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١٢٧٩

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 لخص امل

  مجع ودراسة مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل البن عدي وداللته 

حيــث قمــت باســتقراء مــواطن إطــالق ابــن عــدي هلــذا املــصطلح : ائي اتبعـت املــنهج االســتقر
 وذلــك بــالنظر والبحــث يف الكتــاب مــن ،علــى الــرواة مــن خــالل كتابــه الكامــل يف الــضعفاء

أقـــوم بتحليـــل اللفظـــة :  ومل اكتـــف باســـتعمال احلاســـوب،  مث مـــنهج التحليـــل  ،أولـــه آلخـــره
ية عند ابن عدي أو عند مـن أطلقهـا مـن  واالصطالح،واملراد منها من حيث الداللة اللغوية

وذلـك بتتبـع كـالم األئمـة علـى الـراوي ونقـد مـا يظهـر فيـه :  مث املـنهج النقـدي .علماء النقد

مــــصطلح مــــستقيم  ، ثــــراء احملــــدثني يف اســــتعمال ألفــــاظ اجلــــرح والتعــــديلو ،حتامـــل

ان احلديث تداوله العلماء قـدميا وحـديثا، بعـضهم اسـتعمله نـادرا، وتوسـع ابـن حبـ
فــــضل اإلمـــــام ابــــن عــــدي، وســـــعة علمــــه، وجـــــودة  ، بــــني احملــــدثني يف اســـــتعماله

  .منهجيته
تــأثر املتــأخرين مــن النقــاد  ،  علــى الــرواة– غالبــا –دقــة أحكــام اإلمــام ابــن عــدي 

املـراد مبـستقيم احلـديث عنـد ابـن  ، باملتقدمني منهم خاصـة ابـن عـدي يف الكامـل
ولــيس حكمــا علــى حالــه، ومعنــاه عــدي هــو أن هــذا الوصــف ألحاديــث الــراوي، 

توسع اإلمام ابن عدي يف استعمال  ، خلو أحاديث الراوي من النكارة واملخالفة
مـــصطلح مـــستقيم، فقـــد اســـتخدمه يف وصـــف أحاديـــث الثقـــات، وفـــيمن حـــسن 

الــرواة الثقــات املوصــوفون مبــستقيم  ، حــديثهم،  بــل ويف بعــض الــضعفاء وا�اهيــل
الــــذين أنكــــرت علــــيهم أو خــــالفوا يف بعــــض احلــــديث أعلــــى درجــــة مــــن الثقــــات 

أوصـي  ، ال تالزم بني الوصف مبستقيم احلديث، وبني توثيق الراوي ، األحاديث
كتـــاب الكامـــل يف  ، بدراســـة الكتـــاب دراســـة علميـــة موســـعة تـــشمل كـــل جوانبـــه

أوصــي البــاحثني بالبحــث  ، حاجــة ماســة إىل حتقيــق علمــي منــصف واســع ودقيــق
 اجلـــرح والتعـــديل ومـــدى داللتهـــا علـــى وصـــف حـــال يف ألفـــاظ أخـــرى مـــن ألفـــاظ

 .الرواة



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٢٨٠

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

Abstract 
 

The term Straight Hadith in the Complete Book 

No bin Uday and his evidence collection and study 

 

 The method of analysis: I analyze the word and what is meant in 
terms of linguistic significance, And the standardism of Ibn 
Uday, or of those who were among the scholars of criticism. 
Then the critical approach: by following the words of the imams 
on the narrator and criticism of what shows prejudice, and the 
richness of modernists in the use of the words of wound and 
modification, the term straight Hadith circulated by scientists old 
and modern, some used rarely, and the expansion of Ibn Hibban 
among modernists in use, preferred Imam Ibn Uday, His 
knowledge, and the quality of his methodology. 
The accuracy of the rulings of Imam Ibn Uday - often - on the 
narrators, influenced by the late critics of the applicants, 
especially Ibn Uday in full, is meant by the straight line of Ibn 
Uday is that this description of the narrator's talk, and not a ruling 
on the case, and the meaning of the talk of the narrator of the 
evils and violation, Imam Ibn Uday in the use of the term 
straight, he used to describe the conversations of trustworthy, and 
their good talk, and even in some weak and ignorant, honest 
narrators are described straight It is recommended to study the 
book in a comprehensive scientific study covering all its aspects. 
The book of Al-Kamel is in dire need of a fair and broad 
scientific investigation. In other words of the words of wound 
and modification and the extent of its significance to describe the 
situation of narrators. 
 

