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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة
إن الحمد هلل نحمده ،ونستعينو ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من ييده اهلل فيو الميتدي،
ومن يضمل فمن تجد لو ولياً مرشداً ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشيد أن محمداً عبده ورسولو.

من المتفق عميو بين المسممين أن السنة ىي المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم ،وليذه
المنزلة العظيمة التي تتبوؤىا السنة كانت وال تزال محل عناية كبيرة من عمماء المسممين عموماً والمحدثين عمى وجو
الخصوص ،فإنيم لم يدخروا وسعاً ولم يألوا جيداً في سبيل المحافظة عمييا ،وابقائيا سميمة من تحريف الغالين ،وتأويل
الجاىمين ،وانتحال المبطمين ،فوضعوا لذلك منيجاً عممياً متميزاً وفريداً كان ىو المعيار الذي توزن بو األخبار ،وكان ىذا

المنيج نتاجاً لجيود عظيمة بذليا أئمة الحديث وحفّاظو من لدن الصحابة إلى أن استقرت قواعده ،ورست أركانو،

واتضحت معالمو ،وأينعت ثماره في القرن الثالث اليجري.

وكان من األئمة الذين أسيموا في تشييد دعائم ىذا المنيج اإلمام الكبير أمير المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري
(رحمو اهلل تعالى) ولم تكن إسيامات ىذا اإلمام يسيرة ،ألنيا لم تكن قواعد نظرية مجموعة في كتاب ،وانما كانت أعماالً
وتطبيقاً لتمك القواعد في ثنايا كتبو الكثيرة ،ولعل أبرز كتب ىذا اإلمام بل أبرز كتب الحديث عمى اإلطالق  -الجامع
الصحيح  -ففي ىذا الكتاب ظيرت عبقرية ىذا اإلمام ،فيو تطبيق عممي ودقيق لقواعد ىذا المنيج ،فكان بحق أصح

كتاب بعد كتاب اهلل ،فجاء ىذا البحث ليستخرج ويستنبط أسس المنيجية التي يستعمميا البخاري  -رحمو اهلل  -في
تصحيح األحاديث وتعميميا .وىذه القواعد جاءت مطبقة في كتابو ولم يصرح بيا وانما يستعان عمى كشفيا بأقوال

العمماء ممن اىتموا بالجامع الصحيح شرحاً وتعميقاً واستدراكاً وانتقاداً.

وىذا البحث محاولة لمكشف عن منيج األئمة النقاد في موضوع " النقد الحديثي " عمى اعتبار أن اإلمام البخاري من
أبرز ىؤالء األئمة ،والمسمّم لو بالتقدم والمتمكن في ىذه الصنعة.

والمنيج الذي سمكتو في ىذا البحث ىو المنيج التحميمي المقارن ،وذلك باستقراء صحيح البخاري وأخذ الشواىد واألمثمة
وتحميميا الستخراج ما يكمن فييا من قواعد ،ثم مقارنة ىذه النتائج بمواقف أئمة معاصرين لمبخاري كاإلمام مسمم
والترمذي وأبي حاتم وأبي زرعة ،أو من جاء بعده كالدارقطني والبييقي وغيرىما .حتى يتسنى لنا معرفة مدى توافق ىذا
المنيج أو اختالفو من إمام إلى آخر ،ثم مقارنة ىذه النتائج كميا بما استقرت عميو كتب المصطمح لمعرفة مدى التباين
والتوافق بين الجانب التطبيقي عند األئمة النقاد والجانب النظري عند كثير من المتأخرين من أئمة الكالم والفقو
واألصول.

أما األسباب التي جعمتني أختار ىذا الموضوع المتعمق أساساً بالنقد الحديثي فيي :

(يحول من كتاب الضعفاء )  :ىذه من عبارات أبي حاتم تعقب فييا البخاري عمى إدخالو جماعة من الرواة في
عبارة
َّ
كتابو (الضعفاء)  ،فأبو حاتم  -عمى ما يظير لي  -كان يرى أن ىؤالء ال ينزلون إلى درجة الضعف الشديد وما قاربو،
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تمك الدرجة التي كأنو كان قد عمم باالستقراء أو ِ
غيره أن البخاري خصص كتابو المذكور  ،ألصحابيا  ،دون غيرىم من
المينين ومن ُيعتبر بيم؛ وكان بعض أولئك الذين اعترض أبو حاتم عمى إدخاليم في (الضعفاء) لمبخاري ثقات عند أبي
حاتم أو صدوقين ؛ وأبو حاتم كثي ارً ما يقرن بكممة (ضعيف) في كالمو عمى الرواة كممة (منكر الحديث) أو (متروك) أو

(ال يكتب حديثو) أو غيرىا من الكممات الدالة عمى ترك الراوي ؛ فدونك ىذه األمثمة التي انتقيتيا من جممة تراجم الرواة
الذين لم يرتض أبو حاتم إدخال البخاري إياىم في كتابو (الضعفاء) .
المبحث األول
التعريف باإلمامين البخاري وأبي حاتم رحميما اهلل تعالى .
المطمب األول  :التعريف باإلمام البخاري رحمو اهلل بشكل موجز :

أوال  :نسبو ومولده  :ىو أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة بن بردزبو الجعفي.
أسمم المغيرة عمى يد اليمان الجعفي والي بخاري ،وكان مجوسياً .وقد طمب والد البخاري العمم.

ٔ

ثانيا  :والدتو  :ولد اإلمام البخاري يوم الجمعة بعد الصالة لثالث عشرة ليمة خمت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة .
ثالثا  :طمبو لمعمم  :طمب العمم وىو صبي ،وكان يشتغل بحفظ الحديث وىو في الكتاب ولم تتجاوز سنو عشر سنين خرج

حج رجع أخوه بأمو ،وتخمف في طمب الحديث ٕ.
مع أمو وأخيو أحمد إلى مكة ،فمما ّ
رابعا :شيوخو  :لقد أخذ البخاري عن شيوخ كثيرين قد ذكرىم من ترجم لمبخاري.وقال رحمو اهلل  " :كتبت عن ألف
وثمانين رجالً ليس منيم إال صاحب حديث .كانوا يقولون :اإليمان قول وعمل ،يزيد وينقص " ٖ.

خامسا  :تالميذه  :روى عنو خمق كثير منيم  :أبو عيسى الترمذي ،وأبو حاتم ،وابراىيم بن إسحاق الحربي  ،وغيرىم
أمم ال يحصون ،وروى عنو اإلمام مسمم في غير " صحيحو " ٗ.

سادسا  :منزلتو العممية  :اشتير البخاري في عصره بالحفظ والعمم والذكاء ،وقد وقعت لو حوادث كثيرة تدل عمى حفظو
منيا امتحانو يوم دخل بغداد وىي قصة مشيورة ٘.

ثناء عظيما واعترفوا بعممو وفضمو وخاصة في
سابعا  :ثناء األئمة عميو  :أثنى عميو أئمة اإلسالم ،وحفاظ الحديث ً
الرجال وعمل الحديث ،وىذا شيء يسير من ثناء ىؤالء األئمة عميو .ٙ
ثامنا  :عبادتو وورعو وصالحو :كما جمع اإلمام البخاري بين الفقو والحديث فقد جمع اهلل لو بين العمم والعبادة .فقد كان
كثير التالوة والصالة ،وخاصة في رمضان فيو يختم القرآن في النيار كل يوم ختمة ،ويقوم بعد التراويح كل ثالث ليال

بختمة .ٚ

تاسعا  :وفاتو  :توفي سنة ستة وخمسين ومائتين ،وعاش اثنين وستين سنة إال ثالثة عشر يوماً .ٛوكانت حياتو كميا
حافمة بالعمم معمورة بالعبادة ،فجزاه اهلل عن اإلسالم وأىمو خير الجزاء .
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المطمب الثاني  :التعريف باإلمام أبي حاتم الرازي رحمو اهلل (ٕٚٚه)بشكل موجز :ٜ
الناقد شي ُخ المحدثي ن أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن
ٔ -اسمو ،ونسبو ،وكنيتو  :ىو
اإلمام الحافظُ
ُ
ُ
ميران الحنظمي الرازي ٓٔ.
نسبو ونسبتو :يقال لو الرازي نسبة إلى وطنو الري بزيادة زاي ،وأصمو من أصبيان  ،درب حنظمة" ٔٔ.

كنيتو :يكنى أبا حاتم وقد اشتير بيذه الكنية ٕٔ.

ٕ -مولده  :ولد سنة خمس وتسعين ومائة (ٜ٘ٔه)
الذىبي ((:وأول كتابو لمحديث كان في سنة تسع ومائتين ،وىو من نظراء البخاري ومن
ٖ  -طمبو لمعمم ،ورحالتو :قال
ُّ
ٖٔ
عمر بعده أزيد من عشرين عاما))
طبقتو ولكنو ّ

طمبو لمحديث :بدأ كتابة الحديث سنة تسع ومائتين أي وعمره أربع عشرة سنة ،ورحل في طمبو وىو صغير ،فرحل إلى
الكوفة والبصرة وبغداد ودمشق وحمص وغيرىاٗٔ.

الذىبي:
ٗ -شيوخو ،وتالميذه  :تميز أبو حاتم بكثرة شيوخو مما يدل عمى حرصو الكبير عمى العمم منذ صغره ،قال
ُّ

((ويتعذر استقصاء سائر مشايخو))

٘ٔ

ومن أشير شيوخو  :أحمد بن حنبل.وعبيد اهلل بن موسى.والفضل بن دكين.ومحمد بن عبد اهلل األنصاري.ويحيى بن
معين .وغيرىم كثير.

وتالميذه  :وتتممذ عمى يديو كثيرون ،ومن أشيرىم :ابنو  :عبد الرحمن.وأبو داود السجستاني صاحب السنن ،وقد حدث
عنو في سننو.وابن ماجو القزويني صاحب السنن ،وقد حدث عنو في التفسير.
ِ
العمماء عميو :
ثناء
ُ٘ -
ِ
ٍ
وحياة ىذا اإلمام الكبير ،ولو
جانب من سيرِة
عبارات الثناء التي قيمت في أبي حاتم كثيرةٌ ومتعددة ،وك ٌل يثني عمى

سردت تمك العبارات لطال المقام ،وىي مبسوطة في الكتب التي ترجمت لو .ٔٙ
ُ
ٔٚ
 ٙــــ وفاتو :توفي أبو حاتم الرازي رحمو اهلل سنة سبع وسبعين ومائتين بالري" .
المطمب الثالث  :منزلة الكتابين في الجرح والتعديل :
أوال  :كتاب التاريخ الكبير والضعفاء الصغير لمبخاري .

