، الثّانية: ال يعٍت تضعيف 

 .-واهلل أعلم-قا بل ٯتكننا أن نقويها با١تتابعة بغَتىارواية الرّاوي أهّنا مردودة مطل
العزيز العبد ومن خالل تلك الّتعريفات حول معٌت اٞترح، يتضح لنا أّن تعريف عبد        
 ح من جهات: األوىل: تليُت روايتو ىو األمشل ألّنو فّصل ٔتا يقتضي وصف رواية اجملرَّ  اللطيف

 -ىذا واهلل اعلم -.الثّانية: تضعيفها،  وأخَتا: ردىا
 ثانيا: تعريف الّتعديل       

 الّتعديل لغة : - أ
  2وىو القصد ُب االمور وىو نقيض اَٞتْور، 1،، كلو: العدللةُ دَ وا١تعْ  لةُ دِ دولة وا١تعْ دالة والعُ والعَ     
ويأٌب  3،وعدل الرجل: زكاه، وقال إبراىيم: العدل الذي مل تظهر منو ريبة ،ل اٟتكم: أقامووعدّ 

 4ٔتعٌت االستواء، ويقال العدل من الّناس أي ا١ترضي ا١تستوى.
 التعديل اصطالحا: - ب

 5."اعُتربَ قو٢تما وُأِخَذ بوبالراوي أو الشاىد وصف مىت التحق عرّفو ابن األثَت بأنو:"  
  6وقال حاًب الشريف:" وصف الرّاوي ٔتا يقتضي قبول روايتو."

                                       
 .(11/431). لسان العرب، مصدر سابق،  1
 (.2/396). ا١تصباح ا١تنَت ُب غريب الشرح الكبَت، للفيومي، مصدر سابق،  2
 .(11/431)لسان العرب، مصدر سابق، .  3 

 (.2/246صدر سابق، ). معجم مقاييس اللغة، م 4
 .(1/126).  جامع األصول ُب أحاديث الرسول، مصدر سابق،  5
 .6ه، ص: 1421: 1، طدار عامل الفوالد. خالصة الّتأصيل لعلم اٞترح والتعديل ، ٟتاًب الّشريف العوين، ن:  6
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الّرحيلي:" وصٌف مىت التحق بالرَّاوي، أو الّشاىد ُحكم بَقبول وقال عبد اهلل بن ضيف اهلل 
 1روايتهما أو قوَّاىا."

يقتضي  ٔتا ووضبطو ُب عدالت الرّاوي: "وصف وف عبد العزيز العبد اللطيف بقولوقد عرّ     
 .ىو الّتعريف ا١تختار، واهلل اعلمو   2"و.قبول روايت

 : كمركب اضافيثالثا: تعريف علم الجرح والّتعديل         
قال اٟتاكم: "ىذا الّنوع من علم اٟتديث معرفة اٞترح والّتعديل، و٫تا ُب األصل نوعان:        

 3كلُّ نوع منهما علم برأسو وىو ٙترة العلم."
ىو: علم يبحث فيو عن جرح " وأورد صدِّيق خان تعريفا لعلم اٞترح والّتعديل فقال:       

 4."٥تصوصة وعن مراتب تلك األلفاظواة وتعديلهم بألفاظ الرّ 
" أجود وأٚتع تعريف وقفت عليو ٢تذا العلم ىو: علم وقال الّشيخ أبو ياسر الّزىراين:     

يتعلق ببيان مراتب الرُّواة من حيث تضعيفهم أو توثيقهم، بتعابَت فنّـّية متعارف عليها عند 
 5لو أ٫تّية ُب نقد إسناد اٟتديث." علماء اٟتديث، وىي دقيقة الّصياغة، و٤تددة الّداللة ٦تّا

عرفو نور الدين عًت بقولو: "وعلم اٞترح والّتعديل ميزان رجال الّرواية، يثقل بكفتو الرّاوي      
فيقبل، أو ٗتف موازينو فَُتفض، وبو نعرف الرّاوي الذي يُقبل حديثو و٪تيزه عمن ال يُقبل 

 ألَدق. ىذا واهلل أعلم.وىو الّتعريف ا١تختار ألنّو األمشل وا 6."حديثو

                                       
اهلل  . حاشية: نزىة النظر ُب توضيح ٩تبة الفكر ُب مصطلح أىل األثر، البن حجر العسقالين، ٖتق: عبد اهلل بن ضيف 1

 .170ه، ص: 1422:  1الرحيلي، ن: مطبعة سفَت بالرياض ،ط
 .17. ضوابط اٞترح والتعديل، مرجع سابق، ص:  2
 :2، طبَتوت –دار الكتب العلمية  ، ن: ٖتق: السيد معظم حسُت ،اٟتاكم النيسابوري،  معرفة علوم اٟتديث. 3 

 .99، ص: م1977 -ىـ 1397
،   م 2002 -ىـ1423 :1بَتوت، ط-: دار ابن حزمن ،أبو الطيب ٤تمد صديق خان الِقنَّوجي.  اّتد العلوم،  4

 .357ص:
. علم الرجال نشأتو وتطوره من القرن األول إىل القرن التاسع، ٤تمد آل مطر الزىراين، ن: دار ا٢تجرة للنشر والتوزيع،  5

 .  15م، ص: 1996-1417: 1الرياض، السعودية، ط
 .92د ُب علوم اٟتديث، مرجع سابق، ص: . منهج النق 6
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 المطلب الثّاني: قواعد الجمع بين الجرح والّتعديل.             
من األمور الواضحة اليت ال يعًتيها شّك أّن الرّكون إىل روايات الرّاوي من عدمو مرىون         

بقيام طريق معترب على توثيق الرّاوي أو جرحو، فإْن قام الطّريق ا١تعترب على وثاقة الرّاوي أمكن 
يّدل طريق معَترب ثابت االستناد إىل روايتو وإال فال، إال أنّو قد يتفق تعارض الطرق ا١تعتربة، بأن 

الّنسبة إىل قاللو على تعديل الرّاوي، واآلخر كذلك على جرحو، ومن ىنا ينبغي الّتنقيب على 
األسباب اليت أدت إىل حصول ىذا الّتعارض وبعد ذلك البحث عن ا١توقف الذي يتحتم علينا 

 اٗتاذه إتاه ىذا الّتعارض.
 وحقيقتو.  رح والتَّعديلفي الج األئّمة ختالفاالفرع األول: أسباب 

 أسباب اختالف األئّمة في الجرح والتَّعديلأوال: 
ة من أىل العلم ُب تضعيف الرَّجال كما اختلفوا وقد اختلف األلمّ " قال اإلمام الًّتمذي: 

  2"واختالف ىؤالء كاختالف الفقهاء" قال اٟتافظ ا١تنذري:، و 1"سوى ذلك من العلم فيما
ُب جرح الرُّواة  العلما ذة ىأن يؤسس لوجود اختالف بُت ألمّ الشّ ة وىذا كالم بعض ألمّ 

 :ذكر األىم منهانأسباب عديدة  وتعديلهم، و٢تذا االختالف
علم اٞترح والّتعديل علم اجتهادي كسالر العلوم ا١تبنية على النَّظر، فطبيعي أن  -1

 ا لطبالعهم.ثون ُب أحكامهم جرحا وتعديال تَِبعٮتتلف احملدّ 
 .اقد دون اآلخرلومات اليت ٯتتلكها ىذا النّ ا١تع كمّ  -2

 اختالف مناىج األلمة ُب اٟتكم على الّرواة ما بُت متشدد ومتساىل. -3

3االختالف ُب ا١تعتقد أو ا١تنافسة بُت األقران.؛ باعثوأن يكون  -4
 

                                       
 –دار الغرب اإلسالمي ، ن: ق: بشار عواد معروفٖت الًتمذي،اسنن الًّتمذي، ٤تمد بن عيسى اٞتامع الكبَت،  .1

 . (6/252، )م 1998 ، الط:بَتوت
، ٖتق: عبد الفتاح أبو غدة،  ا١تنذري أبو ٤تمد زكي الدين  اٞترح والّتعديل،ُب جواب اٟتافظ ا١تنذري عن أسئلة  .2

 . (1/83ن:مكتبة ا١تطبوعات االسالمية ْتلب، )
 -أساسيات ُب علم اٞترح والتعديل، مصطفى بن أٛتد حنانشة، ن: دار ومضة للنشر والتوزيع والًتٚتة، جيجل.  3

 .85 م، ص:2021: 1اٞتزالر، ط
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  .م ُب الرُّواةث ا١تتكلّ اجتهاد احملدّ  ُبوغَتىا من األسباب ا١تؤثرة 
الّنظر إىل ولعّل من أىم األسباب اليت تزيل الّتعارض بُت أقوال الّنقاد أو الّناقد نفسو،   
ونقل   ،قادالنّ  ىؤالء أقوال آخذمعرفة مضرورة و ، ة ُب أغلب األحيانعلى أهنا نسبيّ  مأقوا٢ت

 اتأكيدم أ ،ردَّة فعلم أ بُت شخصُت، مقارنةم عن سؤال أ كان إجابة  سواء ،كامال  مكالمه
قيقة اليت لى عدالة أحدىم دينيا وليس عدالة ضبط، وقد نبو علماؤنا على ىذه األسباب الدّ ع

 قد يغفل عنها البعض أثناء دراستو لًتاجم الرُّواة.
قال اإلمام الباجي: "وأعلم أنو قد يقول ا١تعدَّل: فالن ثقة وال يريد بو أنّو ٭تتُج ْتديثو    

الّسؤال لو، فقد ُيسأل عن الّرجل الفاضل ُب دينو   وإ٪ّتا ذلك على حسب ما ىو فيو، ووجو
ا١تتوسط حديثو، فـَُيقرن بالّضعفاء، فيقال: ما تقول ُب فالن وفالن؟ فيقول: فالن ثقة، إ٪ّتا يريد 
أنّو ليس من ٪تط من قُرِن بو، وأنّو ثقة باإلضافة إىل غَته، وقد ُيسأل عنو على غَت ىذا الوجو 

ل: أىو ثقة؟ قال الثّقة غَت ىذا.. فهذا كّلو يدّل على أّن ألفاظهم فيقول: ال بأس بو، فإذا قي
ُب ذلك تصدر على حسب الّسؤال، وٗتتلف ْتسب ذلك، وتكون ْتسب إضافة ا١تسؤول 

    1عنهم بعضهم إىل بعض.." 
ة حــــــىت يســــــتطيع الــــــّدارس الوصــــــول إىل القضــــــايا ا١تهّمــــــ ١تثــــــل ىــــــذهينبغــــــي الّتنبيــــــو  و٢تــــــذا  

 الرَّاوي. لىاٟتكم عضية ُب نتيجة مرْ 
 .حقيقة تعارض الجرح والّتعديلثانيا: 

اوي عديل اليت ينبغي ٖتريها، اختالف العلماء ُب  الرّ من ا١تسالل ا١تهمة ُب اٞترح والتّ         
ة إذا كان اٞترح اوي الواحد، خاصّ ل، بل ٮتتلف قول العامل الواحد ُب الرّ ح ومعدّ الواحد بُت ٣ترّ 

ثون ىذا األمر غَت مذكورة أسبابو، فيزداد األمر غموضا، لذلك ناقش احملدِّ  عديل ٥تتصراو التّ أ

                                       

يب الوليد الباجي، ٖتق: د. أيب لبابة حسُت، ن: دار اّلواء التعديل واٞترح ١تن خرج لو البخاري ُب اٞتامع الّصحيح، أل 1. 
(، وينظر: لسان ا١تيزان، ابن حجر العسقالين، 262-1/257م، )1986-ه 1406: 1للنشر والتوزيع، الرياض، ط

(، 1/17م، )1971 -ه1390: 2ٖتق: دار ا١تعرفة الّنظامية ا٢تند، مؤسسة األعالمي للمطبوعات بَتوت، لبنان، ط
، ىـ1326، 1بن حجر العسقالين، ن: مطبعة دالرة ا١تعارف النظامية، ا٢تند،ط:اأبو الفضل أٛتد ب التهذيب، وهتذي

(8/187.) 
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معينة حىت تسهل إزالة ىذا االختالف، ولتوضيح ذلك نذكر آراءىم  اودرجوا ٖتتو شروطً 
 باختصار:

و قد ألنّ  ،عديلثُت ذكر سبب اٞترح دون سبب التّ اشًتط بعض احملدّ  :القول األول -
ذكر سبب  ثُت اآلخرين، وألنّ الرَّاوي غَت معترب عند احملدّ  بب الذي ُجرح بويكون السّ 

 .عّدىا عديل فأسبابو كثَتة يشقّ ا التّ أمّ  ،يذكر سبب واحد ولو اٞترح ال يشقّ 

قال ابن الّصالح: ، و 1"ذكرىا ٚتيعها أسباب العدالة كثَتة يشقّ  فإنّ " قال ا٠تطيب:        
أسبابو كثَتة يصعب  حيح ا١تشهور، ألنّ ا١تذىب الصّ الّتعديل مقبول من غَت ذكر سببو على "

رح وما ال النَّاس ٮتتلفون فيما ٬تَْ  ألنّ  ،ببقبل إال مفسرا مبُت السّ و ال يُ وأّما اٞترح فإنّ   ذكرىا
فيطلق أحدىم اٞترح بناء على أمر اعتقاده جرحا وليس ّترح ُب نفس األمر، فالبد من   ٬ترح

 2"أم ال، وىذا ظاىر مقرر ُب الفقو وأصولو ... جرح بيان سببو، ليُنظر فيو أىو

اس ُب ا يعتمد النّ ولقالل أن يقول: إ٪تّ " بل ذىب ابن الّصالح إىل حّد بعيد فقال: 
وقلَّ ما  ،عديلة اٟتديث ُب اٞترح والتّ فها ألمّ جرح الرَّواة ورّد حديثهم على الكتب اليت صنّ 

  يتعرضون فيها لبيان السَّبب، بل يقتصرون على ٣ترد قو٢تم: فالن ضعيف، وفالن ليس بشيء
ط بيان الّسبب اذلك، فاشًت  ىذا حديث ضعيف، وىذا حديث غَت ثابت و٨تو ذلك، أو و٨تو

 3 يُفضي إىل تعطيل ذلك وسدَّ باب اٞترح ُب األغلب األكثر.

                                       
الكفاية ُب علم الرواية، أبو بكر ا٠تطيب البغدادي، ٖتق: أبو عبداهلل السورقي، إبراىيم ٛتدي ا١تدين، ن: ا١تكتبة . 1

  .100، ص: ا١تدينة ا١تنورة -العلمية 
 .61، ص: م 1984: 1 ، ط: مكتبة الفارايب، نأبو عمرو عثمان بن عبد الرٛتن الشهرزوري قدمة ابن الّصالح،م .2
 .219ا١تصدر، ص:نفس  .3
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  إثبات اٞترح واٟتكم بو، فقد اعتمدناه ُب أن: أّن ذلك وإن مل نعتمده ُبوجوابو
ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قويّة  بناء على أنّ  ذلك،توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيو مثل 

 5.وابن كثَت 4،والعراقي3،والبلقيٍت2،الزركشي :ومل يرض ىذا القول 1"يوجب مثلها الّتوّقف.

سبب التَّعديل: واشًتط أصحاب ىذا  ال يشًتط ذكر سبب اٞترح وال: القول الثّاني -
واختار  ،ورعا ُب دينو ،اٞتارح عا١تا بأسباب اٞترح والتَّعديل القول أن يكون ا١تعدِّل أو

: حافظ ا١تشرق منهممن القدمي من ٤تّدثُت وأصوليُت أي ٚتاعة من أىل العلم ىذا الرّ 
ونقلو عن إمام  ،والعراقي 8،ازيوالرّ  7وتبعو من العلماء اإلمام الغزايل،6،ا٠تطيب البغدادي

 9.البلقيٍتتبعهم اٟترمُت و 

اٞترح ٭تصل بأمر واحد فال يشق ذكره والعدالة ال ٖتصل  يقول ا٠تطيب البغدادي:"       
ا نَّ أخبار هبا ٬ترح فلذلك كان اإلٚتال فيها كافيا على ناه واإلاال بأمور كثَتة حسب ما بيّ 

ا ُب اعتقاده وأفعالو عارفا بصفة  مرضيً اٞترح عداًل  ليو ُبإرجع كان الذي يُ   نْ إنقول أيضا 
                                       

 .219ص:ا١تصدر السابق،   .1
، الرياض –: أضواء السلف ، ن: د. زين العابدين بن ٤تمد بال فريجٖتقالنكت على مقدمة ابن الصالح ، الزركشي ،  2.
  (.3/338، ) م1998 -ىـ 1419: 1ط
 :ص، : دار ا١تعارف، ن: د عالشة عبد الرٛتن )بنت الشاطئ(ٖتق ٤تاسن االصطالح، البلقيٍت ،مقدمة ابن الصالح و  3.

292 . 
: ٤تمد ، ن: عبد الرٛتن ٤تمد عثمان، ٖتقأبو الفضل زين الدين العراقي  التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح،  4.

 . 142-141ص: ، م1969ىـ/1389: 1، طن الكتيب صاحب ا١تكتبة السلفية با١تدينة ا١تنورةعبد احملس
دار الكتب  ، ٖتق: أٛتد ٤تمد شاكر، ن:بن كثَتاأبو الفداء إٝتاعيل  اختصار علوم اٟتديث، الباعث اٟتثيث إىل 5.

 .95: ص ، 2، ط لبنان -العلمية، بَتوت 
 . 142-141ص:  مصدر سابق،  الّتقييد واإليضاح، العراقي، 6.
: 1، ط: دار الكتب العلمية، نٖتق: ٤تمد عبد السالم عبد الشاُب ا١تستصفى من علم األصول، أبو حامد الغزايل، 7.

 .  129: ص ،م1993 -ىـ 1413
 :3أبو عبد اهلل ٤تمد بن عمر التيمي الرازي، ٖتق: طو جابر فياض العلواين، ن: مؤسسة الرسالة،طاحملصول،  8.

 .(4/410)، م1997-ه1418
 . 291 :صمصدر سابق، ٤تاسن االصطالح،   9.
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بل قولو فيمن جرحو ٣تمال سباهبا عا١تا باختالف الفقهاء ُب أحكام ذلك قُ أالعدالة واٞترح و 
  1."ومل يسأل عن سببو

ؤخذ أن، فينبغي أن يُ ٢تذا الشّ  ا١تنتصبُت ةا كالم ىؤالء األلمّ أمّ " قال اٟتافظ ابن كثَت:
 واضطالعهم ُب ىذا الشَّأن ر أسباب، وذلك للعلم ٔتعرفتهم، واطالعهم،مسلما من غَت ذك

كونو  جل، أويانة وا٠تربة والنُّصح، السيما إذا أطبقوا على تضعيف الرّ واتصافهم باإلنصاف والدّ 
، لصدقهم موافقتهمفاحملدث ا١تاىر ال ٮتاٞتو ُب ىذا وقفة ُب  ،ذلك ٨تو ابا، أوكذّ  مًتوكا، أو

 ُب ىذه اٟتالةالّصحيح أّن اٞترح والّتعديل " الّشريف العوين: حاًب قال، و 2"هموأمانتهم ونصح
مفسَّرين وليس لقبو٢تما شرط إال أن  يقبالن مطلقا، سواء أكانا مبهمُت )غَت ُمبُتَّ سببهما( أو

 3."ن يُقبل قولو ُب اٞترح والّتعديليكونا صادرين ٦تّ 
 .القول الثّالث: الجمع بين الّرأيين -

للفريقُت وجهة نظر صحيحة  أيُت ١تَّا رأوا أنّ وذىب علماء آخرون  إىل اٞتمع بُت الرّ         
، وىو إذا ثبت توثيق الرّاوي ال يُقبل اٞترح بعدىا إال مفسرا من جهة ومستبعدة من جهة أخرى

 رجل ثبتت عدالتو مل يقبل فيو ٕتريح أحد، حىت يتبُت كلّ " قال اإلمام أٛتد بن حنبل: فقد
من صحت عدالتو وثبتت " ابن عبد الرب:اٟتافظ قال و  4."ذلك عليو بأمر ال ٭تتمل غَت جرحو

ُب العلم إمامتو، وبانت ٫تتو فيو وعنايتو، مل يلتفت فيو إىل قول أحد إال أن يأٌب اٞتارح ُب 
هادات والعمل فيها من ا١تشاىدة وا١تعاينة نة عادلة تصح هبا جرحتو على طريق الشّ جرحو ببيّ 

 5."واٟتسد والعداوة لذلك ٔتا يوجب تصديقو فيما قالو لرباءتو من الغلّ 

                                       
 .100. الكفاية،  مصدر سابق، ص:  1
 .95اختصار علوم اٟتديث،  مصدر سابق، ص:  . 2
 . 24ص: مرجع سابق،  خالصة الّتأصيل لعلم اٞترح والّتعديل،  3.
 (.7/273مصدر سابق،  ) هتذيب الّتهذيب،   4.
دار  -: مؤسسة الريان ، نٖتق: أبو عبد الرٛتن فواز أٛتد زمريل ، القرطيببن عبد الرب ال ،  علم وفضلوجامع بيان ال 5.

 . (296 /2، )ه 2003-1424 :1 ،ال.م، طابن حزم
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من  موثقون، ومن ىو قو موثق أوويفًتق األمر ُب ىذا ُب حق من وثّ " وقال ابن القطان:      
أن يسمع فيو ذلك اٞترح ما  يينبغال رح غَت مفسر ّتقو قوم و إذا جرح من قد وثّ ا١تساتَت، فإنّ 
 1"مل يفسر ...

واٟتقيقة أّن ا١تذىب الثّاين َيْسُقط على ٣تموعة من الرُّواة مل يثبت فيهم : الخالصة
ة ىذا الشَّأن الذين خربوا عدالتهم الّدينية وسربوا مروياهتم ٍبَّ تعديل وثبت فيهم جرح من ألمّ 

 وعلى يقُت ل ٨تنو  ،قبل كالمهميخلصوا إىل كلمة واحدة يبتغون هبا وجو اهلل تعاىل، فكيف ال 
ا وصلوا إليو، لكن إذا جاء التَّعديل من بذلنا قصارى جهودنا ٣تتمعُت ١تا وصلنا ألكثر ٦تّ 

ة النَّقد ٍبَّ جاء جرح ٣تمل يتطلب ىذا األمر مراجعة األمر جيدا فيسقط متخصصُت من ألمّ 
 ىوو  الذي ٬تمع بُت ا١تذىبُت مع بذل الوسع ُب الّتحقق من ذلك الثّالث أيعلى ىذا الوجو الرّ 

 ساروا على ىذا ا١تنوال.فقد ا بعدىا ثُت ُب عصر الرَّواية وأمّ الواقع العملي للمحدّ 
ن أغلبها حوادث أعيان مل تتكرر ٦تّ فأّما األدلة اليت ساقها أصحاب ا١تذىب األول 

و مذىب البخاري ومسلم فهذا غَت ا أنّ فال يصلح أن تُعمم كقاعدة يُؤسس عليها، وأمّ  ،قا٢تا
ما ال يعتربان ضعفو، بل ضعيف فهذا ال يعٍت أهنّ راو يخُت إذا أخرجا حديث الشّ  م بو ألنّ سلّ مُ 

 عيف ألغراض أخرىلكن أخرجاه من طريق ىذا الضّ  تقاىذا اٟتديث صحَّ من جهة الثّ  ألنّ 
ة اليت غَتىا من ا٠تصالص اٟتديثيّ  نة لسبب الورود أوذكر القصة ا١تبيّ  وكمال اللفظ أو كالعلو

 2اعتبارىا مادام ا١تنت قد صحَّ من طُرق أخرى ال تتوفر فيو ىذه ا٠تصالص. يخان ُبتفنن الشّ 
ـــــــت إىل نيســـــــابور ذكـــــــرت ١تســـــــلم إنكـــــــار أيب زرعـــــــ" قـــــــال ســـــــعيد الربذعـــــــي:       ـــــــا ذىب ة فلمَّ

 قــــــات، وقــــــع يل بنــــــزولا أدخلــــــت مــــــن حــــــديث أســــــباط وقطــــــن وأٛتــــــد مــــــا رواه الثّ فقــــــال  إ٪ّتــــــ
 3."، وأصل اٟتديث معروفووقع يل عن ىؤالء بارتفاع فاقتصرت عليهم

                                       

، الرياض –: دار طيبة  ، ن:  اٟتسُت آيت سعيدٖتق اٟتسن ابن القطان، يبأليهام ُب كتاب األحكام، بيان الوىم واإل 1.
  (.4/26، )م1997-ىـ1418: 1ط
 .89-88مرجع سابق، ص:  أساسيات ُب علم اٞترح والتعديل،.  2
بَتوت،  -، الذىيب، ٖتق: ٣تموعة من احملققُت بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، ن: مؤسسة الرسالة سَت أعالم النّبالء .3
 . (12/571) م،1985ه/1405 :3ط
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 .الّتعارض درء: كيفّية الجمع بين الجرح والتَّعديل و انيالفرع الثّ 

 روط اليت اشًتطوىا ُب ذلكثون قبول كالم النَّقاد والشّ بعد أن رأينا كيف ناقش احملدّ 
صدر من  عديل إذا صدر من ناقد واحد أوعارض بُت اٞترح والتّ ننتقل اآلن إىل كيفية إزالة التّ 

التَّعديل  عارض ٣تيء اٞترح أومن األمور اليت تساعد ُب إزالة ىذا التّ  ولعلّ  ،٣تموعة نقاد
جيح، ىناك الًتّ  عارض سواء باٞتمع أوة إلزالة التّ وقبل ا٠توض ُب ا٠تطوات العمليّ  ،مفسرين

تسهل خطوات قبل  ها تزيل غموضا أوارس ٟتال الرَّواة لعلّ مالحظات البد أن يراعيها الدّ 
 جيح.رسة اٞتمع والًتّ ٦تا
 1.أوال: قواعد تُراعى قبل الجمع أو الّترجيح   
أي الّتحقق من نسبتها  :عديل قيل في ىذا الرَّاويالتّ  ىذا الجرح أو الّتأكد من أنَّ  -1

لقاللها وترك األقوال اليت ال تـَْثُبت عن أصحاهبا، فال يعتمد إال على مقولة ثبت إسنادىا إىل 
 قاللها.

