
  

اواة ا   ازدي 

 وأج   دون اري
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 ـم

ُ
هُ َورَس

ُ
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ْ
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ُ
﴿  ،و�         

                    ﴾)١(، ﴿           

                                 

                                  ﴾)٢(،  ﴿

                                  

                          ﴾)٤)(٣(.  

  :أما بعد 
�
 فإن

َ
 اهللاُ قال  ،ص� اهللا عليه وسلم رسولِ ا�إ�   من و� اهللاِ  ا�سنة

 ﴿ :تعا�                   ﴾)عند  من ا�علومِ و ،)٥

  العلمِ  هلِ أ �يعِ 
َ
 أ

�
  ن

َ
 �  ا�سنة

ُ
 قال اُهللا  ،إلسال�� �ل���ِع اا�ا�  األصل

�
ل

َ
ز� وَج

َ
 ﴿ :ع

                        ﴾)وقال  ،)٦ 
ُ

  « :اهللا  رسول
َ
 أ

َ
 ال

 ِ  إ
�

� 
ُ
 �ِ وْ  أ

ْ
 ي

ُ
 ا�كِ  ت

َ
 ت

َ
 مِ وَ  اب

ْ
 ث

َ
 ل

ُ
  ه

َ
 م

َ
 ع

ُ
 اُهللا  ونظرا ،)٧(»  ه

َ
�لم�نِة ا�ليلِة �لسنِة فقد ت�فل

  ،تعا� �فِظها
�

ل
َ
ز� وَج

َ
 ﴿ :قال اُهللا ع                  ﴾)٨(، 

 ا�كرِ 
ُ
 بيان

ُ
 ﴿ :قال اُهللا تعا� ،وا�سنة                    

                                                           

 .) من سورة آل عمران١٠٢اآلیة () ١(

 .) من سورة النساء١اآلیة () ٢(

 .) من سورة األحزاب٧١( ،)٧٠اآلیة () ٣(

أخرجه أبو داود في السنن في  ؛وقد وردت في حدیث ابن مسعود ،هذه خطبة الحاجة) ٤(

) وقد صحح النووي ٢١١٨حدیث رقم ( ٢/١٠٤النكاح كتاب النكاح باب في خطبة 

  .» ٨٧٠ «أثناء شرحه للحدیث رقم  ٣/٤٢٧إسناده في شرحه لصحیح مسلم 

 .) من سورة النجم٤( ،)٣اآلیة ( ) ٥(

 .) من سورة الحشر٧من اآلیة ( ) ٦(

حدیث رقم  ٣/٢٠٥أخرجه أبو داود في السنن في كتاب السنة باب في لزوم السنة ) ٧(

 .من حدیث المقدام بن معدیكرب )٤٦٠٤(

 .) من سورة الحجر٩اآلیة () ٨(
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             ﴾)١(،  ِ
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 �فِظ ا�سنِة رجاال
�

ل
َ
ز� وَج

َ
 اُهللا ع

َ
ولقد قيض
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َ
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ُ
ِفظ

َ
ح

َ
بوها � ا�سطورِ  ،ف

َ
ت
َ
واعتنوا كذ�ك بالطرق  ،و�

 « :باركـ� قال ابن ا�ح ،و� األسانيد ،ا�وصلة إ�ها
ُ
اد
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ن

ْ
ينِ  نَ ـمِ  اِإلس ْوال ا��

َ
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اد
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َ
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َ
 ـم

ْ
اءَ  ن

َ
ا ش

َ
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َ
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  « :وقال سفيان ا�وري
ُ
اد

َ
ن

ْ
  اِإلس

ُ
ِمنِ  ِسالح

ْ
ؤ

ُ
مْ  إذا ،ا�م

َ
�  

ْ
ن

ُ
�

َ
  ي

ُ
 ِسال معه

ٌ
ي�  ،ح

َ
بِأ

َ
ء ف ْ َ

� 

 
ُ

اتِل
َ
ق

ُ
  .» )٣( ؟ �

 ،األسانيد تلك�ثوا � علل بل  ،حفظهم �ا عندو�م تقف عنايتهم باألسانيد 

ُم فيه ح� �و �ن أحدا و�م �ابوا  ،رجا�ا جرحا وتعديال �وت�لموا 
� َ
�

َ
ت
ُ
أو  ،أخاا�م

 أ� بن فهذا ز�د ،ومن �ستحق ا�عديل عد�وه ،فمن �ستحق ا�رح جرحوه ؛اابن

وقال أبو داود  ،)٥( بن أ� أن�سة �ـ� �ـيع ؛» )٤( أ� عن ذواـتأخ ال « :أن�سة يقول

  .» )٦(اب� عبد اهللا هذا كذاب « :ا�سجستا� صاحب ا�س�

 وناق� ا�ديث رواة معايب عن ا�كشف أنفسهم أ�ز�وا و�نما :قال اإلمام �سلم

 ا�ين أ�ر � األخبار إذ ،ا�طر عظيم من فيه �ا ،سئلوا ح� بذ�ك وأفتوا ،األخبار

 �ا ا�راوي �ن فإذا ،ترهيب أو ترغيب أو ،ن� أو أ�ر أو ،�ر�م أو بتحليل تأ� إنما

 ما ي�� و�م عرفه قد من عنه ا�رواية � أقدم ثم ،واألمانة �لصدق بمعدن ل�س

 يؤمن ال إذ ،ا�سلم� لعوام �شا ،ذ�ك بفعله ثماآ �ن ،معرفته جهل �ن لغ�ه فيه

 أ��ها أو ولعلها ،بعضها �ستعمل أو �ستعملها أن األخبار تلك سمع من بعض �

                                                           

 .) من سورة النحل ٤٤من اآلیة () ١(

 .من طریق عبدان بن عثمان عن ابن المبارك ١/٢١أخرجه مسلم في مقدمة صحیحه ) ٢(

من طریق عبد الصمد بن حسان عن  ٢٧أخرجه ابن حبان في مقدمة المجروحین ص/) ٣(

 .الثوري

 .عن زید عمرو بن عبید اهللا من طریق ١/٣٣مسلم في مقدمة صحیحه أخرجه ) ٤(

 .» ٦٩٣٣ « رقم ٢/٥١٠المغني في الضعفاء  .قال أحمد وغیره متروك) ٥(

»  ١١٠١ « رقم ٤/٢٦٥أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة عبد اهللا بن أبي داود ) ٦(

 .من طریق علي بن الحسین بن الجنید عن أبي داود
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 أ�� القناعة وأهل ،ا�قات رواية من ا�صحاح األخبار أن مع ،�ا أصل ال ،أ�اذيب

  .)١( مقنع الو ،بثقة ل�س من نقل إ� يضطرأن  من

 و
ُ
  �ذا اعت� األئمة

ُ
  ا�فاظ

َ
قال  ،نصيحة ال �ل كتمانها � رجال ا�ديث ا��م

 �وال ،واهللا كذب :فقال ،�دث يع� برجل شعبة مع �ررت :مهدي بن ا�ر�ن عبد

  .)٢(معناها  �مة أو �سكت عنه أسكت نأ � �ل ال نهأ

 أقول أن � ل�شتد إنه حنبل بن دأل� قلت :ا�رجا� ا�سباك بندار بن وقال �مد

 يعرف فم� أنا وسكت ،أنت سكت إذا :أ�د فقال ،كذاب فالن ،ضعيف فالن

  .)٣(ا�سقيم ؟  من ا�صحيح ا�اهل

رَاٍب  أبو جاء :حنبل بن أ�د بن اهللا وقال عبد
ُ
ِ�� إ� ت

َ
ش

ْ
 :يقول أ� فجعل ،أ� ا��خ

 ،�هإ أ� فا�فت ،العلماء بتغت ال شيخ يا :تراب أبو فقال ،ثقة فالن ،ضعيف فالن

  :� فقال
َ

  هذا!  و�ك
ٌ
  ،نصيحة

َ
  هذا ل�س

ً
بة

ْ
  .)٤( ِ�ي

 من  ،و�وال هؤالء ا�فاظ ا�ين قيضهم اهللا ��ة دينه
ُ

و��عته ما عرف ا�صادق

 ا�ق مـن ا�ـبتدع ،ا��ذب
ُ
 أبو عبد اهللا شمس ا�ين قال ا�ـافظ ،وال عرف متبع

   .)٥(»طبت ا�زنادقة � ا�نابرـ� ،رـ�ابفاظ األـال ا�واهللا �و«  :�ـا�ه

فت�م � ا�رجال �اعة  ،ولقد ظهر ا��م � ا�رجال � أثناء القرن األول من ا�جرة

 ز� من أول :قال ا�ه� ،ثم ق� أثرهم من جاء بعدهم ،)٦(وا�ابع�  ،من ا�صحابة

 عنهما و�وهما حفظ ،�نس� وابن ،عند انقراض ع� ا�صحابة ا�شع� وجرح

 متبوعيهم قلة ا�ضعفاء � ذ�ك ا�زمان قلة وسبب آخر�ن وتضعيف أناس توثيق

 بل �متهم ا�صحابة غ� من هموأ�� عدول صحابة ا�تبوع� أ�� إذ ا�ضعفاء من

فيوجد فيهم ا�واحد بعد ا�واحد  ،وهم كبار ا�ابع� ،صادقون يعون ما يروون ثقات

                                                           

 .٣٥ ،١/٣٤حیح مسلم مقدمة ص) ١(

أخرجه الخطیب في الكفایة في باب وجوب تعریف المزكي ما عنده من حال المسئول ) ٢(

 .من طریق عبید اهللا بن سعید عن عبد الرحمن بن مهدي ٤٣ص/ عنه

مـن طریق أحمـد بن عبد اهللا ابن   ٤٦أخرجــه الخطیب في الكفایة في الباب السابق ص/) ٣(

 .حمد بن بندارسلمة النیسابوري عن م

من طریق أحمد بن مروان المالكي  ٤٥أخرجه الخطیب في الكفایة في الباب السابق ص/) ٤(

 .عن عبد اهللا بن أحمد

  ١١/٨٢سیر أعالم النبالء ) ٥(

 .٣/٢٦٦فتح المغیث ) ٦(
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نعم فيهم عدة من رؤوس  ،و�صم بن ضمرة و�وهما ،األعور ��ارث ،فيه مقال

كعبد ا�ر�ن بن  ،�سأل اهللا العافية ،والقدر�ة ،وا�شيعة ،من ا�وارج ،أهل ا�دع

ثم �ن � ا�ئة ا�انية �  ،ومعبد ا�ه� ،ا�كذاببن أ� عبيد  وا�ختار ،�لجم

�ن ت�لم فيهم من قبل  ،وصغارهم ،أوائلها �اعة من ا�ضعفاء من أوساط ا�ابع�

وأ� هارون  ،وجابر ا�ع� ،وفرقد ا�سب� ،كعطية العو� ،أو �دعة فيهم ،حفظهم

 ت�لم ئةوم ا�مس�دود ـة ا�ابع� � حـفلما �ن عند انقراض �م ،العبدي

 من أ�ذب رأيت ما :حنيفة أبو فقال وا�ضعيف ا�وثيق � هابذةـمن ا� طائفة

وما�ك  شعبةوانتقد ا�رجال  ،آخر�ن ووثق �اعة األعمش فوضع ، ا�ع� جابر
)١(.   

وقد ذكر فيهم  ،ثم ذكر ا�ه� بعد ذ�ك ا�ت�م� � ا�رجال �رتبا �م � الطبقات

و� �صنف �  :وقال )٢(اإلمام ا�افظ أبا الفتح �مد بن ا�س� األزدي ا�وص� 

  .ا�ضعفاء كب� جدا

تناول عددا غ� ف ،اقتحم ا��م � رجال ا�ديث ولقد رأيت ا�افظ األزدي قد

وقد �ن أو� به أن يت�م فيمن ت�لم فيهم  ،بتعنتفت�م فيهم  ،قليل من ا�رواة

  .ا�قاد ن قبله كبارُ كما فعل مِ  ،و�نصاف ،بعدل

ا وقد ولج األزدي هذا ا�اب
�
فإن من ا�واجب � أن أنظر � أح�مه � ا�رجال  ،أم

و�نت قد عزمت أن أنظر � �يع ا�رجال ا�ين ت�لم فيهم  ،ا�ين ضعفهم

فخصصته بمن ت�لم فيهم األزدي من رجال  ،فرأيت أن ا�حث سيطول ،األزدي

 ،و�نما �م أذكر رجال ا�خاري أيضا ا�ين طعن فيهم األزدي ،�سلم دون ا�خاري

كتب فصال قد  ،ا�ـافظ ابن حجر ر�ه اهللا تعا� ،و�مـام ��ه ،ألن حافظ ع�ه

ناقش فيه �م األزدي وغ�ه � رجال ا�خاري بما أغ�  ،مفيدا � هدي ا�ساري

م ـواألو� االشتغال بما ل ،ه اهللاـره ر�ـفال حاجة بنا إ� ت�رار ما ذك ،وأش�

و�م  ،ال �سلم ا�ين طعن فيهم األزديـم رجـوه ،ابن حجر ا�افظ يت�م فيه

  . ا�وفيقو�اهللا ،رج حديثهم ا�خاريـ�

  
 »ا  «  

                                                           

 .١٧٥ـ  ١٧٢ذكر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل ص/) ١(

 .» ٤٩٧ « رقم ٢١١المصدر السابق ص/) ٢(
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  .وخاتمة ،ومبحث� ،�شتمل هذا ا�حث � تمهيد

  :ف�شتمل � ما ي� :أما ا�مهيد

  .) تر�ة أ� الفتح األزدي١(

  .) درجة أقوال أ� الفتح األزدي � ا�رواة جرحا وتعديال٢(

  .فهو � رجال ا�شيخ� و�رتبة حديثهم :وأما ا�بحث األول

وأخرج �م �سلم دون  ،فهو � ا�رواة ا�ين ت�لم فيهم األزدي :�وأما ا�بحث ا�ا

  .ا�خاري

  .و�اهللا ا�وفيق ،ففيها نتائج ا�حث :وأما ا�اتمة

***  

  

» ا   «  
  :يتلخص منه� � ا�حث فيما ي�

  .ـ رتبت ا�رواة � هذا ا�حث � حروف ا�عجم١

ثم أ�ح بذكرهم  ،راوي من األئمة ا�ستةـ أذكر أوال رقوما تدل � من أخرج �ل٢

  .� آخر ال��ة

   .ـ ثم أذكر �م أ� الفتح األزدي � ا�راوي أوال٣

  .ـ ثم أترجم �لراوي تر�ة ت�� حا� من العدالة وا�ضبط ٤

� ا�راوي من جرح أو تعديل بناء �  صواباـ ثم بعد تر�� �لراوي أرجح ما أراه  ٥

  .القواعد

ثم ذكرت  ،ر�ة �وجزة �لحافظ أ� الفتح األزدي � صدر هذا ا�حثـ ذكرت ت ٧

  .وتعديال ،درجة أقوا� � ا�رجال جرحا

وأخرج �م �سلم دون  ،ـ وقبل ا��وع � ذكر ا�رواة ا�ين ت�لم فيهم األزدي ٨

  .ا�خاري  عقدت مبحثا �ستقال ب�نت فيه �رتبة رجال ا�صحيح�

  

***  
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» ا «  
»  زديا ا أ «  

  :* اسمه و�سبه

 بر�دة اهللا بن عبد بن أ�د بن ا�س� بن �مد ،الفتح أبو ،ا�ارع هو ا�افظ

  .ا�ضعفاء كتاب صاحب ،ا�وص� األزدي

  :* شيوخه

 بن و�مد ،ا�بار ا�صو� عبد بن ا�سن بن وأ�د ،ا�وص� يع� أ� :عن حدث

 وطر�ف ،ا�دائ� إسحاق بن اهللا وعبد ،ج�ا� ز�دان بن اهللا وعبد ،الط�ي جر�ر

 ا�وراق عمرو بن و�دان ،ا�اسب و�سماعيل ،ا�عد بن � صاحب عبيد اهللا بن

 وأ� ،ا�وري خلف بن وا�يثم ،ا�اغندي �مد بن و�مد ،�اج بن و� ،ا�وص�

  .)١(وغ�هم  ،ا�غوي القاسم وأ� ،ا�را� عرو�ة

  :* تالميذه

و�مد  ،فر�ن بن الفتح بن وأ�د ،ال��� إسحاق وأبو ،ا�افظ نعيم وأب :روى عنه

  .)٢(وغ�هم   ،وعبد الغفار بن �مد ا�ؤدب ،بن جعفر بن عالن

  :* أقوال العلماء فيه

 أ� بنا وعمر ،ا�عا� ب�ر وأبو ،األزدي الفتح أبو :لي�ـا� ا�افظ أبو يع� قال

 ببغداد ا�فاظ �نوا هؤالء ؛ا�سو�دي ا�ظفر نب �مد ا�س� وأبو ،ا��ي ا��ي

 مهدي بن عمر بن � وأوثقهم أبو ا�سن ،وأعلمهم ،صاعد وابن ،داود أ� ابن بعد

  .)٣( ا�ارقط�

 صنف حافظا و�ن ،ومناك� غرائب حديثه و� :وقال ا�افظ أبو ب�ر ا�طيب

  .)١( ا�ديث علوم � كتبا

                                                           

 .» ٢٥٠ « رقم ١٦/٣٤٨سیر أعالم النبالء ) ١(

 .» ٧٠٩ « رقم ٢/٢٤٤تاریخ بغداد ) ٢(

 .١٩٣ص/ الحدیث علماء معرفة في اإلرشاد) ٣(

 .» ٧٠٩ « رقم ٢/٢٤٤ بغداد تاریخ) ١(



  
 

  
} ١٦١ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

 ا�عرفة وحسن با�فظ فذكره عنه عالن بن جعفر بن �مد سألت :وقال أيضا

  .)٢( عليه  وأث� با�ديث

 أهل رأيت :قال األر�وي ا�واحد عبد بن الغفار عبد ا�جيب أبو حدث� :وقال أيضا

 بن �مد وحدث� قال ش�ئا يعدونه وال جدا األزدي الفتح أبا يوهنون ا�وص�

َو�ه ابن يع� األم� � بغداد قدم الفتح أبا أن ا�وص� صدقة
ُ
 أن حديثا � فوضع ب

 وأعطاه فأجازه قال ،صورته � سلم و عليه اهللا ص� ا�� � ي�ل �ن ج��ل

   .)٣(كث�ة  دراهم

 �ن أنه إ� فأشار ،األزدي الفتح أ� عن ال�قا� ب�ر أبا سألت :وقال أيضا

 رأسا هب يرفعون ال ا�ديث وأصحاب ،ا�دينة جامع � رأيته وقال ،ضعيفا

  .)٤(و�تجنبونه 

  .)٥(�ن من أهل العلم والفضل من أهل ا�وصل  :وقال ا�سمعا�

  .)٦(و� تصانيف � علوم ا�ديث  ،و�ن حافظا :وقال ابن ا�وزي

  .)٧(و�نوا يضعفونه  ،ول�ن � حديثه مناك� ،و�ن حافظا :وقال أيضا

 منكر مهنأ :قال أنه األزدي الفتح أ� ـ يع� ا�طيب ـ عن وح� :وقال أيضا

  .)٨(ا��  عند فيه مطعون األزدي أن يعلم وهو ،ا�ديث

  .)١(�ن ضعيفا � ا�ديث  :وقال ابن األث�

                                                           

 .المصدر السابق نفس الموضع) ٢(

 .المصدر السابق نفس الموضع) ٣(

 .المصدر السابق نفس الموضع) ٤(

 .١/١٢٠األنساب ) ٥(

 .» ٢٧٩٩ « رقم ٤/٣٠٨المنتظم ) ٦(

 .٣/٥٣الضعفاء البن الجوزي ) ٧(

 .» ٣٤٠٧ « في ترجمة الخطیب رقم ١٦/١٣٢المنتظم ) ٨(

 .٧/٤٢٠الكامل في التاریخ ) ١(



  
 

  
} ١٦٢ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

 كتابا � فأهدى ،�دان بن ا�ولة سيف � قدم :حلب تار�خ � العديم ابن وقال

 نتتضم منكرة أحاديث وفيه ،�طه عليه وقفت وقد ،عنه اهللا ر� � مناقب �

 أهل وس� ،ونال من ا�خاري ،� � ا�شمس رد وصحح ،وغ�ها ��شة تنقيص

 و�وشع لع� ي�بتونه وال ،يوشع � ا�شمس رد ي�بتون إنهم :وقال نواصب ا�سنة

 ،وصيه من أفضل فوصيه ،�و� من أفضل و�مد ،�مد و� و� ،�و� و�

  .)٢(بالطامات  ا�كتاب هذا � وأ� :قال

  .)٣(  مناك� و� ،وا�عديل ا�رح � ت�لم :وقال ا�ه�

  .)٤(ل�  :وقال أيضا

  .)٥(ضعفه ال�قا�  ،وغرائب ،صاحب مناك� :وقال أيضا

  .)٦(طائل  �س�ند بال �اعة وهاه :وقال أيضا

  .كما سلف ،كيف وقد ر� بوضع حديث :قلت

تضعيف أ�  )٧(ا�بالء � تر�ة ا�ارث بن أ� أسامة  أعالم وذكر ا�ه� � س�

  .)٨(نفسه  ضعف عرف األزدي �ت ،�ازفة هذه :األزدي � ثم قال الفتح

 بوضع بعضهم واتهمه ،زمانه أهل من ا�فاظ من كث� وضعفه :وقال ابن كث�

َو�ه رواه حديث
ُ
 اهللا ص� ا�� عن بإسناده فساق ،بغداد عليه قدم ح� ،البن ب

 وأعطاه فأجازه ،األم� ذ�ك صورة مثل � عليه ي�ل �ن ج��ل أن وسلم عليه

                                                           

 .» ٦٦٩٤ « رقم ٧/٩١ المیزان لسان) ٢(

 ». ٥٤٣٦ « رقم ٢/٢٨٦ الضعفاء في المغني) ٣(

 .١٧٢المحدثین ص/ طبقات في المعین )٤(

 ». ٣٦٧٢ « رقم ٣٤٧دیوان الضعفاء ص/ )٥(

 ». ٩٠٨ « رقم ٣/٩٦٧تذكرة الحفاظ  )٦(

 ». ١٨٧ « رقم ١٣/٣٨٩ )٧(

 ». ١٩٠ « رقم ٦/٧٣٢وكذا قال في ترجمة الحارث في تاریخ اإلسالم  )٨(



  
 

  
} ١٦٣ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

 فهم أد� � �ن أحد � راج كيف صحيحا هذا �ن إن والعجب ،كث�ة دراهم

  .)١(وعقل 

و�  ،�ن حافظا �صنفا من العلماء :ابن نا� ا�ين ا��ش�ا�افظ اإلمام وقال 

ك� وهو صاحب غرائب ومنا ،�كنهم ت�لموا فيه ،كتاب كب� � ا�رح وا�ضعفاء

  .)٢(فيما يرو�ه 

�دهم قد  ،و�ا�ظر إ� ما سلف عن األئمة من أقوال � أ� الفتح األزدي :* قلت

   :انقسموا فيه إ� فر�ق�

  .وحسن ا�عرفة با�ديث  ،هم ا�ين وصفوه با�فظ :فالفر�ق األولـ  ١

  .وا�رفض ،ومنهم من رماه با�وضع ،هم ا�ين ضعفوه :والفر�ق اآلخرـ  ٢

و��ة �ؤلفاته � ا�ديث  ،فذ�ك �سعة اطالعه ،�ين وصفوه با�فظفأما ا

   .وال ينكر جهود أ� الفتح � ذ�ك أحد ،وعلومه

 ،كرميه با�وضع ،فقد ذكر بعضهم ما يدل � وهنه ،وأما ا�ين ت�لموا فيه

   .وهذا هو ا�عتمد فيه ،وا�رفض

 ،� ا�ديث وعلومهوال بأس من االستفادة بمؤلفاته  ،وخالصة حا� أنه ضعيف

وا��بت من نقو� عن  ،وا�حقق ،ل�ن ي�ب� إنعام ا�ظر � أح�مه � ا�رجال

سواء � ذ�ك أح�مه �  ،�ا � بعضها من إجحاف ب� ،أئمة ا�رح وا�عديل

  .واهللا أعلم ،ونقو� عن األئمة ،ا�رواة

  

  :* وفاته

  .وس�� سبع وقيل سنة ،لبا�وص وثالثمائة وسبع� أر�ع أبو الفتح سنة مات

  

  :* �ؤلفاته
                                                           

 .٤٢٠، ١٥/٤١٩ والنهایة البدایة )١(

 ». ٨٧٤ « رقم ٢/١٠٤٥التبیان لبدیعة البیان  )٢(



  
 

  
} ١٦٤ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

 ا�حدث� من بعدهم ومن وا�ابع� ا�صحابة من أبيه اسم اسمه وافق من ـ �سمية ١

 ومنه �سخة � �كتبة ،ورقات و�قع � ثما� ،» ١٠٨٧ « رقم �دن �فوظ بمكتبة

 » أ ٢٢٦ «وا�خطوط من ا�ورقة »  ٦٢٤/١٧ « برقم ا�الث ب��يا ضمن �موع  أ�د

  .ه ٦٢٨ وتار�خ �سخة سنة ،» أ ٢٣٠ «و��ت� � ا�ورقة 

 ـأم وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول عن روى صحا� � ـ اسم ٢
ً
  را

ً
 بعده نـوم ونهيا

 األ�صار �يع من ا�ديث نقلة من اسمه يوافق � أخ ال �ن وغ�هم ا�ابع� من

وا�خطوط »  ٢٩٦٩/٥«  ا�الث ب��يا ضمن �موع برقم أ�د ومنه �سخة � �كتبة

  .ه ٦٢٨ وتار�خ �سخة سنة ،»ب ٥٣٢«و��ت� � ا�ورقة  »أ ٥٢٥«من ا�ورقة 

ا�الث ب��يا برقم  أ�د ومنه �سخة � �كتبة ا�ديث علم � زونــ ا�خ ٣

  .م١٤٠٨�١٩٨٨سنة  ا�ند ،دل�ب ،� ا�ار العلمية وقد طبع ،»٦٢٤/٢٠«

 وهو �فوظ استعما� ا� �تاج �ا  اهللا رسول ألفاظ وغرائب منتقاه ـ أحاديث ٤

 «و��ت� � ا�ورقة  »أ ١١٢«وا�خطوط من ا�ورقة » ٧٩«ضمن �موع برقم  بالظاهر�ة

  .»  ب١١٥

عرف من أسماء ـ  ٥
ُ
ته ي

َ
ن�

ُ
 رسول عن روى من وذكر ، اهللا رسول أصحاب من ب�

  إال ا�ديث عنه ي�ء وال ،اسمه �فظ ال �ن  اهللا
َ
ن�

ُ
 قسم ومنه �سخة � ،تهب�

 بن �اد ا�شيخ �كتبة � وا�انية ،»١٢٨٠/٣ «رقم  �ت ا�ر�اض �امعة ا�خطوطات

اري �مد
َ

 ستة � يقع وا�خطوط ، ه ٦٣٣ سنة �سخها وتم ا�نورة با�دينة األنص

  .م �١٩٨٩ ١٤١٠ا�ند سنة  ،بومبايب ،� ا�ار ا�سلفية وقد طبع ،أوراق

***  



  
 

  
} ١٦٥ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

  » ل ازدي  الدر أا «
وما هذا  ،وأحيانا �طيء ،وأحيانا يصيب ،األزدي � �م كث� � رجال ا�ديث

ومن  ،وا�رسل� ،إنما العصمة � ال�� �ألن�ياء ،بعجيب فل�س األزدي معصوما

� أح�مه �  ،إنما العجيب ك�ة خطئه ،عداهم من ا�اس فما هم بمعصوم�

ألنه باب  ،أن ال يطرق هذا ا�اب بهف�ن أو�  ،ات ا�أ�ون�وحطه � ا�ق ،ا�رواة

و��تب عليه أن ي�سب  ،يؤدي إ� تصحيح حديثه ،فتوثيق من ل�س بثقة ،خطر

 :وقد قال ا�� ص� اهللا عليه وسلم ،إ� ا�� ص� اهللا عليه وسلم ما �م ي�بت عنه

»  
ْ
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ق

َ
وتضعيف ا�قة يؤدي إ� طرح حديثه  ،» )١( ا��ارِ  ِمنَ  م

و� ا�صدر ا�ا� �ل���ع اإلسال� وقد قال ا��  ،وفيه رد �لسنة ،أو ا�وقف فيه
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   .» )٢(قَِراهُ  بِِمث

 ،بل ا�راد من ورائه معرفة ا�قبول ،فا��م � ا�رجال عند ا�قاد ل�س مقصودا �اته

ومن �ن منهم  ،فمن �ن من ا�رواة مقبوال قبل خ�ه ،من األخبار ،من ا�ردود

العارف بأسباب ا�رح  ،و�ذا أبيح ا��م � ا�رجال �لناقد ،م�و� طرح خ�ه

  .ومن اقتحم هذا ا�اب بغ� علم ك�ت سقطاته ،وا�عديل

  .افو�نص ،وورع ،� استقراء تامفا��م � ا�رجال �تاج إ ،و�ناء � ما ذكرت

                                                           

 رقم ١/٣٣ باب إثم من كذب على النبي  ،البخاري في صحیحه في كتاب العلمأخرجه  )١(

وهو متواتر عنه  ،كما أخرجه من حدیث غیره ،من حدیث الزبیر بن العوام»  ١٠٧ «

. 