قال اإلمام البخاري  :صنفت كتاب (التاريخ) إذ ذاك عند قبر رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -في الميالي المقمرة،
وقال كل اسم في التاريخ إال ولو قصة ،إال أني كرىت تطويل الكتاب .ٔٛ

ورتب الكتاب كما سنرى عمى حروف "ألف باء" مقدما المحمدين؛ إعظاما واجالال السم النبي  -صمى اهلل عميو وسمم -
لكن في بداية كل حرف يقدم الصحابة الذين تبتدئ أسماؤىم بيذا الحرف ،فيراعي الحرف األول من االسم ،والحرف

األول من اسم األب ،يعني الدقة ليس كـ"المعجم العربي" ،ليس كـ"تيذيب الكمال ،كـ"تقريب التيذيب" ىناك دقة شديدة في
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ترتيب األسماء .لكن البخاري -رحمو اهلل تعالى -كان يعتمد الحرف األول من االسم والحرف األول من اسم األب ،ثم
يتجاوز فيما وراء ذلك ،فيحتاج إلى نوع من الصبر في البحث فيو .ٜٔ

ثانيا  :منزلة كتاب (الجرح والتعديل ) البن أبي حاتم .
"الجرح والتعديل" البن أبي حاتم ( ) ٖٕٚىجرية  :عبد الرحمن أبو محمد بن محمد بن إدريس ،العالمة ،الحافظ ،يكنى:
أبا محمد.ولد :سنة أربعين ومائتين ،أو إحدى وأربعين.

اإلمام ابن أبي حاتم الرازي (ت ٖٕٚىـ)  :لقد استفاد ىو أيضاً كثي ارً من مصنفات اإلمام البخاري ،وبنى كتابو الميم "
الجرح والتعديل " عمى تراجم كتاب البخاري " التاريخ الكبير " ،ولو فيو إضافات وزيادات كثيرة.

وىو كتاب كبير طبع في ثمانية مجمدات مع مقدمتو ،وتراجمو قصيرة غالبا؛ إذ تتراوح بين السطر والخمسة أسطر ،وقد

رتبو مؤلفو عمى حروف المعجم بالنسبة لمحرف األول ثم من االسم واسم األب ٕٓ.

بالنسبة لمحرف األول فقط من االسم واسم األب ،لكنو يقدم أسماء الصحابة أوال داخل الحرف الواحد ،وكذلك يقدم االسم

الذي يتكرر كثيرا ،ويذكر في كل ترجمة اسم الراوي واسم أبيو وكنيتو ونسبتو ،وأشير شيوخو وتالميذه وقميال ما يورد

حديثا من مرويات صاحب الترجمة ،ويذكر بمد الراوي ورحالتو والبمد الذي نزل فيو واستقر ،كما يذكر شيئا عن عقيدتو

إن كانت مخالفة لعقيدة أىل السنة ،ويذكر بعض مصنفاتو إن كانت لو مصنفات وىكذا ٕٔ.

المطمب الرابع  :منيج اإلمامين في الجرح والتعديل :

كل طبقة من طبقات نقّاد الرجال ال تخمو من متشدد ومتوسط :فمن األولى :شعبة بن الحجاج ،وسفيان الثوري ،وشعبة

أشدىما.
ّ

ومن الثانية :يحيى القطان ،وعبد الرحمن بن ميدي ،ويحيى أشد من عبد الرحمن.
ومن الثالثة  :يحيى بن معين ،واإلمام أحمد ،ويحيى أشد من أحمد.

ومن الرابعة :أبو حاتم الرازي ،والبخاري ،وأبو حاتم أشد من البخاري ٕٕ.

وكذلك فالحاد فييم  :يحيى بن سعيد،وابن معين،وأبو حاتم،وابن خراش،وغيرىم .

والمعتدل فييم  :أحمد بن حنبل،والبخاري،وأبو زرعة .
والمتساىل كالترمذي،والحاكم،والدارقطني في بعض األوقات  .وقد يكون نفس اإلمام ـ فيما وافق مذىبو،أو في حال شيخو

ـ ألطف منو فيما كان بخالف ذلك  .والعصمة لؤلنبياء والصديقين وحكام القسط ٖٕ.
المبحث الثاني  :الرواة الذين ضعفيم البخاري وقواىم أبو حاتم :

أوال ( :حريث بن أبي حريث )

قال ابن أبي حاتم(ت ٖٕٚىـ)

ٕٗ

 :سمعت أبي  ،وقيل لو  :إن البخاري أدخل حريث بن أبي حريث في كتاب

الضعفاء  ،فقال  :يحول اسمو من ىناك  ( ،يكتب حديثو  ،وال يحتج بو

ٕ٘

).
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قال البخاري (تٕ٘ٙه)  :حريث بن أبي حريث  ،سمع  :ابن عمر  ،وزيد بن جارية  ،وأبا إدريس  ،وقبيصة ،

روى عنو  :يونس بن حمبس في الصرف  ،قالو أبو المغيرة عن األوزاعي  :ال يتابع عمى حديثو  ،منقطع .ٕٙ

ذكره ابن حبان في ثقاتو  ، ٕٚوقال عنو أيضا  :منكر الحديث جدا عن المشاىير  ،كان األوزاعي رحمو اهلل شديد

الحمل عميو .ٕٛ

تابع العقيمي وابن عدي البخاري في حكمو .ٕٜ

وجمع الذىبي بينيما بقولو  :حط عميو (وغمزه ) األوزاعي  ،وقال أبو حاتم  :ال يحتج بو ( أي منفردا ) ٖٓ.

الترجيح  :الفرق بين قول أبي حاتم والبخاري ىو المتابعة بانفراده واالتصال  ،فالبخاري يراه ينفرد بحديثو وغالبيا
مقاطيع  ،وأبوحاتم يحتج بو في المتابعة  ،وىو ما قالو األئمة  ،وأبو حاتم يقول  :يكتب حديثو في المتابعات  ،وال يحتج
بانفراده وىو ما عميو األوزاعي  ،لو توبع الحتج بحديثو األوزاعي  ،وكالىما متقارب الحجة والحكم.
ثانيا ( :رواد بن الجراح العسقالني أبو عصام )

قال عبد الرحمن (ت ٖٕٚىـ)  :سمعت أبي يقول  :رواد بن الجراح مضطرب الحديث  ،تغير حفظو في آخر عمره ،

وكان محمو الصدق ٖٔ.

قال أبو محمد(ت ٖٕٚىـ)  :أدخمو البخاري في كتاب الضعفاء  ،قال  :سمعت أبي يقول  :يحول من ىناك ٕٖ.

قال البخاري(تٕ٘ٙه)  :رواد بن الجراح  ،أبو عصام العسقالني  ،عن  :سفيان  ،كان قد اختمط  ،ال يكاد أن يقوم
حديثو  ،ويقال  :يزيد ٖٖ ،وقال عثمان بن سعيد الدارمي  :سألت يحيى بن معين عنو  ،فقال  :ثقة ٖٗ .وقال الدوري عن
ابن معين  :ال بأس بو  ،إنما غمط في حديث سفيان ٖ٘.

قال األوزاعي  :لين .ٖٙ

روي عن أحمد بن حنبل فيو أقوال  :فقال  :ال بأس بو صاحب سنة  ،إال أنو حدث عن سفيان أحاديث مناكير  .ٖٚوقال:

كان ىاىنا يعني ببغداد فانتقل إلى الشام  ،أدرك بيا األوزاعي  .وقال مرة أخرى  :صدوق فيما أرى .ٖٛوقال  :إن في

حديثو خطأً .ٖٜ

وقال النسائي  :ليس بالقوي  ،روى غير حديث منكر  ،وكان قد اختمط

ٓٗ

.

وقال ابن عدي  :عامة ما يرويو ال يتابعو الناس عميو  ،وكان شيخا صالحا  ،وفي حديث الصالحين بعض النكرة إال أنو

يكتب حديثو ٔٗ.

وقال العالئي  :وممن نص عمى أنو اختمط :البخاري والنسائي وأبو أحمد الحاكم ومحمد بن عوف الطائي ٕٗ.وكذا أبو

حاتم .

وذكره ابن حبان في الثقات  ،وقال يخطئ  ،ويخالف

وقال يعقوب بن سفيان  :ضعيف الحديث ٗٗ.

ٖٗ

.

وقال الدارقطني  :متروك ٘ٗ.
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وقال أبو بكر بن زنجويو  :قال لي أحمد  :ال تحدث بيذا الحديث ـــ يعني ــ حديث رواد عن الثوري عن الزبير بن عدي
عن أنس أربعة من اجتنبين دخل الجنة الدماء واألموال واألشربة والفروج .ٗٙ

وقال الساجي  :عنده مناكير  ،وقال الحفاظ  :كثي ار ما يخطىء  ،ويتفرد بحديث ضعفو الحفاظ فيو  ،وخطأوه  ،وىو(

خيركم بعد المائتين كل خفيف الحاذ.ٗٚ ) ..

قال الذىبي  :وثقو ابن معين وعباس الترقفي  ،لو مناكير ضعف .

ٗٛ

وذكره في المغني في الضعفاء  ،وقال  :سمع

األوزاعي  ،ووثقو ابن معين بالشدة  ،وضعفو الدارقطني  ،وقال أبو حاتم  :محمو الصدق

ٜٗ

 .وذكر حديث( خيركم في

المائتين الخفيف الحاذ ) ..واعتذر عنو بقولو  :قال أبو حاتم :منكر ،ال يشبو حديث الثقات ،وانما كان بدو ىذا الخبر
فيما ذكر لى أن رجال جاء إلى رواد فذكر لو ىذا الحديث فاستسحنو ،وكتبو ،ثم بعد حدث بو ،يظن أنو من سماعو ٓ٘.

قال سبط بن العجمي  :اختمط  ،ال يكاد يقوم لو حديث قائم ٔ٘.

وقال معاوية عن ابن معين ثقة مأمون  ،وقال  :وذاكره رجل بحديثو عن الثوري عن الزبير بن عدي اليمداني عن أنس
إذا صمت المرأة خمسيا  ،فقال  :تخايل لو سفيان لم يحدثو سفيان ىذا قط إنما حدثو عن الزبير أتينا أنسا نشكوا
ٕ٘

الحجاج  ،وينبغي أن يكون إلى جانب سفيان عن الربيع عن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس

.