 ا٦تّ  اويالرّ  عن ٭تكى ما يقبل ال أنأي  ثبوت الجرح أو الّتعديل في راو ما: عدم - أ
 2.عنو ابتةالثّ  وايةبالرّ  إال فيو للقدح سبباً  يكون
و ٝتع أنّ  3قلت أليب داود: حكى رجل عن شيبان األبُلي" عبيد اآلجري ُب سؤاالتو: أيب كقول

كتبوا عن اٟتسن بن ا ال يكذب، و  و شريففإنّ  4شعبة يقول: أكتبوا عن أيب أمية بن يعلي
                                       

، لبنان –مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بَتوت ، ن: بن يوسف اٞتديععبد اهلل . ينظر: ٖترير علوم اٟتديث،  1
(، و أساسيات ُب علم اٞترح والتعديل، ١تصطفى حنانشة، مرجع سابق، 518/ 1، )م 2003 -ىـ  1424:  1ط

 .91ص: 
 (.1/520نفس ا١ترجع، ) 2.
روى لو مسلم، أبوداود والنسالي مات سنة شيبان بن فروخ بن أيب شيبة، أبو ٤تمد، صدوق، يهم روى بالقدر  .3

 - 1406: 1سوريا، ط  –ٖتق: ٤تمد عوام، ن: دار الرشيد ، بن حجر العسقاليناتقريب التهذيب،  ه، ينظر:235
 . 269 :، ص1986

من  روى عن ٚتاعة من التابعُت، وعنو زيد بن ا٠تباب. ينظر: اجملروحُت ، ضعيف،أبو أمية بن يعلي ىو إٝتاعيلىو  .4
: 1، طا١تملكة العربية السعودية -دار الصميعي، الرياض  ، ن:ٛتدي عبد اجمليد السلفي ٖتق: ان،بالبن ح احملدثُت،
  (.18/501، )م 2000 -ىـ 1420
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غالم خليل حكى " عبيد: قال أبو." و و صدوق، فكّذب أبوداود الذي حكى ىذافإنّ  1دينار
 2."ىذا عن شيبان، فقال أبوداود: كذب الذي حكى ىذا

 راو، ُب العبارة تلك قال اقدالنّ  كونكـأن ي :آخر راو نقل الّناقد الكلمة في راوي في حق
 إىل ترٚتة من البصر انتقل أو نسبو، أو اٝتو ُب شاهبو رٔتا آخر، راو ُب عنو أخذىا من فيذكرىا
قول البخاري فيو ، 3ي ُب ترٚتة مؤمل بن إٝتاعيلز اٟتجاج ا١ت ذكر أبو :مثال ذلك، أخرى

  5.ىيبوتبعو الذّ 4،اٟتديث كرمن
ا قال البخاري مل يقل ىذا الكالم ُب مؤمل بن إٝتاعيل إ٪تّ  نااريخ الكبَت وجدللتّ  ناو١تّا رجع    

 7.و سبق نظرفلعلّ  ،6ٚتة اليت بعدىا ُب مؤمل بن سعيدذلك ُب الًتّ 
 :نقل عبارة الّناقد بالمعنى فيتغير معناىا  - ب

                                       
روى عن ٭تي بن  ، ضعيف اٟتديث، اٟتسن بن دينار الّتميمي البصري، أبوسعيد اسم أبيو واصل ودينار زوج أموىو  .1

 (، 5/276 ) نفس ا١تصدر، ينظر: .،بن معاوية ووكيع كثَت، وعنو مروان
، ا١تدينة اٞتامعة اإلسالمية ن: ،٤تمد علي قاسم العمري :سؤاالت أيب عبيد اآلجري، أبو داود السجستاين، ٖتق . 2

   .367، ص:1979 – 1399 ا١تنورة، الط:
صدوق كثَت ، ىـ( البصري عن شعبة وسفيان وعنو أٛتد ومؤمل بن إيهاب وأبو حاًب 206ت:مؤمل بن إٝتاعيل )ىو  3.

: دالرة ا١تعارف ن مد بن حبان بن أٛتد بن حبان،حملالثّقات،  . ينظر:روى لو األربعة إال أبا داود الكاشف  ،ا٠تطأ
 لّتعديل، مصدر سابق،)واٞترح وا .(9/187م، )1973 -  ى 1393: 1، طالعثمانية ْتيدر آباد الدكن ا٢تند

8/374). 
 ومل ينسب احملقق القول إىل أحد.   (29/178) مصدر سابق، هتذيب الكمال، 4.
، ُب نقد الرجال وميزان االعتدال (،2/689،)65 47 :رقم ٖتق: نور الدين عًت، ا١تغٍت ُب الّضعفاء، الذىيب،ينظر:  5.

 (.4/228، )م 1963 -ىـ  1382: 1، طلبنان –بَتوت : دار ا١تعرفة ، ن ،ٖتق: علي ٤تمد البجاوي الّذىيب،
ثقة، كثَت ا٠تطأ ٝتع أباه روى عنو سليمان بن سلمو منكر اٟتديث.  فراس الّرحيب، مؤمل بن سعيد بن يوسف أبوىو 6. 

مصدر  ،  واٞترح والّتعديل، (8/49) الدكن،-التاريخ الكبَت،  البخاري ، ن: دار ا١تعارف العثمانية، حيدر آباد ينظر:
 .(17/372مصدر سابق، ) . و اجملروحُت، (8/375) سابق،

من تكلم فيو وىو موثق، للذىيب، ٖتق: ٤تمد شكور ا١تياديٍت، ن: (، و  8/49 مصدر سابق، )  الّتاريخ الكبَت، ينظر: 7.
مصدر (، حاشية) وسَت أعالم النّبالء، (، 514-1/513) (،حاشية، )م1996-ه1406: 1مكتبة ا١تنار، الزرقاء ،ط

 . (10/111) ، سابق
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 اىمعنا فيحيل   اقد،النّ  عن نقولةا١ت العبارة ظلف على الذي قد يطرأ حريفالتّ وا١تقصود ب      
 عن ا٠تروج بو يقع ا٦تّ  با١تعٌت، حكايتها أو اقد،النّ  عبارة نقل ُب الختصار، أو اقصودا١ت عن

 .داللتها أصل
      (:ىانئ أم موىل باذام صاحل أيب) ترٚتة ُب للذىيب"  ا١تيزان"  ُب وقع ما: ومثال ذلك     

 1".يل فسره إال شيء عن سألتو فما يكذب، صاحل أبو كان: خالد أيب بن إٝتاعيل وقال"
 2" .يكتب صاحل أبو كان: " العبارة وصواب

ا١تغَتة بن و  ٛتن بن اٟتارث بن ىشام ا١تخزوميمثل: ا١تغَتة بن عبد الرّ : تشابو األسماء - ت
ا١تغَتة بن عبد الرٛتان بن عوف األسدي  ،ٛتن بن عبد اهلل بن خالد بن حزام اٟتزاميعبد الرّ 

: عبيد اآلجري قال أبو3،امي ووثق ا١تخزوميابن معُت َضعَّف اٟتز  أنّ  :وريحكى عباس الدّ 
غلط : فقال ،ق ا١تخزوميو ضّعف اٟتزامي ووثّ عباسا حكى عن ٭تي أنّ  فقلت لو إنّ ..."

 4".عباس
ليس ٕتر٭تا ُب حّد  بعض الّنقاد راويا بشيء وىوٕتريح الّتأكد من ىذا الكالم جرح:  -2

اشًتاط تفسَت  إىل ثُتالذي دفع ببعض احملدّ  ىو ىذا االحتياط ولعلّ ، نو وفسَّرهذاتو إذا بيّ 
على  ، وسأقتصربابا ُب كتابو الكفاية٢تا عقد ا٠تطيب  ، فقدواألمثلة على ذلك كثَتة ،اٞترح

على ِبْرَذون فًتكت  ضمثال مشهور منها، قيل لشعبة: مِلَ تركَت حديث فالن؟ قال: رأيتو يَرك
 5.حديثو

                                       
 (1/296ميزان االعتدال ، مصدر سابق، ) .1
: 1ط ،بَتوت –: دار ا١تكتبة العلمية ، ن: عبد ا١تعطي أمُت قلعجي، ٖتقأبو جعفر ٤تمد العقيليالضعفاء الكبَت،  .2

 (1/165، )م1984 -ىـ 1404
٭تِت بن معُت، ٖتق: أٛتد ٤تمد نور سيف، ن: مركز البحث العلمي وإحياء  رواية الّدوري، ينظر: تاريخ ابن معُت، .3

 .(3/202م، )1979-ه1399الًتاث االسالمي، مكة ا١تكرمة، ال.ط:
  .(28/389مصدر سابق، ) ينظر:  هتذيب الكمال، -4
 . 110ص:مصدر سابق، ،  الكفاية .5
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وذلك بكثرة البحث  :وأنّو ال يُراد بها اإلطالق التَّعديل ة الّتجريح أويّ مراعاة نسب -3
كمن ُضعف إذا حّدث ُب أو   1،كمن ُضعف ُب بلد دون بلد: كمعمر بن راشد والتَّفتيش

كسفيان بن   معينُت،ُوثق ُب شيوخ  كمن ُضعف أوأو   2ش،ايكإٝتاعيل بن ع  ،إقليم آخر
زاق بن كا١تختلط كعبد الرّ ،  كمن ُضعف ُب وقت دون وقتأو   3،ىريحسُت ُب ٝتاعو من الزّ 

كمن ُضعف إذا ، أو  وقد فّصل العلماء فيمن ٝتع قبل وبعد االختالط ٫،4تام بسبب العمى
 قال أبو، سطياالو   عوانة اح بن عبد اهلل اليشكري أبوكالوضّ ،  حدَّث من حفظو دون كتابة

 6.أوثق منو كمن ُضعف إذا قُرن ٔتن ىوأو   5."إذا حدَّث من حفظو غلط: "حاًب
 : ةمراعاة االصطالحات الخاّصة ببعض األئمّ  -4

حاال  ءعنده أسو  ليس بثقة فهو أو ،فيو نظر ٔتعٌت أَنّو: متهم :قول اإلمام البخاريومثالو:      
يخ مل يبلغ درجة وي يريد هبا: أنَّ ىذا الشّ حاًب إذا قال: ليس بالقّ  عيف واإلمام أبومن: الضّ 

 7.القوي الثَّبت

يعًتي النّاقد ما  :عديلاقد في تأثيرىا في إطالق الجرح أو التّ اعتبار بشرية النّ   -5
يعًتي البشر من الغفلة أو الغضب، فيقول القول وال يعٍت بو شيئا يتصل هبذا العلم ،وإ٪تا أوقعو 

إن كان لفظ جرح أو تعديل، فإنو ال ٬توز أن يكون أثر على الرّاوي هذا فيو بعض العوارض، ف
                                       

  (.8/257مصدر سابق، ) اٞترح والّتعديل، . 1
 . (2/192ر، ). نفس ا١تصد2

 . (4/228نفس ا١تصدر، ) 3.

: دار اٟتديث ن ،: عالء الدين علي رضاٖتق ، االغتباط ٔتن رمي من الّرواة باالختالط، أليب الوفاء برىان الّدين اٟتليب 4.
 .  212م ص1988: 1، طالقاىرة –
 (.41-9/40) مصدر سابق، اٞترح والّتعديل،  5.
 مصدر سابق  تاريخ ابن معُت رواية الّدوري، ينظر:« ٤تّمد بن إسحاق ثقة ولكنو ليس ْتجة» قال ابن معُت: 6.
واألصل ُب ذلك أنّو ُسئل عنو وعن موسى بن عبيدة ذىب إىل أنّو أمثل ُب نفسو من موسى » قال الباجي: .(3/225)

   (.1/285مصدر سابق،  )  اٞتامع الصحيح ،التعديل والتجريح ، ١تن خرج لو البخاري ُب ينظر:« بن عبيدة.
، ىـ 1412: 2، ط: مكتبة ا١تطبوعات اإلسالمية ْتلب ن لّذىيب،لا١توقظة ُب علم مصطلح اٟتديث، . ينظر: 7

 (.3/437مصدر سابق،  ) والّنكت، ، 106 ص:مصدر سابق،  ، ث اٟتثيثعوالبا، 83ص:
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اإلمام مالك وكالم 1،٭تي بن أيب كثَت ُب قتادة والعكس كالم: ك ا١توصوف بذلك، ومثال ذل
 2.يب حنيفة ُب األعمشأكالم و  ،د بن إسحاقُب ٤تمّ 

 تلك ىي أشهر الضوابط اليت ٬تب اعما٢تا عند تعارض اٞترح والّتعديل.    
 ثانيا: كيفّية الجمع بين األقوال المختلفة جرحا وتعديال.

 :اٞترح والتعديل صورتان ٫تا لتعارض
 :أن يكون تعارضهما بصدورىما من إمامين فأكثر وىنا فيو أقوال .1

أكثر اٞتمهور يقدم اٞترح ا١تفسر على الّتعديل مطلقا، سواًء زاد عدد  : القول األول    
 3ا١تعدلُت على اجملرحُت أو نقص أو استويا، ألن اٞتارح عامل ْتال الرّاوي.

ل ٮُترب ا١تعدّ  إذا اجتمع ُب شخص جرح وتعديل، فاٞترح ُمقدم، ألنّ " الّصالح:قال ابن     
  لُت أكثرعمَّا ظهر من حالو، واٞتارح ٮُترب عن باطن خفي على ا١تعدَّل، فإن كان عدد ا١تعدّ 

 4."حيح الذي عليو اٞتمهور: أنَّ اٞترح أوىل ١تا ذكرناه واهلل أعلمعديل أوىل، والصّ ل التّ يفقد ق
م ح دون الكذب وإال ُقدِّ ل ال يعرف سبب ٕتريح اجملرّ ىذا ا١تذىب إذا كان ا١تعدّ       

 اٞترح يُقدم على التَّعديل بشروط: أي أنّ وخالصة ىذا الرّ   5،الّتعديل

 .أن يصدر عن عارف 
 .أن يكون اٞترح مفسرًا 
 .أن ال يُدفع اٞترح ٔتعدِّل عامل هبذا اٞترح 

 .٥تتصرةرىا كذ نأغلب العلماء وىناك أقوال أخرى  ا١تذىب الذي نصره ىذا ىو

                                       

 (.5/275مصدر سابق، ) ينظر: سَت أعالم النّبالء،  1.

 (.11-2/10مصدر سابق، ) ينظر: جامع بيان العلم وفضلو،  2.
 . 179: ص ،ـمصدر سابق ينظر: نزىة النظر ،3. 
 (.4/411) مصدر سابق، احملصول،و . و بو قال الرّازي، 221: ص مصدر سابق، ،ابن الصالح قدمةمينظر:  4.
 . 294: ص مصدر سابق ٤تاسن االصطالح، 5.
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 ده اإلمام أبومأعتعدلُت أكثر من اجملرحُت ،و : يُقدم التَّعديل إذا كان عدد ا١تانيلقول الثّ ا     
ومل يرضو ابن  1،أه ا٠تطيبوىذا القول خطّ  ،ففي ترٚتة جرير بن حازم زيد العتكي  ،العرب

  3"وقد ذكرناه ُب كتاب الثّقات لكثرة من قال إنّو ثقة" العرب: قال أبو ، وغَت٫تا 2،الّصالح
 4.حيدة اليت وصلتنا عنوو ٚتة الألهّنا الًتّ  ،منهج عام أليب العرب أم ال ىذا دري ىلنوال 

قول أٛتد بن حنبل ُب ومثالو  5."حفظيرجح باأل ماحكاه البلقيٍت بأنو:": الثالقول الثّ       
 6عبد العزيز بن جعفر 

سخاوي عن ابن اٟتاجب :"أهنما يتعارضان فال يقدم أحد٫تا لما حكاه ا :القول الّرابع      
 7على األخر إال ٔترجح ."

 -واهلل أعلم–والراجح: أن األصل تقدمي اٞترح ا١تفسر على التعديل    
 :أن يتعارض الجرح والّتعديل من إمام واحد .2

، علينا أن نأخذ بتطبيق واحد ن نفس اإلمام ُب راوعبعد الّتثبت من صدور الكالم 
إذا كان من قالل واحد، كما يتفق البن "خاوي: ، قال السّ بعض القواعد اليت ذكرىا احملّدثون

 ناشئا عن تغَّت  ا ُب أحد٫تا، أوة النَّقد، فهذا قد ال يكون تناقضا بل نسبيّ معُت وغَته من ألمّ 
ا١تعمول بو  اىر أنّ الظّ  رين إنّ ي، وإن قال بعض ا١تتأخاجتهاد، وحينئذ ال ينضبط بأمر كلّ 
 يفهم من كالم الّسخاوي: و  8."وقفا١تتأخر منها إن ُعِلَم، وإال وجب التّ 

                                       

 . 105: صسابق،  مصدر الكفاية، 1.

 . 221: صمصدر سابق،  مقدمة ابن الصالح، 2.
ن:  ،وآخرون: أبو عبد الرٛتن عادل بن ٤تمد ، ٖتقأبو عبد اهلل إكمال هتذيب الكمال ُب أٝتاء الرجال ، مغلطاي .3

 (.3/182، )م  2001 -   ىـ 1422: 1، طالفاروق اٟتديثة
 .94، ص: .أساسيات ُب علم اٞترح والتعديل، مرجع سابق 4
 .294ينظر: ٤تاسن االصطالح، مصدر سابق، ص:  .5

 .394ص: . الكفاية ُب علم الرواية، للخطيب البغدادي ، 6

، ه1403:  1لبنان، ط –فتح ا١تغيث شرح ألفية اٟتديث، مشس الدين السخاوي، ن: دار الكتب العلمية  .7
(1/310.) 
 . (1/310) ،. ا١تصدر السابق8
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ذ آخر أقوال الّناقد جرحا أو تعديال ُب الرّاوي؛ ألّن الناقد قد يعدل الّنسخ، حيث ناخ  -1
 الرّاوي، ٍب يبدو لو من أمره ما يوجب جرحو فيصَت إليو. 

 .ضوابط الكلية ُب الًّتجيح بُت اجملرح وا١تعدلاستعمال القواعد وال -2
استعمال القرالن للًّتجيح، والقرالن ٖتتاج ٞتهد عملي كبَت للبحث عنها مع فهم ومعرفة  -3

ذا ا١تسلك اعتمده ا١تتقدمُت عكس ا١تتأخرين الذين اعتمدوا القواعد الكلية أكثر اللتقاطها، وى
 من القرالن

آخر ، أو لك اإلمام عنو وأعرفهم بو وبأقوالو وأحكاموجيح ما نقلو أوثق تالميذ ذًتّ ال  -4
 .هتالميذ

   1.نتوقف عن العمل هبما ٚتيعا؛ وكلّ   افإن مل نتمكن من ىذ -5

                                       
  .35-34ص: مرجع سابق،  خالصة التأصيل لعلم اٞترح والتعديل،  . ينظر:1
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 المطلب الثالث: حياة اإلمامين أبي حاتم وأبي زرعة.

ُب ىذا ا١تطلب سوف نتطرق إىل جانب من سَتة ىذين اإلمامُت الّناقدين الكبَتين         
ونذكر أىم ٤تطات حياهتما العلمية، ومدى حرصهما على طلب العلم وٖتصيلو والتضحية من 

 أجلو حىت غدا اٝتهما يذكر إىل يومنا ىذا، بل أصبح علما ُب علم العلل.
 و زرعة الفرع األول: ترجمة اإلمام أب

يُعترب اإلمام أبو زرعة الرّازي واحدا من احملّدثُت ا١تعروفُت وعلماء اٟتديث األجالء، وُب      
ىذا الفرع سنتطرق إىل شخصيتو وسنتحدث بإ٬تاز عن اٝتو ونسبو  ومولده، ورحالتو والبعض 

 ذه وأىم مؤلفاتو.من شيوخو وتالمي

 أوال: اسمو ونسبو ومولده

  1سيد اٟتفاظ عبيد اهلل بن عبد الكرمي بن يزيد بن فروخ بن داوداٝتو ونسبو: اإلمام 
 ا١تكٌت بأبو زرعة الدمشقي. 2موىل عياش بن مطرف القرشي ا١تخزومي،

  ه 200ه، وقيل ولد سنة 190مولده: ُأختلف ُب تاريخ مولده فقيل ولد سنة
 ذكره ا٠تطيب البغدادي ُب تاريخ بغداد بسنده إىل أيب زرعة أنّو ولد سنة والرّاجح ما 

 3ه.200

 ثانيا: رحلتو في طلب العلم 

لقد أولع اإلمام أبو زرعة بطلب اٟتديث عن شيوخو ا١تشهورين وبتعليمو لتالميذه، حرصا       
بيل ذلك وحرصا منو منو على نشر الّسنة والّدفاع عنها والّصرب على ذلك، وٖتمل ا١تشاق ُب س

                                       
 (. 13/75. سَت اعالم النبالء، مصدر سابق، )1

 (.1/199،  )بَتوت –: دار ا١تعرفة ،ن : ٤تمد حامد الفقيٖتقأبو اٟتسُت ابن أيب يعلى،  . طبقات اٟتنابلة، 2
ٖتق: مصطفى عبد القادر عطا، ن: دار الكتب العلمية، بَتوت، ، أبو بكر ا٠تطيب البغدادي، .  ينظر: تاريخ بغداد،  3
الواُب بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي، ٖتق: أٛتد و  (،10/329) ىـ،1417: 1ط

 (.2/128) م،2000 -ىـ1420بَتوت، ط: –األرناؤوط وتركي مصطفى، ن: دار إحياء الًتاث 
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على الّرد على الفِّرق الّضالة اليت انتشرت ُب بالد الّري وغَتىا ُب عصره، وكان ذلك منذ صغره 
فارٖتل ُب طلبو للعلم إىل  بغداد. يقول ا٠تطيب البغدادي ُب ترٚتتو أليب زرعة: "َقدم بغداد 

كثر من مرة  وروى الكثَت عن ، وتردد إىل البصرة  أ1غَت مرة، وروى عنو الكثَت من البغداديُت"
ألمتها، وارٖتل إىل الكوفة ومكث فيها عشرة أشهر قبل أن يرجع إىل بلده وقد ٚتع فيها الّرواية 
من احملّدثُت وأخذ العلم عن العلماء، وتكررت رحالتو ُب طلب العلم إىل الّشام واٟتجاز ومصر 

 2خ.والعراق وخراسان وٝتع ودوَّن اٟتديث عن العديد من الشيو 
 ثالثا: شيوخو وتالميذه 

 :تتلمذ اإلمام أبو زرعة على عدد كبَت من الّشيوخ نذكر منهم: شيوخو 
 ه(.209)ت:3اٝتاعيل بن مسلمة القعنيب 
 ه(.221)ت: 4ابراىيم بن مشاس الغازي 
  ه(227)ت:أيب الوليد الطيالسي. 
  (227)ت:وأٛتد بن يونس 
 ه( .233)ت: 5روح بن عبد ا١تؤمن ا٢تُذيل 
  ه(.241)ن: أٛتد بن ٤تمد بن حنبل 
 :ه(254بشر بن آدم )ت 
  6.ه(259)ت: اُٞتْوَزَجاينابراىيم بن يعقوب بن اسحاق السعدي 

                                       
 (.10/325) ،سابقمصدر تاريخ بغداد، . ينظر:  1
 .(66-13/48)مصدر سابق،  سَت أعالم النبالء،، و (1/399)مصدر سابق،   اٞترح والتعديل،: ينظر.  2
 (.2/201. نفس ا١تصدر، ) 3
 (.2/105مصدر سابق، ) ل،هتذيب الكما. 4

ا١تزين، وإبراىيم ْبن َعبد اهلل َرَوى َعن: إبراىيم ْبن إسحاق ، صدوق، روح بن عبد ا١تؤمن ا٢تذيل، أبو اٟتسن البصريىو .  5
َرَوى َعنو: اْلُبَخارِّي، وإبراىيم ْبن ٤ُتَمَّد ْبن اٟتارث ْبن ناللة األصبهاين، وأٛتد ْبن ، النمَتي، وجعفر ْبن ُسَلْيمان الضبعي

 (.9/247ه(، ينظر:  ا١تصدر السابق، )233، )ت:داود ا١تكي
 ، مصدر سابق، هتذيب التهذيبو  (،90-19/89)ابق، .ينظر: هتذيب الكمال ُب اٝتاء الرجال، مصدر س 6
(7/30.) 
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 :وقــــد كــــان أبــــو زرعــــة مــــن الّنقــــاد اٟتّفــــاظ واحملــــّدثُت ا١تشــــهورين، ٦تــــا دعــــا  تالميــــذه
إىل إقبــــــال العديــــــد مــــــن الّتالميــــــذ، ليتتلمــــــذوا علــــــى يديــــــو ويســــــتفيدون مــــــن علمــــــو 

 أشهرىم :من 
 ه(261)ت:  1أبو اٟتسُت النيسابوري اٟتافظ، صاحب الصحيح 
  :ه(.279أبو عيسى الًتمذي اٟتافظ، صاحب اٞتامع وغَته من ا١تصنفات )ت 
  :ه(290عبد اهلل بن أٛتد بن حنبل)ت . 
  ه(.292)ت: 2 .عيدَسِعيد بن َعْمرو الرب 
  :3ه(.328ابن أيب حاًب، عبد الرٛتان بن ٤تمد بن إدريس الرازي )ت 

 وغَتىم كثَت ال يسعنا ا١تقام لذكرىم.
 رابعا: وفاتو

الثاء من شهر ذي ثّ ودفن يوم ال زرعة توُب يوم االثنُت، اذكر أىل الًتاجم أن اإلمام أب      
 4.يالرّ بُب مسقط رأسو  ،264اٟتجة سنة 

 خامسا : ثناء العلماء عليو.
بلغ اإلمام أبو زرعة من الّشهرة ُب العلم واٟتفظ ما جعلو ٭توز على الثّناء اٞتميل بُت     

علماء عصره سواء كانوا شيوخو أو  تالميذه أو  غَتىم ٦تّن َعَرفو، وىذه بعض أقوال العلماء 
 فيو:

                                       
 (.27/499ا١تصدر، ) نفس .  1
و أيب حاًب الرازي  مسلم بن اٟتجاجي،  ثقة حافظ، ٝتع من عذسعيد بن عمرو بن عمار أبو عثمان األزدي الرب . ىو  2

٤تمد بن يوسف بن إبراىيم وأبو إسحاق إبراىيم بن أٛتد بن ٤تمد ، وغَتىم وروى عنو وإبراىيم بن يعقوب اٞتوزجاين
ٖتق:  ،بن عساكر التاريخ دمشق ،  ينظر: قال ابن عقدة: توُب سنة اثنتُت وتسعُت ومالتُت. وآخرون. األنصاري ا١تيمذي

النبالء،  (،وينظر: سَت اعالم21/259،)م 1995 -ىـ  1415عمرو بن غرامة العمروي، ن: دار الفكر، د.م، ال.ط،
 (.14/77مصدر سابق، )

 (.19/91. هتذيب الكمال ُب اٝتاء الرجال، مصدر سابق، ) 3
ىـ،  1421: 1ن: دار الكتب العلمية، بَتوت ،ط تاريخ ابن يونس ا١تصري، عبد الرٛتن بن أٛتد الصدُب،ينظر:   4.

