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Abstract: 

 

 Praise be to God, prayer and peace be upon the Messenger of Allah 

Muhammad 

 

And after: 

 

  ONE Of the greatest important thing of this nation Save the religion 

by save Koran and the Sunnah of His Prophet peace be upon him, 

God Prepare to save the debt and maintain the men do not take them in 

God to blame anyone and one of these Hafiz ibn UdAY author of the book 

complete in man weakness. 

I have chosen the subject of this research, my research was deal term 

((combining his speech)) which Iben Uday fired on some 

narrators.According this study I have explained explain the meaning of that 

with a brief study about the narrators who fired them this word. 

I have classified my work into three Detectives ,ring and introduction: 

The introduction including reason for choosing the topic and his 

importance. 

 1st chapter including Iben uday and his book. 

 2nd chapter including Iben Uday's approach and combines his speech 

meaning according opinions scholars. 

 3rd chapter has included a brief study on the narrators who fired son 

Uday phrase ((combining his speech)) 

 Then the epilogue that includes the most important Results and 

recommendations reached by this research. 

  



 

 

 
 

 

 ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد املرسلني سيدنا حممد وعىل آله، وأصحابه أمجعني ومن 

 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

 أما بعد:

ڳ  چ  ، قال تعاىل:فإن من أعظم نعم اهلل عىل هذه األمة حفظ دينها بحفظ كتابه العزيز، وسنة نبيه الكريم 

، واحلفظ يف اآلية يشمل الوحي املتلو وهو القرآن الكريم، والوحي املقروء (1) چ   ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  

، وقد هيَأ اهلل سبحانه (2)چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿچ وهي السنة النبوية الرشيفة، قال تعاىل: 

حفاظا عارفني، وجهابذة عاملني، وصيارفة ناقدين، ينفون عنها حتريف الغالني وانتحال وتعاىل حلفظ سنة نبيه 

املبطلني وتأويل اجلاهلني، تفرغوا وتسابقوا يف حتصيل السنة ومتييز صحيحها من سقيمها وقوهيا من ضعيفها فصنفوا 

اب الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي صاحب كت اإلماماملصنفات املتنوعة حلفظها واحلفاظ عليها، ومن هؤالء 

فوددُت ان استقرأ عبارة اطلقها ابن عدي وغريه عىل بعض الرواة وهي:)جيمع حديثه(ألبني املقصد منها مع دراسة 

ل يف كتابه الكام "جيمع حديثه "احوال الرواة الذين اطلق عليهم هذه العبارة فحمل البحث عنوان:)قول ابن عدي 

طبيقية(، وذلك رغبة مني يف فهم مراد احلافظ ابن عدي من هذه العبارة وتسليط الضوء دراسة ت "يف ضعفاء الرجال 

عىل أهم اخلطوات التي سار عليها يف كتابه، تاركًا املجال لغريي من طلبة العلم املجّدين ليشمروا عن ساعد اجلد، 

فردوا بدراسة نقدية وافية للعلل التي ويعقدوا العزم، ويشحذوا اهلمم جلمع أحاديث هؤالء الرواة كلٍّ عىل حدة، ثم ي

وردت يف أحاديثهم فيكونون قد امتثلوا ألمر احلافظ ابن عدي بجمع حديثهم، وأيضًا قد أفادوا من بعدهم باحلكم 

عىل الراوي والروايات، وأصبح لكٍل منهم جزٌء حديثٌي يمكن الرجوع إليه وقد اقتضت طبيعة املادة العلمية تقسيم 

ة مباحث، ومقدمة، وخامتة، أما املقدمة فذكرت فيها علة اختياري املوضوع وأمهيته، واملبحث األول البحث عىل ثالث

خصصتُه للتعريف باحلافظ ابن عدي وبكتاب الكامل، اما املبحث الثاين فتحدثت فيه عن منهج احلافظ ابن عدي يف 

ة بحث الثالث فقد تضمن دراسة تطبيقيالسرب والتعليل، ومعنى جيمع حديثه عند أهل العلم وابن عدي، وأما امل

موجزة عىل الرواة الذين أطلق عليهم ابن عدي عبارة جيمع حديثه، ثم ختمت البحث بذكر أهم النتائج والتوصيات 

التي توصلت إليها يف اثناء الدراسة، وال يسعني يف هذا املقام إال أن أترضع اىل اهلل العيل القدير أن يتقبل مني، ويرمحني، 

علني ممن استعامهلم خلدمة دينه، ورفع راية السنة املطهرة، إنه عىل ما يشاء قدير وباإلجابة جدير، وصىل اهلل عىل وجي

 سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

                                                           

 .9سورة احلجر /االية  (1)

 .3 اآليةسورة النجم /  (2)



 

 

 
 

 

 اوالً: اسمه وكنيته ونسبته:

هو اإلمام احلافظ الكبري الناقد البارع، أبو أمحد عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن حممد ابن مبارك، 

، نسبة إىل املدينة التي ولد فيها ُجرَجان ـ بضم اجليم وسكون الراء املهملة (1)اجلرجاين "ابن عدي"املشهور بـ 

 .(2)واجليم والنون بعد األلف

دولة إيران، فتحها يزيد بن املهلب أيام اخلليفة سليامن بن عبد امللك، وجرجان هي مدينة تقع اآلن يف 

خرج من هذه املدينة مجاعة من العلامء، منهم ابن عدي اجلرجاين، وتلميذه محزة بن يوسف السهمي، وعبد 

 .(3)القاهر اجلرجاين، وأبو بكر اإلسامعييل

 ثانيًا: مولده ونشأته:

هـ(، 222ُجرَجان يف يوم السبت، غرة ذي القعدة، سنة سبع وسبعني ومائتني ) يف كان مولده  

 .(4)وهي السنة التي تويف فيها اإلمام العامل الناقد الكبري أبو حاتم الرازي

كانت نشأته يف مدينة ُجرَجان، حيث تلقى احلافظ تعليمه ودرس عىل يد علامء بلده، وكان مما درسه 

، وكتب (5)أخذه وعمره مل يتجاوز الثالث عرشة سنة، وقيل قبل ذلك بسنتنيعلم احلديث الرشيف الذي 

الذين كان أحدهم يؤثر مجع احلديث عن شيوخ بلده أوالً، ثم يرحل  (6)احلديث عنهم كام جرت سنّة املحدثني

بث احلافظ ولإىل ما شاء اهلل من املدن للقاء العلامء واألخذ عنهم، والوقوف عىل مصادر الرواية والتثبت فيها، 

                                                           

، طبقات الشافعية 16/154، سري أعالم النبالء 3/949، تذكرة احلّفاظ 2/294، اإلرشاد 266ينظر تاريخ جرجان  (1)

 .3/51، شذرات الذهب 3/315الكربى 

 .2/294، اإلرشاد2/21ينظر معجم البلدان  (2)

 .3/221األنسابينظر  (3)

 .4/239، األعالم 3/949، تذكرة احلّفاظ 3/316، طبقات الشافعية266ينظر تاريخ جرجان  (4)

 .16/154، وينظر سري أعالم النبالء 6/2392( ينظر كتاب الكامل 5)

، 2/224، التبرصة والتذكرة 1/222، علوم احلديث البن الصالح 2/223( ينظر اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع 6)

 .2/142تدريب الراوي 



 

 

 
 

 

 (1)قرابة سبع سنني يف بلده يأخذ احلديث عنهم، ثم رحل يطلب احلديث بعدها.  

ومل تذكر املراجع الكثري فيام خيص أرسته سوى اهنا كانت أرسة علم ومعرفة، فقد كان العامل اخلليل بن 

الميذ اإلمام أيب زرعة أمحد بن اخلليل اهلمذاين هو جد احلافظ ابن عدي ألمه، كام أن والده عدي كان من ت

الرازي، وذكرت بعض أفراد أرسته منهم خاله أبو احلسن اجلرجاين، وكذا أخاه أبو عبد اهلل حممد بن عدي 

الذي مات قبله، أما أوالده فهم: عدي، ومنصور، وأبو زرعة، أخذوا العلم عن أبيهم، ورووا عنه أحاديث 

 فتبني بذلك أن أرسته أرسة علمية برز منها علامء يف احلديث. ،(2)تفردوا بروايتها عنه

 ثالثًا: شيوخه وتالميذه:

كام نعلم أن احلافظ اخذ العلم من أبرز علامء احلديث يف عرصه، وظل هذا ديدنه يف حياته، حتى قال 

وائل، إال أن ، وقد مجعهم احلافظ يف معجم كام كان األ(3)بعض العلامء إن عدد شيوخه قد جاوز األلف شيخ

 هذا املعجم فقد مع ما فقد من تراث األمة.

 ومن أشهر هؤالء الشيوخ مرتبني عىل حسب القدم:

 .(4)هـ(393أمحد بن شعيب النسائي ) .1

 .(5)هـ(392أمحد بن عيل أبو يعىل املوصيل ) .2

 .(6)هـ(392زكريا بن حييى الّساجي ) .3

                                                           

 .3/941( ينظر تذكرة احلفاظ 1)

 .13/62، سري أعالم النبالء 292ينظر تاريخ جرجان  (2)

 .3/942، تذكرة احلّفاظ 2/295ينظر اإلرشاد للخلييل ( 3)

 .2/692، تذكرة احلفاظ 14/125( ينظر ترمجته يف سري أعالم النبالء 4)

 . 2/259، شذرات الذهب 14/124نبالء ( ينظر ترمجته يف سري أعالم ال5)

، والّساجي: بفتح السني 14/192، سري أعالم النبالء 2/299، تذكرة احلفاظ 3/691( ينظر ترمجته يف اجلرح والتعديل 6)

 ،املهملة وبعدها اجليم هذه النسبة إىل الساج، وهو خشب معروف حيمل من البحر إىل البرصة وغريها تعمل منه االشياء

 3/195تنسب إىل عمله او بيعه مجاعة منهم ابو يعىل زكريا بن حييى بن خالد الساجي البرصي، االنساب للسمعاين: 

 .196ــ



 

 

 
 

 

 . (1)هـ(311حمّمد بن إسحاق بن خزيمة ) .4

 .(2)هـ(312عبداهلل بن حممد البغوي ) .5

أكتفي هبذا القدر منهم عىل سبيل االشارة ال احلرص طلبًا لالجياز، وبيان املنابع األوىل التي استقى منها احلافظ 

علومه، واألسس التي ارتكز عليها يف أثناء مسريته العلمية احلافلة بالبذل والعطاء، ورفد طلبة العلم بالنافع 

زاه اهلل عن األمة خري اجلزاء، وهلل دّر أمة أنجبت أمثال هؤالء اجلهابذة الذين حفظوا السنة واملفيد، فج

 الرشيفة.