وقال ابن حجر  :روى ابن جرير في آخر تفسير سبأ  ،عن عصام بن رواد  ،عن أبيو  ،عن الثوري  ،عن منصور ،
عن ربعي  ،عن حذيفة رفعو حديثا طويال في العين  ،وفيو قصة السفياني  ،ثم قال  :حدثنا محمد بن خمف العسقالني ،

سألت روادا عنو  ،فقال  :لم أسمعو من سفيان  ،وانما جاءني قوم  ،فقالوا لي  :معنا حديث عجيب  ،أو نحوه  ،قرؤوه

عمي  ،ثم ذىبوا  ،فحدثوا بو عني  ،قال بن خمف  :وحدثني بو عبد العزيز بن أبان  ،عن سفيان بطولو  ،ورأيتو في

كتاب الحسين بن عمي الصدائي  ،عن شيخ لو  ،عن رواد  .عن سفيان أيضاٖ٘.

قال ابن حجر  :قال أبو أحمد الحاكم  :تغير بآخره  ،فحدث بأحاديث لم يتابع عمييا  ،وسنو قريب من سن الثوري  ،ولم

يكن بالشام أكبر سنا منو  ،ومن أقرانو ٗ٘.

وقال محمد بن عوف الطائي  :دخمنا عسقالن فإذا برواد قد اختمط

٘٘

.

قال ابن حجر  :صدوق اختمط بأخرة فترك  ،وفي حديثو عن الثوري ضعف شديد من التاسعة

٘ٙ

.

الترجيح  :كل من وثق رواد بن الجراح واحتج بحديثو من النقاد وجيتو قبل اختالطو وتغيره  ،وكل من ضعفو وأنكر عميو
بعض حديثو والسيما عن سفيان  ،فيو مما اطمع عميو ؛ والسيما بعد تغيره .
وقد عرفنا أن المتغير حالو بآخرة ىو بين حالتين :

قب ْل .
الحالة األولى  :أن يعرف وقت تغيره  ،فمن روى عنو قَ ْب َل تغيره قُِبل  ،ومن روى بعده لم ُي َ
الحالة الثانية  :أن ال يعرف وقت تغيره فاالحوط ترك حديثو بالكمية ؛ والسيما إذا تبين ذلك ببعض النصوص  ،وىذه حالة

رواد حكم البخاري بضعفو  ،وقبل أبو حاتم لحديثو قبل اختالطو وطرح ما ضعف فيو .
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ثالثا – ( سعيد بن بشير مولى بني نصر ) :
قال عبد الرحمن (ت ٖٕٚىـ)  :سمعت أبي وأبا زرعة ذك ار سعيد بن بشير فقاال  :محمو الصدق عندنا  ،قمت ليما  :يحتج
بحديثو ؟ فقاال  :يحتج بحديث ابن أبي عروبة  ،والدستوائى  ،ىذا شيخ يكتب حديثو  ،وقال  :سمعت أبي ينكر عمى من

أدخمو في كتاب الضعفاء ! وقال  :يحول منو .٘ٚ

قال البخاري(ٕ٘ٙه)  :سعيد بن بشير يتكممون في حفظو  ،وىو يحتمل.

٘ٛ

قال عبد الرحمن(ت ٖٕٚىـ) :سمعت بقية يقول  :سألت شعبة عن سعيد بن بشير ؟ فقال  :صدوق المسان ؛ فذكرت

ذلك لسعيد بن عبد العزيز فقال  :انشر ىذا الكالم في جندنا يعنى في بمدنا فان الناس قد تكمموا فيو .ٜ٘
وكان سفيان بن عيينة عمى جمرة العقبة يقول  :حدثنا سعيد بن بشير وكان حافظا ٓ.ٙ

قال عمرو بن عمي  :كان عبد الرحمن بن ميدي يحدثنا عن سعيد بن بشير ثم تركو ٔ.ٙ

قال عبدالرحمن(ت ٖٕٚىـ)  :قال الميموني  :ذكر سعيد بن بشير فرأيت أبا عبد اهلل أحمد بن حنبل يضعف أمره ٕ.ٙ
وقال يحيى بن معين  :سعيد بن بشير ليس بشيءٖ ، ٙوضعيف ٗ.ٙ

وقال ابن نمير  :منكر الحديث  ،وليس بشيء  ،ليس بقوي الحديث  ،يروي عن قتادة المنكرات ٘.ٙ

قال أبو حاتم  :قمت ألحمد بن صالح  :سعيد بن بشير دمشقي شامي  ،كيف ىذه الكثرة عن قتادة ؟ قال  :كان أبو

بشير شريكا ألبي عروبة  ،فأقدم بشير أبنو سعيدا البصرة يطمب الحديث مع سعيد بن أبى عروبة .ٙٙ

قال أبو زرعة الدمشقي  :سألت دحيما  :ما كان قول من أدركت في سعيد بن بشير ؟ فقال  :يوثقونو  ،وكان حافظا ،
رأيت أبا مسير يحدثنا عن سعيد بن بشير  ،ورأيتو عنده موضعا لمحديث  ،وقمت لو  :كان سعيد بن بشير قدريا ؟ قال :
معاذ اهلل ! ونقل عن يعقوب بن سفيان  :سألت أبا مسير عنو ؟ فقال  :لم يكن في جندنا أحفظ منو  ،وىو ضعيف ،

منكر الحديث .ٙٚ

وقال عثمان الدارمي  :سمعت دحيما يوثقو .ٙٛ
قال الذىبي بعد أن ذكر قول البخاري فيو  :سعيد بن بشير البصري الحافظ نزل دمشق  ،وقال دحيم  :ثقة  ،كان

مشيختنا يوثقونو  ،كان قدريا .
قال ابن سعد  :كان قدريا

ٓٚ

ٜٙ

.

قال وسألت عبدالرحمن بن إبراىيم عن قول من أدرك فيو ؟ فقال  :يوثقونو  ،وسألتو عن محمد بن راشد ؟ فقدم سعيدا
عميو .
وقال سعيد بن عبد العزيز  :عمم سعيد بن بشير التفسير  ،وما سوى ذلك فإنو كان حاطب ليل

وقال عمي بن المديني كان ضعيفا ٕ.ٚ

ٔٚ

.

وقال النسائي  :ضعيف ٖ.ٚ

وقال الحاكم أبو أحمد  :ليس بالقوي عندىم ٗ.ٚ
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وقال ابن عدي  :لو عند أىل دمشق تصانيف  ،وال أرى بما يرويو بأسا ؛ ولعمو ييم في الشيء بعد الشيء  ،ويغمط ،

والغالب عمى حديثو االستقامة  ،والغالب عميو الصدق ٘.ٚ

قال ابن حجر :وقال الساجي  :حدث عن قتادة بمناكير  ،وقال اآلجري عن أبي داود  :ضعيف .ٚٙ

وقال ابن حبان  :كان ردئ الحفظ فاحش الخطأ يروي عن قتا دة ما ال يتابع عميو وعن عمرو بن دينار ما ليس يعرف

من حديثو

ٚٚ

.

وقال ابن أبي حاتم عن أبيو  :لم يدرك الحكم بن عتيبة
وقال أبو بكر البزار  :ىو عندنا صالح ليس بو بأس

ٚٛ

ٜٚ

وذكره العقيمي في الضعفاء ٓ.ٛ

.

.

وقال ابن حجر في التقريب  :أصمو من البصرة أو واسط  ،ضعيف من الثامنة .

ٔٛ

الترجيح  :سعيد بن بشير كان حافظا وتغير حفظو  ،ولعمو كان يروي عن كل أحد  ،فميذا وصف بأنو حاطب ليل  ،وىنا
تبرز مسألة الفرق بين الحفظ والدراية  ،فالحفظ شيء والدراية والمعرفة ليذا الشأن وبيان العمل شيء آخر  ،ومن ىنا

ضعف أمره وأتى بالمناكير في حديثو  .عند أبي حاتم شيخ يكتب حديثو لالعتبار  ،وعند البخاري يتكممون في حفظو ،
وىو يحتمل  ،وكالىما مقارب لآلخر .
رابعا – (عبد الرحمن بن حرممة عم القاسم بن حسان) :

قال عبد الرحمن(ت ٖٕٚىـ)  :سألت أبي عنو ؟ فقال  :ليس بحديثو بأس  ،وانما روى حديثا واحدا ما يمكن أن يعتبر
بو  ،ولم أسمع أحدا ينكره ويطعن عميو  ،وأدخمو البخاري في كتاب الضعفاء ! وقال أبي  :يحول منو ٕ.ٛ

قال البخاري(تٕ٘ٙه)  :عبد الرحمن بن حرممة  ،ال يصح حديثو .
الرحمن لم يسمع من ابن مسعود ٗ.ٛ

ٖٛ

قال ابن عدي  :وقولو  ' :لم يصح '  :أن عبد

قال عمي بن المديني  :ال أعمم روى عنو شيء إال من ىذا الطريق  ،وال نعرفو في أصحاب عبداهلل ٘.ٛ
ذكره ابن حبان في الثقات .

ٛٙ

وذكره ابن عدي في الكامل وقال  :ىذا الذي ذكره البخاري من قولو لم يصح ان عبد الرحمن بن حرممة لم يسمع بن

مسعود وأشار الى حديث واحد.ٛٚ

وذكره الذىبي في المغني .ٛٛ

قال محقق كتاب الضعفاء لمبخاري  :مع أن أبا حاتم يقر بأنو ليس لو إال حديث واحد وال روى عنو إال ر ٍ
او واحد إال أنو ال
يستحق أن يذكر في الضعفاء ؛ لكون حديثو ليس منك ار عنده  ،وال يوجب الطعن فيو بسببو  ،ومع ذلك فميس لو من

الحديث والرواة عنو ما يحممو عمى توثيقو ،فالذي يظير أنو يرى أنو يصمح في الشواىد والمتابعات .ٜٛ

وقال ابن حجر :عبد الرحمن بن حرممة الكوفي مقبول ٓ.ٜ
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الترجيح  :عبد الرحمن بن حرممة بين عدم صحة سماعو من ابن مسعود عند البخاري وقد تشدد  ،وجيالتو وعدم
معرفتو في أصحاب ابن مسعود عند ابن المديني  ،وعدم وجود مضعف لو عند أبي حاتم  ،فالرأي مع أبي حاتم وىو
الوسط .