  (.4/194)، م 2002مايو  -أيار :  15 ، ط : دار العلم للماليُتن ،خَت الدين ، الزركلي ، واالعالم، (2/141)
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عندنا وعن الصغاين قال: أبو زرعة  ،أيب شيبة : ما رأيت أحفظ من أيب زرعةقال ابن        
          1يشبو بأٛتد بن حنبل.

   2"كل حديث ال يعرفو أبو زرعة الرّازي ليس لو أصل".: وقال إسحاق بن راىويو       
وإن أبا إن اهلل تعاىل إذا أراد بقوم خَتا جعل فيهم آية ،: ٤تمد بن مسلم بن وارةُ  قال        

 3.زرعة آية من آيات اهلل عز وجل
ٝتعت أيب يقول ما جاوز اٞتسر أفقو من إسحاق  :ٛتد بن حنبلأ بن عبد اهلل يقولو       

 4 .بن راىويو وال أحفظ من أيب زرعة
" ما ٝتعنا بذكر أحد من اٟتفاظ إال كان اٝتو من أكرب من رأيتو :وقال أبو يعلى ا١توصلي      

والّشيوخ من غَت أيب زرعة، فإن مشاىدتو كانت أعظم من اٝتو، وكان قد ٚتع حفظ األبواب 
     5التفسَت وغَت ذلك"

ىذا ما ال يرتاب ، و مثلو علما وفقها و صيانة وصدقا عدي: ما خلف بعدهوقال ابن       
فيو، وال غش و ال أعلم من ا١تشرق وا١تغرب من كان يفهم من ىذا الشأن ٔتثلو، ولقد كان ُب 

 6ىذا األمر بسبيل.
 7"فظا وذكاء ودينا وإخالصا وعلما وعمالان من أفراد الدىر حقال الذىيب: "ك      
 8.إمام حافظ ثقة مشهور قال عنو ابن حجر:      

                                       
 (.2/106،) م1998 -ىـ1419: 1لبنان، ط-ن: دار الكتب العلمية بَتوت ،تذكرة اٟتفاظ، الذىيب .1
 -بَتوت –الكامل ُب ضعفاء الرجال، بن عدي اٞترجاين، ٖتق: عادل أٛتد عبد ا١توجود وآخرون، ن: الكتب العلمية .2

  (.1/228م، )1997 -ه1418: 1لبنان، ط
: 1الرياض، ط-.اإلرشاد ُب معرفة علماء اٟتديث ،أبو يعلى ا٠تليلي، ٖتق: ٤تمد سعيد عمر إدريس، ن: مكتبة الرشد3

 (.681-2/680ه. )1409
 .(10/327)مصدر سابق،  تاريخ بغداد، .4

 (.2/680). اإلرشاد ُب معرفة علماء اٟتديث، مصدر سابق،  5
 (.1/228) مصدر سابق، الكامل ُب ضعفاء الرجال ، .6
 (.2/105تذكرة اٟتفاظ، مصدر سابق، ) .7
 .373مصدر سابق، ص تقريب التهذيب، .8



 الت عريف بمصطلحات البحث واإلمامين                           المبحث الت مهيدي

32 

 

 سادسا: مؤلفاتو
ناقد من الّنقاد اٞتهابذة ُب عصره وباحث للعلم من خالل رحالتو العديدة ألمصار البالد     

 البد وأن تكون لو مؤلفات عديدة ومتنوعة نذكر منها: 
 .1كتاب األطعمة 
   2اإلفراد. كتاب 
 .3كتاب الفوالد 
 .كتاب الفضالل 
 .4كتاب ا١تختصر 
 الضعفاء. 
 .5كتاب فوالد الرازيُت 
 6ا١تسند. 

 اإلمام أبي حاتم.ترجمة الفرع الثّاني: 
سنتناول ُب ىذا ا١تقام ترٚتة موجزة لإلمام أيب حاًب الرازي _رٛتو اهلل_، وذلك من خالل      

الكتب اليت اىتمت بو وبعلمو، من مولده إىل وفاتو  ما جاء ُب كتب الًّتاجم والسَت، وكذا
 وآثاره  وسيتم سرد ذلك من خالل جزليات ىذا الفرع.

                                       
 .سعد بن عبد اهلل اٟتميد و د .العلل البن أيب حاًب، ابن أيب حاًب الرازي، ٖتق: فريق من الباحثُت بإشراف وعناية د .1

 .(4/388م،) 2006 -ىـ  1427: 1خالد بن عبد الرٛتن اٞتريسي، ن: مطابع اٟتميضي، ط
: 1بَتوت، ط -ن : دار اٞتيل  ،بن حجر العسقالين ، ٖتق: علي ٤تمد البجاوياٟتافظ ااإلصابة ُب ٘تييز الصحابة،  .2

1412 ،(3/493.) 
الضعفاء أليب زرعة الرازي ُب أجوبتو على أسئلة الربذعي، رسالة علمية لسعدي بن مهدي ا٢تامشي، ن: عمادة البحث  .3

 (.1/185)، م1982ىـ/1402معة اإلسالمية، ا١تدينة النبوية، ا١تملكة العربية السعودية، ط: العلمي باٞتا
  (1/353،  مصدر سابق، )العلل .4
 (.2/582، )مرجع سابقوأجوبة أيب زرعة الرازي على سؤاالت الربذعي،  الضعفاء .5
ٖتق :  بَتوت،-الكتاين، ن:دار البشالر االسالميةالرسالة ا١تستطرفة لبيان مشهور كتب السنة ا١تصنفة، ٤تمد بن جعفر  .6

 .61،ص: 1986 – 1406 : 4ط ،٤تمد ا١تنتصر ٤تمد الزمزمي الكتاين
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اسمو ونسبو ومولده. أوال:  
 ريس ابن ا١تنذر بن داود بن مهران       ىو اإلمام اٟتافظ النّاقد شيخ احملّدثُت ٤تمد بن إد      

  ِمْن َ٘تِْيِم بِن َحْنظََلَة بِن يـَْربـُْوع.، 2الرازيأبو حاًب الَغطََفاينُّ،  1اٟتَْنظَِليُّ 
 3.َوتِّْسعُِّْتَ َوماَلةٍ  َسَنة َٜتْسٍ اإلمام أبو حاًب  ولد مولده:   

 ثانيا: رحلتو في طلب العلم .
الية من ازي كانت أىم دليل للمرحلة التّ البيئة اليت نشأ فيها أبو حاًب الرّ  أنّ  ال شكّ          

نشأتو تؤىلو ألن يكون من عظماء العلماء، ومن أّجلهم وأكثرىم علما ُب ٚتيع ، إذ حياتو
٣تاالت علوم الدين، والّسنة الّنبوية وعلم الّرجال والّنقد خاّصة، إذ بدأ بتدوين اٟتديث ُب سّن 
مبكرة جًدا وقد كان عمره آنذاك أربع عشرة سنة، ويروي عنو ابنو عبد الرٛتان إذ يقول: ٝتعت 

نو إىل ربع عشرة سنة واختلفت تلك السّ أنا ابن أكتبت اٟتديث سنة تسع ومالتُت و " :ليب يقو أ
 4"ثُتاحملدّ 

، طاف اإلمام كغَته من أىل العلم الذين كان ىدفهم ٚتُع العلم واٟترُص على ٖتصيلوو         
الثّامنة عشرة من أبو حاًب الرّازي البالد شرقا وغربا لطلب العلم، إذ كانت أول رحالتو وىو ُب 

من  ه، وتابع بعدىا ترحالو ُب  طلب العلم ما يزيد على سبع سنوات213عمره أي ُب عام 
بلد إىل بلد ومع تعدد البلدان اليت زارىا التقى بالكثَت من العلماء، وىذا ما ذكره ابنو عنو ٖتت  

 طلب خرجت ُبة ٝتعت أيب يقول: أول سن" يب ُب طلب العلمأ ما ذكر من رحلةباب "

                                       

، من غطفانبطن َىِذه النِّْسَبة ِإىَل َحْنظََلة  -اْٟتَْنظَِلي بَِفْتح اْٟتَاء َوُسُكون النُّون َوفتح الظَّاء اْلُمْعَجَمة َوُِب آخرَىا اَلم  .1 
عز الدين ابن  ،اللباب ُب هتذيب األنساب . ينظر:َحاًِب  اْٟتَْنظَِلي منسوب ِإىَل درب بِالريِّ يـَُقال لَُو درب َحْنظََلةبُو وأَ 

 (1/396) ، الط: د.ت.بَتوت –: دار صادر ن ،األثَت 
الّرّي َوِىي َمِديَنة َكِبَتَة َمْشُهورَة من ِباَلد الديلم َبُت َىِذه النِّْسَبة ِإىَل  -الرَّازِّي بَِفْتح الرَّاء َوُسُكون اأْللف َوُِب آخرَىا زَاي . 2

 .(2/6) ،بن األثَتينظر: األنساب، ال .قومس َواْٞتَِبال وأٟتقوا الزَّاي ُِب الّنَسب َٗتِْفيًفا
باعة ، ن: ىجر للطوآخرونٖتق: د. ٤تمود ٤تمد الطناحي  ،طبقات الشافعية الكربى، ، تاج الدين السبكي ينظر:   3 .

  .  (13/247) مصدر سابق،   ، وسَت أعالم النبالء،(2/207ىـ،) 1413:  2والنشر والتوزيع، ط
 .(2/218،  مصدر سابق، )تذكرة اٟتفاظ.  4
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ما كنت  1لف فرسخأ زيادة على قدميحصيت ما مشيت على أقمت سبع سنُت أاٟتديث 
كم مرة ومن مكة إىل ا١تدينة مرات كثَتة وخرجت   يحصأنا من الكوفة إىل بغداد فما ال أسرت 

ملة إىل ومن الرّ   ،املة ماشيً ا ومن مصر إىل الرّ من البحرين من قرب مدينة صال إىل مصر ماشيً 
ملة إىل طربية ومن طربية إىل دمشق ومن دمشق ملة إىل عسقالن ومن الرّ قدس، ومن الرّ بيت ا١ت

رجعت من طرسوس إىل ٛتص  ة إىل طرسوس ٍبّ ة ومن انطاكيّ إىل ٛتص ومن ٛتص إىل انطاكيّ 
خرجت من ٛتص إىل بيسان ومن  ٍبّ  تويب اليمان فسمعأمن حديث  يءش يوكان بقى عل
ام من واسط ركبت الفرات إىل بغداد، وخرجت قبل خروجي إىل الشّ  قةقة ومن الرّ بيسان إىل الرّ 

نا ابن عشرين سنة أول و ىذا ُب سفري األ ا كلُّ ذلك ماشيً  يل إىل الكوفة، كلُّ يل ومن النّ إىل النّ 
ي سنة ثالث عشرة ومالتُت قدمنا الكوفة ُب شهر رمضان جول سبع سنُت، خرجت من الرَّ أ

 2." حدى وعشرين ومالتُتإورجعت سنة ، سنة ثالث عشرة 
كما يبدو أّن اإلمام أبو حاًب قد كّرر بعًضا من زياراتو إىل بعض ا١تدن أكثر من مرة حىت         

يكتب ويسمع أكرب قدر من اٟتديث، ويستدرك ما فاتو ُب ا١ترة األوىل، فقد رجع إىل ٛتص 
اًب برحالت عديدة ، وقد قام اإلمام أبو ح3ألنّو كان قد بقي شيء من حديث أيب اليمان

، واستمرت ثالث سنوات، وأما ُب رحلتو الثالثة فقد  ربعُتأ و ُتسنة اثنوكانت رحلتو  الثانية 
سنة وكانت ىذه الرحلة عام  15كان معو ابنو عبد الرٛتان الذي كان قد بلغ من العمر آنذاك 

 4ه .255
صِّعاب عن طلب العلم مهما  ولقد قاسى ىذا اإلمام ُب رحالتو ومل توقفو العقبات وال ال      

كلفو ذلك من مشقة وجهد وىو ا١تثال الذي ٭تتذى بو،  ولقد كثر علمو نتيجة ٢تذه الّرحالت 

                                       
. ينظر: لسان ثالثة أَميال أَو ستة ٝتي بذلك أَلن صاحبو ِإذا مشى قعد واسًتاح من ذلك كأَنو سكن : الفرسخ.  1

 (.3/44مصدر سابق، )  العرب ،
 (1/360)مصدر سابق،  اٞترح والتعديل، .  2
ه وكان 138(. ىو أبو اليمان ىو اٟتكم بن نافع اٟتمصي اٟتافظ احد االلمة، ولد سنة 1/360. نفس ا١تصدر، ) 3

 (.1/412ه(، تذكرة اٟتفاظ،  مصدر سابق، )221من نبالء الثقات، )ت: 
 .(13/256صدر سابق،)١ت( ، وسَت اعالم النبالء، 1/361سابق، ). ينظر: اٞترح والتعديل،  مصدر  4
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فلقد أخذ من علماء كلِّ مدينة ارٖتل إليها، وُب رحالتو ىذه التقى باأللمة الكبار، فسمع 
،  وكما كان يستطيع أن 1ِة آاَلفٍ فـَبَـَلُغوا َقرِْيبًا ِمْن َثالَثَ منهم وكتب عنهم وقد كثر مشاٮتو، 

، وما إن يستقصي علم ا١تشايخ فيكتب 2يكتب عن الّشيخ وىو يقرأ فلم يفتو شيء من العلم 
  3عن شيخ واحد ثالثة عشر ألفا أو ما يزيد عليها 

واستمرت معرفة أيب حاًب بالّتوسع برواة اٟتديث فيكاد يعرفهم ٚتيعا وقد مكنتو معرفتو         
ىذه من اٟتكم عليهم وتقوٯتهم وبيان ا١تعدِّل منهم واجملرِّح  ويتجلى ذلك ُب آرالو اليت نقلها 

اٟتديث عنو ابنو عبد الرٛتان ُب كتابو "اٞترح والّتعديل"، ولديو أيضا معرفة واسعة بطرق 
ا١تختلفة، وهبذه ا١تعرفة أدرك أبو حاًب األحاديث ا١تعلة منها وما ىو صحيح ويشهد هبذا كلو  
كتاب "علل اٟتديث "الذي ألفو ابنو عبد الرٛتان وما يقارب من نصف أحكامو على 

 األحاديث من والده الذي كان يسألو فيجيبو.
 ثالثا: شيوخو وتالميذه.

 :شيوخو 
ًب بكثرة شيوخو ٦تا يدّل على حرصو الكبَت على العلم منذ صغره، قال عنو ٘تيز أبو حا        

 ، وقال أيضا أبو يعلى ا٠تليلي :" قال يل أيب حاًب 4الذىيب "يتعذر استقصاء سالر مشاٮتو"
   5الّلبان اٟتافظ : قد ٚتعت من روى عنو أبو حاًب الرازي، فبلغو قريًبا من ثالثة آالف."

 :وخو وا١تقام الذي ٨تن فيو ال يسعنا إال أن نذكر أشهرىمونظرا لكثرة شي     
 فلقد روى عن خلق كثَت منهم:

 ه(.170)ت:6عبد الرٛتن ْبن ِإبـْرَاِىيَم دحيم 
                                       

 (.13/248. سَت أعالم النبالء، نفس ا١تصدر، ) 1
 .(1/367. اٞترح والتعديل،  مصدر سابق، ) 2
 .(1/363. نفس ا١تصدر، ) 3
 (.13/248. سَت أعالم النبالء،  مصدر سابق، ) 4
 .(2/682) مصدر سابق، اإلرشاد ُب معرفة علماء اٟتديث، .  5
، ٝتع عمر بن عبد الواحد والوليدوا١تعروف بدحيم اليتيم ثقة،  عبد الرٛتن بن ابراىيم يقال لو دحيم  الدمشقي، . ىو  6

 (5/256ه، ينظر: التاريخ الكبَت،  مصدر سابق، )170وا١تولود سنة 
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 ه(.222)ت:  1و٭تِت ْبن صاحل الوحاظي 
 ه (.228)ت: 2نعيم ْبن َٛتَّاد ا٠تزاعي 
  :ه (.233و٭تِت بن معُت)ت 
  ه (.234)ت: 3َأيب َخْيَثَمة زَُىَْت ْبن َحْرب 
 ه(.241)ت: َأْٛتَد ْبن حنبل 
  ه (.248)ت: َأْٛتَد ْبن َصاِلح ا١تِْصرِي 
  ه(.253)ت: َسِعيد ْبن اٟتكم ْبن َأيب مرمي ا١تِْصرِي 
 ه (.264)ت: 4علىويونس بن عبد األ 
 (.ه 270 - 261)ت: َأيب َصاِلح َعبد اللَِّو ْبن َصاِلح ا١تِْصرِي كاتب الليث 
  ه(.270)ت: 5ُسَلْيمان ا١تراديالربيع ْبن  

                                       

َحدََّث َعْن: َماِلِك بِن أََنٍس، َوَسِعْيِد بِن َعْبِد ( صدوق، 222)ت: ، َمْشِقيُّ الُوَحاِظيُّ، الدِّ  أَبُو زََكرِيَّا ٭َتَِْت بُن َصاِلحٍ ىو  .1 
َمْشِقيُّ و َو٤ُتَمَُّد بُن ٭َتَِْت الذُّْىِليُّ،  َحدََّث َعْنُو: الُبَخارِيُّ،و  .الَعزِْيِز، َوفـَُلْيِح بِن ُسَلْيَماَن، َوُزَىَْتِ بِن ُمَعاِويَةَ  وخلق كثَت.  الدِّ

 (.8/151(، واالعالم،  مصدر سابق، )454-10/453ينظر: سَت أعالم النبالء ، مصدر سابق، )
نعيم بن ٛتاد بن ٤ُتَمَّد بن عيسى بن اٟتسن بن نعيم بن ٛتاد بن معاوية بن اٟتارث بن ٫تام بن سلمة بن مالك، . ىو   2

دث عن ابن ا١تبارك وىشيم بن بشَت وعبد اهلل بن وىب ح ،صدوق ٮتطئ كثَتا ه(،228،  )ت:أَبُو القاسم ا٠تزاعي
وعبد اهلل بن إدريس وابن عيينة وعدة. روى عنو البخاري مقرونا وأبو داود و٭تِت بن معُت والذىلي وعبد اهلل ابن عبد 

 (.13/315. ينظر: تاريخ بغداد،  مصدر سابق، )الرٛتن الدارمي وطالفة
أحد أعالم اٟتديث موىل بٍت اٟتريش بن   ّي النسالي ٍب البغدادي اٟتافظ اٟتجةزىَت بن حرب بن شداد اَٟتَرشِ .ىو   3

 =حدث عن جرير ابن عبد اٟتميد وابن عيينة وىشيم بن بشَت ووىب بن جريره( ثقة ثبت،  234،)ت:كعب بن عامر
،. ينظر: ابنو أٛتد وطالفةحدث عنو البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجو وإبراىيم اٟتريب و  ،وعبد الرزاق بن ٫تام وعدة=

 (.11/489سَت اعالم النبالء،  مصدر سابق،  )
َنَة، ه(،ثقة،  264)ت اْبِن َحْفِص بِن َحيَّاَن الصََّدُِبُّ  يـُْوُنُس بُن َعْبِد اأَلْعَلى بِن َمْيَسَرةَ . ىو  4 َحدََّث َعْن: ُسْفَياَن بِن ُعيَـيـْ

، َوأَبُو ُزْرَعَة،  ُمْسِلٌم، َحدََّث َعْنُو:وخلق آخرون،  ْسِلٍم،َوَعْبِد اهلِل بِن َوْىٍب، َوالَولِْيِد بِن مُ  َوالنََّساِليُّ، َواْبُن َماَجْو، َوأَبُو َحاًبٍِ
 (8/261(، واالعالم ، مصدر سابق،  )12/349،وغَتىم كثَت. ينظر: نفس ا١تصدر، ) َوَعْبُد الرَّْٛتَِن بُن َأيب َحاًبٍِ 

(، 270)ت:، موالىم أبو ٤تمد ا١تصري ا١تؤذن صاحب الشافعي عبد اٞتبار بن كامل ا١ترادالربيع بن سليمان بن ىو  .  5
أبو داود والنسالي وابن ماجة  ، وروى عنو روى عن ابن وىب وشعيب بن الليث وأسد بن موسى و٭تِت بن حسانثقة، 

 (.246-3/245ينظر: هتذيب التهذيب،  مصدر سابق، ) .وأبو نعيم عبد ا١تلك اٞترجاين
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 1.وغَتىم كثَت..
 2تالميذه: 

 تتلمذ على يده الكثَت من األلمة فلقد روى عنو كبار األلمة ونذكر أشهرىم:      
 :والنََّسالي :ه(275)ت: أَبُو داوده( و 273،)ت: ابن َماَجوْ  أصحاب السنن الثالثة 

 . ه(303)ت:
  ه(.239)ت:  وُىَو من شيوخوعبدة ْبن ُسَلْيمان اْلَمْرَوزِّي 
 ه(.264)ت:أَبُو ُزْرَعة ُعَبيد اللَِّو ْبن َعْبد الكرمي الرازي 
 ه(.281)ت: عبد اللَّو ْبن ٤ُتَمَّد ْبن َأيب الدنيا 
   َّمْشِقي  ه(.281)ت:أَبُو ُزْرَعة َعْبد الرَّْٛتَِن ْبن َعْمرو الدِّ
  ه(.285،)ت:إبراىيم ْبن إسحاق اٟتريب 
  ه(.313)ت: ٤ُتَمَّد ْبن يـَْعُقوب األصبهاينعبد اهلل ْبن 
   3ه(.316)ت:  سفراييٍتأَبُو عوانة يـَْعُقوب ْبن إسحاق اإل 

 وغَتىم كثَت إذ ال يسعنا ا١تقام إىل ذكرىم ٚتيعا.
 .رابعا: ثناء العلماء عليو

إفادات كان اإلمام أبو حاًب غزير العلم ذا مكانة عظيمة بُت العلماء، لو إ٧تازات عديدة و        
جليلة أثرى هبا ا١تكتبة اإلسالمية ُب علم اٟتديث والفقو وغَتىا، وقد حصل على إشادة وثناء 

 :توا من بعده، ومن بعض ما قيل فيومن كافة علماء الفقو واٟتديث ٦تن عاصروه و٦تن أ
بقاؤ٫تا يونس بن عبد األعلى: أبو زرعة وأبو حاًب إماما خراسان، ودعا ٢تما، َوقَاَل:  قال   

 4صالح للمسلمُت.
 

                                       

 (.383-382-24/381، مصدر سابق، )هتذيب الكمال ُب أٝتاء الرجالينظر: 1. 
 .(384-24/383) . نفس ا١تصدر،  2
 (.13/248، وسَت أعالم النبالء،  مصدر سابق، )(384-24/383) . ينظر: ا١تصدر السابق، 3
 .(2/73. تاريخ بغداد،  مصدر سابق، ) 4
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 2."ما رأيت أحفظ من والدك" :لعبد الرٛتن بن أيب حاًب1بن إسحاق القاضي ىموس قالو    
 4وقال اٟتافظ أبو نعيم األصبهاين:" إمام ُب اٟتفظ."  3وقال النسالي: " ثقة"

 5."األلمة اٟتفاظ األثبات، مشهورا بالعلم، مذكورا بالفضلقال أبو بكر ا٠تطيب: "أحد   
 6".وقال ابن عساكر: "اٟتافظ أحد األلمة األعالم  
نْتِ َواإِلْسَناِد، َوَٚتَعَ وقال الذىيب: "   

َ
 َوَصنَّفَ  َكاَن ِمْن ُْتُْوِر الِعْلِم، َطوََّف الِبالََد، َوبـَرََع ُب ا١ت

 7".َوَجرََح َوَعدََّل، َوَصحََّح َوَعلَّلَ 
 .خامسا: وفاتو

 9سنة. 82وكان عمره  8ومالتُت، أبو حاًب ُب شعبان سنة سْبٍع وسبعُت تـُُوُبَِّ      
 سادسا: مؤلفاتو

 10.كتاب الزينة كبَت ٨تو أربع مالة ورقةلو      
                                       

، َعْبُد اللَِّو ْبُن ُموَسى ْبِن َعْبِد اللَِّو بن يزيد األنصارى القاضى أَبُو بكر ا٠تطمىبن  ُموَسى بن ِإْسَحاق بن ُموَسى. ىو  1
روى عنو ٭تِت ، وعلي بن ا١تديٍت، وأٛتد بن حنبل، وأبا بكر بن أيب شيبة، ، والزّبَتي، ه( ثقة صدوق،ٝتع من297)ت:

. ينظر: نفس ٭تِت األدمي، َوأبو سهل ْبن زِيَاد اْلَقطَّانبن ٤تمد بن صاعد، وأبو بكر بن األنبارّي، وأٛتد بن عثمان بن 
 (. 55-13/54ا١تصدر، )

 (.7/204. اٞترح والتعديل ،  مصدر سابق، ) 2
أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب، ، تسمية مشايخ أيب عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي النسالي وذكر ا١تدلسُت.  3

 .49. ص:  ىـ1423  ،1، ط:مكة ا١تكرمة -دار عامل الفوالد  ،  ن:: الشريف حاًب بن عارف العوين، ٖتقالنسالي 
 (.24/385.  هتذيب الكمال،  مصدر سابق، ) 4
 (.2/70. تاريخ بغداد ،  مصدر سابق،) 5
 ( .52/3.  تاريخ دمشق ،  مصدر سابق، ) 6
 (.13/247.  سَت اعالم النبالء، مصدر سابق، ) 7
شمس الدين الذىيب ، لووفيات ا١تشاىَت واألعالم(. وتاريخ االسالم 9/33نظر: هتذيب التهذيب ، مصدر سابق، ).  ي 8

(. واالعالم، 2/75)، م 1993 -ىـ  1413 ،2،ط:دار الكتاب العريب، بَتوت، ن: عمر عبد السالم التدمري ، ٖتق:
 .(2/211مصدر سابق، )

 (.2/113). تذكرة اٟتفاظ،  مصدر سابق،  9
دار ا١تعرفة ، ن: إبراىيم رمضان ، ٖتق:ىـ(438: تأبو الفرج ٤تمد بن إسحاق ا١تعروف بابن الندمي )، الفهرست  10. 

