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  ِةّيِبَرَ العِةَلغّ بالُصَلْخَتْلمسا

  

 ،"الكاشـف " عنـد اإلمـام الـذهيب يف كتابـه " "ُِّوثـق""تناولت يف هذه الدراسـة مـصطلح 

ّدراسة تطبيقية على من أخرج هلم البخاري يف صحيحه، وهو مـن املـصطلحات اخلاصـة 
ف، وســبب والتعريــف بكتابــه الكاشــ  لإلمــام الــذهيب،ٍ خمتــصرةٍلرتمجــةبــه، وتعرضــت فيهــا 

ل اختيــاري لرجـــال البخـــاري، وبينــت مـــراد احلـــافظ الــذهيب مـــن هـــذا املــصطلح مـــن خـــال

ـــه  ـــراوي، وتوصـــلت إىلمقارنـــة أقوال ـــأقوال النقـــاد يف ال  بعـــد الدراســـة ٍح فيـــه حكـــم واضـــب

ًالنقدية لكل راو، والذين بلـغ عـددهم أربعـة وثالثـني راويـا،   وقـد تبـني أن اإلمـام الـذهيب ٍ

 الــذي يــشرتط يف قبــول روايتــه ثبــوت ضــبطه، ا املــصطلح علــى الــراويرمحــه اهللا يطلــق هــذ

 لكنـــه قليـــل الروايـــة، أو املكثـــر إال أنـــه رمـــي ببدعـــة، َِثقـــةباملتابعـــات والـــشواهد، فمـــنهم ال

ٍومنهم من بلغ مرتبة التعديل من غري إشعار بالضبط، ومنهم من يعترب حبديثه، ومجيعهم 

 كــل نــوع مــنهم يف مطلــب مــستقل، وختمــت ال يقبــل مــنهم التفــرد، وقــد قمــت بدراســة

البحث بأهم النتائج والتوصيات، هذا وأسأل اهللا صالح النية، وحسن القبول، فهو نعم 

 . املوىل ونعم النصري
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Research Summary 

Al in " had been trusted"      This study deals with the term 

 of the ones on an applied study, Imam Al ZahabiKashif of 

whom  Bukhari  brought out in his Sahih, which is one of the 

terms of his own, and I have displayed   a brief biography of 

and the , Al Kashifand a definition for his book , Imam Al Zahabi

cause to choose Bukhari's men. I have presented Al-Hafiz  Al 

Zahabi's aim from this term by comparing the words of the 

critics of the narrator, and reached a clear rule after the critical 

study for each narrator, which numbered thirty-four narrators, it 

was found that the Imam Al Zahabi, may Allah have mercy on 

him,  saying this term on the narrator whose narration requires 

to be accepted and  controlled by follow-ups and evidence, 

Some of them are trusted , some have a little narration, or some 

have a lot of narration but have accused of heresy, some of 

them have reached the modulation degree but without 

controlling notification, and some of them are considered by his 

narration, and  exclusivity is not accepted from all of them. 

And I have studied each type in an independent matter and 

concluded the research with the most important results and 

recommendations. 

And peace be upon him and bless our Prophet Muhammad  
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  المقدمة

 ومن سيئات ،إن احلمد هللا حنمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا     

أشهد أال إله إال اهللا وحده ، ومن يضلل فال هادي له، وأعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له

ًال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
  ..أما بعد. )١(

طلب العلم الشرعي، إذ هو أعظم وسيلة  عبد إىل اهللا تعاىللا يتقرب به اإن من أفضل م

لتحقيق العبودية اليت ما خلق اإلنس واجلن إال هلا، فما عبد اهللا إال بعلم، وما عصي إال 

م، وما ال ان السبيل ملعرفة ما صح عن اهللا، وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلوملا ك، جبهل

، فقد اعتىن به العلماء ً وتعديالً اليت يتوصل �ا إىل حال الرواة جرحايصح، هو معرفة القواعد

ا يعرف ً مسوه بعلم اجلرح والتعديل، ليكون بني يدي الباحث ميزانً مستقالًحىت  أصبح علما

يض اهللا له قفقد  حديثه ومن يرد، وملا كان هذا العلم �ذه املكانة العظيمة، به من يقبل

دوا قواعده، ومجعوا ّقعا يف البذل والتضحية، والسهر، فً أن ترى الدنيا هلم نظريّقلً أفذاذ ًرجاال

لكل مرتبة منها ألفاظ، هي األداة  ،مث جعلوها يف مراتب  يف مصنفا�م،هألفاظ علماء

ًال كل راو جرحا وتعديال ومن مث قبوال وردا التعبريية حل ً ً ٍ.  

 تكمن يف املمارسة العلمية لفهم عبارات األئمة ومصطلحا�م، واليت خيتلف ًحقيقةَّمث بيد أن 

 زالتعديل؛ فمنهم املتشدد الذي يغمًإىل آخر، نظرا لتفاوت علماء اجلرح و ،ِمفهومها من عامل

 ومنهم املتساهل الذي يقبل حديث الضعفاء ومنهم  فريد حديثه،طتنيالراوي بالغلطة والغل

املتوسط، فحصل بذلك اختالف يف مدلول بعض ألفاظ اجلرح والتعديل باعتبار وصف 

 يف هذا الشأن، ومن تلك تكون من إمام جهبذ له اليد الطوىلقائلها، وخباصة عندما 

                                                           

 باب ما جاء يف احلث على تبليغ -كتاب العلم-ٍهذه خطبة احلاجة جزء من حديث أخرجه الرتمذي ) ١

وأمحـــد يف ). ١/٨٥/٢٣٢(ًبــاب مـــن بلـــغ علمـــا : وابـــن ماجـــه يف املقدمـــة). ٥/٣٣/٢٦٥٧(الــسماع 

هــذا حــديث حــسن : بــد اهللا بــن مــسعود مرفوعــا بــه، وقــال الرتمــذيمــن حــديث ع) ١/٤٣٧(املــسند 

 .شعيب األرناؤوط: ت الشيخ. دار الرسالة. ط. -صحيح
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عند " "ُِّوثق""لفظ : حاأللفاظ اليت مل يتضح مدلوهلا عند املشتغلني بعلم احلديث بشكل واض

اة الذين وّنف من  الرِ باستقراء صي معناهِّلَُجفأردت أن أ ، اهللا تعاىلههيب رمحمام الذاإل

 بذلك  قد قمت بتحقيق رغبة اإلمام ونأكف، ّصحيح البخاريوصفهم بذلك، وهم رجال 

يل واجلرح، وما  حترير عبارات التعد إىل نفتقرمث حنن" :الذهيب رمحه اهللا حيث قال يف املوقظة

بني ذلك من العبارات امل
ُ
رف ذلك ُعلم باالستقراء التام عن من ذلك، أن بة، مث أهمِاذَجَت

  واهللا أسال أن جيرى احلق علي ،")١(طالحه ومقاصده، بعباراته الكثريةواص اإلمام اجلهبذ،

  . وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلمقليب ولساين وقلمي

  :موضوع وأهميتهأسباب اختيار ال

  .أن هذا املوضوع مل يتناوله أحد بالبحث من  قبل مع أمهيته  -١

كون املصطلح ورد من إمام جهبذ من أشهر علماء اجلرح والتعديل، والذين أسهموا يف   -٢

 " تلميذه السبكي، بقولهه يف هذا الفن،   كما وصفًترسيخ قواعده، حىت صار عمدة

  .)٢("شيخ اجلرح والتعديل

 عنهم يف احلكم علي الرواة رجاحلورفع  لطالب العلم املشتغلني به،  هذه الدراسة نفعيف  -٣

  .بذلكالذين وصفهم الذهيب 

 إزالة االضطراب احلاصل يف فهم املراد من هذا املصطلح حىت يسن تطبيقه مبدلوله حماولة  -٤

  . ورد املرويات مما يرتتب  عليه قبول؛الصحيح عند صاحبه

  .إلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل، يف روايته عمن تكلم فيهم عن اً دفاعا  -٥

جاذبة، ت لرغبة اإلمام الذهيب رمحه اهللا تعاىل يف حترير ألفاظ اجلرح والتعديل املاحتقيق  -٦

  . يف اجلرح والتعديلللوقوف على عرف اإلمام اجلهبذ واصطالحه ومقاصده بعباراته

                                                           

 .عبد الفتاح أبو غدة: ، حتقيق الشيخ)٨٢(املوقظة يف علم املصطلح للذهيب  ) ١

  ).٩/١٠١(طبقات الشافعية  ) ٢
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عديل املتشا�ة عند الذهيب كلفظ اظ اجلرح والت عن ألفإزالة االلتباسيف هذه الدراسة   -٧

 واليت محلها بعض الباحثني على الرتادف اللفظي، وليس األمر "ُِّوثقُم" ولفظ "ُِّوثق"

ة إىل غريها، وهو شيخ اجلرح والتعديل يف لفظكذلك عند اإلمام، فهو ال يعدل من 

  .زمنه، إال ملقصد معني أراده 

  -:لهدف من البحثا

  :هدف إليه هذا  البحثمن أهم ما ي

هو املشاركة يف حماولة جتلية هذه املصطلحات املتجاذبة يف علم اجلرح والتعديل بني   -١

  .غموضيدي الباحثني، وإزالة ما يشو�ا من 

 خيدم السنة النبوية، علي صاحبها أفضل الصالة ٍ جديدٍإثراء املكتبة احلديثية، ببحث  -٢

  . م يسلتالأمت و

  :الدراسات السابقة

مستقلة بعد القراءة والبحث وسؤال أهل التخصص مل أجد من أفرد هذا املوضوع بدراسة 

 أثناء الكالم علي ألفاظ )الكاشف( ما قام به الشيخ العالمة حممد عوامة يف مقدمة اللهم

  .، واهللا أعلمااجلرح والتعديل يف الكتاب ومدى التزام اإلمام الذهيب �ا أو خمالفته

  :منهج البحث

  _: يف كتابة هذا البحث علي املنهج التايلسرت

وأخرج هلم  ""ُِّوثق"": قمت بعون اهللا وتوفيقه حبصر الرواة الذين قال فيهم اإلمام الذهيب  -١

  .يحهالبخاري يف صح

 سهل علي القارئ الكرمي الرجوع إىلل كل ترمجة رقمها يف الكاشف حىت يّذكرت يف أو  -٢

  .نص كالم الذهيب بسهولة

ًذا كان خمتصرا  الذهيب فيه، إال إافظتعريف بالراوي علي ما ذكره احلت يف الاقتصر  -٣
  .ولقبه ه،نيت ما يزيل اللبس عنه، يف امسه، وكالجأكملت من كتب الر
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صغت عناوين املطالب يف املبحث الثاين علي حسب مرتبة الرواة ووضعت حتت كل   -٤

  . بهنيعنوان الرواة اخلاص

  " .دراسة حاله" الراوي بعنوان أمهد لكالم النقاد يف  -٥

 بيان مقصودة ى كتبه األخرى، لتساعد علظ الذهيب علي الرواة يفافتتبعت كالم احل  -٦

  .يف الرواة" "ُِّوثق""بلفظ 

 قدر جهدي يف البحث كالم النقاد يف الراوي، وحيث كان متفقا علي ىاستوفيت عل  -٧

ً  جرحاٌ فيه، أو مل يذكر فيه أحدًكان خمتلفاتوثيقه، أو تعديله أكتفي مبا قيل فيه، وأما إذا 

  . ذلكى قول يف الراوي باستعمال القرائن اليت تعني علت الوصول إىل، حاولًوال تعديال

زوت اآليات إيل سورها، ع اليت نقلت منها، كما م مصادرهإىلزو كالم النقاد عقمت ب  -٨

  . املقام  يف ذلك مبا خيدمً مكتفيا،واألحاديث إيل مصادرها األصلية

  : خطة البحث

  . وخامتة،ومبحثني وقد قسمت البحث يف هذا املوضوع إىل مقدمة،

وأسباب اختياري  فاحتوت على االفتتاحية، وبيان أمهية علم اجلرح والتعديل، :المقدمة 

  . ، وخطتهللموضوع، واهلدف منه،  والدراسات السابقة،  ومنهجي يف البحث

  :ينينقسم إلى مطلبو :المبحث األول

  ).الكاشف( وكتابه وجز باإلمام الذهيب،م تعريف: المطلب األول

  .سبب اختياري لرجال البخاري  :المطلب الثاني

 وقد روى لهم البخاري" "ُِّوثق"": الرواة الذين قال فيهم اإلمام الذهبي: المبحث الثاني 

  :في صحيحه

  : مطالبةويشتمل على متهيد، وأربع

  .يف املدلول اللغوي ""ُِّوثق"" لفظ عىنموفيه  : التمهيد_

  .وهم يف مرتبة التعديل"  "ُِّوثق" "الرواة الذين قال فيهم الذهيب : المطلب األول_ 
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 وهم يف مرتبة التعديل من غري"  "ُِّوثق" "الرواة الذين قال فيهم الذهيب :  المطلب الثاني_

   .ط بالضبشعارإ

  .وهم متكلم فيهم"  "ُِّوثق"  "يهم الذهيبالرواة الذين قال ف: المطلب الثالث_

  :وفيه فرعان :المطلب الرابع_

ره بغري مراد ّ من فسىوالرد عل تطبيقه ، يفيةكو"  "ُِّوثق": لقول الراجح يف لفظا: الفرع األول

  .الذهيب

ّوثُوم"، " "ُِّوثق" "يف العالقة بني : الفرع الثاني   . عند اإلمام الذهيب "َِثقة"و" "قَ

  

 مث أعقبتها بفهارس ،ضمنتها أهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إليهاقد و : الخاتمة_

، فإن كنت قد وفقت فمن اهللا، وإن  أسال أن ينال هذا العمل رضاهواهللا علمية للبحث،

، ومن ذا  فهذه سنة اهللا تعاىل يف عباده ،ت، والصواب قصدتَّردَ أَّكانت األخرى فاحلق

  .اب، فما ذلك إال للمعصوم صلى اهللا عليه وسلمالذي قوله كله سديد، وعمله كله صو

ال باهللا عليه توكلت وما توفيقي إ  أن تكون األخطاء معدودة، واهلفوات حمدودةفأرجو من اهللا

  .وإليه أنيب



        
 

  

    

 

 

  

  

٣٨٨

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

  المبحث األول

  المطلب األول

  ).الكاشف(، وكتابه التعريف الموجز باإلمام الذهبي

مام، أحد أعالم األمة الذين غرس اهللا حبهم يف ال أظنين آيت جبديد يف ترمجة هذا اإل    

القلوب والنفوس وسخر األقالم واملواهب العلمية والطاقات البشرية؛ لتسجيل مآثره، وختليد 

آثاره، وما ذلك إال لشدة إخالصه وتفانيه يف حفظ احلديث ونشره، وعلو مهته يف ذلك، 

َِنضر الله امرأ سمع مقالتي «: وله بقوجهاده يف سبيله، ولعله من مجلة من عناهم النيب  َ َ َ َ
ِ ًَ َْ ُ َّ َّ َ

ُفـبـلغها، فـرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفـقه منه ُْ َِ ِ َِ ْ َ َ ُ ْ َ َ ََِ ٍَّ ِ ٍ ِ ٍ ِْ ِْ َِّ َُّ َ َ َ َِ َْ ُ َ َ« )١( .   

 كان نصيبه يف هذا الوعي والنشر أكثر، كان نصيبه من النضارة والربكة وبقاء الذكر، فمن   

ولذا ، ر وأعظم، فاجلزاء من جنس العمل الناس بأحواله وآثاره وحبهم له أكثواعتناء

  . فسأقتصر يف ترمجته علي ما تقضيه طبيعة البحث 

  : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ومولده ونشأته

اين َمُكُّاز بن عبد اهللا الرتَْاميَهو اإلمام مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن ق

ُ، ولد سنة ثالث وسبعني وستمائة بدمشق)٤(، الشافعي)٣(ِيبَهَّ، الذ)٢(قيِارَ الفاألصل،
)١(.  