أما تالميذه الذين أخذوا عنه، حتى صاروا علامءًا يشار إليهم بالبنان فُكثرٌي، حتى أن بعضًا من أقرانه الكبار 

 أذكرهم من تالميذه أكثر، السيام وقد طال ، وسأقترص عىل ذكر أشهرهم، إذ ال شك أن من مل(3)سمعوا منه

 عمر احلافظ ابن عدي، وذاع صيته، وعال إسناده، ومن هؤالء:

 .(4)(332أمحد بن حمّمد أبو العباس الكويف املعروف بابن عقدة) .1

 .(5)هـ(396إسامعيل بن أمحد أبو سعد اإلسامعييل ) .2

 .(6)(496أمحد بن حمّمد أبو حامد اإلسفراييني ) .3

 .(2)هـ(412ّمد أبو سعد املاليني )أمحد بن حم .4

 .(2)هـ(422محزة بن يوسف الّسهمي ) .5

                                                           

 .2/229، تذكرة احلفاظ 2/196( ينظر ترمجته يف اجلرح والتعديل 1)

 .1/199، طبقات احلنابلة 14/449( ينظر ترمجته يف سري أعالم النبالء 2)

 .2/295للخلييل  ( ينظر اإلرشاد3)

 .3/239، تذكرة احلّفاظ 15/349( ينظر ترمجته يف سري أعالم النبالء 4)

 .2/122، العرب12/22، سري أعالم النبالء 6/399( ينظر ترمجته يف تاريخ بغداد5)

، 4/61لكربى ، طبقات الشافعية ا12/193( نسبة إىل إسفرايني إحدى مدن إيران اآلن، ينظر ترمجته يف سري أعالم النبالء 6)

 .3/122شذرات الذهب 

، ومالني هي قرى جمتمعة من 12/391، سري أعالم النبالء 4/321، تاريخ بغداد 124( ينظر ترمجته يف تاريخ جرجان 2)

 .3/29أعامل هراة، ينظر اللباب 

 .1/422، طبقات احلّفاظ 12/469( ينظر ترمجته يف سري أعالم النبالء 2)



 

 

 
 

 

 وقد ذكر ابن عساكر، والذهبي، والسيوطي الكثري من تالميذه يف كتبهم يمكن الرجوع إليها للفائدة.

 رابعًا: مسريته العلمّية:

كانت الرحلة يف طلب العلم أمرًا سار عليه األوائل، ال سيام الصحابة الكرام )رضوان اهلل عليهم(،  

: إن كنت ألرحل األيام والليايل يف طلب ومن بعدهم من التابعني ومن تبعهم، يقول سعيد بن املسّيب 

 . (1)احلديث الواحد

م ومل يكد عمره يتجاوز العرشين سنة، وكان أول واحلافظ ابن عدي كان واحدًا منهم، فقد رحل لطلبًا للعل

هـ(، حيث طّوف البالد يف طلب العلم وحتصيله، وبقي هكذا يف ترحال دائم، يتلقى العلم، 292ارحتاله سنة )

 .(2)"اجلّوال النّقال الرّحال  "ويبذله لطلبته، حتى ُعرف بأنه 

البالد، وهجروا الوساد، وأوصلوا الّسهاد، وقطعوا أحد اجلهابذة الذين طافوا "وقد وصفه السبكي بقوله: 

املعتاد، طالبني العلم، ال يعرتي مّهتهم قصور، وال يثني عزمهم عوارض األمور، وال يدع سريهم يف ليايل 

 .(3)"الرحلة مدهلم الدجيور

، منها: (4)اهوقد يّمم احلافظ وجهُه تلقاء كثري من البلدان اإلسالمية، يتلقى العلم هبا، ويسمع عىل شيوخ

بغداد، والبرصة، وبلد، وغريها بالعراق، وإمخيم، وبلينا بمرص، وعسقالن، وطرابلس، واملقدس وغريها من 

مدن بالد الشام، وغريها من مدن بخارى ونيسابور، وكذا مكة واملدينة املنورة عىل ساكنها أفضل الصالة 

 ا، واقترصت عىل بيان أشهرها.وأتم التسليم، وهناك العديد من املدن التي مل أذكرها هن

وهذا الرتحال أدى إىل اتساع شخصية احلافظ ابن عدي العلمية، وكثرة األخبار والروايات التي هتيأت له، 

فعال بذلك إسناده، وكثر شيوخه، وأبان لنا عن علل كثرية تتضح يف طريقة سربه وتتبعه حديث الراوي 

 ا أسدى للمسلمني من فضٍل.الواحد، فرمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة عىل م

                                                           

 .1/94وفضله البن عبد الرب  ( ينظر جامع بيان العلم1)

 . 11/223( ينظر البداية والنهاية البن كثري 2)

 .3/315( ينظر طبقات الشافعية الكربى 3)

، فقد ذكر صاحب 229ـ 629( ينظر معجم أماكن الفتوح وهو ملحق بفتوح البلدان للبالذري، حتقيق صالح الدين املنجد، 4)

ن أراد االستزادة الرجوع إىل املصدر املذكور، كام ذكرها يف كتابه الكامل بأماكن الكتاب أكثر املدن التي زارها احلافظ ومل

 متفرقة.



 

 

 
 

 

أما نتاج هذا التطواف والكّد يف طلبه العلم فقد كان جمموعة من املصنفات العلمية التي تنطق برباعته، وإملامه 

بمسائل احلديث وعلومه وما يتعلق به من مباحث، فقد أثرى املكتبة اإلسالمية بعّدة كتب، وخلف لنا تراثًا 

 وحديثًا.عظياًم انتفع الناس به قدياًم 

وال غرابة يف هذا فاحلافظ ُعرف بطول الباع يف النقد والعلل، ومن ثم أصبحت له حصيلة كبرية  

 نافعة، وجهٌد طيٌب نتيجة تفرغه له وبذل الوسع يف حتصيله.

 ومن أشهرها:

 الكامل يف ضعفاء الرجال، وهو أشهر كتبه مطلقًا، وهو موضوع بحثي صنفه لبيان أحوال الرجال ممن تكلم

 .(1)فيهم بأدنى جرح، مع ذكر رواياته إن وقف عليها، ثم خيتمه بذكر احلكم عىل الرواة

  ،أسامي من روى عنهم البخاري يف الصحيح 

  كتاب أسامء الصحابة. 

  مسند حديث مالك بن أنس وهو كتاب مجع فيه احلافظ ابن عدي أحاديث اإلمام مالك :

 .(2)املسندة، وهو مفقود مع ما فقد من الكتب

  كتاب االنتصار عىل خمترص املزين: وهو كتاب أّلفه عىل خمترص املزين يف الفقه الشافعي، وهو مفقود

 .(3)ايضاً 

اذن ان دل هذا الرتاث عىل يشء فإنام يدل عىل العلم الغزير والتمكن اّيام متكن من هذا الفن وباخلصوص 

عظيمة بينهم يف حياته وبعد مماته، فأطروه  الرجال والعلل، فقد حظي بثناء العلامء، وتبوأ مكانة علمية

بعبارات املدح واإلعجاب، وال غرو يف ذلك؛ فهو حافظ ثقة ناقد، أفاض العلامء يف مدحه وتقديمه عىل 

ـ  أحد اجلهابذة الذين طافوا البالد،  "، وقال السبكي:(4)"كان مصنفاً حافظاً ثقة  "أقرانه، فقال عنه ابن عساكر:

                                                           

 .2/1322( ينظر كشف الظنون 1)

 .2/122، معجم البلدان 2/21( ينظر ترتيب املدارك 2)

 .4/239، األعالم للزركيل 1/442، هدّية العارفني 3/316( ينظر طبقات الشافعية الكربى 3)

 .1/326اريخ دمشق ( ينظر ت4)



 

 

 
 

 

وقال أبو  ،(2)"كان حافظًا متقنًا، مل يكن يف زمانه مثله  "، وقال عنه تلميذه محزة السهمي:(1)"وهجروا الوساد 

 .(3)"عديم النظري حفظًا وجاللة "يعىل اخللييل:

وهذه النصوص التي ذكرهتا إنام تدل عىل مكانة سامقة أنزهلا إياه العلامء األجالء، وهم ال حيابون أحدًا فيها، 

واحلافظ ابن عدي إنام استحق هذه املكانة ملا قّدمه من خدمة السنة النبوّية الرشيفة، فقد تبوأ اسمه مكانًا يف 

ل، وذّبوا عن الدين، مع الرجال الذين رشفهم اهلل سجل اجلهابذة الذين محوا احلمى، ووقفوا ضد كل دخي

 تعاىل هبذا األمر، وحفظ هبم اإلسالم، فجزاهم عن اإلسالم وأهله خري جزاء، وأحلقنا هبم أمجعني. 

 خامسًا: وفاته:

تويف احلافظ العامل اجلليل ابن عدي غّرة مجادى اآلخرة، ليلة السبت من سنة مخس وستني وثالثامئة،  

عمره عاملًا ومتعلاًم، واستفاد منه طاّلبه، وأخذوا عنه الكثري، حتى روى عنه بعض شيوخه كابن  بعد أن قىض

 عقدة، سيام مع طول عمره وقرب إسناده.

صىّل عليه أبو بكر اإلسامعييل، ودفن بجانب مسجد ُكْرز بن وبرة عن يمني القبلة مما ييل صحن  

 .(5)إسناده، وجرح وعّدل، وصّحح وعّلل. قال عنه الذهبي: طال عمرُه، وعال (4)املسجد

فرحم اهلل احلافظ رمحة واسعة، بقدر ما قّدم لألمة من عطاء وجهود، وما خلفه من مؤلفات نافعة ستبقى 

عامرة هبا املكتبات، وتكون شمسًا ُتيضء ما خفي علينا، فرمحه اهلل وأجرى مثوبته إىل يوم القيامة، بام قّدم وبام 

 ليه صلوات اهلل وسالمه.ذب عن سنة املصطفى ع

  

                                                           

 .3/315( ينظر طبقات الشافعية الكربى 1)

 .262( ينظر تاريخ جرجان 2)

 . 2/294( ينظر اإلرشاد 3)

 .4/239، األعالم 266( ينظر تاريخ جرجان 4)

 .16/154( ينظر سري أعالم النبالء 5)



 

 

 
 

 

وملا كان البحث منصبًا حول كتاب الكامل أرى من املناسب جدًا أن أذكر يف هذه العجالة تعريفًا 

لكبري، هذا املصنف ا خمترصًا به، ألضع القاريء الكريم أمام املنهج الذي قام عليه تصنيف الكتاب وما حواه

وقام عليه من أسس، فكتاب الكامل صنفه احلافظ ابن عدي يف ضعفاء املحّدثني، واملتكلم فيهم، واملجاهيل 

، وهذه التسمية جاءت يف مقدمة "الكامل يف ضعفاء الرجال "منهم، مع بيان الوجه الذي جرحوا فيه، وساّمه:

فاتفقوا يف  ،(2)أخرى، كابن كثري، والعراقي، والذهبي وغريهم ، وربام ذكر العلامء له تسميات(1)الكتاب نفسه

االسم األول واختلفوا فيام بعده، إال أن هذا االختالف سببه النظر يف موضوع الكتاب وما ورد فيه من علل، 

وأحكام حول الرواة املتكلم فيهم، وال يلتفت هلذا اخلالف حول اسمه ألن كل ما ذكروه صحيٌح وارٌد يف 

 .(3)ل، وإن كان األجدر التقيد بام قاله احلافظ يف مقدمته حول عنوانهالكام

( باملكرر، 2299وجاء كتاب الكامل كبريًا واسعًا، بالنظر ملنهج مصنفه فيه، فقد بلغت عدد ترامجه )

وفرش له احلافظ مقدمة نفيسة، ذكر فيها منهجه يف كتابه، وضّمنها الكثري من مباحث اجلرح والتعديل، 

ه، وعقوبة فاعله، والتحذير من واملصطلح، وافرد معظم الفصول للحديث عن الكذب عىل رسول اهلل 

واستشهد بمجموعة ممن يعتّد بقوهلم يف النقد، وبنّي أحواهلم وصفاهتم، ليضع القارئ أمام األصول التي 

يعتمد عليها يف إصدار حكمه، وأن أحكامه ال تطلق جزافًا بل إن منهجه مجع ما بني سربه روايات املحدثني، 

 هذا ما سيأيت بيانه يف موضعه من هذا البحث.وأقوال من سبقه من نقاد احلديث يف نفس الرواة، و

والناظر يف مقدمته جيدها شبيهة متاماً بتقدمة اجلرح والتعديل التي وضعها ابن أيب حاتم الرازي لكتاب 

، وهذا مؤرش قوي (4)اجلرح والتعديل، والذي كان القسم األكرب منه يف أقوال أبيه يف الرواة جرحًا وتعديال

 فيام يتعلق بأصول النقد، وأنه ليس يف معزٍل عنهم.عىل تأثره بمن سبقه 

                                                           

 .1/16( ينظر الكامل 1)

، شذرات 329، طبقات احلّفاظ 11/223، البداية والنهاية 3/949، تذكرة احلّفاظ 16/154( ينظر سري أعالم النبالء 2)

 . 6/22، معجم املؤلفني 1/442، هدية العارفني 4/239، األعالم 2/1322، كشف الظنون 3/51الذهب 

 .1/16( ينظر الكامل 3)

 م ففيها كثري من عناوين الفصول املتشاهبة، فلعّله تأثر به.( ينظر مقدمة اجلرح والتعديل البن أيب حات4)



 

 

 
 

 

أما أسامء من ترجم هلم يف الكامل؛ فقد رتبها عىل حروف املعجم؛ جاعالً احلروف بمثابة األبواب التي 

تنظوي حتتها أسامء كل حرف منها، أما االسم الثاين من الرواة فقد خالف كالً من اإلمام البخاري، وابن أيب 

مسألة الرتتيب، وختم الكتاب بذكر من غلبت عليه الكنية، ومن نسب إىل قبيلة، أو موىل ومل حاتم فلم يراع 

 يسّم.

نال الكتاب مكانة وحظوة كبريتني عند أهل العلم، فأثنوا عليه، وامتدحوه بعبارات الثناء والتعظيم، 

ل عليه، خمترصات له، وذيو يتضح ذلك يف اثناء كالمهم عليه، واهتاممهم البالغ بالكتاب حتى يومنا هذا، من

وبني خمرج ومرتب ألحاديثه، وهكذا، ومل أسهب يف احلديث عن مكانته وثناء العلامء عليه فهذا حيتاج تسويد 

 . (1)صفحات مما يطول بحثًا مقيدًا بجزئية من هذا الكتاب، وإال فاملصادر غنية بذكر مثل هذه النصوص

ت والرتتيب والذيول عليه، ككتاب تلخيص الكامل وتكملة أما اهتاممهم به فيظهر جليًا يف املخترصا

، وفهرس أحاديثه عىل حروف املعجم البن (2)هـ( ومها مفقودان592الكامل للحافظ أيب الفضل املقديس )

 .(4)، وغريها من املصنفات التي جعلت من الكامل مادهتا العلمية(3)القيرساين بعنوان ترتيب أحاديث الكامل

  

                                                           

ب، ميزان  241، بيان الوهم واإلهيام اجلزء الثاين، لوحة 2/295، اإلرشاد 262( ينظر هذه األقوال يف تاريخ جرجان 1)

، الرسالة 3/314، فتح املغيث للسخاوي 11/223، البداية والنهاية 3/292، طبقات الشافعية الكربى 1/2االعتدال 

 .199املستطرفة للكتاين 

 .3/314، فتح املغيث 1/2، ميزان االعتدال 2/22( ينظر هدّية العارفني 2)

 .199( ينظر الرسالة املستطرفة ص3)

، ومعجم أحاديث ضعفاء الرجال من كتاب الكامل للدكتور 2/1322، وكشف الظنون 199( ينظر املصدر نفسه ص4)

 م، الطبعة األوىل.1924هـ ـ 1495بريوت، يوسف البقاعي، دار الفكر، 



 

 

 
 

 

، والكشف عن وجود علة ما يف (1)أمجع علامء النقد عىل أن السبيل ملعرفة خطأ الراوي هو سرب مروياته

احلديث الواحد، ثم النظر يف اختالف رواته، واالعتبار بمكاهنم يف الضبط واإلتقان، حديثه؛ هو مجع طرق 

  .(2)وصوال إىل النتيجة النهائية التي هي احلكم عىل احلديث، وهذه غاية الناقد

كام أن لكل علٍم من العلوم الرشعية أصوالً يبنى عليها، تثبت دعائمه، وتضبط مسائله، فكان لعلم 

بق، يف إحكام األسس، وإرساء األركان، التي كانت ومازالت هي األدق يف البحث وحتري النقد قصب الس

الصواب، ومما ُعني به املحدثون وضع ميزان دقيق للنظر يف أحاديث الرواة، وبيان صحيحها، من سقيمها، 

ة ألهنا اجلامد ثم إعطاء كل راٍو املرتبة التي يستحقها من مراتب اجلرح والتعديل، وال أعني هبذا األلفاظ

تصف الراوي دون املروي، ومن اخلطأ اجلسيم جعل األسانيد حاكمة عىل املتون من غري سرب وحتري، وهلذا 

 "حلديثمنكر ا "نجد املتقدمني غالبًا ما يستعملون ألفاظًا جمملة تفي بالغاية املرجوة من إطالقها كقوهلم

سبة يعرف، وتندرج حتته مجيع أنواع العلة، وكذا احلال بالنفيفهم منها أن املوصوف به يأيت بام ينكر عليه وال 

للمرتوك، وقد تعّددت وسائل النّقاد يف اختبار حال الرواة، فمنهم من حيكم عىل الرواة نتيجة املعارصة 

والصحبة، فيطلع عىل أحواهلم من ضبط وتيقظ ونحوه، وفيهم من جيمع أقوال من تقدمه من األئمة يف 

                                                           

يوعًا عند أكثر ش -أعني السرب -( السرب يف اللغة يأيت عىل معاٍن عدة منها: االختبار، واالمتحان، وغريها، ولعل هذه الكلمة 1)

وايات راألصوليني، ولكنها مع ذلك مستعملة عند املحدثني بإطالقات متعددة، أو باللفظ نفسه أحيانًا، فهو استقصاء 

احلديث الواحد، وتتبع طرقه، ثم اختبارها، وموازنتها بروايات الثقات، واملالحظ أن أهل احلديث مل يتفقوا عىل كلمة 

ُه املعارضة كام هو اللفظ عند ابن معني، أو املقابلة =  =كام  ُه السرب مثل ابن حبان، ومنهم من ساما واحدة له، فبعضهم ساما

خرون أطلقوا عليه االعتبار، وبعض املعارصين سامه املقارنة، أو املوازنة، وهي إطالقات متقاربة جاء عند اإلمام مسلم، وآ

املعاين، واألمر فيه سعة، أما ابن عدي فقد استعملها بمعاٍن عديدة منها: تبحرُت، اعتربُت، نظرُت، فتشت، واهلل أعلم، 

م عند املعارصين، للدكتور أمحد عزي، بحث مقدم اىل ندوة علوملزيد الفائدة ينظر: السرب عند املحدثني وامكانية تطبيقه 

 م.2993احلديث واقع وآفاق، يف كلية الدراسات االسالمية،جامعة اإلمارات ـ العني، 

 .1/253( ينظر تدريب الراوي 2)



 

 

 
 

 

 عىل هذه األقوال.الراوي، ويوازن ب
ٍ
 ينها ثم حيكم عىل الراوي باجتهاده بناء

وأوّد القول: بأن هاتني الوسيلتني خاضعتان لتصور الناقد نفسه، وقد يعرتهيام بعض ما يعلق باإلنسان 

من ميل، أو تشّدد وتساهل ونحو ذلك، و مها قارصتان يف بيان من ال يعرف حاهلم ألنه مل ينقل فيهم جرح 

هلم رواية، وكام هو معروٌف أن مضان وقوع العلل اخلفية هو أحاديث الثقات التي ظاهرها وال تعديل و

السالمة، فمن هنا جاءت احلاجة إىل سرب مرويات الراوي للحكم عليه حكاًم أقرب ما يكون للصواب، وهي 

بناءًا عىل ( 1)اةطريقة النقاد املتقدمني حيث إهنم نظروا يف حديث الرواة فحكموا وفق ضبطه وخمالفته الرو

األصول املحفوظة، وال تناقض يف حقيقة احلال بني أصل السرب وبني صنيع املتقدمني، فقط ألهنم أمجلوا ومل 

يفصلوا األحكام، فنحن نلمس آثار مجعهم طرق احلديث وحكمهم عليه، وهذا برأيي راجع إىل منهج النقاد 

ناد، فكان جّل اهتاممهم وغاية هدفهم، مجع السنن يف اإلجياز واالختصار، وهو أحد أسباب طلب علو اإلس

الصحيحة وتدوينها؛ إذ مل تكن قد دونت عىل ما هي عليه فيام بعد، وألن التصنيف يأيت حسب حاجة طلبة 

العلم واملشتغلني به، فال يعّد صنيع املتقدمني قارصًا فقط ألهنم مل يرشحوا منهجهم يف استقصاء الرواية، فال 

ن املتقدمني صّححوا الرواية وأعّلوها بناء عىل ما قيل يف الرواة، بل هم من أسس قاعدة السرب ينبغي القول بأ

والتفتيش عن الرواة، وهذا الذي أوقع كثريًا من املتأخرين يف أخطاء جسيمة، كاحلاكم ومن نحا نحوه، 

علة ة الشذوذ، والوبالنظر إىل رشوط احلديث الصحيح يتبني صّحة األحكام من خطأها، وأعني هبذا مسأل

 التي هي أحد نتائج خمالفة الرواة ملا هو حمفوظ عند أصول الرواية.