حدیث رقم  ٣/٢٠٥أخرجه أبو داود في السنن في كتاب السنة باب في لـزوم السنة  )٢(

 .بإسناد صحیح ،یكرب من حدیث المقدام بن معد» ٤٦٠٤«



  
 

  
} ١٦٦ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

وتأ�لت � هذه  ،ولقد تعقب األئمة أبا الفتح األزدي � بعض أح�مه � ا�رجال

فوجدتها تدل � تضعيف أقوال أ� الفتح األزدي � ا�رجال ا�ين تعقب  ،ا�عقبات

 
ُ
   :وسأسوق بعض هذه ا�عقبات فيما ي� ،أقو� فيهم األئمة

األزدي� � رميه لعبد  ا�مري�  افظ أبو عمر بن عبد ال�ـام ا�ــ فقد تعقب اإلم ١

  .)١(و�ذب �ض ،هذا رجـم بالظن الفاسد :فقال ،ا�ميد بن أ� أو�س با�وضع

بن اة أبان ـ� تر� ،تدالـاالع � � مـ�انـافظ أبو عبد اهللا ا�هــ وقال ا� ٢

 � الغاية إ� كب� �صنف و� ،ا�ـرح � ��ف الفتح وأبو  :)٢(إسحاق ا�ـد� 

 وهو ،فيهم ا��م إ� أحد �سبقه �م بنفسه خلقا وجرح ،فأو� �ع ،ا�جروح�

  .ا�حمدين � وسأذكره ،فيه ا�ت�م

 وهو ،ا�ضعفاء � كب� �صنف � :)٣(ـ وقال � تر�ة األزدي � تذكرة ا�فاظ  ٣

  .ا�رح � ا�فس قوي

 ،�ؤاخذات ا�ضعفاء � كتابه � وعليه :)٤(ـ وقال � تر�ته � س� أعالم ا�بالء  ٤

  .وثقهم قد غ�ه ي�ون قد بل ،د�ل بال �اعة ضعف فإنه

 ال :)٥(� تر�ة إبراهيم بن �مد بن يوسف الفر�ا� االعتدال ـ وقال � م�ان ٥

  .رهقا ا�رح � �سانه � فإن ،األزدي قول إ� يلتفت

واألزدي كث�  :)٦(أ� أو�س ـ وقال � ا�غ� � ا�ضعفاء � تر�ة عبد ا�ميد بن  ٦

  .ا�خبيط

 :)٧(ا�بطي  سعيد بن ش�يب بن ـ وذكر ابن حجر � هدي ا�ساري � تر�ة أ�د ٧

 � يعتمد فكيف ضعيف هو ألنه ،األزدي بقول ع�ة وال :�م األزدي فيه ثم قال

  .ا�قات تضعيف

                                                           

 .٤٣٧هدي الساري ص/ )١(

 .» ١ « رقم ١/١١٧ )٢(

 .» ٩٠٨ « رقم ٣/٩٦٧ )٣(

 .» ٢٥٠ « رقم ١٦/٣٤٨ )٤(

 .» ١٨٩ « رقم ١/١٨٦ )٥(

 .» ٣٤٨١ « رقم ١/٥٨٧ )٦(

 .٤٠٥ص/ )٧(



  
 

  
} ١٦٧ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

 ،انفرد إذا مديعت ال واألزدي :)١(ـ وقال � تر�ة إ�ائيل بن �و� ا��ي  ٨

  .خالف إذا فكيف

 :ثم قال ،شذوذ األزدي � ذكره بهزا � ا�ضعفاء )٢(ـ وذكر � تر�ة بهز بن أسد  ٩

  .األزدي � يعتمد وال ،األئمة اعتمده

 وح� ا�ضعفاء � فذكره األزدي وشذ :)٣(ـ وقال � تر�ة �اد بن أسامة ا�كو�  ١٠

ثم  ،ة ي�تبع كتب ا�رواة فيأخذها و��سخها�ن أبو أسام :و�يع قال بن سفيان عن

 عنه با�اقل يعتد ال كما ،به يعتد ال ضعيف هذا و�يع بن وسفيان :قال ابن حجر

  .األزدي الفتح أبو وهو

 منكر :فقال األزدي وشذ :)٤(الغفاري  ما�ك بن عراك بن ـ وقال � تر�ة خثيم ١١

 ،عنه ا�رواية �وز ال :فقال وأفرط األزدي فاتبع حزم بن �مد أبو وغفل ،ا�ديث

  .ا�قات تضعيف منه يقبل فكيف ،ضعيف األزدي أن درى اـوم

 ال أنه قررنا قد واألزدي :)٥( عبد ا�ر�ن العطار ا��داود بن ـ وقال � تر�ـة  ١٢

  .به يعتد

 قدمت :� ثم قال األزدي تضعيف )٦( ا�غدادي هاشم أ� بن ـ وذكر � تر�ة � ١٣

  .هو �ضعفه �ر�ه يعت� ال األزدي أن �رة غ�

�م األزدي فيه  )٧(� تر�ة أ�د بن ش�يب ا�بطي  ا�هذيب ـ وذكر � تهذيب ١٤

  .�ر� غ� األزدي بل القول هذا إ� أحد يلتفت �م :ثم قال

ثم  ،تضعيف األزدي � )٨(� تر�ة �اد بن د�ل  ا�هذيب ـ وذكر � تهذيب ١٥

  .به يعتد ال واألزدي :قال

                                                           

 .٤٠٩ص/ )١(

 .٤١٣ص/ )٢(

 .٤١٨ص/ )٣(

 .٤٢٠ص/ )٤(

 .٤٢١ص/ )٥(

 .٤٥٢ص/ )٦(

 .» ٦٥ « رقم ١/٣٦ )٧(

 .» ١١ « رقم ٣/٨ )٨(



  
 

  
} ١٦٨ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

   :وا�ي أراه أن أقوال أ� الفتح األزدي � ا�رواة جرحا وتعديال ال �لو من حا��

و�مه �  ،أن يت�م األزدي � رجال �م يت�م فيهم غ�ه جرحا أو تعديال :األو�

ال سيما وقد ذكره ا�ه� � من  ،فإعمال قو� أو� من إهما� ،هذه ا�الة مقبول

  .)١(ا�رح وا�عديل يعتمد قو� � 

أن يت�م � رجال ت�لم فيهم غ�ه من األئمة ا�سابق� أو  :وا�الة ا�انية

أو  ،و� هذه ا�الة إما أن ي�ون �مه �وافقا �ميعهم أو ألغلبهم ،ا�الحق� �

و�ن �ن �الفا  ،فإن �ن �وافقا �ميعهم أو ألغلبهم اعتمد قو� ،ي�ون �الفا

 هذا هو ا�حقيق واإلنصاف � �م أ� الفتح األزدي�ميعهم أو ألغل
ُ

 قو�
�
 ،بهم ُرد

  .واهللا أعلم ،� ا�رجال

***  

  

  

                                                           

 .)٤٩٧رقم ( ٢١١المطبوع ضمن أربع رسائل في علوم للحدیث باعتناء أبي غدة ص/ )١(



  
 

  
} ١٦٩ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

  »ا اول  «
»    و ل ار  «  

 ،إما أن ي�ونا قد احتجا به � األصول أو ال ،من أخرج � ا�شيخان أو أحدهما

  :الث حاالتفمن احتجا به � األصول ال �لو من ث

 بن ومثا� إبراهيم ،فهذا ثقة ،أن ال يرد � ا�راوي جرح وال تعديل :ـ ا�الة األو�١

 أ� بن �� عن روى ،ن�سابور نز�ل ،إسحاق أبو  ،ا�غدادي إسماعيل بن ا�ارث

 ،ا�خاري وروى عنه ،وعدة ،ا�دي� بن و� ،هارون بن و�ز�د ،ا�كرما� ب��

 ا�س� بن و�مد ،ا�ستم� عمرو وأبو ،خز�مة وابن ،ا�كم حديث � داود وأبو

 ا�حرم من خلون �سبع ا�الثاء يوم دفن :عمرو ا�ستم� أبو قال ،وغ�هم  ،القطان

ومع ذ�ك فهو  ،فهذا ا�راوي �م يرد فيه جرح وال تعديل ،�س وس�� ومئ��  سنة

قلت هو ثقة �ا  ،صدوق :وقال ابن حجر ،)١(فقد احتج به ا�خاري � صحيحه  ،ثقة

  .قررته

 ،ومثا� سفيان ا�وري ،وهذا أيضا ثقة ،أن يرد فيه تعديل فقط :ـ وا�الة ا�انية ٢

 من ا�قات ا�ر� وأ�ابهم  ،و�� بن سعيد القطان ،وشعبة بن ا�جاج
َ
� 

َ
  .اءع

  ،وهو ا�ختلف فيه ،وتعديل معا ،أن يرد فيه جرح :ـ وا�الة ا�ا�ة ٣
ْ
 ومن اخ

ُ
 لِ ت

َ
 ف

  :فيه ال �لو من حا��

 ،فهذا حـديثه صحيح ،و�تعنت ا�عض فيجرحه ،أن يوثقه ا�مهور :ـ األو� ١

  :ومثا�
ُ

ل
ْ
ي
َ
ق

ُ
ل بن خا� بن �

ْ
ِقي

َ
ِ�ّ  ع

ْ
ي
َ
وِيّ  خا� أبو األ

َ
�

ُ
 ،عفان بن عثمان �و� ،األ

 ،إبراهيم ابنه عنه وروى ،وغ�هم ،وا�زهري ،عقيل بن ز�اد وعمه أبيه عن روى

  ،روح بن سالمة يهـأخ بنوا
َ
انـوح

�
ة بنا اهللا عبد بن ي

َ
ل
َ
ب

َ
 بن أ�د قال ،وغ�هم ،ج

ل حديث من حديثا سعيد بن �� عند ذكرنا حنبل
ْ
ي
َ
ق

ُ
 ،عقيل :�� � فقال �

 �م ثقات هؤالء ذا من ينفعه �ء وأي :أ�د فقال ،يضعفهما كأنه سعد بن و�براهيم

                                                           

وصیة الرجل  :كما في كتاب الوصایا باب الوصایا وقول النبي صلى اهللا علیه وسلم) ١(

وروى عنه البخاري حدیثا آخر مـوقوفا على  ،» ٢٧٣٩ «حدیث رقم  ٤/٢مكتوبة عنده 

 اللَّهَ  َیْعُبدُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ  ﴿ باب ،في تفسیر سورة الحج ،التفسیر في كتاب ،ابن عباس

 الدُّْنَیا َخِسرَ  َوْجِههِ  َعَلى اْنَقَلبَ  ِفْتَنةٌ  َأَصاَبْتهُ  َوإِنْ  ِبهِ  اْطَمَأنَّ  َخْیرٌ  َأَصاَبهُ  َفِإنْ  َحْرفٍ  َعَلى

 .» ٤٧٤٢ « رقم ٦/٩٨﴾  َواآلِخَرةَ 



  
 

  
} ١٧٠ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

 ،)٥( والعج� ،)٤(سعد  وابن ،)٣(مع� وابن ،أيضا )٢( أ�د وقال ،)١(��  ��هما

أبو  وقال ،)٧( ثقة صدوق :زرعة أبو وقال ،ن�يل :مع� ابن زاد ،ثقة :)٦(وال�سا� 

  .)٨( به بأس ال :حاتم

 ،وتعنت �� القطان فضعفه ،ووثقه ا�مهور ،فهذا ا�رجل قد احتج به ا�شيخان

   .والعمل � توثيقه

 عبد بنا اهللا بدـع بن إسماعيل ؛ثا�ـوم ،جةـم فيه ا�عض �ـأن يت� :ـ وا�انية ٢

 أخت ابن ،أو�س أ� بن اهللا عبد أبو ،األصب� ��ر أ� بن ما�ك بن أو�س بن اهللا

 أ� ابن يلـإسماع نـب يمـو�براه ،ا�ميد عبد وأخيه ،أبيه عن روى ،أ�س بن ما�ك

 بن و�سماعيل ،األسفا� لالفض بنا باسـالع نهـع وروى ،ر�نـوآخ ،ب�بةـح

   .وخلق ،ا�رازي حاتم وأبو ،القا� إسحاق

  .)٩( به بأس ال :حنبل بن أ�د قال

   .)١٠(مع�  ابن عن ا�ار� عثمان و�ذ�ك قال

ف صدوق :مع� ابن عن خيثمة أ� ابن وقال
ْ
ِعي

َ
  :قال ،العقل ض

َ
ئِل

ُ
َ�  وَس

ْ َ
 عنه �

س أ� بن إسماعيل :فقال ؟ أخرى �رة
ْ
َو�

ُ
  :قال ،)١١(بذاك  ل�س :أ

َ
ئِل

ُ
 �رة عنه وَس

س أ� ابن إن :فقال ؟ أخرى
ْ
َو�

ُ
  .)١٢( ��ء ل�س :أ

  .)١( ضعيفان وأبوه هو :مع� ابن عن صالح بن معاو�ة وقال
                                                           

 .»٣٤٣« رقم ٢/٤٢ ،»٢٧٤« رقم ١/١٠٠ حنبل بن ألحمد العلل في الجامع )١(

 .»٢٤٣« رقم ٧/٤٣ والتعدیل الجرح )٢(

 .»٢١« رقم ٤٥/ص معین ابن عن الدارمي سعید بن عثمان تاریخ )٣(

 .»٤٠٨٧« رقم الترجمة ٧/٣٦٠ سعد البن الكبرى الطبقات )٤(

 .»٤٦٧« رقم ٧/٢٥٥ التهذیب تهذیب )٥(

 .»٤٠٠١« رقم ٢٠/٢٤٣ الكمال تهذیب )٦(

 .»٢٤٣« رقم ٧/٤٣ والتعدیل الجرح )٧(

 .المصدر السابق نفس الموضع )٨(

 .» ٦١٣ « رقم ٢/١٨١الجرح والتعدیل  )٩(

 .»٩٣١« رقم ٢٣٩/ص معین ابن عن الدارمي سعید بن عثمان تاریخ )١٠(

 ال أنه یعني :» ٤٥٩ « رقم ٣/١٢٧في تهذیب الكمال »  لیس بذاك « :جاء بعد قوله )١١(

 .كتابه غیر من یقرأ أو ،یؤدیه أن یعرف وال ،حدیثال یحسن

 .» ٣٤٢٩ « رقم ٢/٣٦٨ خیثمة أبي ابن تاریخ )١٢(



  
 

  
} ١٧١ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

 ��قان وهـوأب ،أو�س أ� ابن :�ـمع بن�ـ�  نـع �ـ� أ� بن دـأ� وقال

  .)٢(ا�ديث 

  .)٣(��ء  ل�س ي�ذب �لط :ع�م ابن عن ا�نيد بن إبراهيم وقال

   .)٤( مغفال و�ن ،ا�صدق �له :حاتم أبو وقال

   .)٥(ضعيف  :ال�سا� وقال

  .)٦( بثقة ل�س: آخر �وضع � وقال

  .)٧(ا�صحيح  � أختاره ال :ا�ارقط� وقال

 عبد وـأب ضعف �م :� ــا�ارقطافظ ـا�سن ـ يع� ـا� لت أل�ـق :ال�قا� وقال

 أبو قال ـ ا�اش� �و� بن �مد ذكر :قال أو�س ؟ أ� بن إسماعيل ل�سا�ا ا�ر�ن

 ،ـ و�ه به صـ� مـل بما �صه ا�ر�ن عبد أبو و�ن ،األئمة أحد وهذا :ا�سن

 توقف ثم :قال عنه ش�يب بنا سلمة � �ـح :قال أنه نـا�ر� بدـع أ� نـع ذكرـف

 قال :قال ح� ا��ية � �� أن أدار�ة ذ�ك بعد زلت فما :قال ا�ر�ن ؟ عبد أبو

 ا�ديث أضع كنت ر�ما :يقول أو�س أ� بن إسماعيل سمعت :ش�يب بن سلمة �

 من :ا�سن أل� قلت :ال�قا� قال ،ب�نهم فيما �ء � اختلفوا إذا ا�دينة ألهل

 ـ عليه وقرأتها ،كتابه من كت�تها ا�وز�ر :فقال ؟ �و� بن �مد عن هذا �ك ح�

   .)٨( ـ ح�ابة بن جعفر يع�

 ،حديثه �نب ح� منه �ل�سا� بان ا�ي هو وهذا :حجر فقال وعقب � هذا ابن

 ،انصلح ثم ش�ي�ته � إسماعيل من �ن هذا ولعل ،بثقة ل�س بأنه فيه القول وأطلق

                                                                                                                                           

 .»١٠١« رقم ١/١٠١ للعقیلي الضعفاء )١(

 .»١٥١« رقم ١/٣٢٣ عدي البن الكامل )٢(

 .»١٧٤« رقم الترجمة ٤٧/ص معین البن الجنید ابن سؤاالت )٣(

 .» ٦١٣ « رقم ٢/١٨١الجرح والتعدیل  )٤(

 .»٤٢« رقم ١٥٢/ص للنسائي الضعفاء )٥(

 .»٤٥٩« رقم ٣/١٢٨ الكمال تهذیب )٦(

 .»٨٥٥« رقم ١/٣٧٩ االعتدال میزان )٧(

 .»٩« رقم ٤٨ ـ ٤٦/ص القرآن مكتبة طبعة للدارقطني البرقاني سؤاالت )٨(



  
 

  
} ١٧٢ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

 شارك ا�ي حديثه من ا�صحيح إال عنه أخرجا أنهما بهما يظن فال ا�شيخان وأما

   .)١( قاتا� فيه

 ما � بان ولعله ،تر�ه إ� يؤدي أن إ� عليه ا��م � ال�سا� بالغ :ا�ال��� وقال

  .)٢(ضعيف  أنه إ� يؤول �هم هؤالء �م ألن لغ�ه ي� �م

  .)٣(ل�  فيه :ا�ه� وقال

 أخرج وال حديثه �ر�ج من ي��ا �م أنهما إال ا�شيخان به احتج :حجر ابن وقال

 � أخرج �ا أقل � فأخرج �سلم وأما ،حدي�� سوى به تفرد �ا يا�خار �

 عن وروى ،بضعفه القول أطلق فإنه ،ال�سا� سوى ا�اقون � وروى ،ا�خاري

 أن صحيح �سند ا�خاري مناقب � ورو�نا ،روايته طرح يوجب ما ش�يب بن سلمة

 به �دث ما � � يعلم وأن ،منها ي�ت� أن � وأذن ،أصو� � أخرج إسماعيل

 من هو عنه ا�خاري أخرجه ما بأن �شعر وهو ،سواه عما و�عرض ،به �حدث

 � ما غ� حديثه من ��ء �تج ال هذا و� ،أصو� من كتب ألنه ،حديثه صحيح

 به فيعت� ،غ�ه فيه شار�ه إن إال ،وغ�ه ،ال�سا� فيه قدح ما أجل من ،ا�صحيح
)٤(.  

فمشاه  ،وقد اختلف فيه نظر ا�قاد كما ترى ،ا�خاري فهذا ا�رجل قد احتج به

 جرحه من األئمة من ألن ،ا�رح جانب فيه وا�راجح ،وضعفه آخرون ،بعضهم

 اءتـج ال� �يةـفا� ذ�ك وفوق ،ا�عديل � مقدم وهو ،مع� �بن مف�ا جرحا

 هأن حا� وخالصة ،حجر ابن قال كما حديثه طرح بـتوج ش�يب بن سلمة نـع

  .ومئ�� وع��ن ست سنة مات ،ضعيف

 حديثه عن ال ،ومن �ن من هذا ا��ب ا�ي ت�لم ا�قاد فيه �جة
�

نحط
َ
 �رتبة ي

ن
َ

إال ما ثبت تعليله  ،ألن ا�كتاب� ال يوجد فيهما حديث ضعيف � األصول ،ا�س

  .بعلة قادحة

                                                           

 .»٥٦٨« رقم ١/٣١٢ التهذیب تهذیب )١(

 .»٤٥٩« رقم ٣/١٢٨ الكمال تهذیب )٢(

 .»٨٥٥« رقم ١/٣٧٩ االعتدال میزان )٣(

  .٤١٠/ص الساري هدي )٤(
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ففيهم  ،و متابعةبل أخرجا � اس�شهادا أ ،* وأما من �م �تج به ا�شيخان أو أحدهما

 إنا ثم :)١(قال اإلمام �سلم � مقدمة صحيحه  ،و� توثيقه تردد ،من � حفظه �ء

 وهو �ك أذكرها سوف ��طة � وتأ�فه سألت ما �ر�ج � مبتدئون اهللا شاء إن

 وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول عن األخبار من أسند ما �لة إ� نعمد أنا

 القسم فأما ،...ت�رار غ� � ا�اس من طبقات وثالث ،مأقسا ثالثة � فنقسمها

 من وأن� ،غ�ها من العيوب من أسلم � ال� األخبار نقدم أن نتو� فإنا :األول

 روايتهم � يوجد �م نقلوا �ا و�تقان ا�ديث � استقامة أهل ناقلوها ي�ون أن

 و�ان ،ا�حدث� نم كث� � فيه ع� قد كما فاحش �ليط وال ،شديد اختالف

 أخبارا أتبعناها ا�اس من ا�صنف هذا أخبار تقصينا �ن فإذا ،حديثهم � ذ�ك

 قبلهم ا�قدم ��صنف ،واإلتقان با�فظ با�وصوف ل�س من بعض أسانيدها � يقع

 العلم وتعا� وا�صدق ا�س� اسم فإن دونهم وصفنا فيما �نوا و�ن أنهم �

 من وأ�ابهم ،سليم أ� بن و�ث ،ز�اد أ� بن و�ز�د ،ا�سائب بن كعطاء ،�شملهم

 أهل عند وا�س� العلم من وصفنا بما �نوا و�ن فهم ،األخبار ونقال ،اآلثار �ال

�  واالستقامة اإلتقان من ذكرنا ما عندهم �ن أقرانهم من فغ�هم معروف� العلم

  .رفيعة درجة لمالع أهل عند هذا ألن وا�رتبة ا�ال � يفضلونهم ا�رواية

فذبوا  ،وقد أمعن ا�ظر � هذا ا�وضوع حفاظ ا�ديث ونقاده ا�اذقون ا�تنطسون

�بة ،عن رجال ا�صحيح� �م غ� ا�تأنق� وث�تت به  ،فانزاحت ب�المهم ا�ر�

وسأسوق هنا �لة من �مهم �ستضاء بها � هذا  ،فجزاهم اهللا خ�ا  ،ا�جة

  .هو رأي من ورائهم من �هور ا�حدث� ،وما سأذكره عنهم ،ا�وطن

صح عند حفاظ ا�ديث أن �  :ـ قال اإلمام أبو الفضل �مد بن طاهر ا�قد� ١

من أخرجا حديثه � هذين ا�كتاب� ـ و�ن ت�لم فيه بعض ا�اس ـ ي�ون حديثه 

إذ �نا ر�ة اهللا عليهما �م �ـرجا إال عن ثقة  ،�روايتهما عنه � ا�صحيح ،حجة

  .)٢(حافظ  ،ـدلع

  :ـ وقال ابن دقيق العيد ٢

                                                           

 .١٠ـ  ١/٨ )١(

 .١/٣الجمع بین رجال الصحیحین البن طاهر  )٢(
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 ا�صحيح � أحدهما أو ا�شيخ� �ر�ج :منها طُرق ،ثقة ا�راوي كون و�عرفة

 إطباق وهو ،األول � ا�ز�ادة من فيها �ا ،��ة درجة وهذه ،به �تج� ،�لراوي

  �هور
ُ
ة

�
م
ُ
 ح�م إ� وا�رجوع ،با�صحيح� ا�كتاب� �سمية � �هم أو األ

ج من لغ� �صل �م مع� وهذا ،با�صحة ا�شيخ� ر�
ُ
 بمثابة فهو ا�صحيح � عنه خ

 ا�رجال هؤالء فيها وجد وقد فيهما ذكر من تعديل � أ��هم أو األمة إطباق

م من ا�صحيح � عنهم ا�خرج
�
 أبو ا�افظ شيوخنا شيخ و�ن ،بعضهم فيه ت�ل

ِد�  ا�سن
ْ
ق

َ
  ا�ي ا�رجل � يقول )١(ا�م

َ ُ
ج� از هذا :ا�صحيح � عنه ر�

َ
  ج

َ
َرة

َ
ط

ْ
ن
َ
 ؛الق

  ال أنه بذ�ك يع�
ُ

لتفت
ُ
  عنه �رج وال ،ونقول به نعتقد وهكذا ،فيه قيل ما إ� ي

�
 إال

ة شاٍف  ب�يان
�
مناه ا�ي ا�ع� � الظن�  غلبة � تز�د ،ظاهرة وحج

�
 اتفاق من ،قد

 تعديل ذ�ك �وازم ومن ،با�صحيح� كتابيهما �سمية � ا�شيخ� بعد ا�اس

 من فيكون ا�روايات تعارض عند مدخل �ل�جيح ي�ون أن يم�ن ،نعم ،رواتهما

  فيه يت�م �م
ً
  أصال

ً
م قد من � راجحا

�
�ل

ُ
  �نا و�ن ،فيه ت

ً
 ،ا�صحيح رجال من �يعا

  .)٢(ا�عارض وقوع عند وهذا

خَرج من :ـ وقال ا�ه� ٣
َ
هما :قسم� � ا�شيخان � أ

ُ
ا ما :أحد

�
ج

َ
 � به احت

  � خر�جا من :وثانيهما ،األصول
ً
  ،متابعة

ً
ة
َ
هاد

َ
  وش

ً
ا فمن ،واعتبارا

�
ج

َ
هما أو به احت

ُ
 ،أحد

ق و�م
�
وث

ُ
ِمزَ  وال ،ي

ُ
ه قوي ،ثقة فهو ،غ

ُ
ث
ُ
ا ومن ،حد�

�
ج

َ
هما أو به احت

ُ
م ،أحد

�
�ل

ُ
 :فيه وت

 
ً
  ي�ون فتارة

ُ
  فيه ا��م

ً
تا

�
 قويّ ح فهذا ،توثيِقه � وا�مهورُ  ،تعن

ُ
ه

ُ
  ديث

ً
  ،أيضا

ً
 وتارة

  ي�ون
ُ
  فهذا ،اعتبار � وِحفِظهِ  تلي�نِهِ  � ا��م

ُ
 عن ال حديثه

�
نحط

َ
 �رتبة ي

ن
َ

يها قد ال� ،ا�س
�
سم

ُ
  اهللا �مد  ا�كتاب� � فما ،ا�صحيح درجات أد� من :�

ٌ
 رجل

 
�
ج

َ
ه ،األصولِ  �سلٌم � أو ا�خاري�  به احت

ُ
  بل ،ضعيفة وروايات

ٌ
نة

َ
س

َ
 ،صحيحة أو ح

  ومن
َ
ج ر�

َ
عات ا�شواهد � �سلمٌ  أو ا�خاري�  � خ

َ
 ،�ء ِحفِظه من � ففيهم ،وا�تاب

د توثيِقه و�
�
  ،ترد

�
  من ف�

َ
ج ر�

ُ
زَ  فقد ،ا�صحيح� � � خ

َ
ف

َ
رة �

َ
ط

ْ
ن
َ
  فال ،الق

َ
ِدل

ْ
ع

َ
 عنه م

                                                           

 بن علي بن المفضل بن الدین علي شرف المفتي اإلمام الحافظ الكبیر المتقن هو الشیخ) ١(

 المتوفي المالكي االسكندراني ثم المقدسي الحسن جعفر أبو بن حسن بن حاتم بن مفرج

 ٤٩ « رقم ٢٢/٦٦ النبالء أعالم سیر  .المقطم بسفح ودفن مئة وست عشرة إحدى سنة

«. 