 .236ص:.م 1997 -ىـ  1417 ،2،ط:لبنان –بَتوت 
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، كتاب الّزىد، االعتقاد، أعالم 3، طبقات التّابعُت2تـَْفِسَت اْلُقْرآن، 1كتاب اٞتامع ُب فقوو 
 . ،...وما إىل ذلك من الكتب الّثمينة4النبوة

                                       
 .236.  نفس ا١تصدر، ص: 1
( . وىو 2/19م، )1951تانبول، الط: ، ن: وكالة ا١تعارف، اسإٝتاعيل بن ٤تمد الباباين البغدادي.  ىدية العارفُت،  2

. ينظر: االعالم ، مصدر  872تفسَت( كتب سنة  49)الرقم ٥تطوط واجمللد الثالث منو ُب ا١تكتبة احملمودية با١تدينة 
 (.6/27سابق،  )

 (.9/35، )بَتوت، دار إحياء الًتاث العريب بَتوت -مكتبة ا١تثٌت  ، ن:عمر رضا كحالةمعجم ا١تؤلفُت،   3. 
ُب مكتبة ٤تسن ا٢تمذاين ُب ناربورة، با٢تند )كما ُب ا١تخطوطات (. وىو ٥تطوط 6/27.  االعالم ،  مصدر سابق، ) 4

 (.6/27. ينظر: نفس ا١تصدر،  )ا١تصورة(



 

 

 

 

 

 

 

زرعة  يبين اإلمام أبواة المختلف فيهم رّ المبحث الثّاني: ال
 .حاتم يبأواإلمام 

 وحكمها عديلا١تطلب األول: مراتب اٞترح والتّ 

 قهم اإلمام أبو حاًبواة الذين ضعفهم اإلمام أبو زرعة ووثّ اين: الرّ ا١تطلب الثّ 

 . بو حاًبأزرعة وضعفهم اإلمام  واة الذين وثقهم أبوالث: الرّ ا١تطلب الثّ 
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المبحث الثّاني: الّرواة المختلف فيهم بين اإلمام أبي زرعة وأبي 
 حاتم.

إن عملية اٞتمع والًّتجيح لدفع الّتعارض بُت األقوال ا١تختلفة عن ألمة اٞترح والّتعديل         
وأيب حاًب ىي عملية صعبة، سنحاول ُب ىذا ا١تبحث مقارنة أقوال اإلمامُت أيب زرعة 

مستحضرين ٚتيع أقوال الّنقاد ُب ذلك الرّاوي من أجل معرفة اٟتكم عليو بدقة، وقبل ذلك كّلو 
وعند اٟتافظ ابن  ،اإلمام عبد الرٛتان ابن أيب حاًبسنتعرف على مراتب اٞترح والّتعديل عند 
 ُب كالم اإلمامُت وبيان مقصد٫تا.حجر، مع توضيح بعض العبارات واأللفاظ 

 مراتب الجرح والّتعديل ب األول: المطل
اإلمام عبد الرٛتان ابن أيب ُب ىذا ا١تطلب سنتطرق إىل ذكر مراتب اٞترح والّتعديل عند        

ألفاظ  مدلوالت  بعض ّتعديل عند اٟتافظ ابن حجر وسنتعرض إىل وكذا مراتب اٞترح وال حاًب
 أيب حاًب وأيب زرعة ُب اٞترح والّتعديل. 

 ابن أبي حاتم. اإلمام  عند مراتب الجرح والّتعديلالفرع األول: 
 ابن أيب حاًب مراتب الّتعديل والّتجريح ٙتانية مراتب:عبد الّرٛتان  جعل 

 قال ابن أيب حاًب: " وجدت األلفاظ ُب اٞترح والّتعديل على مراتب شىت:
 أوال: مراتب الّتعديل:

 .ْتديثو قيل للواحد: إنو ثقة، أو: متقن ثبت، فهو ٦تن ٭تتج فإذا -1
٦تن يكتب حديثو  فهو وإذا قيل: إنو صدوق، أو: ٤تلو الصدق، أو: ال باس بو، -2

 وينظر فيو، وىي ا١تنزلة الثانية.
 .دون الثانية أنو : شيخ، فهو با١تنزلة الثالثة، يكتب حديثو وينظر فيو، إالالواذا ق -3
 .يث، فهو ٦تن يكتب حديثة لالعتباراٟتد: صاحل الواواذا ق -4

 ثانيا: مراتب الجرح:
 وينظر فيو اعتبارا. فهو ٦تن يكتب حديثوواذا قالوا: لُت اٟتديث،  -1
 إال أنو دونو. : ليس بقوي، فهو ٔتنزلة األول ُب كتبة حديثو،الواوإذا ق -2
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 حديثو بل يعترب بو. واذا قالوا: ضعيف اٟتديث، فهو دون الثاين، ال يطرح -3
كذاب، فهو ساقط اٟتديث،  ذا قالوا: مًتوك اٟتديث، أو: ذاىب اٟتديث، أو:وا -4

 .1"يكتب حديثو، وىي ا١تنزلة الرابعةال 
 وكل َمن جاء بعده بٌت على كالمو ُب شرح أو زاد مرتبة للّتفصيل.

 : مراتب الجرح والّتعديل عند الحافظ بن حجر.الفرع الثّاني
 عديل وستّ مراتب للتّ  ه( ُب موضع ستّ 852ت: بن حجر العسقالين )ا اٟتفاظذكر  

 ، ولعّلها خاّصة بكتاب الّتقريب لو، وىي كاآلٌب:للجرح
 :مراتب التَّعديلأوال: 
 الّصحابة رضوان اهلل عليهم. -1
كثقة ،  معٌت أو ؛فة لفظابتكرار الصّ  ا بأفضل، كأوثق النَّاس، أود مدحو، إمّ من ُأكّ  -2

 ثقة حافظ. أو ،ثقة
 عدل. متقن أوثبت أو أفرد بصفة كثقة أو من -3
 أوليس بو بأس. ،بأس بو أوال ،كصدوق  ،الثة قليالمن قصر عن الثّ  -4
 أولو أوىام، أو ،صدوق يهم كصدوق سيء اٟتفظ، أو  ،بعة قليالارّ المن قصر عن  -5

 شيع، والقدركالتّ   ،تغَت بآخره، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة أو  ٮتطئ
 من غَته. إىل البدعة اعيةمع بيان الدّ  ،مهجوالتّ  ،جاءواإلر   صبوالنّ 

من ليس لو من اٟتديث إال القليل، ومل يثبت فيو ما ُيًتك حديثو من أجلو، وإليو  -6
  اٟتديث.لُتِّ فحيث يتابع، وإال  اإلشارة بلفظ مقبول

 :مراتب الجرحثانًيا: 
 ٣تهول اٟتال. روى عنو أكثر من واحد ومل يُوثق وإليو اإلشارة بلفظ مستور، أو من -1
مل يفسر، وإليو  عف ولومن مل يوجد فيو توثيق ١تعترب، ووجد فيو إطالق الضّ  -2

 اإلشارة بلفظ ضعيف.
                                       

 (.2/37اٞترح والتعديل ، لعبد الرٛتان ابن أيب حاًب،  مصدر سابق، )  1.
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 ومل يوثق وإليو اإلشارة بلفظ ٣تهول. ،من مل يروعنو غَت واحد -3
مًتوك  ح، وإليو اإلشارة ٔتًتوك، أومن مل يوثق البتة، وُضعف مع ذلك بقاد  -4

 ساقط. ي اٟتديث أوىوا اٟتديث، أو
 م بالكذب.من اهتّ  -5
 1.عا ب والوضّ امن أُطلق عليو اسم الكذّ  -6

 2.زىةمن ىذا ذكره ُب النّ  ٥تتصرولو تقسيم آخر 
في وبيان موقعها  بي زرعةاإلمام أبي حاتم وأ ألفاظ  مدلوالت  بعض  :الفرع الثّالث

 والّتعديل.الجرح 
 ركبة  ال يراد هبا اطالق التجريح وىي لفظة م :"يكتب حديثو وال يحتج بو"لفظة : (1

" يكتب حديثو" " ال ٭تتج بو" ، وكما قال الذىيب  ىي عبارة عن مركب يتكون من لفظتُت  
" يكتب حديثو" أنو عنده ليس حاًب الرّازي إذا قال ُب رجل  التام أن أبا باالستقراء: علمت 

: ما معٌت ال ٭تتج " فقد سئل أبا حاًب عن ىذا، وقيل لووكذا قولو "ال ٭تتج بو 3ْتجة،
ْتديثهم؟ قال : كانوا قوما ال ٭تفظون فيحدثون ٔتا ال ٭تفظون ترى ُب أحاديثهم اضطرابا ما 

 . 4شئت
وقال وىي ُب ا١تنزلة الثانية  يكتب حديثو وينظر فيو إال أنو دون الثانية   :"شيخ"لفظة  (2

بن القطان :" يعٍت أبو زرعة وأبو حاًب بقو٢تما شيخ أنو ليس من أىل العلم، وإ٪تا ىو ا
صاحب رواية أي ىو من أىل الرواية، والنقل ال من أىل الدراية والعلم، والفقو فهي 

 5ٔتثابة كلمة راو"
                                       

 (.25-1/24)مصدر سابق، ينظر: تقريب الّتهذيب،  .1
  .256ص:  مصدر سابق، نزىة الّنظر ُب توضيح ٩تبة الفكر، .2
 (.6/360. سَت اعالم النبالء، للذىيب، )3

 (2/132اٞترح والتعديل ، لعبد الرٛتان ابن ايب حاًب ،) 4.
، ط: مؤسسة الريان ، بَتوت، ودار القبلة نصب الراية ألحاديث ا٢تداية ٞتمال الدين عبد اهلل بن يوسف الزيعلي 5.

  (.4/233)ه، 1418: 1جدة ،ط –االسالمية 
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أقوى مدلوالهتا أن صاحبها روى أحاديث قليلة جدا، ال تكفي ُب تعديلو وال ُب  منو 
 " ىو ٭تدث بشيء يسَت، كقولو: ٕتر٭تو ْتيث ما يكون ما رواه غَت كاف ُب اٟتكم عليو

   1وىو شيخ".
 من مدلوالهتا ُب حق بعض الّرواة أهنا للتعديل، ومن استعماالت ايب حاًب ُب ىذه الناحية و 

" شيخ يكتب حديثو وال ٭تتج وقولو ،2"شيخ يكتب حديثو وال ٭تتج بو ىو صاحل" :قولو
ومهما اختلفت ألفاظ مثل ىذه العبارات فإهنا ترجع إىل معٌت واحد ىو أن الرّاوي ال  3بو"

 يدخل ُب الضعفاء وا١تًتوكُت.
فاظ الدالة ، فقد أطلقها مرادفة لبعض األلا ُب بعض الرواة أهنا تفيد اٞترحكذا ومن مدلوالهت

 ويركبها ٢تا وىذا لو أثر كبَت ُب التوضيح والبيان ألنو يعيننا على ٖتديد منزلة الراويعلى اٞترح، 
 4، ومنها قولو ُب حريش بن ا٠تريت" شيخ ال ٭تتج ْتديثو"

 لفظ يدل على الضعف اليسَت ُب الراوي، وىي ُب ا١ترتبة األوىل. لفظة " لين":  (3
 عند ابن أبي حاتم: التجريححدود مراتب ألفاظ بيان  (4
 ضعيف"، "ليس بذاك القوي"، "لُت اٟتديث"..:ألفاظ المرتبة األولى في الجرح " 
  ليس بقوي" ، "منكر اٟتديث واىي اٟتديث" ألفاظ المرتبة الثانية  في الجرح" :

 "منكر واىي اٟتديث" ، "منكر اٟتديث يهم كثَتا"، ..
 ضعيف اٟتديث ٭تدث عن فالن ٔتناكَت: ألفاظ المرتبة الثالثة في الجرح"" 

 ليس بشيء واىي اٟتديث"، ... "
يكتب حديثو" منكر اٟتديث ليس بثقة"، ال ألفاظ المرتبة الرابعة في الجرح:"  . أ

 5منكر اٟتديث، ..., واىي اٟتديث"""مًتوك اٟتديث"، 

                                       
 (5/328. ا١تصدر السابق،)  1
 (.4/403. نفس ا١تصدر، ) 2
 (.2/145. نفس ا١تصدر، )  3
 (.3/293. نفس ا١تصدر، )  4
 (.295-2/293. ابو زرعة وجهود ُب السنة النبوية، اليب زرعة الرازي، ) 5
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 .حاتمالّرواة الذين ضعفهم اإلمام أبو زرعة ووثّقهم اإلمام أبو  ثّاني:لمطلب الا
سنضُّم ُب ىذا ا١تطلب عددا من الّرواة ا١تختلف فيهم جرحا وتعديال بُت اإلمامُت الكبَتين أيب 
حاًب وأيب زرعة الرازيُت، إذ سيكون الكالم على الّرواة الذين ضعفهم اإلمام أبو زرعة ووثقهم 

 اإلمام أبو حاًب، وعرض ألقوال ألمة الّنقد ُب الرواة والّفصل بينهما بًتجيح.
 أبو عاصم العاباداني: .1

 :، حدث عناٝتو عبد اهلل بن عبيد اهلل، ويقال: ابن عبيد، ويقال: عبيد اهلل بن عبد اهلل
أبان بن أيب عياش، واٟتسن بن ذكوان ، واٟتكم بن جحل، وخالد اٟتذاء، وزياد 

وغَتىم   وىشام بن حسان,وعلي بن زيد بن جدعان، وفالد أيب الورقاء  اٞتصاص،
  وإسحاق بن راىويو، وثوبان بن سعيد بن عزرة السعدي  عنو: آدم بن أيب إياس وحدث

وعلي  علي ابن ا١تديٍتن بن عرفة،وسليمان بن أيب شيخ، و واٟتسن بن الربيع البجلي، واٟتس
 1وآخرون. ابن ىاشم بن مرزوق، وعمرو بن علي الفالس،

 :أقوال الّرازيين في الّراوي 
 قال أبو حاًب: "ليس بو بأس"  -
 2قال أبو زرعة: "شيخ".  -
 :أقوال الّنقاد في الّراوي 
  :القائلون بتضعيفو 

، وذكره ابن حبان ُب الثقات 4،و قال العقيلي:" منكر اٟتديث"3قال أبو داود: "ال أعرفو" 
 5".وقال: "كان ٮتطأ

                                       
 (34/7)مصدر سابق،  الكمال ُب أٝتاء الرجال، هتذيب 1
 (5/101)مصدر سابق،  اٞترح والتعديل، 2
 (34/8)مصدر سابق،  هتذيب الكمال،. 3
 (2/274)مصدر سابق،  الضعفاء الكبَت، العقيلي،. 4
 (7/46)مصدر سابق،  الثقات، .5
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، 2"ليس ْتجة، يأٌب بعجالب" ، ومرة:1و قال الذىيب: "واه، وىو واعظ زاىد إال أنو قدري"   
 .3قال ابن حجر: "لُت اٟتديث"

 :القائلون بتوثيقو 
 "وقال عمرو بن علي الفالس: "كان صدوقا  4قال ٭تي بن معُت:" مل يكن بو بأس ،

 .5ثقة"
  :االخالصة 

ضعيًفا يعترب ْتالو، وأبو زرعة ىنا أراد  بالّنظر ُب أقوال األلمة يتضح أن أبو عاصم العباداين
بلفظة شيخ التضعيف وقد جاءت خالية عن أي قرينة لفظية تبُت ىذا األمر وإ٪تا عرف من 
خالل تتبع حالو فبالرجوع ايل أقوال النقاد ٧تد أنو مل ٭تسن حالو إال ابن معُت وأبو حلتم 

 وعمرو بن علي الفالس واهلل تعاىل أعلم.

 6يدِّ اإلمام أبو ٤تمد السُ  ه(:117)ت: ْبِن أَِبي َكرِيَمةَ الرحمان  إسماعيل بن عبد .1
 أنس بن مالك :عن، حّدث موىل قريش الكبَت اٟتجازي، ٍب الكوُب األعور ا١تفسر،

 وعبد خَت ا٢تمداين، ومصعب بن سعد، وأيب عبد الرٛتن السلمي وخلق  وابن عباس
 وأبو عوانة، وأسباط بن نصرشعبة، والثوري، واٟتسن بن صاحل، : عنوحّدث و 

 7واٟتسن بن علي. وقد رأى أبا ىريرة ،وآخرون

                                       
 (12/143.هتذيب التهذيب، مصدر سابق، ) 1
 (2/457) ،سابق ل، مصدرميزان االعتدا. 2
 653ص:مصدر سابق،  ،بتقريب التهذي .3
 (4/179) ( ، مصدر سابق،تاريخ ابن معُت)رواية الدوري. 4
 (34/7)مصدر سابق،  هتذيب الكمال ُب أٝتاء الرجال،. 5
ينظر: إكمال اإلكمال  .بَاب اْٞتَاِمعٝتي الّسدّي أِلَنَُّو َكاَن ينزل السدة َوقَاَل َغَته َكاَن يَِبيع ا٠ْتمر ُب سدة اْٞتَاِمع يـَْعٍِت  .6

: 1مكة ا١تكرمة، ط -ىـ(، ٖتق: د. عبد القيوم عبد ريب النيب، ن: جامعة أم القرى 629البن نقطة) ت:، 
1410(،3/319.) 

 (.3/371) مصدر سابق،  تاريخ اإلسالم،  .7
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 :أقوال الّرازيين في الّراوي 
 " كتب حديثو وال ٭تتج بوي": قال أبو حاًب -
 1وقال أبو زرعة الرازي: "لُت".  -
 :أقوال الّنقاد في الّراوي 
 :القائلون بتضعيفو 
 3عبد الرٛتان بن مهدي وابن معُت كما ضعفو كل من  2كذبو ا١تعتمر بن سليمان        

فمات   قال: كان بالكوفة كذابانو حدثت عن معتمر، عن ليث، " وقال اٞتوزجاين: 4والفالس
 .7، وضعفو العقيلي6"ْتديثو ٭تتج ال": الطربي وقال،  5"أحد٫تا: السدي والكليب

  :القائلون بتوثيقو 
وقال   8وقال ٭تي بن سعيد القطان: "ما رأيت أحدا يذكر السدي إال ٓتَت وما تركو أحد"     

، وقال أٛتد بن حنبل: "السدي ثقة"، ومرة: "مقارب 9"صاحل يكتب حديثو"ابن ٪تَت: 
قال و  11"عامل بتفسَت القرآن العظيم راويو لو، ثقة"كوُب وقال العجلي:  10اٟتديث صاحل"

  12".قال ُب موضع آخر ليس بو بأسصاحل و : "النسالي
                                       

 (.2/185)مصدر سابق، اٞترح والتعديل،  .1
 (.2/187) سابق،مصدر  إكمال هتذيب الكمال،  .2
 (.1/447مصدر سابق، ) الكامل ُب ضعفاء الرجال، .3
 (.1/236)مصدر سابق، ميزان االعتدال،   4
 (.1/237، )نفس ا١تصدر .5
 (.1/274) مصدر سابق،  ، التهذيب ذيبهت .6
 .(1/87)مصدر سابق، ، للعقيلي الضعفاء .7
 (.1/361)مصدر سابق،  التاريخ الكبَت،  .8
 .(189-2/188) مصدر سابق،  هتذيب الكمال ُب أٝتاء الرجال،إكمال . 9

 (.2/184) مصدر سابق،  اٞترح والتعديل، .10
: 1ا١تدينة ا١تنورة، ط -ٖتق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، ن:مكتبة الدار  ،يلعجلأٛتد امعرفة الثقات،  .11

 (.1/227م، )1985 –ه1405
 (.3/137)مصدر سابق، هتذيب الكمال،   12.
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 3وقال ابن عدي: "ىو عندي صدوق" 2ووثقة ابن حبان 1وقال الّساجي: "صدوق فيو نظر"
وذكره  ُب كتابو  5"حسن اٟتديث" وقال الذىيب: 4وقال ابن األثَت اٞتزري: "كان ثقة مأمونا"

يهم، رمي ، وقال ابن حجر: "صدوق 6من تكلم فيو وىو موثق، وقال: "وثقو بعضهم"
 .7بالتشيع"
 :الخالصة 
والرّاجح أّن "الّسدي" اقرب إىل الّتوثيق ُب رواية اٟتديث فقد أخرج لو االمام مسلم         

، وىذا ما 8ست روايات مصّدرا بعضها ُب أبوابا ُب صحيحو وجعل البعض اآلخر ُب ا١تتابعات
سبب رميو بالّتشيع، ذكر ذىب إليو أبو حاًب، وظاىر كالم من تكلم فيو بضعف إ٪ّتا ىو ب

 ، واهلل اعلم.9ذلك حسُت بن واقد ا١تروزي حُت قال: "إنّو كان يشتم أبا بكر وعمر"
، و ه( 170 - 161أبو اٞتمل اليمامي العجلي)ت: ب : يلقبيوب بن محمدأ .3

، ٭تِت بن أيب كثَت وعطاء بن السالب وقيس بن طلق: ث عنحدّ , يكٌت بأيب سهل، 

                                       
 (.189-2/188) مصدر سابق،  إكمال هتذيب الكمال ُب أٝتاء الرجال، . 1
 (.4/20) مصدر سابق، الثقات ، . 2
 (.237-1/236)مصدر سابق، ميزان االعتدال،  . 3

 .(2/110) مصدر سابق، اللباب ُب هتذيب األنساب،   4.
ُب معرفة من لو رواية ُب الكتب الستة، الذىيب، ٖتق: ٤تمد عوامة أٛتد ٤تمد ٪تر ا٠تطيب، ن: دار القبلة  الكاشف  .5

 (.1/247م، ) 1992 -ىـ  1413: 1مؤسسة علوم القرآن، جدة، ط -للثقافة اإلسالمية 
 .46ص:مصدر سابق، من تكلم فيو وىو موثق،  .6

 .108مصدر سابق، ص: تقريب التهذيب،  7.
 ،1675-1674رقم اٟتديث:   نصراف من الصالة،جواز االباب:  صالة ا١تسافرين،كتاب :   صحيح مسلم،.  8
 اٟتدود،وكتاب:  (،4/200) ، 3789رقم اٟتديث:   ا١تطلقة ثالثا ال نفقة ٢تا،باب :  الطالق،وكتاب:  (،2/153)

رقم  ،مرٖترمي ٖتليل ا٠تباب:  األشربة،وكتاب:  (،5/128) ،4547رقم اٟتديث:  النفساء، تأخَت اٟتد عنباب: 
 ،6641رقم اٟتديث:  فضل الصحابة والذين يلوهنم،باب:  فضالل الصحابة،، وكتاب: (6/89) ،5255اٟتديث:  

(7/186.) 
 .314:صمصدر سابق،   هتذيب التهذيب، .9
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وأبو سهل يوسف بن عطية.  ،عبد اٟتميد بن جعفر :ث عنودّ عبد اهلل بن عتبة وحو 
 1.وأبو سهل ٭تِت بن عثمان البصري. وصيفي بن ربعي

  :أقوال الّرازيين في الّراوي 
 قال أبو حاًب: "ال بأس بو."  -
 2قال أبو زرعة: "منكر اٟتديث." -
  :أقوال الّنقاد في الّراوي 
 :القائلون بتضعيفو 

قال أٛتد بن ، و 4"شيخ ٯتامي ضعيف" ومرة قال:، 3يء"ال ش" :قال عنو ٭تي بن معُت     
الذي يروي عن ٭تِت بن أيب كثَت ال أدري كيف ىو، أو قال: ال  ،أبو اٞتمل اليمامي"حنبل: 

، وقال عنو 6"أيوب بن ٤تمد أبو اٞتمل اليمامي يهم ُب بعض حديثو ، وقال الُعَقيلي:"5"أعرفو
 أو أدري أكان يتَـَعمَّد لف الناس ُب كل ما روى فالاولكنو خكان قَِليل اْٟتديث " ابن حبان:

                                       

(، والكٌت واألٝتاء، للدواليب، ٖتق: أبو قتيبة نظر ٤تمد الفاريايب، 4/313)مصدر سابق،  تاريخ اإلسالم ، :نظري 1.
(2/613.) 

 (.2/257)مصدر سابق، اٞترح والتعديل،  2.

 (.2/257، )نفس ا١تصدر 3.

 (.19-2/18) مصدر سابق،  الكامل ُب ضعفاء الرجال، 4.

أٛتد عبد  -وترتيب: السيد أبو ا١تعاطي النوري موسوعة أقوال اإلمام أٛتد بن حنبل ُب رجال اٟتديث وعللو، ٚتع  5.
 .(1/141) م ، 1997 -ىـ  1417: 1ن: عامل الكتب، ط ٤تمود ٤تمد خليل، -الرزاق عيد 

 . (1/116)، مصدر سابق، لعقيليلالضعفاء الكبَت،  6.
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،وقال البيهقي: "ضعيف عند أىل 2وقال عنو الدارقطٍت: "ضعيف" 1"يقلب َوُىَو اَل يعلم
 .3العلم"
  :مل ٧تد من العلماء من وثّقو غَت اإلمام أيب حاًب. القائلون بتوثيقو 
 :الخالصة 

، تبُت أهّنم ٚتيعا "٤تمد بن أيوب" من خالل ما ٚتعنا من أقوال للّنقاد ُب الرّاوي           
اتفقوا على تضعيفو، وىو ما ذىب إليو أبو زرعة،  وٕتر٭تهم لو مفسر؛ كونو يهم ُب أحاديثو 

 وٮتالف الثّقات.
  (:ه 140 -ه 131 )ت:بصري ال الباىلي حجاج بن فرافصة .4
، و٭تِت بن أيب كثَت  ء بن أيب رباح، وابن سَتين، َوأيب اعن: عطحّدث       عمران اٞتَْْوينِ

 ابن َشْوَذٍب، َوعلي بن بكَّار اْلِمصِّيِصيّ و اىيم بن َطْهَمان، ر الثوري، وإب :عنوحّدث و  وٚتاعة
 4َوآخرون.
 :أقوال الّرازيين في الّراوي 
 قال أبو حاًب: "شيخ صاحل متعبد"  -
 5قال أبو زرعة: "بصري ليس بالقوي".  -
 :أقوال الّنقاد في الّراوي 
  :مل يستوقفنا من األلمة ٦تّن ضعفوه.القائلون بتضعيفو 
 :القائلون بتوثيقو 

                                       

 (.3/183)مصدر سابق، اجملروحُت من احملدثُت والضعفاء وا١تًتوكُت،  1.