 



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٢٨١

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

:  

  

احلمــد هللا الكرمي،لــه احلمــد يف األوىل واآلخــرة ولــه احلكــم وإليــه ترجعون،وصــالة وســالما علــى 

ارك اللهم صـــل وســـلم وبـــ، ســـيدنا حممـــداملبعـــوث رمحـــة للعاملني،الرســـول ا�تـــىب والنـــيب املـــصطفى

ن،أمـا بعـد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكـره الغافلو، وعلى آله وصحبهعلى سيدنا حممد

علــــم اجلــــرح مــــصطلحات االت يف حتديــــد مــــضمون ومقــــصد بعــــض فمــــا زالــــت بعــــض اإلشــــك

علمــاء مــن يقــصد بــه ،فمن المــستقيم احلــديثمــصطلح من هــذه املــصطلحات  قائمــة،والتعــديل

 بــد مــن فــض إشــكاالت هــذه املــصطلحات،ما فكان الالــصدوق،ومنهم مــن يقــصد بــه ،الثقــة

ل هـذه  كـأم يوصـف بـه الـصدوق ؟؟ أو ما دونـهوصف به الثقةهل ياملقصود منها وما داللتها؟

الـيت تظهـر  ، تكـون إال بالدراسـة التطبيقيـةواإلجابة الكاملـة عنهـا الآراء أقرب ما تكون نظرية،

 بـــني ح ضـــمن املـــصطلحات املتداولـــةوكـــان هـــذا املـــصطلناعة األئمـــة يف كتـــبهم وأحكامهم،صـــ

فلم يـــستعمله ذا املـــصطلح تـــداوال واســـعا بيـــنهم،بيـــد أنـــه مل يوجـــد هلـــالعلمـــاء والنقـــاد األقدمني،

 يف أحكــــــــام ابــــــــن معــــــــني علــــــــى وظهرواســــــــتعمله كــــــــذلك اإلمــــــــام أمحــــــــد،،نادراالبخــــــــاري إال 

ء ،حىت توســع بعــض علمــايف احلكــم علــى بعــض الرجــال-قلــيال-وهكــذا ظــل يــستعملالرجال،

وابن عـــــدي  قرابــــة مائـــــة ومخــــسني مــــرة،اســــتخدمهاجلــــرح والتعــــديل يف اســــتعماله كـــــابن حبــــان 

ولكن املـــشكلة تكمـــن يف أن ، وأحـــاديثهم إمـــا صـــرحيا أو مقيـــدااســـتخدمه يف توصـــيف الرجـــال

والـذي  ؟الثقـة إىل الـصدوق؟أم دون ذلـكهذا املصطلح هل هـو مـصطلح تعـديل بدرجاتـه مـن 

 لـــى امتـــداد دائـــرة احلـــديث وعلومـــه؛عرفـــة أي ظـــاهرة حديثيـــة ع أفـــضل طريقـــة ملناستخلـــصته إ

ــ واإلمــام ابــن عــدي مــن األئمــة د احملــدثني بالــسرب أو االعتبار،طريقــة االســتقراء واملعــرب عنهــا عن

الــذين اســتخدموا هــذا املــنهج فقــد ذكــر الــراوي مث ذكــر الكــالم الــذي قيــل فيــه مث أتبعــه بــذكر 

 –فكانت نتائجـه فتكاملت منهجيتـه،أو خالف فيها، اليت أنكرت عليه بعض أحاديث الراوي

وبارزا بـني احملـدثني والنقـاد ،و�ـذا كـان كتابـه الكامـل وحيـدا يف بابـه، دقيقة–يف األعم األغلب 

 وقـــد كنـــت أتـــصور أن هـــذا املـــصطلح حيـــسن حـــديث صـــاحبه أو ، والعـــصوراألطـــوارعلـــى مـــر 

ال تتــــضح ) يم احلــــديث مــــستق( املهــــم أن هــــذا املــــصطلح  ،إحــــدى دالئــــل حــــديث الــــصدوق