ولعل أول من أظهر منهج السرب وتفتيش الروايات بشكل عميل واضح؛ هو احلافظ ابن عدي فال 

يكاد يذكر منهج السرب حتى يذكر اسمه، وسار عىل طريقة من سبقه من املتقدمني يف تفتيش حديث الرواة، 

إال أن الفرق بينه وبينهم هو إيراده لألدلة والروايات عند الرتمجة وال يكتفي باحلكم، بناءًا عىل قاعدة اجلرح 

ال يقبل إال مفرسًا، بينام كان أكثر املتقدمني يرّصحون بنتاج هذا البحث والسرب، والدليل أن الباحث النابه 

راوي وإن مل يكن باملشهور، فكأن صنيعه هذا هو حينام يتعقب أحكامهم جيدها مبنية عىل تفتيش حديث ال

رشح وتدليل ألحكام من سبقه يف الراوي، وجاء تصنيفه عىل نحٍو يواكب ما كانت عليه العلوم آنذاك من 

رشح وتفصيل، نظرًا للحاجة املاّسة له، كام هي حاجتنا اليوم ملن يوضح أحكام من سبقنا بلغة هذا العرص، 

                                                           

 حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث. 1/56( ينظر مقدمة صحيح مسلم: 1)



 

 

 
 

 

 موضع اخلالف يف الرواة توثيقًا وتضعيفًا، فحينام يورد أحاديث الراوي مع ما قيل وتتبني ثمرة التوضيح يف

عنه جيعل الباحث مطمئناً إىل حكمه أكثر، ويعطيه صورة للراوي الذي هو بصدد البحث عنه لذا فقد استعمل 

الروايات  ة ففي سرباأللفاظ املركبة كثريًا، وألن غاية اجلرح والتعديل هي األحاديث التي نقلها هؤالء الروا

 الفائدة املنشودة من تصحيح الرواية وتعليلها.

واحلافظ ابن عدي يعّد من معتديل النقاد، ومما يعينه يف سربه حفظه لعدد كبري من النصوص ألئمة 

فقدت مصنفاهتم، أو ليس هلم مصنفات وهم من املكثرين كاإلمام شعبة وغريه، وكذا استعامله األسانيد لكل 

سواء أكان يف الرواة، أم الروايات، واستيعابه ألحاديث املرتجم هلم حيث أطال النفس فيام ينكر عىل  ما يورده

الرواة يف صرٍب ودأٍب ظاهرين يف ثنيات الكتاب، وسرب املرويات وإخضاعها لفحص دقيق ومقارنتها بروايات 

 يقوم عىل:األصول األثبات وصواٍل إىل احلكم عىل الرواة، ومما سبق نجد أن السرب 

  مجع الناقد روايات احلديث الواحد مجع استقصاء، وإحاطة مستعمالً شتى الوسائل من سامع

 ودواوين وأجزاء وغريها حتى ينبعث اليقني فيه بأن معظم طرق احلديث بني يديه.

  اختبار هذه الروايات، والنظر فيمن شورك، وتوبع من رواهتا ممن تفرد، أو خالف؛ وهذا يستلزم

 متابعات تلك الرواية، ثم موازنتها مع باقي الروايات.معرفة 

واألمر واضٌح يف مسلك احلافظ ابن عدي عندما عارض أحاديث الرواة بعد سربها، بعضها ببعض، 

وأحيانًا يعرض حديث الراوي عىل أحاديث املتقنني، فيعّل كثرياً منها ملخالفتها املحفوظ عن الثقات األثبات، 

افظ ابن عدي كأنام أصّل ألحكام من سبقه من النقاد، وفرّس ما أمجل منها ملن يأيت بعده وبصورة عامة فإن احل

وهذا يفرس لنا استعامله أللفاظ مركبة كثريًا؛ بل إن حكمه قد يتعّدى األسطر، وهذا ألننا ال نفهم عبارات 

ا يف النادر اليسري جدًا، وهذاملتقدمني كام فهمها هو، كام أن الناظر يف أحكامه ال جيده خالف املتقدمني إال 

راجع كام بينت ملنهجه يف التأصيل ملن سبقه، ولذا أودع كتابه كل من تكلم فيه سواء ثبت فيه أم مل يثبت، 

وحوى كتابه كاًم من األحاديث املعّلة بعلل خمتلفة يف السند واملتن، وجاءت ألفاظه التي أطلقها عىل الرواة 

 ا، وتقسيامهتا.طويلة نسبيًا وختتلف يف مضموهن

ورة أوضح ولتكون الص، "من جيمع حديثه"وقد أسهبت يف بيان مسألة السرب ملا هلا من وثيق عالقة بـ

فال يتشتت ذهنه، ويضيع جهده، وهو حياول ربط العبارات ببعض فتذهب بالفائدة  وأقرب لذهن القاريء

املرجوة من كتابة هذا البحث، وهي التأصيل هلذه العبارة، ومراد احلافظ منها، وهي حماولة أيضًا لتأسيس 



 

 

 
 

 

وهنا دالقاعدة التي سيسري عليها من يأيت بعدي من طلبة العلم، فيفردوا أحاديث من جيمع حديثهم وينق

بالتطبيق العميل، وهو األجدى، وصوالً إىل حكٍم أقرب للصواب فيمن هذا حاهلم، بعد سرب رواياهتم 

ودراستها عىل غرار ما فعل احلافظ ابن عدي، وحتى تستمر هذه السلسلة املباركة يف العطاء والتوايص بتعاهد 

 السنة النبوية الرشيفة، واهلل املوفق لكل خري.

 وأطلقها النقاد عىل رواة "جيمع حديثه"لعل من بني العبارات التي ورد ذكرها يف كتب الرجال هي 

، (3)، واحلاكم(2)، والدارقطني(1)ثقات وضعفاء بناء عىل منهج الناقد نفسه، فقد أطلقها أبو حاتم الرازي

وغريهم، ومن بني هؤالء احلافظ ابن عدي يف كتابه الكامل، حيث أطلقها عىل عرشة من الرواة  (4)والذهبي

فقط، وسأوجل احلديث عن مرادها عند ابن عدي، فأقول بداية أن من استعملها من النقاد ممن سبقه وممن 

 ياته.تأخر عنه، قد استعملها فيمن هم ثقات مكثرين غالبًا، أو ممن مجع حديثه ومتيزت روا

قال صاحب كتاب شفاء العليل: هو من األلفاظ التي هلا منزلة معينة عند إطالقها جرحًا أو تعديالً  

وال تنتقل عنها إال لقرينة صارفة، حيث انه قد يستعمل هذا اللفظ يف غري حمله ولكن اذا ظهرت قرينة لذلك، 

ن ثقة يسء فال"يقف الباحث عىل قوهلم اصطلحوا عىل انه بمعنى عدل ضابط، ولكن قد  "ثقة"فمثاًل قوهلم 

 " (5)كام يف قول يعقوب بن شيبة يف الربيع بن صبيح السعدي يف هتذيب التهذيب "ثقة ضعيف"او  "احلفظ

فكلمة ثقة هنا، أي: يف دينه وعبادته، أما الضبط فهو ضعيف أو  "رجل صالح صدوق ثقة ضعيف جداً 

 .(6)ضعيف جدًا 

: هذا اللفظ ورد يف حالتني، األوىل: إذا كان "فالن جيمع حديثه": وقال يف موضع آخر: يف قوهلم

                                                           

 .6/23لتعديل ( ينظر اجلرح وا1)

 .231، 1/219( ينظر سؤاالت احلاكم للدارقطني 2)

 .1/119، 1/46( ينظر املستدرك 3)

 .6/152( ينظر سري أعالم النبالء 4)

 .3/242( ينظر: هتذيب التهذيب: 5)

قدم له مقبل بن  ،( ينظر: شفاء العليل بالفاظ وقواعد اجلرح والتعديل، اليب احلسن مصطفى بن اسامعيل املرصي املآريب6)

 .1/326م:  1991هادي الوادعي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة االوىل 



 

 

 
 

 

الراوي ممن يكتب حديثه وال هيدر إن مل يكن يف منزلة من حيتج به، والثاين: إذا كان الراوي ثقة وحديثه جيمع 

 .(1)عاليًا ونازالً... الخ

دلوي فيها وأحاول أن أضع لكنه تعريف غري شاٍف واٍف هلذه العبارة، فرأيت من املناسب أن أديل ب 

هلا تعريفاً مناسبًا، فهذه العبارة أينام وجدت ال تعّد من مراتب التعديل والتجريح ألهنا تشمل الثقة والضعيف 

عىل تفاوت بينهام، وألهنا ال تبني حال من وصف هبا بل تصف رواياته، فأقول أن من وصف هبذه العبارة من 

ر حتى ينظر يف حال رواياته، ليخترب ضبطه من عدمه، وعىل أساس هذا اجلمع الرواة فهو دائر يف مرتبة االختبا

تعطى املرتبة احلقيقية للراوي إن كان ثقة حيتج به، أو صدوٌق له أوهام، أو لتمييز ما رواه إن كان خمتلطًا، وهي 

أ إىل الوهم، عىل أن اخلطمتاثل قول النقاد يرتك حديثه، فلم حيكموا عليه بالرتك إال بعد النظر فيام رواه ونسبة 

هناك من الرواة من استدرك احلافظ عىل من تركهم، ورّصح بأن هلم صدٌر صالٌح من احلديث، وكذا قوهلم 

يكتب حديثه فهذا يعترب به وال يرتك ألن خطأه ينجرب باملتابعة، واحلافظ ابن عدي حينام أطلق هذه العبارة فقد 

امء فيمن جيمع حديثه، ولكل مرة يوردها تكون هناك قرائن تدلل عىل متثلت فيها كل القيود التي ذكرها العل

مراده فيها كام سيأيت بيانه يف القسم التطبيقي هلذا البحث، وإن كان الغالب أنه استعملها يف الضعفاء ويندر يف 

 ألن فيهم الثقات، أما القول بأن هذه اللفظة تدل عىل أن من وصف هبا جيمع حديثه وال يرتك فهو تعبرٌي قارٌص 

الثقات املكثرين، فهل يف إطالقها دعوة لعدم ترك روايته؟ نعم هناك بعض الرواة تدل عىل هذا املعنى لكن 

يف توحيده تفويت للفائدة، ومن اخلطأ أن بعض الباحثني حينام يقسم األلفاظ عىل املراتب جيعل هذه اللفظة 

لضبط والعدالة؟ فالصواب أهنا وصف للمروي بينها، أقول: ما هي رشوط من وصف هبا؟ وهل هم بنفس ا

وأن من أطلقها عليه مل جيزم أمره فهو دائر بني التوثيق والتضعيف حسبام رواه بعد مجع رواياته، أما من كان 