                                                           

 .)١/٨٤/٢٣٠(ً باب من بلغ علما: أخرجه ابن ماجه يف سننه ) ١

بنـت أد هـي الــيت " ميـا"؛ ألن "ميافـارقني: "وقيـل هلـذه البلـدة"... ميافـارقني" هـذه النـسبة إيل :الفـارقي) ٢

ما : ، قيل"ميافارقني: "، فقيل"باركني: "هو خندق املدينة بالعجمية، يقال هلا" فارقني"بنت املدينة، و

ء أبرويز، وهي من بالد اجلزيرة قريبة من بين منه بالصخر فهو بناء أثو شروان، وما بين باآلجر فهو بنا

  ). ٢٩٦٨رقم / ١٢٤/ ١٠(األنساب للسمعاين : ينظر. آمد

  ). ١/٧٥(معجم الشيوخ للذهيب : ينظر.  نسبة إيل صنعة الذهب اليت برع فيها أبوه:الذهبي) ٣

  ). ١٨٢/ ١٠(النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة أليب احملاسن ) ٤



        
 

  

    

 

 

  

  

٣٨٩

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

عاش طفولته بني أكناف عائلة علمية متدينة، فكان والده وأجداده من أهل التقي 

والصالح، والعبادة، ومسع والده صحيح البخاري سنة ست وستمائة من املقدام بن هبة اهللا 

، وأخذ عن عمته ست )٣(ذهيب أنه قرأ علي أبيه أمحد بن عثمان، وقد ذكر ال)٢(القيسي

، كما أخذ عن أبيه من الرضاعة )٤( - وهي أمه من الرضاعة- األهل بنت عثمان بن قامياز

  .)٥(إبراهيم بن داود بن سليمان موفق الدين العطار الدمشقي

  

املتويف سنة مخس ر بن عبد اهللا املوصلي، َجْنَوكذلك جده ألمه أبو بكر، علم الدين، س

، كان يعتين به، وهو صغري فيصحبه معه، ويسمعه بعض أخبار )٦(وأربعني وسبعمائة

  .)٧(الدولة

  

مما بني عابد وعامل وزاهد وحنو ذلك، وغريهم ممن كان هلم قرابة قريبة بالذهيب كانوا كلهم ما 

  . تعايلكبار علماء عصره وزمانه رمحه اهللاه حىت صار من له األثر الكبري عليكان 

                                                           

  

  ). ١/٢٢(ظ للحسيين ذيل تذكرة احلفا) ١

قيس، واملشهور �ا أبو اخلصيب زياد بن عبد الرمحن القيسي، :  هذه النسبة إيل مجاعة امسهم:القيسي) ٢

هو من بين قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علـي بـن بكـر بـن وائـل، : قال أبو حامت ابن جبان

  . )٣٣٤٧رقم / ٥٣٨/ ١٠(األنساب للسمعاين . عداده يف أهل البصرة

  ). ٧٥/ ١(معجم الشيوخ للذهيب ) ٣

  ). ٢٨٤/ ١(معجم الشيوخ للذهيب : ينظر) ٤

  ). ١٣٦/ ١(معجم الشيوخ للذهيب : ينظر) ٥

  ).١٤١/ ٣(األعالم للزركلي  ) ٦

  ).٢٧٦/ ١(معجم الشيوخ للذهيب  ) ٧



        
 

  

    

 

 

  

  

٣٩٠

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

  :شيوخه وتالميذه

 لقد امتاز احلافظ الذهيب  بكثرة املشايخ الذين تلقي العلم علي أيديهم  حيث :أما شيوخه 

ًزادوا عن ألف شيخ  كما جاء عددهم يف معجم الشيوخ ألفا وأربعني شيخا، منهم احلافظ : ً

وهو الذي حبب إليه ، ِايلَزِمجال الدين املزي، ومشس الدين ابن عبد اهلادي، والقاسم الرب

   .)١(ويف شيوخه كثرة فال نطيل بتعدادهم: العلم كما ذكر الذهيب،  قال السبكي

  :  وأما تالميذه 

قد اشتهر أمر احلافظ الذهيب، وعال ذكره، وارتفع قدره ،وطارت مصنفاته يف اآلفاق، وتبوأ ف

إليه من مجيع األقطار يف العلم مكانا، فأصبح حمط أنظار ورحالت الطالبني للعلم  فتوافدوا 

خاصة بعد تدريسه يف املدارس احلديثية حيت أنه أصبح مدرسة حبد ذاته خترج فيها املئات من 

احلافظ : مسع منه اجلمع الكثري، من بينهم: )٢(كبار احلفاظ واحملدثني قال تلميذه السبكي

  .ابن كثري، وعبدالوهاب السبكي، وابن رجب احلنبلي، وغريهم

  : ةرحالته العلمي

، ملا لذلك من أمهية بالغة يف حتصيل )٣(األخرىكان الذهيب يتحسر علي الرحلة إيل البلدان 

  .)٤(علو اإلسناد، وقدم السماع، ولقاء احلفاظ، واملذاكرة هلم، واالستفادة عنهم

 ولعل ذلك يعود إيل -إال أن والده ووالدته مل يشجعاه علي الرحلة، بل منعاه يف بداية أمره

ً وحيد والديه، ومل يكن الذهيب ابنا عاقا خيالف إرادة والديه، السيما أن آداب أن الذهيب ً

                                                           

 ).٩/١٠١(طبقات الشافعية  ) ١

  ).٩/١٠٣(املصدر السابق  ) ٢

  ). ٦٩٥/ ٢(ذهيب معرفة القراء الكبار لل) ٣

  ). ٢٢٣/ ٢(اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ) ٤



        
 

  

    

 

 

  

  

٣٩١

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

، ووجوب طاعتهما وبرمها، مث أذن  والده له )١(طلب العلم تقتضي استئذان األبوين يف الرحلة

  .بالرحلة ملا بلغ العشرين من عمره، وذلك سنة ثالث وتسعني وستمائة

يقيم يف كل منها أكثر من أربعة أشهر يف  األغلب،  أنه مسح له برحالت قصرية ال ىعل

  : ، وكانت رحالته علي النحو التايل)٢(ويرافقه فيها بعض من يعتمد عليهم 

ًكانت أول رحلة له إيل بعلبك سنة ثالث وتسعني وستمائة، حيث قرأ فيها القرآن مجعا علي 

هللا األنصاري الرباين النصييب، حممد بن حممد بن علي بن املبارك اإلمام موفق الدين أيب عبد ا

، وأكثر عن احملدث عبد اخلالق بن عبد السالم اإلمام )٣(املتويف سنة مخس وتسعني وستمائة

  . )٤(تاج الدين أيب حممد املعري، الشافعي األديب املتويف سنة ست وتسعني وستمائة

ن عبد اهللا مث رحل بعد ذلك إيل حلب، وأكثر فيها عن عالء الدين، أيب سعيد، سنقر ب

محص، ومحاة، : ، ومسع من مجلة من شيوخها، مث ارحتل ومسع ببلدان عديدة منها)٥(ِّينُْزمَاأل

بصري، ونابلس، والرملة، والقدس، وبلبيس، والقاهرة، الوطرابلس، والكرك، واملعرة، و

  .)٦(واإلسكندرية، واحلجاز، وتبوك وغريها

   :أقوال العلماء فيه: ًثالثا

لذهيب مؤرخ اإلسالم، وأحد أعالم احلفاظ الذين برزوا يف علم احلديث رواية يعترب اإلمام ا

ودراية، فال عجب أن يكون حمل ثناء اخلاص والعام، وال غرو أن تنطلق األلسنة بذكره 

باجلميل،  وال شك أن أفضل من يعرف العامل تالميذه املشهورين بالعلم والديانة ، ومن جاء 

                                                           

  ).٢٢٨/ ٢(املصدر السابق ) ١

  ). ٦٦٧رقم / ٦٩٨/ ٢(معرفة القراء الكبار للذهيب ) ٢

  ). ٣٨٣ /ص(غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري : ينظر) ٣

  ). ٣٥٢/ ١(معجم الشيوخ للذهيب : ينظر) ٤

  ). ٢٧٦/ ١(املصدر نفسه ) ٥

  ). ٢٢٦رقم / ١٥٧/ ١(ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد للفاسي ) ٦



        
 

  

    

 

 

  

  

٣٩٢

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

لية يف هذا الشأن خاصة لو اشرتكا يف العناية بنفس الكتاب �ذيبا بعده ممن له املكانة العا

واختصارا ولذا سأكتفي بثناء بعض تالميذه عليه مع إمام عصره احلافظ ابن حجر رمحهما 

الشيخ احلافظ الكبري، مؤرخ اإلسالم، : "اهللا تعايل ، فيقول تلميذه احلافظ ابن كثري عنه

: ، ويقول تلميذه اإلمام السبكي )١(" احلديث وحفاظهوقد ختم به شيوخ...وشيخ احملدثني 

إمام الوجود حفظا ، وذهب العصر معين ولفظا ، وشيخ اجلرح ...شيخنا وأستاذنا " 

والتعديل ، ورجل الرجال يف كل سبيل ، كأمنا مجعت األمة يف صعيد واحد فنظرها مث أخذ 

وما زال خيدم هذا .....ناعة وهو الذي خرجنا يف هذه الص.. خيرب عنها إخبار من حضرها 

 وقال )٢("اخل ....الفن إيل أن رسخت فيه قدمه  وتعب الليل والنهار وما تعب لسانه وقلمه 

حافظ ال جياري وال فظ ال يباري، أتقن احلديث : "تلميذه اإلمام خليل أيبك الصفدي

م واإللباس من ورجاله، ونظر علله وأحواله، وعرف تراجم الناس، وأزال اإل�ام يف توارخيه

ذهن يتوقد ذكاؤه، ويصح إيل الذهب نسبته وانتماؤه، مجع الكثري ونفع اجلم الغفري، وأكثر 

: ، ويقول اإلمام أبو احملاسن)٣("من التصنيف ووفر باالختصار مؤنة التطويل يف التأليف

بن ، ويقول احلافظ ا)٤("أحد احلفاظ املشهورة... اإلمام احلافظ املؤرخ صاحب التصانيف"

مهر يف فن احلديث، ومجع فيه ا�اميع املفيدة الكثرية حيت كان أكثر أهل عصره : "حجر

  .)٥("تصنيفا ، ورغب الناس يف تواليفه ، ورحلوا إليه بسببها وتداولوها قراءة ونسخا ومساعا 

  

  

                                                           

  ). ٥٠٠/ ١٨(البداية والنهاية البن كثري ) ١

  ). ١٠٠٣-١٠٠/ ٩ (ىطبقات الشافعية الكرب) ٢

  ). ١١٥، ١١٤/ ٢(الوايف بالوفيات للصفدي ) ٣

  ). ١٨٢/ ١٠( أليب احملاسن النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة) ٤

  ). ٦٧/ ٥(الدرر الكامنة  ) ٥



        
 

  

    

 

 

  

  

٣٩٣

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

  : وفاته: ًخامسا

يزال ينقص بصره كان قد أضر قبل موته بأربع سنني أو أكثر مباء نزل يف عينيه، وكان ال  "

ًقليال قليال إىل  ليلة االثنني ثالث ذي )٢( يف دمشق- رمحه اهللا- ، وتويف )١(" أن تكامل عدمهً

القعدة قبل نصف الليل سنة مثان وأربعني وسبعمائة، ودفن مبقابر باب الصغري، وحضر 

  .)٣(الصالة عليه مجلة من العلماء، كان من بينهم تاج الدين السبكي

  

  :  الكاشفالتعريف بكتاب

لقد خلف احلافظ الذهيب لألمة اإلسالمية ثروة هائلة من املصنفات القيمة النفيسة، اليت هي 

ًاملرجع يف با�ا وعظمت الفائدة �ذه املؤلفات ونالت حظا كبريا من الثناء، وكان هلا القبول  ً

 والذي هو موضوع" الكاشف: لدي املشتغلني �ذا الفن ، ومن هذه  املصنفات كتاب

 :البحث  

  : اسم الكتاب :ًأوال

   .الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة

  :وصف الكتاب: ًثانيا

ُّ  يعد الكاشف أحد الكتب اليت نتجت عن اهتمام العلماء بكتاب اإلمام عبد الغين 

، والذي )الكمال في أسماء الرجال(رمحه اهللا تعايل، وهو ) هـ٦٠٠ ( سنةاملقدسي املتويف

 مث )تهذيب الكمال في أسماء الرجال( يف كتابه)  هـ٧٤٢ ( سنةي املتويفِِّزه اإلمام املَبَّهذ

                                                           

  ). ٢٥١/ ٢(أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي ) ١

  ). ١٠١رقم / ٨٩/ ٦(خطط الشام لكرد علي : ينظر) ٢

، الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة )١٠٦ -١٠٥/ ٩(طبقــات الــشافعية الكــربى للــسبكي : ينظــر) ٣

/ ٢(، أعيان العصر وأعـوان النـصر لـه )١١٦/ ٢( الوايف بالوفيات للصفدي ،)٤٢٧/ ٣(البن حجر 

٢٥٣ .(  



        
 

  

    

 

 

  

  

٣٩٤

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

  والذي استغرق فيه مثانية )تذهيب تهذيب الكمال(اختصره تلميذه اإلمام الذهيب يف كتابه 

   . )١ (كما صرح بذلك يف أخر الكتاب)  هـ٧١٩(أشهر وانتهي منه سنة 

، كما نص علي ذلك بقوله يف )الكاشف(ي مرة أخري يف    مث اختصر كتاب شيخه املز

الصحيحني، والسنن األربعة، : هذا خمتصر نافع يف رجال الكتب الستة" مقدمة الكتاب 

ِِّمقتضب من �ذيب الكمال لشيخنا احلافظ أيب احلجاج املزي، اقتصرت فيه علي ذكر من 

، ودون من ذكر "التهذيب" يف له رواية يف الكتب الستة، دون باقي تلك التواليف اليت 

   )٢(" للتمييز، أو كرر للتنبيه 

 صنف بأن الكاشف خمتصر من تذهيب التهذيب لكونه: )٣( من قال ى علٌ    ويف هذا رد

  . ذلك يف أخر الكتابىهـ كما نص عل٧٢٠ منه احلافظ سنة ىبعده بسنة تقريبا، فقد انته

 وحده يوم سابع عشر من رمضان سنة عشرين مت  الكاشف بانتهاء كاتبه، واحلمد هللا: بقوله

  . )٤(وسبعمائة، يوم اجلمعة بعد العصر

تبني يل مما سبق، أن اإلمام الذهيب صنف الكاشف يف آخر عمره، وبعد تأليفه العديد من 

املصنفات يف الرجال، وبلوغه الدرجة العالية يف هذا الفن واستيعابه لكالم أئمة اجلرح 

ًا أعانه علي مجعها يف عبارة واحدة تفسر حال الراوي جرحا وتعديال ٍوالتعديل يف كل راو مم ً

ًمما ال يقوي عليه إال اجلهابذة  وخاصة يف الرواة الذين مل يذكر فيهم احلافظ املزي جرحا وال 

ًتعديال، أو من اكتفي فيه بالتوثيق فقط وقد جرحه بعضهم، فيضيف الذهيب وصفا يظهر فيه  ً

  . لينه بعضهم، وهكذا "َِثقة"ذا الشأن، كأن يقول يف الراوي سعة علمه ونبوغه يف ه

  

                                                           

 . )١/٥٣(بشار علي �ذيب الكمال / مقدمة د ) ١

  ).١/١٨٧(الكاشف  ) ٢

  ) .٣٤٨(، وذيل تذكرة احلفاظ للسيوطي ) ٩/١٠٤(راجع الطبقات الكربى للسيوطي  ) ٣

   ).١/١٥١(الكاشف  ) ٤



        
 

  

    

 

 

  

  

٣٩٥

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

  :  منهج الذهبي في الكاشف 

  :   من خالل عملي يف هذا البحث، وجدت أن اإلمام الذهيب رمحه اهللا تعايل اتبع ما يلي

 اقتصر يف الكتاب علي ذكر من له رواية يف الكتب الستة، دون باقي مؤلفات أصحا�ا  -١

 ) ١( ذلك يف مقدمة الكتاب، كما نص علير يف التهذيب للتمييز، أو التنبيهُودون من ذك

 . ٌوكما هو واضح من عنوان الكتاب

ًترتيبا دقيقا  حسب حروف املعجمرتب الرتاجم علي-٢ ؛ مما يسهل علي الباحث الوصول  ً

  .ملراده فيه 

واحلكم عليه  يذكر يف الرتمجة اسم الراوي، ونسبه، وبعض شيوخه، وبعض تالميذه، -٣

ًجرحا أو تعديال، من حكمه،  ورمبا زاد كالم أحد علماء اجلرح والتعديل يف الراوي مامل  ً

يكن صحابيا، مث يذكر وفاته ، ورموز الكتب اليت أخرجت حديثه، وكان ذلك منه يف 

ًسم الراوي كامال، وال سنة الغالب، و إال فقد وقع بعض اخللل يف ذلك؛ فقد ال يذكر ا

 . وفاته

 .ً، أو ضعيفا "َِثقة" ورمبا مل يذكر يف الراوي جرحا وال تعديال ، وقد يكون -٤

 مث يشري ملن أخرج حديث الراوي من أصحاب الكتب برموز تغين عن اسم الكتاب وقد -٥

 " د" ملسلم ، و  " م" للبخاري ، و " خ: "والرموز فوق اسم الرجل : بينها بقوله يف املقدمة

بن ماجة، فإن اتفقوا فالرمز ال" ق" للنسائي ، و " س" للرتمذي  ، و  "ت" أليب داود ، و 

   .)٢(" ٤"و إن اتفق أرباب السنة األربعة فالرمز  " ع" 

 زاد عن رموز الكتاب األصلية واليت تشري إيل من أخرج حديث الراوي من أصحاب -٦

 ، وهو كتاب يف جبوار بعض الرتاجم، وهو البن حبان يف الثقات" حب "الكتب الستة برمز 

  .الرجال 
                                                           

  .)١/١٨٧( الكاشف )١

 .رجع السابقامل) ٢



        
 

  

    

 

 

  

  

٣٩٦

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

ٍرتجح لديه بعبارة  قد يشري إيل اختالف علماء اجلرح و التعديل يف الراوي دون ذكر ما ي-٧

 وملا كانت -واليت أكثر من استعماهلا يف الكتاب- " "ُِّوثق""كمن قال فيهم تدل علي ذلك 