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٢٨٢

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 بيـــد أنـــه مـــن ،وقد كانـــت فكـــرة البحـــث حمـــددة يف اإلطـــار املوضـــوع لـــهدالئلـــه إال باالســـتقراء،

فبعد  مــضطرا أن أمــشي يف ركــب اتــساعها،ووجدتينل الدراســة وجــدت أن الفكــرة تتــسع،خــال

رجــال  مــن الأخــرى وجــد أن طائفــة ،أن انتهيــت مــن ذكــر الرجــال املوصــوفني مبــستقيم احلــديث

ــــأن أحــــاديثهم مــــستقيمة،وصــــ ــــى فوا ب ــــصرت عل جمموعــــة مــــنهم حتقــــق فاستقرأت أحــــواهلم واقت

لـــيس مبـــستقيم ( الـــرواة كمث وجـــدت أن ابـــن عـــدي اســـتعمل نقـــيض الكلمـــة يف بعـــض،الغـــرض

وهــذا البحــث كنــت عنونــت .ولكنها وضــحت داللــة الكلمــةوهكــذا اتــسعت الــدائرة،)احلــديث 

قيم احلــــديث عنــــد ابــــن عــــدي يف الكامــــل مجــــع الــــرواة املوصــــوفون مبــــست(لــــه يف نفــــسي عنــــوان 

مــصطلح مــستقيم احلــديث ( إىل هبيــد أن بعــض الفــضالء مــن مــشاخيي اقرتحــوا تغيــري، )ودراســة

فـــآثرت رأيهـــم �ايـــة بعـــد أن أخـــذت  ) يف كتـــاب الكامـــل ال بـــن عـــدي وداللتـــه مجـــع ودراســـة 

  .مشور�م بداية

  :تياري لهذا الموضوعخااب سبأ ت    وكان

ــ اإلســهام ١ ــة الــشريفةـ بيــان ، وذلــك مبعرفــة املقــصود مــن بجــزء فــي خدمــة الــسنة النبوي

ليتبــني مــدى داللــة األلفــاظ علــى بعــض مــصطلحات اجلــرح والتعــديل عنــد األئمــة يف كتــبهم ن 

  .احلكم

  .رواة خاصة الضعفاء ؛ حيث إنه من أهم الكتب املؤلفة يف الـ مكانة الكتاب العلمية٢

  .علمه وكثرة اطالعه،ومنزلته العلمية وسعة  ـ مكانة المؤلف وفضله٣

ورواة ً،هذا من الكتب اليت ينبغي العناية �ا ألنـه حيـوي أحاديـث وآثـارا الكامل كتاب -٤

  .ال توجد يف غريه من الكتب ،وكالم األئمة يف اجلرح والتعديل

  .  مع جودة ترتيبه وحسن صنيعهم واحلكم عليهلرواة بني اـ الكتاب جمع٥

  .راسة خاصة يف هذا املوضوععلى د لم أقف -٦

حيث قمت باسـتقراء مـواطن إطـالق  : هذا وقد اتبعت املنهج االستقرائي :منهج الدراسة

 وذلـــك بـــالنظر ،ابـــن عـــدي هلـــذا املـــصطلح علـــى الـــرواة مـــن خـــالل كتابـــه الكامـــل يف الـــضعفاء

 :  مث مــنهج التحليــل،   ومل اكتــف باســتعمال احلاســوب،والبحــث يف الكتــاب مــن أولــه آلخــره

 واالصــطالحية عنــد ابــن عــدي أو ،أقــوم بتحليــل اللفظــة واملــراد منهــا مــن حيــث الداللــة اللغويــة



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٢٨٣

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 الــراويوذلــك بتتبــع كــالم األئمــة علــى : النقــدي  مث املــنهج .عنــد مــن أطلقهــا مــن علمــاء النقــد

   . أو غري ذلك، أو تشدد،ونقد ما يظهر فيه حتامل

 مبعـىن الكلمـة الـيت ت فيـه باملقـصود يف مقدمة البحـث تعرضـت ألمهيـة املوضـوع، وعرفـ

 .بن عدي، مث ترمجت ترمجة يف غاية اإلجياز لإلمام ا)مستقيم احلديث ( يف عنوان البحث 

 دون أي تصرف، مقتـصرا علـى موضـع  على الرجلبن عديأنقل نص كالم احلافظ ا 

 .الشاهد منه

  قارنــت و، بــأ�م مــستقيمي احلــديث بــن عــدي مــن احلــافظ اني املوصــوفالرجــالدرســت