 .٤٢٩ـ  ٤٢٥البن دقیق العید ص/ االصطالح بیان في االقتراح) ٢(
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  ب�هانٍ  إال
�

�
َ
  ،نعم ،�

ُ
  ،�راتب ا�صحيح

ُ
قات وا�قات

َ
ب

َ
  فل�س ،ط

ْ
ن

َ
  م

�
 كمن قُوث

ً
 مطلقا

مَ 
�
�ل

ُ
م من ول�س ،فيه ت

�
�ل

ُ
وءِ  � ت

ُ
ب � واجتهادِه حفِظه س

َ
ل

�
فوه كمن،الط

�
 وال ضع

فوه من
�
هموه تر�وه كمن من وال ،تر�وه كمن � وَرَوْوا ضع

�
بوه   ات

�
  .)١(و�ذ

 ألي ا�صحيح صاحب �ر�ج أن يعلم أن منصف �� ي�ب� :)٢(ـ وقال ابن حجر  ٤

 إ� انضاف ما سيما وال ،غفلته وعدم ضبطه وصحة عنده عدا�هل مقتض ،�ن راو

 �م مع� وهذا ،با�صحيح� ا�كتاب� �سمية � األئمة �هور إطباق من ذ�ك

 من تعديل � ا�مهور إطباق بمثابة فهو ،ا�صحيح � عنه خرج من لغ� �صل

 وا�شواهد تا�تابعا � � خرج إن فأما األصول � � خرج إذا هذا فيهما ذكر

 اسم حصول مع وغ�ه ،ا�ضبط � منهم � أخرج من درجات يتفاوت فهذا وا�عا�ق

 مقابل الطعن فذ�ك ،طعنا منهم أحد � لغ�ه وجدنا إذا وحي�ئذ ،�م ا�صدق

 هذا عدالة � يقدح بقادح مف�ا ا�سبب مب� إال يقبل فال اإلمام هذا �عديل

 � �ألئمة ا�ا�لة األسباب ألن ،بعينه �� هضبط � أو مطلقا ضبطه و� ،ا�راوي

 إال منهم أحد � الطعن يقبل فال ،يقدح ال ما ومنها ،يقدح ما منها متفاوتة ا�رح

 أو ا�دعة ؛أشياء �سة � ومدارها �تلفة ا�رح أسباب ألن واضح بقادح

 ا�راوي � يد� بأن ا�سند � االنقطاع دعوى أو ا�ال جهالة أو الغلط أو ا�خالفة

  :يرسل أو يد�س �ن أنه

 ا�صحيح �ط ألن ا�صحيح � �م أخرج من �يع عن فمندفعة ا�ال جهالة فأما

 نازع فكأنه �هول منهم أحدا أن زعم فمن بالعدالة معروفا راو�ه ي�ون أن

 عدم يد� من � مقدم �عرفته ا�د� أن شك وال معروف أنه دعواه � ا�صنف

 �ن أحدا ا�صحيح رجال � �د فال ذ�ك ومع العلم ز�ادة من ا�ثبت عم �ا معرفته

  .س�ب�نه كما أصال عليه ا�هالة اسم إطالق �سوغ

 الغلط كث� ب�ونه يوصف فحيث يقل وتارة ا�راوي من ي�� فتارة الغلط وأما

 ا�وصوف هذا غ� رواية من غ�ه عند أو عنده �رو�ا وجد إن � أخرج فيما ينظر

 من إال يوجد �م وأن الطر�ق هذه خصوص ال ا�ديث أصل ا�عتمد أن علم طبالغل

 � ول�س س�يله هذا ما بصحة ا��م عن ا�وقف يوجب قادح فهذا طر�قه

                                                           

 .٨٠ ،٧٩ص/ الحدیث مصطلح علم في الموقظة) ١(

 .٤٠٤ ،٤٠٣من هنا إلى آخر المبحث منقول من هدي الساري ص/) ٢(
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 ا�فظ �ء يقال كما الغلط بقلة يوصف وحيث �ء ذ�ك من اهللا �مد ا�صحيح

 ا�ي � ��م� فيه فا��م العبارات من ذ�ك وغ� مناك� أو� أهام أو أو�

 عن ا�رواية من ا�خاري عند منها أ�� ا�تابعات � هؤالء عن ا�رواية أن إال قبله

  .أو�ك

 فرواه ش�ئا وا�صدوق ا�ضابط روى فإذا وا��رة ا�شذوذ عنها و��شأ ا�خالفة وأما

 قواعد � ا�مع يتعذر �يث روى ما �الف عددا أ�� أو منه أحفظ هو من

 �الف ما � فيح�م ا�فظ يضعف أو ا�خالفة �شتد وقد شاذ فهذا ،ا�حدث�

  .�س� نزر إال منه ا�صحيح � ل�س وهذا منكرا ب�ونه فيه

 ومع �طه من علم �ا ا�خاري �م أخرج عمن فمدفوعة االنقطاع دعوى وأما

 عنده ا�وجودة أحاديثهم �س� أن إرسال أو بتدل�س رجا� من ذكر من فح�م ذ�ك

  .فال و�ال االع�اض اندفع فيها با�سماع ا���ح وجد فإن ةبالعنعن

 ال بها فا��فر ،يفسق أو ،بها ي�فر �ن ي�ون أن أما بها فا�وصوف ؛ا�دعة وأما

 غالة � كما ،األئمة �يع قواعد من عليه متفقا ا�كف� ذ�ك ي�ون أن بد

 إ� برجوعه إليمانا أو ،غ�ه أو ،� � اإل�ية حلول بعضهم دعوى من ا�روافض

 �ء هؤالء حديث من ا�صحيح � ول�س ،ذ�ك غ� أو ،القيامة يوم قبل ا�نيا

  .ا�تة

 من هؤالء وغ� ،الغلو ذ�ك يغلون ال ا�ين وا�روافض ،ا�وارج كبدع بها وا�فسق

 ،سائغ ظاهرة تأو�ل إ� �س�ند �كنه ظاهرا خالفا ا�سنة ألصول ا�خالف� الطوائف

 من با�حرز معروفا �ن إذا س�يله هذا من حديث قبول � ا�سنة لأه اختلف فقد

 يقبل :فقيل ،والعبادة با�يانة �وصوفا ،ا�روءة خوارم من �شهورا با�سالمة ،ا�كذب

 ،داعية غ� أو ،داعية ي�ون أن ب� ا�فصيل :وا�الث ،مطلقا يرد :وقيل ،مطلقا

 إ�ه وصارت ،األعدل هو ا�ذهب وهذا ،ا�اعية حديث و�رد  ،ا�اعية غ� فيقبل

 ذ�ك دعوى � ل�ن ،عليه ا�قل أهل إ�اع حبان ابن واد� ،األئمة من الطوائف

 زاده و�عضهم ،ذ�ك أطلق فبعضهم ،ا�فصيل بهذا القائل� اختلف ثم ،نظر

 و�سنها و�ز�نها بدعته �شيد ما � ا�اعية غ� رواية اشتملت إن :فقال ،تفصيال

 � بعينه ا�فصيل هذا بعضهم وطرد ،فتقبل ،�شتمل �م و�ن ،بلتق فال ،ظاهرا

 ،فال و�ال قبل بدعته يرد ما � روايته اشتملت إن :فقال ،ا�اعية حق � عكسه
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 � تعلق ال ما � ي�ن �م أم داعية �ن سواء ا�بتدع رواية اشتملت إذا هذا و�

 إ� )١(القش�ي  الفتح وأب ؟ مال مطلقا تقبل أو ،مطلقا ترد هل أصال ببدعته

 و�طفاء �دعته إ�ادا ،هو إ�ه يلتفت فال ،غ�ه وافقه إن :فقال ،فيه آخر تفصيل

 من وصفنا ما مع عنده إال ا�ديث ذ�ك يوجد و�م ،أحد يوافقه �م و�ن ،�اره

 ،ببدعته ا�ديث ذ�ك تعلق وعدم ،با�ين واشتهاره ،ا�كذب عن و�رزه ،صدقه

 �صلحة � ا�سنة تلك و�� ،ا�ديث ذ�ك �صيل لحة�ص تقدم أن في�ب�

  .أعلم واهللا ،بدعته و�طفاء إهانته

 في�ب� ،العقائد � اختالفهم �سبب �اعة � الطعن �اعة من وقع قد أنه واعلم

 �اعة ا�ورع� من �اعة �ب و�ذا ،�ق إال به االعتداد وعدم ،��ك ا��به

 وا�ضبط ا�صدق مع ا�ضعيف ��ك أثر وال ،�ك� فضعفوهم ،ا�نيا أ�ر � دخلوا

 بأ�ر ا�رواة بعض ضعف من تضعيف االعتبار من �ه ذ�ك وأبعد ،ا�وفق واهللا

 من تضعيف ذ�ك من وأشد ،األقران ب� �لتحا�ل أو ،غ�ه � فيه ا�مل ي�ون

  .به يعت� ال هذا ف� ،با�ديث أعرف أو ،قدرا أ� أو ،منه أوثق هو من ضعف

***  

  

  

                                                           

 .٤٤٣دقیق العید وكالمه في االقتراح ص/هو ابن ) ١(



  
 

  
} ١٧٨ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

» ما ا «  
  »وأخرج �م �سلم دون ا�خاريا�رواة ا�ين ت�لم فيهم األزدي � «

 ا�ر�  )١( تغلب بن بانأ»  ٤ م «) ١(
َ
  .ا�كو� سعد أبو ��

  .وغ�هم ،ا�اقر جعفر وأ� ،عت�بة بن وا��م ،ا�س�ي� سحاقإ أ� عن روى

  .نآخروو ،ز�د بن و�اد ،وشعبة ،عقبة بن �و� عنهروى و

 ديثـا� � به مـأعل وما ال�شيع � ��ا �ن ،ذهبـوم ا�ـذمـاألزدي زائغ م * قال

  .)٢(بأسا 

 ال�ساك نـم العراق لـأه من لـرج تغلب بن أبان دثناـح :عجالن ابن قال :* قلت

  .)٣(ثقة 

 بنا وز�اد تغلب نـب أبان نـع سئل أ� :نبلـن حـد بـن أ�ـبد اهللا بـقال عو

 :قال األودي و�در�س أبان :� قيل ،عنه �دث شعبة �ن ،ثقة أبان :؟ فقال خيثمة

  .)٤(أ��  أبان

  .)٥( ا�ديث ثبت تغلب بن أبان :قال أ�د سمعت :وقال أبو داود

  .ثقة :)٧( وال�سا� ،)٦(ابن مع�  قالو

  .)٨(روى عنه شعبة  ،ثقة و�ن :سعد ابن وقال

   .)٩(ر زائغ �اه ا�ذهب مذ�وم :ا�وزجا� وقال

 بنا ا�ر�ن عبد سمعت قال ،ا�رازي بلج بن سعيد بن �مد حدثنا :وقال العقي�

 بن بأبان ق�س بن عمرو مع �ررت :قال أبيه عن يذكر سلمان بن �ش� بن ا��م

                                                           

توضیح  .وكسر الالم تلیها موحدة ،وسكون الغین المعجمة ،بفتح التاء المثناة من فوق) ١(

  .٤٩المغني في ضبط أسماء الرجال ص/ ،٢/٤٠المشتبه 

 .» ١٧٣ « رقم ١/١٥٩إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ) ٢(

 .» ١٧٣ « رقم ١/١٥٨المصدر السابق ) ٣(

 .» ١٨٠٣ « رقم ٢/١٩٤الجامع في العلل ألحمد ) ٤(

 .» ٣٩٩ « رقم ٣٠٧/لإلمام أحمد ص داود أبي سؤاالت) ٥(

 .» ١٠٩٠ « رقم ٢/٢٩٧الجرح والتعدیل ) ٦(

 .» ١٣٥ « رقم ٢/٧تهذیب الكمال ) ٧(

 .» ٢٥٩٤ « رقم ٦/٣٤٢الطبقات الكبرى ) ٨(

 المذهب مذموم السعدي وقول :وقد قال ابن عدي ،» ٧٤ « رقم ٦٧أحوال الرجال ص/) ٩(

 .)٥(الروایة  في ضعفا به یرد لم التشیع في یغلو كان أنه به یرید ؛مجاهر



  
 

  
} ١٧٩ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

 ا�ؤمن� � غال قلو�هم � إن عمرو � فقال ضعيفا ردا فرد عليه فسلمنا تغلب

 يذكر اهللا عبد أبا وسمعت :قال ،عليهم سلمنا ما معليه �سلم ال أن �ا صلح و�و

  .)١( ال�شيع � غلو فيه �ن أنه إال حديث وصحة وعقل أدب أبان عن

  .)٢(ثقة صالح  :حاتم وقال أبو

 عنه روى إذا �ستقيمة �متها وأحاديثه ،و�سخ أحاديث وألبان :ابن عدي قالو

 معروف وهو ،ا�شيعة مذهب مذهبه �ن و�ن ،ا�روايات � ا�صدق أهل من وهو ،ثقة

به  بأس ال صالح ا�رواية � وهو ،حديث مئة من قر�با أو �وا روى وقد ا�كوفة �
)٣(.  

                                                           

 « في العقیلي جعفر أبو وقال :وقال مغلطاي ،» ٢٠ « رقم ١/٤٧ للعقیلي الضعفاء )١(

 أنه إال حدیث وصحة وأدبا عقال عنه اهللا یذكر عبد أبا سمعت :» والتعدیل الجرح كتاب

لمغلطاي  الكمال تهذیب إكمال .عنه اهللا رضي من عثمان ینال وكان ،التشیع في غال

   .» ١٧٣ « رقم ١/١٥٨

 وهو عبد ؛من أبي عبد اهللا ،فالعقیلي لم یسمع هذا الكالم ،هذا وهم وقع فیه مغلطاي :قلت

 ،الرازي بلج بن سعید بن وٕانما رواه عن محمد ،سلمان بن بشیر بن الحكم بن الرحمن

وقـد نقـل مغـلطاي مـن كتاب ابن خلفون الكالم  ،كما سلف ،بد الرحمـن بن الحكمعـن عـ

 تهذیب إكمال .كان به غلو في التشیع :وفي آخره قال عبد الرحمن ،السابق عند العقیلي

  .» ١٧٣ « رقم ١/١٥٨لمغلطاي  الكمال

وثم رجل  ،الحكم وهو ابن ؛وأنه عبد الرحمن ،وفیه تسمیة أبي عبد اهللا المذكور عند العقیلي

وقد تابع مغلطاي  ،لكن مغلطاي لم یستفد من هذا النقل ،كما سلف ،وبین العقیلي ،بینه

وهذا من عیوب متابعة المتأخر للمتقدم في  ،على وهمه ابن حجر في تهذیب التهذیب

  .من غیر مراجعة ،نقله

 :قال ،لمقرئا سعید بن محمد حدثنا :ومما یدل على صحة ما ذكرت أن ابن أبي حاتم قال

 صحة تغلب بن أبان عن یذكر سلمان بن بشیر بن الحكم بن الرحمن عبد سمعت

  .» ١٠٩٠ « رقم ٢/٢٩٧ والتعدیل الجرح .وعقل وأدب حدیث

 ٣٠٧وقد وهم الدكتور زیاد محمد منصور في تعلیقه على سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ص/

 .!فظن أن هذا الكالم ألحمد بن حنبل !»   ٣٩٩ « رقم

 ». ١٠٩٠ « رقم ٢/٢٩٧الجرح والتعدیل  )٢(

 وقد ذكر كالَم ابن عديٍّ ابُن حجر»،  ٢٠٧ « رقم ١/٣٩٠ الرجال ضعفاء في الكامل )٣(

=  ،منصف قول هذا :ثم عقبه بقوله»  ١٦٦ « رقم ٩٤ ،١/٩٣في تهذیب التهذیب 

 اعتقاد هو ینالمتقدم عرف في فالتشیع ،الكوفیین على بحطه عبرة فال الجوزجاني وأما=



  
 

  
} ١٨٠ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

   .)١( ا�قات � حبان ابن وذكره

 و�ن ا�صحيح� � حديثه �رج ثقة تغلب بن أبان :ا�ا�م اهللا عبد أبو قالو

  )٢( ا�شيعة قاص

 ا�وع ا�اسع واألر�ع� � �لة األئمة معرفة علوم ا�ديث �وذكره ا�ا�م � 

  .)٣( ا�قات ا�شهور�ن

   .)٤(ثقة شي�  :وقال ا�ه�

  .)٥(صدوق �شهور  :أيضا وقال

  .)٦(بدعته  وعليه صدقه فلنا ،صدوق �كنه ،ج� شي� :وقال أيضا

                                                                                                                                           

 مع مخطيء مخالفه وأن ،حروبه في مصیبا كان علیا وأن ،عثمان على علي تفضیل

 اهللا رسول بعد الخلق أفضل علیا أن بعضهم اعتقد وربما ،وتفضیلهما الشیخین تقدیم

 بهذا روایته ترد فال مجتهدا صادقا دینا ورعا ذلك معتقد كان وٕاذا ،وسلم علیه اهللا صلى

 فال المحض الرفض فهو المتأخرین عرف في التشیع وأما ،داعیة یركان غ إن السیما

  .كرامة وال الغالي الرافضي روایة تقبل

ألن الجوزجاني  ؛الكوفیین على بحطه عبرة فال الجوزجاني وأما :وٕانما قال ابن حجر :قلت

 الشیعي ضد فهو علي عن منحرفا ناصبیا كان الجوزجاني :حجر ابن قال ،كان ناصبیا

 في مبتدع قول یسمع أن ینبغي وال ،جمیعا مواالتهما والصواب عثمان عن رفالمنح

 .٤١٠/ص الساري هدي .مبتدع

)٦/٦٧) ١. 

 .١٣٦النوع الثاني والثالثین ص/ الحدیث علوم معرفة) ٢(

 .٢٤٥ص/) ٣(

 .» ١٠٣ « رقم ١/٣٢الكاشف ) ٤(

 .» ١ « رقم ٢٨للذهبي ص/ موثق وهو فیه تكلم من) ٥(

 ساغ كیف :یقول أن فلقائل :وتتمة كالمه ثم ،» ٢ « رقم ١١٩ ،١/١١٨ عتدالاال میزان) ٦(

 ؟ بدعة صاحب هو من عدال یكون فكیف ؟ واإلتقان العدالة الثقة وحد مبتدع توثیق

 وال غلو بال كالتشیع أو ،التشیع كغلو صغرى فبدعة :ضربین على البدعة أن وجوابه

 هؤالء حدیث رد فلو ،والصدق والورع الدین مع وتابعیهم التابعین في كثیر فهذا ،تحرف

 والغلو الكامل كالرفض ،كبرى بدعة ثم ،بینة مفسدة وهذه ،النبویة اآلثار من جملة لذهب

 ال النوع فهذا ،ذلك إلى والدعاء ،عنهما اهللا رضى وعمر بكر أبى على والحط ،فیه

 وال صادقا=  =رجال الضرب هذا في اآلن أستحضر فما وأیضا ،كرامة وال بهم یحتج

 حاشا!  حاله هذا من نقل یقبل فكیف ،دثارهم والنفاق والتقیة ،شعارهم الكذب بل ،مأمونا



  
 

  
} ١٨١ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

  .)١(ثقة ت�لم فيه �ل�شيع  :وقال ابن حجر

  .)٢(ئة مو وأر�ع� حدىإ سنة  :وقيل ،أر�ع�مات سنة 

  .روى � ا�ماعة إال ا�خاري

  

  :ال�جيح* 

   ؛اتم ا�رازيـومنهم أبو ح ،هور األئمة كما سلفـل قد وثقه �ـذا ا�رجـه

قد ا�مـن ا�تعن�� � أيضا وهـو  ،وال�سا� ،)٣( وهو من ا�تعن�� � نقد ا�رجال
وال�سا� � توثيق  ،بو حاتمو�ذا اتفق أ ،)٥(فال ي�اد يوثق رجـال إال بعد ا�هد  ،)٤(

ألنهما ال يوثقان إال  ،و�رهان دامغ ،فال يعدل عن توثيقهما إال �جة ظاهرة ،رجل

 ،ألبانفإذا انضم إ� توثيقهما توثيق من سلف من األئمة  ،رجال صحيح ا�ديث

  .من حطه عن رتبة ا�قةقول وال ا�فات إ�  ،مع �شيعهي�ون ثقة 

 به أعلم وما :ثم ختم �مه بقو� ،�سبب �شيعه � ا�رجلت�لم قد األزدي ف وأما

 ،ا�رجلوما أنصف �هما  ،ا�وزجا�� � صدر �مه وقد ق�  ،بأسا ا�ديث �

 ،قد وثقوا أبان مع �شيعهفاألئمة  ،و�ناء � هذا ي�ون �م األزدي �رجوحا

 .وخالصة حال أبان أنه شي� ثقة ،ا�راجح وقو�م فيه هو ا�عتمد

***  

                                                                                                                                           

 وطلحة والزبیر عثمان في تكلم من هو وعرفهم السلف زمان في الغالي فالشیعي ،وكال

 زماننا في والغالي ،لسبهم وتعرض ،عنه اهللا رضى علیا حارب ممن وطائفة ومعاویة

 .معثر ضال فهذا أیضا، الشیخین من ویتبرأ ،السادة هؤالء یكفر لذىا هو وعرفنا

 .» ١٣٦ « رقم ٨٧تقریب التهذیب ص/) ١(

 .» ١٦٦ « رقم ٩٤تهذیب التهذیب  ،٦/٦٧الثقات البن حبان ) ٢(

 صحیح رجال إال یوثق ال فإنه ،بقوله فتمسك رجال حاتم أبو وثق إذا :الذهبي الحافظ قال) ٣(

 ،فیه غیره قال ما ترى حتى فتوقف ،به یحتج ال :فیه قال أو ،رجال لین وٕاذا ،الحدیث

 طائفة في قال قد ،الرجال في متعنت فإنه ،حاتم أبي تجریح على تبن فال ،أحد وثقه فإن

 النبالء أعالم سیر .ذلك نحو أو ،بقوي لیس ،بحجة لیس :الصحاح رجال من

١٣/٢٦٠. 

 سیر .وحسبك بالنسائي وتعنته في النقد :لالذهبي فقا الدین شمس صرح بذلك الحافظ) ٤(

 .٩/٢٢٨ النبالء أعالم

 .٢/٢٣٩ الضعفاء في المغني في اإلمام الذهبي قاله) ٥(



  
 

  
} ١٨٢ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

 ا�ز�  ر�يعة بن رجاء بن سماعيلإ»  ٤م  « رقم) ٢(
َ
� 

ْ
  .ا�كو� إسحاق أبو يدِ ي

  .وغ�هم ا�ذيل أ� بن اهللا وعبد ،و�براهيم بن يز�د ا�خ� ،أبيه عن روى

  .و�اعة خليفة بن وفطر ،وا�سعودي ،شعبة عنهروى و

  .)١(ا�ديث  منكر :األزدي * قال

  .ثقة :)٥( وال�سا� ،)٤( حاتم وأبو  ،)٣(� والعج ،)٢( مع� ابن قال :قلت* 

   .)٦( ا�قات � حبان ابن وذكره

  .روى � ا�ماعة سوى ا�خاري

  :* ال�جيح

وهما من ا�تعن�� �  ،وال�سا� ،ومنهم أبو حاتم ،هذا ا�رجل قد وثقه األئمة :قلت

  .فال يعدل عن توثيقهما إال بد�ل ،» ١ «كما تقدم � رقم  ،نقد ا�رجال

 ،وال ع�ة ب�المه إذا خالف األئمة ،منكر ا�ديث :وأما األزدي فقال وحده

  .وا�راجح � إسماعيل بن رجاء أنه ثقة

***  

  بياع ا�كو� �مد أبو ا�ن� سميع بن إسماعيل » س د م «) ٣( 
�

ِ ا�س   .)٧(يرِ اب

  .وغ�هم ،األسدي رز�ن وأ� ،ا�ن� عم� بن وما�ك ،بن ما�ك �سأ عن روى

  .و�اعة ،غياث بن وحفص ،وا�وري ،شعبة عنهوى رو

 فأما ،ا�وارج رأي يرى ا�ذهب �ر� غ� ا�رأي مذ�وم �ن :األزدي * قال

  .)١( فيه بأس به ي�ن فلم ا�ديث

تر�ته  ثم عنه كتبت ا�وارج رأي يرى �ن :جر�ر عن �يد بن �مد قال :قلت* 
)٢(.  

                                                           

 .» ٨٧٤ « رقم ١/٣٨٤میزان االعتدال ) ١(

 .» ٥٦٥ « رقم ٢/١٦٨الجرح والتعدیل ) ٢(

 .» ٨٦ « رقم ٦٥/ص الهیثمي بترتیب للعجلي الثقات تاریخ) ٣(

 .» ٥٦٥ « رقم ٢/١٦٨تعدیل الجرح وال) ٤(

 .» ٤٤٣ « رقم ٣/٩١تهذیب الكمال ) ٥(

)٦/٢٩) ٦. 

 هذه ،الراء آخرها وفي ،الموحدة الباء ثم ،األلف وبعدها ،المهملة السین بفتح: السابري )٧(

 .٣/١٩٤ للسمعاني األنساب .السابریة :لها یقال الثیاب من نوع إلى النسبة

 .» ٥٥٩ « رقم ١/٣٠٥تهذیب التهذیب  ،» ٤٩٢ « مرق ٢/١٧٨إكمال تهذیب الكمال ) ١(



  
 

  
} ١٨٣ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

  .)٣( ديثا� � بأس به ي�ن �م :القطان��  قالو

  .)٤(أقر�ه  و�م إ�ه أذهب فلم بيهسيا �ن :عي�نة ابن وقال

   �عة � ير �م سنة أر�ع� ا�سجد اورـج )٥(بيه�  إسماعيل :نعيم أبو وقال

  .)٦(ة ـ�اع وال

   .)٧( �ذهبه زائدة وتر�ه ،ثقة :أ�د وقال

  .)٨( ل�س به بأس :�رة وقال

  .)٩(صالح  :وقال �رة أخرى

 بن إسماعيل عن سئل سعيد بن �� إن :مع� بن �ح� قلت :نيدـا�وقال ابن 

ري ألنه زائدة تر�ه إنما :فقال ،سميع
ْ
ف

ُ
 �� � فقال ،به بأس فال ديثـا� وأما ،ص

   .)١( ثقة سميع بن إسماعيل :مع� بن

  .)٢( مأ�ون ثقة :مع� ابن عن خيثمة أ� ابن وقال

  .)٣( ثقة :عنه �ر�م أ� ابن وقال

                                                                                                                                           

 .» ١٢٣ « رقم ١/٢٨٧الكامل البن عدي  ،» ٨٦ « رقم ١/٩٣الضعفاء للعقیلي ) ٢(

 ٥٧٩ « رقم ٢/١٧١الجرح والتعدیل  ،» ١١٢٤ « رقم ١/٣٥٦التاریخ الكبیر للبخاري ) ٣(

«. 