خامسا – (عبد الرحمن بن سممان الحجري) :
قال عبد الرحمن(ت ٖٕٚىـ)  :سألت أبي عنو ؟ فقال  :مضطرب الحديث  ،يروي عن عقيل أحاديث عن مشيخة لعقيل
يدخل بينيم الزىرى في شيء  ،سمعو عقيل من أولئك المشيخة ما رأيت في حدي ثو منكرا  ،وىو صالح الحديث  ،أدخمو

البخاري في كتاب الضعفاء  ،فسمعت أبي يقول  :يحول من ىناك ٔ.ٜ

قال البخاري(ٕ٘ٙه)  :فيو نظر ٕ.ٜوىذه المقولة عنده بين متيم ومتروك ٖ.ٜ

وذكره الحاكم في تسمية من أخرجيم البخاري ومسمم وما انفرد كل واحد منيما ٗ .ٜلو عند مسمم في مبيت ابن عباس
عند ميمونة ٘.ٜ

وذكره ابن عدي في الكامل وذكر قول البخاري فيو .ٜٙ
وقال النسائي  :ليس بالقوي .ٜٚ

وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين .ٜٛ
وقال ابن حجر  :ال بأس بو  ،من السابعة .ٜٜ

وقال الخزرجي  :روى عن عقيل بن خالد غرائب  ،وعنو ابن وىب فقط  ،وثقو ابن يونس ٓٓٔ.

الترجيح  :عبد الرحمن بن سممان بين غرائبو عن عقيل بن خالد أحد أعمدة الزىري  ،وبين موافقتو لمثقات فييا فقال أبو
حاتم  :مضطرب الحديث  ،ورأي البخاري فيو تشدد كبير أن يتيمو بالوضع .

سادسا – (عبد الرحمن بن عطاء المديني بن أبي لبيبة ):

قال عبد الرحمن(ت ٖٕٚىـ)  :سألت أبي عنو ؟ فقال  :شيخ ٔٓٔ ،قمت  :أدخمو البخاري في كتاب الضعفاء ! فقال:
يحول من ىناك ٕٓٔ.

وقال البخاري  :فيو نظر ٖٓٔ.

وقال ابن سعد  :وكان ثقة قميل الحديث ٗٓٔ.

وذكره ابن حبان في الثقات ٘ٓٔ .وابن الجوزي في الضعفاء  .ٔٓٙوالذىبي في المغني .ٔٓٚ

قال المزي  :روى لو أبو داود والترمذي حديثا واحدا .ٔٓٛ
قال بدر الدين العيني  :صدوق ،فيو لين .ٜٔٓ

قال ابن حجر  :صدوق فيو لين  ،من السادسة ٓٔٔ.
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الترجيح  :عبد الرحمن بن عطاء بين قمة روايتو التي أدخمتو في الصدق عند أبي حاتم وىو التوسط  ،ومن يأخذ عنو
الذي أدخمو في التيمة عند البخاري مع أن تمميذه الترمذي روى عنو  ،واألحوط قول البخاري مع تشدده  ،وتجاىمو ابن
حجر وقال فيو  :صدوق فيو لين .

سابعا – (عبد الرحمن بن مسممة ):
قال عبد الرحمن(ت ٖٕٚىـ)  :سألت أبي عنو ؟ فقال  :ىو صالح الحديث  ،وأنكر عمى البخاري إدخالو في كتاب

الضعفاء ! وقال  :يحول من ىناك ٔٔٔ.

قال البخاري(ٕ٘ٙه)  :عبد الرحمن بن مسممة عن أبي عبيدة بن الجراح ،قالو سميمان بن حيان عن الوليد بن أبي
مالك ،ال يصح ٕٔٔ.

قال العقيمي  :وىذا الحديث حدثناه الحسن بن عمي بن زياد الرازي  ،قال  :حدثنا إبراىيم بن موسى الضراء  ،قال  :حدثنا

أبو خالد األحمر  ،عن الحجاج  ،عن الوليد بن أبي مالك  ،عن عبد الرحمن بن مسممة  ،عن أبي عبيدة بن الجراح ،
قال  :سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول  ( :يجير عمى المسممين أدناىم  )...وىذا يروى بغير ىذا اإلسناد

من وجو صحيح ٖٔٔ.

ذكره ابن الجوزي في الضعفاء ٗٔٔ.

وذكره الذىبي في المغني ٘ٔٔ .وميزان االعتدال في نقد الرجال .ٔٔٙ
قال ابن حجر  :مقبول  ،من الرابعة .ٔٔٚ

الترجيح :عبد الرحمن بن مسممة صالح الحديث عند أبي حاتم وىو التوسط وعدم التسقيط  ،ذكر البخاري فيو  :ال يصح،
وعدم صحة إسناد الحديث والذي ورد من طريق آخر عند العقيمي ال يوجب تضعيفو وتركو وىذا تشدد من البخاري .

ثامنا – (عبيد اهلل بن أبى زياد القداح المكى أبو الحصين ):

قال عبد الرحمن(ت ٖٕٚىـ)  :سألت أبي عن عبد اهلل بن أبي زياد القداح ؟ فقال  :ليس بالقوي  ،وال بالمتين  ،وىو
صالح الحديث  ،يكتب حديثو  ،ومحمد بن عمرو بن عمقمة أحب إلي منو  ،يحول اسمو من كتاب الضعفاء الذي صنفو

البخاري .ٔٔٛ

قال البخاري (تٕ٘ٙه)  :قال يحيى القطان  :كان وسطا  ،لم يكن بذاك  ،ليس ىو مثل  :عثمان بن األسود  ،وال سيف
بن أبي سميمان  ،ومحمد بن عمرو بن عمقمة أحب إلي منو .ٜٔٔ

قال عمي بن المديني  :سألت يحيى بن سعيد القطان عن عبيد ا هلل بن أبى زياد ؟ فقال  :كان وسطا لم يكن بذلك  ،ثم
قال  :ليس ىو مثل عثمان بن األسود  ،وال سيف بن أبي سميمان  ،قال يحيى  :ومحمد بن عمرو أحب إلي منو ٕٓٔ.

قال عبد اهلل بن احمد بن محمد بن حنبل  :سألت أبي عن عبيد اهلل بن أبى زياد القداح ؟ فقال  :صالح  ،فقمت  :لو تراه

مثل عثمان بن األسود ؟ فقال  :ال  ،عثمان أعمى ٕٔٔ.

قال عباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين  :عبيد اهلل بن أبى زياد القداح ضعيف  ،ليس بينو وبين سعيد القداح

نسب ٕٕٔ.
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قال العجمي  :ثقة ٖٕٔ.

قال النسائي  :ليس بالقوي ٕٗٔ.

وقال اآلجري عن أبي داود  :أحاديثو مناكير ٕ٘ٔ.

قال الذىبي  :فيو لين .ٕٔٙ

وقال ابن عدي  :حدث عنو الثقات  ،ولم أر في حديثو شيئا منكرا فأذكره .ٕٔٚ

قال ابن حبان  :كان ممن ينفرد عن القاسم بما ال يتابع عميو  ،وكان ردئ الحفظ كثير الوىم ،لم يكن في اإلتقان بالحال

التي يقبل ما انفرد بو ،وال يجوز االحتجاج بأخباره إال بما وافق الثقات .ٕٔٛ

وقال الحاكم أبو أحمد  :ليس بالقوي عندىم .ٕٜٔ

وقال الحاكم في المستدرك  :كان من الثقات ٖٓٔ.

قال أحمد :ليس بو بأس ،وقال الذىبي في المغني :قال أحمد :صالح الحديث ٖٔٔ.

قال ابن حجر  :روى عنو الثوري ويحيى القطان ٕٖٔ.

قال بدر الدين العيني  :روى لو  :أبو داود ،والترمذى ،ابن ماجو ،وأبو جعفر الطحاوى ٖٖٔ.
قال العقيمي  :كان يروي المراسيل  ،وال يقيم الحديث ٖٗٔ.
قال ابن حجر  :ليس بالقوي  ،من الخامسة ٖ٘ٔ.

الترجيح  :قال أبو حاتم  :ليس بالقوي  ،وال بالمتين  ،وىو صالح الحديث  ،يكتب حديثو  ،وقال البخاري بقول القطان :
كان وسطا  ،لم يكن بذاك  ،وكالىما يقارب قول بعض  ،وانما أراد أبو حاتم عدم ترك حديثو بالكمية ووضعو في

الضعفاء؛ ألنو يعد التضعيف ترك حديث الراوي .

تاسعا – (عبيد اهلل بن عبد اهلل أبو المنيب العتكي ) :

قال عبد الرحمن (ت ٖٕٚىـ) :سمعت أبي يقول  :ىو صالح الحديث  ،وأنكر عمى البخاري إدخالو في كتاب الضعفاء ،

وقال يحول .ٖٔٙ

قال البخاري(تٕ٘ٙه)  :عنده مناكير  ،قال أبو قدامة  :أراد ابن المبارك أن يأتيو  ،فأخبر أنو روى عن عكرمة ( ال
يجتمع الخراج والعشر في أرض ) فمم يأتو وتركو.ٖٔٚ

قال عثمان بن سعيد  :سألت يحيى بن معين عن عبيد اهلل بن عبد اهلل أبى المنيب ؟ فقال  :ثقة .ٖٔٛ
قال العقيمي  :ال يتابع عمى حديثو  ،وال يعرف إال بو .ٖٜٔ

قال ابن عدي  :وىو عندي ال بأس بو ٓٗٔ.

ذكره ابن الجوزي في الضعفاء وقال  :عنده مناكير قالو البخاري  ،وقال النسائي  :ضعيف  ،وقال يحيى  :ثقة  ،وقال أبو

حاتم الرازي :ىو صالح الحديث ٔٗٔ.

قال ابن حبان  :ينفرد عن الثقات باألشياء المقموبات ،يجب مجانبة ما يتفرد بو ،واالعتبار بما يوافق الثقات دون

االحتجاج بو ٕٗٔ.
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وقال الذىبي  :وثقو ابن معين  ،وقال البخاري  :عنده مناكير  ،وأنكر أبو حاتم عمى البخاري إدخالو في الضعفاء ٖٗٔ.
أنسا ،وروى عن جماعة من التابعين ،وىو ثقة ،
قال بدر الدين العيني  :وقال عباس بن مصعب :رأى من الصحابة ً
روى لو النسائي ،وأبو داود ،وابن ماجو ،وأبو جعفر الطحاوي ٗٗٔ.
قال ابن حجر  :صدوق يخطئ  ،من السادسة ٘ٗٔ.