  .كالمه على الرواة بكالم األئمة النقاد

 حسب قواعد احملدثني  وأجتهد يف احلكم على كل منهم،رجاللأترجم ل  :  

ًفي بيان درجة الراوي أذكر أقوال العلماء فيه، فـإن كـان جممعـا علـى توثيقـه أو تـضعيفه ف -
ًرا يف الرتجـيح، مث  وإن اختلف فيه ذكـرت االخـتالف واألقـوال الـيت أرى أن هلـا أثـ،ذكرت ذلك

 وأثنــاء الكــالم يف خالصــة حالــه أذكــر معـــىن ،أذكــر خالصــة حالــه علــى حــسب مــا تـــرجح يل

  .على اجلرح والتعديلكلمة مستقيم وداللة هذه الكلمة 

  . رئيسني وخامتة وفهرسفصلنيوقد قسمت البحث إىل مقدمة و

  . البحث ومنهج،ب اختيارهاسبأ و،املقدمة حتدثت فيها عن املوضوع وأمهيته

مبــــــصطلح مــــــستقيم ، والتعريــــــف التعريــــــف بــــــاملؤلف، ومــــــنهج الكتــــــاب  : األول لفــــــصلا

  .تها على اجلرح والتعديلل ومدى دال، وتاريخ العبارة عند النقاد القدامى،احلديث

ــاني الفــصل ــ: الث  بحــثامل: ان مبحثــ وفيــه ،رواة املوصــوفني مبــستقيم احلــديث مجــع ودراســة ال

ـــأن :  الثـــاين  أمـــا املبحـــث،ن مبـــستقيم احلـــديثوفوالـــرواة املوصـــ: األول  ـــذين وصـــفوا ب ـــرواة ال ال

  .  إما مطلقا أو مقيداأحاديثهم مستقيمة

  .والتوصياتمث ختمت بأهم النتائج 



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٢٨٤

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

َهـو : ترمجة اإلمـام ابـن عـدي      : األول   فصلال ُاإلمـام، احلـافظ، الناقـد، اجلـوال، أبـو : ُ َ َ ََ َُّ َّ ُ
ِ ُِ ُ ِ

ِأمحد عبد اهللا بن عد
َ َ َُ

ِ ُ َْ ْ ِي بن عبد اهللا بن حممد بـن مبـارك بـن القطـان اجلرجـاين، صـاحب كتـاب َ َِ ِ
ُ َ ُّ ِ َ ُ َُْ

ِ َّ َ ِ ِ ِ ِِ ِ َِّ َُ َْ ِّ
ِالكامل( ِ سـنة سـبع وسـبعني ومـائـتـني، وأول مساعـه كـان يف سـنة تـسعني، وارحتالـه يف سـنة ولد) َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َِ ُِ ُ َ َ ْ َ َ ََ َْ َ ْ َْ َ ُ ََّ ِ ََ ْ ٍْ

ِسبع وتـ
َ ٍ ْ َسعنيَ ْ

ِ
ُوطـال عمـر.ْ ُ َُ َ ُه وعـال إسـنادهَ ُُ َ ِ َ َّوجـرح وعـد.َ َ َ َل وصـحح وعلل،ََّ

َّ َ َ ََّ ِوتقـدم يف هـذه َ ِ
َ ِ َ َّ ِالـصناعة َ

َ َِّ
ِعلــى حلــن فيــه،

ْ
ِ ٍ ِيظهر يف تأليفــهََ ِ ََِ ِ

ُ َ ُحــدث عنــه.ْ َْ َ َّ ُشــيخه أبــو العبــاس بــن عقــدة، وأبــ: َ َُ ََ َ َ ْ ُ ُ ِ ََّ ُ ُ ْ ُّو ســعد املــاليين، َ ِْ
ِ ٍ
َ ْ َ

َقال  َابن عـساكرَ
ِ

َ َ ُ َكـان ثقـة ع:ْ ً َِ َ ِلـى حلـن فيـهَ
ْ
ِ ٍ َوقـال محـزة بـن يـوسـف.َ ُ ُْ ُ َُ َْ َ َ َِّسـألت الـدارقطين أن يـصن:َ ْ َ ََّ ِْ َُ َّ ُ َف َ