 .» ٨٦ « رقم ١/٩٣الضعفاء للعقیلي  )٤(

 تحت من مثناة بعدها مفتوحة بموحدة بیهس أبي إلى ینسبون الخوارج من طائفة البیهسیة )٥(

 رأس ،ضبیعة بن سعد بني من جابر بن هیصم ؛مهملة وسین مفتوحة وهاء ساكنة

 على الخروج وجوب في لهم موافق وهو ،الصفریة من الخوارج طوائف من فرقة البیهسیة

 صاحب أن یقول بأنه الفهمخ لكن كافر عندهم معتقدهم یعتقد ال من وكل الجور أئمة

 كان وقد ،بكفره یحكم حینئذ فإنه الحد علیه فأقیم اإلمام إلى رفع إذا إال یكفر ال الكبیرة

 فظفر ،المري حیان بن عثمان بها فطلبه ،المدینة إلى فهرب ،الولید أیام طلبه الحجاج

 ،١/١٤٤ ي للشهرستان والنحل الملل .هـ ٩٤ سنة الولید من بأمر قتله ثم ،وحبسه ،به

 .٨/١٠٥األعالم للزركلي   ،١/٣٠٥تهذیب التهذیب  ،١٤٥

 .» ٨٦ « رقم ١/٩٣الضعفاء للعقیلي ) ٦(

 .» ٤٥٢ « رقم ٣/١٠٨تهذیب الكمال ) ٧(

 .١/٢٥علل أحمد روایة المروذي المطبوع مع الجامع في العلل ألحمد ) ٨(

 .» ٥٧٩ « رقم ٢/١٧٢الجرح والتعدیل ) ٩(

 .» ٣٢١ « رقم ٧٢ید البن معین ص/سؤاالت ابن الجن) ١(

 .» ٥٧٩ « رقم ٢/١٧٢الجرح والتعدیل ) ٢(



  
 

  
} ١٨٤ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

  .)٤(اهللا  شاء إن ثقة �ن :سعد ابن قالو

  .)٥(ثقة  :والعج� ،نم� ابن وقال

  .)٦(ا�وارج  رأي يرى بيهسيا ثقة إال أنه �ن :داود أ� عن اآلجري وقال

  .)٧( صالح صدوق :حاتم أبو وقال

  .)٨( به بأس ال :الفسوي وقال

  .)٩( بأس به ل�س :ال�سا� وقال

  .)١٠(أيه ر � مذ�وما �ن :ا�سا� وقال

  .ا��اة رأي يرى بيهسيا �ن إنه � قيل وقد  :وقال )١١( ا�قات � حبان وذكره ابن

  .)١٢( به سبأ ال عندي وهو ،حديثه زيع ا�ديث حسن :عدي ابن وقال

 بن سماعيلإ عن �� بن �مد سئل :ا�ستم� عمرو أ� �ط قرأت :ا�ا�م وقال

 يقول :ا�افظ � أبا وسمعت : قال ،عليا ضيبغ �ن �ن بيهسيا �ن :فقال ،سميع

  .)١( ثقة ا�ديث قليل كو�

  .)٢(ثقة فيه بدعة  :وقال ا�ه�

  .)٣(صدوق ت�لم فيه �دعة ا�وارج  :وقال ابن حجر

  .وال�سا� ،داود وأبو ،روى � �سلم

  :* ال�جيح
                                                                                                                                           

 .» ١٢٣ « رقم ١/٢٨٧الكامل البن عدي ) ٣(

 .» ٢٥٣٦ « رقم ٦/٣٣٤الطبقات الكبرى ) ٤(

 .»٥٥٩ « رقم ١/٣٠٥تهذیب التهذیب  ،» ٤٩٢ « رقم ٢/١٧٨إكمال تهذیب الكمال ) ٥(

 .» ٢٢٢ « رقم ٢١٦ ،١/٢١٥سؤاالت اآلجري ألبي داود ) ٦(

 .» ٥٧٩ « رقم ٢/١٧٢الجرح والتعدیل ) ٧(

 .٣/١٠٢المعرفة والتاریخ ) ٨(

 .» ٤٥٢ « رقم ٣/١٠٩تهذیب الكمال ) ٩(

 .»٥٥٩ « رقم ١/٣٠٦تهذیب التهذیب  ،» ٤٩٢ « رقم ٢/١٧٩إكمال تهذیب الكمال ) ٨(

 .٦/٣١ حبان البن الثقات) ٩(

 .» ١٢٣ « رقم ١/٢٨٧الكامل البن عدي ) ١٠(

 «رقم ٣٠٦ ،١/٣٠٥تهذیب التهذیب  ،» ٤٩٢ « رقم ٢/١٧٨إكمال تهذیب الكمال ) ١(

٥٥٩ .« 

 .» ٣٨٥ « رقم ١/٧٧الكاشف ) ٢(

 .» ٤٥٢ « رقم ١٠٨تقریب التهذیب ص/) ٣(



  
 

  
} ١٨٥ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

أنه  فيه راجحوا� ،و�وه ،ال بأس به :وقال بعضهم ،هذا ا�راوي قد وثقه �هور األئمة

و�ذ�ك  ،و�نما أعرض ا�عض عن حديثه �سبب بدعته ،)٤(ألنه رأي ا�مهور  ،ثقة

� إنما  ،من زحزحه عن رتبة ا�قة
َ

  .ألجل بدعتهاه عنها �

وأما آخر �مه  ،وافقه عليه األئمة ،فصدر �مه صحيح ؛فيه األزديوأما قول 

إال أنه  ،وخالصة حا� أنه ثقة ،ا ا�رجلا�ين وثقو ،مهورا�فمرجوح �خالفته رأي 

  .ا�وارج رأي يرى بيهسيا �ن

***  

 ي�ل �ن ،نصارياأل جابر بن أوس بن صفوان بن خا� بن أيوب»   س ت م «  )٤(

 
َ
 رْ ب

َ
   .ةـق

بن  وجابر ،سعد بنت وميمونة ،سلمة أم �و� ؛رافع بن اهللا وعبد ،أبيه عن روى

  .ا�ه� خا� بن وز�د ،عبد اهللا

 ،حبيب أ� ابن و�ز�د ،ا�ر�ذي عبيدة بن و�و� ،أمية بن سماعيلإ هعنروى و

  .وغ�هم

 نصارياأل أيوب أ� بن خا� بن أيوب ب� حاتم وأبو ،زرعة أبو فرق :قال ا�زي

 يو�س ابن وجعلهما ،)٢( صفوان بن خا� بن أيوب و�� ،)١( جده عن أبيه عن يروى

  .واحدا

  .)٣(وهو ا�صواب  :فقال ،وأبو حاتم ا�راز�ان ،رعةما ذهب إ�ه أبو ز ورجح ا�س��� 

                                                           

 ،»بثقة  لیس « :الشافعي في قال أنه معـین ابن عن الذهبي الدین شمس الحـافظ نقل فقـد) ٤(

 ،الشافعي في كالمه إلى الناس یلتفت ولم ،بذلك نفسه معین ابن آذى قد :الذهبي قال ثم

 نقبل فإنا ،الناس لبعض توثیقه إلى یلتفتوا لم كما األثبات من جماعة في كالمه إلى وال

 في الجمهور یخالف لم ما الحفاظ من كثیر على ونقدمه ،والتعدیل الجرح في دائما قوله

 ،وقبلوه الجمهور وثقه من بتضعیف أو ،جمهورال لینه من بتوثیق انفرد فإذا ،اجتهاده

 ال بما فیهم المتكلم الثقات الرواة :ینظر هـ. ا شذ لمن ال األئمة أقوال لعموم فالحكم

 الجرح أئمة في العصمة ندعي ال نحن :أیضا وقال ،٣٠ ،٢٩/ص للذهبي ردهم یوجب

 عن وأبعدهم ،إنصافا وأشدهم ،خطأ وأندرهم ،صوابا الناس أكثر هم لكن والتعدیل،

 وال ،بناجذیك علیه واعضض ،به فتمسك ،جرح أو تعدیل على اتفقوا وٕاذا ،التحامل

 .١١/٨٢ النبالء أعالم سیر .به عبرة فال ،منهم شذ ومن ،فتندم ،تتجاوزه

 .» ٨٧٤ « رقم ٢/٢٤٥الجرح والتعدیل ) ١(

 .» ٨٧٣ « رقم ٢/٢٤٥المصدر السابق ) ٢(



  
 

  
} ١٨٦ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

 بنا أيوب جد أيوب وأبو ،يو�س بنا قال ما حـا�راج بل :فقالابن حجر وتعقبه 

 �إ يو�س بنَ ا سبق وقد ،أيوب أ� بنت مرةـع � هـأم نأل ،هـمأل صفوان بن ا�ـخ

 �إ ا�زي ارأش وقد ،ا�طيب ورجحه ، )٤( حبان بنا وتبعه ،ا�خاري�  صو�ه ما

  .)٥(ا�هذيب  تهذيب � ذ�ك وضحتوأ فيه االختالف

 ،با�ديث العلم أهل فيه ت�لم ،بذاك حديثه ل�س ،خا� بن أيوب :األزدي * قال

  .حديثه ي�تبون ال ونظراؤه سعيد بن �� و�ن

  .)٦(ا�قات  � حبان ابن ذكره :قلت* 

  .)٧(فيه ل�  :وقال ابن حجر

  .وال�سا� يوال�مذ روى � �سلم

  :ال�جيح* 

وأخرج � حديثا واحدا من طر�ق  ،هذا ا�راوي قد احتج به �سلم � صحيحه :قلت
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 فال يرفع احتجاج �سلم به � ،)١(وهو ا�صواب  ،فاظ با�وقفـديث أعله ا�ـا�

  .و�م �رج � غ�ه ،ألن ا�ديث ا�ي خرجه � ال يصح ؛صحيحه من شأنه
                                                                                                                                           

 .» ٥٩٩ « رقم ١/١٤٥التذكرة ) ٣(

 .٦/٥٤ حبان البن الثقات) ٤(

 :وفیه ،» ٧٣٩ « رقم ١/٤٠١تهذیب التهذیب  ،» ٧٨ « رقم ٥٥المنفعة ص/ تعجیل) ٥(

 فهو ،األنصاري أیوب أبي بنت عمرة وأمه ،أیوب والد صفوان بن خالد أن ذلك وسبب

 الثقات في حبان ابن وذكره ،البخاري إلیه سبقه فقد ،یونس ابن قول فاألشبه ،ألمه جده

 .الخطیب ورجحه

 .٦/٥٤ حبان البن الثقات) ٦(

 .» ٦١٠ « رقم ١١٨تقریب التهذیب ص/) ٧(

 أهل علیه ما لمخالفته محفوظ غیر أنه بالحدیث العلم أهل بعض زعم :قال البیهقي) ١(

 ابن إبراهیم عـن ،أخــذه إنما أمیة بن إسماعیل أن بعضهم وزعـم ،التواریخ وأهل التفسیر

ثم أخرج البیهقي من طریق  ،به محتج غیر وٕابراهیم ،خالد بن بأیو  عن ،یحیى أبي

 أبي حدیث عن المدیني بن علي سألت :قال ،یحیى بن محمد محمد بن نصر عن 

 رواه مـدني حــدیث هــذا :علي فقال السبت یوم التربة اهللا خلق :عنه اهللا رضي ،هریرة

 أبي عن ،خالد بن أیوب عن ،أمیة بن إسماعیل عن ،جریج ابن عن ،یوسف ابن هشام



  
 

  
} ١٨٧ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

                                                                                                                                           

 أرى وما :بن المدیني علي .. قال.عنه اهللا رضي هریرة أبي عن ،سلمة أم مولى رافع

 على تابعه وقد :قال البیهقي یحـیى أبي بن إبراهیم من إال هذا أخــذ أمیة بن إسماعیل

 ،ضعیف عبیدة بن موسى أن إال ،خالد بن أیوب عن ،الربذي عبیدة ابن مـوسى ذلك

 أیوب عن ،سلیم بن صفوان عن ،یحیى أبي بن إبراهیم عن ،الشرود بن بكر نع وروي

 « رقم ٢٥٦ ،٢٥٥ ،٢/٢٥١ والصفات األسماء .أعلم واهللا ضعیف وٕاسناده ،خالد بن

٨١٣ « ،» ٨١٢ «.  

 :البخاري وغیره قال ،كالبخاري الحدیث أئمة فیه قدح معلول حدیث هو :وقال ابن تیمیة

 مما لیس غلط أنه وبینوا أیضا البیهقي تعلیله ذكر وقد ،عبك على موقوف أنه الصحیح

 إخراجه مسلم على الحذاق أنكر مما وهو ،وسلم علیه اهللا صلى النبي عن هریرة أبو رواه

  .١٧/١٣١ الفتاوى مجموع .إیاه

 قول من هو وٕانما رفعه الغلط في وقع ولكن مسلم صحیح في هذا الحدیث :وقال ابن القیم

 تاریخه في البخاري إسماعیل بن محمد الحدیث أهل إمام قال لككذ األحبار كعب

 خلق أنه أخبر اهللا ألن ؛قالوا كما وهو ،أیضا المسلمین علماء من غیره وقاله ،الكبیر

 سبعة التخلیق مدة أن یقتضي الحدیث وهذا ،أیام ستة بینهما في وما واألرض السماوات

  .٦٢ص/ المنیف المنار .أعلم تعالى واهللا أیام

 من وغیرهم والبیهقي والبخاري المدیني ابن على الحدیث هذا في تكلم وقد :وقال ابن كثیر

 وهو كعب عن بعضهم وقال :» ٤١٤ ،١/٤١٣ «التاریخ  في البخاري قال الحفاظ

=  فإنهما األحبار كعب من وتلقاه هریرة أبو سمعه مما الحدیث هذا أن یعني ؛أصح

 یصدقه بما یحـدثه وهــذا ،صحفه عن یحـدثه فهذا ،للحدیث ویتجالسان یصطحبان كانا=

 عن كعب عن هریرة أبو تلقاه مما الحدیث هذا فكان وسلم، علیه اهللا صلى النبي عـن

 رفعه وأكد ،وسلم علیه اهللا صلى النبي إلى مـرفوعا فجعله الرواة بعض فوهم ،صحفه

 فمن ،شدیدة غرابة نهمت في ثم ،» بیدي وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول أخذ « بقوله

 ،أیام سبعة في فیها وما األرض خلق ذكر وفیه ،السموات خلق ذكر فیه لیس أنه ذلك

 من یومین في السموات خلقت ثم أیام أربعة في خلقت األرض ألن القرآن خالف وهذا

 زبدة من خلق الذي العظیم الماء اضطرب حین ارتفع الذي الماء بخار وهو ،دخان

  .٣٣ ،١/٣٢ والنهایة البدایة .البالغة لعظیمةا بالقدرة األرض

 ابن علي علیه تكلم وقد ،مسلم صحیح غرائب مـن الحـدیث هــذا :وقال ابن كثیر أیضا

 إنما هریرة أبا وأن ،كعب كالم من وجعلوه ،الحفاظ من واحد وغیر ،والبخاري ،المدیني

 حرر وقد ،مرفوعا وهفجعل الرواة بعض على اشتبه وٕانما ،األحبار كعب كالم من سمعه

  .١/٣٣٦تفسیر القرآن العظیم البن كثیر  .البیهقي ذلك



  
 

  
} ١٨٨ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

ألنه  ،ا�مهور عند �وثيقه ب�اف فل�س ،ا�قات � كتاب � حبان ابن ذكر وأما

  ،�انب ا�قاته هذا يورد � كتابوابن حبان  ،�م ي�ح بتوثيقه
َ

 ،عيناإما  ا�جاهيل

  .)١( و�ما حاال

                                                                                                                                           

 ،وبالغ الزركشي فمثل به للموضوع الذي استدل العلماء على وضعه بمخالفته لنص الكتاب !!

 المدیني ابن علي قال كما الكتاب نص یخـالف أن أیضا الوضع دالئل من وجــعلوا :فقال

 « یرفعه هریرة أبي عن رافع أبي خالد عن بن أیوب عن أمیة بن إسماعیل حدیث في

 أبي ابن إبراهیم مـن سمعه إسماعیل لعل :قال الحـدیث » السبت یوم التربة اهللا خلق

 من وغیره البیهقي ضعفه وكذا :األحبار كعب قول من أنه الصواب :البخاري وقال یحیى

 أیام ستة في واألرض اتالسمو  خلق اهللا أن من القرآن ظاهر خالف هو وقالوا الحفاظ

 على النكت .به إسماعیل عن جریج ابن جهة من صحیحه في مسلم أخرجه والحدیث

  .٢٦٩ ،٢/٢٦٨للزركشي  الصالح ابن مقدمة

 .كال ما هو بموضوع بل موقوف :قلت

 إذ ،الجرح فیه یعرف لم من العدل إن :فقال ،التوثیق في قاعدته عن حبان ابن أفصح) ١(

 یكلف لم إذ ،ضده یبین لم إذا ،عدل فهو بجرح یعلم لم فمن ،یلالتعد ضد التجریح

 ،عنهم المغیب غیر األشیاء من بالظاهر الحكم كلفوا وٕانما ،عنهم غاب ما معرفة الناس

 في المجروحــین في وقال ،١/٢٠٩ المیزان لسان مقدمة ،١/١٣ حبان البن الثقات

 والعدالة ،الصالح= = على لهمأحوا الناس: ١٩٣ ،٢/١٩٢ المجاشعي اهللا عائذ ترجمة

 حكم هذا ،الجرح من منه ظهر بما الراوي فیجرح ،القدح یوجب ما منهم یتبین حتى

 على متروكون فهم ،الضعفاء إال عنهم یرو لم الذین المجاهیل وأما ،الرواة من المشاهیر

 لرجلا أن من ،حبان ابن إلیه ذهب الذي وهذا :فقال حجر ابن تعقبه وقد ،كلها األحوال

 والجمهور ،عجیب مذهب ،جرحه یتبین أن إلى العدالة على كان ،عینه جهالة انتفت إذا

 الثقات عن حدیثه في :السخاوي وقال ،٢٠٩، ١/٢٠٨ المیزان لسان مقدمة ،خالفه على

 زالت من فیهم یدرج لكنه - الثقات في المصنفات أحفل یعني -  أحفلها هو :حبان البن

 في كاف غیر وذلك ،جرح فیه یظهر ولم واحد إال عنه یرو لم ومن بل ،عینه جهالة

 ،ذلك غیر أو ،سهوا إما الضعفاء في أدخله من فیهم یذكر وربما ،الجمهور عند التوثیق

 عند التوثیق درجات الیماني المعلمي الشیخ ذكر وقد ،٣/٢٦٤ للسخاوي المغیث فتح

الحدیث  مستقیم « أو ،»قنا مت كان « :یقول كأن به یصرح أن :األولى :فقال حبان ابن

 أن :الثالثة ،وخبرهم جالسهم الذین شیوخه من الرجل یكون أن :الثانیة ،ذلك نحو أو ،»

أحادیث  على له وقف حبان ابن أن یعلم بحیث الحدیث بكثرة المعروفین من یكون

 ،جیدة معرفة الرجل ذاك عرف قد أنه كالمه سیاق من یظهر أن :الرابعة ،كثیرة

 من أثبت لعلها بل ،األئمة من غیره توثیق عن تقل ال فاألولى ،ذلك دون ما :الخامسة

 ال والخـامسة ،صالحـة والرابعة ،مقبـولة والثالثة ،منها قریب والثانیة ،منهم كثیر توثیق



  
 

  
} ١٨٩ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

 ،بذاك حديثه ل�س « :فإنه قال أوال ،يناقض بعضه بعضاف�م األزدي  فيه وأما 

 و�ن « :ثم قال � آخر �مه ،وهذا جرح ه� ،» با�ديث العلم أهل فيه ت�لم

فإن  ،وهذا جرح شديد �سقط ا�راوي ،» حديثه ي�تبون ال ونظراؤه سعيد بن ��

  ،هو من يتهم با�كذب ،ا�ي ال ي�تب حديثه
ُ
وقد  ،سقطهزن � دينه ببدعة �أو ي

ذكر � أول �مه  �كنه �م �سم �ا أهل العلم ا�ين ،أصاب األزدي � صدر �مه

 ،فلعل هذا من ك�س األزدي ،أحدا فمن هم ؟ ال أعلم منهم ،ت�لموا فيه أنهم

  .كما قال ابن حجر ،ل� فيهوخالصة حال ا�راوي أنه 

***  

 بنا سفيان بن �حة نب فرس بن عدي بن �ليح بن ا�راح»  ق ت د م بخ « )٥( 

 أبو ا�كو� ا�رؤا� �ب بن ا�ارث وهو رؤاس بن عبيد بن عمرو بن ا�ارث

  .و�يع

  .وغ�هم ،حرب بن وسماك ،ا�سائب بن وعطاء ،ا�س�ي� سحاقإ أ� عن روى

  .و�اعة ،الطيا�� ا�و�د وأبو ،مهدي وابن ،و�يع ابنه عنهروى و

  .)١( عندهم ر�با� ول�س ،فيه يت�مون :األزدي * قال

 � ضعيفا و�ن ،هارون خالفة � ببغداد ا�ال بيت و� :سعد ابن قال :قلت* 

  .)٢( ع�ا ا�ديث

 ق�س عن وال ،أبيه عن و�يع عن كتبت ما :مع� ابن عن الطيا�� جعفر وقال

  .)٣( قط ش�ئا

  .)٤( ما�ـا� �ـ� أ� نـم أمثل وـوه ،ديثـا� ضعيف :عنه خيثمة أ� ابن وقال
                                                                                                                                           

، ١/٤٣٧ األباطیل من الكوثري تأنیب في بما التنكیل .أعلم واهللا ،الخـلل فیها یؤمـن

٤٣٨.  

ذكره ابن حبان في كتاب الثقات ولم یتكلم فیه أحد من أئمة الجرح  أن من :والذي أراه

أن ال  :واألخرى ،أن یصرح ابن حبان بتوثیقه :األولى :ال یخلو من حالتین ،والتعدیل

فأما من صرح  ،في كتابه فقط كما هو غالب صنیعه فیه ،یصرح بتوثیقه بل یكتفي بذكره

فال یضره تفرد من تفرد عنه مع تصریح ابن  ،وٕان تفرد عنه راو واحد ،بتوثیقه فهو ثقة

وٕاال فهو  ،، فهو مجهولبتوثیقه، فإن تفرد عنه راو واحدوأما من لم یصرح  ،حبان بتوثیقه

 .واهللا أعلم ،هذا هو تحقیق القول في توثیق ابن حبان ،مستور

 .» ٩٥٢ « رقم ٣/١٧٦إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ) ١(

 .» ٣٧٤٣ « رقم ٧/٢٥٢تاریخ بغداد ) ٢(

 .المصدر السابق نفس الموضع) ٣(



  
 

  
} ١٩٠ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

  .)٥( بأس به ل�س :عنه ا�ار� عثمان وقال

و ـه :آخر وضعـم � وقال ،ديثهـح ي�تب ،ل�س به بأس :هعن ر�مـم أ� ابن قالو

  .)٦( ثقة

  

  .)٧(ثقة  :هعن ا�وري قالو

  .)٨( ضعيف عمار ابن وقال

  .)٩(صدوق  :ا�خاري وقال

   .)١(منه  أنبل وابنه ،به بأس ال :العج� وقال

 ،و�يع وـأب ثنادـح :بد ا�لكـهشام بن ع ا�و�د أبو دثناـح :قوب بن سفيانيع وقال

  .)٢( ثقة و�ن

  .)٣( ثقة :داود أبو وقال

  .)٤(به  �تج وال ،حديثه ي�تب :ا�رازي حاتم أبو وقال

  .)٥( بأس به ل�س :ال�سا� وقال

 ال هوحديث ،�ستقيمة وروايات ،صا�ة أحاديث هذا و�يع وأل� :وقال ابن عدي

 ابنه عنه يرو�ه ما و�مة ،فأذكره منكرا ثهيحد � أجد و�م ،صدوق وهو ،به بأس

  .)٦( ا�اس من ا�قات و�يع غ� عنه حدث وقد ،و�يع

                                                                                                                                           

 .» ٢١٧٥ « رقم ٢/٥٢٣الجرح والتعدیل ) ٤(

 .» ٣٧٤٣ « رقم ٧/٢٥٢تاریخ بغداد   ،» ٣٥٢ « رقم ٢/١٦٣الكامل البن عدي  )٥(

 .» ٣٥٢ « رقم ٢/١٦٢الكامل البن عدي ) ٦(

 .» ١٢٥٦ « رقم ١/١٩٦) ٧(

 .» ٣٧٤٣ « رقم ٧/٢٥٣تاریخ بغداد ) ٨(

 .» ١٢٦ « رقم ٣٩٤الكبیر ص/ الترمذي علل) ٩(

 .» ١٠٨ « رقم ٢/٦٧تهذیب التهذیب ) ١(

 .٣/١٣١المعرفة والتاریخ ) ٢(

 .» ٤٣٥ « ،» ٤٠٣ « رقم ١/٢٧١سؤاالت اآلجري ألبي داود ) ٣(

 .» ٢١٧٥ « رقم ٢/٥٢٣الجرح والتعدیل ) ٤(

 .» ٩١٠ « رقم ٤/٥١٩تهذیب الكمال ) ٥(

 .» ٣٥٢ « رقم ٢/١٦٣ الرجال ضعفاء في الكامل) ٦(



  
 

  
} ١٩١ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

 كث� هو ،��ء ل�س :فقال ا�راح أ� و�يع ؟ عن ا�ارقط� سألت :ال�قا� وقال

  .)٧(ال  :قال يعت� به ؟ :قلت ،ا�وهم

 ،ا�راسيل و�رفع ،سانيداأل يقلب �ن :وقال ،)٨(ا�جروح� �  حبان ابنأورده و

  .�لحديث وضا� �ن أنه مع� بن �� وزعم

  .)٩( صدوق :وقال ا�ه�

  .)١٠(صدوق يهم  :وقال ابن حجر

  .ماجه وابن ،وال�مذي ،داود أبوو ،و�سلم ،ا�فرد دباأل � ا�خاري � وروى

  .)١( مات سنة �س و�قال سنة ست وسبع� ومئة

  :* ال�جيح

ألنه رأي  ،وا�راجح فيه جانب ا�عديل ،قد تعارض � ا�راوي ا�رح وا�عديل :قلت

  ،�هور األئمة
َ
  .فأذكره منكرا حديثه � أجد �مو :حديثه ابن عدي وقال َ�َ وقد س

 
�
فجمهور  ،فهذا ال ي�بت عنه ،أنه رماه با�وضع من ا ما روي عن ابن مع�وأم

نه رماه أ عنه أحد منهم و�م يذكر ،بن �ليحنه أقوا� � ا�راح أصحابه قد نقلوا ع

 ،و�م يذكر ابن حبان وال اإلدر�� سندهما إ� ابن مع� ح� ننظر فيه ،با�وضع

 
ُ

 ،مع �الفته �قل أصحابه عنه ،بغ� سند صحيحبن مع� عن اهذا القول  فنقل

  .والعدم هو سواءٌ 

وقد علمت أن  ،ا�ين ت�لموا فيه ،ا�ديثفهو ح�ية عن أئمة  :األزدي لوأما قو

 �ر�مه ف ،�كنه �م يذكر أن بعضهم وثقه � ا�قابل ،كما سلف ،بعضهم ضعفه

  .من اإلنصاف

واهللا  ،و�وه ،صدوق أو ل�س به بأس :وأعدل األقوال فيه عندي قول من قال فيه

  .أعلم

***  

                                                           