ٍخاصة من إمام–ًهذه اللفظة مشكلة بني درجات التوثيق لدي طالب العلم   �ذا الشأن ً

ٍ ، رأيت تسليط الضوء عليها يف دراسة نظرية  تطبيقية علي من وصفوا �ذا -كالذهيب

  .ٍ لكون رجاله يف أعلي درجة من التوثيق- رمحه اهللا تعايل- الوصف من رجال البخاري 

  المطلب الثاني

   .:سبب اختياري لرجال البخاري

ن من أجال البخاري ملا تقرر عند اجلميع رمن  ) "ُِّوثق"( اخرتت دراسة ما قال فيه الذهيب 

قال ابن ، ج يف كتابه يف األصول إال ما توفرت فيه أعلى شروط الصحةِّرَُالبخاري ال خي

إن شرط البخاري يف كتابه هذا أعلى شروط الصحة؛ وقد أعانه على ذلك تأليفه : حجر

ٍربعة عشر ألف راو من  والذي ترجم فيه ملا يقارب األ؛ريخ الكبري قبل الصحيحالكتابه الت

الصحيح (  لكتابه نتقيمما جعله ي ؛ من عصر الصحابة إىل زمنه رمحه اهللا تعاىل،رواة احلديث

زمة لشيوخهم  وبطول املال، وضبطهم،أهل الطبقة األوىل من الرواة الذين اشتهروا بعدالتهم) 

 ،رفوا بالعدالة والضبطوهم الرواة الذين ع،  من حديث أهل الطبقة الثانيةوقد خيرج، املكثرين

  .ومل يكثروا من مالزمتهم لشيوخهم

فهم شرط ، فأما الطبقة األوىل: -وهي مخسة- بعد ذكره هلذه الطبقات كلها )١(قال احلافظ

وقد صرح .  وقد خيرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غري استيعاب،البخاري

. )٢( خمافة الطول ما صح وتركت من الصحاحما أدخلت يف كتايب إال: مام البخاري بقولهاإل

هذا أصل ، تقرر أنه التزم الصحة وأنه ال يورد فيه إال حديثا صحيحا: وقال احلافظ ابن حجر

                                                           

  ).١/٩(فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر  ) ١

 ).١/٢٦(التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح  ) ٢



        
 

  

    

 

 

  

  

٣٩٧
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ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث ( : وهو مستفاد من تسميته إياهموضوعه

  .)١( )وأيامهوسننه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وهم متكلم فيهم كحال الرجال موضوع ، ع يدل أن هناك من أخرج هلم البخاريإال أن الواق

  .البحث

، ديف املتابعات والشواهضا دافع عنهم احلافظ ابن حجر بأن البخاري روى هلم وهؤالء أي

  .وأ�م ال خيرجون عن حيز الصدق مع تفاو�م يف الضبط

 األسباب احلاملة لألئمة على   ألن؛فالبد أن يكون جرحه مفسرا، ً واحدا منهمفمن جرح

وقد كان الشيخ أبو احلسن املقدسي يقول ، منها ما يقدح ومنها ما ال يقدحاجلرح متفاوتة 

يعين بذلك ال يلتفت إىل ما ، )٢(هذا جاز القنطرة: يف الرجل الذي خيرج عنه يف الصحيح

 أو، البدعة: ومدارها على مخسة أشياء، ألن أسباب اجلرح خمتلفة":  مث قال،قيل فيه

 "أو االرسال، اع يف السند بالتدليس  أو دعوى االنقط،أو جهالة احلال، أو الغلط، املخالفة

ن اتصف بعضهم �ذه الصفات كما هو حال من رجال الصحيح وإقلت مث نفاها مجيعا 

يف أو خيرج هلم ،  عليهوقد توبعوا،  خيرج عنهم إال ما صح إال أنه مل؛حبثنابعض رجال 

   .)٣(بتصرفانتهى . ت والشواهداملتابعا

  .واهللا أعلم، أثبت هذه احلقيقة اليت بينها احلافظ ابن حجر عمليا، وبدراسيت هلؤالء

  
  

                                                           

  ).١/٨(فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر  ) ١

  ).٥٥:ص(االقرتاح يف بيان االصطالح  ) ٢

  ).١/٣٨٥(فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر  ) ٣



        
 

  

    

 

 

  

  

٣٩٨

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 
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ُّ َ ٌ 

 المبحث الثاني

  في صحيحه لهم البخاريأخرجوقد " "ُِّوثق"": الرواة الذين قال فيهم اإلمام الذهبي 

  :في المدلول اللغوي) "ُِّوثق"(لفظ  :تمهيد* 

 يف اختيار املصطلح استعمال علماء احلديث للفظ التوثيق، وتنويع التعبري عنه، من الدقة

ومجيع  )ُِّوثق(واملراوحة بني اشتقاقاته، حبسب املعاين، حيث تدور املادة اللغوية للفعل 

استعماالته على معىن اإلحكام والدقة واالئتمان والتأكيد، وهي املعاين اليت يتوصل �ا إىل 

 "ّالواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد وإحكام: "رواية، يقول ابن فارسالتثبت من ال

 به "ُِّوثق" مصدر قولك َِثقةلا و ،َِثقةإحكامه واألخذ بال: والوثيقة يف األمر. احملكم: والوثيق

ًيثق، بالكسر فيهما، وثاقة    " ائتمنه : ووثقهَ

 "ُِّوثق":  مضموم الثاء، جاء يف املصباح استعمل الزما ومتعديا، فالالزم ثالثي"ُِّوثق"والفعل 

  .ثابت حمكم: قوى وثبت، فهو وثيق: ّ بالضم وثاقةالشيء

 واثقته: مبعىن املعاهدة تقول )واثق ( واملتعدي تنوعت أوزانه، وهو يأيت على زنة املفاعلة 

g f e d c b (: "وقد مجعهما قوله تعاىل باهللا، ومنه امليثاق،

 i h (
 وباهلمزة حنو قوهلم ".ائتمنته: ت بفالن أيوثق: باء مثل قوهلم ويتعدى  بال )١(

 املعىن ا وهذ،أحكمته: الشيءت ّوثق: وبالتضعيف مثل قوهلم" جعلته وثيقا: ت الشيءأوثق

 عليه مصطلح أهل احلديث؛ ألن توثيق الراوي عندهم سبب يتوصل به األخري هو الذي بىن

لتثبت من املنقول، ومن مث اجلدارة بالقبول، وتوثيق إىل احلكم على روايته بالدقة واإلحكام وا

يعرف بالعدالة والضبط عند  الرواية وصف هلا بالدقة واإلحكام وغلبة املظنة بثبو�ا، وهو ما

  .احملدثني 

                                                           

  )٧( من آية من سورة املائدة رقم جزء ) ١



        
 

  

    

 

 

  

  

٣٩٩

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

 موضوع البحث، فهي على زنة فعل املضي اآليت على صيغة ما مل يسم "ُِّوثق"وأما كلمة 

 الفاعل، وأقيم املفعول به مكانه، وتستعمل هذه ، حيث حذف)املبين للمجهول(فاعله 

الصيغة  ألغراض بالغية متعددة، منها عدم العلم بالفاعل وهذا االحتمال منعدم يف 

موضوعنا، ومنها عدم الرغبة يف التصريح بامسه حلاجة يف نفس املتكلم، منها اخلوف من ذكر 

إل�ام، ومنها التشكيك يف صحة القول امسه، ومنها تنزيهه، واإلشفاق عليه، ومنها الرغبة يف ا

والرتدد بني الضعف والقوة، وغريها من املعاين اليت  نص عليها علماء اللغة العربية، لكن 

البحث جاء الستخراج املراد من بينها، أو استحداث لطيفة موضوعية قصد اإلمام الذهيب 

   .)١(اهللا تعاىلاإلشارة إليها، وهذا ما سنحاول فهمه من خالل هذا البحث بإذن 

                                   

  لمطلب األولا

  .وهم في مرتبة التعديل" "ُِّوثق""الرواة الذين قال فيهم الذهبي 

   - :ي رحمه اهللا تعالقال اإلمام الذهبي

و شعبة : وعنه ف،َنْحَ، و األابن الزبير: ، عنيٍيمِمَيفة بن كعب التِلَ خ–١/١٤١٠

   .) س. م.خ(  ."ُِّوثق"، غيره

  :دراسة حاله

َ أبو ذبيان الب:هو _١  برفع الذال كما قال ابن امل،يِرْصُ
َ

ّيينِد
بالرفع : وقال حممد بن حبيب ،ِ

  .) ٢(رأيت الفصحاء خيتارون الكسر : وقال ابن األعرايب،ٌوالكسر واحد

                                                           

ِّوثــــق("مــــادة ) ٦/٨٥(مقــــاييس اللغــــة  ) ١ ِّوثــــق("مــــادة ) ١٢٣/ ٦( لــــسان العــــرب البــــن منظــــور –") ُ ُ ("

ِّوثــــق( "مــــادة ) ٢/٦٤٧(املــــصباح املنــــري  ِّوثــــق("مــــادة ٥/٢٠٢العــــني للخليــــل ") ُ معجــــم الــــصحاح ") ُ

 ).٢/٢٧(، النحو الوايف لعباس حسن ")ُِّوثق(" مادة ٤/١٥٦٢

 ).٨/٣٢٢(�ذيب الكمال  ) ٢



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٠٠

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

 وقال ،)١( الثقات ابن حبان يفا، وذكرهًا واحدً حديث له البخاري، ومسلم، والنسائييرو

  . ة  من الرابع األخري، وزاد"َِثقة": )٢( وابن حجرالنسائي

ّ مدل، عن أبيّيِائَّاهد الطَجُ  سعد أبو م–٢/١٨٤٧ ، وابن إسرائيل:  وعنه،رماحّة، والطُ

   . )ق. ت.  د.خ(. "ُِّوثق"عيينة، 

  :دراسة حاله

ّويفُالك: هو_٢
ليس به بأس، وذكره : د، وقال أمحٌلِقُ م: ، وزاد)٤(، والذهيب)٣( وكيعوثقه ، ِ

   )٦( من السادسةال بأس به،: ، وقال احلافظ يف الثقات)٥(ابن حبان، وابن خلفون

ٍ، مل يذكره أحد جبرح"َِثقة"بل : قلت    . ، واهللا أعلم له البخاري ي، ورو، والذهيب وكيعوثقه، ٌ

َ صفوان بن يـعل–٣/٢٤٠٩ ْ َ ْ ُّالتيميَُّ بن أمية يَ ، ، والزهريءعطا: أبيه، وعنه: ، عن َّ

  .)س .ت .د .م. خ (."ُِّوثق"

  

  : دراسة حاله

، )٧(، حليف قريشمييَّ الت- وهي أمه-هِّبَنُابن م: ة، ويقالّيَُم بن أيَلْعَوان بن يـْفَص: هو_٣

َتابعي مشهور وهم من جعله يف
  .)٨( الصحابةِ

                                                           

  ).٣/١٦٢(�ذيب التهذيب  ) ١

 ).١٧٤٧ (تقريب التهذيب ) ٢

  )١٠/٣١٨( �ذيب الكمال  ) ٣

  )٣/٤٣٠(تاريخ اإلسالم  ) ٤

  )١٠/٣١٧( إكمال �ذيب الكمال  ) ٥

  ).٢٢٦٢ (تقريب التهذيب ) ٦

  ).٦/٣٤٧(، والعقد الثمني )٣٤/٤٧٧(�ذيب الكمال  ) ٧

  ).٣/٣٨(بة يف معرفة الصحابة اإلصا ) ٨



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٠١

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

 من امل الطبقة األويلره مسلم يفذك
َ

: وقال الثقات، ون يفُلفَوابن خ، ذكره ابن حبان و، نيِّيِّك

  . من الثالثة"َِثقة": )٢( التقريب، ويف)١( مشهور"َِثقة"

ل ، َكَ بن شيرَتُ، وعبداهللا، وعمار، وعنه شعن علي، ّيِسْبَر العَُف بن زَةَلِ ص–٤/٢٤١٤ 

 (  هذا لم يلقه أيوبي زمن مصعب، فعل فيتوفي: ، قيل"ُِّوثق"، وأيوب، وأبو إسحاق

  . )ع 

  

  :دراسة حاله

ّويفُ الكيِّسْبَ العأبو بكر: ، ويقال ءَالَ أبو الع:هو_٤
ِ.   

وابن معني، وابن ، له أحاديث: وزاد ،)٤(، وابن سعد)٣( اخلطيبوثقه، فقد توثيقه يمتفق عل

 من الثانية، ٌ كبريٌتابعي: ، وزاد)٧( وابن حجر،)٦(، والذهيب)٥(، والعجليوابن منريخراش، 

   . هـ٨٠ مات سنة )٨( بالوفيات الوايف، ويفنيع حدود السب جليل، مات يف"َِثقة"

ُّطريف بن مجالد، أبو تميمة اْلهجيمي اْلبصري_ ٥/٢٤٦٥ ِ ِْ َ َ َُّ ِ ِْ ُ َْ َ َ ُ َُ ٍ ِ
ُ ُ  أبي هريرة، وابن :، عنَ

 .ه٩٧، مات سنة "ُِّوثق" وقتادة، والحذاء، بكر بن عبد اهللا،: وعنه، وطائفهعمر، 

  ).٤.خ(

                                                           

  ).٦/٣٩(إكمال �ذيب الكمال  ) ١

  ) .٢٩٤٥ (تقريب التهذيب ) ٢

  .)٩/٣٣٥(تاريخ بغداد  ) ٣

 .)٦/٢٢٩(الطبقات البن سعد  ) ٤

  ).٤/٤١٢(و�ذيب التهذيب ، ) ٤/٤٤٦(اجلرح والتعديل  ) ٥

  )٤/٥١٧(سري أعالم النبالء  ) ٦

 ).٢٩٥٢(تقريب التهذيب  ) ٧

  ).١٦/١٩٢(وايف بالوفيات ال ) ٨



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٠٢

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

  : دراسة حاله

، كان من بين سالن، فباعه عمه من رجل من )١(ّيِلَىل بين سّهو السلي، نسبة إ_ ٥

، وذكره بعض من ألف )٣(، البصري، التابعي، مشهور بكنيته)٢(م، فلم يرجع إىل قومهيِجَهْلَبـ

، لعسكري، وابن عبد الرب، وابن مندهمنهم أبو أمحد ا: ايَطِلْغُ، قال م)٤(يف الصحابة وغلط

  .)٥(وأبو نعيم، وغريهم

:  ابن سعد، وابن معني، وزادووثقه، )٦( هريرةال نعرف له مساعا من أيب: ريقال البخا

من :  وزاد)٨(، وابن حجر)٧(حجة عند مجيعهم: ، والدار قطين، وابن عبد الرب، وزاديبصر

  . الثالثة، مات سنة سبع وتسعني أو قبلها، أو بعدها

ي، وبكير بن األشج، المقبر: ، عنّدرانيْنَكْ اإلسٍ سعيديِ بن أبَةَحْ طل–٦/٢٤٧١

    )س .خ(.هـ١٥٧، مات سنة "ُِّوثق"ابن المبارك، وابن وهب، وعدة، : وعنه

  :دراسة حاله

  . )٩( قريش، قيل أصله من املدينةهو أبو عبدامللك املصري، مويل_ ٦

                                                           

 ).٧/١٢٤(األنساب للسمعاين  ) ١

 ).١٣/٣٨(�ذيب الكمال  ) ٢

  ).٢/١١١٨(تاريخ اإلسالم  ) ٣

  ).٦/٣٩(أسد الغابة  ) ٤

  ).٧/٦٠(إكمال �ذيب الكمال  ) ٥

 .)٢٠١(جامع التحصيل ) ٦

 .)٤٤٢(وسؤاالت الربقاين للدارقطي ). ٥/١٣(�ذيب التهذيب ) ٧

 ).٣٠١٤(ذيب تقريب الته) ٨

 .)١/٢٤٦(وتاريخ ابن يونس املصري ، ) ١٣/٣٩٨(�ذيب الكمال ) ٩



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٠٣

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

ً به بأسايما أر: قال أمحد
 رواية صاحل، ويف: معروف، وقال أبو حامت: ، وقال ابن املديين)١(

ه ، وذكر)٢( عن الليث بن سعد، وقال فيه خريايرو: ال بأس به، وقال أبو داود: ايناالسكندر

ًكان رجال صاحلا فاضال:  الثقات، وزاد األخريون يففابن حبان، وابن شاهني، وابن خل ًً
)٣( ،

: )٥(وهو مقل من احلديث، وقال أبو زرعة، وابن حجر: )٤(وقال الذهيب يف تاريخ االسالم

  . ٥٧قل من السابعة مات سنةألخري، م، وزاد ا"َِثقة"

ُعباد  – ٧/٢٥٧٦ َ بن موسىََّ ُّ الختليُ َِّ  مسلم: ، وعنه مشيُ، وه إبراهيم بن سعد: ، عنُ