َكتابا يف الضعفاء،فـقال َ ََ ِ
َ ُّ ِ ً ٍّأليس عندك كتاب ابـن عـدي؟:َِ ِ

َ ِ ْ ُ َِ َِ َ ْ َ َ ُقـلتَ َقـال.ََبـلـى:ُْ ٌفيـه كفايـة،:َ َ َ ِ
ْ
ُال يــزاد ِ َُ عليـه َ

ُّقــال محــزة الــسهمي
ِ
ْ َّ َُ َْ َ ِكــان ابــن عــد: َ

َ ُ ْ َ ِي حافظــا متقنــا، مل يكــن يف زمانــه أحــد مثلــه، تـفــرد بروايــة َ ِ ِ
َ َ ْ َ ُ ََِ ََّ ٌَ َ ُْ ُ َ َ ِ ُ َْ ً ًِ ِ ٍّ

ُأحاديث وهب منـها البنـيه عدي وأيب زرعة فـتفردا �ا عنه ْ َْ َ ََ َ
ِ

ََّ ََ ٍَّ ُْ َِ ََ َ
ِ ِ ِ

َْ َ َ َ
ٍ ِ

ُّوقال اخلليلي.َ
ِ

َ َ َ َكان أبو أمحـد عـدمي : َ َ َْ َ َُ َ َ
ًالنظــري حفظــا وجاللــة ََ َ َ ً ْ ِ ِِْ َألت عبــد اهللا بــنَ ســ،َّ

ِ َ َْ ُ َ حممــد احلــافظ، فـقــالَ َ َ َ ِ ٍ
َ َّ ُزر قمــيص ابــن عــدي أحفــظ :َُ َ ٍّ َِ

َ ِ ْ ِْ ِ ُِّ

ٍِمن عبد البـاقي بـن قـانع َِ ِ ِ ِ
َ ُّقـال اخلليلـي.َْْ

ِ َ ُومسعـت أمحـد بـن أيب مـسلم احلـافظ يـقـول: َ ْ َُ َ َُ ِ ٍِ ْ ََِ ََ َ َْ ُ ْ
ًمل أر أحـدا : َِ َ ََ َْ

َمثــل أيب أمحـــد بــن عـــدي فكيـــف ْ َ َ ٍّ ِْ
َ َِ َ َ َِ َ ْ ِ فوقــه يف احلفـــظ؟ِ ِْ ِ ُ َوكـــان أمحــد هـــذا لقـــي الطبـــراين وأبـــا أمحـــد ! َ َُ َْ َْ َ ََ َّ ِ

َ
ََّ

َ
َِ َ َ َ ََ

ِاحلاكم، وقال يل َ َ َ َ
ِ

ًكان حفظ هؤالء تكلفـا، وحفـظ ابـن عـدي طبعـا: َ ً َ ٍَّ ِ
َ ُِ ْ ُ ُْ ِْ ِ

َ ُّ ِ
َ َزاد .َ ُمعجمـه(َ ُ َ ِعلـى ألـف ) ُْ َ ََ

ٍشيخ ْ ُّوقال الباجي.َ
ِ

َ َ َ َابن عدي حافظ ال ب: َ ََ ٌ ٍّ ِ
َ ُ ِِأس بهْ

َ ْ.  

ِيــذكر يف :قــال الــذهيب:منهجــه فــي الكتــاب 
ُ ِالكامــل(ُ ُكــل مــن ت) َ ْ َ َّ ٍكلــم فيــه بــأدىن شــيءُ

ْ َ َ َ ِ ِ
ْ
ِ

َ
و َو لــ،ُِّ

ِكان من رجال 
َ ِْ ِ َ ِالصحيحني(َ ْ َ ْ

ِ َِّ،ولكن)َّ َه يـنتصر له إذا أمكن،ََ َ َ ِ ُ َُ ُ َويروي يف التـرمجة حديثا أو أحاديـث َْ
ِ

َ َ ََ َِ ًِ ْ
ِ ِ

ََ ْ َّ ِ
َ

ِممــــــا اســــــتـنك ُْ ْ ِر للرجــــــلَِّ ُ َّ ِ
ِوهــــــو منــــــصف يف الرجــــــال حبــــــسب اجتهــــــاده.َ ِ