الترجيح  :قال أبو حاتم في عبيد اهلل العتكي :صالح الحديث وىو التوسط  ،وقال البخاري  :عنده مناكير فأدخمو في

الضعفاء  ،وتتبع ابن عدي نصوصو كميا وقال  :ىو عندي ال بأس بو .
عاشرا( -عبيد بن سممان األعرج (األغر) مولى مسمم بن ىالل ):

قال عبد الرحمن (ت ٖٕٚىـ)  :قال أبي  :ال أرى في حديثو إنكارا  ،يحول من كتاب الضعفاء الذي ألفو البخاري إلى

الثقات .ٔٗٙ

قال البخاري(ٕ٘ٙه)  :عبيد بن سممان مولى مسمم بن ىالل ،سمع سعيد بن المسيب  ،قال آدم  :حدثنا ابن أبي ذئب:
حدثنا أبو الحارث بن سنان الشامي ،فال أدرى محفوظ أم ال ،وقال يعقوب بن محمد وعبيد بن سميمان  :عن يعقوب بن

االشج عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في الرغب .ٔٗٚ

ذكره ابن حبان في الثقات .ٔٗٛ

قال الذىبي وابن حجر  :لينو البخاري وحده .ٜٔٗ

قال ابن حجر  :عبارة البخاري ونقميا ابن عدي عبيد االغر ولم يقل ابن سممان ٓ٘ٔ.

قال ابن حجر  :صدوق  ،من السادسة ٔ٘ٔ.

الترجيح  :عبيد األغر البخاري يجد فيو المخالفة التي توجب الحفظ وىو تردد في إثباتو وىذا يعني أنو بين توثيقو
وتضعيفو وقد تشدد  ،بينما أبو حاتم دفع أنو ضعيف كونو في كتاب الضعفاء  ،ومخالفة الضعيف توجب النكارة  ،وقال :

ال أرى في حديثو إنكارا  ،وىو وسط .

الحادي عشر  -عبد الصمد بن حبيب األزدي العوذي البصري :

قال عبد الرحمن(ت ٖٕٚىـ)  :سمعت أبي يقول  :ىو لين الحديث  ،ضعفو أحمد بن حنبل

ٕ٘ٔ

.

قال عبد الرحمن(ت ٖٕٚىـ)  :قال أبي  :يكتب حديثو  ،ليس بالمتروك  ،وقال  :يحول من كتاب الضعفاء

ٖ٘ٔ

.

قال البخاري(تٕ٘ٙه)  :لين الحديث  ،ضعفو أحمد  ،وقال بيمول بن حسان :حدثنا عبد الصمد بن عبد اهلل بن حبيب
اليحمدي االزدي عن سعيد بن طيمان القطعي عن انس رضي اهلل عنو قال النبي صمى اهلل عميو وسمم( :فتح ربكم دارا

وصنع مأدبة )ٗ٘ٔ .قال الخطيب  :ىذا الحديث منكر ٘٘ٔ.

قال يحيى بن معين  :عبد الصمد بن حبيب ليس بو بأس .ٔ٘ٙ

وقال العقيمي  :ومن حديثو ما حدثناه محمد بن زنجويو قال حدثنا مسمم بن إبراىيم قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب

االزدي عن سنان بن سممة عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ( من كانت لو حمولة إلى شبع وري فميقم

رمضان ) حيث أدركو  ،وال يتابع عميو  ،وال يعرف إال بو .ٔ٘ٚ
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ذكره ابن الجوزي في الضعفاء .ٔ٘ٛ

قال ابن عدي  :لو من الروايات شيء يسير ولم يحضرني لو شيء فأذكره .ٜٔ٘
قال الذىبي  :لينو أحمد  ،وقواه غيره ٓ.ٔٙ

قال ابن حجر  :ضعفو أحمد  ،وقال ابن معين  :ال بأس بو  ،من الثامنة ٔ.ٔٙلم يستطع أن يرجح بينيما فذكرىما معا

وقدم قول أحمد .

الترجيح  :عبد الصمد العوذي قال أبو حاتم  :يكتب حديثو  ،ليس بالمتروك وىو رأي بين تضعيف أحمد وتوثيق ابن
معين وىو وسط  ،وقال البخاري  :لين الحديث  ،ضعفو أحمد ولم يمتفت الى توثيق ابن معين .
الثاني عشر – (عباد بن راشد البصري التميمي ):

قال عبد الرحمن(ت ٖٕٚىـ)  :قال أبي عن عباد بن راشد  :صالح الحديث  ،وأنكر عمى البخاري إدخال اسمو في كتاب
الضعفاء  ،وقال  :يحول من ىناك ٕ.ٔٙ

قال البخاري(تٕ٘ٙه)  :عباد بن راشد عن الحسن ،ىو التميمي ،روى عنو ابن ميدي  ،وتركو يحيى القطان،

البصريٖ .ٔٙييم شيئا  ،وتركو يحيى القطان ٗ.ٔٙ

قال عمرو بن عمي  :كان عبد الرحمن بن ميدي يحدثنا عن عباد بن راشد  ،وكان يحيى يقول  :إذا ذكره قد رأيتو ٘.ٔٙ

قال إبراىيم بن يعقوب الجوزجاني  :سألت أحمد بن حنبل عن عباد بن راشد ؟ فقال  :شيخ  ،ثقة  ،صدوق  ،صالح.ٔٙٙ

قال عبد اهلل بن احمد  :سمعت أبي يقول  :عباد بن راشد أثبت حديثا من عباد بن ميسرة المنقري  ،ذكره أبي عن

إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنو قال  :عباد بن راشد صالح .ٔٙٚ

وقال الدوري عن ابن معين حديثو ليس بالقوي ولكن يكتب وقال اسحاق بن منصور عن ابن معين صالح وقال الدورقي

عن ابن معين ضعيف .ٔٙٛ

قال الباجي  :أخرج البخاري في تفسير سورة البقرة عن أبي عامر العقدي عنو عن الحسن البصري ليس لو في الكتاب

غيره  .ٜٔٙأخرج لو البخاري مقرونا ٓ.ٔٚ

قال عبد اهلل  :قال أبي  :عباد بن راشد ثقة ثقة ٔ.ٔٚ

قال العجمي  :ثقة ٕ.ٔٚ

قال النسائي ليس بالقوي ٖ.ٔٚ

قال ابن عدي  :حديثو مقدار ما لو مما ذكرتو وما لم أذكره عمى االستقامة ٗ.ٔٚ

وقال ابن حبان  :ال ي حتج بو  ،كان يأتي بالمناكير عن المشاىير  ،حتى يسبق إلى القمب أنو المتعمد ليا ٘.ٔٚ

قال ابن حجر  :يصير إلى حديث المناىي وليس ىو من رواية عباد بن راشد إنما ىو من رواية عباد بن كثير فيذا

عندي من أوىام ابن حبان .ٔٚٙ

وذكره ابن الجوزي في الضعفاء .ٔٚٚ

قال الذىبي  :تركو القطان  ،وضعفو أبو داود  ،وقواه أحمد .ٔٚٛوذكره في المغني .ٜٔٚ
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وقال ابن حجر  :وقال العجمي وأبو بكر البزار  :ثقة  ،وقال الساجي  :صدوق  ،وقال فيو أحمد  :ثقة ورفع أمره  ،وقال

ابن المديني  :ال أعرف حالو ٓ.ٔٛ

قال ابن حجر  :صدوق لو أوىام  ،من السابعة ٔ.ٔٛوكأنو اقترب من أبي حاتم  ،وابتعد عن البخاري .

الترجيح  :عباد بن راشد صالح الحديث عند أبي حاتم ال يضعف مع تيقنو باألوىام عنده  ،وصاحب األوىام عند البخاري
يضعف ؛ والسيما بعد تركو من قبل القطان .
الخاتمة
بعد ىذه الجولة يتبن لنا أن الجرح والتعديل ال تتوازن بمنيج منضبط إال بعد االستقراء الكامل لمرويات الراوي تطبيقا
وتصحيحا وتضعيفا وطرق الضبط التي اتفق عمييا األئمة بعد ىذه الدراسة وجدت أن التساىل والتشدد والتوسط عند كل

من اإلمامين قيد البحث وىذا يعطي اإلنصاف والعدل المكل لمنظر والحكم .

وجدت كممة الضعف عند أبي حاتم تعني ترك الراوي نيائيا وذلك أنك ترى الراوي يقول عنو ال يحتج بو ولكنو يقول بأنو
ال ينزل لمرتبة الضعف او وضعو مع الضعفاء وبعض الرواة عند أبي حاتم من ىذه الشاكمة ىو عدم تسويتيم بالرواة

الضعفاء المتيالكين المتروكين .
وأما اإلمام البخاري فاإلنصاف والتوسط واالعتدال عنده عال ويتجو نحو ترجمة الراوي بما ظير منو من اضطراب وأوىام
عمى أن ما خفي كان أعظم  ،ويتبادر إلى الذىن أن اإلمام البخاري يعمد إلى إيجاد البدائل طالما أن ىناك من يأتي
بالرواية من ىو أقوى وأولى وأتقن وأحفظ  ،فيميل نحو االحتياط والتحفظ عمى الراوي بما يجعمو في مأمن وحياد منقطع

النظير  .واهلل أعمم .
اليوامش

ٔ سًن أعالم النبالء  ،ٖٜٖ/ ٖٔ :ومقدمة الفتح صٕٓ٘.
ٕ سًن أعالم النبالء  ،ٖٜٖ/ ٕٔ :تاريخ بغداد  ،ٚ/ ٕ :مقدمة الفتح صٕٓ٘.
ٖ ينظر  :سًن أعالم النبالء  ،ٖٜ٘/ ٕٔ :وىدي الساري مقدمة فتح الباري  :صٖٓ٘.
ٗ سًن أعالم النبالء  ، ٖٜٚ/ ٕٔ :هتذيب الكمال )ٖٗٔ / ٕٗ( -
٘ ينظر  :ىدي الساري مقدمة فتح الباري صٓٔ٘.
 ٙسًن أعالم النبالء  .ٕٕٗ - ٕٗٓ / ٕٔ :وهتذيب الكمال )ٖٗٔ / ٕٗ( -
 ٚسًن أعالم النبالء  .ٕٕٗ - ٕٗٓ/ ٕٔ :وهتذيب الكمال )ٖٗٔ / ٕٗ( -
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 ٛتاريخ بغداد  ،ٖٗ/ ٕ :ووفيات األعيان  ،ٜٔٔ/ ٗ :وسًن أعالم النبالء  ،ٗٙٙ/ ٕٔ :وىدي الساري  :ص.٘ٔٛ
ٜىذه الرتمجة مستقاة (من أعالم احملدثٌن :أبو حامت الرازي ٕ٘ٚٚ-ٜٔىـ) بقلم :الشيخ عبداحملسن بن محد العباد  ،ادلدرس
بكلية الشريعة باجلامعة  ،رللة اجلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلنورة ( -العدد . )ٜٔ
ٓٔ جزء من علل ابن أيب حامت  -زلقق )ٖٔ / ٔ( -
ٔٔ العرب يف خرب من غرب  :الذىيب  .٘ٛ/ٕ :ويف تذكرة احلفاظ لو أيضا .ٔٗٙ/ٕ :