  . هـ٢٢٩، مات سنة "ُِّوثق"، ي بواسطة، وأبو يعلي، والنسائيداود، والبخار ، وأبو

  :دراسة حاله

  .  بواسطةي له البخارياد، رواء، سكن بغدبن، من األُّياوَنْبـ هو أبو حممد األ-  ٧

زرعة، واخلطيب، وصاحل بن حممد،   أبووثقهصاحل، : صدوق، وقال ابن قانع: قال الدارقطين

، وأبو ي، ليس به بأس، وصاحل بن حممد البغداد)٧( ابن حمرزت سؤاال، ويف)٦(وابن معني

  . ومائتنيينمن العاشرة، مات سنة ثالثني، يع: ، وزاد)٩(، وابن حجر)٨(حممد بن األخضر

                                                           

 .) ٣٥٠٠(العلل لإلمام أمحد برواية عبد اهللا ) ١

 .) ٤/٤٧٦(واجلرح والتعديل ، ) ٥/١٦(�ذيب التهذيب ) ٢

 .) ٧/٦٨(إكمال �ذيب الكمال ) ٣

  .)٤/٩٠(تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ) ٤

  .) ٣٠٢١ ( ريب التهذيب تق ٥)

 .)١١/١١٠(، وتاريخ بغداد ) ١٤/١٦١(�ذيب الكمال ) ٦

  .)٣٦٢،٥٨١(سؤاالت ابن حمرز البن معني  ٧)

 .)٧/١٨٦( إكمال �ذيب ٨)

 .)٣١٤٣( التقريب ٩)



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٠٤

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

 يِرْصَّسر النُب ر، واسمه كعب أبوْسُاهللا بن ب دْد بن عبِالواح ُ عبد– ٨/٣٥٠٤

، "ُِّوثق"يز، َرُ، وحياألوزاع: لة، وعنهثووا ،ي، عن أبيه، وعبداهللا بن بسر المازنيِشقَمِّالد

َ فشكر حمص ثم المدينةيول َ َ
  )٤خ(. )١(

  

  :دراسة حاله

: يريب، وقال مصعب الز)٢(احل احلديث، وال حيتج بهص: حامت ، قال أبوي هو الدمشق-٨

 ، )٤(وأرجو أ، ال بأس به: ، وقال ابن خلفون)٣( الصحيح حديثكان رجال صاحلا له يف

، وابن )٥(حج بالناس: ، وزادي، والعجل الدارقطينووثقه الثقات، وذكره ابن حبان يف

  .من اخلامسة: ، وزاد)٦(حجر

: وعنه أبيه، وعمه،: د، عنْعَبراهيم بن سإد بن ْاهللا بن سع ِدْيَبـُ ع– ٩/٣٥٤٨

، مات "ُِّوثق" حاتم، ي، وابن أبّيِلِمَاَ، والمحي، والنسائيداود، والترمذ ، وأبويالبخار

  ).س.ت.د.خ (٢٦ الحجة ي ذيف

  

  :دراسة حاله

 ي، قاضيدادْغَ، أبو الفضل البـيرْ، الزهّيِشَرُوف القَ هو ابن إبراهيم بن عبدالرمحن بن ع-٩

  . أصبهان

                                                           

  .)١٨/٤٦(وكان حممود اإلمارة ، �ذيب الكمال : فسرها املزي بقوله ) ١

 .) ٦/٢٢(اجلرح والتعديل ) ٢

 .)٦/٤٣٦(يب التهذيب �ذ) ٣

  .)٨/٣٦٤( إكمال �ذيب الكمال ) ٤

 .)٦/٤٣٦(�ذيب التهذيب )٥

  .)٤٢٤٤ ( التهذيب تقريب٦) 



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٠٥

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

 ، وهو صدوق، وقال أبوكتبت عنه مع أيب:  حامتال بأس به، وقال ابن أيب: يقال النسائ

: ، وزاد)٢(، وابن حجر)١( اخلطيب، والدارقطينووثقه شيخ سكن سامراء، يبغداد: حامت

  )٣.(ستة أحاديث: ي البخارروى له:  قلت، مائتني مات سنة ستة وستني و

 مالك،: وعنه  عبداهللا األغر،ي أبيه أب: عن،َمانْلَاهللا بن س  عبيد– ١٠/٣٥٥٣

  .)ق .ت .خ( "ُِّوثق"وجماعة، 

  :دراسة حاله

هللا أصح،  اعبداهللا، وعبيد: ة، وقال بعضهمين جهموىل  عبداهللا األغر، هو ابن أيب- ١٠

 حبان، ذكره ابن )٥(ال بأس به: حامت ، وقال أبو)٤( أهل املدينة، وأصله من أصبهانعداده يف

من : ، وزاد)٧(، وابن حجر)٦(ي، وابن الربقيداود، والنسائ  ابن معني، وأبوووثقهثقات  اليف

  .السادسة

 بن طلحة، ي أبيه، وموس:ب، عنَهْوَداهللا بن مْ بن عبَمانْثُرو بن عْمَ ع-١١/٤١٩٤

  . .) س. م.خ(، "ُِّوثق"، يووكيع، والواقد القطان،: وعدة، وعنه

  :دراسة حاله

 مويل: اهللا، ويقال  آل طلحة بن عبيد، مويلويفُ، أبوسعيد الكيِمْيَّ التـُّيِشَرُ هو الق- ١١

  يفشاهنيبأس به، وذكره ابن حبان وابن صاحل، ال : ، قال أبو حامتيِمْيَّلتـااحلارث بن عامر 

                                                           

 .) ٧/١٥(و �ذيب التهذيب ) ٥/٣١٧/١٥٠٩(واجلرح والتعديل ) ١٠/٣٢٣(تاريخ بغداد )١

 .)٤٢٩٤ ( تقريب التهذيب )٢

  .)٩/٢١(اكمال التهذيب )٣

 .)١٩/٥٥(، و�ذيب الكمال ) ٢/٢٢٧(يخ املدنية التحفة اللطيفة يف تار) ٤

 .) ٥/٣١٦(اجلرح والتعديل ) ٥

 .)٧/١٨(�ذيب التهذيب ) ٦

 .)٤٢٩٩(تقريب التهذيب ) ٧



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٠٦

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

، )٢(سفيان، ويعقوب بن )١(، ويعقوب شيبةوابن معني، وابن املديين ،  أمحدّووثقهالثقات، 

   ً.من السادسة، ومساه شعبة حممدا: ، وزاد)٣(وابن حجر

اد َوَ، ومحمد بن سُّيِّمَعبدالعزيز الع: ، عنْيِعْبَّ الضىيسِ عمرو بن ع– ١٢/٤٢٠٩

  . ) س.خ(. "ُِّوثق"ير، َجُ وعمر بن بيِاجَّ، وزكريا السي البخار:، وعنهِّوسُدَّالس
  :دراسة حالھ

مستقيم :  الثقات، وقالن يف، ذكره ابن حباُّيِمَدَ، األيأبو عثمان البصر:  هو- ١٢

هو جمهول احلال، وقد ذكره :  كتاب اجلرح والتعديل يفيالوليد الباج ، وقال أبو)٤(احلديث

 ثالث ي البخارله يفاعة، وعهما مجتب وما أشياخه، يف، والدارقطينأبو أمحد اجلرجاين

  .)٦(، من صغار العاشرة"َِثقة": وقال ابن حجر ،)٥(أحاديث

  

ْعم – ١٣/٤٢٢٧ ٍرو بن مرثد َ َ ْ َ ُ ْ :  هريرة، وعنهي ثوبان، وأب:، عنّيِبَحَّ، أبو أسماء الرُ

  . )ع(. "ُِّوثق"، وطائفة ِّارَّمَّ الذيمكحول، ويحي

  :دراسة حاله

، عمرو بن أمساء، أمساء الرحيب أبو: ، قال أبو احلسن بن مسيعي الدمشقيامَّ هو الش- ١٣

  . )٧(واألول هو املشهور

                                                           

و إكمال �ذيب ، ) ٧/٢٢٦(، والثقات ) ٦/٢٤٨(، واجلرح والتعديل ) ٢٢/١٥٠( �ذيب الكمال ١)

 .)١٠/٢٢٨( الكمال

 ).٢٣٨ ، ٣/١١٠( املعرفة والتاريخ ٢)

  .) ٥٠٧٥ (تقريب التهذيب ٣)

 .) ٨/٤٨٨(والثقات ) ٢٢/١٨٢( �ذيب الكمال ٤)

 .)١٠/٤٤(وإكمال التهذيب ) ٨/٨٧( �ذيب التهذيب ٥)

 .) ٥٠٩٠ (تقريب التهذيب ٦)

 .) ٢٢/٢٢٣( �ذيب الكمال ٧)



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٠٧

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

 ، ذكره ابن حبان وابن خلفون يف)١(عبداهللا: حيبَّ أمساء الر، أن اسم أيب داود عن أيبروىُوي

من : ، وزاد)٣(، وابن حجر)٢(يتابع:  االستغناء، وزادعمر يف ، وأبويه العجلقّثات والثق

   .امللك  خالفة عبدالثالثة، مات يف

ُّعمران بن حطان بن ظبـيان السدوسي  – ١٤/٤٢٦٢  ِ
ْ َ ُْ َّ َ َ َُْ ِ َّ ِ ِ

ُ ، ي موسي، وأب، عن عمرَ

 .مَجْلُيا، مدح ابن مِ، وكان خارج "ُِّوثق" ار،َثِقتادة، ومحارب بن د: وجمع، وعنه

   .)س.د.خ(

  

  :دراسة حاله

: ان، ابن عمرو بن احلارث بن سدوس، ويقالَوذُان بن لَيْبـَان بن ظَّطِ هو عمران بن ح- ١٤

قدامة بن عمرو بن ابن حطان بن : ابن ظبيان بن معاوية بن احلارث بن سدوس، ويقال

  لوذان 

ن، َّالَأبو د: أبو شهاب ويقال: غري ذلك، أبو مساك، ويقال: بن احلارث بن سدوس، وقيل

ده وخبث ا، مرتوك لسوء اعتق، قال الدارقطين)٤(ي اخلارجي البصرأبو معفس : ويقال

 ىير:  وزاد د أمحووثقه، )٦(حديثهعلى عمران بن حطان عن عائشة ال يتابع : يوقال العقيل  .)٥(رأيه

 أهل األهواء، أصح ليس يف:  ، وقال أبوداودي، تابعيبصر: ، وزاديلوالعج رأي اخلوارج،

كان عمران : قتادة حديثا من اخلوارج، مث ذكر عمران بن حطان، وأبا حسان األعرج، وقال

                                                           

  . )٥/١٧٩(والثقات ) ٨/٩٩( �ذيب التهذيب ١)

 .) ١٠/٢٥٦( إكمال �ذيب الكمال ٢)

 .)٥١٠٩ (يب التهذيب تقر ٣)

  .)٧/١٥٥(والطبقات البن سعد ) ٢٢/٣٢٢( �ذيب الكمال ٤)

 .)٣٣٣( للدارقطين  اإللزامات والتبع ٥)

 .)٢٣/٤٨٦( تاريخ دمشق ٦)



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٠٨

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

 رجع عن حيت مل ميت عمران بن حطان: ي احلديث، وقال حممد بن بشر املوصلال يهتم يف

 احلديث عند ، وفيه نظر ألن يف)١(الرب أنه مل يسمع من عائشة خلوارج، وجزم ابن عبد ايرأ

  )٢(سألت عائشة عن احلرير:  تصرحيه بالسماع منها قاليالبخار

 صدوق )٤( التقريب نفسه، ويفعمران صدوق يف: ي متعقبا العقيل)٣( امليزان يفوقال الذهيب

  . مثانني ع عن ذلك من الثالثة  مات سنة أربع ورج:  مذهب اخلوارج، ويقاليإال أنه كان عل

 تاب منها كما سبق، ومل يتهمه  بسبب بدعته اليت�م احلديث، وإمنا أ يف"َِثقة"بل : قلت

  .  صحيحه يفي أخرج له البخاراء ولذي الرواية بشأحد يف

ُّالعالء بن المسيب بن رافع األسدي الكوفي – ١٥/٤٣٤٤ ِ ِ ِ
ْ َُ ُِّّ َ ٍ َ ُِ ِ َ ُ ُ َ أبيه، وابراهيم،  :عن، َ

صالح : حاتم قال أبو،  "ُِّوثق"ل، يضُجرير، وابن ف: من، وعنهوخيثمة بن عبدالرح

  . ) ق. س. د. م.خ(. الحديث

  

  :دراسة حاله

له :  بن املدييني، عن علي، قال البخار الكويفالثعليب: ، ويقالي الكاهلي هو األسد- ١٥

 له أوهام يف: ديثه نظر، وقال احلاكم بعض حيف: ي، وقال األزد)٥(حنو من أربعني حديثا

: ، وزاديمأمون وحممد بن عمار املوصل:  ابن سعد، وابن معني، وزاد، ووثقهاالسناد، واملنت

، )٦(وابوه من خيار التابعني: ، وزادي، والعجلالكويف: ، وزاديسوف به، ويعقوب التجحي

                                                           

 .) ٨/١٢٧ (�ذيب الكمال  ١)

  .)٥٨٣٥( أخرجه البخاري برقم ٢)

 .) ٣/٢٣٥( ميزان االعتدال ٣)

 .) ٥١٥٢ (تقريب التهذيب  ٤)

  .)٦/٣٣٦(والطبقات ) ٢٢/٥٤٢( الكمال  �ذيب٥)

  .)٦/٣٦(واجلرح والتعديل ) ٨/١٩٣( �ذيب التهذيب ٦)



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٠٩

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

هم كثريا، وهذا َكان ي: اءصدوق، مشهور، وقال بعض العلم:  وزاد،) ١( امليزان يفوالذهيب

وال : ، بعد ذلك هذا القول)٢( املغين مأمون وقال يف"َِثقة": ن حيي قالإف قول ال يعبأ به،

 بتوثيق ابن معني )٤(، وتاريخ االسالم)٣( السري يفي الصحيحني واكتفأعلم هذا، وحديثه يف

ولذا قال ) ٥(نظر فيه كر ماأن يذ كان جيب: قولهب ي األزدىعلالبناين ا ًله، ورد أيض

 "َِثقة"بل : ، قلت  ) ٧(مسني ومائة حدود اخل يفتويف.  رمبا وهم من السادسة"َِثقة" )٦(احلافظ

  .ومل يذكر أحد له أوهام كما سبق بيانه يف الرتمجة

ٍكثير بن فـرقد  – ١٦/٤٦٤١ َ ْ َ ُ ْ ُ
ِ . خ(. "ُِّوثق"مالك، والليث، : ، وعنهنافع: ، عنيالمدنَ

  .)س. د

  

  :دراسة حاله

كان من أقران الليث :  يقولمسعت أيب:  حامت، سكن مصر، قال ابن أيب هو املدين-١٦ 

: قال مالكو. فذكره... الليث صاحل كان من اقران: )٩( �ذيب الكمال، ويف)٨(كان ثبتاو

َّيـوطد كان 
 عن مالك، يهلذا األمر أربعة، فذكر ثالثة منهم كثري بن فرقد، قال أبو داود الراوَُ

                                                           

 .)٣/١٠٥( ميزان االعتدال ١)

 .)٢/٤٤١( املغين يف الضعفاء ٢)

 ).٦/٣٤٠( سري أعالم النبالء٣)

 .)٣/٩٣١( تاريخ اإلسالم ٤)

 .)٨/١٩٤( التهذيب ٥)

 .)٥٢٥٨( التقريب ٦)

 .)٢٠/٤٢( الوايف بالوفيات ٧)

 .)٠٧/١٥٥/٨٦٤اجلرح والتعديل )  ٨

 .)٢٤/١٤٥(�ذيب الكمال ) ٩



        
 

  

    

 

 

  

  

٤١٠

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

أثبت   الليث يفى عليوقدمه النسائ، الك كم ذلك أنه جعل كثري يعيننفسه، ووسكت عن 

، وزاد )٤(، والدارقطين)٣( ابن معنيووثقه، )٢( الثقات، وذكره ابن حبان يف)١(أصحاب مالك

  . ، وزاد من السابعة)٥(، وابن حجرحجة مدين

 "ُِّوثق"، يالبخار:  الخضر، وعنه:، عنّيِوزْكم المرَ محمد بن الح– ١٧/٤٨٠٥

  . )خ(

  :دراسة حاله

 جده، وأنه حممد بن ول، وزعم صاحب الزهرة أنه نسب اىلحأبو عبداهللا األ: هو - ١٧

مها حديثان فقط، : ، قلت)٦(عنه أربعة أحاديثروى  ي، البخارنعبدة بن احلكم، وأ

  ، و الثاين يف كتاب الطب)٧()٣٥٩٥(باب عالمات النبوة برقم .  كتاب املناقبأحدمها يف

:  الثقاتوقال ابن حبان يف . انه غريه واهللا أعلمى مما يدل عل)٥٧٥٧(برقم هامة باب ال 

  . )٨(ي عن أمحد بن خالد املروزى، رويحممد بن احلكم بن سامل املروز

                                                           

 )٤٧( طبقات احلفاظ للسيوطي ١)

 )٧/٣٥١(الثقات  البن حبان  ٢)

 )٨/٥٣٣( �ذيب التهذيب ٣)

 )٤٦٠( سؤاالت احلاكم للدارقطين ٤)