َ ِ َ
ِ ِِ

َ ُِّ ِ ٌ ْ َ ُ  ومرتــــــب علــــــى حــــــروف ،َ

كــالم اإلمــام الــذهيب يف انتــصار الرجــل للــرواة لــيس ناشــئا عــن هــوى وإمنــا عـــن :قلــت.املعجــم

وهو منـصف للرجـال :الذهيب بعد ذلك على نفسه ويقولاستقراء ومتكن وإنصاف مث يستدرك 

 مبثـوث يف  علـى الرجـال وإال فكـالم الرجـل، إنـصافه حبـسب اجتهـاده أي أن،حبسب اجتهاده

 االعتـدال فلـوال الكامـل يـزان بـل إن اإلمـام الـذهيب عـول عليـه يف م،كتـب األئمـة قـدميا وحـديثا

ــــزانمــــا كــــان م ــــروي يف التـرمجــــة حــــديثا أو  االعتــــدال،ي ِأما كالمــــه يف أن ابــــن عــــدي يــــسوق وي َِ ً ْ
ِ

َ َ
ِ
ََ ْ َّ ِ

َ
َِّأحاديـــث ممـــا ا َ

ِ
َ ِســـتـنكر للرجـــل فهـــذا غـــري مـــسلم بـــه فأحيانـــا ال يـــسوق لـــه وإَ ُ َّ ِ

َ
ِ ُْ منـــا يـــشري إىل هـــذا ْ

ِوكتابــه الكامــل طــابق :  وقــال الــسبكي ،وهــو كامــل يف بابــه كمــا مســي: قــال ابــن كثــري .إمجــاال َ ْ َ



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٢٨٥
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َامســه معنــاه ووافــق لفظــه فحــواه مــن عينــه انتجــع املنتجعــون وبــشهادته حكــم احملكمــون وإىل مــ ََ َِ َ ََ َ َ ُْ ا َْ

َيـقــول رجــع املتقــدمون واملتــأخرون َ ََ ِ مــات يف مجــادى اآلخــرة ســنة مخــس وســتـني وثــالث :وفاتــه .ُ َ َ َ ََ َْ َِّ ِ ٍِ َْ َ َ َ ِ
َ َ ُ ِ َ

  .ٍَمائة

علــى خمتــصر املــزين يف »نتــصاراال«ولــضعفاء واملرتوكــني مــن الــرواة،الكامــل يف معرفــة ا:ؤلفاتــهم 

َبلغـــين أن ابـــن:قـــال الـــذهيب يف الـــسري.شافعيةالـــفـــروع  َّ َ ِ َ ِ عـــدَ
ُي صـــنف كتابـــا مســـاه َ ََّ ً َِ َ َّ َ ََاالنتـــصار علـــى ٍّ َ َ

ِأبــــواب
َ ِاملختـــصر(َْ َ َ ِّللمـــزين) ْ ِ

َُْوألـــف علـــى خمتـــصر :  وقـــال الـــسبكي ،ُ َ كتابـــا مســـاه االنتـــصار املـــزينَ
ِ ِْ ُ ََّ

ِلـــــوددت لـــــو وقفـــــت عليـــــه
ََْ َ َْ

ِ
يف أمســـــاء شـــــيوخه » معجـــــم«مثانيـــــة أجـــــزاء، و» علـــــل احلـــــديث«و،َ

  .)١(» خ-أمساء الصحابة«و»بخاري أسامي من روى عنهم ال«و

  

ْقـــام الـــشيء، واســـتقامأصـــله مـــن  :حا معنـــى كلمـــة مـــستقيم لغـــة واصـــطال َّ َ اعتـــدل واســـتوى، : َ

َوقولــه تـعــاىل َ َ َ َّإن الــذين قــالوا ربنــا اهللا مث اســتقاموا: (َ َ َ ُ َ َّ ْمعــىن قـولــه)٢( )ِ ِعملــوا بطاعتــه ":اموا اســتق":َ ِ
َ َ ُِ ِ