 .» ٦٧ « رقم ٦١سؤاالت البرقاني للدارقطني طبعة مكتبة الفاروق ص/ )٧(

 «قال أبو سعـد اإلدریسي في كتابه  :وقال عـالء الدین مغلطاي ،١/٢١٩ المجـروحــین) ٨(

كان وضاعا  :وقال ،كذبه یحیى بن معین ،یروي عن یزید بن أبي زیاد :» تاریخ سمرقند

 .» ٩٥٢ « رقم ٣/٧٥ال تهذیب الكمال إكم .للحدیث

 .» ١١٠٣ « رقم ١/٢٠١الضعفاء  في المغني) ٩(

 .» ٩٠٨ « رقم ١٣٨تقریب التهذیب ص/) ١٠(

 .» ٩١٠ « رقم ٤/٥٢٠تهذیب الكمال  )١(



  
 

  
} ١٩٢ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

  سليمان بن جعفر»   ٤ م بخ «  )٦(
�
 ا�ض

َ
 ،ا�ر�ش ب� �و� ا��ي سليمان أبو ،�ب

  .إ�هم ف�سب ،ضبيعة ب� � ي�ل �ن

  .و�اعة ،عرجاأل ق�س بن و�يد ،ا�ر�ريسعيد و ،ا�نا� ثابت عن روى

  .و�اعة ،ا�رزاق وعبد ،مهدي بن ا�ر�ن وعبد ،ا�بارك ابن عنهروى و

 ،ا�ديث � ي�ذب ال و�ن ،ا�سلف بعض � �ا�ل فيه �ن :األزدي * قال

 نظر فيها وغ�ه ثابت عن حديثه فعامة ا�ديث وأما ،وا�رقائق ا�زهد عنه و�ؤخذ

  .)٢( ومنكر

 بلغنا :سليمان بن عفرـ� قيل :زريـا� شجاع نـب مدـ� بن �ـا� قال :* قلت

  .)٣( �ك يا بغضا ول�ن ،الـف ،ا�شتم اـأم :فقال ،مرـوع ،ب�ر أبا �شتم أنك

  .)١( فهذا غ� صحيح عنه :قال ا�ه�

 بنا إسحاق حدثنا ،سفيان بن ا�سن حدثنا :)٢(ا�قات  كتاب � حبان ابن وقال

 إ� أ� بعث� :قال أبيه يدي ب� هارون بن يز�د بن جر�ر حدثنا :قال ،��ل أ�

 ا�سب أما :قال ،وعمر ب�ر أبا �سب أنك بلغنا :� فقلت ا�ضب� سليمان بن جعفر

  .ا�مار مثل راف� هو �ذاو :قال ،شئت ما ا�غض ول�ن ،فال

 جعفر أ� من :فقال ،زر�ع بن يز�د �لس � كنا :ا�قدام بن األشعث أ�د أبو وقال

 وجعفر ،االع�ال إ� ي�سب ا�وارث عبد و�ن ،يقر�� فال ،وعبد ا�وارث سليمان بن

  .)٣(ا�رفض  إ� ي�سب

 جعفر �ديث ي�شط ال مهدي بن ا�ر�ن عبد رأيت :القطان سنان بن أ�د قالو

  .)٤( حديثه أس�ثقل وأنا :سنان بن أ�د قال ،سليمان بن

  .)٥( حديثه بعض � �الف :اهللا عبد قال :ا�خاري قالو

 :يقول حرب بن سليمان إن :� قيل ،به بأس ال :حنبل بن أ�د عن طالب أبو قالو

 عبد عن ين� �ن ،عنه ين� ي�ن �م ز�د بن �اد :فقال ،حديثه ي�تب ال

                                                           

 .» ٩٩٣ « رقم ٣/٢١٩إكمال تهذیب الكمال ) ٢(

 .» ٣٤٣ « رقم ٢/١٤٥الكامل البن عدي ) ٣(

 .٨/١٧٦سیر أعالم النبالء ) ١(

)٦/١٤٠) ٢. 

 .» ٢٣٥ « رقم ١/٢٠٥الضعفاء للعقیلي ) ٣(

 .» ١٩٥٧ « رقم ٢/٤٨١الجرح والتعدیل ) ٤(

 .»٢١٦١« رقم ٢/١٩٢ للبخاري الكبیر التاریخ) ٥(



  
 

  
} ١٩٣ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

 ،� فضل � بأحاديث �دث و�ن ،ي�شيع �ن إنما ،جعفر عن ين� وال ،وارثا�

 وقد ،�عها قد �ن نعم :قال ،رقاق حديثه �مة :فقلت ،� � يغلون ا��ة وأهل

 سمع أدري فال ،ش�ئا عنه �� من أسمع �م أ� إال وغ�ه ،ا�ر�ن عبد عنه روى

  .)٦( ؟ ال أم منه

  .ثقة :مع� بن �� عن )٨( عبدة بن وا�ليث ،)٧( خيثمة أ� بن ب�ر أبو وقال

 ي�تب ال سعيد بن �ـ� �نو ،ثقة :مع� بن �ـ� نـع ا�وري عباس وقال

  .)٩( ديثهـح

  

  .)١(و�ن �ستضعفه  ،�ن �� بن سعيد ال يروي عنه :وقال � �وضع آخر

 وفيها ،�راسيل و�تب ،ثابت عن أ�� :ا�دي� بن � عن ال�اء بن ا�سن أبو وقال

  .)٢( وسلم عليه اهللا ص� ا�� عن ثابت عن مناك� أحاديث

  .)٣( ي�شيع و�ن ضعف و�ه ثقة �ن :سعد بن �مد وقال

  .)٤( ضعيف هو :عمار بن اهللا عبد بن �مد وقال

  .)٥(�ن ال ي�تب  ،و ثقة متماسكـوه ،اديث منكرةـروى أح :ا�ـوزجـوقال ا�

  .)٦(و�ن ي�شيع  ،ثقة :وقال العج�

 وقد عندنا ثقة فقال ا�ضب� سليمان بن جعفر عن عليا سألت :وقال ابن أ� ش�بة

  .)٧(عنه  يروى ال سعيد بن �� �ن

                                                           

 .» ٣٤٣ « رقم ٢/١٤٥الكامل البن عدي  ،» ١٩٥٧ « رقم ٢/٤٨١الجرح والتعدیل ) ٦(

 .» ١٩٥٧ « رقم ٢/٤٨١الجرح والتعدیل ) ٧(

 .» ٣٤٣ « رقم ٢/١٤٥لكامل البن عدي ا) ٨(

 .»٣٥٣٣« رقم ٢/١٠٤ الدوري بروایة معین ابن تاریخ) ٩(

 .» ٩٤٣ « رقم ٥/٤٧تهذیب الكمال ) ١(

 .» ١٩٥٧ « رقم ٢/٤٨١الجرح والتعدیل ) ٢(

 .»٣٣١٠« رقم الترجمة ٧/٢١٢ الكبرى الطبقات) ٣(

 .» ٤ « رقم ٤٤/فیه الحدیث ونقاد العلماء اختلف من ذكر) ٤(

 .» ١٧٣ « رقم ١١٠أحوال الرجال ص/) ٥(

 .» ٢١٢ « رقم .٩٧/ص الهیثمي بترتیب للعجلي الثقات تاریخ) ٦(

 .» ١٤ « رقم ٥٣ص/ شیبة أبي ابن سؤاالت) ٧(



  
 

  
} ١٩٤ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

 عنه ذكرت إنما فيه خطأ � وال ،ا�ديث � عليه يطعن أحدا �سمع �م :ال�ار وقال

  .)٨(فمستقيم  حديثه وأما ،شيعيته

 � ا�تقن� ا�قات من سليمان بن جعفر �ن :وقال ،)٩(�قات � ا حبان ابنوذكره 

 ،مذهبه إ� بداعية ي�ن و�م ،ا�يت أهل إ� ا�يل ي�تحل �ن أنه غ� ،ا�روايات

 و�م ،بدعة فيه �ن إذا ا�تقن ا�صدوق أن خالف أئمتنا من ا�ديث أهل ب� ول�س

 االحتجاج سقط بدعته إ� د� فإذا ،جائز بأخباره االحتجاج أن إ�ها يدعو ي�ن

 إ�ها و�دعون ا�دع ي�تحلون �نوا �ن �اعة حديث تر�وا ما العلة و�ذه ،بأخباره

 �م نهمأ غ� سواء و�نتحا�م انتحا�م ثقات بأقوام واحتججنا ثقات �نوا و�ن

 و�ن عذبه شاء إن ر�ه و�� ب�نه العبد وانتحال ،ي�تحلون ما إ� يدعون ي�ونوا

 � ذكرناه ما حسب � ثقات �نوا إذا عنهم ا�روايات قبول وعلينا ،عنه عفا شاء

  .كت�نا من �وضع غ�

 وهو ا�ديث حسن وهو كث�ة وروايات صالح حديث و�عفر :وقال ابن عدي

 � ا�رقيق ا��م عنهم فحفظ ا��ة زهاد وجا�س ا�رقاق و�ع ال�شيع � معروف

 من فيه ذكر وا�ي ،به بأس ال أنه وأرجو حاتم بن سيار عنه ذ�ك يرو�ه ا�زهد

 فضائل � روى وقد شي� أنه � بها �ستدل ال� رواها ال� وا�روايات ال�شيع

 منكرا منها �ن وما با�نكرة ل�ست وأحاديثه بعضها ذكرت كما أيضا ا�شيخ�

  .)١( حديثه يقبل أن �ب �ن عندي وهو عنه ا�راوي من فيه ا�الء فلعل

 بنا ومن �� ،ضعفه � عمار ابن من جعفر � ا�الف وهذا :شاه�وقال ابن 

 :قال؟ وعمر ب�ر أبا �شتم :� قيل أنه عنه يروى ألنه ا�ذهب لعلة تر�ه � سعيد

 �ن :ا�رزاق لعبد وقيل ،ا�رزاق عبد أستاذ وهو ،شئت ما بغضا ول�ن ،ال شتما

 إال حديثه � طعن نم رأيت وما ،سليمان بن جعفر من :؟ فقال ال�شيع أخذت

  .)٢( ا�وص� عمار بن اهللا عبد بن �مد

 ما و� �شيع فيه وغ�ه القطان �� ضعفه �شهور ثقة صالح صدوق :ا�ه� وقال

  .)٣(ي�تب  ال و�ن ينكر
                                                           

 .» ١٤٥ « رقم ٩٨ ،٢/٩٧تهذیب التهذیب ) ٨(

)١٤١ ،٦/١٤٠) ٩. 

 .» ٣٤٣ « رقم ٢/١٥٠ الرجال ضعفاء في الكامل) ١(

 .٧٩البن شاهین ص/ فیه الحدیث ونقاد العلماء فاختل من ذكر) ٢(

 .»١١٤٤« رقم ١/٢٠٩ الضعفاء في المغني) ٣(



  
 

  
} ١٩٥ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

  .)٤( صدوق شي� :وقال أيضا

   .)٥(  ي�شيع �ن �كنه زاهد صدوق :حجر ابن وقال

  .)٦(مات سنة ثمان وسبع� ومئة 

  

  :ال�جيح *

 جانب فيه ا�راجحو ،قد تعارض � ا�راوي ا�رح وا�عديل كما سلف :قلت

 �� ألن فمرجوح ،� القطان �� تضعيف وأما ،ا�مهور رأي ألنه ،ا�عديل

 ،وتضعيف ابن عمار � أيضا �رجوح ،)١( ا�رجال نقد � جدا متعنت القطان

وابن عمار  ،تضعيف القطانأن  شاه� ابنُ  ب�وقد  ،�هور األئمة�خالفته قول 

 ال�ار ا�سابق هو�ؤ�د ،أي ل�شيعه ؛لعلة ا�ذهب�عفر 
ُ
   .�م

  :و�يان ذ�ك فيما ي� ،ل بغ� إنصاف كعادتهـت�لم � ا�رجاألزدي فإنه ا ـوأم 

 ،فقد أصاب ،إن �ن يقصد به �شيعه ،» ا�سلف بعض � �ا�ل فيه �ن « :فقو�

ـ وما أراه و�ن �ن يقصد با�حا�ل حطه � ا�شيخ�  ،�ع�هذا ا ادوما أراه قد أر

 و�ية ما نقموا عليه بغضه �لشيخ� ر� اهللا عنهما ،فال ي�بت عنه ،أراد إال هذا ـ

  .كما سلف

 تعنتففيه  ،» وا�رقائق ا�زهد عنه و�ؤخذ ،ا�ديث � ي�ذب ال و�ن « :وأما قو�

 
َ
� 

�
وقد وثق  ،ثقة :و�� قو�م ،ال ي�ذب :�مقو ،شاسع ب� بونفثم  ،من األزدي �

   .كما سلف ،ا�مهور جعفرا

                                                           

 .»٦٨« رقم ٦٠/ص موثق وهو فیه تكلم من أسماء ذكر) ٤(

 .»٩٤٢« رقم ١٤٠/ص التهذیب تقریب) ٥(

 .»٣٣١٠« رقم الترجمة ٧/٢١٢ الكبرى الطبقات) ٦(

 قد رأیته فإذا ،الرجال نقد في متعنتا سعید بن یىیح كان: الذهبي اهللا عبد أبو الحافظ قال) ١(

 فقد ،فیه غیره قول ترى حتى أمره في فتأنَّ  ،أحدا لین إذا أما ،علیه فاعتمد ،شیخا وثق

 أعالم سیر .الشیخان بهم احتج وجماعة ،منبه بن وهمام ،یونس بن إسرائیل مثل لین

   .٩/١٨٣ النبالء

 فإن ،أمره في فتأن ،أحدا لین إذا أما ،به فتمسك ،شیخا سعید بن یحیى وثق إذا :أیضا وقال

للذهبي  اإلسالم تاریخ .قد لین مثل إسرائیل وغیره من رجال الصحیح جدا متعنت الرجل

 .» ٣٤٨ « رقم ٤/١٢٤٩



  
 

  
} ١٩٦ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

 »  ومنكر نظر فيها وغ�ه ثابت عن حديثه فعامة ا�ديث وأما « :وأما قو�
َ
 رَ ف

�
 د

 :القائل ا�دي� �بنحديثه عن ثابت وحده بعض إنما ت�لم بعض األئمة �  ،عليه

فهذا قول  ،» ثابت عن مناك� أحاديث وفيها ،�راسيل و�تب ،ثابت عن أ�� «

 ،ثقة شي� أنه حا� وخالصة ،�الف �م األزدي ف�ه �ا�ل � جعفر  ،منصف

  .واهللا أعلم

***  

 ا�ي� ا�كو� عمارة أبو القاريء ا�ز�ات عمارة بن حبيب بن زةـ�»   ٤ م « )٧( 

  .والهمـم

  .و�اعة ،عمشواأل ،ا�ش�با� إسحاق وأ� ،ا�س�ي� إسحاق أ� عن روى

  .وغ�هم ،ا�ز��ي أ�د وأبو ،العج� صالح بن اهللا وعبد ،ا�بارك ابن عنهروى و

 ا�ديث � وهو ،فيه مذ�ومة حالة إ� و��سبونه ،قراءته � يت�مون :قال األزدي* 

  .)١(ا.�  ا�ديث � بمتقن ل�س ،ا�فظ �ء صدوق

�زة ا�ز�ات ثقة �  :نبلقال أ�د بن ح :قال حرب بن إسماعيل ا�كرما� :* قلت

  .)٢(ا�ديث 

  .)٣(ثقة � ا�ديث و�ك� أ�ره قراءته  :قال ا�روذي عن أ�د بن حنبلو

  .)٤( ثقة :مع� ابن قالو

  .)٥(سنة صاحب صدوقا و�ن أحاديث و�نت عنده صا�ا رجال �ن :سعد ابن وقال

  .)٦( صالح رجل ثقة :العج� وقال

حدثنا ا�طلب بن ز�اد ـ وهو ثقة ـ  :قال ،أبو نعيمحدثنا  :وقال يعقوب بن سفيان

  .)٧(حدثنا �زة ا�ز�ات وهو رجل صالح ثقة 

                                                           

 .» ٣٧ « رقم ٣/٢٨تهذیب التهذیب ) ١(

 .» ٩١٦ « رقم ٣/٢١٠الجرح والتعدیل ) ٢(

 رقم ١/٣١ع ضمن الجامع في العلل ألحمد بن حنبل العلل ألحمد بروایة المروذي المطبو ) ٣(

» ١٩١ «. 

تاریخ عثمان بن سعید الدارمي  ،» ١٦١٢ « رقم ١/٢٤٦تاریخ ابن معین بروایة الدوري ) ٤(

 رقم ٨٨سؤاالت ابن الجنید البن معین ص/ ،»  ٢٨٩ « رقم ١٠٢عن ابن معین ص/

» ٤١٦ .« 

 .» ٢٦٨٨ « رقم ٦/٣٥٩الطبقات الكبرى  )٥(

 ..» ٣٣٢ « رقم ١٣٣/ص الهیثمي بترتیب للعجلي الثقات تاریخ) ٦(



  
 

  
} ١٩٧ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

  .)٨( بأس به ل�س :ال�سا� وقال

 قراءة ي�ره )٩( يز�د �ن :يقول سنان بن أ�د :يقول داود أبا سمعت :اآلجري وقال

 بن ا�ر�ن عبد سمعت :يقول سنان بنا وسمعت :داود أبو قال ،شديدة كراهية �زة

 قيل ،و�طنه ظهره ألوجعت �زة قراءة يقرأ من � سلطان � �ن �و :يقول مهدي

  .)١(�سأ�ونه  ا�تو� بنا أيوب ي�ء :قال؟  سعيد أبا يا تنكر ما :�

  .)٢( بأثر إال حرفا �زة قرأ ما :وقال ا�وري

  .)٣(�زة  قراءة ا�كوفة من �رج أن ألشت� إ� :در�د ابن وقال

 من و�ن ،بالقراءات زمانه أهل علماء من �ن :وقال ا�قات � حبان ابن كرهوذ

  .)٤(و�س�  وور� وفضال عبادة اهللا عباد خيار

  .)٥( �مزة إال ا�كوفة أهل عن ا�الء يدفع اهللا أن أحسب ما فضيل ابن وقال

 من �اعة ذمه وقد ،ا�ديث � بمتقن ل�س ،ا�فظ �ء صدوق :ا�سا� وقال

  .)٦( القراءة من باختياره ا�صالة بعضهم وأبطل ،القراءة � ا�ديث أهل

  .)٧( ئةوم و�س� ست سنة مات

  .روى � ا�ماعة إال ا�خاري

  :* ال�جيح

                                                                                                                                           

 .٣/١٨٠المعرفة والتاریخ ) ٧(

 .» ١٥٠١ « رقم ٧/٣١٦تهذیب الكمال ) ٨(

 .هو ابن هارون) ٩(

قال الحافظ شمس  :قلت ،» ٥٠٧ « رقم ١/٣٠٧ألبي داود  اآلجري عبید أبي سؤاالت) ١(

 ،السكت من فیها لما حمزة قراءة لعلماءا من طائفة كره  :الدین أبو عبد اهللا الذهبي

 على االتفاق الیوم استقر ثم ،وأشیاء ،ـ اإلمالة ـ واإلضجاع الرسم واتباع ،المد وفرط

 .٧/٩١ النبالء أعالم سیر .قبولها

 .» ٣٨ « رقم ٧/٩٠ النبالء أعالم سیر) ٢(

 .» ٣٧ « رقم ٣/٢٨تهذیب التهذیب ) ٣(

)٦/٢٢٨) ٤. 

 .» ٣٨ « رقم ٧/٩١ النبالء أعالم سیر) ٥(

 .» ٣٧ « رقم ٣/٢٨تهذیب التهذیب ) ٦(

 .٦/٢٢٨ حبان البن الثقات ،» ٢٦٨٨ « رقم ٦/٣٥٩الطبقات الكبرى البن سعد  )٧(



  
 

  
} ١٩٨ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

وقول ابن سعد فيه �رجوح  ،�هور األئمة ألنه رأي  ،ا�راجح � �زة أنه ثقة :قلت

 ،ألنه مـن ا�تعن�� � ا�قدو�ذا قول ال�سا� فيه �رجوح  ،�خالفته رأي ا�مهور

  .»١«م ـدم � رقـهد كما تقـفال ي�اد يوثق رجـال إال بعد ا�

أحد ا� الطعن �  فلم �سبقهما ،وأما �م ا�سا� واألزدي � �زة فغ� مقبول

 ،وقد استقر اإل�اع � قبو�ا كما قال ا�ه� ،و�نما ت�لم بعضهم � قراءته ،�زة

  .واهللا أعلم ، قراءته كما سلفوأث� ا�وري �

***  

  .ا��ي ا�ض� عمر أبو العائذي عمرو بن �زة»  س د م « )٨(

  .هشام بن ا�ارث بن عبدا�ر�ن بن وعمر ،وائل بن وعلقمة ،أ�س عن روى

  .وغ�هم ،وشعبة ،عرا�األ وعوف ،عمرو ابنه عنهروى و

  .)١(ضعيف  ا�ض� �زة :األزدي * قال

  .)٢( شيخ :حاتم أبو قال :* قلت

  .)٣( ثقة :ال�سا� وقال

  .)٤( ا�قات � حبان ابن وذكره

  .)٥(ثقة  :وقال ا�ه�

  .)٦(صدوق  :وقال ابن حجر

  .وال�سا� ،داود وأبو ،روى � �سلم

  

  :* ال�جيح

فال ي�اد  ،وهو مـن ا�تعن�� � ا�قد ،فقد وثقه ال�سا� ،ا�راجح فيه أنه ثقة :قلت

 ،إال ب�هان توثيقهفال يعدل عن  ،» ١ «بعد ا�هد كما تقدم � رقم يوثق رجـال إال 

  .»١«كما تقدم � رقم  ،�عنته � نقد ا�رجالوقول أ� حاتم فيه �رجوح 

                                                           

 تصحف یكون أن أخشى :وقال  ابن حجر عقبه ،» ٤٧ « رقم ٣/٣٢تهذیب التهذیب ) ١(

 .حمزة النصیبي متروك :قلت ،النصیبي بحمزة

 .» ٩٢٩ « رقم ٣/٢١٢ الجرح والتعدیل) ٢(

 .» ١٥١١ « رقم ٧/٣٣٦تهذیب الكمال ) ٣(

 .٤/١٦٩ حبان البن الثقات) ٤(

 .» ١٢٤٧ « رقم ١/٢١١الكاشف ) ٥(

 .» ١٥٣٠ « رقم ١٨٠تقریب التهذیب ص/) ٦(



  
 

  
} ١٩٩ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

 ،فال أعلم � � تضعيفه سلفا ،فمردودـ إن ثبت عنه ـ وأما تضعيف األزدي � 

ظ ابن حجر ـفاـل�ن أبدى ا�  ،و�يف ي�ون ضعيفا من وثقه ال�سا� ؟ !!

 م�وك متهم با�وضع واألخ� ،ا�صي� �مزة وهو أن �زة ا�ض� تصحفاحتماال 
�ك� ال أس�بعد أن ي�ون  ،فلو �ن �م األزدي فيه ��ن � �له و�وضعه ،)٧(

 ،ا�قصود � �م األزدي هو �زة ا�ض� فقد ت�لم األزدي فيمن هو أوثق منه

  .واهللا أعلم ،وأحفظ

***  

 ــا�ُ  زدياأل ر�اح نـب �سـق نـب ا�ـخ»  س ق تم د م « )٩(
�
   :و�قال ،)١( ا�د

  .ا��ي )٢( الطا�

  

  .وغ�هم ،وقتادة ،دينار بن وعمرو ،بن أ� ر�اح عطاء عن روى

 بنا و�سلم  ،ا�كب� هض�ـا� ن� بن و� ،ق�س بن نوح وهـخأ نهـعروى و

  .براهيمإ

 ونوح ،نوح أخوه عنه روى ،مناك� فيها قتادة عن ق�س بن خا� :األزدي * قال

  .)٣(صدوق 

  .ثقة :)٥(والعج�  ،)٤( مع� ابن قال :* قلت

  .)٦( بأس به ل�س :ا�دي� ابن قال :شاه� ابن وقال

  .)٧(ا�قات  � ابن حبان وذكره

  .)٨(ثقة  :وقال ا�ه�

                                                           

 .» ١٥٠٢ « رقم ٧/٣٢٣تهذیب الكمال ) ٧(

 حدان إلى ذه النسبةه ،االلف بعد نون آخرها وفي ،المهملتین الدال وتشدید ،الحاء بضم) ١(

 .٢/١٨٤ للسمعاني األنساب .بصریون وعامتهم من األزد وهم

 من قبیلة ،طاحیة بني إلى النسبة هذه ؛المهملة الحاء آخرها وفي ،المهملة الطاء بفتح) ٢(

 .٤/٢٦المصدر السابق  األزد

 .» ٢١١ « رقم ٣/١١٣تهذیب التهذیب ) ٣(

 .» ٣٠٨ « رقم ١٠٦ن معین ص/تاریخ عثمان بن سعید الدارمي عن اب) ٤(

 .» ٣٦٧ « رقم ١٤١/ص الهیثمي بترتیب للعجلي الثقات تاریخ) ٥(

 .» ٣٠٥ « رقم ١١٦تاریخ أسماء الثقات البن شاهین ص/) ٦(

 .٦/٢٥٩ حبان البن الثقات) ٧(



  
 

  
} ٢٠٠ {
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  .)٩(صدوق يغرب  :وقال ابن حجر

  .قون سوى ا�خاريروى � ال�مذي � ا�شمائل وا�ا

  

  :* ال�جيح

فث�تت � بذ�ك  ،غ�هماو ،والعج� ،فقد وثقه ابن مع� ،ا�راجح فيه أنه ثقة :قلت

  .ظاهرفال يزحزح عنها إال ب�هان  ،رتبة ا�قة

 ،هفهو �م �م أره لغ� ،األزدي من أن � أحاديثه عن قتادة مناك� ذكرهوأما ما 

إنما  ،فما � من روى ا�ناك� يضعف ،رجلفال يقدح � ا�  ،و� فرض صحته

  .يضعف من ك�ت ا�ناك� � حديثه

***  

 يز�د :و�قال ،ا�� ا�سه� :و�قال ،ا�خزو� سماعيلإ بن ز�اد»  ق ت م عخ « )١٠(

  .سماعيلإ بن

 ،جر�ج ابن عنهروى و ،عتيق بن وسليمان ،جعفر بن عباد بن �مد عن روى

  .وا�وري

  .)١( نظر فيه :زدياأل الفتح أبو * قال

  .)٢( ضعيف :ابن مع� قالو :قلت* 

  .)٣( معروف �كة أهل من رجل :ا�دي� بن � وقال

   .)٤( حديثه ي�تب :حاتم أبو وقال

  

  .)٥(��ء  حديثه ل�س :سفيان بن يعقوب قالو

  .)٦(بأس  به ل�س :ال�سا� وقال

                                                                                                                                           