  )٥٦٢١(تقريب التهذيب ) ٥

 )٩/١٢٤(  �ذيب التهذيب ٦)

 ) ١/١٣٥( و )٤/١٩٧( صحيح البخاري ٧)

 )٨/١٣(  الثقات ٨)



        
 

  

    

 

 

  

  

٤١١

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

، لكنه ي عنه غري البخاريال أعلم، رو: )٢( املغين يف، وقال الذهيب)١(جمهول: قال أبو حامتو

  . فاضل، من احلادية عشر، مات سنة ثالث وعشريني ومائتني"َِثقة"، )٣( التقريب، ويف"َِثقة"

 ابن عباس، :الب، عنَ طي بن أبّيسن بن علَرو بن الحْمَ محمد بن ع-١٨/٥٠٨٢

  . )س.د. م .خ( "ُِّوثق" ،سعد بن ابراهيم، وجماعة: وعنه وجابر،

  :دراسة حاله

، )٤( طالبلة بنت عقيل بن أيبَمَر: مهأ، وينيهللا املد عبد وأب، ي اهلامشّيِشَرُ هو الق- ١٨

  )٦( أبو زرعةوثقه، ) ٥( طالبآمنة بنت عقيل بن أيب: أمه:  تاريخ الطالبني يفوقال اجلعايب

  .  زاد من الرابعة)٨(، وابن حجر)٧(حامت اش، وأبوَرِ، وابن خيوالنسائ

: ابيه، و ارسل عن جده، وعنه: ر، عنْشيَن بْ بِمانْعُّ محمد بن النـ_١٩/٥١٨٨

  .)ق. س. ت. م. خ(. "ُِّوثق"، يالزهر

  :دراسة حاله

  . )٩( ابو سعيد املدين اخلزرجي ،،ي هو ابن بشري بن سعد االنصار- ١٩

                                                           

 )٧/٢٣٦/١٢٩٢(اجلرح والتعديل ) ١

 )٢/٥٧٢( املغين يف الضعفاء للذهيب ٢)

 ) ٥٨٢٧( تقريب التهذيب ٣)

 ).١/١٨٩/٥٧٨(والتاريخ الكبري للبخاري ) ٩/٣٧١( �ذيب التهذيب ٤)

 ) ١٠/٢٩٨( إكمال �ذيب الكمال ملغلطاي ٥)

 )٨/٢٩/١٣٣( والتعديل  اجلرح ٦)

 )٩/٣٧١( �ذيب التهذيب ٧)

  ٦١٨(تقريب التهذيب  ) ٨

 ) .٢٦/٥٥٨( �ذيب الكمال ٩) 



        
 

  

    

 

 

  

  

٤١٢

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

ً حديثا فرداياخرج له البخار
وحممد بن  و احلديث تابعة فيه محيد بن عبد الرمحن،:  قلت)١(

 وثقه" .)٢(العطية حديث  فذكر.. ....ان اباه ثا عن النعمان بن بشري،ا�ما حد النعمان،

  . من الثالثة: ، وزاد)٤(، و ابن حجر)٣(ي، و العجليمحد، و النسائأ

ُّمجزأة بن زاهر األسلمي اْلكوفي_  ٢٠/٥٢٩٣ ُّ َِ ُ ِ َ ْ َْ ٍ ِ
ُ ُ ََ ْ : ، و عنهىوفأ يبأبيه، و ابن أ، عن َ

  . )س. م. خ(. "ُِّوثق"له، وشعبه، َقْصَة بن مّيَقـُر

  :دراسة حاله

   .بو زاهر ممن بايع حتت الشجرةأ، و)٥( قريشوىل م هو الكويف- ٢٠

 بن زاهر شريفا ةنزهلا املسلمون، و كان ابنه جمزأنزل زاهر الكوفة حني : قال حممد بن عمر

   . الثقات ذكره بن حبان يف،)٦(بالكوفة

  .من الرابعة: ، زاد)٩(، وابن حجر)٨(ي، و النسائ)٧( ابو حامتووثقه

ِمروزي،اْلر بن اْلفضل َطَم ٢١/٥٤٧٤ َ ، والحكيم البخاري:  عن وكيع، ويزيد، وعنهَْ

   .)خ( "ُِّوثق"الترمذي، 

  :دراسة حاله

                                                           

 ) .٣٦٢( خالصة �ذيب الكمال ١)

 )   ٢٥٨٦( و باب اهلبه للولد - ك اهلبة وقفلها - اخرجه البخاري يف صحيحه ٢)

 ).٢/٦٤٨(و التعديل و اخلروج ) ٩/٤٩٢( �ذيب التهذيب ٣)

 )٦٣٥٦( تقريب التهذيب )٤

 )٢٧/٢٤١(�ذيب الكمال  )٥

 ).٢/٩٣(و اسد الغابة ) . ٤/٢٣٨(الطبقات  )٦

 ) .٨/٤١٦/١٨٩٧(اخلروج و التعديل ) ٧

 ) .١٠/٤٥(�ذيب التهذيب )٨

 ).٦٤٨٥ ( تقريب التهذيب ا٩)



        
 

  

    

 

 

  

  

٤١٣

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

: ، وقال الدارقطين)٢(ي، ال أعرفهج، وقال البا)١(مستقيم احلديث:  قال ابن حيان- ٢١

 )٥(بر مات مطر عندنا بفر:برين احلادية عشرة، قال الفر م"َِثقة": )٤(، وقال ابن حجر)٣(ثقه

عنه ى  األئمة، ورووثقهفقد  ، تضرهي به ال ج جهالة البا :، قلتومائتنيبعد اخلمسني  عييني

  .عندهحجة  حاديث يف صحيحه فهوأ مخسة البخاري

  

َمعاوية بن إسحاق بن طلحة  ٢٢/٥٤٧٤ َُ ََْ ِ ْ ْ َْ ِ
ُ َ ُِ ِعبـيد اللهبن َ َِّ ْ ية، وعمومته، وسعيد أب :عن، َُ

  . )ق. س. خ(. "ُِّوثق" عوانة، بوأهله وشعبة، وأ: بن جبير، وعنه

  :دراسة حاله

  .)٦(با االزهرأ ي، يكينِمْيَّرشي، التـُالق  هو- ٢٢

  محد، والنسائي، وابن أ وثقهو، )٧(زرعة، شيخ واهي بوأ، وقال هحامت، ال بأس ب بوأقال 

:   )١٠(، ويف التقريب)٩(، له يف البخاري فرد حديث)٨(سعد، والعجلي، ويعقوب بن سفيان

  من السادسة،  صدوق رمبا وهم

                                                           

 )٩/١٨٩(الثقات البن حيان ) ١

 )٣/٧٦٣( التعديل و اخلروج ) ٢

 ).٣٣٢(وخ البخاري و مسلم ، و املعلم لشي) ١١/٢٢٤( اكمال �ذيب الكمال ) ٣

 )٦٧٠٢ (تقريب التهذيب ا)٤

 )١٠/١٧٠(�ذيب التهذيب  ) ٥

 ) .٢٨/١٦٠(�ذيب الكمال ) ٦

 ) .٨/٣٨١/١٧٤٧(اجلرح و التعديل )  ٧

 )١٠/٢٠٢(�ذيب التهذيب ) ٨

 )٣٨١(لللخزرجي اخلالصة ) ٩

 ).٦٧٤٨(تقريب التهذيب ) ١٠



        
 

  

    

 

 

  

  

٤١٤

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

 احلافظ نفسة يف لسان ىر، وقد اكتففسبا زرعه جبرح غري مأال إه عف، مل يض"َِثقة"بل : قلت

  .علمأ فقط، واهللا بان، وابن حمحد، والنسائيأ، بتوثيق  )١(امليزان

ُّمعمر بن يحيى بن سام، الضبي ٢٣/٥٥٧٢ َِّ ٍ ِ ْ َْ ْ َ َُ ُ َ : عنةو، رفاطمة بنت علي، والباق: ، عنْ

  . )خ(. "ُِّوثق"نعيم،  وبأوكيع و

  :دراسة حاله

َُويـقال، ه جدىلإويف، وقد ينسب ُالك  هو- ٢٣ ِمعمر بالتثقيل: َ َِّْ ِ
ٌ َّ َ  ىرو: ، قال البخاري ) ٢( ُ

، وذكره ابن  ) ٥(، وابن معني) ٤(، ويعقوب بن سفيان  ) ٣(زرعة بوأ  ووثقه.سيلوكيع مرا عنه

  :)٧(، وقال ابن حجر ) ٦(نه ال بأس بهأ بلغين: يب داودأعن : جريالثقات وقال اآلحيان يف 

 بوأ له البخاري، ورمبا قال ى وروةئم األوثقه"، فقد "َِثقة"بل : قلت مقبول من السادسة،

    .علمأحد، واهللا أداود ذلك، ملراسيله، ومل خيرجه 

ُّْلمنذر بن أبي أسيد الساعديا ٢٤/٥٦٢٨ ِ ٍ ِِ َّ ْ َ ُ َِ ُ ْ ُ  : له، عنوسلمه  اهللا عليىسماه النبي صل ،ُْ

  . )ق. خ(. "ُِّوثق"سيل، َ، وعبدالرحمن بن الغبير ابنه الز: وعنهبيه،أ

  :دراسة حاله

                                                           

 ) .  ٧/٣٩١(لسان امليزان ) ١

 )٢٨/٣٢٣(مال �ذيب الك) ٢

 )٢/٢٥٨/١١٦٧(اجلرح و التعديل ) ٣

 )٣/٢٣٣(املعرفة و التاريخ ) ٤

 )٢/٥٧٨(تاريخ الدوري ) ٥

 )٣/٢٣٣(�ذيب التهذيب ) ٦

 )٦٨١٤(التهذيب تقريب) ٧



        
 

  

    

 

 

  

  

٤١٥

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

 اهللا ى، ولد يف عهد النيب صل  )١(نصاريصغري، مالك بن ربيعة األتسيد، بالأ يبأ اسم - ٢٤

 من حديث  )٢(بت ذلك عند البخاري، ومسلم يف صحيحهماَعليه وسلم، فسماه املنذر، ث

  .  )٣(ن سعدسهل ب

محد العسكري يف مجله  أبوأ، ونحوْتَفـثري، وابن ، وابن األة، وابن مندنعيم بوأ هذكرو

   .)٤(ةالصحاب

  . تابعي وحديثه مرسل ذكرها، بل هونليست له رؤيه :   )٥(الئي يف جامع التحصيلَوقال الع

،  لذلكةلصحابعد يف ا، ف اهللا عليه وسلم، فسماهىولد يف عهد النيب صل: )٦(تقريب الويف

  ."َِثقة"هو : قلت 

  

سفيان، وزائدة،  :ه حازم، وابن المسيب، وعنبيأ، عن عيَجْشَاألة رَسْيَ م٢٥/٥٧٥٣

  . )س. م. خ(. "ُِّوثق"

  :دراسة حاله

َُميسرة :  هو–٢٥ َ ُّاألشجعيَّبن عمار َْ
ِ
َ ْ ُّلكويفام االشجعي، ََّاابن مت: ، ويقالَ ِ ُ : قال العقيلي  )٧( ْ

،  )٣(وثقوه": سالم تاريخ اإل يفذهيب، وقال ال )٢(يف الثقات انحبه ابن ذكر، و )١(جمهول

  .من السادسة: ، وزاد)٦(، وابن حجر )٥(معني، وابن كويف: ، وزاد )٤(زرعة بوأ ووثقه

                                                           

 )٢٨/٤٩٩(و �ذيب الكمال ) ٦/٢٠٨ (اإلصابة) ١

 )٢١٤٩(و مسلم ) ٦١٩١(البخاري برقم  ٢)

 )١٠/٣٠٠ (�ذيب التهذيب) ٣

 )١١/٣٦١( كمال �ذيب الكمال ا) ٤

 )٧٩٩رقم(جامع التحصيل للعالئي  ٥)

  ) .٦٨٨٤(تقريب التهذيب  ) ٦

 )١٠/٣٨٦(�ذيب التهذيب ) ٧



        
 

  

    

 

 

  

  

٤١٦

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

ُّهارون بن األشعث الهمداني البخاري ٢٦/٥٩٠٤ ُّ ْ : وكيع، وجماعه، وعنه: ، عنَ

  . )خ( "ُِّوثق"البخاري، وسهل بن شاذويه، 

  :دراسة حاله

ان يف الثقات، وقال البخاري يف حبصل، ذكره ابن ، كويف األداينمعمران اهل بو أ هو- ٢٦

 وقال )٨( البخاري حديثنيه عنى، قال صاحب الزهرة، رو)٧("َِثقة"وسط، شيخ لنا يخ األرالتا

  .لعاشرة من ا"َِثقة": ) ١٠(ريبق الت، ويف) ٩(هل خباري مشهور عندهمأهذا شيخ من : احلاكم

ٍهشام بن زيد بن أنس بن مالك ٢٧/٥٩٦٣ ِ ِ
َ ِ ِْ ْ ْ ِْ ََ ِ َ ُ ُ  وحماد بن شعبة،: ه، وعنه جد:، عنَ

  .)ع(. "ُِّوثق"سلمة، 

  دراسةحاله

 حاديثأ ةخرج له البخاري مخسأ   ،) ١(صاحل احلديث: حامت بوأ، قال )١١(البصري  هو- ٢٧

                                                           

  

 )٣/٣٩٤(واملرتوكني الضعفاء ) ١

 )٧/٤٨٤(الثقات  ٢)

 )٣/٥٣٩( تاريخ اإلسالم ٣)

 )٨/٢٥٣/١١٥٣(اجلرح و التعديل ) ٤

 )٤٣٨(سؤالت ابن اجلنيد ) ٥

 )٧٠٣٨ (تهذيبتقريب ال) ٦

 )٩/٢٤١(الثقات البن حيان ) ٣٠/٧٩(�ذيب الكمال ) ٧

 )١٢/١٠٦(اكمال �ذيب الكمال ) ٨

 )٥٤٩(املعلم لشيوخ البخاري ومسلم  ) ٩

 )٧٢٢٣ (تقريب التهذيب) ١٠

 )٣٠/٢٠٤(�ذيب الكمال  ١١)



        
 

  

    

 

 

  

  

٤١٧

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

ممن جالس  : ) ٢(رمصاان يف مشاهري علماء األحب وقال ابن ، وروى له اجلماعة حاديثأ

، وزاد، من اخلامسة، تويف يف )٤(، وابن حجر ) ٣( ابن معنيوثقه"، تقنا وكان مدة مهجد

  .حدود العشرين ومائة

بي الهيثم، أعلي بن رباح، و :، عنةمَرْخَس بن مْيَيد بن محمد بن قـ يز٢٨/٦٣٥٤

  .)س. د. خ(. "ُِّوثق"الليث وجماعة، : وعنه

  :دراسة حاله

. صل، نزيل مصر املصري، مدين األليب، املططلب بن عبد مناف القرشيابن امل  هو- ٢٨

 ووثقه، )٥(بيبَيزيد بن أيب حب له البخاري مقرونا ىان يف  الثقات، روبذكره ابن ح

  .من السادسة:  وزاد،)٧(، وابن حجر)٦(الدارقطين

  

  لمطلب الثانيا

  

ـــذهبي  ـــال فـــيهم ال ـــذين ق ـــرواة ال ق" "ال ــوث ـِّ ـــة "  "ُ ـــر إوهـــم فـــي مرتب  شـــعارالتعـــديل مـــن غي

  .طبالضب

                                                           

  

 )٩/٥٨/٢٣٩(اجلرح و التعديل ) ١

  )١٥٨(مشاهري علماء األمصار البن حبان  ) ٢

 )٩/٥٨/٢٣٩(رح و التعديل اجل ٣)

   )٧٢٩٣ (تقريب التهذيب  )٤

  )٩/٢٨٨(و اجلرح ) ١١/٣٥٨(�ذيب التهذيب  ٥)

 )٥١٨(سؤالت احلاكم للدارقطين ) ٦

 )٧٧٧٢ (تقريب التهذيبا ٧)



        
 

  

    

 

 

  

  

٤١٨

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

ْأحمد بن أبي الطيب -٢٩/٤٣ َِّّ َ ْ ِّسليمان المروزي ، ثم البغدادي، عن: َ ِ َ إبراهيم بن : َْ

ْالبخاري ، وأبو زرعة ، وعدة ، : سعد ، وهشيم، وعنه  َ، وضعفه أبو حاتم وحده ."ُِّوثق"ُُ ً َ َ
  ).ت. خ . (

  :دراسة حاله

ِّوزيَْ أبو سليمان، املعروف باملر:هو_ ِ
َ

، والذهيب فيمن تكلم فيه  وهو )٢( أبو عوانة وثقه"، ) ١(

ُِّوثقم
  .  أيضا"ُِّوثق": )٥( واملغين)٤( ، بينما قال يف امليزان)٣(

: أصدوق؟  قال: ًكتبنا عنه ، وكان حافظا ، قيل له: ضعيف، وقال أبو زرعة: قال أبو حامت

  .ه .ا.) ٦(ومع هذا يوضع

ًديث متابعة، علق علي ذلك ابن حجر يف هدي الساري    وروي له البخاري فرد ح  بعد )٧(ٍ

ٌصدوق حافظ له : )٨(، وقال يف التقريب ذكر احلديث، فتبني أنه عند البخاري غري حمتج به ٌ

، وهو من العاشرة ، مات يف حدود الثالثني يعين ... حامت  ٌأغالط ، ضعفه بسببها أبو

   .ومائتني

ّ الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي، التاجر بالري، عن حماد بن زيد، - ١٠٥٢/ ٣٠ ّ َ ٌ ُ ََ ُ

َالبخاري ، والفريابي ، وأبو يعلي، : َوذويه، وعنه  َ َّ
ِ ِ

  ) . خ.. ("ُِّوثق"ُ

                                                           

  )١/٣٥٧(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال للحافظ املزي  ) ١

  ) .٤/٢٤٩(تاريخ بغداد  ) ٢

ِّمن تكلم فيه وهو موثق  )٣
  )١٤رقم (ُ

  ).١/١٠٢(ميزان االعتدال ) ٤

  ) .١/٤٠(املغين يف الضعفاء )  ٥

  ).٢/٥٢(اجلرح والتعديل  ) ٦

  ).١/٣٨٣(ري  افتح الباري شرح صحيح البخ ) ٧

  ).٥١(تقريب التهذيب  ) ٨



        
 

  

    

 

 

  

  

٤١٩

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

  :دراسة حاله

لخ َسكن ب: رمي، أبو علي البصري، سكن الري، ويقالُ ابن شقيق بن أمساء، اجلهو_٣٠

  . ّيِخْلَفعرف بالبـ

صدوق ، وزاد صاحل ،  : ) ٣( ، وابن حجر)٢( ، وصاحل بن جزرة)١( البخاري، وأبو حامتقال

  .)٥( وذكره ابن حبان يف  الثقات)٤(شيخ وقال أبو زرعة ال بأس به

له يف البخاري مخسة أحاديث، ويقال مات سنة ستة وثالثني ومائتني ، أو قبلها  :قلت

   . )٦(بقليل ، أو بعدها بقليل

ُحسن بن مدرك بن بشير السدوسي، أبو علي البصري الطحان  ال-٣١/١٠٦٦ َّ َّ ْ َ َّ
ِ ُ َّ ٍ ِ ْ ُ ُ ُ َ .