، الدَّارقطٍت ُب كتاب السنن من الضعفاء وا١تًتوكُت واجملهولُت، ٤تمد بن ٛتزة ا١تقدسي ا١تعروف بابن زريق َمْن َتكلَّم فيو  2.
م، 2007-ه1428:   1ٖتق، أبو عبد اهلل حسُت بن عكاشة، ن: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  بدولة قطر، ط 

 .32ص: 
مكة ا١تكرمة،  -د عبد القادر عطا، ن: مكتبة دار الباز سنن البيهقي الكربى، أبو بكر البيهقي، ٖتق، ٤تم 3.

 (.5/47) م،1994 –ه 1414الط:
 (.3/629)مصدر سابق، تاريخ اإلسالم،   .4
 (.3/165)مصدر سابق، اٞترح والتعديل،  .5
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وقال  2، وذكره ابن حبان ُب الثقات وقال: "ٮتطئ ويهم"1قال ابن معُت: "ليس بو بأس"      
 .4ر: "صدوق عابد يهم"، وقال ابن حج3ابن شاىُت: "بصري ال بأس بو"

 :الخالصة 
 بالّنظر ُب أقوال العلماء يتضح أّن ما ذىب إليو أبو حاًب ىو الراجح.             

 (: ه 170 - 160)ت: شيخ بصريحماد بن الجعد الهذلي .5
َوُىْدبَُة   د الطياِلِسيو أَبُو دا :عنووحدث  ي ُسَليمَ يب ِ ة، َوثابت، َولَْيِث ْبِن أَ دقَتا :عنحدث     
  .خالد بن

 :أقوال الّرازيين في الّراوي 
 قال أبو حاًب:"ما ْتديثو بأس" -
 5قال أبو زرعة: "بصري لُت". -
 :أقوال الّنقاد في الّراوي 
 :القائلون بالتضعيف 

 اهلل "سبحان:  اٞتعد بن ٛتاد عن علي بن عمرو حدثو حُت مهدي بن الرٛتن قال عبد    
  دينار بن واٟتسن جزي وأيب الرّبي وعثمان ْتر عن ٖتدث أفال اٞتعد بن ٛتاد عن ٖتدث
، وقال ٭تي بن معُت: "ليس 7ي: "ضعيف"ال أبو داود الطيالس، وق6حديث" أصحاب ىؤالء

 بشيء".
                                       

 (.1/463)مصدر سابق، ميزان االعتدال ُب نقد الرجال،  .1
 (.6/203)مصدر سابق، الثقات، البن حبان،  .2
م ، 1984-1404: 1الكويت، ط –تاريخ أٝتاء الثقات، ابن شاىُت، ٖتق: صبحي السامرالي، ن: الدار السلفية  .3
(1/68) . 
 .153مصدر سابق، ص:تقريب التهذيب،  .4
 (.3/134)مصدر سابق، اٞترح والتعديل،  .5
:   1بَتوت، لبنان، ط –العلمية الكامل ُب الضعفاء، البن عدي، ٖتق: عادل أٛتد عبد ا١توجود وآخرون، ن: الكتب  .6

 .(2/244)، م،1997ىـ1418

 (.3/5)مصدر سابق، هتذيب التهذيب،  7 .
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 .2،قال النسالي: "ضعيف"1ومرة : "بصري ليس بثقة وليس حديثة بشيء"
اختلطت  ما ال يتابع عليو، : "يروي عن الثقاتٍب قال "،منكر اٟتديث: " ال ابن حبانوق    

، وقال ابن شاىُت: "بصري ليس بثقة 3"٭تسن أن ٯتيز شيئا فاستحق الًتك عليو صحالفو فلم
 .5وقال ابن حجر: "ضعيف"  4،ضعيف"
 :القائلون بتوثيقو 

 6".حسن اٟتديث ومع ضعفو يكتب حديثو" قال ابن عدي:
 :الخالصة 
بعد دراسة أقوال الّنقاد يتبُت لنا أّن "ٛتاد بن اٞتعد" ضعيف اٟتديث وذلك لكثرة       

 اجملرحُت لو وىذا ما ذىب إليو اإلمام أيب زرعة.
وإسحاق  ثابت البناين9 عن حّدث ،لمي البصريأبو بكر السُّ  : حماد بن يحي األبح .6

  وغَتىم بن أيب طلحة وسليمان التيمي وعبد العزيز بن صهيب وأيب إسحاق السبيعي
يالسي وأبو نعيم ومسلم بن إبراىيم وقتيبة سفيان الثوري وأبو داود الطّ  و:عنحّدث  و

 وآخرون.
  ّاوي:ازيين في الرّ أقوال الر 
 قال أبو حاًب: "ال بأس بو" -
 7وقال أبو زرعة: "ليس بقوي". -

                                       
 .(2/21)مصدر صابق، الكامل ُب ضعفاء الرجال،  .1
/ 1ه، )1396: 1حلب ، ط –ٖتق: ٤تمود إبراىيم زايد ،ن: دار الوعي  أنظر: الضعفاء وا١تًتوكون، النسالي،  .2

19-31.) 
 (.3/5)مصدر سابق، هذيب،  هتذيب الت .3
: 1ابن شاىُت ،ٖتق: عبد الرحيم ٤تمد أٛتد القشقري، ط، تاريخ أٝتاء الضعفاء والكذابُت، أبو حفص عمر بن أٛتد  .4

 .73م، ص:1989-ه1409
 .177ص: مصدر سابق،  تقريب التهذيب،  .5
 (4/341) مصدر سابق،تاريخ اإلسالم،  .6
 (.3/152)مصدر سابق،  . ينظر: اٞترح والتعديل،7
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  :أقوال الّنقاد في الراوي 
 :القائلون بتضعيفو 

 أبو بشر قالقال أبو داود: "ٮتطئ كما ٮتطئ الناس"، وقال البزّار: " ليس بالقوي"، و      
 .2وقال ابن حبان: "ٮتطئ ويهم" ،1"يهم ُب الشيء بعد الشيء" :الدواليب
 :القائلون بتوثيقو 

حنبل: "ما أرى فيو بأسا، وُب رواية ابنو عنو ، وقال أٛتد بن 3قال ٭تي بن معُت :"ثقة"     
، و قال ابن عدي: "بعض حديثو ال يتابع عليو وىو ٦تن يكتب 4قال: صاحل اٟتديث"

 .5حديثو"
 . 7، قال عنو ابن حجر: "صدوق ٮتطئ"6وقال عنو الذىيب: "ثقة، يهم ويتفرد"      
 :الخالصة 

 .٭تي" ٯتكن القول أنّو صدوق حسن اٟتديث  بن :"ٛتاد الرّاوي ُب الّنقاد أقوال عرض بعد    
أبو عمرو وقيل أبو أمية  (:ه 181 - 171 )ت: عبد الحميد بن الحسن الهاللي .7

األعمش وسعيد اٞتريري وقتادة وعبد ا١تلك بن عمَت و٤تمد  :عن حدث ،الكوُب سكن الري
يزيد بن ىارون وىشام بن عبد اهلل  :عنو، وحدث بن ا١تنكدر وأيب إسحاق السبيعي وغَتىم

 جر ا١تروزي،وعلي بن حُ  الرازي وعمر بن ٭تِت بن نافع الثقفي  وسويد بن سعيد الزىري
 8.وغَتىم

                                       

 (.23-3/22)مصدر سابق، هتذيب التهذيب،  1.

 (.6/221) ابن حبان ،مصدر سابق،الثقات، 2.

 (.2/152) مصدر سابق، اٞترح والتعديل،  3.

 (.23-3/22) مصدر سابق، ، التهذيب هتذيب 4.

 (.3/25)مصدر سابق، الكامل ُب ضعفاء الرجال،  5.

مكة  –،ٖتق: ٛتاد بن ٤تمد األنصاري ،ن: مكتبة النهضة اٟتديثة  الذىيبديوان الضعفاء وا١تًتوكُت ،مشس الدين  6.
 (.1/103)م،  1967 -ىـ  1387: 2،ط
 (.1/179) مصدر سابق، تقريب التهذيب،  7.
 (.6/114)مصدر سابق،  هتذيب التهذيب،و (، 4/675)مصدر سابق،  نظر، تاريخ اإلسالم،ي .8
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 :أقوال الّرازيين في الّراوي 
 قال أبو حاًب: "شيخ"  -
 1قال أبو زرعة: "ضعيف". -
 :أقوال الّنقاد في الّراوي 
 :القائلون بتضعيفو 
، وقال ابن 3، وقال العقيلي: "ال يتابع على حديثو"2قال أٛتد بن حنبل: "ال أعرفو"       
 .4"كان ٦تن ٮتطئ حىت خرج عن حد االحتجاج بو إذا انفرد" حبان:

 
 .6وقال ابن شاىُت: "ليس بشيء" 5ذكره الدارقطٍت  ُب كتابو الضعفاء،و        
  :القائلون بتوثيقو 

، وقال ابن حجر: "صدوق 8، وقال مرة عنو: "ثقة"7"ليس بشيء" قال ٭تي بن معُت:     
 .9ٮتطئ"
 :الخالصة 

                                       
 .(6/11) مصدر سابق، اٞترح والتعديل،  .1

: 1بن حنبل، ٖتق: وصي اهلل بن ٤تمد عباس، ن: دار ا٠تاين، الرياض، طاالعلل ومعرفة الرجال، أبو عبد اهلل أٛتد  2.
 .(2/95م، ) 2001 -ىـ  1422

 (.3/45)مصدر سابق، الضعفاء، للعقيلي،  3 .
 .(13/125)مصدر سابق، اجملروحُت ، البن حبان، . 4
الضعفاء وا١تًتوكُت، الدارقطٍت، ٖتق:  د. عبد الرحيم ٤تمد القشقري ،ن: ٣تلة اٞتامعة اإلسالمية با١تدينة ا١تنورة، الم،  .5

 (.2/162الط، د.ت، )
 (.1/134)مصدر سابق، تاريخ أٝتاء الضعفاء والكذابُت، . 6

 .94، ص:كريا ٭تِت بن معُتمن كالم أيب زكريا ٭تِت بن معُت ُب الرجال )رواية طهمان(، أبو ز  7.

ٖتق: د. أٛتد ٤تمد نور سيف، ن:دار ا١تأمون  تاريخ ابن معُت )رواية عثمان الدارمي(، أبو زكريا ٭تِت بن معُت، 8.
  (.1/162) ، ه،1400دمشق ، الط: -للًتاث

 .333مصدر سابق، ص:تقريب التهذيب،  9.
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من خالل الّنظر ُب أقوال الّنقاد اجملرحُت وا١تعّدلُت يبدو أّن "عبد اٟتميد ا٢تاليل" ضعيف       
 اٟتديث غَت ٤تتج بو، وأن حديثو يكتب لالعتبار فقط، وىذا ما ذىب إليو اإلمام أيب زرعة.

اإلمام، العامل احملدث، أبو ٤تمد اٞتهٍت  (:187العزيز بن محمد بن عبيد )ت:عبد  .8
صفوان بن  :حدث عن، قرية ٓتراسان ؛أصلو من دراورد قيل:، راورديموالىم، ا١تدين الدّ 

وشريك بن أيب ٪تر، وجعفر  سليم، وأيب طوالة عبد اهلل، ويزيد بن ا٢تاد، وأيب حازم األعرج
 ويعقوب، شعبة، والثوري، و٫تا أكرب منو، وإسحاق بن راىويو :عنوحدث   الصادق وٚتاعة

 1.ورقي، وعلي بن خشرم، وأبو حذافة السهمي، وأٛتد بن عبدة، وخلق كثَتالدّ 
 :أقوال الّرازيين في الّراوي 
 قال أبو حاًب: "٤تّدث"  -
 2قال أبو زرعة: "سيء اٟتفظ فرٔتا حدث الّشيء فيخطأ".  -
  :أقوال الّنقاد في الّراوي 
 :القائلون بالتضعيف 

عامة أحاديث " وقال أٛتد بن حنبل: "عبد العزيز الدراوردي كتابو أصح من حفظو"، ومرة:
الدراوردي عنده  عبد العزيز" "، وأيضا:الدراوردي عن عبيد اهلل أحاديث عبد اهلل العمري مقلوبة

إذا حدث من حفظو فليس  الدراوردي"ال األثرم قال أبو عبد اهلل :  وق  3"عن عبيد اهلل مناكَت
أو ٨تو ىذا  فقيل لو : ُب تصنيفو ؟ قال : ليس الشأن ُب تصنيفو ، إن كان ُب أصل    يءبش

 .4"كان ٭تدث بأحاديث ليس ٢تا أصل ُب كتابو   يءكتابو وإال فال ش
 :القائلون بتوثيقو 

                                       
 (.369-8/366)مصدر سابق، سَت أعالم النبالء،  .1
 (.5/396)مصدر سابق، اٞترح والتعديل،  .2
د. زياد ٤تمد منصور، ن:مكتبة العلوم  سؤالت أيب داود لإلمام أٛتد بن حنبل، أبو عبد اهلل أٛتد بن حنبل  ، ٖتق: .3

 .222-221ص: ،1414: 1ا١تدينة ا١تنورة، ط -واٟتكم 
 (1/301شرح علل الًتمذي ، ابن رجب، ٖتق: د. نور الدين عًت، ) .4
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معُت: "ليس بو وقال ٭تي بن ، 1ا١تؤمنُت" أمَت يكون أن "يصلح: عيسى بن معن قال          
ومرة: "ىو أثبت من  3وقال مرة عنو: "ما روى من كتابو فهو أثبت من حفظو" ،2بأس"
، وقال العجلي: 5سئل علي بن ا١تديٍت عن الدراوردي فقال: "ىو عندنا ثقة ثبت"، 4فليح"

، وقال ابن حجر: "صدوق  7وقال ابن رجب فيو: "أحد علماء ا١تدينة وثقاهتم" 6"مدين ثقة"
 8٭تدث من كتب غَته  فيخطئ"كان 
 :الخالصة 

بعد الّنظر ُب أقوال الّنقاد يتضح أن عبد العزيز الدراوردي "ثقة" ُب عدالتو ضعيف ُب     
 ضبطو وىو ما ذىب إليو أبو زرعة.

ال ِإن قي ،بن أيب اْلُمغَتَة اْلمدين  سليمان بن ه(: ىو فُليج168)ت:فُليج بن سليمان .9
نعيم اجملمر ونافع موىل ابن عمر َوالزىري  :عن ، حّدتفليحاٝتو عبد اْلملك ولقبو 

  اعةوعباس بن سهل بن سعد َوَعبَدة بن أيب لَبابَة َوَسِعيد بن اْٟتارث اأْلْنَصارِّي َوٚتَ 
نصور م أبو داود الطياِلِسّي َوُشَرْيح بن النُّعمان َو٭تِت الوحاظي وسعيد بن :عنووحّدث 
 9.هم ابنو ٤ُتَمَّدنوخلق م

 وال الّرازيين في الّراوي:أق 

                                       
 (.12/479)مصدر سابق، اريخ اإلسالم، ت .1
 .358ص:  مصدر سابق، تقريب التهذيب،  .2
 .162ص: مصدر سابق، تاريخ أٝتاء الثقات،  .3
 (.12/479)مصدر سابق، تاريخ اإلسالم،  4
عبد سؤالت بن أيب شيبة لعلي بن ا١تديٍت، علي بن عبد اهلل بن جعفر السعدي، أبو اٟتسن ، ٖتق: موفق عبد اهلل  .5

 .127ه، ص:1404: 1الرياض، ط –القادر، ن: مكتبة ا١تعارف 
 .306ص:  مصدر سابق، الثقات، معرفة   .6

 .358ص: مصدر سابق، تقريب التهذيب، .  7
 .358ص: نفس ا١تصدر،  .8

 .(63-24/62)مصدر سابق، الواُب بالوفيات،  9.
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 . 1قال أبو حاًب: "ليس بالقوي" -
 .2وقال أبو زرعة: "ضعيف اٟتديث"  -
 :أقوال الّنقاد في الّراوي 
 :القائلون بتضعيفو 

وذكر  َثاَلثٌَة يـُتـََّقى َحِديثـُُهْم:" ، وقال ا١تظفر بن مدرك:3"حيْ لَ فُ ال ٭تتج بِ " :بو داودأقال      
، وقال علي بن ا١تديٍت: 5معُت: "ليس بقوي وال ٭تتج بو، ضعيف" ، وقال ٭تي بن4فليح فيهم"

 .6"ىو وأخوه عبد اٟتميد ضعيفُت"
 . 8، وقال الذىيب: "ليس با١تتُت، لو غرالب"7وقال ابن شاىُت: "ليس بشيء"        
 :القائلون بتوثيقو 

، قال ابن عدي: 10حبان ُب الثقات، ذكره ابن 9"لَْيَس بِاْلَقِويّ " :َوالنََّساِليّ  اْبن مِعُت قَالَ       
ٮتتلفون فيو وال بأس : "وقال الدارقطٍت، 11"ال بأس بو، لو أحاديث صاٟتة، مستقيمة وغرالب"

 .13وقال ابن حجر: "صدوق كثَت ا٠تطأ"  12"بو
 

                                       
 (.7/85)مصدر سابق، اٞترح والتعديل،  .1
  (.2/36،)مرجع سابقة ، الضعفاء أليب زرع .2

 (.117-1)مصدر سابق،سؤالت بن أيب شيبة لعلي بن ا١تديٍت، .  3
 (.3/466)مصدر سابق،  الضعفاء الكبَت، للعقيلي،  .4
 (.7/46)مصدر سابق، سَت أعالم النبالء،  .5
 (.117-1)، مصدر سابق،  سؤالت بن أيب شيبة لعلي بن ا١تديٍت، علي بن عبد اهلل بن جعفر السعدي، أبو اٟتسن  .6
 .156ص: ، مصدر سابق، تاريخ أٝتاء الضعفاء والكذابُت، ابن شاىُت  .7
 .152ص: مصدر سابق، من تكلم فيو وىو موثق،  .8
 (.2/516)مصدر سابق، ا١تغٍت ُب الضعفاء ،  .9

 (.7/324)مصدر سابق، الثقات، البن حبان،  10.

 (.7/144)مصدر سابق، الكامل ُب الضعفاء،  11.
 (.5/444)مصدر سابق، ميزان االعتدال،  .12
 .448مصدر سابق، ص: تقريب التهذيب،  .13
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  2.وروى لو مسلم حديثا واحدا وىو حديث اإلفك  وأصحاب السنن 1احتج بو البخاري و
 الخالصة:
بعد الّنظر ُب أقوال األلمة اليت تباينت ما بُت ٣ترح ومعدل ٯتكن القول أّن فليح بن          

سليمان صدوق يهم يعترب بو ُب ا١تتابعات والشواىد، وانتقى الّشيخان من حديثو اٟتسن وىو 
 األقرب إىل قول اإلمام أيب حاًب.

 ا١تنذر أيب،: البصري الطّفاوي يكٌت به(187)ت:محمد بن عبد الرحمن .11
  :عنو ، وحّدثجستاينىشام بن عروة وسليمان بن األعمش وأيوب السّ  حدّث عن:

أبو خيثمة زىَت بن حرب وعمر بن ٤تمد الناقد و٤تمد بن عبد اهلل األزدي وعلى بن 
 3.ٛتد بن ا١تقدام العجليأاألشعث  ا١تديٍت وأيب

  ّاوي:ازيين في الرّ أقوال الر 
 " حياناأهم يو أنّ ال إليس بو بأس صدوق صاحل " قال أبو حاًب: -

 4."اٟتديث منكر" وقال أبو زرعة: -
 :أقوال الّنقاد في الّراوي 
 :القائلون بتضعيفو 

 .5قال أٛتد بن حنبل: "كان يدلس"         
 :القائلون بتوثيقو 

                                       
اٞتامع الصحيح، ا١تسمى صحيح البخاري، ٤تمد بن إٝتاعيل البخاري، ٖتق: د. مصطفى ديب البغا، ن : دار ابن  .  1

 (.1/43)، 158،  رقم: باب الوضوء مرتُت مرتُتم، 1987 –ه 1407:   3بَتوت، ط –كثَت،  اليمامة 

 من فضالل أيب بكر الصديق رضي اهلل تعاىل عنو،باب:  فضالل الصحابة رضي اهلل عنهم،كتاب:  ، صحيح مسلم .2
 .(4/1855) ،2382حديث رقم 

 (.309-2/308)مصدر سابق، تاريخ بغداد،  3.
 (.7/323، )ا١تصدر السابق .4
 (.2/308) ،نفس ا١تصدر .5
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قال علي  وقال ٭تي بن معُت: "صاحل، ليس بو بأس" و 1قال أبو داود: "ليس بو بأس"       
ها فرادات وغرالب كلّ إرواياتو عامتها عمن روى " ابن عدي:وقال   2بن ا١تديٍت: "كان ثقة"،

، وقال الذىيب: 3"٤تتمل ال بأس بو، ا ٭تتمل ويكتب حديثو ومل أر للمتقدمُت فيو كالما٦تّ 
 .4"شيخ مشهور، ثقة روى عنو أٛتد والّناس"

 :الخالصة 
 بسبب ضعف أنّو يتضح الطفاوي" ا١تنذر "أبو الرّاوي ُب أقوال من تقدم ما خالل من      
 .حاًب أبو إليو ذىب ما الّصدق، وىو مرتبة إىل الثّقة مرتبة من نزل وبذلك تدليسو

(: ىو معاوية بن إسحاق بن ه 130 - 121ت: )معاوية بن إسحاق .11
يمي وأبيو إبراىيم التّ  :عنحّدث 5يكٌت بأبو األزىر، القرشي التيميطلحة بن عبيد اهلل 

إسحاق بن طلحة بن عبيد اهلل وسعيد بن جبَت وسعيد ا١تقربي وعبد اهلل بن عبيد بن 
عمَت وعروة بن الزبَت وأيب بردة بن أيب موسى األشعري  وعمتو عالشة بنت طلحة بن 

 بن عمو إسحاق بن ٭تِت بن طلحة بن عبيد اهللا :عنوحّدث  وغَتىم عبيد اهلل 
وأبو سعيد الربيع بن عبد اهلل البصري وسفيان و، بن عمر  وإسراليل بن يونس واٟتسن

 6آخرون.الثوري و 
 :أقوال الّرازيين في الّراوي 
 "قال عنو أبو حاًب: "ال بأس بو -
 7وقال أبو زرعة: "شيخ واىي". -

                                       

 .) 7/410)مصدر سابق، كامل ُب ضعفاء الرجال، ال1.
  (.2/308)مصدر سابق، ريخ بغداد، تا .2
 (.7/410)مصدر سابق، الكامل ُب ضعفاء الرجال،  .3
 (.3/618)مصدر سابق، ، ميزان االعتدال ُب نقد الرجال .4
 (.3/535)مصدر سابق، تاريخ اإلسالم،  .5

 (.28/160)مصدر سابق، هتذيب الكمال،  6.

 (.8/381)مصدر سابق، اٞترح والتعديل،  7.
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 :أقوال الّنقاد في الّراوي 
  :مل نقف على َمن ضعفو من العلماءالقائلون بتضعيفو. 
  :القائلون بتوثيقو 
 3وقال العجلي: "كان ثقة" 2، ووثقو اإلمام أٛتد بن حنبل،1قال ٭تي بن معُت: "ثقة"       

، وقال عنو ابن 6وقال الدارقطٍت: "ثقة" 5، وذكره ابن حبان ُب الثقات،4وقال النسالي: "ثقة"
 .8، وأخرج لو البخاري ُب صحيحو7حجر: "صدوق رٔتا وىم"

 :الخالصة 
القول أّن "إسحاق بن معاوية" ثقة ١توافقة الّنقاد بذلك وتضعيف أيب زرعة وحده مردود       

 ألنّو غَت مفسر. 
علي  :عن ، حّدثالبصري، صاحب الطعامه(: 190-ه181)ت:معدي بن سليمان .11

، وأيب ٤تلم اٞتسري وشعيث بن زيد بن جدعان، وعمران القصَت، و٤تمد بن عجالن
، وبـُْندار :عنوحّدث و ليم بن مطَت، ،ومطَت بن مطَت بن س   و٤تمد بن ا١تثٌتَّ  بدُل بن احملربَّ

 9وغَتىم.ٌت، ، وأبو موسى ٤ُتَمَّد بن ا١تث وسليمان بن داود الشاذكوين
                                       

 (.1/170)مصدر سابق، ، -رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معُت 1.

ٖتق: الدكتورة روحية عبد الرٛتن ، ْتر الدم فيمن تكلم فيو اإلمام أٛتد ٔتدح أو ذم، يوسف ، بن ا١تِبـَْرد اٟتنبلي 2.
 (.1/152م(،)1992-ه1413:)1طلبنان ، –السويفي، ن:دار الكتب العلمية، بَتوت 

 (.2/283)مصدر سابق، معرفة الثقات،  3.

خالصة تذىيب الكمال ُب أٝتاء الرجال، أٛتد بن عبد اهلل ا٠تزرجي األنصاري، صفي الدين، ٖتق: عبد الفتاح أبو  4.
 (1/381ىـ،) 1416 :5بَتوت، ط-حلب -دار البشالر-غدة، ن:مكتب ا١تطبوعات اإلسالمية

 .(7/467مصدر سابق، )ن حبان، الثقات، ب 5.

٤تمد مهدي ا١تسلمي و٣تموعة من ا١تؤلفُت، ن: عامل د.موسوعة أقوال أيب اٟتسن الدارقطٍت ُب رجال اٟتديث وعللو،  6.
 (.2/656م، ) 2001: 1بَتوت، لبنان، ط -الكتب للنشر والتوزيع 

 .537مصدر سابق، ص: تقريب التهذيب،  7.