ّولزمــــوا ســــنة نبــــيهم  َِ)ِواالســــت )٣
ُقامةْ ُاالعتــــدال، :  ََ ُيـقــــالْ َاســــتـقام لــــه األمــــر: َُ ُ َْ َ َ ُوقــــام الــــشيء .َ َ َ

َواســــتـقام َ َ َاعتــــدل واســــتـوى: ْ َ ْْ َ َِفقــــام مب. َ َ ْعــــىن اســــتقام،َ َ َقالْ ِواالســــتقامة اعتــــدال الــــشيء واســــتواؤه  : َ ِ ِ
ْ ْ

ِ
ْ َّ ُ َ ْ

طريــق لا "الــصراط املــستقيم"ًيعــا علــى أن أمجعــت األمــة مــن أهــل التأويــل مج: الطــربيقــال .)٤(

ـــــه ـــــذي ال اعوجـــــاج في ـــــع العـــــرب .الواضـــــح ال : قـــــال القـــــرطيب .)٥(وكـــــذلك ذلـــــك يف لغـــــة مجي

                                                 

، تذكرة ٢٧٠ /١:  اللباب،٣١/٥ تاريخ دمشق ،٢٢١ / ٣:  األنساب٢٢٥: تاريخ جرجان) ١(

، ١٦/١٥٤، سري أعالم النبالء ٢٦٦ / ١: دول اإلسالم،٣٣٧ / ٢:  العرب،٩٤٠ / ٣: احلفاظ

، ٢٨٣،طبقات الشافعيني ٢٨٣ / ١١: ، البداية والنهاية٣١٦ - ٣١٥ / ٣: طبقات السبكي

 / ١: ،هدية العارفني٥١ /٣، شذرات الذهب٣٨٠: ، طبقات احلفاظ١١١ / ٤: النجوم الزاهرة

 .١٠٣ /٤، األعالم ١٤٥: ، الرسالة املستطرفة٤٤٧

 .٣٠: فصلت   )  ٢(

 .٦/٥٩٠احملكم   )  ٣(

 .١٢/٤٩٨احملكم   )  ٤(

 .١/١٧٠تفسري الطربي   )  ٥(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٢٨٦

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

َِ هـــو الـــذي ال اعوجـــاج فيـــه وال اْحنـــراف وأصـــله مـــستـقوم، نقلـــت احلركـــة إىل القـــاف :املـــستقيم  َ ُ ُْ َ َ َ َ َِ ََ َ ُ َْ ِ ِ ِ ِ
ٌ ِْ ِْ َ ْْ َ َ َُ َ َ َ

ِ ِ َّ
َ ُ

ِوانـقلبت الواو ياء النكسار ما قبلها 
َََ ْ َ)١(.  

ـــه: اصـــطالحامكن تعريـــف مـــستقيم الحـــديث فـــيوعليـــه ؤدي احلـــديث باعتـــدال الـــذي يـــ بأن

أو ،ثهمحـــديكما يــؤدي الثقــات متنــه،وه فــال يزيـــد يف إســناده كمــا مسعــالــراوي يؤديه واســتواء،ف

علــــى نيــــة حــــذف حــــرف اجلــــر وتكــــون العبــــارة  ،موافقــــة أحاديــــث الــــراوي ألحاديــــث الثقــــات

  .و أحاديث الراوي من النكارة والتفرد واملخالفة، أو خلأي مستقيم يف أداء احلديثوا�رور،

 وجـــدت مـــن كـــالم العلمـــاء مـــا يؤيـــد هـــذا املعـــىن: معنـــى مـــستقيم الحـــديث عنـــد ابـــن معـــين 

قـــال يل إمساعيـــل بـــن عليـــا يومـــا كيـــف :بـــن معـــني يقـــولا كـــان: ففـــي تـــاريخ ابـــن معـــني،الـــسابق

 قلـت لـه عارضـنا  قـال فقـال ىل وكيـف علمـتم ذاكأنت مستقيم الحـديث:قلت:قال حديثي؟

 قــال فقــال احلمــد هللا فلــم يــزل يقــول احلمــد هللا وحيمــد فرأيناهــا مــستقيمة�ــا أحاديــث النــاس 

ديـث احأ ومعناها يظهـر عنـد معارضـة ،السابق وضح ابن معني معىن كلمة مستقيميف .)٢(ربه