 .» ١٣٥٧ « رقم ١/٢٣٠الكاشف ) ٨(

 .» ١٦٦٨ « رقم ١٩٠تقریب التهذیب ص/) ٩(

 .٥/٩٥لمغلطاي  إكمال تهذیب الكمال) ١(

 .» ٢٣٧٢ « رقم ٣/٥٢٥الجرح والتعدیل ) ٢(

 .» ٢٠٢٣ « رقم ٩/٤٢٩تهذیب الكمال ) ٣(

 .» ٢٣٧٢ « رقم ٣/٥٢٥الجرح والتعدیل ) ٤(

 .٣/١٠٤المعرفة والتاریخ ) ٥(

 .» ٢٠٢٣ « رقم ٩/٤٣٠تهذیب الكمال ) ٦(



  
 

  
} ٢٠١ {
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  .)٧(ا�قات  � حبان ابن وذكره

وأبو  ،وقواه ال�سا� ،ضعفه ابن مع� :وقال ، )٨( � ا�ضعفاءأورده ا�ه� � ا�غ� و

  .حاتم

فقد نقل ابنه عن ابن مع�  ،بل �نه ،ما أبو حاتم فما قواهوأ ،ال�سا� فنعم اأم :قلت

يع�  :قلت ،حديثه ي�تب إسماعيل بن ز�اد :يقول أ� وسمعت :أنه ضعفه ثم قال

وما �ن قول ابن  ،وال يطرح ،ديثهأنه مع تضعيف ابن مع� � ي�تب حأبو حاتم 

ولعل ا�ي دفع  ،وهو اإلمام ا�افظ ،مع� � ا�راوي �خ� � أ� حاتم كيف

هذه العبارة  قد أطلقن أبا حاتم قول أ� حاتم بأنه تقو�ة �لرجل أ ا�ه� إ� تفس�

 :)١(ا�ر��  هاشم بن أ�د و�دل � ذ�ك أنه قال � ،نعتهم ب�لمة صدوق � رجال

 شبابةو�  ،)٢( حفصة �أ بن سا�مو�ذا قال �  ،به �تج وال حديثه ي�تب صدوق

   .)٣(سوار  بن

 بنا اهللا عبد بن فقد قال � أجلح ،و�طلقها أيضا � من � حديثهم ل� :قلت

 بن ا�ارثوقال �  ،)٤(به  �تج وال حديثه ي�تب ،بالقوى ل�س ،ل� :حجية

و�ذا قال �  ،به �تج وال حديثه ي�تب ،بالقوى �سل :)٥( ا��ي يادياإل عبيد

  .)٦( حزم �أ بن سهيل

كما زعم ا�افظ ال تقو�ته  ،وهو تلي� ا�رجل ،و��جح عندي أنه أراد ا�ع� ا�ا�

  .نه ب� � قول ابن مع�وأ ،أبو عبد اهللا ا�ه�

  .)٧(ل�  :وقال ا�ه�

   .وقال ضعفه �� بن مع� ،)٨( وأورده � ديوان ا�ضعفاء وا��و��

                                                           

 .٦/٣٢٠ حبان البن الثقات) ٧(

 .» ٢٢٢١ « رقم ١/٣٧٢) ٨(

 .» ١٧٨ « رقم ٢/٨٠ والتعدیل الجرح) ١(

 .» ٧٨٢ « رقم ٤/١٨٠ المصدر السابق) ٢(

 .» ١٧١٥ « رقم ٤/٣٩٢ المصدر السابق) ٣(

 .» ١٣١٧ « رقم ٢/٣٤٧ المصدر السابق) ٤(

 .» ٣٧١ « رقم ٣/٨١ والتعدیل الجرح) ٥(

 .» ١٠٦٤ « رقم ٤/٢٤٨ المصدر السابق) ٦(

 .» ١٦٨٣ « رقم ١/٢٨١الكاشف ) ٧(

 .» ١٤٨٩ « رقم ١٤٧ص/) ٨(



  
 

  
} ٢٠٢ {
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  .)٩( صدوق �ء ا�فظ :وقال ابن حجر

اكتفاء ضمن األسماء ال� حذفها من ا��ان  ،)١٠( �سان ا��انأواخر وأورده � 

  ،بذكرها � تهذيب ا�كمال
َ
  .يدل � أنه جنح إ� تضعيفه م� وصنيعه �

  .ماجة نواب ،وال�مذي ،و�سلم ،العباد أفعال خلق � روى � ا�خاري

  :* ال�جيح

جانب وا�راجح فيه  ،كما سلف ،هذا ا�راوي قد تعارض فيه ا�رح وا�عديل :قلت

 ،فإن قيل كيف ي�ون ا�راجح فيه جانب ا�رح ،األئمة�هور ألنه رأي  ،ا�رح

و�نما اس�شهد به فأخرج �  ،أجيب بأن �سلما ما احتج به ،وقد خرج � �سلم

  .)١(القدر � حديثا واحدا

ال�مذي �وصوف  :قلت ،)٢(قد صحح ال�مذي حديثه � ا�امع  :ن قيلفإ

  .)٤(وابن القيم  ،)٣(ا�افظ أبو عبد اهللا ا�ه� �ساهله نص �  ،بال�ساهل

و�نما ذكره �  ،قد وثقه ابن حبان أجيب بأن ابن حبان �م ي�ح بتوثيقه :فإن قيل

ن ابن أل ،قدم ش�ئا وال يؤخروذكره �لراوي � كتابه هذا ال ي ،كتاب ا�قات فقط

جانب ا�قات خلقا من و�نما ذكر فيه إ�  ،حبان �م يذكر � كتابه ا�قات فقط

فالن  :فيقول ،ال يعرفهمهو نفسه وأورد فيه رجاال  ،و�ما حاال ،ا�جهول� إما عينا

أوردهم رجاال وذكر فيه أيضا  ،)٥(أو �و ذ�ك  هو من ابن وال ،هو من أدرى شيخ ال

  .)٦( كتاب ا�جروح�� 

                                                           

 .» ٢٠٥٤ « رقم ٢١٨تقریب التهذیب ص/) ٩(

 .» ٨٤١ « رقم ٩/٣٠٤) ١٠(

 .» ٢٦٥٦ «  برقم ٤/٣٥٠ أخرج مسلم حدیثه في كتاب القدر )١(

 «في باب  ،في كتاب القدر :أحــدهما ؛أخرج الترمـذي حدیثه في موضعین من الجامع) ٢(

في  :واآلخر ،حدیث صحیحهذا  :وقال عقبه ،» ٢١٦٤ « حدیث رقم ٤/٦٣»  ١٩

وقال  ،» ٣٣٠١« حدیث رقم ١٩٠ ،٥/١٨٩كتاب التفسیر في باب ومن سورة القمر 

 .هذا حدیث حسن صحیح :عقبه

 .٨٣الموقظة في علم مصطلح الحدیث ص/) ٣(

 .٢/٣١٧زاد المعاد ) ٤(

 ،٣٦٣ ،٣٥٨ ،٣٤٢ ،٣٤١ ،٣١٨ ،٢٦٥ ،٢٣٨ ،١٤٦ ،١٢٦ ،٤/٣٧الثقات ) ٥(

٤٩٧ ،٤٩٤ ،٤٥٩ ،٤٥١ ،٤٢٨ ،٤٢٥ ،٣٨٢ ،٣٧٠ ،٣٦٧ ،٢٠٧ ،٥/١٢٩، 



  
 

  
} ٢٠٣ {
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 ،تضعيف ا�رجل :أحدهما ؛�نفيقصد به واحدا من أ�ر ،فيه نظر :وأما قول األزدي

فإن �ن يقصد  ،تعديل أووعدم ا�زم فيه �رح  ،ا��م عليها�وقف �  :خرواآل

ا�وقف فال �ء  بهو�ن �ن يقصد  ،فيكون �وافقا �مهور األئمة ،بقو� تضعيفه

  .فيه

  .واهللا أعلم ،راوي أنه ل� ا�ديثوخالصة حال ا�

***  

  ا�عافري ��ك بن �حبيل»  س ت د م بخ « )١١(
َ
 األ

ْ
  .ا��ي �مد أبو ي� وِ رَ ـج

 ـا�ُ  عبدا�ر�ن أ� عن روى
ُ
  .وغ�هم ،رـ�م بن وا�عمان ،ر�اح بن و� ،�ب

  .وغ�هم ،بن سعد وا�ليث ،يوبأ أ� بن وسعيد ،��ح بن حيوة عنهروى و

  .)١( ضعيف ��ك بن �حبيل زدياأل الفتح أبو * قال

  .)٢( ا�ديث صالح :حاتم أبو قال* و

  .)٣( بأس به ل�س :ال�سا� وقال

  .)٤( ا�قات � حبان ابن وذكره

  .صدوق :)٦( وابن حجر ،)٥(وقال ا�ه� 

 روايته � سماه داود أبا نأ إال ماجة ابن سوى وا�اقون دباأل � ا�خاري � روى

  .يز�د بن ل�حبي

  .وا�اقون سوى ابن ماجه ،ا�فرد األدب � روى � ا�خاري

  

  :* ال�جيح

                                                                                                                                           

٥٣٥ ،٧/١٨٨ ،٤١٨ ،٢٤٩ ،٢٣٨ ،٢٢٦ ،٢٢٢ ،١٧٠ ،١٦٦ ،١٤٦ ،٦/٦٠، 

٨/٣٦١. 

 :وقال ،١/٣٠٧وأورده في المجروحین  ،٦/٣١٧كزید بن حبان الرقي ذكره في الثقات ) ٦(

 .انفرد إذا به االحتجاج حد عن خرج حتى كثیرا یخطئ ممن كان

 .» ٥٥٦ « رقم ٤/٣٢٤تهذیب التهذیب  ،» ٣٦٨٩ « رقم ٣/٣٦٨ میزان االعتدال) ١(

 .» ١٤٩٧ « رقم ٤/٣٤١الجرح والتعدیل ) ٢(

 .» ٢٧١٧ « رقم ١٢/٤٢٣تهذیب الكمال ) ٣(

)٦/٤٤٨) ٤. 

 .» ٢٢٧٨ « رقم ٢/٨) ٥(

 .» ٢٧٦٧ « رقم ٢٦٥تقریب التهذیب ص/) ٦(



  
 

  
} ٢٠٤ {
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فقد ز�ه  ،وا�راجح فيه جانب ا�عديل ،تعارض � �حبيل ا�رح وا�عديل :قلت

فال  ،و�هما متعنت � نقد ا�رجال ،وأبو عبد ا�ر�ن ال�سا� ،أبو حاتم ا�رازي

 
ُ
� 

ْ
 ع

َ
 د

ُ
  .ب�هان ب� عديلهما �لراوي إالعن ت ل

أبو فهذا �ا شذ فيه  ،فال أعلم � � تضعيفه سلفا ،ضعيف :وال ع�ة بقول األزدي

كما قال  وخالصة حال ا�رجل أنه صدوق ،وال يقبل منه ما شذ فيه ،بال ر�ب الفتح

  .واهللا أعلم ،وابن حجر ،ا�افظان ا�ه�

***  

 ا�كو� اهللا عبد أبو ،ا�خ� ��ك أ� بن عبدا� بن ��ك»   ٤ م خت « )١٢(

  .القا�

   .وغ�هم ،عم� بن ا�لك وعبد ،ا�س�ي� إسحاق وأ� ،عالقة بن ز�اد عن روى

  .وآخرون ،آدم بن و�� ،وو�يع ،مهدي ابن عنهروى و

 ،ا�فظ �ء ،ا�ذهب �� ،القصد عن مائل أنه إال ،صدوقا �ن :زدياأل * قال

  .ا�ديث �ضطرب ،ا�وهم كث�

يقو�ون إنما خلط  :قلت �ح� بن سعيد :ا�طا� �مد بن ا�بار عبد لقا :* قلت

  .�لطا زال ما :قال ،��ك بآخرة 

  .)١( ��ك من علمه � أورع قط أحدا رأيت ما :يو�س بن ع�� وقال

  .)٢( ا�وري من ا�كوفي� �ديث أعلم ��ك :ا�بارك ابن وقال

 أ� � و��ك ،قديما إسحاق �أ من ��ك سمع :أبيه عن أ�د بن صالح وقال

  .)٣( وز�ر�ا ،و��ائيل ،زه� من أثبت إسحاق

 أ� عن ��ك إ�ك أحب أيما :� قلت سألت أ� :أبيه عن أ�د بن عبد اهللا وقال

 عن ا�سدي عن زائدة :قال ا�� ؟ عن ا�سدي عن زائدة أو ،ا�� عن إسحاق

 كيف يبا� ال ��ك و�ن ،قنهيت با�ديث حدث إذا زائدة �ن ،إ� أحب ا��

  .)٤(حدث 

                                                           

 .» ١٦٠٢ « رقم ٤/٣٦٦الجرح والتعدیل ) ١(

 .بق نفس الموضعالمصدر السا) ٢(

 .المصدر السابق نفس الموضع) ٣(

 .» ٢٥٢٠ « رقم ١/٣٢٨ألحمد  الرجال ومعرفة الجامع في العلل) ٤(



  
 

  
} ٢٠٥ {
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 �قال �ن :فقال ،عن ��ك ؟ حنبل بن أ�د سألت :صالح بن معاو�ة وقال

 أ� من ا�سماع قديم ،وا�دع ا�ر�ب أهل � و�ن شديدا ،عندي �دثا صدوقا

 :قلت ،نعم :قال منه ؟ أثبت إ�ائيل :فقلت � ،وقبل إ�ائيل ،قبل زه� ،إسحاق

  .)١( هذا � رأ� عن �سأل� ال :فقال ،؟ به �تج

  .)٢(��ك ثقة من �سأل عنه ؟  :وقال إسحاق بن منصور عن ابن مع�

 حوصاأل أ� من إ� حبأ وهو ،ثقة ��ك :مع� ابن عن ا�يثم بن يز�د وقال

  .)٣( سفيان عنهم يرو �م قوم عن يروى وهو ،ل�س يقاس هؤالء ���ك وجر�ر

 :يروي �� بن سعيد القطان عن ��ك ؟ فقال مع� بن�ح�  تلق :وقال أيضا

  .)٤( ثقة وهو ��ء �� عند ��ك ي�ن �م

 :قال؟  ��ك أو جر�ر �كإ حبأ أيما :مع� البن قلت :ا�وص� يع� أبو وقال

 :قال ثم ،��ك :قال ؟ األحوص أبو أو ��ك إ�ك أحب أيما :فقيل � ،جر�ر

  .)٥( وشعبة سفيان � بنفسه و�ذهب ،�غلطو ،يتقن ال أنه إال ثقة ��ك

 أو ـ إسحاق أ� �ـ يع�  �كإ حبأ ��ك مع� البن قلت :ا�ار� عثمان وقال

 ��كف :قلت ،و��ائيل صدوق ،أقدم وهو ،إ� أحب ��ك :قالف ؟ إ�ائيل

  .)٦( به أعلم ��ك :فقال؟  وصـاألح أبو أو منصور � �كإ بـأح

 فغ�ه خالف إذا أنه إال ،ثقة صدوق ��ك :مع� ابن عن الحص بن معاو�ة وقال

  .)٧( منه �ناإ أحب

  .)٨( بذ�ك ش�يها يقول حنبل بن أ�د وسمعت :معاو�ة قال

  .)٩(يغلط كث�ا  و�ن ،ا�ديث كث� مأ�ونا ثقة �ن :سعد ابن وقال

  .)١٠(منه  خطأ أقل و��ائيل ،إ�ائيل من أعلم ��ك :ا�دي� ابن وقال

                                                           

 .» ٧١٨ « رقم ٢/٥٧٤الضعفاء للعقیلي ) ١(

 .» ١٦٠٢ « رقم ٣٦٧ ،٤/٣٦٦الجرح والتعدیل ) ٢(

 .» ٣٢ « رقم ٣٦من كالم ابن معین في الرجال روایة ابن طهمان ص/) ٣(

 .» ٣١ « رقم ٣٦المصدر السابق ص/) ٤(

 .» ٨٨٨ « رقم ٤/٨الكامل البن عدي ) ٥(

 .» ٨٩ « ،» ٨٥ « رقم ٦٠ ،٥٩تاریخ عثمان بن سعید الدارمي عن ابن معین ص/) ٦(

 .» ٨٨٨ « رقم ٤/٨الكامل البن عدي ) ٧(

 .المصدر السابق نفس الموضع) ٨(

 .»٢٦٥٧« رقم الترجمة ٦/٣٥٥ سعد البن الكبرى الطبقات) ٩(



  
 

  
} ٢٠٦ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

بن ان ـبد ا�ر�ـع و�ن ،ن ��كـع دثـ� ال �ـ� �ن :� بن مروـع وقال

  .)١( عنه �دث مهدي

  .)٢( مائل ،ا�ديث �ضطرب ،ا�فظ �ء ��ك :ا�وزجا� وقال

  .)٣( حديث أر�عمئة � أخطأ :ا�وهري سعيد بن إبراهيم وقال

عن ��ك ش�ئا  دثاح وعبدا�ر�ن ،سمعت �� بن سعيد ما :ا�ث� �مد بن وقال
)٤(.  

  .)٥(ن�يال  �ن :ا�ه� �� بن �مد وقال

  .)٦( ا�ديث حسن و�ن ،ثقة كو� :العج� وقال

 سمع ومن ،صحيح فحديثه ،قديما منه سمع ومن ،القضاء صحيح �ن :وقال أيضا

  .)٧(االختالط  بعض سماعه ف� ،القضاء و� ما بعد منه

 فظـا�رديء  ،يح ا�كتابـصح ،دوقـص ثقة ��ك :ش�بة نـب يعقوب وقال

  .)٨(�ضطر�ه 

  

  .)٩( ��ك أصول � �ليطا رأيت :أبيه عن سعيد بن �� بن �مد وقال

 ا�ديث  كث� �ن :قال؟  �ديثه �تج ��ك :زرعة �أل قلت :حاتم أ� ابن وقال

 بواسط حدث إن ���ا :ا�صائغ فضل � فقال أحيانا يغلط ،وهم صاحب

 عن أ� وسألت :عبدا�ر�ن قال ،بواطيل تقل ال :زرعة أبو :فقال ،واطيلب حاديثبأ

   ؟ إ�ك أحب أيهما حوصاأل وأ� ��ك

                                                                                                                                           

 .» ٤٨٣٨ « رقم ٩/٢٨٣تاریخ بغداد ) ١٠(

 ١٦٠٢ « رقم ٣٦٦ ،٤/٣٦٥الجرح والتعدیل  ،» ٧١٨ « رقم ٢/٥٧٣الضعفاء للعقیلي ) ١(

«. 

 .» ١٣٤ « رقم ٩٢أحوال الرجال ص/) ٢(

 .» ٨٨٨ « رقم ٤/٨الكامل البن عدي ) ٣(

 .» ٨٨٨ « رقم ٤/٧المصدر السابق ) ٤(

 .»٥٧٧ « رقم ٤/٣٣٦تهذیب التهذیب  ،» ٢٣٨٢ « رقم ٦/٢٤٧إكمال تهذیب الكمال ) ٥(

 .» ٦٦٤ « رقم ٢١٨ ،٢١٧/ص الهیثمي بترتیب للعجلي الثقات تاریخ) ٦(

 .»٥٧٧ « رقم ٤/٣٣٦تهذیب التهذیب  ،» ٢٣٨٢ « رقم ٦/٢٤٥إكمال تهذیب الكمال ) ٧(

 .» ٤٨٣٨ « رقم ٩/٢٨٤تاریخ بغداد ) ٨(

 .» ٨٨٨ « رقم ٤/٦الكامل البن عدي ) ٩(



  
 

  
} ٢٠٧ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

  

  .)١(أ��ط � �ن وقد ،��ك :قال

 أصح و��ائيل ،و��ائيل فوقه ،زه� ،األعمش �طيء � ثقة :داود أبو وقال

   .)٢(بعد ��ك  عياش بن ب�ر وأبو ،من ��ك حديثا

  .)٣( ثقة �ن :ا�ر� براهيمإ لوقا

  .)٤( حفظه اضطرب القضاء و� و�ا ،صدوق :جزرة صالح وقال

  .)٥( بأس به ل�س :ال�سا� وقال

  .)٦( بالقوي ل�س آخر �وضع � :ال�سا� وقال

 فقيها و�ن ذ�ك خالف عنه ح� وقد ،ا�فرط ال�شيع إ� ي�سب �ن :ا�سا� وقال

 ل�س :��ك قال مع� بن �� وقال ،عثمان � ياعل يقدم و�ن ،و��شيع ،يعقل

  .)٧(خ�   فيه أحد وعمر ب�ر أ� � عليا يقدم

 عليه تغ� ،يروي فيما �طيء أ�ره آخر � �ن :وقال ،)٨( ا�قات � حبان ابن وذكره

 يز�د مثل ،�ليط فيه ل�س بواسط منه سمعوا ا�ين عنه ا�تقدم� فسماع ،حفظه

  .كث�ة أوهام فيه با�كوفة عنه ا�تأخر�ن وسماع ،األزرق و�سحاق ،هارون بن

 ت�لمأ �م ما بعض �و :� ا���ل ثم قال ه���ك �لة من حديث عدي ابنأورد و

 ا�صحة حديثه � والغالب ،ن�اراإل بعض �ليتأ �ا حديثه من � حديثه

 يتعمد أنه ال ،حفظه سوء من به أ� إنما ا�كرة من حديثه � يقع وا�ي واالستواء

  .)٩(ا�ضعف من �ء إ� فيه ي�سب أن قـ�ستح �ا ش�ئاديث ـ� ا�

  .)١(با�ت�  ل�س :ا�ا�م أ�د أبو وقال

                                                           

 .» ١٦٠٢ « رقم ٤/٣٦٧الجرح والتعدیل ) ١(

 .» ٩٣ « ،» ٩٢ « ،»٩١« رقم ١/١٧٣ داود ألبي اآلجري سؤاالت) ٢(

 .»٥٧٧ « رقم ٤/٣٣٦تهذیب التهذیب  ،» ٢٣٨٢ « رقم ٦/٢٤٧إكمال تهذیب الكمال ) ٣(

 .المصدرین السابقین نفس الموضع )٤(

 .» ٢٧٣٦ « رقم ١٢/٤٧٢تهذیب الكمال ) ٥(

 .»٥٧٧ « رقم ٤/٣٣٦تهذیب التهذیب  ،» ٢٣٨٢ « رقم ٦/٢٤٨ال تهذیب الكمال إكم) ٦(

 .»٥٧٧ « رقم ٤/٣٣٧تهذیب التهذیب  ،» ٢٣٨٢ « رقم ٦/٢٥٢إكمال تهذیب الكمال ) ٧(

)٦/٤٤٤) ٨. 

 .» ٨٨٨ « رقم ٤/٢٢الكامل ) ٩(

 .»٥٧٧ « رقم ٤/٣٣٦تهذیب التهذیب  ،» ٢٣٨٢ « رقم ٦/٢٤٨إكمال تهذیب الكمال ) ١(



  
 

  
} ٢٠٨ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

  .)٢(فرد به نو��ك ل�س بالقوي فيما ي :ا�ارقط� قالو

  .)٣( يد�س �ن :اإلش�ي� ا�ق عبد وقال

 منه سمع فمن ،�فوظه فتغ� ءالقضا و� ،صدوق أنه أ�ره و�لة :القطان ابن قالو

  .)٤(صحيح  فحديثه ،ذ�ك  قبل

  .ئةوم وسبع� سبع سنة ومات ،�سع� سنة ��ك و�

  .واحتج به ا�اقون ،وروى � �سلم � ا�تابعات ،تعليقا روى � ا�خاري

  

  :* ال�جيح

 ،وا�ي أراه أنه صدوق ،ا�مهور رأي ألنه ،ا�عديل جانب � ��ك ا�راجح :قلت

وقع هذا � حديثه بعد واليته وقد  ،وخطأه ،نما نزل عن رتبة ا�قة �ك�ة غلطهو�

  .األئمة سلف عنالقضاء كما 

 ،القصد عن مائل أنه �صيبا � �مه إال ما ذكره عنه من األزدي و�هذا ي�ون

كما سلف � �م  ،�شيعالمن  ��ك فاألزدي يع� بهذا ما ر� به ،ا�ذهب ��

 سألت :قال إبراهيم بن أع�فقد  ،�صحيح أنه ال ي�بت عنه �شيعل�ن ا ،ا�سا�

 و�قول :قال ،أحد � أحدا أفضل ال قال من أرأيت اهللا عبد أبا يا :قلت ���ا

  .)٥(وعمر ؟  ب�ر أبو فضل قد أل�س ،ال أ�قإ هذا

 � عليا يفضل أحدا أدر�ت هل اهللا عبد أبا ���ا سألت :ا�زاز وقال طالب

  .)٦(ذ�ك  سوى فيما مفتضحا �ن من إال ال :؟ قال عمرو ب�ر أ�

 أفضل وهو قدم يوم عثمان دمـق :يقول اهللا عبد بن ��ك سمعت :نعيم أبو وقال

  .)٧( القوم

د ـفق ،و ال يصح ـذا فهـالف هـنه خـا روي عـا مـوأم ،ن ��كـا صح عـذا مـفه

 بن ا�س� بنا اهللا بدـع ناثدـح :قال ا�سا�ن ـع )١(ل ـدي � ا��مـن عـروى اب

                                                           

 .» ١٢٩٢ « رقم ١/٢٧١السنن للدارقطني ) ٢(

 .»٥٧٧ « رقم ٤/٣٣٧تهذیب التهذیب  ،» ٢٣٨٢ « رقم ٦/٢٤٧إكمال تهذیب الكمال ) ٣(

 .٣/٢٩٥ األحكام كتاب في واإلیهام الوهم بیان) ٤(

 .» ٨٨٨ « رقم ٤/٩الكامل البن عدي ) ٥(

 .» ٨٨٨ « رقم ١٠ ،٤/٩المصدر السابق  )٦(

 .» ٨٨٨ « رقم  ٤/١٠ق المصدر الساب) ٧(

 .» ٨٨٨ « رقم ٤/١٠) ١(



  
 

  
} ٢٠٩ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

 « :يقول اهللا عبد بنا ��ك سمعت :يقول ا�هان داود أبا سمعت ،األشقر ا�سن

 ،قـومعناه ح ،: ما ثبت هذا عنهقال ا�ه� ،» �فر فقد أ� فمن ال�� خ� �

  .)٢( فهذا ال يقو� �سلم ،وأما خ�هم مطلقا ،خ� �� زمانه :يع�

ال وهو باطل  ،فرواه عن ��ك �رفو� ،�م ا�ر بن سعيدوقد تلقف هذا ا� :قلت

 بن ا�ر :� يقال ا�كوفة أهل من رجل رواه ��ك وقول :ابن عدي قال ،يصح

 :وقال ا�ه� ،حذيفة عن وائل أ� عن إسحاق أ� عن ��ك عن ا�خ� سعيد

  .)٣(كذب وهذا ،ال�� خ� � حديث ��ك عن ا�خ� سعيد بن ا�ر

  .وال �رفو� ،ال �وقوفا عليه ،ل أنه ال يصح � هذا عن ��ك ش�ئافا�اص

  .نظر أفراده و� ،القضاء و� �ا حفظه ساء ،صدوق أنه حا� وخالصة

***  

   .ا��ي الع�ي حبيب بن طلق»   ٤ م بخ « )١٣(

  .وغ�هم ،وجابر ،ا�ز�� وابن ،عباس بن عبدا� عن روى

  .وغ�هم ،بن ا�عتمر ومنصور ،مشعواأل ،ا�هلب بن سعيد عنهروى و

  .)٤( تر�وه مذهبه إ� داعية �ن :األزدي الفتح أبو * قال

 فرآ� ،حبيب بن طلق من أعبد أحدا رأيت ما :أيوب عن ز�د بن �اد قال :قلت* 

 يرى طلق و�ن ،طلقا �ا�س ال ؟ طلق مع أرك أ�م :فقال معه جا�سا جب� بن سعيد

  .)٥(اإلرجاء 

  .)٦(وهو صدوق � ا�ديث  ،يرى اإلرجاء :يوقال ا�خار

  .)٧( رجاءاإل يرى و�ن ،ا�ديث � صدوق :حاتم أبو قالو

  .)١( رجاءاإل يرى �ن ل�ن ثقة وهو ،عباس ابن سمع كو� :ا�رازي زرعة أبو وقال

  .)٢( تعا� اهللا شاء نإ ثقة ا�رجئ �ن :سعد ابن وقال

                                                           

 .٨/٢٠٥ النبالء أعالم سیر) ٢(

 .» ١٣٦٢ « رقم ١/٢٤٢ الضعفاء في المغني) ٣(

 .» ٤٩ « رقم ٥/٣١تهذیب التهذیب ) ٤(

 .» ٣١٣٨ « رقم ٤/٣٥٩ الكبیر التاریخ) ٥(

 .» ١٧٩ « رقم ٦٥الضعفاء الصغیر للبخاري ص/) ٦(

 .» ٢١٥٧ « رقم ٤/٤٩١الجرح والتعدیل ) ٧(

 .المصدر السابق نفس الموضع) ١(

 .» ٣١٣٦ « رقم ٧/١٦٩الطبقات الكبرى ) ٢(



  
 

  
} ٢١٠ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

  .ا�رجئ�بدا  ن� :وقال ،)٣( ا�قات � حبان ابن وذكره

  .)٤( زمانه أهل عبدأ من �ن ثقة تاب� �� :العج� وقال

  .وا�اقون ا�فرد األدب � روى � ا�خاري

  :* ال�جيح

تج به �سلم � ـواح ،هور األئمةـفقد وثقه � ،ح � طلق أنه ثقةـا�راج :قلت

 ي�ه ما وعندي أن هذا ال ،ف�سبب إرجائه ،ومن حطه عن رتبة ا�قة ،)٥(صحيحه 

ما ت�لم و ،فقد نعته األئمة با�صدق ،وقد �ن كذ�ك ،دام صادقا ضابطا �ديثه

إنما ت�لموا � إرجائه  ،و�و �ن غ� ضابط �ديثه ما وثقوه ،� ضبطه همأحد من

  .فقط

فلم يذكر أحد من األئمة أن طلقا �ن داعية إ�  ،فال ع�ة به ،فيهوأما قول األزدي 

وهذه أقوال األئمة فيه �شهد  ،قموه عليه أنه �ن يرى اإلرجاءو�ية ما ن ،مذهبه

إنما  ،فما زعمه األزدي من أنه �ن داعية إ� مذهبه ال أعلم � فيه سلفا ،بذ�ك

فمن هؤالء ا�ين  ،فمخالف �لواقع ،وأما قول األزدي تر�وه ،�ن يرى اإلرجاء فقط

 ،بل وثقوه ،تر�ه أحد من ا�قاد فما ،وأ� � ذ�ك ،�ته س� �ا منهم واحدا ،تر�وه

وخالصة  ،� صحيحه كما سلفوهذا �سلم بن ا�جاج قد احتج �ديثه  ،وقبلوه

  .أنه ثقة �ر�ء حال طلق

***  

 آل �و� :و�قال ،سفيان بن سوداأل �و� ،ا�د� سعد بن عبدا�ر�ن»  ق د م « )١٤(

   .سفيان أ�

  .وغ�هم ،دريا� سعيد وأ� ،هر�رة وأ� ،عمر ابن عن روى

 أ� وابن ،عمر بن عبدا� بن �زة بن وعمر ،مهران بن ا�ر�ن عبد عنهروى و

  .وآخرون ذئب

  .)١(نظر   فيه :* قال األزدي

  .)٢( ثقة :ال�سا� قال :* قلت
                                                           

)٣٧٠ ،٤/٣٦٩) ٣. 