 –ٖتق: عبد اهلل الليثي، ن:دار ا١تعرفة  ا٢تداية واإلرشاد ُب معرفة أىل الثقة والسداد، أبو نصر البخاري الكالباذي، 8.
 (.1/25، )1407: 1بَتوت ،ط

 (.28/258)مصدر سابق،  (، وهتذيب الكمال،4/980)مصدر سابق، تاريخ اإلسالم، ينظر:  .9
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 :أقوال الّرازيين في الّراوي 
 قال أبو حاًب: "شيخ"  -
 1."اٟتديث، ٭تدث عن ابن عجالن ٔتناكَت  واه" قال أبو زرعة الرازي:  -
 الّنقاد في الّراوي: أقوال 
 :القائلون بتضعيفو 
قال ابن حبان: ، و 3"ضعيف"وقال النسالي: ، 2قال البخاري: "منكر اٟتديث ذاىب"و     

وقال  .4"٬توز االحتجاج بو إذا انفرد قات، وا١تلزقات عن األثبات، اليروي ا١تقلوبات عن الثّ "
  .5ابن حجر: "ضعيف"

 :القائلون بتوثيقو 
، وصحح الًتمذي كان من أفضل الناس، وكان يـَُعدُّ من األبدال"اذكوين: قال الشّ       

 .6حديثو"
 :الخالصة 

بالّنظر ُب أقوال الّنقاد نالحظ أّن أغلب أقوا٢تم ذىبت إىل ٕتريح الرّاوي "معدي بن      
 وقد وافقوا بذلك قول أيب زرعة. " سليمان

 

                                       
 (.8/438)مصدر سابق، اٞترح والتعديل، . 1
ٖتق: صبحي السامرالي، أبو ا١تعاطي النوري، ٤تمود خليل الصعيدي، ن:  ،لل الًتمذي الكبَت، أبو عيسى الًتمذي ع .2

 (.1/396، )1409: 1بَتوت، ط –عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية 
دي بن ٤تمد بن سامل آل ٖتق: د. شا، ُب اَٞترح والتَـّْعديل ومعرفة الثّقات والضُّعفاء واجملاىيل، ابن كثَت  التكميل .3

م،  2011 -ىـ1432: 1نعمان، ن: مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وٖتقيق الًتاث والًتٚتة، اليمن ،ط
(1/91.) 
 (.17/381)مصدر سابق، اجملروحُت، البن حبان،  .4
 .540مصدر سابق، ص:تقريب التهذيب،  .5
 (.3/72) مصدر سابق، سنن الًتمذي، .اٞتامع الكبَت،  6
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 .وضعفهم اإلمام أبو حاتمالّرواة الذين وثقهم أبو زرعة المطلب الثّالث: 
سنتناول ُب ىذا ا١تطلب الّرواة ا١تختلف فيهم جرحا وتعديال بُت اإلمامُت الكبَتين أيب       

زرعة وأيب حاًب، إذ سنذكر الّرواة الذين وثقهم اإلمام أبو زرعة وضعفهم اإلمام أبو حاًب مع 
 ُب اٟتكم على الراوي.  إيراد أقوال علماء الّنقد ُب الرّاوي و الفصل بينهما بًتجيح

 ه(:131-111)ت:أحمد بن سليمان بن أبي الطيب مروزي.  .1
عن:  ، حّدثأٛتد ابن أيب الطيب سليمان البغدادي أبو سليمان ا١تعروف با١تروزيىو         

 ةبن علي إبراىيم بن الزىري، وأيب إسحاق إبراىيم بن ٤تمد بن اٟتارث الفزاري، وإٝتاعيل
اٟتميد وسفيان بن  وإٝتاعيل بن ٣تالد بن سعيد ، وبشر بن اٟتسُت ا٢تاليل، وجرير بن عبد

وأبو زرعة عبيد اهلل بن  عنو: البخاري ، وأٛتد بن زكريا بن كثَت اٞتوىري حّدث عيينة  وآخرون
 1.عبد الكرمي الرازي

 :أقوال الّرازيين في الّراوي 
 "كتب عنوأ ضعيف اٟتديث. ادركتو ومل"قال أبو حاًب:  -
 2".كان حافظا، قيل لو: صدوق؟ قال على ىذا يوضع":قال أبو زرعة  -

 :أقوال الّنقاد في الّراوي 
 :القائلون بتضعيفو 

 مل نقف على من ضعفو من  ألمة اٞترح والتعديل، سوى أيب حاًب.           
 :القائلون بتوثيقو 

ضعفو بسببها أبو حاًب وما لو صدوق حافظ لو أغالط قال ابن حجر العسقالين: "          
 .3"ُب البخاري سوى حديث واحد متابعة

 
                                       

تاريخ و (، 45-1/44)مصدر سابق، هتذيب التهذيب، و  (،358-1/357)مصدر سابق، هتذيب الكمال، ينظر: . 1
 .(5/507)مصدر سابق، تاريخ االسالم، و (، 4/395)مصدر سابق،  بغداد،

 .(2/52)، مصدر سابق، .اٞترح والتعديل 2
 .80ص:مصدر سابق، . تقريب التهذيب، 3
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 :الخالصة 
 والقول قول أيب زرعة. 1،روى لو البخاري حديثا واحدا ،حافظ لو أغالطصدوق،      
 (:ه 150 - 141: )ت إسماعيل بن نشيط العامري .2
يِل ْبِن ُعَماَرَة، حّدث عن:      َعْنُو: يُوُنُس ْبُن حّدث وَ ، َوْىِب ْبِن ُمَنبِّوٍ و  َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َوٚتَِ
 2.وآخرون َوُعبَـْيُد اللَِّو ْبُن ُموَسى، َوأَبُو نـَُعْيٍم،  ُبَكَْتٍ 

 :أقوال الّرازيين في الّراوي 
 ."٣تهول ليس بالقوي شيخ"قال أبو حاًب:   -
 3".صدوق"قال أبو زرعة:   -

 :أقوال الّنقاد في الّراوي 
 :القائلون بتضعيفو 

 . 6، وضعفو األزدي5"ليس بالقوي"النسالي : ، وقال 4"ُب إسناده نظر"قال البخاري:       
 :القائلون بتوثيقو 

 مل ٧تد ٦تّن وثّقو من العلماء.    
 :الخالصة 

 والصواب قول أبو حاًب. اتفق ألمة اٞترح والتعديل على تضعيفو    
 (:146الحارث بن عبد الرحمان بن أبي ذباب, )ت: .3

                                       
البخاري، كتاب: فضالل الصحابة، باب: قول النيب صلى اهلل عليو وسلم) لو كنت متخذا خليال(، رقم:  صحيح.  1

3460.  
 .(3/818) مصدر سابق، .تاريخ االسالم، 2
 .(2/202)مصدر سابق، .اٞترح والتعديل، 3
 .(1/252) مصدر سابق، ميزان االعتدال، .4
 .17ص:، مصدر سابق . الضعفاء وا١تًتوكون ، للنسالي،5
 .(2/202) مصدر سابق، . اٞترح والتعديل، 6
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 :عن ي، حّدثاٟتارث ابن عبد الرٛتن ابن عبد اهلل ابن سعد ابن أيب ذباب الدوسىو       
 حّدث وسليمان بن يسار وبسر بن سعيد يعبد الرٛتن بن مهران ويزيد بن ىرمز وسعيد ا١تقرب 

ابن جريج وعبد العزيز بن ٤تمد وحاًب بن اٝتاعيل  وعاصم بن عبد العزيز وابو خالد  :عنو
 1وآخرون. وان بن عيسىاالٛتر وصف
 :أقوال الّرازيين في الّراوي 

حاديث منكرة وليس بذاك بالقوى يكتب ي أيروى عنو  الدراوردقال أبو حاًب :" -
 ."حديثو

 2قال ابو زرعة : "ال بأس بو". -
 :أقوال الّنقاد في الّراوي 

 :مل ٧تد َمن ضعفوه سوى أبو حاًب. القائلون بتضعيفو 
 :القائلون بتوثيقو 

 .4،  وقال ابن حجر: "صدوق"3قال ابن معُت:" مشهور"       
 :الخالصة 

  ُب ما يروي عن الدراوردي، واهلل أعلم.شيخ ال بأس بو، إاّل         
 (:ه 131 - 111: , )تحكيم بن جبير االسدي كوفى .4

 :عنو حّدثسعيد بن جبَت وابراىيم النخعي و٤تمد بن عبد الرٛتن بن يزيد  :عنحّدث       
 .سفيان وشعبة واسراءيل وعلى بن صاحل وشريك

 :أقوال الّرازيين في الّراوي 
وىو ضعيف اٟتديث، منكر اٟتديث، لو رأى غَت ٤تمود، نسأل اهلل قال أبو حاًب: " -

 .السالمة
                                       

 (.2/271)مصدر سابق،  الكبَت،  تاريخال(، 3/79) ، مصدر سابق، اٞترح والتعديل1.
 (.3/80، )نفس ا١تصدر .2

 (. 3/80. نفسو ا١تصدر، ) 3
 .146ص:مصدر سابق، .تقريب التهذيب، 4
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 1."٤تلو الصدق ان شاء اهلل، يءُب رأيو ش"زرعة:  وبأقال  -
 :أقوال الّنقاد في الّراوي 
 :القائلون بتضعيفو 

الكوُب "قال أبو اٟتسن العجلي: ، و 2"ضعيف اٟتديث مضطربقال أٛتد بن حنبل: "      
اَرُقْطٍِتُّ: ، و 3"ضعيف اٟتديث، غال ُب التشيع ضعيف ، وقال ابن حجر: "4"َمتـُْروكٌ "قال الدَّ

 .5"رمي بالتشيع
 :القائلون بتوثيقو 

 .6"لَْيَس بِاْلَقِويِّ ": يسالالنّ قال      
 :الخالصة 

 ، واهلل أعلم.كثَت الوىم فيما يرويضعيف اٟتديث، رمي بالتشيع        
 ه(:114)ت:ينشجاع بن الوليد بن قيس السكو  .5
 حّدث  الكوُب إمام ٤تدث نزيل بغداد 7أبو بدر شجاع بن الوليد بن قيس السكوينىو       

َعن: ِإْٝتَاِعيل ْبن جعفر ا١تدين، وإٝتاعيل بن عياش، وبقية ْبن اْلَولِيِد، وأيب أسامة ٛتاد ْبن 
َنة، وأبيو َأيب بدر شجاع ْبن الوليد السكوين، وَشرِيك ْبن َعبد اللَِّو  أسامة، وسفيان ْبن ُعيَـيـْ

 ْبن ا١تبارك، وعبد اهلل النخعي، وشعيب ْبن الليث ْبن سعد، وضمرة ْبن ربيعة الرملي، وَعْبد اهلل

                                       
 .(202-3/201)مصدر سابق، . اٞترح والتعديل، 1
وآخرون، مرجع السيد أبو ا١تعاطي النوري :موسوعة أقوال اإلمام أٛتد بن حنبل ُب رجال اٟتديث وعللو، ٚتع وترتيب. 2

 .(1/290)سابق، 
 .(4/116)مصدر سابق، . اكمال هتذيب الكمال ، 3
 -ىـ  1:1424لبنان، ط –سنن الدارقطٍت، للدارقطٍت، ٖتق: شعيب االرنؤوط وآخرون، ن: مؤسسة الرسالة، بَتوت .4

 .(3/29م ، ) 2004
 .176ص:مصدر سابق، تقريب التهذيب، 5
 .30ص: مصدر سابق، . الضعفاء وا١تًتوكون، للنسالي، 6
مصدر ينظر: سَت أعالم النبالء،  .كون بن أشرس بن ثوركون، وىو بطن من كندة، نسبة إىل السّ . ىذه النسبة إىل السّ 7

 (.9/353)سابق، 
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مذّي وابن ماجوأصحاب السنن الثالثة  َعنو: مسلم، و وغَتىم، وحّدث ْبن ٪تَت   أَبُو داود والًتِّ
 1.وإبراىيم بن إسحاق اٟتريب

  :أقوال الّرازيين في الّراوي 
 شيخ ليس با١تتُت، لُت اٟتديث، ال ٭تتج بو، إال إن عنده عن ٤تمد بن"قال أبو حاًب:  -

 "بن علقمة أحاديث صحاح عمرو
 2".ال بأس بو"قال أبو زرعة:  -
 :أقوال الّنقاد في الّراوي 

  :مل ٧تد ٦تّن قام بتضعيفو سوى اإلمام أيب حاًبالقائلون بتضعيفو. 
 :القائلون بتوثيقو 

أقوا٢تم  معظم الحظنا أنّ "شجاع بن الوليد" اوي من خالل تتبعنا ألقوال النقاد ُب الرّ و       
، 4: "ثقة"٭تِت بن معُتقال ، و 3"شجاع بن الوليد ثقة"قال ابن ٪تَت:  حيث: وثيقو تذىبت إىل 

، وقال ابن 6"أرجو أن يكون صدوقا، وقال أٛتد بن حنبل: "5: "ثقة"إسحاق بن منصورو 
 . 7"ورع لو أوىامصدوق  "حجر:
 :اٞترح ، وذلك التفاق  معظم ألمة بُت أن الرّاوي "شجاع بن الوليد" صدوقيت الخالصة

 اإلمام أيب زرعة ُب ما وصفوه بو، وكما والتعديل على توثيقو وبذلك يكون قد وافقوا قول
 .8اواحد االبخاري حديث روى لو 

                                       

 .(23-31/22)سابق،  مصدرهتذيب الكمال، 1.
 (.4/379)مصدر سابق،  . اٞترح والتعديل،2
 (.6/220)مصدر سابق، . اكمال هتذيب الكمال، 3
  (.4/379)مصدر سابق، . اٞترح والتعديل، 4
 .(31/69)مصدر سابق، هتذيب الكمال، . 5
ى اهلل بن ٤تمد عباس، ن: الدار ٛتد بن حنبل، ٖتق: د.وصرواية ا١تروذي، أل اٞتامع ُب العلل ومعرفة الرجال . ينظر:6

 (.9/354)مصدر سابق، سَت اعالم النبالء، و  ، 126م، ص: 1988 -ىـ  1408: 1ا٢تند، ط –السلفية، بومباى 
 .264ص:مصدر سابق، . تقريب التهذيب، 7

 .3950صحيح البخاري، ٤تمد بن إٝتاعيل البخاري، كتاب: ا١تغازي، باب: غزوة اٟتديبية، رقم :.  8
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 ه(:111, )ت:شهر بن حوشب االشعري .6
والشامي   ويقال: أبو عبد اهلل، ويقال: أبو عبد الرٛتن، ويقال: أبو اٞتعد أبو سعيد، ىو     

أم َسَلَمَة   حّدث عن: اٟتمصي، ويقال: الدمشقي، موىل أٝتاء بنت يزيد بن السكن األنصارية.
وأم الدرداء و  وعالشة أم ا١تؤمنُت، وأم حبيبة بنت أيب سفيانو  أٝتاء بنت يزيد بن السكن

بن عمرو وعبد اهلل   الصغرى، وأم سلمة زوج النيب صلى اهلل عليو وسلم، وأم شريك األنصارية
قتادة ومشر ْبن عطية واْبن َأيب حسُت واْبن  : َعْنوُ  ، حّدثبالل ا١تؤذن، و وعبد الرٛتن بن عنم

 1وآخرون. وعقبة بن عبد اهلل الرفاعيوقتادة و٤تمد بن ذكوان  خثيم
 :أقوال الّرازيين في الّراوي 

 ابو حاًب : "ال ٭تتج ْتديثو" -
 2ابو زرعة: "ال بأس بو". -

  في الّراوي:أقوال الّنقاد 
 :مل نقف على ٦تّن ضعفو غَت اإلمام أبو حاًب. القائلون بتضعيفو 
 :القائلون بتوثيقو 

وقال  4و"ووثق –ما احسن حديثو "ٛتد بن حنبل: ، وقال أ3بت"ث "٭تِت بن معُت :قال       
، وقال النسالي: "ليس 6، وقال العجلي: "شامي، تابعي، ثقة"5يعقوب بن شيبة: "ثقة"

  8.صدوق كثَت اإلرسال واألوىام، وقال ابن حجر: 7بالقوي"

                                       
 .(259-4/258) ، مصدر سابق، التاريخ الكبَتو (، 581-12/578)  مصدر سابق،ينظر: هتذيب الكمال،  .1

 .(4/383)مصدر سابق، اٞترح والتعديل، 2.
 (.4/434تاريخ بن معُت ، مصدر سابق، )  3.

اٞترح ، و 75ْتر الدم فيمن تكلم اإلمام االمام أٛتد ٔتدح أو ذم ،ألٛتد بن حنبل، مصدر سابق، ص:  ينظر: .4
 .(4/383)، مصدر سابق، والتعديل

 .(12/585)مصدر سابق، .هتذيب الكمال، 5
 .(1/461)مصدر سابق، الثقات، معرفة .6
 .56صمصدر سابق،  . الضعفاء وا١تًتوكون ، النسالي،7

 .269ص:مصدر سابق، تقريب التهذيب، 8.
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 :الخالصة 
يتبُت ٦تّا تقدم أّن الرّاوي ثقة لكثرة القاللُت بذلك ولعّل سبب تضعيف أيب حاًب بتضعيفو       

 لو؛ أنو كان يرسل وأنو كان يهم، وىذا ما قد أشار إليو ابن حجر.)ثقة يرسل(
، أَبُو سلمة يابن عمارة الشعيثىو  ه(:111)ت:عْبد الرَّْحَمن بن حماد بن شعيث, .7

روبة، وسفيان الثوري، وصاحل ْبن مسلم عَعن: َسِعيد ْبن أيب  ، حّدثالعنربي الَبْصرِيّ 
عنو: البخاري، وإبراىيم بن أٛتد  ، وغَتىم. وحّدثالعجلي البكري، وعباد ْبن منصور

إبراىيم بن عبد اهلل بن النعمان األزدي، وإبراىيم بن راشد األدمي، وأبو مسلم 
 1، وآخرون.الكشي، وأٛتد بن ٤تمد بن شبويو ا١تروزي

 :أقوال الّرازيين في الّراوي 
 . "ليس بالقوى، كدت أن أدركو"قال أبو حاًب:  -
 2".ال بأس بو يبصر "قال أبو زرعة:  -

 :أقوال الّنقاد في الّراوي 
  :اًب.مل ٧تد ٦تّن قام بتضعيفو سوى اإلمام أبو حالقائلون بتضعيفو 
 :القائلون بتوثيقو 

صدوق "ابن حجر العسقالين : وقال فيو ، 4قال الدارقطٍت: "ثقة", و3قال ابن حبان: "ثقة"    
 .5"رٔتا أخطأ
 :الخالصة 

 اتفق ألمة اٞترح والتعديل على توثيقو، والقول ما ذىب إليو  أيب زرعة.       

                                       

 (.70-17/69)مصدر سابق،  هتذيب الكمال،1.
 .(5/226)مصدر سابق،  .اٞترح والتعديل،2
 (، 8/378)مصدر سابق، بن حبان، ا. الثقات، 3
سؤاالت اٟتاكم النيسابوري للدارقطٍت، أبو اٟتسن علي بن عمر  الدارقطٍت ،ٖتق: د. موفقنب عبد اهلل بن عبد القادر، . 4

 .235: ص، 382، ،رقم1984 – 1404: 1الرياض، ط –ن: مكتبة ا١تعارف 
 .339 ص:سابق،  مصدر. تقريب التهذيب، 5
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 (:130-121)ت:كوفيالعبد اهلل بن شريك العامري  .8
َعن: بشر بن غالب األسدي، واٟتارث بن مالك، وَعْبد اللَِّو ْبن الزبَت، وعبد اهلل ْبن حّدث     

َعنو: إسراليل بن يُوُنَس ، وجابر بن  وغَتىم، وحّدث عباس، وعبد اللَّو ْبن ُعَمر ْبن ا٠تطاب،
َنة وأَبُو اٟتر النخعي، وزكريا ْبن َعبد اهلل بن يزيد الصهباين، وسفيان الثوري، وسفيان  بن ُعيَـيـْ

 1.اأَلحوص سالم ْبن سليم، وعبد اهلل ْبن الزبَت األسدي والد أيب أٛتد الزبَتي
 :أقوال الّرازيين في الّراوي 

 . "ليس بقوي"قال أبو حاًب:  -
 2".ثقة "كوُب  وقال أبو زرعة: -

 :أقوال الّنقاد في الّراوي 
 :القائلون بتضعيفو 

يْغُلو يعٍِت  نكان ٦ت"قَاَل اْلعقيلي: ، و 3"٥تتاري كذاب": اٞتوزجاينقال إبراىيم بن يعقوب       
 ًا ُب التشيع يروي عن األثبات ما ال يشبو حديثيكان غال، وقال ابن حبان: "4"ُب التَشيُّع

أبو  قالو   5"فالتنكب عن حديثو أوىل من االحتجاج بو، وقد كان مع ذلك ٥تتاريا، الثقات
 . 7، وقال السعدي: "كذاب"6"اليسَت شيءاٟتديث إال الليس لو من "بن عدي: أٛتد 

 :القائلون بتوثيقو 

                                       
 (.15/87)مصدر سابق،  ،هتذيب الكمال.1
 (.5/81) مصدر سابق، . اٞترح والتعديل، 2
 -ه1405احوال الرجال، ابراىيم بن يعقوب اٞتوزجاين، ٖتق: صبحي البدري السامرالي، ن: مؤسسة الرسالة، ينظر: . 3

 (.15/88)مصدر سابق، هتذيب الكمال، و ، 49بَتوت، ص
 .(2/266)مصدر سابق،  (، الضعفاء الكبَت، العقيلي،3/443)مصدر سابق، .تاريخ االسالم، 4
 .(10/519)مصدر سابق، بن حبان، ا.اجملروحُت 5
 (5/286،)مصدر سابق، . الكامل ُب الضعفاء ، 6
، 1406: 1طبَتوت،  –ن: دار الكتب العلمية  الضعفاء وا١تًتوكون، البن اٞتوزي ، ٖتق: عبد اهلل القاضي،. 7
 .(5/286) مصدر سابق، (،الكامل ُب الضعفاء ، 2/127)
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: إسحاق ْبن َمْنُصورقال ابن معُت: "ثقة"، وقال أٛتد بن حنبل: "كوُب ثقة"، وقال        
 :ُب موضع آخرأيضا وقال ، 3، وقال النسالي: "ليس بالقوي"2وقال ابن حبان: "ثقة" 1"ثقة".

ثقة ومن  "وقال يعقوب بن سفيان: ، 5الدارقطٍت: "كوُب، ال بأس بو" ،  وقال 4"ليس بو بأس"
 .6"كرباء أىل الكوفة، ٯتيل إىل التشيع

  :الخالصة  
و٪تيل إىل تضعيف الرّاوي "عبد اهلل بن شريك" وذلك لوجود سبب قوي لتجر٭تو     

 7.السِّتَّةِ  تبا ُب الكئً يْ مل ٮُتَرِّجوا لو شوىو غلوه ُب التشيع ووصفوه بالكذب، وألنو 
عبد اهلل بن نَاِفع بن أيب نافع الصَّالِغ القرشي ىو : ه(206،)ت:عبد اهلل بن نافع .9

 أسامة بن زيد الليثي وداود الفراء  :عن ، حّدثا١تخزومي موالىم، أبو ٤تمد ا١تدين
أٛتد  :عنو حّدث ،وابن أيب الزناد والليث بن سعد ومالك بن أنس وبو تفقو وأكثر عنو

  8.بن صاحل ا١تصري وا٠تالل، والزبَت بن بكار وسحنون ويونس بن عبد األعلى 
  9."كان قد لزم مالك بن أنس لزوما شديدا ال يقدم عليو أحدا  "٤تمد بن سعد: فيو قال    
 10."كان صاحب رأي مالك، ومفيت أىل ا١تدينة برأي مالك  "قال أٛتد بن حنبل:و 

 أقوال الّرازيين في الّراوي: 

                                       
 (.5/81)، مصدر سابق، .اٞترح والتعديل1
 .(5/22) مصدر سابق،  الثقات، البن حبان،. 2

 (.5/253)مصدر سابق، هتذيب التهذيب، 3.
 .65:ص ، مصدر سابق، للنسالي ينظر: الضعفاء وا١تًتوكون،. 4

للدارقطٍت، أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن غالب، أبو بكر ، ا١تعروف بالربقاين،ـ ٖتق: عبد الرحيم ٤تمد سؤاالت الربقاين 5. 
 .39 :ه، ص1404:  1الىور، باكستان، ط -أٛتد القشقري، ن: كتب خانو ٚتيلي 

 (. 7/401) مصدر سابق، . إكمال هتذيب الكمال ُب أٝتاء الرجال،  6
 (8/150)مصدر سابق،. تاريخ اإلسالم،  7
 (.373-10/371،  وسَت أعالم النبالء، مصدر سابق، ) 326ص:مصدر سابق،تقريب التهذيب، ينظر: .  8
  (.10/373) ،نفسو ا١تصدر 9.

 (.5/184اٞترح والتعديل، مصدر سابق، )  10.
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 قال أبو حاًب: "ليس باٟتافظ ىو لُت ُب حفظو وكتابو أصح" -
 1قال أبو زرعة: "ال بأس بو". -

 :أقوال الّنقاد في الّراوي 
 :القائلون بتضعيفو 

مل يكن صاحب وقال اٛتد بن حنبل: " 2وقال علي بن ا١تديٍت: "يروي أحاديث منكرة"      
وقال ، 3"ُب اٟتديث بذاكمل يكن  حديث، كان ضيقا فيو، وكان صاحب رأي مالك،

 . 5يعرف حفظو وينكر وكتابو أصح "وقال ُب موضع آخر: "  4البخاري:" ُب حفظو شيء"
 :القائلون بتوثيقو 

  8"لَْيَس بِِو بَْأسٌ  "َوقَاَل النََّساِليُّ:، 7، وقال العجلي: "ثقة"6قال ٭تِت ابن معُت: "ثقة"       
وذكره ابن حبان ُب كتاب الثقات، وقال: " كان صحيح الكتاب وإذا حدث من حفظو رٔتا 

وقال   10، وقال ا٠تليلي: "روى عنو الشافعي أحاديث، لكن اٟتَُفاظ مل يرضوا حفظو "9أخطأ"
، وقال مرة: " الفقيو صاحب 12، وقال ُب موضع آخر :" ثقة لينو بعضهم"11الذىيب: "وثق"

                                       

   (.5/184)ا١تصدر السابق ،  1 .
 (.2/513)مصدر سابق، ميزان االعتدال،  . 2
 .91تكلم فيو اإلمام أٛتد ٔتدح أو ذم، بن ا١تربد اٟتنبلي، مصدر سابق، ، ص:. ينظر:  ْتر الدم فيمن  3
حلب ،  -: دار الوعي ، مكتبة دار الًتاث ، ن: ٤تمود إبراىيم زايد.التاريخ األوسط، حملمد بن اٝتاعيل البخاري، ٖتق 4

 (.2/309م، )1977 -ه 1397: 1، طالقاىر
 .( 213/  5)مصدر سابق،  التاريخ الكبَت، .  5
،مصدر سابق، الكامل ُب الضعفاء ، و 153ينظر: من كالم أيب زكريا ٭تِت بن معُت ُب الرجال، مصدر سابق، ص:. 6
(5/398). 