عبدالعزيز بن عبداهللا األندلسي، ويحيي بن حماد، ومحبوب بن : الحافظ، روي عن

 وقال أبو ."ُِّوثق"البخاري، والنسائي، وابن ماجه، وابن صاعد، : الحسن، وروي عنه

  .)ق. س. خ. (ّكذاب : داود

    

  :حالهدراسة 

                                                           

  ) ٢٧٩_٦/٢٧٨(�ذيب الكمال  ) ١

َالرتاجم الساقطة من كتاب إكمال �ذيب الكمال ملغلطاي  ) ٢ ِْ
ُ

   )١٠٧:ص(

  ). ١٢٦٥ (تقريب التهذيب ) ٣

  ) ٢/٢٥/١٠٤(اجلرح والتعديل  ) ٤

  ).٨/١٧٢(الثقات  ) ٥

  ).٣٠٩-٢/٣٠٨(�ذيب التهذيب  ) ٦



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٢٠

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

ّشيخ ، وقال الصويف: ، وقال أبو حامت)١(ال بأس به:  قال النسائي- ٣١
ِ ُّ

، "َِثقة"كان : )٢(

وقال . )٣(صاحل يف الرواية: هو من حفاظ البصرة، وقال مسلمة بن قاسم: وقال ابن عدي

ًكان كذابا يأخذ أحاديث فهد بن عوف فيقلبها علي حييي بن محاد، وتعقبه : أبو داود
ًإن كان مستند أيب داود يف تكذيبه هذا الفعل فهو ال يوجب كذبا؛ : حجر بقولهاحلافظ بن 

ِ َ

ًوفهد مجيعا من أصحاب أيب عوانة، فإذا سأل الطالب شيخه عن حديث رفيقه  ألن حييي ،
ًليعرف إن كان من مجلة مسموعه فحدثه به أو ال ، فكيف يكون بذلك كذابا ، وقد كتب  ً َ

ً ومل يذكرا فيه جرحا ومها من مها يف النقد، وقد أخرج له البخاري عنه أبو زرعة ، وأبو حامت،
   )٤(أحاديث يسرية 

: )٥(ويف التقريب. هي أربعة أحاديث، يف األشربة، وإسالم سلمان، واحليض والرقاق:  قلت

  . من احلادية عشر ... ال بأس به 

، قرأ على المقرئ، موالهم ّي األسدِلةِدْهِود، بُجُّ النِي أبُ بنُ عاصم– ٣٢/٢٤٩٦

، وقال  "ُِّوثق"، نادان، والسفياناّشعبة، والحم: السلمى، وزر، وحدث عنهما، وعنه

  . )٤ . م مقرونا.خ. (هـ ١٢٨، مات شيء حفظه يف: يالدارقطن

  :دراسة حاله

                                                           

  .)٨٥/٦١(تسمية مشايخ النسائي  ) ١

ُّالـــــشيخ، العــــامل، املحـــــدث، أَبـــــو احلــــسن َأمحـــــد بــــن احلـــــسني بـــــن إســــحاق البـغـــــدادي، : هــــو ) ٢ ِ
َ ُْ ََ َ ُ َ ُ َْ ِْ ِ ِِ ْ َ َُ َُ ْ ُ ِّ َّ

ُ ُ
ِ

ُّالـــــصويف َ ِْ ُّ

ُالصغيـر ْ
ِ   .) ١٥٣/ ١٤(سري أعالم النبالء ط الرسالة ) ه٣٠٢ت(َّ

  .)٢/٣٢٢(�ذيب التهذيب  ) ٣

  ).١/٣٩٧(فتح الباري شرح صحيح البخاري   ) ٤

  ).١٢٨٥(تقريب التهذيب  ) ٥



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٢١

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

 هثقو، )١(و أبوه  بل هشيء واسم أبيه �دلة، وقيل �دلة أمه، وليس  هو أبو بكر الكويف- 

، واألعمش "َِثقة"رجل صاحل خري : إال أنه كان كثري اخلطأ، وأمحد، وزاد: ابن سعد، وزاد

: ، وزاد "َِثقة":  رواية ابن طهمانيففابن معني،  ةملك فيه تزرعة، واختلف أبو وأحفظ منه، 

ليس : ال بأس به، وىف تاريخ دمشق: ال بأس به، وعن عبداهللا بن أمحد، عن ابن معني

ه العجلى، ويعقوب بن سفيان، ُِّوثقو. "َِثقة": ة ابن أىب مرمي عنهي رواويف.  احلديث يفيبالقو

ليس به بأس، : يصاحل احلديث، وقال النسائ:  حديثه اضطراب، وقال أبو حامتيف: وزاد

، وقال )٢(مل يكن فيه إال سوء احلفظ: يرة، وقال العقيلا حديثه نكيف: وقال ابن خراش

 ً القراءة صدوقا يفكان عاصم ضليعا يف: )٤(يب  وقال الذه)٣(شيء حفظه يف: الدارقطين

  . احلديث

مل يكن : وقال أبو بكر البزار .هو حسن احلديث: صدوق �م، وقال: )٥( امليزانوقال يف

ًباحلافظ وال نعلم أحدا ترك حديثه على ذلك، وهو مشهور
)٦(   

مقرون، من  الصحيحني، وحديثه يف  القراءة،صدوق له أوهام، حجة يف: )٧(وقال ابن حجر 

  . السادسة، مات سنة مثان وعشرين

 ي البخاروحديثه يف.  غري أوهامه، واهللا أعلم، له أوهام، حيتج حبديثه، يف"َِثقة" بل :قلت

 .متابعة

                                                           

 ).٥/٢٥(وسري أعالم النبالء ) ١٣/٤٧٧(�ذيب الكمال  ) ١

  .)٧/٢٥٦(، وتاريخ ابن عساكر ) ١٥٧رقم (ن طهمان وسؤاالت اب) ١٣/٤٧٧(�ذيب الكمال  ) ٢

   .)٣٣٨(سؤاالت الربقاين  الدارقطين   )٣

  .)٥/٢٥٨(سري أعالم النبالء  ) ٤

 .)٢/٣٥٧(ميزان االعتدال  ) ٥

  .)٥/٣٨(�ذيب التهذيب  ) ٦

  ).٣٠٥٤(تقريب التهذيب  ) ٧



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٢٢

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

ُ عوف– ٣٣/٤٣١٠ ْ ْ بن اْلحارث األزَ ِ هشام بن : وعدة، وعنه  عمته عائشة،:ي، عنِدَ

  . ) ق. س. د.خ(،  "ُِّوثق"، عروة، ومحصن بن علي، وجماعة 

  

  :دراسة حاله

رضيع عائشة أم املؤمنني،  األزدي،ومة ُثْرُة بن جَرَبـْخَل بن سْيَفُّ هو ابن احلارث بن الط–٣٣

ابن حبان يف الثقات،  وابن أخيها ألمها، أصله من اليمن، مل يذكر أحد فيه جرحا، وذكره

  . )١(مقبول من الثالثة: وروي له البخاري وغريه، وقال ابن حجر

 مجع من الثقات، ومل جيرحه أحد من أهل ه عنىل علي األقل يكون صدوقا قد روب: قلت 

 وال  قليل الرواية يف الكتب، الستة هوالشأن وأخرج له البخاري، واملقبول عند ابن حجر، 

  . واهللا أعلميلزم من ذلك ضعفه ،

  

  المطلب الثالث

  .مهمتكلم في موه"  "ُِّوثق" "الرواة الذين قال فيهم الذهبي 

ابن أبي مليكة، :  عقبة بن الحارث، وعنه:، عنَريمَد بن أبي مْيَبـُ ع– ٣٤/٣٦٣٠

  .)س.ت.د.خ (."ُِّوثق"

  :دراسة حاله

امل  هو- ٣٤
َ

،  والرتمذي ، داود  بوأي، ذكره ابن حبان يف الثقات، روي له البخاري، وِّك

ًوالنسائي، حديثا واحدا ً
 ى، وقال مل يرو عنه سو)٢( الذهيب يف املغين يف الضعفاءه، وذكر)١(

                                                           

، ) ٧/١٤(واجلرح والتعديل ) ٧/٥٧( ، والتاريخ الكبري ) ٢٢/٤٤١( راجع ترمجته يف �ذيب الكمال ١)

 .) ٥٢١٦(والتقريب ) ٥/٢٧٥(والثقات البن حبان 



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٢٣

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

 وملا سئل عنه قال )٣(ال نعرفه: يني، وذكره يف امليزان، وقال ابن املد"ُِّوثق"وقد  ابن أيب مليكة،

وحديثه يف البخاري متابع، فقد مسعه ابن أيب : ، قلت )٤( عنه ابن أيب مليكةىرجل رو: 

 احلديث عند مليكة منه، عن عقبة، ومسعه عن عقبة دون واسطة، كما صرح بذلك يف

  ). ٥١٠٤(البخاري رقم 

  مقبول، من الثالثة ،: )٥(وقال ابن حجر

 عنه إال واحدا ، ومل يذكره أحد جبرح وال تعديل ، إال ِفلم يروي ل جمهول احلال،ب: قلت 

 حاله باملتابعات والشواهد وقد  يتبنيالراجح فيه التوقف حىتف، نعرفه ال: قول ابن املديين 

  واهللا أعلم، فيكتب حديثه لالعتبار واالختبار ، ا كما سبق نتوبع يف حديثه ه

  

  المطلب الرابع

   ،عند اإلمام الذهبي" "ُِّوثق""اجح في مصطلح ّالقول الر

  ""َِثقة"" و" "َّوثقُم"والتفريق بينه وبين 

  

  الفرع األول

  اةتطبيقه على الرو، وكيفية ّعند اإلمام الذهبي" "ُِّوثق"" القول الراجح في مصطلح 

                                                           

  

  .)١٩/٢٣٢(�ذيب الكمال ) ١

  .)٣٩٧٦رقم(املغين يف الضعفاء ) ٢

 .)٣/٢٣(، وميزان االعتدال ) ٧/٧٣(�ذيب التهذيب )٣

   .)٣٤٥٥رقم (العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد برواية عبداهللا  ) ٤

   .)٤٣٩١ (تهذيبتقريب ال)٥



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٢٤

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

 عنهم ىممن رو" "ُِّوثق"" بعد هذه الدراسة التطبيقية للرواة الذين قال فيهم احلافظ الذهيب

  :ظهر يل يف مدلوهلا ما يلييف صحيحه البخاري 

ويشري بذلك اإلمام الذهيب  ""َِثقةال" الراوي وهو يف مرتبة ىقد تطلق عل ""ُِّوثق""أن لفظ -١

، )١(حممد بن احلكم املروزي: احلديث، كما يف ترمجةأن الراوي قليل الرواية، وليس من أهل 

، أو أنه من "َِثقة" عنه غري البخاري لكنه ىًمل أعلم أحدا رو :قال فيه الذهيب نفسه يف املغين

يف حديثه كعمران بن ٌ ثبت  يف مروياته وهوحُ لكنه جرح مبا ال يقد؛كثرين من الروايةامل

 جل العلماء، ومن "هُِّوثق"خلوارج ومع ذلك ، تكلم فيه بسبب بدعة ا)٢(سيو السدحطان

  .كان عمران ال يهتم يف احلديث : قال قتادةبدعته،تكلم فيه كان بسبب 

الصدوق يف اجلملة وعند املتابعات يعرف  مرتبةيف ورمبا قاهلا يف الراوي، وهو   -٢

البخاري  له ى،  وقد رو)٣( كما يف ترمجة أمحد بن أيب الطيب املروزي،ضبطه، ويرتقي بذلك

  .يف املتابعات والشواهد

 قارنة ال يرتك حديثه بسببه، ويعرف ضبطه مبٍجبرحورمبا قاهلا يف الراوي املتكلم فيه   -٣

  .، وحديثه يف البخاري متابعة أيضا)٤(د بن أيب مرمييمروياته مبرويات غريه كعب

وحيكم عليه مبا ِ الباحث أن ينظر حلال كل راو مع القرائن املصاحبة له ىولذا فالواجب عل

 ال يرتك ٍجبرحاملتكلم فيه  و أ قليل الرواية، لكنهَِثقة الالراويى  تطلق عل"ُِّوثق"فلفظ  هو أهله،

  .هم التفرد بالروايةبسببه بل يعترب به، ومثل هؤالء ال يقبل من

                                                           

 )١٧(برقم  وهم يف مرتبة التعديل،"" ُِّوثق""تقدمت ترمجته يف الرواة الذين قال فيهم الذهيب  ) ١

 )١٤( برقم وهم يف مرتبة التعديل،"" ُِّوثق""تقدمت ترمجته يف الرواة الذين قال فيهم الذهيب  ) ٢

ِّوثـــق""تقـــدمت ترمجتـــه يف الـــرواة الـــذين قـــال فـــيهم الـــذهيب  ) ٣ وهـــم يف مرتبـــة التعـــديل مـــن غـــري إشـــعار "" ُ

  )٢٩(بالضبط برقم 

ِّوثق"تقدمت ترمجته يف الرواة الذين قال فيهم الذهيب  ) ٤   ) .٣٤(، برقم م متكلم فيهموه"  ُ



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٢٥

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

ل ثيق الراوي الذي قاان بتوب ابن ح بانفراد عند الذهيب،"ُِّوثق"  من فسر لفظى علٌويف هذا رد

   .، واهللا أعلم)١("ُِّوثق"فيه الذهيب 

  

  الفرع الثاني

ِّوثقم" و ""َِثقة"" و" "ُِّوثق"" التفريق بين لفظ   :عند اإلمام الذهبي" "ُ

  ":"َِثقة"" ولفظ ""ُِّوثق"" التفريق بين لفظ :ًأوال

وال  ا،ًطلق الطعن يف الراوي مبا ال يرد روايته م به إىلرييش" "ُِّوثق""مما سبق يتبني بوضوح، أن 

ثبات، وعليه صنيع به إال بعد ثبوت ضبطه مبقارنة مروياته مبرويات غريه من الثقات األحيتج 

  .والشواهد بروايته هلم يف املتابعات، البخاري،

،يف مروياته، وهي من املرتبة )٢(فتطلق علي من مجع بني العدالة، والضبط " "َِثقة""وأما لفظ 

و�ذا يتضح الفرق   االحتجاج برواية أصحا�ا،ىفق العلماء علاليت اتو ،الثالثة من التعديل

  .بني اللفظيني، واهللا أعلم

ِّوثق م ": التفريق بين لفظ ً:ثانيا   :""َِثقة" و ""ِّثقُوو"" و" "ُ

، فقد "ُِّوثقُم"  االستقراء التام ملن قال فيهم اإلمام الذهيبىتوقف علتملا كان معرفة ذلك 

 الرواية عن ى ثالثة فقط يف الكاشف، اتفق اجلماعة عليلفخرج قمت حبصرهم، ودراستهم، 

  -:  عليهمااا عن الثالث إال البخاري، وسأبدأ مبن اتفقوو منهما، ورواثنني

ة املَارَرُ بن عبد اهللا بن زّرِهو ذ: األول
َ
، اهلمداين، أبو عمر الكويف قال الذهيب يف ِّيبَهْر