  .» ٧٢٩ « رقم ٢٣٧/ص الهیثمي بترتیب للعجلي الثقات تاریخ) ٤(

 ». ٢٦٧٠ « كما في الحدیث رقم )٥(

 .» ٣٧٠ « رقم ٦/١٨٤تهذیب التهذیب ) ١(

 .» ٣٨٣٠ « رقم ١٧/١٣٦تهذیب الكمال ) ٢(



  
 

  
} ٢١١ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

  .)٣( ثقة تاب� مد� ،سعد بن ا�ر�ن عبد :العج� وقال

  .)٤( ا�قعد أنه و�تمل ،هذا أنه فيحتمل :قال ابن حجر

  .)٥(ا�قات  � حبان ابن وذكره

  .ماجه وابن داود وأبو روى � �سلم

  :* ال�جيح

وهو متعنت � نقد  ،فقد وثقه ال�سا� ،هذا ا�راوي ا�راجح فيه أنه ثقة :قلت

 وال ي�اد يوثق رجال إال بعد ا�ه ،ا�رجال
ُ
 د فال �

ْ
 ع

َ
 د

ُ
  .عن توثيقه إال �جة ل

 ،؟ي نظر � ا�راوي بعد توثيق ال�سا� �فأ ،فال ع�ة به ،فيهوأما قول األزدي 

  .وخالصة حا� أنه ثقة

***  

األنصاري  حنيف بن عثمان بن اهللا عبد بن العز�ز عبد بن ا�ر�ن عبد»  م « )١٥(

  � :و�قال ،ا�د� �مد أبو ،و�األ
ُ
 األ

َ
 بن سهل بن مامةأ أ� و� من نهإ فيقال ،ا�م

  .نصارياأل حنيف

  .حزم بن عمرو بن �مد بن ب�ر أ� بن اهللا وعبد ،ا�زهري عن روى

 ،والقعن� ،�ر�م أ� بن وسعيد ،رانهـقأ نـم وهو ،سليمان بن فليح عنهروى و

  .وغ�هم

  .)٦(عندهم  بالقوي ل�س :األزدي * قال

  .)٧( ثقة :ش�بة بن يعقوب قال :قلت* 

  .)١(وغ�ها  با�س�ة ��ا و�ن ،ا�ديث كث� �ن :سعد ابن وقال

  .)٢( ا�ديث �ضطرب شيخ :حاتم أبو وقال

  .)٣( ا�قات � حبان ابن وذكره

                                                           

 .» ٩٥٥ « رقم ٢٩٢/ص الهیثمي بترتیب للعجلي الثقات تاریخ) ٣(

 .» ٣٧٠ « رقم ٦/١٨٤تهذیب التهذیب ) ٤(

)٧/٨٤ ،٥/٩٥) ٥. 

 .» ٤٤٤ « رقم ٦/٢٢٠تهذیب التهذیب ) ٦(

 .» ٣٨٨٦ « رقم ١٧/٢٥٤تهذیب الكمال ) ٧(

 .» ١٣٩٨ « رقم ٥/٤٧٩الطبقات الكبرى ) ١(

 .» ١٢٣١ « رقم ٥/٢٦٠الجرح والتعدیل ) ٢(

)٧٦ ،٧/٧٥) ٣. 



  
 

  
} ٢١٢ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

  .)٤( ئةوم وس�� اث�ت� سنة مات

  .ا��ح � واحدا حديثا �سلم � روى

  

  :* ت�بيه

أظنه هو ابن عبد  :وقال ،)٥(ترجم ابن عدي � ا���ل لعبد ا�ر�ن بن عبد العز�ز 

حدثنا �مد  ،ي�� أبا �مد ،ب�هو�ن قد ذهب  ،اهللا بن عثمان بن حنيف مدي�

عن عبد  ،فعثمان بن حكيم :قلت �ح� بن مع� ،حدثنا عثمان بن سعيد ،بن �

ن ـم ديثاـثم أخرج � ح ، )٦( شيخ �هول :ا�ر�ن بن عبد العز�ز من هذا ؟ فقال

بن عبد العز�ز رأيت خا� بن اوعبد ا�ر�ن  :ثم قال  ،� عنهـا� بن �ـطر�ق خ

  .ول�س هو بذ�ك ا�عروف كما قال ابن مع� ،وغ�ه ، يروي عنه هذا ا�ديث��

بن افا�سؤال هنا وقع عن عثمان  ،ـر�ه اهللا ـ ن ابن عدي ـم مـذا وهـوه :قلت

ابن مع� �م يقل هذا ا��م � عبد و ،كما هو ظاهر العبارة ،ال عن شيخه ،حكيم

د ـكيم أحـبن حاما قا� � عثمان إن ،ةـالعز�ز صاحب ال�� عبد بن نـا�ر�

�  ،ذا البن مع� � ا�صوابـاتم سؤال ا�ار� هـوقد نقل ابن أ� ح ،نهـا�رواة ع

  .)٧(تر�ة عثمان بن حكيم � ا�رح وا�عديل 

كما دل � ذ�ك  ،مع أنه ثقة معروف ،وترتب � صنيع ابن عدي أنه جهل ا�رجل

  .وب بن ش�بة �وتوثيق يعق ،�م ابن سعد فيه

فنقل سؤال ا�ار�  )١(� تهذيب ا�هذيب  حجر  ابنُ  وقد تابع ابَن عدي � وهمه

  .البن مع� � هذه ال��ة

والعصمة �  ،من غ� �راجعة وال ت�بت �لمتقدم �تأخراوهذا من أخطاء متابعة 

  .وأما من عداهم فما هم بمعصوم� ،ال�� �ألن�ياء وا�رسل�

  :* ال�جيح

وأما جرح  ،كما سلف ،فقد وثقه يعقوب بن ش�بة ،أنه ثقة ا�راجح � ا�رجل :قلت

  .فمرجوح ألن أبا حاتم متعنت � نقد ا�رجال كما تقدم ،أ� حاتم �
                                                           

 .» ١٣٩٨ « رقم ٥/٤٧٩الطبقات الكبرى البن سعد ) ٤(

 .» ١١١٣ « رقم ٤/٢٨٧) ٥(

 .» ٤٦٣ « رقم ١٣٩تاریخ عثمان بن سعید الدارمي عن ابن معین ص/) ٦(

 .» ٨٠٠ « رقم ٦/١٤٧) ٧(

 .» ٤٤٤ « رقم ٦/٢٢٠) ١(



  
 

  
} ٢١٣ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

فلم يت�م � ا�رجل أحد  ،فهو �ردود ،ل�س بالقوي عندهم :فيهقول األزدي  اوأم

  .ل ا�رجل أنه ثقةوخالصة حا ،وقو� فيه �رجوح �عنته ،حاتمغ� أ� 

***  

 �و� :و�قال ،زداأل �و� �مد أبو ،ا�د� مهران بن ا�ر�ن عبد»  س م « )١٦(

  .هر�رة أ� �و� :و�قال ،�ز�نة

  .سل�األ �روان وأ� ،هر�رة أ� عن روى

 وسعيد ،ا�ق�ي وسعيد ،ذباب أ� بن عبدا�ر�ن بن وا�ارث ،�مد ابنه عنهروى و

  .كث� بن وا�و�د ،سلمان بن ونافع ،ا�ر�ري

  .)٢(�هول  :األزدي الفتح أبو * قال

  .)٣( صالح :حاتم أبو قال :* قلت

  .)٤( ا�قات � حبان ابن ذكرهو

  .)٥( به يعت� مد� شيخ :ا�ارقط� عن ال�قا� وقال

  .وال�سا� روى � �سلم

  :* ال�جيح

وال أعلم  ،� األئمة تز�يةمن بناء � ما تقدم  ،أنه حسن ا�ديث ا�راجح فيه :قلت

  .وسيأ� ا�رد عليه ،فيه جرحا إال قول األزدي

ف� �رتفعة  ،ألنه إن �ن يع� به جهالة عينه ،وأما قول األزدي فيه فال ع�ة به

 و�ن �ن يقصد جهالة حا� ف� �رتفعة ،عنه برواية من روى عنه من أصحابه

   .واهللا أعلم ،ه حسن ا�ديثوخالصة حال ا�رجل أن ،ب��ية األئمة � ،عنه 

***  

  .ا�د� ا�ي� ا�نكدر بن �مد بن عمر»  س د م « )١٧(

  ،أبيه عن روى
ُ
  .عبدا�ر�ن بن ب�ر أ� �و� َ�ّ وس

  .وآخرون ،ا�� رجاء بن اهللا وعبد ،ا�ورد بن ووهيب ،حسان بن هشام عنهروى و

  .)١(�ء  منه القلب � :األزدي * قال
                                                           

 .» ٥٥٠ « رقم ٦/٢٨٢تهذیب التهذیب ) ٢(

 .» ١٣٥٥ « رقم ٥/٢٨٥لجرح والتعدیل ا) ٣(

)٥/١٠٦) ٤.  

 ٢٨٨ » « ٢٧٩ « رقم ٩٧ ،٩٦سؤاالت البرقاني للدارقطني طبعة مكتبة الفاروق ص/) ٥(

«. 



  
 

  
} ٢١٤ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

  .)٢(ثقة  :�قال ال�سا :قلت* 

  .)٣( ا�قات � حبان ابن ذكرهو

 �ن �ن وقرائهم ا�دينة أهل عباد من :وقال ،)٤(وأورده � �شاه� علماء األ�صار 

  .أبيه � يفضل

  .)٥( به بأس ال :وقال ا�ه�

  .وأبو داود وال�سا� ،روى � �سلم

  :ال�جيح* 

 ،فضله ابن حبان � أبيهو ،وثقه أبو عبد ا�ر�ن ال�سا�فقد  ،أرى أنه ثقة :قلت

  .)٦(واحتج �سلم بعمر � صحيحه  ،وأبوه من كبار ا�قات

 ،؟فما هو هذا ا��ء ا�ي � قلب األزدي منه  ،فال ع�ة به ،وأما قول األزدي فيه

احتج به و ،وثقه ال�سا�قد ف ،ثقة مطلقاوا�رجل  ،�ته أفصح عنه ح� نعرفه

  .واهللا أعلم ،وال أعلم ألحد فيه جرحا ،�سلم

***  

 بنا ا�غ�ة بن هشام بن ارثـا� بن نـا�ر� عبد بن مدـ� » س م خت « )١٨(

  .ب�ر أ� أخو ا�د� و�ا�خز �زوم بن عمر بن اهللا عبد

  .��شة عن روى

  .ا�زهري عنهروى و

 ل�س :مع� ابن قال ،ا�ارث بن عبد ا�ر�ن بن �مد :ا�ضعفاء � األزدي * قال

   .)١( ��ء حديثه

  .)٢( ا�ديث قليل ثقة �ن:سعد ابن قال :قلت

  .)٣( ثقة :ال�سا� وقال

                                                                                                                                           

 .» ٨٢٦ « رقم ٧/٤٩٧تهذیب التهذیب ) ١(

 .» ٣٥٣ «عقب الحدیث رقم  ١/١٥١السنن الكبرى ) ٢(

)٧/١٨٥) ٣. 

 .» ١٠٩٥ « رقم ١٧١ص/) ٤(

 .» ٢٤٧ « رقم ٤/١٦٥ سالماإل تاریخ) ٥(

 .» ١٩١٠ «في الحدیث ) ٦(

 .» ٤٨٩ « رقم ٩/٢٩٥تهذیب التهذیب ) ١(

 .» ٧٥٢ « رقم ٥/١٦١الطبقات الكبرى ) ٢(



  
 

  
} ٢١٥ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

  .وروى � �سلم وال�سا� ،اس�شهد به ا�خاري

  :* ال�جيح

هذا  �سبةوما أراه إال واهما �  ،أخطأ األزدي بإيراد هذا ا�رجل � ا�ضعفاء :قلت

  ،بن مع�ال القول
ٌ
 ،ن ا�رواة عنه ��وريم فلم يذكر هذا القول عن ابن مع� أحد

 � ا�رص � نقل أقوا� وقد �نوا حر�ص� ،وغ�هم ،و�سحاق ا�كوسج ،وا�ار�

  ،الـ� ا�رج
َ
 و�

َ
 ر� ف

ُ
ال سيما  ،غ� مقبول ،ول عن ابن مع�ـذا القـ�ية هـاألزدي � د

 وخالصة حال ،�فرده بذ�ك ،وح� �و ذكره ما قبلناه ،ده إ�هواألزدي �م يذكر إسنا

  .ا�راوي أنه ثقة

***  

 بن ب�ر �و� ،رازـا� �ـا�ل �سطام أبو ،ا�بطي  يانـح بن مقاتل » ٤ م « )١٩(

  .سليمان بنا مقاتل لقب ذ�ك إن وقيل ،ا�راز ومعناه، دوز دوال ابن وهو وائل

 ،�و� ابن عباس وعكرمة ،�و� أ� بن بردة وأ� ،ا�سيب بن سعيد عن روى

  .و�اعة

 ،ا�بارك بن اهللا وعبد ،�رثد بن وعلقمة ،حيان بن �صعب خوهأ عنهروى و

  .وآخرون

 إ� ي�سب :قال أنه و�يع عن ،الفتح أبو ذكرو ،عنه سكتوا :زدياأل الفتح أبو قال * 

 يعبأ ال حنبل بنا دـأ� و�ن ،ضعيف :�ـمع نـاب الـوق :ال األزديـوق ،ذبـا�ك

  .)١(سليمان  بابن وال ،حيان بن بمقاتل

 �يد عن ،ش�بة أ� بن عثمان حدثنا ،ا�وص� يع� أبو حدثنا :الفتح أبو قال ثم

 عن ،قتادة عن ،مقاتل عن ،�مد أ� هارون عن ،صالح بن ا�سن عن ،ا�رؤا�

 «  :قال �رفو� أ�س
َ
 ق

ْ
  ُب ل

ُ
  ،�س آنِ رْ الق

َ
� 

َ
 م

ْ
  ن

َ
 رَ ق

َ
 أ

َ
  اه

َ
 ك

َ
ُ  اهللاُ  َب ت

َ
�  ِ ِ اءَ رَ قِ ب  ت

َ
 اءَ رَ قِ  اه

َ
  ة

ُ
 آنِ رْ الق

 
َ
َ ع

ْ
�  

َ
  .» اٍت ر� �

وا�فضل بن غسان الغال�  ،)٣(وعباس ا�وري  ، )٢( منصور بن إسحاق قال :* قلت
  .ثقة :مع� بن �� عن ،)٤(

                                                                                                                                           

 .» ٥٣٩٤ « رقم ٢٥/٥٩٩تهذیب الكمال  )٣(

 .» ٨٧٤٥ « رقم ٦/٥٠٣ االعتدال میزان) ١(

 .» ١٦٢٩ « رقم ٨٣٥٤الجرح والتعدیل ) ٢(

 .» ٤٨٤٥ « رقم ٢/٢٨٦ن بروایة الدوري تاریخ ابن معی )٣(

 .» ٧٦١١ « رقم ٦٠/١٠٧تاریخ دمشق ) ٤(



  
 

  
} ٢١٦ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

  .)٥(ثقة ل�س به بأس رجل صالح   :وقال ابن طهمان عنه

   .)٦(�ن ثقة  :يضا عنهوقال أ

  .)٧(صالح ا�ديث  :وقال �مد بن عبد اهللا بن عمار

 بنا مـإبراهي بن اقـإسح يعقوب أ� طـ� رأتـق :ا�مـا� هللا بدـع وقال أبو

 حيان بنا مقاتل :فقال ،ا�خاري إسماعيل بن �مد سألت :قال األنماري عمار

  .)٨( صدوق

  .)٩( ثقة :داود أبو قالو

 بنا مقاتل ذكر أنه الطاطري �مد بن �روان حدثنا :عتيق بن ا�سالم عبد وقال

  .)١٠( ثقة :فقال حيان

 ابن :يع� ؛ا�ر�ن عبد سئل قال :ا�قريء سعيد بن �مد عن حاتم أ� ابن لوقا

  .)١(�رتفع ،�رتفع ذاك :فقال ،حيان بن مقاتل عن ،سليمان بن �ش� بن ا��م

  .)٢( بأس به ل�س :ال�سا� وقال

  .)٣(ا�ديث  صالح :ا�ارقط� وقال

  .إذا �ن دونه ثبت ،روي�ن صدوقا فيما ي :وقال ،)٤( ا�قات � حبان ابن وذكره 

  .)٥(بمقاتل بن حيان  أحتج الو :خز�مة ابن وقال

  .)٦(ثقة ��م صالح  :وقال ا�ه�

                                                           

 .» ١٠ « رقم ٣٠معرفة الرجال عن ابن معین روایة ابن طهمان ص/) ٥(

 .» ١٩٦ « رقم ٧١المصدر السابق ص/) ٦(

 .» ٧٦١١ « رقم ٦٠/١٠٨تاریخ دمشق ) ٧(

 .» ٧٦١١ « رقم ٦٠/١٠٧ دمشق تاریخ) ٨(

 .» ٦١٦٠ « رقم ٢٨/٤٣٢ال تهذیب الكم) ٩(

 .» ١٦٢٩ « رقم ٨/٣٥٤الجرح والتعدیل ) ١٠(

 .المصدر السابق نفس الموضع) ١(

 .» ٦١٦٠ « رقم ٢٨/٤٣٢تهذیب الكمال ) ٢(

 ٦١٦٠ « رقم ٢٨/٤٣٢وفي تهذیب الكمال  ،» ٨٧٤٥ « رقم ٦/٥٠٤میزان االعتدال ) ٣(

 .صالح :عن الدارقطني قال» 

)٧/٥٠٨) ٤. 

 .» ٧٦١١ « رقم ٦٠/١٠٨ق تاریخ دمش) ٥(

 .» ٥٦٨٩ « رقم ٣/١٥٤الكاشف ) ٦(



  
 

  
} ٢١٧ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

  .)٧( صدوق فاضل أخطأ األزدي � زعمه أن و�يعا كذبه :وقال ابن حجر

  .)٨( تقر�با ئةوم ا�مس� قبل مات

  :* ال�جيح

 فيه وقال ،وأبو داود ،اطريو�روان الط ،فقد وثقه ابن مع� ،أرى أنه ثقة :قلت* 

ال ف ،صدوق أو �وه  :قول من قال فيهأما و ،�رتفع ،�رتفع :عبد ا�ر�ن بن ا��م

 و�م يذكر األئمة ،لعدا�ه سقطة�ألن ا�رجل �م يرم ببدعة  ،عن رتبة ا�قة يزحزحه

وا�ه� �ا ذكره � ا��ان �م يذكر � تر�ته �  ،� حديثه عنه أنه �ن �طيء

وا�ديث ا�ي أورده � األزدي � ا�ضعفاء ا�مل فيه �  ،يثا واحدا منكراحد

 بَن حيان عدي ابنُ و�م يذكر  ،ا�راوي عنه
َ

العقي� � ذكره وال  ،� ا���ل مقاتل

عن  ا�رجل فال يزحزح ،و�ذا تقرر هذا ،أصالألن األئمة �م يت�موا فيه  ،ا�ضعفاء

  .غ� �وجود �روهذا األ ،رتبة ا�قة إال بأ�ر ج�

فالظاهر أن ا�قصود بهذا هو مقاتل  ،ال أحتج بمقاتل بن حيان :وأما قول ابن خز�مة

وقد أخرج ابن عساكر هذا ا��م � تار�خ د�شق �  ،بن سليمان ال ابن حيان

ثم  ،بإسناده إ� ابن خز�مة كما تقدم ذكره � �وضعه ،تر�ة مقاتل بن حيان

وهذا  ،» ٧٦١٢ « مـرق ٦٠/١٣٤ن سليمان بنفس اإلسناد ة مقاتل بـه � تر�ـأخرج

فلم يت�م فيه  ،ألنه هو ا�طعون فيه أما ابن حيان ،ا��م بمقاتل بن سليمان أشبه

  .كما سيأ�و�مه فيه غ� مقبول  ،أحد �رح غ� األزدي

قال ا�افظ  ،هذا عنه  ال ي�بتف ،ما ح�ه األزدي من تضعيف ابن مع� �قاتل وأما

  .)١(عنه  وجوه من حيان البن مع� بن �� توثيق جاء وقد :أبو عبد اهللا ا�ه�

بن او�ز�د  ،العباس بن �مد ا�وري ؛فقد روى ذ�ك عن ابن مع� ،نعم :قلت

   .و�سحاق بن منصور ا�كوسج ،وا�فضل بن غسان الغال� ،ا�يثم بن طهمان

قال  ،أيضا ال ي�بتان و�يع من ت�ذيبه �قاتل بن حي ما ح�ه األزدي عنو

 بمقاتل حيان بن مقاتل عليه ا��س وأحسبه ،الفتح أبو قال كذا :ا�ه�ا�افظ 

  .سليمان فابن و�يع كذبه وا�ى ،ا�ديث قوى صدوق حيان فابن ،سليمان بن

                                                           

 .» ٦٨٦٧ « رقم ٥٤٤تقریب التهذیب ص) ٧(

 .» ٨٧٤٥ « رقم ٦/٥٠٤میزان االعتدال ) ٨(

 .» ٨٧٤٥ « رقم ٦/٥٠٤میزان االعتدال ) ١(
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بن اذب مقاتل ـأنه كبن ا�ـراح ن و�يع ـفقد ثبت ع ،ذا ال شك فيهـه :قلت

 ،)٣(ن سليمان ا�ع� ـ� بـو� ،)٢(�م ـن خـب ��  ٍع ن و�يـذا عــروى ه ،سليمان

  .أما مقاتل بن حيان فلم يت�م فيه و�يع ��ء ،)٤(وغ�هما 

ال ي�بت  ،حيان بن بمقاتل يعبأ ال ما ح�ه األزدي عن أ�د بن حنبل أنه �نو

أ�د و�و أسند األزدي هذا ا��م عن  ،ما رأيته ،فأين إسناده إ� أ�د بهذا ،أيضا

فا�واقع أنه ال  ،وا�ه� �م يذكر ش�ئا ،�كر ذ�ك ا�ه� عندما ساق �م األزدي

و�قله  ،و�و �ن عنده �ساقه ،يوجد عند األزدي سند بهذا ا��م ا�ي �سبه أل�د

 ،ألن األزدي مت�م فيه با�ضعف ،واألزدي إذا أسند ش�ئا نظرنا فيه بدقة ،ا�ه�

  .والعدم ،و��ون عندنا سواء هو ،فال ع�ة به ،اد كهذاأما إذا ذكر ش�ئا بال إسن

فقد جنح ا�ه� إ� أنه  ،وأما ا�ديث ا�ي أورده � األزدي � فضل سورة �س

 بنا مقاتل أنه رـالظاه :ه اهللاـفقال ر� ،ديث مقاتل بن حيانـل�س من ح

  .سليمان

� جامع كما جاء ��حا به  ،بل هو من حديث مقاتل بن حيان ،� :قلت

باب ما  ،فقد أخرج ا�ديث ال�مذي � ا�امع � كتاب فضائل القرآن ،ال�مذي

 عبد بن �يد حدثنا :قاال ،و�يع بن وسفيان ،حدثنا قت�بة :قال )١(جاء � فضل �س 

 ،حيان بن مقاتل عن ،�مد أ� هارون عن ،صالح بن ا�سن عن ،ا�رؤا� ا�ر�ن

  ،أ�س عن ،قتادة عن
َ

ال
َ
  :ق

َ
ال

َ
 «  :وسلم عليه اهللا ص� ا��ِ��  ق

�
  إِن

� ُ
ءٍ  لِ� ْ َ

ا �
ً
ب
ْ
ل
َ
ُب  ق

ْ
ل
َ
 َوق

ْرآنِ 
ُ
ق
ْ
 من إال نعرفه ال غر�ب حديث هذا :ال�مذي ثم قال ،».. ا�ديث .�س ال

 هذا من إال قتادة حديث من يعرفون ال و�ا��ة ،ا�ر�ن عبد بن �يد حديث

 أ�د حدثنا ،ا�ث� بن �مد �و� بوأ حدثنا  ،�هول شيخ �مد أبو وهارون ا�وجه

 عن ا�اب و� :قال ،بهذا ا�ر�ن عبد بن �يد عن ،قت�بة حدثنا ،ا�ار� سعيد بن

  .ضعيف و�سناده ،إسناده قبل من يصح وال ،ا�صديق ب�ر أ�

 ؛فيكون ا�مل فيه � ا�راوي عنه ،و�ذا تقرر أن ا�ديث حديث مقاتل بن حيان

و�ذ�ك ي�ب�  ،وت�أ عهدة مقاتل بن حيان منه ،حد ا�جاهيلوهو هارون أبو ها� أ

                                                           

 .» ٧٦١٢ « رقم ٦٠/٣١تاریخ دمشق  ،» ٧١٤٣ « رقم ١٣/١٦٨تاریخ بغداد ) ٢(

 .» ٧١٤٣ « رقم ١٣/١٦٨تاریخ بغداد  ،» ١٨٣٧ « رقم ٤/١٣٨٢ الضعفاء للعقیلي) ٣(

 .» ١٦٣٠ « رقم ٨/٣٥٤الجرح والتعدیل  :ینطر) ٤(

 .» ٢٨٩٦ « رقم ٤/٤٠٦) ١(



  
 

  
} ٢١٩ {
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وخالصة حا� أنه  ،خطأ األزدي � إيراده هذا ا�ديث � تر�ة مقاتل بن حيان

  .واهللا أعلم ،ثقة

***  

  

  

  



  
 

  
} ٢٢٠ {
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» ا «  

والصالة والسالم على من أرسله اهللا رحمة للعالمين  ،الحمد هللا رب العالمين

وبعد فمن خالل هذا البحث توصلت إلى  ،ياء والمرسلينسيدنا محمد خاتم األنب

  :عدة نتائج ومن أهمها ما يلي

بلغ عدد الرجال المذكورين في هذا البحث الذين تكلم فيهم األزدي  :أوال

  .دون البخاري تسعة عشر رجال ،وأخرج لهم مسلم

جمـة وهي تر  ،)٤الترجمة رقم ( :إحداهما ؛لم يصب األزدي إال في ترجمتين :ثانيا

»  ليس حديثه بذاك « :فقد أصاب األزدي في قوله ،صفوان بن خالد بن أيوب

كما   ،لكنه أخطأ في آخر كالمه فيه ،وهــو الراجح فيه ،فهو يفيد تليينه للرجل

  .المذكورةترجمة البينت ذلك في 

فقد  ،وهي ترجمة زياد بن عمرو المخزومي ،)١٠برقم ( :والترجمة األخرى

  .وهو ما رجحته فيه ،ففيه تليين للراوي ،» فيه نظر « :أصاب في قوله

وهم المذكورون في التراجم  ،عشر رجال سبعةأخطأ األزدي في كالمه في  :ثالثا

)١٤( ،)١٣( ،)١٢( ،)١١( ،)٩( ،)٨( ،)٧( ،)٦( ،)٥( ،)٣( ،)٢( ،)١(، 

)١٩( ،)١٨( ،)١٧( ،)١٦( ،)١٥(.  