ٕٔ العرب يف خرب من غرب  .٘ٛ/ٕ :ويف تذكرة احلفاظ ٕ.ٔٗٙ/
ٖٔ سًن أعالم النبالء .)ٕٗٚ/ٖٔ( :
ٗٔ ذكرىا ابنو عبد الرمحن يف مقدمة اجلرح والتعديل :ص .ٖٜٗ
٘ٔ سًن أعالم النبالء )ٕٗٛ/ٖٔ( :
 ٔٙاإلرشاد (ٕ.)ٖٙٛ-ٕٙٛ /
 ٔٚينظر األقوال يف هتذيب الكمال  ) ٖٛٔ / ٕٗ( -وشلن ترجم أليب حامت تراجم حافلة يف مصادر كثًنة ومنها  :ابن
القيسراين يف اجلمع بٌن رجال الصحيحٌن  .ٗٙٚوالذىيب يف العرب ٕ .٘ٛ/ويف تذكرة احلفاظ ٕ .ٔٗٙ/وابن حجر يف هتذيب
التهذيب  .ٖٔ/ٜويف التقريب ٕ .ٖٔٗ/واخلزرجي يف خالصة تذىيب الكمال  .ٕٚٛوابن كثًن يف البداية والنهاية
ٔٔ.ٜ٘/واخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد ٕ .ٖٚ/والعليمي يف ادلنهج األمحد ٔ .ٖٔٛ/وابن العماد يف شذرات الذىب
ٕ .ٔٚٔ/وابن أيب يعلى يف طبقات احلنابلة ٔ .ٕٛٗ/وابن السبكي يف طبقات الشافعية ٔ .ٕٜٜ/وابنو عبد الرمحن يف مقدمة
اجلرح والتعديل  .ٖٜٗوأبو نعيم يف أخبار أصبهان ٕ .ٕٓٔ/وعمر رضا كحالة يف معجم ادلؤلفٌن .ٖ٘/ٜ

18

سًن أعالم النبالء ٖٜٕ /ٕٔ :
19
ادلصدر نفسو .
20

ينظر  :الجرح والتعديل ( )555 /5وما بعدىا .
21
ينظر  :الجرح والتعديل ()555 /5
22

النكت على كتاب ابن الصالح .745/5

 23المفصل في أصول التخريح ودراسة األسانيد ()444 /1

ٕٗ اجلرح والتعديل )ٕٖٙ / ٖ( -
( 25عبارة يكتب حديثو وال حيتج بو ) معناىا أنو يستشهد بو وال حيتج بو ؛ قال ابن أيب حامت يف (اجلرح والتعديل)
(ٔ ) ٖٖٔ/ٔ/يف ترمجة إبراىيم بن مهاجر البجلي( :مسعت أيب يقول  :إبراىيم بن مهاجر ليس بقوي  ،ىو وحصٌن بن عبد
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بعضهم ِمن بعض  ،زللهم عندنا زلل الصدق  ،يكتب حديثهم وال حيتج حبديثهم ؛ قلت
يب ُ
الرمحن وعطاء بن السائب قر ٌ
أليب  :ما معىن ال حيتج حبديثهم ؟ قال  :كانوا قوماً ال حيفظون فيحدثون مبا ال حيفظون فيغلطون ترى يف أحاديثهم اضطراباً ما
شئت )  .وقال العالمة ادلعلّمي يف (التنكيل) (ٔ( : )ٕٖٛ/وىذه الكلمة [أي يكتب حديثو وال ُحيتج بو] يقوذلا أبو حامت
ُ
صرح بذلك يف ترمجة إبراىيم بن
كما
،
ب
ويضطر
فيغلط
و
ظ
حف
تقن
ي
ال
مبا
حيدث
،
حبافظ
ليس
فيمن ىو عنده صدوق
َ
ُ
ّ
مهاجر) وانظر  :لسان احملدثٌن .
 ٕٙالضعفاء الصغًن  ، )ٖٙ / ٔ( -والتاريخ الكبًن – (ٖ )ٚٓ /
 ٕٚالثقات البن حبان )ٔٚٙ / ٗ( -
 ٕٛاجملروحٌن البن حبان )ٕٜٜ / ٔ( -
 ٕٜالكامل يف الضعفاء  ، )ٕٓٔ / ٕ( -وضعفاء العقيلي )ٕٛٚ / ٔ( -
ٖٓ ادلغين يف الضعفاء للذىيب  ،)ٕٚ / ٔ( -وميزان االعتدال )ٗٚٗ / ٔ( -
ٖٔ اجلرح والتعديل )ٕ٘ٗ / ٖ( -
ٕٖ اجلرح والتعديل )ٕ٘ٗ / ٖ( -
ٖٖ التاريخ الكبًن )ٖٖٙ / ٖ( -
ٖٗ تاريخ ابن معٌن  -رواية الدارمي  )ٔٔٓ / ٔ( -واجلرح والتعديل  )ٕ٘ٗ / ٖ( -اإلكمال )ٔٓٗ / ٗ( -
ٖ٘ تاريخ ابن معٌن  -رواية الدوري )ٕٗ٘ / ٗ( -
 ٖٙادلقتىن يف سرد الكىن )ٖٜٛ / ٔ( -
 ٖٚالعلل ومعرفة الرجال ()ٔٗ٘ٚ
 ٖٛسؤاالت أيب داود (.)ٕٙٙ
 ٖٜسؤاالت أيب داود (.)ٕٙٙ
ٓٗ الضعفاء وادلرتوكٌن )ٗٓ / ٔ( -
ٔٗ الكامل يف الضعفاء )ٔٚٙ / ٖ( -
ٕٗ ادلختلطٌن للعالئي )ٖ٘ / ٔ( -
ٖٗ الثقات البن حبان ٕٗٙ / ٛ( -
ٗٗ هتذيب الكمال )ٕٖٓ / ٜ( -
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٘ٗ سؤاالت الربقاين  ، )ٕٜ / ٔ( -وكتاب الضعفاء وادلرتوكٌن للدارقطين )ٔٓ / ٔ( -
 ٗٙالكامل يف ضعفاء الرجال )ٔٚٙ / ٖ( -
 ٗٚهتذيب التهذيب )ٕ٘ٓ / ٖ( -
 ٗٛالكاشف يف معرفة من لو رواية يف الكتب الستة )ٖٜٛ / ٔ( -
 ٜٗادلغين يف الضعفاء للذىيب )ٔٔٔ / ٔ( -
ٓ٘ ميزان االعتدال )٘ٙ / ٕ( -
ٔ٘ هناية االغتباط مبن رمي من الرواة باالختالط )ٕٖٔ / ٔ( -
ٕ٘ هتذيب التهذيب )ٕٜٗ / ٖ( -
ٖ٘ ادلصدر نفسو .
ٗ٘ هتذيب التهذيب )ٕ٘ٓ / ٖ( -
٘٘ ادلصدر نفسو .
 ٘ٙتقريب التهذيب )ٖٖٓ / ٔ( -
 ٘ٚاجلرح والتعديل )ٙ / ٗ( -
 ٘ٛالضعفاء الصغًن للبخاري ( -ص ٔ٘)
 ٜ٘اجلرح والتعديل )ٙ / ٗ( -
ٓ ٙاجلرح والتعديل )ٙ / ٗ( -
ٔ ٙاجلرح والتعديل )ٙ / ٗ( -
ٕ ٙاجلرح والتعديل )ٙ / ٗ( -
ٖ ٙتاريخ ابن معٌن  -رواية الدوري )ٜٗ / ٗ( -
ٗ ٙتاريخ ابن معٌن  -رواية الدارمي  )٘ٓ / ٔ( -واجلرح والتعديل )ٙ / ٗ( -
٘ ٙاجلرح والتعديل )ٙ / ٗ( -
 ٙٙاجلرح والتعديل )ٙ / ٗ( -
 ٙٚاجلرح والتعديل )ٙ / ٗ( -
 ٙٛمغاين األخيار )ٖٜٙ / ٔ( -
 ٜٙالكاشف يف معرفة من لو رواية يف الكتب الستة ( -ص ٕٖٗ)
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ٓ ٚالطبقات الكربى )ٗٙٛ / ٚ( -
ٔ ٚهتذيب الكمال )ٖٖ٘ / ٔٓ( -
ٕ ٚالكامل يف ضعفاء الرجال )ٖٜٙ / ٖ( -
ٖ ٚالضعفاء وادلرتوكٌن للنسائي )ٜٔٛ / ٔ( -
ٗ ٚهتذيب التهذيب  ٛ / ٗ( -ـ ـ ـ ـ ٓٔ)

٘ ٚالكامل يف ضعفاء الرجال )ٖٜٙ / ٖ( -
 ٚٙهتذيب التهذيب  ٛ / ٗ( -ـ ـ ـ ـ ٓٔ)
 ٚٚاجملروحٌن )ٖٜٔ / ٔ( -
 ٚٛحتفة التحصيل يف ذكر رواة ادلراسيل )ٕٖٔ / ٔ( -
 ٜٚهتذيب التهذيب  ٛ / ٗ( -ـ ـ ـ ـ ٓٔ)
ٓ ٛضعفاء العقيلي )ٔٓٓ / ٕ( -
ٔ ٛتقريب التهذيب )ٖٜٗ / ٔ( -
ٕ ٛاجلرح والتعديل )ٕٕٕ / ٘( -
ٖ ٛالضعفاء الصغًن للبخاري ( -ج ٔ  /ص ٖ)ٚ
ٗ ٛسلتصر الكامل يف الضعفاء )ٜٗٛ / ٔ( -
٘ ٛهتذيب الكمال )ٕٙ / ٔٚ( -
 ٛٙالثقات البن حبان )ٜ٘ / ٘( -
 ٛٚالكامل يف ضعفاء الرجال )ٖٔٔ / ٗ( -
 ٛٛادلغين يف الضعفاء )ٖٚٛ / ٕ( -
 ٜٛالضعفاء للبخاري  -مكتبة ابن عباس )ٕٔ / ٔ( -

ٓ ٜتقريب التهذيب )ٖٖٜ / ٔ( -
ٔ ٜاجلرح والتعديل )ٕٗٔ / ٘( -
ٕ ٜالضعفاء الصغًن للبخاري )ٚٗ / ٔ( -
ٖ ٜينظر  :لسان احملدثٌن (معجم مصطلحات احملدثٌن)  )ٕٔٗ / ٗ( -مصطلح (فيو نظر ) يستعمل اجلمهور ىذه العبارة يف
تضعيف الرواة واألحاديث واألحكام وحنو ذلك  ،وكذلك اصطالح اإلمام البخاري فيها ؛ فقد قال احلافظ ادلزي يف (هتذيب

57
العدد ( 91 ) 44ربيع االول 9441هـ ـــ  43كانون االول 5392م

مجلة كلية العلوم اإلسالمية  ......الزواة الذين حكم البخاري بضعفهم يف تارخيه الكبري والضعفاء.....