 (.2/63)مصدر سابق، . معرفة الثقات،  7
 .(16/211)مصدر سابق،  هتذيب الكمال ، ينظر:  . 8
 (.8/348)مصدر سابق،البن حبان،  ،. الثقات 9

 (. 1/227)مصدر سابق، معرفة علماء اٟتديث،  . اإلرشاد ُب 10
 (.2/513.ينظر: ميزان االعتدال، مصدر سابق، ) 11
 .230. ديوان الضعفاء وا١تًتوكون، مصدر سابق، ص: 12
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ِسَوى )َصِحْيِح  َوَعْبُد اهلِل الصَّاِلُغ َحِديـْثُُو ٥ُتَرٌَّج ُب الُكُتِب السِّتَّةِ ، وقال أيضا:" 1مالك"
 ، قال الدارقطٍت:3وقال ابن حجر: "ثقة صحيح الكتاب، ُب حفظو لُت" ، 2"الُبَخارِيِّ(

 .4" فقيو يعترب بو"
 :الخالصة 

نا أنو ثقة، صحيح يًتجُح ل"،  بن نافعاهلل عبد"بعد الوقوف على أقوال العلماء ُب         
الكتاب، ُب حفظو شيء، وثقو عدد كبَت من النقاد، أما الذين ضعفوه وتكلموا فيو فلم يذكروا 

 ، والقول قول أيب زرعة، واهلل أعلم. 5سبب اٞترح والضعف، وقد روى لو مسلم مقرونا بغَته
 ه(صاحب المغازي والسير:151)ت:محمد بن إسحاق بن يسار .10
معبد بن كعب  :عن ، حّدث٤تمد بن إسحاق بن يسار بن خيار ويقال كومان ا١تدين       

جرير بن حازم وعبد اهلل وآخرون، وحّدث عنو:  اٟتارث التيمي بن مالك و٤تمد بن إبراىيم بن
وزىَت بن معاوية  سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن اٟتجاج،بن سعيد بن أيب ىند  و 

 6وغَتىم كثَت .وأبو عوانة وابن إدريس 
 :أقوال الّرازيين في الّراوي 

 ."ليس عندي ُب اٟتديث بالقوى ضعيف اٟتديث"قال أبو حاًب:  -
 7".صدوق"قال أبو زرعة:   -

 :أقوال الّنقاد في الّراوي 
 :مل ٧تد ٦تن ضعفوه إال اإلمام أبو حاًب  القائلون بتضعيفو. 

                                       
 .114ص: مصدر سابق،  من تكلم فيو وىو موثوق، . 1
 .(10/372سَت اعالم النبالء، مصدر سابق، ).  2
 .326سابق، ص: . تقريب التهذيب، مصدر 3
 (.2/380، ٤تمد مهدي ا١تسلمي، مرجع سابق، )وعللو اٟتديث رجال ُب الدارقطٍت اٟتسن أيب أقوال موسوعة.  4
، 938. صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب الصالة على النيب صلى اهلل عليو وسلم بعد التشهد، حديث رقم: 5
 (، من طريق عبد اهلل بن نافع وروح ابن عبادة.2/16)
 .(3/468)، مصدر سابق، وميزان االعتدال (،39-9/38)مصدر سابق، هتذيب التهذيب، .ينظر: 6
 .(7/192)مصدر سابق،  . اٞترح والتعديل،7
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 :القائلون بتوثيقو 
رمي بالقدر، وكان أبعد "بن عبد اهلل بن ٪تَت: اوقال ٤تمد قال شعبة: "ىو صدوق"،      

  3" ُىَو َصاحل وسط "وقال ابن ا١تديٍت: ، 2"ثقة، وليس ْتجة"وقال ابن معُت:  1".الناس منو
وقال  ،5"ثقة " مدينقال أٛتد بن عبد اهلل العجلي:  ،4"حسن اٟتديث"قال أٛتد: و       

، وقال الذىيب: "حسن اٟتديث 7"ال ٭تتج بو"الدارقطٍت: ،  وقال 6"ليس بالقوي"النسالي: 
 .8صاحل اٟتال صدوق وما انفرد بو ففيو نكارة، فإن ُب حفظو شيئا"

 :الخالصة 
سبب قوي ٬تزم بضعفو  حضور وذلك لعدم"اوي " ٤تمد بن إسحاق و٪تيل إىل توثيق الرّ      

إال لوجود بعض أحاديثو مناكَت، وقول بعضهم بـأنو ليس ْتجة  أو ٕتر٭تو، ورغم ذِكر بعضهم 
 .ما جعلنا على تردد ُب تضعيفو ه  كما ذكرنا آنفا وىوو أن أشهر ألمة اٞترح والتعديل قد وثق

 ه(:181)ت:, أبو محمد الكوفي القاضييج النخعرا نوح بن د .11
 يف، وسليمان األعمش، وسعد ابن طر عن: إٝتاعيل بن أيب خالد، وزفر بن ا٢تذيل حّدث    

عنو:  ، وغَتىم وحّدثوعبد اهلل بن شربمة، وفطر بن خليفة، و٤تمد بن إسحاق بن يسار
وسعيد بن منصور،   إٝتاعيل بن موسى الفزاري السدي، واٟتسن ابن عمر بن شقيق البلخي

 9وآخرون. وأبو نعيم ضرار ابن صرد، وعثمان بن أيب شيبة
 :أقوال الّرازيين في الّراوي 

                                       

 (.3/469)مصدر سابق، ، وميزان االعتدال، 341ص:مصدر سابق، ينظر: ديوان الضعفاء وا١تًتوكُت ،  1 .
 (.3/225، ). تاريخ بن معُت ) رواية الدوري(، مصدر سابق 2

 .89، مصدر سابق، ص: علي بن عبد اهلل بن جعفر السعدي، أبو اٟتسنسؤاالت ابن أيب شيبة لعلي بن ا١تديٍت،   3.
 .61اٞتامع ُب العلل ومعرفة الرجال ألٛتد بن حنبل )رواية ا١تروذي(، ألٛتد بن حنبل، مصدر سابق، ص:  4. 

 (.2/232. معرفة الثقات، للعجلي، مصدر سابق، )  5
 .90، للنسالي، مصدر سابق، ص: الضعفاء وا١تًتوكون.  6
 .(3/469)، مصدر سابق، ميزان االعتدالو  ،341:صمصدر سابق، ديوان الضعفاء وا١تًتوكُت ،  . ينظر:7
 .(3/475) ،نفس ا١تصدر . .8
 .(30/44)مصدر سابق، ، هتذيب الكمال ينظر: .9
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 . "ليس بالقوي"ال أبو حاًب: ق  -
 1".أرجو أن يكون ال بأس بو"وقال أبو زرعة:  -

 :أقوال الّنقاد في الّراوي 
 :القائلون بتضعيفو 

ديٍت: 2"قضى سنتَـُْت َوُىَو أعمى كذاب خبيث"قال ابن معُت:       
َ
نوح "، وقال علي بن ا١ت

وقال البخاري:  ،3"اٟتديث بذاكبن َدرَّاج، وأسد بن عمرو وعلي بن غراب طبقة مل يكونوا ُب 
: و  5"زالغ"اٞتوزجاين:  وقال ،4"ليس بذاك" وقال النَّساليُّ: ، 6"ضعيف اٟتديث"قال الِعْجليُّ
 .9، وقال ابن حجر :"مًتوك"8"ضعيف"وقال الدارقطٍت: ، 7"ضعيٌف، مًتوك اٟتديث"

 :القائلون بتوثيقو 
 مل ٧تد من قام بتوثيقو إال اإلمام أبو زرعة.      

 :الخالصة 
يتبُت ٦تّا سبق أّن الرّاوي ضعيف لكثرة القاللُت بذلك، وكان تضعيفهم مفسرا كونو      

خبيث، حيث كان ٭تدث وىو أعمى وال ٮترب الناس بأنو أعمى مدة ثالث سنُت، ومل يكن 
 يدري اٟتديث وال ٭تسن شيئا، واهلل أعلم.

 (:ه 180 - 171ت:  (, يزيد بن معاوية أبو شيبة الخراساني .12

                                       
 .(8/484)مصدر سابق، ، . اٞترح والتعديل1

 (.3/362. تاريخ بن معُت) رواية الدوري(، مصدر سابق، ) 2
 (.1/410، البن كثَت، مصدر سابق، )التَّْكميل ُب اَٞترْح والتـَّْعِديل وَمْعرِفة الثِـَّقات والضُّعفاء واجمَلاِىيلينظر:  . 3
 (.08/112.الّتاريخ الكبَت، مصدر سابق، ) 4
 .57مصدر سابق، ص:  احوال الرجال،. 5
 (.2/320معرفة الثقات ، مصدر سابق، ).  6
 .101.الضعفاء وا١تًتوكون ، للنسالي، مصدر سابق، ص: 7
 .(410-1/409)مصدر سابق، بن كثَت، ا التَّْكميل ُب اَٞترْح والتَـّْعِديل وَمْعرِفة الثِـَّقات والضُّعفاء واجمَلاِىيل،ينظر: . 8
أبو عمرو نور الدين السدعي الوصايب ،ن: «، التقريب»ٖتفة اللبيب ٔتن تكلم فيهم اٟتافظ ابن حجر من الرواة ُب غَت .9

 .(2/124م ،) 2010 -ىـ  1431: 1مصر ،ط-مكتبة ابن عباس للنشر والتوزيع، ا١تنصورة 
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 1.عنو سعيد بن سليمان الواسطي حّدث ،عن ابن اىب مليكة حّدثسكن مكة          
 :أقوال الّرازيين في الّراوي 

 "منكر اٟتديث، ليس بالقوى": قال ابو حاًب -
 

 2."ىو صاحل"قال أبو زرعة:  -
 :أقوال الّنقاد في الّراوي 
  :والّتعديل سوى اإلمام أبو مل ٧تد َمن ضعفو من ألمة اٞترح القائلون بتضعيفو

 حاًب.
 :القائلون بتوثيقو 

 .4ابن حجر العسقالين : ال بأس بو ، وقال 3ُب الثقات ابن حبان  ذكرهلقد           
 :الخالصة 

، مل ٮُترِج لو أحد من الكتب الستة.يعترب بو ُب ا١تتابعات والشواىد اٟتديث، ضعيف        

                                       
 (.7/767. تاريخ اإلسالم، مصدر سابق، )1
 (.9/287)مصدر سابق، . اٞترح و التعديل، 2
 (.7/627الثقات ، البن حبان، مصدر سابق، ). 3 

 .605ص: مصدر سابق، تقريب التهذيب ، 4.
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 خــــــــــــــــاتـــــــــــــــمــــــــــــة
اٟتمد هلل الذي بنعمتو تتم الصـــالــــحات، فهذا ذكر ألىم النتالج اليت توصلنا إليها من      

  خالل ىذه الدراسة، وذكر أىم التوصيات: 
والورع واألمانة ُب استخدام األلفاظ والعبارات  عديلالدقة العلمية لإلمامُت ُب اٞترح والتّ  (1

 .ووزن الرواة ٔتيزان العدل
قدية اليت ٖتتاج إىل بيان كيبات  النّ استعمال اإلمامُت أيب حاًب وأيب زرعة بعض الًتّ  (2

 : لفظة "يكتب حديثو".مدلوالهتا عند٫تا، نظرا لتوسعهما ُب تلك ا١تصطلحات، مثل
م قويل  أيب حاًب وأيب زرعة ، وقع فيهم االختالف بُت واة الذين اختلفت فيهأغلب الرّ  (3

 .األلمة
أصاب فيهم أبو زرعة قول  "راويا"12واة الذين ضعفهم أبو حاًب ووثقهم أبو زرعة الرّ  (4

 .األلمة بالتضعيف ُب ٜتس رواة
أصاب فيو أبو حاًب قول األلمة  "راويا12"واة الذين وثقهم أبو حاًب وضعفهم أبو زرعة الرّ  (5
 .عيف أربع رواةضبالتّ 
 . ٪تا ىي اختالف  لفظ واتفاق معٌتإعديل والتّ كثَتا من اختالف ألمة اٞترح  (6

 التـــــــــــوصــــــــــيــــــــــــات:
  .يوصي بإكمال  دراسة ٚتيع الّرواة الذين اختلف فيهم الرّازيُت 
  .يوصي بتعميم منهج ا١تقارنة ُب اٟتكم على الّرواة جرًحا وتعديال 

وُب األخَت ندعو اهلل راجُت أن ٬تعل ىذا العمل مقبوال عنده إنّو جواد كرمي وصلى اهلل        
 على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت وآخر دعوانا أن اٟتمد هلل رب العا١تُت.

 
 



 

 

 
 

 

 الفهارس
 فهرس اآليات القرآنية

 المترجم لهماألعالم 

 قائمة المصادر والمراجع

 فهرس المحتويات

 

 



 

79 

 فهرس اآليــــــــــات القرآنيـــــــــة

 

 اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة السورة رقم اآلية الصفحة

9 
 مغ جغ مع  جع مظ حط ٱٱُّ ىود 88

 َّ حف جف

َّ حن  جن يم ىمٱُّٱ ىود 118 10  
 َّ مك لك ٱُّٱ مريم 37 10
َّ يي ىي ني ُّ الروم 11 10  

11 
 مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّٱ الحجرات 11

َّ  جف  
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 األعــــــــــــــالم المترجم لهم 
 االســــــــــــــــــــــــــــم الصفحة

 .يعليأبي أمية بن  21
 .َأِبي َخْيَثَمة زَُىْير ْبن َحْرب 36
 .الحسن بن دينار 21
 الربيع ْبن ُسَلْيمان المرادي. 36
 روح بن عبد المؤمن الُهذلي. 29
 َسِعيد بن َعْمرو البردعي. 30
  شيبان األبُلي. 21
َراِىيَم دحيم. 35  عبد الرحمن ْبن ِإبـْ
 موسى بن إسحاق القاضي. 38
 بن إسماعيل. مؤمل 22
 مؤمل بن سعيد. 22
 نعيم ْبن َحمَّاد الخزاعي. 36
 يحيى ْبن صالح الوحاظي. 36
 يونس بن عبد األعلى. 36
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 قــــــــائــــــمــــــــة الـــــــمـــــــــصـــــــــــــادر والــــــــــــمـــــــــراجـــــــــــع
 القرآن الكرمي 
أبو الطيب ٤تمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل اٟتسيٍت اّتد العلوم،  1

 -ىـ1423الطبعة األوىل:  بَتوت، -: دار ابن حزمالناشر ،ىـ(1307: تالبخاري الِقنَّوجي )
 .  م 2002

كتب دار ال، الناشر: ماىر ياسُت فحل, أثر اختالف األسانيد وا١تتون ُب اختالف الفقهاء 2
 م. 2009-ه1430، سنة النشر:لبنان-العلمية، بَتوت

: صبحي البدري يق(، ٖتق259احوال الرجال، ابراىيم بن يعقوب اٞتوزجاين )ت: 3
 .ه1405 سنة النشر: بَتوت، -: مؤسسة الرسالةالناشرالسامرالي، 

اإلرشاد ُب معرفة علماء اٟتديث ،أبو يعلى ا٠تليلي، ٖتقيق: ٤تمد سعيد عمر إدريس،  4
 ه.1409 الطبعة األوىل: الرياض، -مكتبة الرشدالطبعة األوىل: 

: دار ومضة للنشر الناشرأساسيات ُب علم اٞترح والتعديل، د. مصطفى بن أٛتد حنانشة،  5
 .م2021اٞتزالر، الطبعة األوىل:  -والتوزيع والًتٚتة، جيجل

 الشافعي، ٖتق: اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة، أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين 6
 ه.1412: الطبعة األوىلبَتوت،  -ن : دار اٞتيل  ،علي ٤تمد البجاوي

: تخَت الدين بن ٤تمود بن ٤تمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )االعالم ،  7
 .م 2002أيار / مايو ، 15، ط:دار العلم للماليُت ن:ىـ(1396

 ىـ(،841: تاء برىان الّدين اٟتليب )ٔتن رمي من الّرواة باالختالط، أليب الوف االغتباط 8
 .م 1988الطبعة األوىل: ، القاىرة –الناشر: دار اٟتديث  ،: عالء الدين علي رضاٖتقيق

: د. عبد القيوم عبد ريب النيب، يقىـ(، ٖتق629) ت:، البن نقطة ،إكمال اإلكمال 9
 ه.1410مكة ا١تكرمة، الطبعة األوىل:  -: جامعة أم القرى الناشر
: دار الناشر: ٭تِت إٝتاعيل، يق، ٖتق١تعلم بشرح صحيح مسلم، للقاضي عياضإكمال ا 10

 .مصر –الوفاء، ا١تنصورة 
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: تأبو عبد اهلل، عالء الدين ) إكمال هتذيب الكمال ُب أٝتاء الرجال ، مغلطاي 11
الناشر:  أبو ٤تمد أسامة بن إبراىيم ، و: أبو عبد الرٛتن عادل بن ٤تمد ، ٖتقيقىـ(762

 .م  2001 -   ىـ 1422الطبعة األوىل: ، اٟتديثة للطباعة والنشرالفاروق 
اختصار علوم اٟتديث، أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي الباعث اٟتثيث إىل   12

الناشر: دار الكتب العلمية،  ،: أٛتد ٤تمد شاكرٖتقيق ،ىـ(774: تالبصري ٍب الدمشقي )
 .الثانية الطبعة األوىل، لبنان –بَتوت 

ْتر الدم فيمن تكلم فيو اإلمام أٛتد ٔتدح أو ذم، يوسف بن حسن بن أٛتد بن حسن،  13
َرد اٟتنبلي)ت  :دار الكتب الناشر: الدكتورة روحية عبد الرٛتن السويفي، يقىـ(، ٖتق909بن ا١تِبـْ

 .م1992-ه1413الطبعة األوىل:  لبنان ، –العلمية، بَتوت 
علي بن ٤تمد بن عبد ا١تلك الكتامي اٟتمَتي ل يهام ُب كتاب األحكام،بيان الوىم واإل 14

:  ، الناشر: د. اٟتسُت آيت سعيد ٖتقيق ىـ( ،628:  تالفاسي، أبو اٟتسن ابن القطان )
 .م1997-ىـ1418الطبعة األوىل:   ، الرياض –دار طيبة 

 ، الناشر: دار ا٢تداية. ٤تّمد بن ٤تّمد بن عبد الرزّاق اٟتسيٍت تاج العروس، 15
د.أٛتد ٤تمد نور  :يقرواية عثمان الدارمي، ٭تِت بن معُت أبو زكريا، ٖتق، معُتتاريخ ابن  16

 .ه1400:سنة النشر دمشق ، -دار ا١تأمون للًتاث :الناشرسيف، 
(، ٖتقيق: أٛتد ٤تمد 233٭تِت بن معُت أبو زكريا)ت: رواية الّدوري، تاريخ ابن معُت، 17

نور سيف، الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء الًتاث االسالمي، مكة ا١تكرمة، سنة 
 م.1979-ه1399النشر:

تاريخ ابن يونس ا١تصري، عبد الرٛتن بن أٛتد بن يونس الصدُب، أبو سعيد )ا١تتوَب:  18
 ىـ. 1421: 1بَتوت ،ط : دار الكتب العلمية،الّناشرىـ( ،347

: الدار الناشر: صبحي السامرالي، يقىـ(، ٖتق385تاريخ أٝتاء الثقات، ابن شاىُت )ت:  19
 م1984-ه1404الكويت، الطبعة األوىل:  –السلفية 
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تاريخ أٝتاء الضعفاء والكذابُت، أبو حفص عمر بن أٛتد بن عثمان بن أٛتد بن ٤تمد  11
: عبد الرحيم ٤تمد يقىـ(، ٖتق385ـ ابن شاىُت )ت: بن أيوب بن أزداذ البغدادي ا١تعروف ب

 .م1989ىـ/1409أٛتد القشقري، الطبعة األوىل: 
شمس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن ، لووفيات ا١تشاىَت واألعالمتاريخ االسالم  21

دار ،الناشر: عمر عبد السالم التدمري ، ٖتقيق:ىـ(748: تعثمان بن قَاٯْتاز الذىيب )
 . م 1993 -ىـ  1413: الثانيةالطبعة  ،العريب، بَتوتالكتاب 

التاريخ األوسط ، حملمد بن إٝتاعيل البخاري، ٖتقيق: ٤تمد إبراىيم زايد، الناشر : دار  22
 م.1977 -ه1397: 1حلب، القاىرة ، ط –الوعي، مكتبة دار الًتاث 

-لعثمانية، حيدر آبادالتاريخ الكبَت،  حملمد بن اٝتاعيل البخاري ، الناشر: دار ا١تعارف ا 23
 الدكن.

ٖتقيق: مصطفى عبد القادر ، تاريخ بغداد، أٛتد بن علي أبو بكر ا٠تطيب البغدادي 24
  .ىـ1417الطبعة األوىل:   : دار الكتب العلمية، بَتوت،، الناشرعطا
: تبو القاسم علي بن اٟتسن بن ىبة اهلل ا١تعروف بابن عساكر )تاريخ دمشق ، أل 25

 -ىـ  1415، سنة النشر: دار الفكر ، الناشر:عمرو بن غرامة العمروي ، ٖتقيق:ىـ(571
 .م 1995

 لبنان – بَتوت الريان، مؤسسة: ، الناشراٞتديع يوسف بن اهلل عبد، اٟتديث علوم ٖترير 26
 . م 2003 - ىـ 1424الطبعة األوىل: ، 

أبو عمرو نور  «،التقريب»ٖتفة اللبيب ٔتن تكلم فيهم اٟتافظ ابن حجر من الرواة ُب غَت  27
: مكتبة ابن عباس للنشر والتوزيع، الناشرالدين بن علي بن عبد اهلل السدعي الوصايب ،

 .م  2010 -ىـ  1431مصر ، الطبعة األوىل: -ا١تنصورة 
: تمشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثمان بن قَاٯْتاز الذىيب )تذكرة اٟتفاظ،  28

 .م1998 -ىـ1419الطبعة األوىل: ، لبنان-العلمية بَتوت: دار الكتب ، الناشر)ىـ748
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أبو عبد ، تسمية مشايخ أيب عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي النسالي وذكر ا١تدلسُت 29
: الشريف حاًب بن ، ٖتقيقىـ(303: تالرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي ا٠تراساين، النسالي )

 . ىـ1423الطبعة األوىل: ، كرمةمكة ا١ت -دار عامل الفوالد  ،  الناشر:عارف العوين
أبو الوليد التعديل والتجريح ، ١تن خرج لو البخاري ُب اٞتامع الصحيح ،  30

 –: دار اللواء للنشر والتوزيع ، الناشر: د. أبو لبابة حسُتٖتقيق، ه(474)ت:الباجي
  م.1986 - ه1406الطبعة: األوىل، ، الرياض

عبد الرٛتان ابن أيب حاًب  ٤تمد بن ادريس بن تقدمة ا١تعرفة  لكتاب اٞترح والتعديل ، ل 31
لبنان،  -ه( ، الناشر: دار الكتب العلمية ، بَتوت327ا١تنذر التميمي اٟتنظلي الرازي )ت:

 م. 1952-ه1371الطبعة األوىل: 
تقريب التهذيب، أبو الفضل أٛتد بن علي بن ٤تمد بن أٛتد بن حجر العسقالين )ت:  32

 –ه 1406سوريا، الطبعة األوىل:  –: دار الرشيد ناشرال: ٤تمد عوام، يقه(، ٖتق852
 م .1986

: دار الناشر: عبد القادر عطا، يقتقريب الّتهذيب، اٟتافظ ابن حجر العسقالين، ٖتق 33
 .الكتب العلمية، بَتوت لبنان

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن اٟتسُت  التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح، 34
: عبد الرٛتن ٤تمد ، ٖتقيقىـ(806: تبن أيب بكر بن إبراىيم العراقي )بن عبد الرٛتن 

الطبعة األوىل: ، : ٤تمد عبد احملسن الكتيب صاحب ا١تكتبة السلفية با١تدينة ا١تنورة، الناشرعثمان
 .م1969ىـ/1389

فداء إٝتاعيل بن أبو ال التَّْكميل ُب اَٞترْح والتـَّْعِديل وَمْعرِفة الثِـَّقات والضُّعفاء واجمَلاِىيل، 35
: د. شادي بن ٤تمد بن يقىـ(، ٖتق774عمر بن كثَت القرشي البصري ٍب الدمشقي )ت: 

: مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وٖتقيق الًتاث والًتٚتة، الناشر سامل آل نعمان،
 .م 2011 -ىـ  1432اليمن، الطبعة األوىل: 
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الدين ٤تمد بن أٛتد بن عبد ا٢تادي اٟتنبلي تنقيح التحقيق ُب أحاديث التعليق، مشس  36
: الناشر: سامي بن ٤تمد بن جاد اهلل وعبد العزيز بن ناصر ا٠تباين، يق، ٖتق)ىـ 744)ت: 

 .م 2007 -ىـ  1428الرياض، الطبعة األوىل:  –أضواء السلف 
: تأبو الفضل أٛتد بن علي بن ٤تمد بن أٛتد بن حجر العسقالين )هتذيب التهذيب ،  37

 . ىـ1326الطبعة األوىل:  ،مطبعة دالرة ا١تعارف النظامية، ا٢تند، الناشر: ىـ(852
يوسف بن عبد الرٛتن بن يوسف، أبو اٟتجاج، ٚتال  هتذيب الكمال ُب أٝتاء الرجال، 38