ثقة متفقًا عليه فاجلمع هنا لبيان حال من روى عنه هل تفردوا بحديث غري ما رواه؟ وهكذا، ويف املبحث 

 ور بشكل تطبيقي بإذن اهلل.الثالث سأوضح هذه األم

  

                                                           

 .1/361( شفاء العليل: 1)



 

 

 
 

 

وضيٍح مع ت "جيمع حديثه"ويف هذا املبحث سأورد أسامء الرواة الذين جاء نعتهم يف الكامل بـعبارة 

 الكامل:عميٍل موجز ملا قدمت له فيام مىض، وسأذكرهم حسب ورودهم يف كتاب 

هو حبيب بن ايب ثابت قيس، وقيل هند بن دينار األسدي موالهم أبو حييى الكويف، حبيب بن أيب ثابت: ـ 1

روى عن ابن عباس، وابن عمر، وأبو الطفيل وغريهم، وروى عنه عطاء بن ايب رباح، واألعمش، والثوري 

 .(1)هـــ روى له أصحاب الكتب الستة119وغريهم. من الثالثة تويف سنة 

لعل ليس يف الكوفيني كبري أحد مثله لشهرته وصحة حديثه، وهو يف  قال عنه احلافظ ابن عدي:  

 (.2)أئمتهم جيمع حديثه

وحبيب بن أيب ثابت هذا من ثقات الرواة يف الكوفة، وممن وثقه العجيل، وابن معني، والنسائي 

ة ة رويت من طريقه سواء أكانت العلّ ، وقد تتبعت حديثه يف بطون الكتب، فوجدُت أحاديث معلّ (3)وغريهم

منه أم ممن دونه، أورد احلافظ ابن عدي قساًم منها يف ترمجته، كام أن رواياته عن عطاء ليست باملحفوظة، وكان 

 أي أن حبيبًا له "جيمع حديثه "، فمن هنا نفهم أن مراد احلافظ ابن عدي بقوله(4)عىل ثقته وسعة حفظه يدلس

عليه روايات أخرى، فلجاللته وسعة علمه، جيمع حديثه وينظر فيه، لتمييز ما صّح منه كبري رواية، وأنكرت 

مما هو غري حمفوظ، سواء أكان اخلطأ منه أم من غريه يف اإلسناد، أما حاله فهو ثقة حيتّج بام وافق الثقات، واهلل 

 أعلم.

 م بن املغرية املخزومي، ابو سلمةهو خالد بن سلمة بن العاص بن هشا خالد بن سلمة الفأفاء املخزومي:ـ 2

لحة بردة، وموسى بن ط وأيبويقال ابو املقسم املعروف بالفأفأ الكويف اصله مدين، روى عن الشعبي، 

                                                           

 .1/123، وتقريب التهذيب:2/156، و هتذيب التهذيب:5/352، وهتذيب الكامل: 3/316( ينظر: الكامل: 1)

 .3/319( الكامل: 2)

، الضعفاء للعقييل 1/221،، معرفة الثقات للعجيل 2/313، التاريخ الكبري:2/12ري: ( ينظر: تاريخ ابن معني رواية الدو3)

، التعديل 1/64، تاريخ الثقات البن شاهني 1/124، مشاهري علامء األمصار 3/192، اجلرح والتعديل 1/263

، طبقات 1/451دال ،، ميزان االعت5/352، هتذيب الكامل 1/19، التبيني ألسامء املدلسني 1/512والتجريح للباجي 

 .1/32، بحر الدم 1/123، تقريب التهذيب 2/156، هتذيب التهذيب 1/32املدلسني 

 .2/156( ينظر هتذيب التهذيب 4)



 

 

 
 

 

وغريهم، وعنه: حييى بن سعيد األنصاري، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينه، وشعبة وغريهم، من اخلامسة 

 .(1)هـ132تويف سنة

د بن سلمة غري ما ذكرت من احلديث، وهو يف عداد من جيمع حديثه وحديثه وخلال قال عنه احلافظ:

 .(2)قليل، وال أرى برواياته بأساً 

ليس له يف الكتب الستة سوى بضعة عرش حديثًا، ورد حديثه  (،3)وخالد املخزومي هذا، هو قليل الرواية

الثوري وغريه، وقد نظرت يف حديثه ، وثقه بعض أهل العلم وروى عنه الثقات كسفيان (4)يف البخاري معلقاً 

فوجدت فيه ما ينكر إال أن الوهم غالبًا ممن روى عنه من التالميذ وهذا ما بينه احلافظ ابن عدي يف ترمجته 

عندما ساق بعضًا من حديثه، وقول احلافظ ابن عدي فيه يدّل أن خالدًا ثقة عنده، وألنه قليل الرواية وتكلم 

ك األمر للناظر بجمع الروايات ونقدها نقدًا دقيقًا كوهنا قليلة يمكن حرصها بعض أهل العلم فيه فقد تر

وبيان عللها، وال يعني هذا أنه مل يسرب رواياته بل ألن األمر كام قلت ثقة عنده وضعفه غريه، وهو يرى أن 

 الوهم ممن دونه ولذا أشار إىل من روى احلديث عنه، واهلل تعاىل أعلم.

ابو حممد الواسطي برصي األصل، روى عن انس واحلسن وابن سريين وأيب اجلصاص  زياد بن أيب زيادـ 3

إسحاق السبيعي وغريهم، وروى عنه هشيم وحممد بن خالد الوهبي،ويزيد بن هارون وغريهم من 

 .(5)اخلامسة

مل نجد له حديثا منكرًا جدا فأذكره وأحاديثه حيمل بعضها بعضًا، وهو يف مجلة من  قال عنه احلافظ:

                                                           

، تقريب 1/631، ميزان االعتدال: 2/23، هتذيب الكامل:3/441، الكامل 3/334( ينظر: اجلرح والتعديل:1)

 .1/259التهذيب:

 .3/446( الكامل 2)

، الضعفاء 16/22، تاريخ دمشق 3/334، اجلرح والتعديل 2/423، العلل لإلمام أمحد 3/154التاريخ الكبري ( ينظر: 3)

، هتذيب 5/323، سري أعالم النبالء 1/365، الكاشف 1/631، ميزان االعتدال 2/23، هتذيب الكامل 2/5للعقييل 

 .3/23التهذيب 

 .1/156يف كتاب اآلذان  ، واآلخر1/29( األول أخرجه يف صحيحه كتاب احليض 4)

، تقريب التهذيب: 3/312، هتذيب التهذيب: 2/425، تاريخ بغداد: 3/532، اجلرح والتعديل:4/139( ينظر الكامل 5)

19/22-22. 



 

 

 
 

 

 .(1)جيمع ويكتب حديثه

وزياد اجلصاص هذا ضعيٌف ترك بعضهم الرواية عنه، ومل أجد من وثقه، وممن ضعفه ابن معني، وابن 

الكامل فوجدت أن احلافظ أورد ، وقد تتبعت ترمجته يف (2)امليني،وأبو زرعة، والدارقطني، وابن حجر وغريهم

عدة أحاديث له ومل يذكر من حاهلا يشء سوى ما قيل يف ترك حاله، وقول احلافظ فيه مرتوٌك، ثم ختم الرتمجة 

بقوله: جيمع ويكتب حديثه ؛ إنام يدل عىل أن له روايات أخرى منكرة سوى ما ذكرها، إال أن الضعف فيها 

ع حديثه ع رواياته ليعترب هبا ألهنا ال تصلح لالحتجاج، وألنه مكثر ففي مجيسري يمكن أن ينجرب باملتابعة، وجتم

فائدة الوقوف عىل ما أخطأ فيه ونوع اخلطأ، وهل يؤثر هذا فيه بحيث يرتك حديثه كام قال بعض من ترجم 

 له، واهلل املوفق.

 حسان بن حسانروى عن الشعبي ومحاد، وعنه هشيم و زكريا بن حييى ويقال له بن حكيم احلبطي،ـ 4

 .(3)ومعتمر

ولزكريا بن حكيم من احلديث غري ما ذكرت قليل، وهو يف مجلة الكوفيني قال عنه احلافظ ابن عدي: 

 .(4)الذين جيمع حديثهم

، (5)وزكريا هذا ضعفه أهل العلم ومل أجد من وثقه، وممن ضعفه ابن معني، والنسائي، والعقييل وغريهم

كام أنه رمي بوضع احلديث، ولضعفه مل خيرج له أحٌد من أصحاب الكتب الستة، وقد ساق احلافظ بعضًا من 

كونه قليل احلديث يمكن أحصاء ما رواه يف جزء حديثي مع بيان  "جيمع حديثه"مناكريه، وقول احلافظ فيه 

 لم.أي قليل الرواية، واهلل أع "ءليس بيش"علة رواياته، ليحسم أمره، وكأنه يميل إىل قول ابن معني فيه 

                                                           

 .4/132( الكامل: 1)

وكني ، الضعفاء واملرت1/323، معرفة الثقات 3/355، التاريخ الكبري 2/292( ينظر: تاريخ ابن معني برواية الدوري 2)

، الضعفاء واملرتوكني 6/329، الثقات البن حبان 3/532، اجلرح والتعديل 2/29، الضعفاء للعقييل 1/121للنسائي 

، تقريب التهذيب 3/312، هتذيب التهذيب 2/29، ميزان االعتدال 9/429، هتذيب الكامل 2/154للدارقطني 

1/329. 

 .4/121( ينظر الكامل 3)

 .4/122( ينظر الكامل 4)

، ميزان االعتدال 9/369، هتذيب الكامل 1/119، الكشف احلثيث 2/154( ينظر: الضعفاء واملرتوكني للدارقطني 5)

 .1/313، تقريب التهذيب 3/222، هتذيب التهذيب 2/22



 

 

 
 

 

 كويف موىل حذيفة بن اليامن، روى عن انس، وايب وائلسعيد بن املرزبان أبو سعد البقال األعور العبيس ـ 5

شقيق بن سلمة،وعكرمة، وابن ايب ليىل، وغريهم، وعنه األعمش، وشعبة، والسفيانان وغريهم، من اخلامسة 

 .(1)هـ( 149تويف بعد )

وأبو سعد البقال كويف حدث عنه شعبة والثوري، وابن عيينة وهم وغريهم  احلافظ ابن عدي:قال عنه 

من ثقات الناس و له غري ما ذكرت من احلديث يشء صالح، وهو يف مجلة ضعفاء الكوفة الذين جيمع 

 .(2)حديثهم، وال يرتك وكان قاسم املطرز قد مجع حديثه يمليه علينا

ر أهل العلم، ومنهم من وصفه بالتدليس، وممن ضعفه ابن معني، وسعيد البقال هذا ضعفه أكث

، وقول احلافظ ابن عدي (3)والبخاري، والعجيل، والنسائي، والعقييل، وغريهم، وكام هو واضح من ترمجته

فيه بعد إيراده ملا أنكر عليه ؛ أن جمموعة من الثقات حّدثوا عنه وله يشء صالح من احلديث إنام يعارض ما 

حييى بن معني يف ترك حديثه، وجيمع حديثه لينظر فيام وافق الثقات فيعترب به، وما خالف فيرتك منه، وهو قاله 

 من املكثرين بحيث أن قاساًم املطرز مجع حديثه يمليه عليهم، واهلل أعلم.