الكمال) ( ) ٕٙ٘/ٔٛيف آخر ترمجة عبد الكرًن بن أيب ادلخارق ( :قال احلافظ أبو زلمد عبد اهلل بن أمحد بن سعيد بن يربوع
اإلشبيلي ّ :بٌن مسلم َج ْر َحوُ يف ص ْد ِر كتابو ؛ وأما البخاري فلم يُنبّو من أمره على شيء  ،فدل أنو عنده على االحتمال  ،ألنو
قد قال يف "التاريخ"  « :كل من مل أبٌن فيو ُج ْر َحةً فهو على االحتمال  ،وإذا قلت  :فيو نظر  ،فال حيتمل» ) .
ولقد ادعى مجاعة من العلماء ادلتأخرين رمحهم اهلل أن البخاري رمحو اهلل ال يُطلق عبارة (فيو نظر) إال فيمن كان متهماً عنده ،
وفيمن اشتد ضعفو فنزل إىل مرتبة ادلرتوكٌن والساقطٌن؛ بل منهم من نسب إىل البخاري ِ
نفسو تفسًن اصطالحو ىذا بنحو ىذا
ادلعىن ؛ ولكن التحقيق العلمي كشف وىاء ىذه الدعاوى وبٌن عدم صحتها؛ وإليك البيان والتدليل :
ٔ -نقل احلافظ الذىيب عن البخاري أنو قال ( :إذا قلت  :فالن يف حديثو نظر ،فهو متهم واه).
فقد قال الذىيب يف (السًن) (ٕٔ( : ) ٗٗٔ-ٗٗٓ/وقال بكر بن منًن مسعت أبا عبد اهلل البخاري يقول  :أرجو أن ألقى اهلل
وال حياسبين أين اغتبت أحداً .
قلت  :صدق رمحو اهلل  ،ومن نظر يف كالمو يف اجلرح والتعديل علم ورعو يف الكالم يف الناس وإنصافو فيمن يضعفو ؛ فإنو
وقل أن يقول  :فالن كذاب  ،أو كان يضع احلديث ؛
أكثر ما يقول  :منكر احلديث  ،سكتوا عنو  ،فيو نظر  ،وحنو ىذا ؛ َّ
حىت إنو قال " :إذا قلت  :فالن يف حديثو نظر ،فهو متهم واه"؛ وىذا معىن قولو ال حياسبين اهلل أين اغتبت أحداً؛ وىذا ىو
واهلل غاية الورع).
ٕ -قال الذىيب يف (ادليزان) (ٕ( : )ٗٔٙ/وقد قال البخاري " :فيو نظر"  ،وال يقول ىذا إال فيمن يتهمو غالباً ) .
وقل أن يكون
ٖ -قال الذىيب يف (ادليزان) أيضاً (ٖ )ٕ٘-٘ٔ/يف ترمجة عثمان بن فائد ( :قال البخاري " :يف حديثو نظر" َّ ،
رجل فيو نظر إال وىو متهم ) .
عند البخاري ٌ
ٗ -قال احلافظ العراقي يف أوس بن عبد اهلل بن بريدة ( :ضعيف جداً  ،قال البخاري  :فيو نظر  ،وىذه العبارة يقوذلا البخاري
يف من ىو مرتوك )؛ نقلو ابن حجر يف (القول ادلسدد) (صٓٔ) .
٘ -قال العراقي يف (شرح ألفيتو) (ٕ( : ) ٔٔ/فالن فيو نظر ،وفالن سكتوا عنو  :ىاتان العبارتان يقوذلما البخاري فيمن تركوا
حديثو).
وحتر بليغ يظهر دلن تأمل
 -ٙقال ابن حجر يف (مقدمة الفتح) (صٓ( : )ٗٛوللبخاري يف كالمو على الرجال توق زائد ٍّ
يقول  :كذاب  ،أو وضاع ؛
وقل أن َ
كالمو يف اجلرح والتعديل  ،فإن أكثر ما يقول  :سكتوا عنو ،فيو نظر ،تركوه ؛ وحنو ىذا ؛ َّ
وإمنا يقول  :كذبو فالن ،رماه فالن  ،يعين بالكذب).
وعبارة ابن حجر ىذه ليست صرحية يف معىن قول البخاري (فيو نظر) ،بل ىي زلتملة  ،وقد نقلتها على االحتمال؛ مع أنو
سيأيت عن ابن حجر تفسًن صريح دلعىن قول البخاري (فيو نظر).
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 -ٚقال ابن خلدون يف (ادلقدمة) (ص ٘( : ) ٕٜوياسٌن العجلي وإن قال فيو ابن معٌن  :ليس بو بأس ؛ فقد قال البخاري :
فيو نظر؛ وىذه اللفظة من اصطالحو قوية يف التضعيف جداً).
قل أن يقول " :كذاب" أو "وضاع" ؛
 -ٛقال السخاوي يف (اإلعالن بالتوبيخ) (صٕ٘ٔ) ( :كان [البخاري] دلزيد ورعو َّ
أكثر ما يقول "سكتوا عنو" " ،فيو نظر" " ،تركوه"  ،وحنو ىذا ؛ نعم رمبا يقول " :كذبو فالن" أو "رماه فالن بالكذب" ) .
 -ٜقال السخاوي يف (فتح ادلغيث) (ٕ( : )ٕٕٔ/وكثًناً ما يعرب البخاري هباتٌن األخًنتٌن [يعين " فيو نظر" و "سكتوا عنو" ]

فيمن تركوا حديثو ،بل قال ابن كثًن(ٔ )  :إهنما أدىن ادلنازل عنده وأردؤىا ؛ قلت [القائل السخاوي]  :ألنو لورعو قل أن يقول
 :كذاب ،أو وضاع  ،نعم رمبا يقول  :كذبو فالن  ،ورماه فالن بالكذب).
ٓٔ -قال السيوطي يف (تدريب الراوي) (ٔ( : ) ٖٜٗ/البخاري يطلق "فيو نظر" ،و "سكتوا عنو" فيمن تركوا حديثو؛ ويطلق
"منكر احلديث" على من ال حتل الرواية عنو).
ٔٔ -قال العالمة ادلعلمي يف (التنكيل) يف ترمجة (جرير بن عبد احلميد) من قسم الرتاجم ( :قال البخاري " :فيو نظر" ،
وىذه من أشد كلمات اجلرح يف اصطالح البخاري كما مر يف ترمجة إسحاق بن إبراىيم احلنيين ).
ٗ ٜتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم )ٔٙٚ / ٔ( -
٘ ٜهتذيب التهذيب )ٔٚٓ / ٙ( -
 ٜٙالكامل يف ضعفاء الرجال )ٖٔٛ / ٗ( -
 ٜٚالضعفاء وادلرتوكٌن للنسائي )ٕٓٙ / ٔ( -
 ٜٛالضعفاء وادلرتوكٌن البن اجلوزي )ٜ٘ / ٕ( -
 ٜٜتقريب التهذيب )ٕ٘ٚ / ٔ( -
ٓٓٔ خالصة تذىيب هتذيب الكمال )ٕٕٛ / ٔ( -
ٔٓٔ
يخ )  :تأيت ىذه اللفظة (شيخ) يف باب النقد  -أي التجريح والتعديل وحنومها ٍ -
مبعان
ينظر  :لسان احملدثٌن مصطلح َ
(ش ٌ
كثًنة أكثرىا متقاربة أو متناسبة  ،أو ىي  -يف األقل  -راجعة إىل أصول قليلة أمهها ما يلي :
األصل األول  :قلة روايتو ؛ ولذلك تراىم أحياناً يطلقوهنا على ادلقل إذا مل يكن مشهوراً ولو كان مقبول الرواية ؛ ومن ذلك
أهنم قد يقولوهنا للرجل باعتبار قلة ما يرويو عن زلدث بعينو  ،كما يقول بعض أصحاب ادلسانيد  :حديث ادلشايخ عن أيب
ىريرة أو عن أنس فيسوقون يف ذلك روايات لقوم مقلٌن عنهم وإن كانوا مكثرين عن غًنىم ؛ وكذلك إذا قالوا  :أحاديث
ادلشايخ عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فإمنا يعنون من ليس لو عنو إال احلديث أو احلديثٌن وحنو ذلك .
الثاين  :قلة الرواة عنو؛ وىذان قد يكونان سببٌن يف جهالة حالو.
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الثالث  :قلة علمو ؛ فهم يصفون هبا أحياناً من مل يكن من أىل العلم من الرواة .
الرابع  :قلة اعتنائو بضبط الروايات وحفظها ؛ وىذا قد يكون سبباً يف سوء حفظو للمرويات  ،أو عدم ضبطو وإتقانو دلا يؤديو.
اخلامس  :كونو أىالً ألن يُروى عنو يف اجلملة  ،وأنو من مجلة الرواة الذين ُكتبت أحاديثهم  ،وصاروا شيوخاً لغًنىم .
وبناء على ما تقدم أو بعضو تراىم يطلقون كلمة "شيخ" أحياناً على اجملهول  ،وأحياناً على الضعيف الذي مل يشتد ضعفو ،
وأحياناً على من ىو وسط بٌن ادلقبولٌن وادلردودين  ،وأحياناً على من ىو دون األئمة واحلفاظ سواء كان من الثقات أو مل يكن