، بشار عواد معروف ، ٖتقيق:ىـ(742: )تالدين ابن الزكي أيب ٤تمد القضاعي الكليب ا١تزي 
 م. 1980-ه1400الطبعة األوىل: ، َتوتب –مؤسسة الرسالة الناشر: 

الثقات، ٤تمد بن حبان بن أٛتد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاًب،  39
ىـ(، ٖتت مراقبة: الدكتور ٤تمد عبد ا١تعيد خان مدير دالرة 354الدارمي، الُبسيت )ت: 

كن ا٢تند، الطبعة األوىل: : دالرة ا١تعارف العثمانية ْتيدر آباد الد ، الناشرا١تعارف العثمانية
 .م1973 -  ى 1393

٣تد الدين أبو السعادات ا١تبارك بن ٤تمد بن ٤تمد  جامع األصول ُب أحاديث الرسول، 40
: عبد القادر يقٖتق ،ىـ(606:  تبن ٤تمد ابن عبد الكرمي الشيباين اٞتزري ابن األثَت )

مكتبة دار  -مطبعة ا١تالح  -اٟتلواين : مكتبة الناشر، التتمة ٖتقيق بشَت عيون - األرناؤوط
 م.1969 -ه1389الطبعة األوىل: ، البيان
اٞتامع الصحيح ا١تسمى صحيح مسلم، أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج الّنيسابوري،  41

 .بَتوت لبنان –: دار اٞتيل بَتوت دار األفاق اٞتديدة الناشر
بخاري، ٖتق: د. اٞتامع الصحيح، ا١تسمى صحيح البخاري، ٤تمد بن إٝتاعيل ال 42

:   الطبعة الثالثةبَتوت،  –: دار ابن كثَت،  اليمامة  الناشرمصطفى ديب البغا، 
 م1987 –ه 1407

: بشار يققٖت ىـ(،279: تالًتمذي،)اسنن الًّتمذي، ٤تمد بن عيسى اٞتامع الكبَت،  43
 .م 1998 ، سنة النشر:بَتوت –دار الغرب اإلسالمي ، النشر: عواد معروف
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 بن ٤تمد بن عبد الرب بن عاصمأيب عمر يوسف بن عبد اهلل ، العلم وفضلو جامع بيان  44
: مؤسسة ، الناشر: أبو عبد الرٛتن فواز أٛتد زمريليقٖتق، ىـ(463: ت) النمري القرطيب

 .ه 2003-1424الطبعة األوىل: ، دار ابن حزم -الريان 
 : د.يقه(، ٖتق241حنبل)ت:ٛتد بن رواية ا١تروذي، أل اٞتامع ُب العلل ومعرفة الرجال 45

ىـ  1408ا٢تند، الطبعة األوىل:  – ي: الدار السلفية، بومباالناشروصى اهلل بن ٤تمد عباس، 
 . م 1988 -

ىب حاًب أىب ٤تمد عبد الرٛتن بن أتأليف االمام اٟتافظ شيخ االسالم  ، لياٞترح والتعد 46
٣تلس دالرة  الناشر:  (،ه 327 ت:٤تمد بن ادريس بن ا١تنذر التميمي اٟتنظلي الرازي )

 ،لبنان –دار إحياء الًتاث العريب بَتوت  ،ا٢تند  -ْتيدر آباد الدكن  -ا١تعارف العثمانية 
  م.1952 -ه 1271الطبعة األوىل: 

عبد العظيم بن عبد القوي بن عب  اٞترح والّتعديل،ُب جواب اٟتافظ ا١تنذري عن أسئلة  47
ه(، ٖتقيق: عبد الفتاح ابو غدة، الناشر: مكتبة 656ت:) ا١تنذري اهلل ، أبو ٤تمد زكي الدين 

 ا١تطبوعات االسالمية ْتلب.
خالصة التأصيل لعلم اٞترح والّتعديل، ٟتاًب الّشريف العوين، الناشر: دار عامل الفوالد  48

 ه.  1421للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل : 
اهلل بن أيب ا٠تَت بن عبد خالصة تذىيب هتذيب الكمال ُب أٝتاء الرجال، أٛتد بن عبد  49

: عبد الفتاح أبو غدة، يقىـ(، ٖتق923العليم ا٠تزرجي األنصاري، صفي الدين )ت: بعد 
 1416: امسةبَتوت، الطبعة ا٠ت-حلب -دار البشالر-مكتب ا١تطبوعات اإلسالمية :الناشر

 .ه
ن قَاٯْتاز ديوان الضعفاء وا١تًتوكُت ،مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثمان ب 50

 –: مكتبة النهضة اٟتديثة الناشر: ٛتاد بن ٤تمد األنصاري ،يقىـ( ،ٖتق748الذىيب )ت: 
 .م 1967 -ىـ  1387:  ثانيةمكة ، الطبعة ال
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الرسالة ا١تستطرفة لبيان مشهور كتب السنة ا١تصنفة، ٤تمد بن جعفر الكتاين، الناشر: دار  51
:  رابعةالطبعة ال ،: ٤تمد ا١تنتصر ٤تمد الزمزمي الكتاين يقٖتق بَتوت،-البشالر االسالمية

 م.1986 –ه 1406
: مكتبة الناشر٤تمد عبد القادر عطا،  يق: سنن البيهقي الكربى، أبو بكر البيهقي، ٖتق 52

 .م1994 –ه 1414 :سنة النشرمكة ا١تكرمة،  -دار الباز 
: مؤسسة الرسالة، الناشر: شعيب االرنؤوط وآخرون، يقسنن الدارقطٍت، للدارقطٍت، ٖتق 53

 لبنان، ط –بَتوت 
، ه(275)ت:سؤاالت أيب عبيد اآلجري، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين  54
، ا١تدينة ا١تنورة، سنة النشر: اٞتامعة اإلسالمية الناشر: ،٤تمد علي قاسم العمري يق:ٖتق

   م.1979 –ه1399
د بن غالب، أبو بكر ، ا١تعروف سؤاالت الربقاين للدارقطٍت ، أٛتد بن ٤تمد بن أٛت 55

: كتب خانو ٚتيلي الناشر: عبد الرحيم ٤تمد أٛتد القشقري، يقه(،ـ ٖتق425بالربقاين )ت: 
 .ه1404الىور، باكستان، الطبعة األوىل:  -

سؤاالت اٟتاكم النيسابوري للدارقطٍت، أبو اٟتسن علي بن عمر بن أٛتد بن مهدي بن  56
: د. موفقنب عبد اهلل بن يقىـ(،ٖتق385بغدادي الدارقطٍت )ت: مسعود بن النعمان بن دينار ال

 م.1984 –ه 1404الرياض، الطبعة األوىل:  –: مكتبة ا١تعارف الناشرعبد القادر، 
ىـ(، 241سؤالت أيب داود لإلمام أٛتد بن حنبل، أبو عبد اهلل أٛتد بن حنبل  )ت:  57
ا١تدينة ا١تنورة، الطبعة األوىل:  -ٟتكم مكتبة العلوم وا :الناشرد. زياد ٤تمد منصور،  :يقٖتق

 ه.1414
سؤالت بن أيب شيبة لعلي بن ا١تديٍت، علي بن عبد اهلل بن جعفر السعدي، أبو اٟتسن  58

الرياض، الطبعة  –: مكتبة ا١تعارف الناشر: موفق عبد اهلل عبد القادر، يقىـ(، ٖتق234)ت: 
 .ه1404األوىل: 
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مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثمان بن قَاٯْتاز الذىيب سَت اعالم النبالء،  59
: الناشر: ٣تموعة من احملققُت بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، يقٖتق ،ىـ(748: ت)

 .م1985ه/1405: ثالثةبَتوت، الطبعة ال -مؤسسة الرسالة
: عبد اللطيف يققشرح الّتبصرة والّتذكرة، زين الدين عبد الّرحيم بن اٟتسُت العراقي، ٖت 60

 سنة النشر:لبنان،  -: دار الكتب العلمية، بَتوتالناشرماىر ياسُت الفحل،  –ا٢تميم 
 .م2002ه 1423

 .: د. نور الدين عًتيقشرح علل الًتمذي ، ابن رجب، ٖتق 61
: تأبو جعفر ٤تمد بن عمرو بن موسى بن ٛتاد العقيلي ا١تكي )الضعفاء الكبَت،  62

الطبعة  ،بَتوت –: دار ا١تكتبة العلمية ، الناشرطي أمُت قلعجي: عبد ا١تع، ٖتقيقىـ(322
 .م1984 -ىـ 1404األوىل:  

وأجوبة أيب زرعة الرازي على سؤاالت الربذعي، عبيد اهلل بن عبد الكرمي بن يزيد  الضعفاء 63
: عمادة البحث العلمي  الناشرا٢تامشي،  بن مهدي الرازي أبو زرعة، احملقق: د. سعدي

 -ىـ 1402سالمية، ا١تدينة النبوية، ا١تملكة العربية السعودية، الطبعة األوىل: باٞتامعة اإل
 .م 1982

الضعفاء وا١تًتوكون ،أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي ا٠تراساين، النسالي )ت:  64
حلب ، الطبعة األوىل:  –: دار الوعي الناشر: ٤تمود إبراىيم زايد ،يقىـ( ،ٖتق303

 .ه1396
: دار الكتب العلمية الناشر : عبد اهلل القاضي،يقوا١تًتوكون، البن اٞتوزي ، ٖتقالضعفاء  65
 ه.1406بَتوت، الطبعة األوىل:  –

: ٣تلة الناشر:  د. عبد الرحيم ٤تمد القشقري ،يقالضعفاء وا١تًتوكُت، الدارقطٍت، ٖتق 66
 .اٞتامعة اإلسالمية با١تدينة ا١تنورة

 ه(، 1421ت: )يم العبد اللطيفىبن لزمد بن إبراضوابط اٞترح والتعديل، عبد العزيز  67
 . ه 1439: سادسةالطبعة ال مكة ا١تكرمة، ،دار طيبة ا٠تضراء: الناشر
 .م 2004 -ىـ  1424، 1الطبعة األوىل:  68
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: ٤تمد ،ٖتقيق)ىـ526: تأبو اٟتسُت ابن أيب يعلى، ٤تمد بن ٤تمد ) طبقات اٟتنابلة، 69
 .بَتوت –: دار ا١تعرفة ،الناشر حامد الفقي

: تطبقات الشافعية الكربى، ، تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي ) 70
: ىجر للطباعة الّناشر: د. ٤تمود ٤تمد الطناحي د. عبد الفتاح ٤تمد اٟتلو، يق، ٖتق(ىـ771

 ـ.ه1413:  الطبعة الثانيةوالنشر والتوزيع، 
: صبحي السامرالي، أبو يقىـ(، ٖتق279لل الًتمذي الكبَت، أبو عيسى الًتمذي )ت:ع 71

بَتوت،  –: عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية الناشرا١تعاطي النوري، ٤تمود خليل الصعيدي، 
 ه.1409الطبعة األوىل: 

العلل البن أيب حاًب، أبو ٤تمد عبد الرٛتن بن ٤تمد بن إدريس بن ا١تنذر التميمي،  72
ريق من الباحثُت بإشراف وعناية د/ : فيقىـ(، ٖتق327: تاٟتنظلي، الرازي ابن أيب حاًب )

: مطابع اٟتميضي، الطبعة الناشرسعد بن عبد اهلل اٟتميد و د/ خالد بن عبد الرٛتن اٞتريسي، 
 .م 2006 -ىـ  1427األوىل: 

العلل ومعرفة الرجال، أبو عبد اهلل أٛتد بن ٤تمد بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباين  73
: دار ا٠تاين، الرياض، الطبعة األوىل: الناشرمد عباس، : وصي اهلل بن ٤تيقىـ(، ٖتق241)ت: 

 .م 2001 -ىـ  1422
علم الرجال نشأتو وتطوره من القرن األول إىل القرن التاسع، ٤تمد آل مطر الزىراين،  74

 م.1996-1417 الطبعة األوىل: الناشر: دار ا٢تجرة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، 
 -: دار ا١تعرفة الناشربخاري، ابن حجر العسقالين، فتح الباري ُب شرح صحيح ال 75

 .ه1379 سنة النشر:بَتوت، 
: دار الناشرفتح ا١تغيث شرح ألفية اٟتديث، مشس الدين ٤تمد بن عبد الرٛتن السخاوي،  76

 .ه1403لبنان، الطبعة األوىل:  –الكتب العلمية 
ا١تعتزيل الشيعي ا١تعروف أبو الفرج ٤تمد بن إسحاق بن ٤تمد الوراق البغدادي ، الفهرست 77

الطبعة  ،لبنان –دار ا١تعرفة بَتوت ، الناشر: إبراىيم رمضان ، ٖتقيق:ىـ(438: تبابن الندمي )
 .م 1997 -ىـ  1417: ثانيةال
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: ٤تمد عوامة أٛتد ٤تمد يقالكاشف ُب معرفة من لو رواية ُب الكتب الستة، الذىيب، ٖتق 78
مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة  -ة اإلسالمية : دار القبلة للثقافالناشر٪تر ا٠تطيب، 

 .م 1992 -ىـ  1413األوىل: 
عادل  ٖتقيق: ىـ(،365الكامل ُب ضعفاء الرجال، أبو أٛتد بن عدي اٞترجاين )ت:  79

لبنان، الطبعة األوىل: -بَتوت -الكتب العلمية  :الناشر ،علي ٤تمد معوض-أٛتد عبد ا١توجود
 .م1997ـ-ه1418

الرواية، أبو بكر أٛتد بن علي بن ثابت بن أٛتد بن مهدي ا٠تطيب  الكفاية ُب علم 80
: ا١تكتبة الناشر: أبو عبداهلل السورقي، إبراىيم ٛتدي ا١تدين، يقىـ(، ٖتق463البغدادي )ت: 

  .ا١تدينة ا١تنورة -العلمية 
 .: أبو قتيبة نظر ٤تمد الفاريايبيقالكٌت واألٝتاء، للدواليب، ٖتق 81
أبو اٟتسن علي بن أيب الكرم ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الكرمي  ،نساباللباب ُب هتذيب األ 82

 –: دار صادر الناشر ،(ه630: تبن عبد الواحد الشيباين اٞتزري، عز الدين ابن األثَت )
 .بَتوت

٤تمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، ٚتال الدين ابن منظور األنصاري لسان العرب،  83
 . ه 1414بَتوت، الطبعة الثالثة: –، الناشر: دار صادر ىـ(711: ت) ى اإلفريقىالرويفع

لسان ا١تيزان، ابن حجر، ٖتقيق: دار ا١تعرفة الّنظامية ا٢تند، مؤسسة اإلعالمي للمطبوعات  84
 م.1971 -ه1390: ثانيةالطبعة البَتوت، لبنان، 

دار  ، الناشر:ٛتدي عبد اجمليد السلفي ٖتقيق: ان،بالبن ح من احملدثُت، اجملروحُت 85
 .م 2000 -ىـ 1420الطبعة األوىل: ، ا١تملكة العربية السعودية -الصميعي، الرياض 

٤تاسن االصطالح، عمر بن رسالن بن نصَت بن صاحل الكناين، العسقالين األصل، ٍب  86
: د عالشة عبد ٖتقيقىـ(، 805: تالبلقيٍت ا١تصري الشافعّي، أبو حفص، سراج الدين )

  .: دار ا١تعارفالناشر، الرٛتن )بنت الشاطئ(
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ه( 606ابو عبد اهلل ٤تمد بن عمر بن حسن بن اٟتسُت التيمي الرازي )ت:احملصول،  87
-ه1418: ثالثةالطبعة ال ٖتقيق: د. طو جابر فياض العلواين، الناشر: مؤسسة الرسالة،

 م.1997
ىـ(، 505: تا١تستصفى من علم األصول، أبو حامد ٤تمد بن ٤تمد الغزايل الطوسي ) 88
ىـ 1413الطبعة األوىل:  ، : دار الكتب العلمية، الناشر: ٤تمد عبد السالم عبد الشاُبيققٖت
  .م1993 -

ا١تصباح ا١تنَت ُب غريب الشرح الكبَت، أٛتد بن ٤تمد بن علي الفيومي ا١تعروف بأبو  89
 بَتوت .–(، الناشر: ا١تكتبة العلمية 774العباس الفيومي)ت:٨تو

بَتوت، دار إحياء الًتاث العريب  -مكتبة ا١تثٌت  ، الناشر:لةعمر رضا كحامعجم ا١تؤلفُت،  90
 .بَتوت

ه(، ٖتقيق: عبد 395معجم مقاييس اللغة، أليب اٟتسُت أٛتد بن فارس بن زكريا )ت: 91
 م.1979-ه 1399السالم ٤تمد ىارون، الناشر: دار الفكر، سنة النشر:  

مكتبة  :الناشريم البستوي، : عبد العليم عبد العظيقمعرفة الثقات، أٛتد العجلي، ٖتق 92
 .م1985 –ه1405ا١تدينة ا١تنورة، الطبعة األوىل:  -الدار 
: السيد يقٖتق ،أبو عبد اهلل ٤تمد بن عبد اهلل اٟتاكم النيسابوري،  معرفة علوم اٟتديث 93

 . م1977 -ىـ 1397الطبعة الثانية، ، بَتوت –دار الكتب العلمية  ، الناشر: معظم حسُت
 .نورالدين عًت :يقالضعفاء ،للذىيب، ٖتقا١تغٍت ُب  94
ا١تفردات ُب غريب القرآن، أليب القاسم اٟتسُت بن ٤تمد، ا١تعروف بالراغب  95

ه(، ٖتقيق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامية، 502االصفهاين)ت:
 ه. 1414: ثالثةالطبعة البَتوت،  -دمشق

ن عمر بن سامل بن أٛتد بن عبود أبو عمر بازمول، ا١تقًتب ُب بيان ا١تضطرب، أٛتد ب 96
 م. 2001-ه1422الطبعة األوىل: ، : دار ابن حزمالناشر
مقدمة ابن الصالح و ٤تاسن االصطالح، للبلقيٍت، ٖتق: د/عالشة عبد الرٛتن )بنت  97

 م.1974 : ثانيةالطبعة الالشاطئ(، الناشر: دار ا١تعارف، 
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، : مكتبة الفارايب، الناشرن بن عبد الرٛتن الشهرزوريأبو عمرو عثما مقدمة ابن الّصالح، 98
 .م 1984الطبعة األوىل: 

َمْن َتكلَّم فيو الدَّارقطٍت ُب كتاب السنن من الضعفاء وا١تًتوكُت واجملهولُت، ٤تمد بن ٛتزة  99
: الناشرأبو عبد اهلل حسُت بن عكاشة،  يق:ىـ(، ٖتق803ا١تقدسي ا١تعروف بابن زريق )ت: 

 .م2007-ه1428اف والشؤون اإلسالمية  بدولة قطر، الطبعة األوىل: وزارة األوق
: مكتبة ا١تنار، الناشر: ٤تمد شكور ا١تياديٍت، يقمن تكلم فيو وىو موثق، للذىيب، ٖتق 100

 .م1996-ه1406الطبعة األوىل:   الزرقاء ،
معُت من كالم أيب زكريا ٭تِت بن معُت ُب الرجال )رواية طهمان(، أبو زكريا ٭تِت بن   111
 .دمشق –: دار ا١تأمون للًتاث الناشر: د. أٛتد ٤تمد نور سيف، يقىـ(، ٖتق233)ت: 
: دار ابن الناشر منهج االمام البخاري ُب تصحيح األحاديث وتعليلها، أليب بكر كاُب، 102
 م. 2000-ه1422الطبعة األوىل: ، بَتوت، حزم

شر: دار الفكر، دمشق منهج النقد ُب علوم اٟتديث، الدكتور نور الدين عًت ، النا 103
 م. 1981-ه1401: ثالثةالطبعة السورية، 
موسوعة أقوال أيب اٟتسن الدارقطٍت ُب رجال اٟتديث وعللو، الدكتور ٤تمد مهدي  104

بَتوت، لبنان، الطبعة  -: عامل الكتب للنشر والتوزيع الناشرا١تسلمي و٣تموعة من ا١تؤلفُت، 
 .م 2001األوىل: 
السيد أبو :بن حنبل ُب رجال اٟتديث وعللو، ٚتع وترتيب موسوعة أقوال اإلمام أٛتد 105

: عامل الكتب، الطبعة الناشر٤تمود ٤تمد خليل،  -أٛتد عبد الرزاق عيد  -ا١تعاطي النوري 
 .م 1997 -ىـ 1417األوىل: 
، : مكتبة ا١تطبوعات اإلسالمية ْتلب الناشرا١توقظة ُب علم مصطلح اٟتديث، الّذىيب،  106

 .ىـ 1412: ثانيةالطبعة ال
: دار ا١تعرفة الناشر ،: علي ٤تمد البجاوييقٖتق ، الّذىيب،ُب نقد الرجال ميزان االعتدال 107

 .م 1963 -ىـ  1382الطبعة األوىل: ، لبنان –، بَتوت 
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: ٖتقيق ،العسقالين نزىة النظر ُب توضيح ٩تبة الفكر ُب مصطلح أىل األثر ، ابن حجر 108
 .ىـ1422 : ، الطبعة األوىل: مطبعة سفَت بالرياضر، الناشعبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي

: مؤسسة الناشرنصب الراية ألحاديث ا٢تداية ٞتمال الدين عبد اهلل بن يوسف الزيعلي،  109
 ه.1418: الطبعة األوىلجدة ، –الريان ، بَتوت، ودار القبلة االسالمية 

اهلل بن هبادر  النكت على مقدمة ابن الصالح ، أبو عبد اهلل بدر الدين ٤تمد بن عبد 110
: أضواء ، الناشر: د. زين العابدين بن ٤تمد بال فريجٖتقيقىـ( ، 794: تالزركشي الشافعي )

  . م1998 -ىـ 1419: ، الطبعة األوىلالرياض –السلف 
ا٢تداية واإلرشاد ُب معرفة أىل الثقة والسداد، أبو نصر البخاري  111

الطبعة: بَتوت ، –دار ا١تعرفة  :اشرالن: عبد اهلل الليثي، يقىـ( ،ٖتق398الكالباذي)ت:
 ه.1407 األوىل،
، الناشر: وكالة إٝتاعيل بن ٤تمد أمُت بن مَت سليم الباباين البغداديىدية العارفُت،  112

 م.1951ا١تعارف، استانبول، سنة النشر: 
ىـ(، 764الواُب بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي )ت:  113

 :سنة النشربَتوت،  –: دار إحياء الًتاث الناشر: أٛتد األرناؤوط وتركي مصطفى، يقٖتق
 .م2000-ىـ1420
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 فـــــــــــهــــــــــــرس المـــــــحـــــــتويـــات
 الصفحة ـــــــــــــــــــــــاتالمـــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــتويــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــداءإىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  وتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديرشـــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــر 

  ملخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص الّرســـــــــــــــــــــــــــــــــــالة وترٚتتها
  قالمة الرموز ا١تستخدمة ُب البحث

 أ ةـــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
 8 عريف ٔتصطلحات البحث و باإلمامُتمهيدي: التّ ا١تبحث التّ 

 8 عديلا١تطلب األول: مفهوم ا١تخالفة واٞترح والتّ 
 8 مفهوم ا١تخالفةالفرع األول: 
 8 ا١تخافة لغة 

 01 ا١تخالفة اصطالحا
 01 مفهوم اٞترح والتعديل اين:الثّ الفرع 

 01 أوال:  تعريف اٞترح
 02  ثانيا: تعريف التعديل  

 03 ثالثا: تعريف علم اٞترح والتعديل كمركب اضاُب
 04 ا١تطلب الثّاين: قواعد اٞتمع بُت اٞترح والّتعديل

 04 الفرع األول: اسباب اختالف األلمة ُب اٞترح والتعديل وحقيقتو
 04 اسباب اختالف األلمة ُب اٞترح والتعديلأوال: 
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 05 ثانيا: حقيقة تعارض اٞترح والتعديل
 10 الفرع الثّاين: كيفية اٞتمع بُت اٞترح والّتعديل ودرء الّتعارض

 10 أوال: قواعد تراعى قبل اٞتمع أو الًتجيح
 14 ثانيا: كيفية اٞتمع بُت األقوال ا١تختلفة جرًحا وتعديال 

 17 الثّالث: حياة اإلمامُت أيب زرعة واإلمام أيب حاًبا١تطلب 
 17 الفرع األول: ترٚتة اإلمام أبو زرعة 

 17 أوال: اٝتو ونسبو ومولده
 17 ثانيا: رحلتو ُب طلب العلم

 18 ثالثا: شيوخو وتالميذه
 221 رابعا: وفاتو

 21 خامسا: ثناء العلماء عليو
 21 سادسا: مؤلفاتو

 21 الثّاين: ترٚتة اإلمام أبو حاًب الفرع
 21 أوال: اٝتو ونسبو ومولده

 22 ثانيا: رحلتو ُب طلب العلم
 25 ثالثا: شيوخو وتالميذه
 26 رابعا: ثناء العلماء عليو

 27 خامسا: وفاتو
 27 سادسا: مؤلفاتو
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 30 حاًببو أواة ا١تختلف فيهم بُت اإلمام أبو زرعة واإلمام ا١تبحث الثّاين: الرّ 
 30  عديلا١تطلب األول : مراتب اٞترح والتّ 

 30 اٞترح والّتعديل عند اإلمام عبد الرٛتان ابن أيب حاًب الفرع األول: مراتب
 30 أوال: مراتب الّتعديل
 30 ثانيا: مراتب اٞترح

 31  مراتب اٞترح والتعديل عند اٟتافظ ابن حجرالفرع الثّاين: 
 31 أوال: مراتب الّتعديل
 31 ثانيا: مراتب اٞترح

مدلوالت  بعض  ألفاظ  اإلمام أيب حاًب وأيب زرعة وبيان الفرع الثّالث: 
 موقعها ُب اٞترح والّتعديل.

32 

 34 الّرواة الذين ضعفهم اإلمام أبو زرعة ووثّقهم اإلمام أبو حاًباين: ا١تطلب الثّ 
 51 وضعفهم اإلمام أبو حاًبالّرواة الذين وثقهم أبو زرعة  الث:ا١تطلب الثّ 

 66 خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس
 68 القرآنيــــــــــــــــــــــــــــــــــةفهرس اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
 71 األعــــــــــــــالم ا١تًتجم ٢تم
 70 قالمة ا١تصادر وا١تراجع

 83 فهرس ا١توضوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
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