ي، دروى عن أيب الطفيل عامر بن واثلة، وأيب عثامن النه سعيد بن إياس اجلريري أبو مسعود البرصي،ـ 6

وعبد الرمحن بن ايب بكرة وغريهم، وعنه اسامعيل بن علية، وبرش بن املفضل، واحلامدان وغريهم، من 

 .(4)هـ( 144اخلامسة، تويف )

مستقيم احلديث وحديثه حجة من سمع منه قبل االختالط، وهو أحد من قال عنه احلافظ ابن عدي: 

لط فمن سمع روبة ألن سعيد بن أيب عروبة أيضًا اختجيمع حديثه من البرصيني وسبيله كسبيل سعيد بن أيب ع

                                                           

 .1/532،تقريب التهذيب:1/444، الكاشف:2/152، ميزان االعتدال:4/432( ينظر الكامل 1)

 .4/436( الكامل: 2)

، 1/129، الضعفاء واملرتوكني للنسائي 1/494، معرفة الثقات للعجيل 2/34اريخ ابن معني برواية الدوري ( ينظر: ت3)

، ميزان 11/52، هتذيب الكامل 1/312، املجروحني البن حبان 4/62،اجلرح والتعديل 2/115الضعفاء للعقييل 

، هتذيب التهذيب 1/54قات املدلسني ،طب64، 1/22، التبيني ألسامء املدلسني 1/444، الكاشف 2/152االعتدال 

4/29. 

 .1/342، تقريب التهذيب: 5/ 4، هتذيب التهذيب: 19/332، هتذيب الكامل:4/444( ينظر الكامل 4)



 

 

 
 

 

 .(1)منه قبل االختالط فحديثه مستقيم حجة

وسعيد بن إياس هذا ثقة مكثٌر من رواة الكتب الستة، وثقه امحد بن حنبل، وابن معني،والنسائي 

فاختلط قبل موته ، وإنام كرب (2)وغريهم، وقال ابو حاتم:تغري حفظه قبل موته فمن كتب عنه قدياًم فهو صالح

بنحو ثالث سنني، وقول احلافظ فيه واضٌح، فهو وإن كان حجة يف احلديث، إال أن ما طرأ عىل حفظه بعدما 

كرب قد يؤثر عىل ما رواه قبل اختالطه وإن كان قليالً فيضعف حديثه لذلك، ويف مجع حديثه ومتييز ما رواه 

ياته املعّلة أوالً، ونسبة ما وهم فيه من حديٍث ثانيًا، وحتى قبل االختالط مما رواه بعده فائدة الوقوف عىل روا

ال يأيت من يضع أحاديث عليه ويقول حدثني هبا وهو ال يعلم، يؤكد هذا ما ختم به ترمجته يف الكامل من 

تشبيه حاله بحال سعيد بن أيب عروبة، وقد رأينا أن عبارة جيمع حديثه ليست بمرتبة تعديل أو جتريح وإن 

 يشء من حال الراوي، بل حاله متوقف عىل حرص رواياته وبيان صحيحها من سقيمها، واهلل تعاىل دلت عىل

 أعلم.

هو سهل بن أيب الصلت العييش الرساج البرصي، روى عن ايوب السختياين،  سهل بن أيب الصلت:ـ 2

ليامن بن داود داود س واحلسن البرصي، وحممد بن سريين وغريهم، وروى عنه أبو قتيبة سلم بن قتيبة، وابو

 . )3(الطياليس،وعبد الرمحن بن مهدي وغريهم، من السابعة

هو يف عداد من جيمع حديثه من شيوخ أهل البرصة، وهو غريب احلديث قال عنه احلافظ ابن عدي: 

 )4(وأحاديثه املسندة ال باس هبا ولعل مجيع ما أسنده سهل إذا استقيص عرشون حديثا أو ثالثون. 

                                                           

 .4/446( الكامل 1)

، معرفة الثقات 3/456، التاريخ الكبري 1/326، طبقات خليفة بن خياط 2/261( ينظر: الطبقات الكربى البن سعد 2)

، 1/241، مشاهري علامء األمصار 6/351، الثقات البن حبان 4/1، اجلرح والتعديل 2/99ضعفاء للعقييل ، ال1/394

، 6/153، سري أعالم النبالء 1/155، تذكرة احلفاظ 19/332، هتذيب الكامل 3/1212التعديل والتجريح للباجي 

 .1/342، تقريب التهذيب 4/6، هتذيب التهذيب 2/122ميزان االعتدال 

 .1/399، تقريب التهذيب: 4/224، هتذيب التهذيب:2/195، هتذيب الكامل:4/512ينظر الكامل: ( 3)

 .4/519(الكامل: 4)



 

 

 
 

 

، )1(أما سهل بن أيب الصلت وثقه بعض أهل العلم وضعفه غريهم ضعفًا يسريًا وهذا واضح من ترمجته

كونه قليل الرواية ومل حيدث عنه سوى البرصيون فجمع أحاديثه  "جيمع حديثه"وقول احلافظ ابن عدي فيه 

ؤرش عىل أن ق عبارته السابقة ملينظر فيها أمٌر يسري، واحلافظ ابن عدي وإن كان يميل لتوثيقه إال أن يف إطال

له ما ينكر لكن النكارة قد ال تكون منه بل ممن روى عنه، وهذا يتأتى من مجع حديثه ورضبه ببعض ليتبني 

 خطأه ونسبة هذا اخلطأ، واهلل أعلم.

هو عبد الرمحن بن يزيد بن جابر األزدي أبو عتبة الشامي الداراين، روى عن ـ عبد الرمحن بن يزيد: 8

ل، والزهري، وعطية بن قيس، وعطاء اخلراساين وغريهم، وروى عنه صدقة بن املبارك، وعمر بن مكحو

هـــ وقيل 155هـ وقيل 154هــــ وقيل 153عبد الواحد، وبرش بن بكر وغريهم، من السابعة تويف سنة 

 .(2) هـــ156

عبد الرمحن بن يزيد بن جابر ممن جيمع حديثه من قال عنه احلافظ ابن عدي يف ترمجة مسلمة بن عيل: 

 .(3)أهل دمشق، وال أعلم يرويه عنه غري مسلمة وعن مسلمة ابن وهب

وعبد الرمحن بن يزيد من الثقات األثبات الذين حيتّج بحديثهم، وممن وثقه ابن معني، والعجيل، وابن 

يف الكامل يف ترمجة مسلمة بن عيل، وليس ، وقد ورد ذكره (4)سعد، والنسائي، والذهبي، وابن حجر وغريهم

 رأيت أن من املناسب ذكره "جيمع حديثه" هو من الرواة الذين يف الكامل، لكن ملزيد الفائدة من هذه العبارة

هنا، وقول احلافظ فيه رصيٌح واضح يف أن يزيد بن جابر من ثقات الشاميني الذين مجعت رواياهتم وميّز 

ما رواه تنكر عىل راوهيا، كوهنا ليست من حديثه وحديثه جمموٌع عندهم، فمن  حديثم، وأن أي رواية خارج

                                                           

، تاريخ 6/496، الثقات البن حبان 4/299، اجلرح والتعديل 2/156، الضعفاء للعقييل 4/191( ينظر: التاريخ الكبري 1)

، تقريب 4/224، هتذيب التهذيب 2/239، ميزان االعتدال 12/195، هتذيب الكامل 1/39أسامء الثقات البن شاهني 

 . 1/29، بحر الدم 1/399التهذيب 

 .1/595، تقريب التهذيب: 6/266، هتذيب التهذيب: 19/219( ينظر تاريخ بغداد:2)

 .2/12(الكامل: 3)

، التاريخ الصغري 5/365، التاريخ الكبري 1/521، طبقات خليفة 2/359( ينظر: تاريخ ابن معني برواية الدوري 4)

، الثقات البن حبان 5/299، اجلرح والتعديل 2/99، معرفة الثقات للعجيل 1/24، الضعفاء الصغري للبخاري 2/199

، تقريب التهذيب 1/123، تذكرة احلفاظ 2/929، التعديل والتجريح 1/226، مشاهري علامء األمصار 2/21

 .1/92، بحر الدم 1/595



 

 

 
 

 

أين له هذه الرواية، بدليل أنه قاهلا بعد إعالله حديث رواه مسلمة بن عيل عنه بسند أهل الشام، فتّفرد مسلمة 

رد راٍو وهو تفعن راٍو مثل يزيد ومل يتابع عليه؛ يوجب ضعفًا يف حديث مسلمة، وهذا أحد أنواع التعليل 

 برواية عن راٍو مشهور ويف نفس البلد، فلام مل يروه غريه ال سيام وقد رواه عن مكثٍر مشهور، واهلل تعاىل أعلم.

هو منصور بن دينار التميمي امُلري الكويف، روى عن الزهري، ونافع، وأيب عكرمة منصور بن دينار: ـ 9

 .(1)مد بن فضيل، ووكيع، وعبد اهلل بن نمري وغريهماملخزومي وغريهم، وروى عنه مروان الفزاري، وحم

منصور بن دينار له أحاديث قليلة، وهو مع ضعفه ممن جيمع حديثه وقد قال عنه احلافظ ابن عدي: 

 .(2)روى عنه قوم ثقات

ومنصور هذا قد ضعفه أهل العلم من قبل حفظه وليس له كبري رواية، وممن ضعفه ابن معني، 

، ومل يذكر احلافظ ابن عدي من حاله يشء وال حتى أورد من رواياته ما يمكن (3)وغريهموالبخاري، والنسائي 

االعتامد عليه، إال أن ضعفه واضح ممن ترجم له، وعبارة احلافظ هنا ترفع من شأنه وأن له من احلديث يشء 

 املوفق.يصلح لالعتبار به، ويف مجع حديث يتبني ما وهم فيه، وما يصّح لالعتبار، واهلل 

هو مطر بن طهامن الوراق، أبو رجاء اخلراساين سكن البرصة، روى عن احلسن، مطر بن طهامن الوراق: ـ 19

وأيب رجاء، وأيب نرضة، وقتادة، وروى عنه شعبة، وابن ايب عروبة، وهشام الدستوائي، ومحاد بن سلمة، ومحاد 

 .(4)هــ129هــ وقيل  125بن زيد وغريهم، من السادسة مات سنة 

ملطر، عن أنس غري هذا وملطر، عن قتادة وعطاء وسائر شيوخه أحاديث قال عنه احلافظ ابن عدي: 

 .(5)صاحلة وكان يكتب املصاحف بالبرصة ولذا سمي الوراق، وهو مع ضعفه جيمع حديثه ويكتب

                                                           

 .2/129، الكامل: 4/191، الضعفاء للعقييل:342/ 2ري: الكب ينظر: التاريخ( 1)

 .2/129( ينظر الكامل 2)

، الضعفاء 1/239، الضعفاء واملرتوكني للنسائي 2/342، التاريخ الكبري 1/352( ينظر: تاريخ ابن معني برواية الدوري 3)

، تعجيل املنفعة 1/421مسند أمحد  ، من له رواية يف4/124، ميزان االعتدال 2/121، اجلرح والتعديل 4/191للعقييل 

1/412. 