منهم .
وال بد ىنا من االستعانة بالقرائن والسياقات دلعرفة ادلراد يف كل عبارة يقوذلا ناقد من النقاد .
وقال الذىيب يف (ميزان االعتدال) يف ترمجة العباس بن الفضل العدين ( :مسع منو أبو حامت  ،وقال :شيخ ؛ فقولو "ىو شيخ"
ليس ىو عبارة جرح ؛ وذلذا مل أذكر يف كتابنا أحداً شلن قال فيو ذلك ؛ ولكنها أيضاً ما ىي عبارة توثيق ؛ وباالستقراء يلوح
لك أنو ليس حبجة .
ومن ذلك قولو "يكتب حديثو" ،أي ليس ىو حبجة).
وقال الذىيب يف مقدمة (ادليزان) (ٔ( : )ٗ-ٖ/ومل أتعرض لذكر من قيل فيو " :زللو الصدق"  ،وال من قيل فيو" :ال بأس بو" ،
وال من قيل فيو" :ىو شيخ" أو" :ىو صاحل احلديث"؛ فإن ىذا باب تعديل) .
وقال الزركشي يف (نكتو على ابن الصالح) (ٖ( : ) ٖٗٗ/قال احلافظ مجال الدين ادلزي  :ادلراد بقوذلم "شيخ" أنو ال يرتك وال
حيتج حبديثو مستقالً) .
وقال ابن القطان يف (بيان الوىم واإليهام) (ٗ ) ٕٙٚ/يف بعض الرواة ( :فأما قول أيب حامت فيو " :شيخ" فليس بتعريف بشيء
من حالو إال أنو مقل  ،ليس من أىل العلم  ،وإمنا وقعت لو رواية أُخذت عنو ) .
ٕٓٔ اجلرح والتعديل )ٕٜٙ / ٘( -
ٖٓٔ التاريخ الكبًن  )ٖٖٙ / ٘( -والضعفاء الصغًن للبخاري )ٖٚ / ٔ( -
ٗٓٔ الطبقات الكربى (القسم ادلتمم) )ٖٖٗ / ٔ( -
٘ٓٔ الثقات البن حبان )ٜٚ / ٚ( -
 ٔٓٙالضعفاء وادلرتوكٌن البن اجلوزي )ٜٚ / ٕ( -
 ٔٓٚادلغين يف الضعفاء )ٖٖٛ / ٕ( -
 ٔٓٛهتذيب الكمال )ٕٛٚ / ٔٚ( -
 ٜٔٓمغاىن األخيار )ٗٔ / ٙ( -
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ٓٔٔ تقريب التهذيب )ٖ٘ٛ / ٔ( -
ٔٔٔ اجلرح والتعديل )ٕٛٙ / ٘( -
ٕٔٔ الضعفاء للبخاري  -مكتبة ابن عباس )ٛ٘ / ٔ( -
ٖٔٔ ضعفاء العقيلي )ٖٗٗ / ٕ( -
ٗٔٔ الضعفاء وادلرتوكٌن البن اجلوزي )ٔٓٓ / ٕ( -

٘ٔٔ ادلغين يف الضعفاء )ٖٛٚ / ٕ( -
 ٔٔٙميزان االعتدال يف نقد الرجال  )ٖٔٚ / ٗ( -وابن حجر يف لسان ادليزان )ٖٗٙ / ٖ( -
 ٔٔٚتقريب التهذيب )ٖٗٔ / ٔ( -
 ٔٔٛاجلرح والتعديل )ٖٔ٘ / ٘( -
 ٜٔٔالضعفاء الصغًن للبخاري )ٚٙ / ٔ( -
ٕٓٔ اجلرح والتعديل )ٖٔ٘ / ٘( -
ٕٔٔ العلل ومعرفة الرجال )٘ٓٓ / ٕ( -
ٕٕٔ اجلرح والتعديل )ٖٔ٘ / ٘( -
ٖٕٔ الثقات للعجلي )ٔٔٓ / ٕ( -
ٕٗٔ الضعفاء وادلرتوكٌن للنسائي )ٕٓ٘ / ٔ( -
ٕ٘ٔ هتذيب التهذيب )ٔٗ / ٚ( -
 ٕٔٙالكاشف يف معرفة من لو رواية يف الكتب الستة )ٙٛٓ / ٔ( -
 ٕٔٚالكامل يف ضعفاء الرجال )ٖٕٚ / ٗ( -
 ٕٔٛاجملروحٌن )ٙٙ / ٕ( -
 ٕٜٔهتذيب التهذيب )ٔٗ / ٚ( -
ٖٓٔ هتذيب التهذيب )ٔٗ / ٚ( -
ٖٔٔ حبر الدم )ٔٓ٘ / ٔ( -
ٕٖٔ لسان ادليزان )ٕٜٙ / ٚ( -
ٖٖٔ مغاىن األخيار )ٖٕٔ / ٖ( -
ٖٗٔ ضعفاء العقيلي )ٔٔٛ / ٖ( -
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ٖ٘ٔ تقريب التهذيب )ٖٕٙ / ٔ( -
 ٖٔٙاجلرح والتعديل )ٖٕٕ / ٘( -
 ٖٔٚالضعفاء الصغًن للبخاري  )ٚ٘ / ٔ( -واجلرح والتعديل )ٖٕٕ / ٘( -
 ٖٔٛاجلرح والتعديل )ٖٕٕ / ٘( -
 ٖٜٔضعفاء العقيلي )ٕٔٔ / ٖ( -
ٓٗٔ الكامل يف ضعفاء الرجال )ٖٕٜ / ٗ( -
ٔٗٔ الضعفاء وادلرتوكٌن البن اجلوزي )ٖٔٙ / ٕ( -
ٕٗٔ اجملروحٌن )ٙٗ / ٕ( -
ٖٗٔ ادلغين يف الضعفاء )ٗٔٙ / ٕ( -
ٗٗٔ مغاىن األخيار )ٖٔٙ / ٖ( -
٘ٗٔ تقريب التهذيب )ٖٙ٘ / ٔ( -
 ٔٗٙاجلرح والتعديل )ٗٓٚ / ٘( -
 ٔٗٚالتاريخ الكبًن )ٜٗٗ / ٘( -
 ٔٗٛالثقات البن حبان )ٔ٘ٙ / ٚ( -
 ٜٔٗادلغين يف الضعفاء  )ٜٗٔ / ٕ( -ولسان ادليزان )ٕٜٜ / ٚ( -
ٓ٘ٔ هتذيب التهذيب )ٕٙ / ٚ( -
ٔ٘ٔ تقريب التهذيب )ٙٗٗ / ٔ( -
ٕ٘ٔ اجلرح والتعديل )٘ٔ / ٙ( -
ٖ٘ٔ اجلرح والتعديل )٘ٔ / ٙ( -
ٗ٘ٔ التاريخ الكبًن )ٔٓٙ / ٙ( -
٘٘ٔ تاريخ بغداد )ٖٙ / ٔٔ( -
 ٔ٘ٙاجلرح والتعديل )٘ٔ / ٙ( -
 ٔ٘ٚضعفاء العقيلي )ٖٛ / ٖ( -
 ٔ٘ٛالضعفاء وادلرتوكٌن البن اجلوزي )ٔٓٛ / ٕ( -
 ٜٔ٘الكامل يف ضعفاء الرجال )ٖٖ٘ / ٘( -
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ٓ ٔٙادلغين يف الضعفاء )ٖٜ٘ / ٕ( -
ٔ ٔٙتقريب التهذيب )ٙٓٔ / ٔ( -
ٕ ٔٙاجلرح والتعديل )ٜٚ / ٙ( -
ٖ ٔٙالتاريخ الكبًن )ٖٙ / ٙ( -
ٗ ٔٙالضعفاء الصغًن للبخاري )ٜٚ / ٔ( -

٘ ٔٙاجلرح والتعديل )ٜٚ / ٙ( -
 ٔٙٙادلتفق وادلفرتق للخطيب البغدادي  )ٛٔ / ٖ( -وحبر الدم .)ٕٛ / ٔ( -
 ٔٙٚاجلرح والتعديل )ٜٚ / ٙ( -
 ٔٙٛهتذيب التهذيب )ٛٓ / ٘( -
 ٜٔٙالتعديل والتجريح )ٔٓٗٗ / ٖ( -
ٓ ٔٚالكشف احلثيث )ٔٗٙ / ٔ( -
ٔ ٔٚالعلل ومعرفة الرجال  )ٖٙٛ / ٕ( -وتاريخ أمساء الثقات .)ٔٚٔ / ٔ( -
ٕ ٔٚالثقات للعجلي )ٔٙ / ٕ( -
ٖ ٔٚالضعفاء وادلرتوكٌن للنسائي )ٕٔٗ / ٔ( -
ٗ ٔٚالكامل يف ضعفاء الرجال )ٖٗٓ / ٗ( -
٘ ٔٚاجملروحٌن )ٖٔٙ / ٕ( -
 ٔٚٙهتذيب التهذيب )ٛٔ / ٘( -
 ٔٚٚالضعفاء وادلرتوكٌن البن اجلوزي )ٖٚ / ٕ( -
 ٔٚٛالكاشف يف معرفة من لو رواية يف الكتب الستة )ٕٜ٘ / ٔ( -
 ٜٔٚادلغين يف الضعفاء )ٖٕ٘ / ٔ( -
ٓ ٔٛهتذيب التهذيب )ٛٓ / ٘( -
ٔ ٔٛتقريب التهذيب )ٗٙٙ / ٔ( -
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Conclusion
After this round is clear to us that the wound and the amendment is not balanced
approach disciplined only after full induction of Narratives narrator application and
correction and Tdaava and adjustment methods agreed to by imams after this study
found that the leniency and militancy and mediate at each of the Imams in question
and this gives equity and justice taxpayer to consider and rule.
I found the word weakness when Abi Hatim means leaving the narrator final and so
you see the narrator tells him not invoked but says that he does not come down to
the rank of weakness or put it with the weak and some narrators when Abi Hatim of
this way is not to Tsoethm Balroah vulnerable Almthalkin abandoned.
The Imam Al-Bukhari in equity and mediation and moderation has Eyal and head
towards translation narrator including the back of it out of trouble and illusions that
the tip of the iceberg, and that comes to mind that Imam Bukhari goes to find
alternatives as long as there comes the novel is of the strongest and first and
mastered and memorized, tends about reservists and reservation to the narrator,
making it the safe and impartiality of the peerless. God knows .

45
م5392  كانون االول43 هـ ـــ9441  ربيع االول91 ) 44( العدد