  ."َِثقة"تابعي  :)٤(زان، بينما قال يف امليُِّوثقم :)٣(الكاشف

                                                           

  .)١/٣٠٥(حاشية ضعيف الرتغيب والرتهيب ، و)٦/٧٣٣(السلسلة الصحيحة للشيخ األلباين: ينظر ) ١

  ).٧١:ص(شرح املوقظة  ) ٢

 ).١٤٨٨( الكاشف  ) ٣

 ).٢/٣٢(ميزان االعتدال  ) ٤



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٢٦

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

وقال  ،رمي باإلرجاء: وزادوابن حجر،  وابن خراش، والنسائي، ه ابن معني،ّق وثوقد  :قلت

ن م، قلت وهذه )١(صدوق يف احلديث :صدوق، وقال البخاري :والساجي أبو حامت،

 من :والساجي البخاري، إشارة إيل ما رمي به من اإلرجاء، لكنه ضابط حلديثه، وأبو حامت،

  . ال يضره ما رمي به من اإلرجاء"َِثقة" :ًاملتشددين جدا يف اجلرح والتعديل، فاحلاصل أنه

 :)٢(قال يف الكاشف بن مقدم، أبو حفص البصري،ء عطابن هو عمر بن علي  :الثاني

لكنه ، شهري "َِثقة": )٤(اإلمام احلافظ احلجة املدلس، ويف امليزان)٣(:يف السري، بينما قال قَُّوثم

  . مدلس رجل

، )٥(من الرفعاء، وابن حجر: وزاد  ،ينقطوالعجلي، والدار ه أمحد، وابن سعد،وثقوقد : قلت

ما مل يكونوا ينقمون عليه إال التدليس، وهذا : ًوزاد كان يدلس شديدا، وقال عفان بن مسلم

جاء لوال تدليسه حلكمنا له إذا : ل أبو حامت يتحرز يف الرواية عنه فيما انفرد به، فقالعج

  .)٦("َِثقة" خناف أن يكون أخذه من غري ابزيادة غري أن

قد احتج به : )٧(وهذا ال يضره إذا صرح بالتحديث، كما قال الذهيب يف تذكرة احلفاظ

  .اجلماعة واحتملوا تدليسه 

جلي، مث الذهيب، أبو معاوية الكويف، قال يف َعاوية بن أسلم البُبن م ارّمَهو ع :الثالث

ّوثُم: الكاشف ه أمحد، وابن وثق : اإلمام احملدث، وقال يف امليزان:السري، بينما قال يف قَ

                                                           

 ) .٧١(املوقظة للذهيب  ) ١

  ).٤٠٩٨(الكاشف  ) ٢

 ).٨/٥١٣(سري أعالم النبالء  ) ٣

  ).٣/٢١٤ (ميزان االعتدال  ) ٤

 ).٤٩٥٢ (تقريب التهذيب ) ٥

 .)١/١٧٢(، وسنن الدار قطين )٨/٥١١(، و�ذيب الكمال )٦/٢٤/٦٧٨(اجلرح والتعديل  ) ٦

 .)١/٢١٤(تذكرة احلفاظ   )٧



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٢٧

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

، متعلق عليه مبا سأله أبو بكر  ، والناس، ومل يتكلم فيه أحد إال العقيلي معني، وأبو حامت

أراد بذلك أ�ا  :اذهب بسالم قلت :قال ال،: أمسعت من سعيد بن جبري، قال: ياشع

 عنه ما يدعوا روى أيضا، وهذا ال يضره طاملا مل يبالتشيعمي ليست علة فادحة، كما أنه ر

  . توثيقه، واهللا أعلمىإيل بدعته، أو غري ذلك مما يرد روايته فهو متفق عل

 ىوبعد هذه الدراسة تبني أن الثالثة، من األئمة املكثرين، الضابطني حلديثهم، واملتفق عل

س، ولعل هذا مراد احلافظ الذهيب من لفظ توثيقهم، ومل يضرهم ما رموا به من بدعة أو تدلي

  . ال يضره ما رمي به"َِثقة" أن الراوي "قّثَوم"

 خالف ىعل ،َِثقة عن مرتبة النزل وال ت"ُِّوثق"  لفظن مى أعل"قّثوُم"أن لفظ : الخالصةف

 كما أشار إليه ورد عليه الشيخ، َِثقة الها إيل مرتبةرقي كثري من األذهان من عدم املتبادر إىل

 وهو أن "قُّوث وامل"َِثقةال" البحث الفرق الدقيق بني  أثبت وقد)١(عوامة يف مقدمة الكاشف

  .، واهللا أعلمذلك ال يضره وإن رمي ببدعة أو تدليس ف "َِثقةال" يف درجة "قُّوثامل

 ""ُِّوثق"" للغة العربية، فالفعلموافق   أن هذا املعىنمن اجلدير بالذكر هنا اإلشارة إىل و:فائدة

 إذ الفعل يفيد التجدد ؛ وترددّتغري تلك القوة  يف تقوية الشيء  وتأكيده إال إنىوإن دل عل

                                                           

ظــاهر هــذا التعبــري يفيــد أن صــاحبه ملحــق  ) ١/٢٨(قــال الــشيخ حممــد عوامــه يف مقدمــة الكاشــف  ) ١

ضــعيف ومــضعف، : ، فهــو دو�ــا، نظــري تفــرقتهم بــني"َِلثقــة اإحلاقــا ومل يــسلم لــه وصــلوه مرتبــة" َِبالثقــة

 علـــي قـــول احلـــافظ يف ، لكـــن عكـــر...وضـــعيف و مـــتكلم فيـــه، وصـــحيح و مـــصحح، وحـــالل وحملـــل

َّإما أئمة موث": " التهذيب "  عن رجال ٤: ١" لسان امليزان " مقدمة 
     = قون، ُ

" ّثقــون، وكــذلك جـاء الــنص يف النــسخة اخلطبــة مــن َوُ، فوصــف االئمـة بــا�م م..."وإمـا ثقــات مقبولــون= 

ة أن يكـون صـواب مـا احملفوظ أصلها يف مكتبة أمحد الثالث بإسطنبول، فقد راجعتهـا خـشي" اللسان 

مث ســالت عنهــا شــيخنا العالمــة احملــدث الــضليع الــشيخ عبــد اهللا  .أئمــة موثوقــون: يف النــسخة املطبوعــة

، ١٤١٠الــصديق الغمــاري حفظــه اهللا تعــاىل حــني زيارتــه املدينــة املنــورة يف شــهر رجــب مــن هــذا العــام 

  . من سياق كالمه وهذا املراد هو املتعني. مراد احلافظ أ�م متفق على ثقتهم: فقال



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٢٨

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

كما أن يف   الرسوخ والثبات، والدوام،ىف اسم املفعول، فإن فيه داللة علواحلدوث، خبال

  لم، واهللا أع)١(كدآ، والقوة أثبت، والثبات ى كون األحكام أقوىالتعبري به داللة عل

 

                                                           

: أمحد خمتار عبد احلميد مبـساعدة فريـق عمـل، ط: للدكتور) ٣/٢٣٩٨(معجم اللغة العربية املعاصرة  ) ١

  .ه١٤٢٩األوىل : عامل الكتب، ط



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٢٩

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

 

  ةاخلامت

 
 علي بفضله، وأعانين على مواصلة العمل يف هذا البحث، والذي احلمد هللا الذي من   

  _:أساله سبحانه أن أكون قد وفقت فيه، وقد توصلت من خالله إىل عدة نتائج أمهها

أن ألفاظ اجلرح والتعديل املتشا�ة عند اإلمام الذهيب، ليست من قبيل الرتادف اللفظي، -١

؛ "ُِّوثقوم ""ُِّوثق" يف الفرق بني تبني لكل لفظة مدلوهلا اخلاص، كما ا، بلوإن توافقت حروفه

 يف من دقتههرها كما رأينا التسرع يف احلكم بظا أخذ ألفاظه بعني االعتبار وعدم فيجب

  . اختيار ألفاظه

 وأخرج هلم "ُِّوثق"أن جممل عدد الرواة الذين وصفهم الذهيب يف كتابه الكاشف ب -٢

منهم مثانية وعشرون قد بلغوا مرتبة التعديل ً صحيحه قد بلغ أربعة وثالثني راويا، البخاري يف

ٍ، وراو واحد متكلم فيهمرتبة التعديل من غري إشعار بالضبطٌومخسة  يف  ٍ.  

 فرمبا ضبط حديثه، وأن ًاق مطل حديثهّدَرُ أن الضعيف ال يـ: القائلةةيصحة القاعدة احلديث-٣

 ، واملدرج،الشاذاحلديث  :"َِثقة خطأ الخطأ حبكم البشرية، ومن فرمبا أً، ال يقبل مطلقاَِثقةال

  .وغري ذلك من أنواع احلديث الضعيف باعتبار خطأ الراوي 

  

أخد منهج العلماء املتقدمني بعني االعتبار، وعدم التسرع يف ردها إال بعد الدراسة -٤

 البخاري روايته عمن ىعلصاحبها،  فقد أخذ بعض العلماء والتثبت من حتقيقها مبفهوم 

رواة موضوع البحث، وقد تبني بعد الدراسة صحة منهجه، وال يعين  ذلك التكلم فيهم، ك

  . اهللا عليه وسلم ىلإال املعصوم ص ،عدم ورود اخلطأ منهم، فالكل بشر يؤخذ منه ويرد



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٣٠

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

اوي  قول عامل واحد يف الرىة أحوال الرواة وعدم االقتصار علمعرفينبغي على الباحث -٥

بل جيب عليه استيعاب أقوال علماء اجلرح والتعديل  كما هو معمول به عند بعض الباحثني؛

  .ٍحة صحيٍجةنتيبفيه حىت خيرج 

 الراوي، ىائن اليت تعينه يف احلكم عل  الباحث يف هذا العلم االهتمام بالقرىجيب عل-٦

ُّوخاصة من مل يذكر فيه جرح أو تعديل،  أو جرح   وال يتسرع يف احلكم غري مفسر، ًاجرحُ

  . باخلطأ رد حديثهؤدي إىلت الراوي بضعف، أو جهالة، ىعل

  _:التوصيات

ة العلمية مع إمام من أئمة اجلرح والتعديل، والنتائج اليت توصلت إليها، عايشوبعد هذه امل

  :ا يليمببة العلم لطوفأوصي نفسي 

بحث واالستقراء التام، للوصول لالعناية بألفاظ اجلرح والتعديل املتجاذبة، وإفرادها با  -١

 أصحا�ا منها مما يفيد العلم الشرعي وأهله، وخباصة أحكام احلافظ الذهيب، وابن مقصود إىل

ما مجعا أقوال اجلرح والتعديل كلها يف الراوي لكو�حجر يف كتابيهما، الكاشف، والتقريب، 

 ىوا احلكم فيها علموعم ، اعتمد عليها كثري من الباحثني يف هذا العصر،ٍ واحدةٍبكلمة

 الراوي، علىري احلكم ي اليت قد تساعد يف تغ القرائنىلواة يف مجيع األحوال دون النظر إالر

ويف " "ُِّوثق"" إلمام منهما كما ظهر معنا يف لفظقصود امغري  هذا الفهم أحيانا وقد يكون

  .)١(عند اجلاحظ ابن حجرلفظ  مقبول 

 عند اإلمام أيب حامت الرازي، ًم بألفاظ اجلرح خاصةكما أوصي الباحثني باالهتما  -٢

فتمسك ، ً أبو حامت رجال"ُِّوثق"إذا  :ه يف الرجال، كما قال اإلمام الذهيب رمحه اهللا تعاىلنتلتع

 به، حيتجأو قال فيه ال ، ً صحيح احلديث، وإذا لني رجالً إال رجالُِّوثقبقوله، فإنه ال ي

                                                           

مقدمـة تقريــب : مـن لـيس لـه إال القليـل مـن احلــديث، ومل يثبـت فيـه مـا يـرتك حديثــه مـن أجلـه ، ينظـر ) ١

  ).١٤/ص(التهذيب 



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٣١

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

نعت ت على جتريح أيب حامت، فإنه م، فال تنبٌأحدوثقه فإن   ما قال غريه فيه،ىفتوقف حىت تر

  .)١(يف الرجال

 ملا ً وافياًأوصي الباحثني الذين خاضوا غمار هذه األحباث النافعة أن ينشروا ملخصا  -٣

كة التواصل  شبمواقع من توصلوا إليه من نتائج جديدة من خالل حبثهم يف عدد 

  .من املعنيني �ذا العلمتنفعه  ٍظة الباحث مبالحىاالجتماعي، فرمبا حيظ

  ...ًوأخريا 

،  فهذا ٍقصري أو تٍأسال اهللا عز وجل أن يتقبل عملي هذا، وأن يتجاوز عما فيه من نقص

  . يف الدنيا واآلخرةبهالعفو الكرمي، واسأله أن ينفع  عز وجل شأن البشر، واهللا

  

  

  

  

                                  

                                                           

  .)١٣/٢٦٠(أعالم النبالء سري  )  ١



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٣٢

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

 

  راجعثبت املصادر وامل
 بن حممد بن حممد الكرم أيب بن علي احلسن أليب، الصحابة معرفة في الغابة أسد .١

: ت،)هـ٦٣٠: املتوىف (األثري ابن الدين عز اجلزري، الشيباين عبدالواحد بن الكرمي عبد

 ،)فهارس وجملد ٧ (٨ج ، ط األوىل، املوجود عبد أمحد عادل - معوض حممد علي

 .م١٩٩٤ -  هـ١٤١٥ ،العلمية الكتب دار

 حممد وعلي املوجود عبد أمحد عادل: ت، حجر ، البناإلصابة في تمييز الصحابة .٢

 .م١٩٩٤ - هـ  ١٤١٥ العلمية الكتب دار، بريوت، ١ط ،معوض

املتوىف (لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي أعيان العصر وأعوان النصر،  .٣

حممود . د موعد، ودحمم. نبيل أبو عشمة، ود. علي أبو زيد، ود. د: ، حتقيق)هـ٧٦٤

 .دار الفكر املعاصر، بريوت: سامل، الناشر

دار : ، الناشر)هـ٧٠٢: املتوىف(البن دقيق العيد، االقتراح في بيان االصطالح،  .٤

 . الكتب العلمية، بريوت

لإلمام مغلطاي بن قليج بن عبد اهللا إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال،  .٥

أيب عبد الرمحن عادل بن حممد، وأيب : ، ت)هـ٧٦٢ املتوىف(ِالبكحري املصري احلنفي 

هـ ١٤٢٢األوىل، : الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، ط: حممد أسامة بن إبراهيم، الناشر

 .م٢٠٠١ - 

مقبل بن هادي : لإلمام أيب احلسن علي بن عمر الدارقطين، حتقيقاإللزامات والتتبع،  .٦

 .انيةالث: دار الكتب العلمية، ط: الوادعي، الناشر

عبد اهللا : لإلمام أيب سعيد عبد الكرمي بن حممد بن منصور السمعاين، حتقيقاألنساب،  .٧

 .هـ١٤٠٨األوىل، : دار اجلنان، ط: عمر البارودي، الناشر



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٣٣

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

 الدمشقي مث البصري القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أليب، والنهاية البداية .٨

: األوىل، سنة: ط،  الرتاث العريبإحياء دار، علي شريي: ت، )هـ٧٧٤: املتوىف(

 .هـ١٤٠٨

أمحد حممد : لإلمام أيب زكريا حيىي بن معني، حتقيقتاريخ ابن معين، برواية الدوري،  .٩

:  مكة املكرمة، ط–مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي : نور سيف، الناشر

 .هـ١٣٩٩األوىل، 

: أيب زكريا حيىي بن معني، حتقيقلإلمام تاريخ ابن معين، برواية عثمان الدارمي،  .١٠

 .هـ١٤٠٠ دمشق، –دار املأمون للرتاث : أمحد حممد نور سيف، الناشر

: املتوىف(لعبد الرمحن بن أمحد بن يونس الصديف تاريخ ابن يونس المصري،  .١١

 .هـ١٤٢١األوىل، : دار الكتب العلمية، بريوت، ط: ، الناشر)هـ٣٤٧

َووفيات اإلسالم تاريخ .١٢  بن حممد اهللا أبو عبد الدين لشمس ،األعالمَو المشاهير َ

ْقامياز ابن عثمان بن أمحد  ّعواد بشار الدكتور ت، )هـ٧٤٨: املتوىف (الذهيب َ

 .م ٢٠٠٣، اإلسالمي، ط األوىل الغرب دار: الناشر، معروف

: ، حتقيق)هـ٣٨٥: املتوىف(أليب جعفر عمر بن شاهني تاريخ أسماء الثقات،  .١٣

 .هـ١٤٠٤األوىل، : الدار السلفية، ط: رصبحي السامرائي، الناش

 اخلطيب مهدي بن أمحد بن ثابت بن علي بن أمحد بكر أليببغداد،  تاريخ .١٤

األوىل، : بريوت، ط –الغرب اإلسالمي  بشار عواد، دار. د: حتقيق، البغدادي

 .هـ١٤٢٢

 عساكر بابن املعروف اهللا هبة بن احلسن بن علي القاسم أليب ،دمشق تاريخ .١٥

 جملدات ٦ و ٧٤ (٨٠ج  ،العمروي غرامة بن عمرو: ، احملقق)هـ٥٧١: املتوىف(

: األجزاء م عدد١٩٩٥ -  هـ ١٤١٥ ،والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار ،)فهارس