/ تقريب  19/152، هتذيب التهذيب: 4/126، ميزان االعتدال: 22/51، وهتذيب الكامل:2/133( ينظر: الكامل 4)

 .2/122التهذيب: 

 .2/134( الكامل:5)



 

 

 
 

 

أصحاب ، أخرج له (1)ومطر الوراق هذا ضّعفه غري واحٍد من أهل العلم، السيام يف روايته عن عطاء

، وقد أورد له احلافظ ابن عدي بعضًا مما أنكر (2)الكتب الستة عدا البخاري فأخرج له حديثًا واحدًا معلقاً 

عليه، وعبارة احلافظ ابن عدي هنا تدل عىل أنه يميل إىل توثيق مطر الوّراق هذا من خالل سرب حديثه، وحديثه 

اخلطأ وحديثه عن عطاء ضعيف، فالوهم منه احيانًا  فيه احلسن والضعيف، وإنام دخل عليه الوهم ألنه كثري

بروايته عن عطاء وممن روى عنه أحيانًا أخرى، ويف مجع حديثه يمكن متييز ما كان الوهم منه مما هو من غريه، 

 واهلل تعاىل أعلم.

امالت استع "جيمع حديثه"ويف هناية هذا البحث املوجز رأينا كيف أن احلافظ استعمل هذه العبارة 

تلفة؛ إال أن هذا االختالف هو اختالٌف يسري، وفهم معناه قائم عىل وجود القرائن احلاّفة بكل راٍو منهم، خم

وتبنّي بالتطبيق العميل أنه ال يصّح أبدًا أن نقول وثقه احلافظ ابن عدي، أو ضعفه بناءًا عىل هذه العبارة، ألهنا 

 والضعيف، فالصواب أن من وصف هبذا هم ممن جيمعليست مرتبة توثيق وقد رأينا أنه اشرتك فيها الثقة 

حديثهم ليميز بني صحيحه وضعيفه، وغالبهم ممن أنكرت عليه روايات، فلم أجد منهم من هو ثقة جيمع 

حديثه سوى عدد يسري جدًا والباقي هم ضعفاء، فلو كانوا ثقات مل يوردهم احلافظ يف الكامل، واهلل أسأل 

 أن احلمد هلل رّب العاملني.القبول والرضا وآخر دعوانا 

  

                                                           

، الضعفاء 2/499الكبري: ، التاريخ 2/192، تاريخ ابن معني برواية الدوري 2/254( ينظر: الطبقات الكربى البن سعد 1)

، مشاهري 5/435، الثقات البن حبان 2/222، اجلرح والتعديل 4/219، الضعفاء للعقييل 232واملرتوكني للنسائي /

 .19/152، هتذيب التهذيب 4/126، ميزان االعتدال 22/51، هتذيب الكامل 1/153علامء األمصار 

 .2/215اىل:)ولقد يرسنا القرآن للذكر...: ( صحيح البخاري: كتاب التوحيد، باب قول اهلل تع2)



 

 

 
 

 

ختام هذا البحث املتواضع، أترّضع إىل اهلل عّز وجّل أن يتقّبل مني هذا العمل، وجيعله من صالح  و يف

األعامل اخلالد عطاؤها ونفعها للمسلمني، فام كان فيه من صواب فمن توفيق اهلل عّز وجل وحده، وما كان 

قني لشكره به الكريم، وأسأله أن يوففيه من تقصري وال بّد منه فمن نفيس، ويأبى اهلل إال أن يكون الكامل لكتا

 فيد أن أختمه بذكر أهم نتائجه: كام ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه، إنه القادر عىل ذلك، وأرى من امل

  ليست مقترصة عىل ابن عدي فقط؛ بل استعملها غريه من النقاد كاحلاكم  "جيمع حديث"إن عبارة

 ينهم اختالف يف إطالقها.واخلطيب البغدادي وغريهم، وإن كان بينه وب

  يف الكامل هم عرشة رواة معظمهم ممن تكلم فيهم. "جيمع حديثهم"إن جمموع الرواة الذين 

  ليس هلذه العبارة ضابٌط لبيان املوصوف هبا، فاستعامله اياها كان وفق القرائن، كام أهنا ليست من ألفاظ

اء فيها خيضع جلمع رواياته مجع استقص اجلرح والتعديل، وليست هي مرتبة تعطى للراوي، بل الراوي

وينظر فيها، ثم حيكم عليه وفق ما يرتجح مما روى وما خالف، ولو كانت مرتبة عنده ألكثر من استعامهلا 

 يف الكامل السيام وأن من هذا حاهلم كثري.

بل إن  مل يستعمل هذه اللفظة استعامالً مطردًا يف كل الرواة ومما تقدم تبني أن احلافظ ابن عدي 

لكٍل منهم قرينة خاصة تبني مراده من ذكرها، ولو كان استعامله هلا ثابتًا لورد ذكرها بكثرة يف الكامل،فإن 

حال الرواة دائٌر بني التوثيق والتضعيف عىل تفاوت بينهام، كام أنه ليس من الصواب القول بأهنا أحد ألفاظ 

هم الثقات ومنهم الضعفاء، وهناك املقّل واملكثر فام اجلرح والتعديل، فهي ال حتسم أمر املوصوف هبا، فمن

 الضابط هلا إن جعلناها مرتبة للرواة؟

ويف ضوء هذه النتائج يكون من املفيد أن أقرتح عىل إخواين الباحثني يف جمال احلديث، أن يكملوا ما 

ر فيها افظ، ثم النظبدأت به، وما أّصلت له يف مجع روايات هؤالء الرواة من بطون الكتب أسوة بصنيع احل

وبيان عللها، حتى يسهل عىل طلبة العلم كافة االهتداء إىل حال الراوي والرواية، فبمجرد ورود أحد هؤالء 

الرواة يف أي بحٍث كان سيجد من كفاه مؤونة البحث عن خترجياهتا وحاهلا يف بطون الكتب، وال يدعه يف 

يام من اختلف فيه أهل العلم، ومل متيز رواياته وسيوفر بعض حرية من أمره أهذا احلديث مما أنكر أم ال؟، الس

اجلهد ويدخر الوقت لإلبداع يف بحثه عىل أتّم وجٍه، والبحث هبذا الشكل أدق ما يكون وهو موافق ملا سار 

عليه احلافظ ابن عدي جهبذ العلل، ومن قبله مشاخيه كالبخاري وأمحد بن حنبل وغريهم، ومن املعلوم أهنم 

يف كتبهم من يفهم لغتهم ممن عارصوهم وألفوا أسلوهبم، لذا فليس من السهل أن يفهمهم من مل خاطبوا 

يعش معهم دون دراسات علمية توضح مقاصدهم، وهبذا النوع من البحث العلمي اجلاد؛ يتصل آخرنا بأولنا 

 ىل هو املوفق لكل خري.اهلل تعابتشييد ما بنوا، ونكون قد قمنا بتدوين تارخينا عن طريق البناء املعريف املتجدد، و



 

 

 
 

 

اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث أليب يعىل اخلليل بن عبد اهلل القزويني، حتقيق الدكتور حممد سعيد بن عمر  .1

 م.1929هـ ـ 1499إدريس، مكتبة الرشد، الرياض ـ 

كيل، واملسترشقني تأليف خري الدين الزراألعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني  .2

 م.1929دار العلم للماليني، بريوت ـ لبنان، الطبعة اخلامسة 

 وت ـ لبنان.أمني، بري حممداألنساب لعبد الكريم بن حممد السمعاين، حتقيق عبد الرمحن املعلمي اليامين، نرش  .3

بعة األوىل ، الطالسويفيروحية عبد الرمحن بحر الدم فيمن تكلم فيه امحد بمدح أو ذم البن املربد حتقيق د.  .4

 دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان. 1992

البداية والنهاية لإلمام احلافظ أيب الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي، حتقيق وتدقيق وتعليق عيل شريي، دار إحياء  .5

 م. 1922هـ ـ  1492الرتاث العريب، الطبعة األوىل 

 .املرصيةاقعني يف كتاب األحكام البن القطان الفايس، مصورة دار الكتب بيان الوهم واإلهيام الو .6

فاة ـ الكويت، ، الصالسلفيةتاريخ أسامء الثقات أليب حفص عمر بن شاهني، حتقيق صبحي السامرائي، الدار  .2

 م. 1924 -هـ  1494الطبعة األوىل 

 العريب بريوت ـ لبنان.تاريخ بغداد أليب بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي، دار الكتاب  .2

وت ـ الكتب، بري عاملتاريخ جرجان حلمزة بن يوسف السهمي، حتت مراقبة الدكتور حممد عبد املعيد خان،  .9

 م.1921هـ ـ 1491لبنان، الطبعة الثالثة 

شريي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت ـ لبنان،  تاريخ دمشق البن عساكر دراسة وحتقيق عيل .19

 م.1992هـ ـ 1419الطبعة األوىل، 

أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري، حتقيق حممود إبراهيم زايد، وفهرس  التاريخ الصغري لإلمام احلافظ، .11

 م. 1926 -هـ  1496، الطبعة األوىل لبنان –أحاديثه يوسف املرعشيل، دار املعرفة بريوت 

 هـ.1369التاريخ الكبري بإرشاف حممد عبد املعيد خان، طبعة دار املعارف العثامنية، حيدر آباد، الطبعة األوىل  .12

هـ، برواية أيب الفضل العباس بن حممد 233تاريخ حييى بن معني لإلمام حييى بن معني املّري الغطفاين  .13

اهلل امحد حسن بإرشاف مكتب الدراسات اإلسالمية هـ، حتقيق وتعليق وتقديم وفهرسة عبد  221الدوري

 لتحقيق الرتاث، دار القلم، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل. 

 التبرصة والتذكرة للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي، طبع دار الكتب العلمية. .14



 

 

 
 

 

 –كتب العلمية بريوت ال التبيني ألسامء املدلسني لسبط ابن العجمي الشافعي، حتقيق األستاذ حييى شفيق، دار .15

 م. 1926 -هـ  1496، الطبعة األوىل لبنان

تدريب الراوي رشح تقريب النواوي، جلالل الدين السيوطي، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، مطبعة  .16

 السعادة، مرص.