ترجمة الكما في   ،يث ال تثبت عنهماألزدي أحيانا ينسب أقواال ألئمة الحد :رابعا

في وغيره  ،البن معينفقد نسب أقواال  ،مقاتل بن حيانوهي ترجمة  ،)١٩رقم (

   .ال تثبت عنهموهي  ،مقاتل

لم يسبقه إلى  ،فقد تكلم في ثقات ،جرحفي ال متعنتأبو الفتح األزدي  :خامسا

كالمه عندنا إال ما زادهم  بل  ،وما قلل كالمه من شأنهم شيئا ،الطعن فيهم أحد

  .م فيهملكفهو ال يعرف قدر من ت ،رفعة

  َسَقمِ  من الماء طعمَ  الفمُ  وينِكرُ  *** َرمدٍ  من الشمس ضوءَ  العينُ  تُنِكر قد

  واهللا أعلم
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  ارس

أو: ادر واس ا  

 ،تحقیق السید صبحي البدري السامرائي ،أحوال الرجال للجوزجاني - ١

  .م ١٩٨٥هـ  ١٤٠٥روت الطبعة األولى طبع مؤسسة الرسالة ببی

 ،تحقیق عامر أحمد حیدر ،اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث للخلیلي - ٢

  .م ١٩٩٣هـ   ١٤١٤طبع دار الفكر سنة 

طبع مكتبة  ،تحقیق عبد اهللا الحاشدي ،األسماء والصفات للبیهقي - ٣

  .بدون ،السوادي

الطبعة الخامسة  ،طبع دار العلم للمالیین ببیروت ،األعالم للزركلي - ٤

  .م ٢٠٠٢عشرة 

 ،تحقیق قحطان الدوري ،االقتراح في بیان االصطالح البن دقیق العید - ٥

  .م ٢٠٠٧هـ  ١٤٢٧طبع دار العلوم األردن سنة 

تحقیق عادل بن  ،إكمال تهذیب الكمال في أسماء الرجال لمغلطاي - ٦

لطبعة ا ،طبع دار الفاروق الحدیثة بالقاهــرة ،وأسامة إبراهیم ،محمد

  .م ٢٠٠٢هـ  ١٤٢٢األولى 

طبع            ،تحقیق عبد اهللا عمر البارودي ،األنساب ألبي سعد السمعاني - ٧

  .م ١٩٨٨هـ   ١٤٠٨الطبعة األولى  ،دار الجنان ببیروت

تحقیق الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن  ،البدایة والنهایة البن كثیر - ٨

  .م١٩٩٧هـ  ١٤١٧األولى الطبعة  ،طبع دار هجر  بالقاهرة ،التركي

 ،بیان الوهم واإلیهام الواقعین في كتاب األحكام البن القطان الفاسي - ٩

الطبعة  ،طبع دار طیبة بالریاض ،تحقیق دكتور الحسین آیت سعید

  .م ١٩٩٧هـ  ١٤١٨األولى 

تحقیق الدكتور  ،تاریخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم البن شاهین-  ١٠

الطبعة  ،طبع دار الكتب العلمیة ببیروت ،يعبد المعطي أمین قلعج

  .م ١٩٨٦هـ  ١٤٠٦األولى 

تحقیق الدكتور  ،تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم للذهبي-  ١١

هـ  ١٤٢٤الطبعة األولى  ،بشار عواد طبع دار الغرب اإلسالمي

  م. ٢٠٠٣
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تحقیق الدكتور عبد المعطي  ،تاریخ الثقات للعجلي بترتیب الهیثمي-  ١٢

الطبعة األولى  ،طبع دار الكتب العلمیة ببیروت ،ن قلعجيأمی

  .م ١٩٨٤هـ  ١٤٠٥

التاریخ الكبیر المعروف بتاریخ ابن أبي خیثمة ألبي بكر أحمد بن أبي -  ١٣

 ،طبع الفاروق الحدیثة  بالقاهرة ،تحقیق صالح بن فتحي هلل ،خیثمة

  .م ٢٠٠٤هـ   ١٤٢٤الطبعة األولى 

حقیق عبد الرحمن بن یحیى المعلمي ت ،التاریخ الكبیر للبخاري-  ١٤

 ،طبع مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر أباد الدكن بالهند ،الیماني

  .بدون ،تصویر دار الفكر ببیروت

طبع مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة  ،تاریخ بغداد للخطیب البغدادي-  ١٥

  .بدون ،تصویر دار الفكر ببیروت ،م ١٩٣١

طبع دار  ،قیق عمر بن غرامة العمرويتح ،تاریخ دمشق البن عساكر-  ١٦

 ٢٠٠٠هـ ١٤٢١م ـ  ١٩٩٥هـ  ١٤١٥عة األولى الطب ،الفكر ببیروت

  .م

تاریخ عثمان بن سعید الدارمي عن یحیى بن معین في تجریح الرواة -  ١٧

طبع دار المأمون  ،تحقیق الدكتور أحمد محمد نور سیف ،وتعدیلهم

  .بدون ،وبیروت ،للتراث بدمشق

تحقیق      ،بن معین بروایة العباس بن محمد الدوريتاریخ یحیى -  ١٨

  .بدون ،طبع دار القلم ببیروت ،عبد اهللا أحمد حسن

تحقیق دكتور عبد  ،التبیان لبدیعة البیان البن ناصر الدین الدمشقي-  ١٩

الطبعة األولى  ،طبع دار النوادر بدمشق ،وآخرون ،السالم الشیخلي

  .م ٢٠٠٨هـ  ١٤٢٩

طبع مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر أباد  ،بيتذكرة الحفاظ للذه-  ٢٠

  تصویر دار الكتب العلمیة ببیروت بدون. ،هـ  ١٣٧٧بالهند سنة 

تحقیق  ،التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة ألبي المحاسن الحسیني-  ٢١

 ،طبع مكتبة الخانجي بالقاهرة ،الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب

  .م ١٩٩٧هـ   ١٤١٨الطبعة األولى 

تحقیق أیمن  ،تعجیل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة البن حجر-  ٢٢

الطبعة األولى  ،طبع دار الكتب العلمیة ببیروت ،صالح شعبان
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  .م ١٩٩٦هـ  ١٤١٦

تحقیق  ،كثیر بنتألیف إسماعیل بن عمر  ،القرآن العظیم تفسیر-  ٢٣

الطبعة  ،طبع مؤسسة قرطبة بالجیزة ،وآخرون ،مصطفى السید محمد

  .م ٢٠٠٠هـ   ١٤٢١ألولى ا

طبع دار الرشید  ،تحقیق محمد عوامة ،تقریب التهذیب البن حجر-  ٢٤

  .م ١٩٩٢هـ  ١٤١٢الطبعة الرابعة  ،بحلب

تحقیق ناصر الدین  ،التنكیل بما في تأنیب الكوثري من األباطیل-  ٢٥

  .هـ ١٤٠٦الطبعة الثانیة  ،طبع مكتبة المعارف بالریاض ،األلباني

طبع مجلس دائرة المعارف النظامیة  ،البن حجر تهذیب التهذیب-  ٢٦

تصویر دار  ،هـ ١٣٢٥الطبعة األولى  ،بحیدر أباد الدكن بالهند

  .بدون ،صادر ببیروت

تحقیق الدكتور  ،تهذیب الكمال في أسماء الرجال ألبي الحجاج المزي-  ٢٧

الطبعة السادسة  ،طبـع مؤسسة الرسالة ببیروت ،بشار عـواد معروف

  .م ١٩٩٤هـ   ١٤١٥

توضیح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم البن -  ٢٨

طبع مؤسسة  ،تحقیق محمد نعیم العرقسوسي ،ناصر الدین الدمشقي

  .م ١٩٩٣هـ   ١٤١٤الطبعة الثانیة  ،الرسالة ببیروت

طبع مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر  ،الثقات البن حبان البستي-  ٢٩

  .م ١٩٧٩هـ   ١٣٩٩الطبعة األولى سنة  ،هندأباد الدكن بال

تحقیق محمد حسام  ،الجامع في العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل-  ٣٠

 ١٤١٠الطبعة األولى  ،طبع مؤسسة الكتب الثقافیة ببیروت ،بیضون

  .م ١٩٩٠هـ  

طبع مطبعة  ،الجامع للترمذي بتحقیق وشرح الشیخ أحمد شاكر-  ٣١

  .م١٩٧٧هـ   ١٣٩٧الطبعة الثانیة  ،رةمصطفى البابي الحلبي بالقاه

طبع مجلس دائرة المعارف العثمانیة  ،الجرح والتعدیل البن أبي حاتم-  ٣٢

 ،م ١٩٥٢هـ   ١٣٧١الطبعة األولى  ،بحیدر أباد الدكن بالهند

  .بدون ،تصویر دار الفكر ببیروت

وأبي بكر األصبهاني في  ،الجمع بین كتابي أبي نصر الكالباذي-  ٣٣

طبع مجلس دائرة المعارف  ،ي ومسلم البن القیسرانيرجال البخار 
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تصویر دار الكتب  ،هـ ١٣٢٣العثمانیة بحیدر أباد الدكن بالهند سنة 

  .بدون ،العلمیة ببیروت

دیوان الضعفاء والمتروكین وخلق من المجهولین وثقات فیهم لین -  ٣٤

طبع مكتبة النهضة الحدیثة بمكة  ،تحقیق حماد األنصاري ،للذهبي

  .بدون ،الطبعة الثانیة ،مةالمكر 

تحقیق محمد شكور  ،ذكر أسماء من تكلم فیه وهو موثق للذهبي-  ٣٥

هـ   ١٤٠٦الطبعة األولى  ،طبع مكتبة المنار باألردن ،الحاجي

  م. ١٩٨٦

طارق  تحقیق ،البن شاهین ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحدیث فیه-  ٣٦

  .م ١٩٩٢هـ  ١٤١٢طبع مكتبة التوعیة القاهرة سنة  ،عوض اهللا

ذكر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل للذهبي المطبوع ضمن أربع -  ٣٧

طبع دار البشائر  ،رسائل في علوم الحدیث باعتناء أبي غدة

  .م ١٩٩٠هـ  ١٤١٠الطبعة الخامسة  ،اإلسالمیة ببیروت

تحقیق محمد  ،الرواة الثقات المتكلم فیهم بما الیوجب ردهم للذهبي-  ٣٨

 ١٤١٢الطبعة األولى  ،طبع دار البشائر اإلسالمیة ،إبراهیم الموصلي

  .م ١٩٩٢هـ 

 ،تحقیق شعیب األرنؤوط ،زاد المعاد في هدي خیر العباد البن القیم-  ٣٩

الطبعة الثالثة  ،طبع مؤسسة الرسالة ببیروت ،وعبد القادر األرنؤوط

  .م ١٩٩٨هـ  ١٤١٨

طبع  ،لديتحقیق محمـد عبـد العـزیز الخا ،سنن أبي داود السجستاني-  ٤٠

  .م١٩٩٦هـ   ١٤١٦الطبعة األولى  ،دار الكتب العلمیة ببیروت

  م.١٩٩٤هـ  ١٤١٤سنة  ،طبع دار الفكر ببیروت ،سنن الدارقطني-  ٤١

 ،تحقیق الدكتور عبد الغفار سلیمان البنداري ،السنن الكبرى للنسائي-  ٤٢

الطبعة األولى  ،طبع دار الكتب العلمیة ببیروت ،وسید كسروي حسن

  .م ١٩٩١ هـ ١٤١١

     اهللا عبد موفق تحقیق ،سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني-  ٤٣

  .هـ١٤٠٤مكتبة المعارف بالریاض الطبعة األولى  القادر طبع عبد

تحقیق السید أبي المعاطي  ،سؤاالت ابن الجنید لیحیى بن معین-  ٤٤

الطبعة األولى  ،طبع عالم الكتب ،ومحمود محمد خلیل ،النوري



  
 

  
} ٢٢٥ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

  .م ١٩٩٠هـ  ١٤١٠

تحقیق  ،سؤاالت أبي بكر البرقاني للدارقطني في الجرح والتعدیل-  ٤٥

  بدون ،طبع مكتبة القرآن بالقاهرة ،مجدي السید إبراهیم

سؤاالت أبي بكر البرقاني للدارقطني في الجرح والتعدیل وعلل -  ٤٦

طبع الفاروق الحدیثة   ،تحقیق محمد بن علي األزهري ،الحدیث

  .م ٢٠٠٦هـ   ١٤٢٧ى الطبعة األول ،بالقاهرة

تحقیق الدكتور  ،سؤاالت أبي داود السجستاني لإلمام أحمد بن حنبل-  ٤٧

الطبعة  ،طبع مكتبة العلوم والحكم بالمدینة المنورة ،زیاد محمد منصور

  .م ١٩٩٤هـ   ١٤١٤األولى 

تحقیق الدكتور عبد العلیم عبد العظیم  ،سؤاالت اآلجري ألبي داود-  ٤٨

ومؤسسة الریان  ،ر االستقامة بمكة المكرمةطبع مكتبة دا ،البستوي

  .م ١٩٩٧هـ   ١٤١٨الطبعة األولى  ،ببیروت

طبع  ،وجماعة ،تحقیق شعیب األرنؤوط ،سیر أعالم النبالء للذهبي-  ٤٩

  .م ١٩٩٤هـ  ١٤١٤الطبعة العاشرة  ،مؤسسة الرسالة ببیروت

 ،وعماد عامر ،تحقیق حازم محمد ،شرح النووي على صحیح مسلم-  ٥٠

  .م ١٩٩٤هـ   ١٤١٥الطبعة األولى  ،دار الحدیث بالقاهرة طبع   

طبـع المطبعة األمیریة الكـبرى  ،صحیح البخـاري النسخة الیونینیة-  ٥١

تصویر دار طوق النجاة ببیروت سنة  ،هـ  ١٣١٢هـ  ـ  ١٣١١ببـوالق 

  .هـ ١٤٢٢

اعتنى به الدكتور  ،تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ،صحیح مسلم-  ٥٢

هـ  ١٤١٨الطبعة األولى  ،طبع دار الحدیث بالقاهرة ،يمصطفى الذهب

  .م ١٩٩٧

طبع دار  ،تحقیق محمود إبراهیم زاید ،الضعفاء الصغیر للبخاري-  ٥٣

  .م ١٩٨٦هـ   ١٤٠٦المعرفة ببیروت الطبعة األولى 

طبع دار الكتب  ،الضعفاء البن الجوزي تحقیق عبد اهللا القاضي-  ٥٤

  .بدون ،العلمیة ببیروت

طبع دار  ،تحقیق حمدي عبد المجید السلفي ،لعقیليالضعفاء ل-  ٥٥

  .م ٢٠٠٠هـ   ١٤٢الطبعة األولى  ،الصمیعي بالریاض

طبع دار المعرفة  ،تحقیق محمود إبراهیم زاید ،الضعفاء للنسائي-  ٥٦
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  .م ١٩٨٦هـ   ١٤٠٦ببیروت الطبعة األولى 

طبع دار  ،تحقیق محمد عبد القادر عطا ،الطبقات الكبرى البن سعد-  ٥٧

  .م ١٩٩٠هـ   ١٤١٠الطبعة األولى  ،كتب العلمیة ببیروتال

تحقیق السید صبحي  ،علل الترمذي الكبیر بترتیب أبي طالب القاضي-  ٥٨

ومحمود محمد خلیل  ،والسید أبي المعاطي النوري ،السامرائي

 ١٩٨٩هـ   ١٤٠٩الصعیدي طبع عالم الكتب ببیروت الطبعة األولى 

  .م

 ،تحقیق صالح عویضة ،دیث للسخاويفتح المغیث بشرح ألفیة الح-  ٥٩

 ١٩٩٣هـ   ١٤١٤الطبعة األولى  ،طبع  دار الكتب العلمیة ببیروت

  .م

تحقیق  ،الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة للذهبي-  ٦٠

 ١٤١٨الطبعة األولى  ،طبع دار الفكر ببیروت ،صدقي جمیل العطار

  .م ١٩٩٧هـ  

تحقیق أبي الفداء       ،األثیر الجزريالكامل في التاریخ لعز الدین بن -  ٦١

طبع دار الكتب العلمیة  ،ومحمد یوسف الدقاق ،عبد اهللا القاضي

  .م ١٩٨٧هـ   ١٤٠٧الطبعة األولى  ،ببیروت

 ،تحقیق یحیى مختار غزاوي ،الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي-  ٦٢

  .م ١٩٨٨هـ  ١٤٠٩الطبعة الثالثة  ،طبع دار الفكر ببیروت

 ،تحقیق یحیى مختار غزاوي ،ي ضعفاء الرجال البن عديالكامل ف-  ٦٣

  .م ١٩٨٨هـ  ١٤٠٩الطبعة الثالثة  ،طبع دار الفكر ببیروت

طبع مجلس دائرة المعارف  ،الكفایة في علم الروایة للخطیب البغدادي-  ٦٤

تصویر دار الكتب  ،هـ ١٣٥٧العثمانیة بحیدر أباد الدكن بالهند سنة 

  .م ١٩٨٨  هـ ١٤٠٩العلمیة ببیروت سنة 

تحقیق عبد الفتاح أبي غدة طبع دار  ،لسان المیزان البن حجر-  ٦٥

  .م ٢٠٠٢هـ   ١٤٢٣الطبعة األولى  ،البشائر اإلسالمیة ببیروت

تحقیق عبد الفتاح أبي غدة طبع دار  ،لسان المیزان البن حجر-  ٦٦

  .م ٢٠٠٢هـ   ١٤٢٣الطبعة األولى  ،البشائر اإلسالمیة ببیروت

 ،لمحدثین والضعفاء والمتروكین البن حبان البستيالمجروحین من ا-  ٦٧

طبع دار الوعي بحلب الطبعة الثانیة  ،تحقیق محمود إبراهیم زاید



  
 

  
} ٢٢٧ {

 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

  .هـ ١٤٠٢

جمع وترتیب عبد الرحمن ابن  ،ابن تیمیة شیخ اإلسالمفتاوى مجموع -  ٦٨

طبع مجمع فهد لطباعة المصحف الشریف في  ،محمد  ابن قاسم

  .م ٢٠٠٣ـ  ه ١٤٢٤المدینة المنورة    

تحقیق الدكتور  ،معرفة علوم الحدیث للحاكم أبي عبد اهللا النیسابوري-  ٦٩

طبع مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر أباد  ،السید معظم حسین

  .بدون ،تصویر مكتبة المتنبي بالقاهرة ،الدكن بالهند

تحقیق الدكتور أكرم ضیاء  ،المعرفة والتاریخ لیعقوب بن سفیان-  ٧٠

  .هـ١٤١٠الطبعة األولى  ،طبع مكتبة الدار بالمدینة المنورة ،العمري

تحقیق الدكتور محمد زینهم  ،المعین في طبقات المحدثین للذهبي-  ٧١

هـ   ١٤٠٧الطبعة األولى  ،طبع دار الصحوة بالقاهرة ،محمد عزب

  .م ١٩٨٧

طبع دار الكتب  ،تحقیق حازم القاضي ،المغني في الضعفاء للذهبي-  ٧٢

  .م ١٩٩٧هـ   ١٤١٨الطبعة األولى  ،تالعلمیة ببیرو 

طبع دار الكتب  ،تحقیق حازم القاضي ،المغني في الضعفاء للذهبي-  ٧٣

  .م ١٩٩٧هـ   ١٤١٨الطبعة األولى  ،العلمیة ببیروت

المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم -  ٧٤

سنة  ،روتطبع دار الكتاب العربي ببی ،لمحمد  ابن طاهر الهندي

  .م ١٩٧٩هـ  ١٣٩٩

وعلي حسن  ،تحقیق أمیر علي مهنا ،الملل والنحل للشهرستاني-  ٧٥

  .م١٩٩٣هـ ١٤١٤روت الطبعة الثالثة طبه دار المعرفة بی ،فاعور

 ،من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال بروایة ابن طهمان-  ٧٦

 نشر دار المأمون للتراث ،تحقیق الدكتور أحمد محمد نور سیف

  .وبیروت بدون ،بدمشق

تحقیق  ،المنار المنیف في الصحیح والضعیف البن قیم الجوزیة-  ٧٧

 ١٤١٦الطبعة األولى  ،طبع دار العاصمة بالریاض ،المعلمي الیماني

  .م ١٩٩٦هـ  

تحقیق محمد عبد  ،المنتظم في تاریخ الملوك واألمم البن الجوزي-  ٧٨

الكتب العلمیة طبع دار  ،ومصطفى عبد القادر عطا ،القادر عطا
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  .م ١٩٩٢هـ   ١٤١٢الطبعة األولى  ،ببیروت

تحقیق عبد الفتاح أبي  ،الموقظة في علم مصطلح الحدیث للذهبي-  ٧٩

  .هـ١٤١٨ ة لثالثا الطبعة ،طبع دار البشائر اإلسالمیة ببیروت ،غدة

 ،تحقیق علي محمد معوض ،میزان االعتدال في نقد الرجال للذهبي-  ٨٠

د طبع دار الكتب العلمیة ببیروت الطبعة وعادل أحمد عبد الموجو 

  .م١٩٩٥هـ  ١٤١٦األولى 

تحقیق الدكتور زین  ،النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي-  ٨١

الطبعة  ،طبع مكتبة أضواء السلف بالریاض ،العابدین ابن محمد

  .م ١٩٩٨هـ  ١٤١٩األولى 

 ،طبع المطبعة السلفیة بالقاهرة ،هدي الساري مقدمة فتح الباري-  ٨٢

  .م ١٩٨٦هـ   ١٤٠٧تصویر  دار الریات للتراث بالقاهرة سنة 
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م: تس ا  

اع  ا ر  

  ١٥٥  ا�قدمة

  ١٥٩  خطة ا�حث

  ١٥٩  منه� � ا�حث 

  ١٦٠  ا�مهيد تر�ة أ� الفتح األزدي

  ١٦٥  درجة أقوال األزدي � ا�رجال

  ١٦٩  ا�شيخ� و�رتبة حديثهم  � رجال ا�بحث األول

ا�بحث ا�ا� � ا�رواة ا�ين ت�لم فيهم األزدي وأخرج �م �سلم 

  دون ا�خاري

١٧٨  

� تغلب بن أبان
َ
�   ١٧٨  ا�كو� سعد أبو ا�ر�

ِدي ر�يعة بن رجاء بن إسماعيل
ْ
ي
َ
�   ١٨٢  ا�كو� إسحاق أبو ا�ز�

ابِرِيا بياع ا�كو� �مد أبو ا�ن� سميع بن إسماعيل
�

  ١٨٢  �س

 ١٨٦  األنصاري جابر بن أوس بن صفوان بن خا� بن أيوب

  ١٩٠  عدي ا�رؤا� ا�كو�  بن �ليح بن ا�راح

� سليمان بن جعفر
َ
ب

�
  ١٩٢  ا�ض

  ١٩٦  ا�ز�ات عمارة بن حبيب بن �ـزة

 ١٩٩  ا�ض� عمر أبو العائذي عمرو بن �زة

  األزدي ر�اح بـن قـ�س بـن خـا�
�
 ٢٠٠  ا�اُ�ــد

  ٢٠١  ا�خزو� إسماعيل بن ز�اد

ـَروِي�  ا�عافري ��ك بن �حبيل
ْ
ج

َ
  ٢٠٤  األ

  ٢٠٥  ا�خ� ��ك أ� بن عبدا� بن ��ك
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 باإلسكندرية –حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  التاسع والعرشون ددمن الع التاسع املجلد

 الرواة الذين تكلم فيهم األزدي وأخرج هلم مسلم دون البخاري 

  ٢١٠  ا��ي الع�ي حبيب بن طلق

  ٢١١  سفيان بن األسود �و� ،ا�د� سعد بن عبدا�ر�ن

  ر ا  اع

 حنيف بن عثمان بن عبد اهللا بن العز�ز عبد بن عبد ا�ر�ن

  األنصاري

٢١٢  

  ٢١٤  األزد �و� �مد أبو ،ا�د� مهران بن عبد ا�ر�ن

  ٢١٥  ا�د� ا�ي� ا�نكدر بن �مد بن عمر

  ٢١٦  ا�خزو� بن �زوم ا�ـارث بن عبد ا�ر�ـن بن �ـمد

  ٢١٦  ا�ـراز ا�لـ� �سطام أبو ،ا�بطي  حـيان بن مقاتل

  ٢٢١  ة ا�اتم

  ٢٢٢  فهرس ا�صادر 

  ٢٣٠  فهرس ا�وضو�ت 

 

  

  

  

  

 