 .)فهارس جملدات ٦ و ٧٤ (٨٠



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٣٤

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

دائرة : ، الناشر)هـ٢٥٦: املتوىف(لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري التاريخ الكبير،  .١٦

 .حممد بن عبد املعني خان:  الدكن، حتت مراقبة– حيدر آباد –املعارف العثمانية 

 عبد بن حممد اخلري أيب الدين ، لشمسالتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة .١٧

، )هـ٩٠٢: املتوىف (السخاوي حممد بن عثمان ابن بكر أيب ابن حممد بن الرمحن

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤ األوىل:  لبنان، الطبعة–بريوت العلمية، الكتب: الناشر

ْ عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز شمس الدين أيبل ،تذكرة الحفاظ .١٨ َ

األوىل، : ، طلبنان - دار الكتب العلمية بريوت، )هـ٧٤٨: املتوىف(الذهيب 

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩

احلسن (ملغلطاي، من ترمجة  التراجم الساقطة من كتاب تهذيب الكمال،  .١٩

طالب وطالبات مرحلة املاجستري : حتقيق ودراسة) بن سناناحلكم (إىل ترمجة ) البصري

دار :  جامعة امللك سعود، الناشر–هـ شعبة التفسري واحلديث ١٤٢٥ - هـ ١٤٢٤لعام 

 .هـ١٤٢٦األوىل، :  اململكة العربية السعودية، ط-احملدث للنشر والتوزيع

ي للحافظ النسائتسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي،  .٢٠

دار عامل : الشريف حامت عارف العوين، الناشر: ، حتقيق)هـ٣٠٣: املتوىف(نفسه 

 .هـ١٤٢٣األوىل، :  مكة املكرمة، ط–الفوائد 

أليب الوليد التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح،  .٢١

أيب لبابة . د: ، حتقيق)هـ٤٧٤: املتوىف(سليمان بن خلف الباجي األندلسي 

 -هـ ١٤٠٦األوىل، : دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، ط: الناشرحسني، 

 .م١٩٨٦

، )هـ٨٥٢: املتوىف(، للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، تقريب التهذيب .٢٢

 .م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥الثانية، : ط، الرسالة العاملية: دار، عادل مرشد: بعناية



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٣٥

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

زين الدين عبد الرحيم للحافظ التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح،  .٢٣

حممد الكتيب، : عبد الرمحن حممد عثمان، الناشر: ، حتقيق)هـ٨٠٦: املتوىف(العراقي 

 .م١٩٦٩ - هـ ١٣٨٩األوىل، : ط

 حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أليب ،التهذيب تهذيب .٢٤

 .نداهل النظامية، املعارف دائرة مطبعة، ١٢ج ،١ط ، )هـ٨٥٢: املتوىف (العسقالين

 أبو يوسف، بن الرمحن عبد بن ليوسف، الرجال أسماء في الكمال تهذيب .٢٥

، )هـ٧٤٢: املتوىف (املزي الكليب القضاعي حممد أيب الزكي ابن الدين مجال احلجاج،

  ،بريوت – الرسالة مؤسسة، ٣٥ج، األوىل: ط، معروف عواد بشار. د: ت

١٩٨٠ – ١٤٠٠. 

َمعبد، بن معاذ بن انحب بن أمحد بن حبان بن حملمد ،الثقات .٢٦ ْ  حامت، أيب التميمي، َ

 العالية للحكومة املعارف وزارة: بإعانة ، طبع)هـ٣٥٤: املتوىف (ُالبسيت الدارمي،

، العثمانية املعارف دائرة مدير خان املعيد عبد حممد الدكتور: مراقبة حتت، اهلندية

 =  ه ١٣٩٣ ،ند اهل-   الدكن- آباد حبيدر العثمانية املعارف دائرة، ط األوىل

 .م١٩٧٣

 حملمد ،وأيامه وسننه  اهللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع .٢٧

ط ، الناصر ناصر بن زهري حممد ت، اجلعفي البخاري أبو عبداهللا إمساعيل بن

 )الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة (النجاة طوق دار، األوىل

 .هـ١٤٢٢

للحافظ صالح الدين أيب سعيد خليل بن ل في أحكام المراسيل، جامع التحصي .٢٨

عامل الكتب : محدي السلفي، الناشر: ، حتقيق)هـ٧٦١: املتوىف(كيكلدي العالئي 

 .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧الثانية، :  بريوت، ط–



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٣٦

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

للحافظ أيب بكر أمحد بن علي بن ثابت الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع،  .٢٩

 . الرياض–مكتبة املعارف : حممود الطحان، الناشر. د: قاخلطيب البغدادي، حتقي

 التميمي، املنذر بن إدريس بن حممد بن الرمحن عبد حممد أليب، والتعديل الجرح .٣٠

 املعارف دائرة جملس طبعة: ، الناشر)هـ٣٢٧: املتوىف (حامت ابن أيب الرازي احلنظلي،

 بريوت -  العريب الرتاث إحياء دار، ١ط، اهلند – الدكن آباد حبيدر -  العثمانية

 .م ١٩٥٢ هـ١٢٧١

مكتبة : ، الناشر)هـ١٣٧٢: املتوىف (، حملمد بن عبد الرزاق كرد علىخطط الشام .٣١

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثالثة، : النوري، دمشق، ط

للحافظ أمحد بن عبد اهللا اخلزرجي خالصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال،  .٣٢

مكتب املطبوعات : ح أبو غدة، الناشرعبد الفتا: ، حتقيق)هـ٩٢٣املتوىف بعد (

 .هـ١٤١٦اخلامسة، : اإلسالمية ، دار البشائر، ط

للحافظ أمحد بن علي بن حجر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،  .٣٣

جملس دائرة : حممد عبد املعني خان، الناشر: ، ت)هـ٨٥٢: املتوىف(، العسقالين

 .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢ الثالثة، : اهلند، ط–املعارف العثمانية، حيدر آباد 

لشمس الدين أيب احملاسن حممد احلسيين الدمشقي الشافعي ذيل تذكرة الحفاظ،  .٣٤

 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩األوىل، : دار الكتب العلمية، ط: ، الناشر)هـ٧٦٥(املتوىف 

حملمد بن أمحد أيب الطيب املكي الفاسي ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد،  .٣٥

 –دار الكتب العلمية : كمال يوسف احلوت، الناشر: حتقيق) هـ٨٣٢املتوىف (

 .م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠األوىل، :بريوت، لبنان، ط

: املتوىف( ، لإلمام حيىي بن معني ألبي زكريا يحيى بن معين سؤاالت ابن الجنيد .٣٦

األوىل : مكتبة الدار، املدينة املنورة، ط: أمحد حممد نور سيف، الناشر: ت) هـ٢٣٣

 .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، 



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٣٧

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

رواية الكرجي عنه، للحافظ أمحد بن حممد أيب بكر سؤاالت البرقاني للدارقطني،  .٣٧

عبد الرحيم حممد أمحد القشريي، : ، حتقيق)هـ٤٢٥: املتوىف(املعروف بالربقاين 

 .هـ١٤٠٤األوىل، :  باكستان، ط–كتب خانه مجيلي الهور : الناشر

 احلسن علي بن عمر للحافظ أيبسؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني،  .٣٨

: موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر، الناشر. د: ، حتقيق)هـ٣٨٥املتوىف (الدارقطين 

  .م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤األوىل، :  الرياض، ط–مكتبة املعارف 

: املتوىف (، أليب جعفر حممد بن عمرو بن موسى العقيلي ، الضعفاء والمتروكين  .٣٩

ط ،  بريوت –دار املكتبة العلمية : ط، عبد املعطي أمني قلعجي : ت، ) ه٣٢٢

 .  م ١٩٨٤_ ه١٤٠٤األوىل 

: املتوىف (السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن لعبدطبقات الحفاظ،  .٤٠

 .هـ١٤٠٣األوىل ، : بريوت، ط – الكتب العلمية دار: ، الناشر)هـ٩١١

ملتوىف ا(لإلمام تاج الدين أيب نصر عبد الوهاب السبكي طبقات الشافعية الكبرى،  .٤١

: احلليب، ط: عبد الفتاح احللو، الناشر. حممود الطناحي، ود. د: ، ت)هـ٧٧١: 

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٣األوىل، 

: املتوىف(لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن سعد بن منيع البغدادي الطبقات الكبرى،  .٤٢

: دار الكتب العلمية، بريوت، ط: حممد عبد القادر عطا، الناشر: ، حتقيق)هـ٢٣٠

 .م١٩٩٠ - هـ١٤١٠، األوىل

 الفاسى احلسين أمحد بن حممد الدين ، لتقيالعقد الثمين في تاريخ البلد األمين .٤٣

 الكتب دار: عطا، الناشر القادر عبد حممد: احملقق .)هـ ٨٣٢: املتوىف (املكي

 .م١٩٩٨ األوىل،: بريوت، الطبعة العلمية،



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٣٨

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

: املتوىف(نبل الشيباين رواية عبد اهللا، لإلمام أمحد بن حالعلل ومعرفة الرجال،  .٤٤

: دار اخلايف، الرياض، ط: وصي اهللا بن حممد عباس، الناشر: ، حتقيق)هـ٢٤١

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الثانية، 

: املتوىف(لشمس الدين أيب اخلري ابن اجلزري غاية النهاية في طبقات القراء،  .٤٥

 .هـ١٣٥١األوىل، : مكتبة ابن تيمية، ط: الناشر) هـ٨٣٣

 الفضل محد بن علي بن حجر أيبأل، حيح البخاريفتح الباري شرح ص .٤٦

  .١٣٧٩ بريوت، - دار املعرفة: الناشر ،)هـ٨٥٢: املتوىف(، العسقالين الشافعي

 اهللا أبو عبد الدين لشمس، الستة الكتب في رواية له من معرفة في الكاشف .٤٧

ْقامياز بن عثمان بن أمحد بن حممد مة، عوا حممد: حتقيق، )هـ٧٤٨: املتوىف (الذهيب َ

: جدة، ط القرآن، علوم مؤسسة اإلسالمية للثقافة القبلة اخلطيب، دار حممد وأمحد

 .م١٩٩٢ -  هـ ١٤١٣ ،األوىل

، )هـ٧١١: املتوىف(الفضل  أيب على، ابن مكرم بن البن منظور حممد ،لسان العرب .٤٨

 .هـ١٤١٤الثالثة، : ط ،بريوت – صادر دار: الناشر

 العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل ، أليبالميزان لسان .٤٩

: ط  البشائر اإلسالمية، عبد الفتاح أبو غدة، دائرة: ، حتقيق)هـ٨٥٢: املتوىف(

 .م٢٠٠٢األوىل، 

  ملسلم،اهللا  رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر المسند الصحيح .٥٠

 فؤاد حممد: ، احملقق)هـ٢٦١: املتوىف (النيسابوري القشريي احلسن أيب احلجاج بن

  . بريوت – العريب الرتاث إحياء دار: الباقي، الناشر عبد

للحافظ حممد بن حبان أيب مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار،  .٥١

دار : مرزوق علي إبراهيم، الناشر: ، حتقيق)هـ٣٥٤: املتوىف (حامت الدارمي البسيت 

 .م١٩٩١ - هـ ١٤١١وىل، األ: الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، املنصورة، ط



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٣٩

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

للدكتور أمحد خمتار عبد احلميد، مبساعدة فريق معجم اللغة العربية المعاصرة،  .٥٢

 .م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األوىل، : دار عامل الكتب، ط: عمل، ط

 ابن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا أبو عبد الدين لشمسمعجم الشيوخ الكبير،  .٥٣

ْقامياز  –مكتبة الصديق : حممد احلبيب اهليلة، الناشر: حتقيق، )هـ٧٤٨: املتوىف (الذهيب َ

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨األوىل، : الطائف، ط

معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم  .٥٤

عبد العليم : ، حتقيق)هـ٢٦١املتوىف (أليب احلسن أمحد بن صاحل العجلي وأخبارهم، 

 .هـ١٤٠٥األوىل، :  املدينة املنورة، ط–ر مكتبة الدا: عبد العظيم البستوي، الناشر

 ابن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا أبو عبد الدين لشمسمعرفة القراء الكبار،  .٥٥

ْقامياز  صاحل – شعيب األرناؤوط –بشار عواد : حتقيق، )هـ٧٤٨: املتوىف (الذهيب َ

 .هـ١٤٠٤األوىل، : مؤسسة الرسالة، ط: مهدي عباس، ط

، )هـ٣٤٧املتوىف (ام أيب يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي لإلمالمعرفة والتاريخ،  .٥٦

 - هـ ١٤٠١الثالثة، : مؤسسة الرسالة، ط: أكرم ضياء العمري، الناشر: حتقيق

 .م١٩٨١

 ابن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا أبو عبد الدين لشمسالمغني في الضعفاء،  .٥٧

ْقامياز دارة إحياء الرتاث إ: نور الدين عرت، ط: حتقيق، )هـ٧٤٨: املتوىف (الذهيب َ

 .ت. اإلسالمي، قطر، د

 حممد اهللا أبو عبد الدين لشمس، أو صالح الحديث، قمن تكلم فيه وهو موث .٥٨

ْقامياز ابن عثمان بن أمحد بن عبد اهللا بن ضيف اهللا : حتقيق، )هـ٧٤٨: املتوىف (الذهيب َ

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦األوىل، : الرحيلي، ط



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٤٠

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

 عثمان بن أمحد بن حممد اهللا أبو عبد ينالد لشمسالموقظة في علم الحديث،  .٥٩

ْقامياز ابن مكتبة : عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: حتقيق، )هـ٧٤٨: املتوىف (الذهيب َ

 .هـ١٤١٢الثالثة، : املطبوعات اإلسالمية، حلب، ط

 بن أمحد بن حممد اهللا أبو عبد الدين لشمس، الرجال نقد في االعتدال ميزان .٦٠

ْقامياز بن عثمان ، ٤ج،١ط،البجاوي حممد علي: ، حتقيق)هـ٧٤٨: املتوىف (الذهيب َ

 .م ١٩٦٣ - هـ١٣٨٢ ،لبنان – بريوت والنشر، للطباعة املعرفة دار

، )هـ٧٦٤املتوىف (لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي الوافي بالوفيات،  .٦١

 بريوت ، –دار إحياء الرتاث : أمحد األرناؤوط، وتركي مصطفى، الناشر: حتقيق

  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠
 

  



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٤١

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

  فهرس المحتويات 

  رقم الصفحة  العنـــــــــــــــوان

  ٣٨٠  البسملة

  ٣٨١  مستخلص باللغة العربيةال

  ٣٨٢  مستخلص باللغة اإلنجليزيةال

  ٣٨٣  المقدمة

  ٣٨٨  لالمبحث األو

  المطلب األول

  ).الكاشف( وكتابه وجز باإلمام الذهبي، متعريف
٣٨٨  

  المطلب الثاني

  .رجال البخاري سبب اختياري ل
٣٩٦  

  المبحث الثاني

وقد روى لهم " "ُِّوثق"": الرواة الذين قال فيهم اإلمام الذهبي 

   البخاري

٣٩٨  

  ٣٩٨  .في المدلول اللغوي ""ُِّوثق"" لفظ وفيه معنى: التمهيد

  المطلب األول

وهم في مرتبة  " "ُِّوثق"" الرواة الذين قال فيهم الذهبي 

  .التعديل

٣٩٩  



        
 

  

    

 

 

  

  

٤٤٢

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

ُمصطلح    َْ َ ِّوثـق ""ُ ٌ عنْد اإلمام الذهبي يف الكاشف دراسة تطب""ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ّ َِ ِ َِ ِ ِيقية عىل من أخرج هلم البخاري يف صحيحهَ
ُّ َ ٌ 

  

 

  ب الثانيالمطل

وهم في مرتبة التعديل  " "ُِّوثق"" الرواة الذين قال فيهم الذهبي 

   ط بالضبشعارمن غير إ

٤١٧  

  المطلب الثالث

  .وهم متكلم فيهم " "ُِّوثق"" الرواة الذين قال فيهم الذهبي 
٤٢٢  

  المطلب الرابع

 مام الذهبي، والتفريق بينهعند اإل" "ُِّوثق""ّالقول الراجح في مصطلح  

ِّوثقموبين    َِثقةو ُ

٤٢٣  

ّعند اإلمام الذهبي، " "ُِّوثق"" القول الراجح في مصطلح  :الفرع األول
  وكيفية التعامل معه

٤٢٣  

ّوثُوم"،  ""ُِّوثق"" في العالقة بين : الفرع الثاني " "َِثقة"" و" "قُ

  .عند اإلمام الذهبي 
٤٢٤  

  ٤٢٨  اتمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ

  ٤٣١  ثبت المصادر والمراجع

  ٤٤٠  الموضوعاتفهرس 