ومكتبة  بنان،لتذكرة احلفاظ للذهبي، حتقيق عبد الرمحن بن حييى املعلمي، دار إحياء الرتاث العريب بريوت ـ  .12

 هـ.1324شوال سنة  15احلرم املكي بمكة املعظمة 

ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، للقايض عياض بن موسى اليحصبي، حتقيق حممد  .12

 تاويت الطنجي، الرباط ـ املغرب.

هـ،  252نة العسقالين املتوىف ستعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة لإلمام احلافظ أمحد بن عيل بن حجر  .19

 دار الكتاب العريب، بريوت ـ لبنان.

التعديل والتجريح ملن خرج عنه البخاري يف اجلامع الصحيح تأليف احلافظ أيب الوليد سليامن الباجي املالكي  .29

 هـ، دراسة وحتقيق أمحد لبزار. 424

الطبعة الثانية  ،لبنان –ة العلمية، بريوت تقريب التهذيب دراسة وحتقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار املكتب .21

 م. 1995 -هـ  1415

هـ 1494هتذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقالين طبعة دار الفكر للطباعة، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل  .22

 م.1924ـ 

هـ ـ 1496 ،هتذيب الكامل للحافظ املّزي، حتقيق الدكتور بّشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة .23

 م.1925

الثقات البن حبان بعناية حممد عبد املعيد خان مدير دائرة املعارف العثامنية، الطبعة األوىل بمطبعة جملس دائرة  .24

 . 1923هـ ـ  1393املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن اهلند 

هـ 1392ان، ، بريوت ـ لبنجامع بيان العلم وفضله أليب عمر يوسف بن عبد الرب القرطبي، دار الكتب العلمية .25

 م.1922ـ 

اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع أليب بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي، حتقيق الدكتور حممود الطحان،  .26

 م.1923هـ ـ 1493مكتبة املعارف بالرياض ـ السعودية، 

عة األوىل ية، حيدر آباد، الطباجلرح والتعديل حتقيق عبد الرمحن بن حييى املعلمي، طبعة دار املعارف العثامن .22



 

 

 
 

 

 هـ.1321

الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املرشفة، ملحمد بن جعفر الكتاين، دار الكتب العلمية، بريوت ـ  .22

 هـ.1499لبنان، الطبعة الثانية 

حلديث ا السرب عند املحدثني وإمكانية تطبيقه عند املعارصين، للدكتور أمحد عزي، بحث مقدم اىل ندوة علوم .29

 م. 2993جامعة اإلمارات، العني،  واقع وآفاق، يف كلية الدراسات االسالمية،

سؤاالت احلاكم للدارقطني دراسة وحتقيق موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر مكتبة املعارف الرياض الطبعة األوىل  .39

 م. 1924هـ ـ  1494

 م. 1993هـ ـ  1413التاسعة سوريا، الطبعة  -سري أعالم النبالء مؤسسة الرسالة بريوت  .31

هـ ـ 1399شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العامد احلنبيل، الطبعة األوىل، دار الفكر بريوت ـ لبنان،  .32

 م.1929

قدم له مقبل  ،املرصي املآريب إسامعيلشفاء العليل بالفاظ وقواعد اجلرح والتعديل، اليب احلسن مصطفى بن  .33

 م. 1991 األوىلبن هادي الوادعي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة 

 صحيح البخاري تقديم حممد نزار متيم و هيثم نزار متيم، دار األرقم، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل. .34

إبراهيم زايد دار هـ، حتقيق حممد 256الضعفاء الصغري لإلمام احلافظ حممد بن إسامعيل البخاري املتوىف سنة  .35

 م.1926-هـ 1496، الطبعة األوىللبنان –املعرفة بريوت 

الضعفاء الكبري للحافظ أيب جعفر حممد بن عمرو العقييل املكي، حتقيق وتوثيق الدكتور عبد املعطي أمني  .36

ـ  1412، الطبعة الثانية لبنان –قلعجي، منشورات حممد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت   م.1992 -ه

هـ، حتقيق حممود إبراهيم زايد، دار املعرفة  393الضعفاء واملرتوكني لإلمام أمحد بن عيل النسائي املتوىف سنة  .32

 م. 1926 -هـ  1496لبنان طبعة جديدة ومنقحة الطبعة األوىل  -بريوت 

مد القشقري، هـ، حتقيق الدكتور عبد الرحيم حم325الضعفاء واملرتوكون أليب احلسن عيل بن عمر الدارقطني  .32

 هـ.1493النارش: جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، الطبعة األوىل، 

طبقات احلّفاظ للحافظ جالل الدين بن أيب بكر السيوطي، حتقيق عيل بن حممد عمر، النارش مكتبة وهبة القاهرة  .39

 م.1923هـ ـ 1393ـ مرص، الطبعة األوىل 

 الفراء، حتقيق حممد حامد الفقي، مطبعة السنة املحمدية، مرص ـ القاهرة.طبقات احلنابلة ملحمد بن أيب يعىل  .49

الطبقات خلليفة بن خياط أيب عمرو خليفة بن خياط، رواية أيب عمران موسى بن زكريا بن حييى التسرتي ملحمد  .41



 

 

 
 

 

 لبنان. هـ دار الفكر بريوت ـ 1414 - 1993بن أمحد بن حممد األزدي، حققه األستاذ الدكتور سهيل زكار، م

طبقات الشافعية الكربى لتاج الدين السبكي، حتقيق حممود الطناحي، وعبد الفتاح حممد احللو، مطبعة عيسى  .42

 م.1965هـ ـ 1324البايب احللبي، الطبعة األوىل 

طبقات الشافعية أليب بكر بن قايض شهبة، حتقيق الدكتور عبد العليم خان، مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية  .43

 م.1922هـ ـ 1392بحيدر آباد الدكن، اهلند الطبعة األوىل 

 م.1962الطبقات الكربى البن سعد دار صادر بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل  .44

طبقات املدلسني املسمى بتعريف أهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس للحافظ أمحد بن عيل بن حجر  .45

  القريوين، الطبعة األوىل، عامن ـ األردن. عاصم بن عبد اهلل العسقالين، حتقيق وتعليق د.

العرب يف خرب من غرب لشمس الدين الذهبي، حتقيق أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية  .46

 بريوت ـ لبنان.

هـ، حتقيق وختريج الدكتور ويص اهلل بن 241هـ ـ 164العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل .42

 م. 1922 -هـ  1492مد عباس، دار اخلاين، الرياض ـ السعودية، الطبعة األوىل حم

علوم احلديث أليب عمرو عثامن بن الصالح الشهرزوري، حتقيق نور الدين عرت، نرش املكتبة العلمية باملدينة  .42

 م.1922املنورة، الطبعة الثانية، 

ة ي، حتقيق عبد الرمحن حممد عثامن، نرش املكتبفتح املغيث رشح ألفية احلديث لإلمام شمس الدين الّسخاو .49

 م.1962هـ ـ 1322السلفية، املدينة املنورة، وطبع بمطبعة العاصمة يف القاهرة، الطبعة الثانية 

الكاشف للحافظ شمس الدين الذهبي، حتقيق الدكتور حمّمد عوامة وأمحد حممد نمر اخلطيب، دار القبلة للثقافة  .59

 م.1992هـ ـ 1413لقرآن، جدة ـ اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىلاإلسالمية، مؤسسة علوم ا

عيل حممد عوض، وشارك يف -الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي اجلرجاين حتقيق عادل أمحد عبد املوجود .51

 م.1992هـ1412لبنان، الطبعة: األوىل، -بريوت -حتقيقه: عبد الفتاح أبو سنة، دار الكتب العلمية 

هـ حتقيق وتعليق  241احلثيث عمن رمي بوضع احلديث تأليف برهان الدين احللبي املتوىف سنة الكشف  .52

 م. 1922 -هـ 1492الدكتور صبحي السامرائي، عامل الكتب مكتبة النهضة العربية، الطبعة األوىل 

 ان.لبنكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حلاجي خليفة مصطفى دار العلوم احلديثة بريوت ـ  .53

 اللباب يف هتذيب األنساب البن األثري اجلزري، نرش مكتبة القدس القاهرة ـ مرص. .54

هـ،  354املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني لإلمام حممد بن حبان أبى حاتم البستي املتوىف سنة  .55



 

 

 
 

 

 هـ.1396حتقيق حممود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب ـ سوريا، الطبعة األوىل 

تدرك عىل الصحيحني أليب عبد اهلل احلاكم النيسابوري، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، املس .56

 م.1999هـ ـ 1411بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل 

مشاهري علامء األمصار وأعالم فقهاء األقطار، لإلمام احلافظ أيب حاتم حممد بن حبان التميمي البستي املتوىف  .52

م،  1991 -هـ  1411م، حققه ووثقه وعلق عليه مرزوق عيل إبراهيم، الطبعة األوىل  1965 -هـ  354سنة 

 .املنصورة –دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع 

هـ ـ 1495معجم أحاديث ضعفاء الرجال من كتاب الكامل للدكتور يوسف البقاعي، دار الفكر، بريوت،  .52

 م، الطبعة األوىل.1924

وهو ملحق بفتوح البلدان للبالذري، حتقيق صالح الدين املنجد، مطبعة جلنة البيان العريب  معجم أماكن الفتوح .59

 ـ مرص، نرش مكتبة النهضة املرصية.

 معجم البلدان لياقوت بن عبد اهلل احلموي، دار صادر بريوت ـ لبنان. .69

بريوت  -نى ارش مكتبة املثمعجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية اجلزء األول تأليف عمر رضا كحالة الن .61

 دار إحياء الرتاث العريب بريوت.

هـ، دراسة 261معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث، لإلمام أيب احلسن أمحد بن عبد اهلل العجىل الكويف .62

ـ  1495وحتقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي، الطبعة األوىل   .نورةم، النارش مكتبة الدار باملدينة امل 1925-ه

 صحيح مسلم حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث. مقدمة .63

ملحمد بن عيل بن محزة الشافعي، املسمى باإلكامل يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمام  -من له رواية يف مسند أمحد .64

ق الدكتور ق وتوثيامحد من الرجال سوى من ذكر يف هتذيب الكامل، مع استدراكات احلافظ ابن حجر عليه، حتقي

 عبد املعاطى أمني قلعجى.

هـ، حتقيق عيل حممد  242ميزان االعتدال يف نقد الرجال تأليف أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي  .65

 م.1995معّوض، والشيخ عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بيوت ـ لبنان، الطبعة األوىل، 

املؤلفني وآثار املصنفني، إسامعيل باشا البغدادي، طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة،  هدّية العارفني يف أسامء .66

 م.1921إستانبول، دار العلوم احلديثة بريوت ـ لبنان 