َِعــن يعقــوب بــن أيب و. ومــن خــالفهم فلــيس مبــستقيم، فمــن وافــق الثقــات فهــو مــستقيم،الــرواة ْ
َشيبة، قال ُمسعت: َ ْ

ْبـن معـني يـقـول كـان جعفـر بـن برقـان أميـا فقلـت لـه جعفـر بـن برقـان كـان  اَِ ْ َْ َ ُْ َْ َ َ َُ َ َ َ ُ ِ
َ

َقلـت فكيـف روايتـه فـقـال: َالأميا، ق َ َ َكـان ثقـة صـدوقا ومـا أصـح روايتـه عـن ميمـون وأصـحابه :ُُ َ

ُفقلــت لـــه  ري ليـــست بمـــستقيمة؟ أمــا روايتـــهَ ّ عـــن الزه ــ ْ ُّ ِيـــضعف روايتـــه،عن َنعـــم وجعــل :َقــالِ

ّالزهـــري ْ  بأنـــه ضـــعيف فهـــو يف مقابـــل يف الـــنص الـــسابق يظهـــر معـــىن لـــيس مبـــستقيم:قلـــت.)٣(.ُّ

ال حيــــتج محــــاد صــــدوق،:قــــال أبــــو حــــامتوقــــد .وقد اتــــضح مــــن خــــالل ســــياق الكــــالماألصــــح،

 يف الفقــه بـن أيب ســليمان  فحمــاد. )٤(فإذا جــاء اآلثــار شـوش حبديثـه،وهو مــستقيم يف الفقـه،

 فــال حيــتج ، يــشوش، فلــيس مبــستقيم، أمــا يف احلــديث واألثــر، بــارع يف علــم الفقــهمــستقيم أي

                                                 

 .١/١٤٨تفسري القرطيب   )  ١(

  ٢/٣٩تاريخ ابن معني رواية حمرز   )  ٢(

 .٢/٣٧٢الكامل   )  ٣(

 ٢/٨٣٥شرح علل الرتمذي  ،١٤٧ /٣اجلرح والتعديل )  ٤(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٢٨٧

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

ُوفــي ترجمــة غنجــار. علــى حــد كــالم أيب حــامتحبديثــه َ َ عيــسى بــن موســىُْ ْ ُ ُ َ ْ
ُ قــال احلــاكم،ِ

ِ
َ َ ُإمــام : َ َ

ِ

ِعـــصره، ََطلب احلـــديث علـــى كـــرب الـــسن، ورحـــل،وهو يف نـفـــسه صـــدوق، تـتَ َ ٌِّ ْ ُ َ
ِ ِ ِْ ِ

َ ُ َ َََ َ َِّ َِ َ َََ َ ْ
ِ

ـــه عـــن َ ِبـعـــت روايات َ
ِ ِ

َ َ
ِ ُ ْ َّ

ِالثـقــات، َ َفـوجــدتـها مــستقيمة، يـــروي عــن أكثـــر مــن مائــة شــيخ مــن املجهــولني ِّ ْ َ
ِ
ْ ُ َْ ْ َْ َ

ِ ِ ٍِ َ َ ْ ْ َ ُ ََ َ ْ َ
ِ ْ ً َُ ْ

ِ ْ َ وعيــسى بــن .)١(َ

 ويعنينا كالم احلـاكم الـذي تتبـع رواياتـه ،موسى وإن كان من رجال البخاري إال أنه خمتلف فيه

  .تتمة كالمه أن روايته عن غري الثقات ليست مبستقيمة وب،فوجدها عن الثقات مستقيمة

ْعبـد اللـه بـن خـريان :العقيلـينقـل اخلطيـب عـن  يف ترمجـة عبـد اهللا بـن خريان،وفي تاريخ بغداد َّْ َ
قـد اعتـربت مـن رواياتـه أحاديـث كثـرية فوجـد�ا :)اخلطيـب(قلـت.ََبغدادي ال يتـابع علـى حديثـه

َّمستقيمة تـدل علـى ثقتـه واللـه أعلـم ولكن اخلطيـب رد بـد اهللا بـن خـريان غمـزه العقيلـي،فع.)٢(ََ

رية فوجــدها فــاعترب مــن رواياتــه أحاديــث كثــعنــد احملــدثني )٣(رواســتعمل االعتبــاعليــه مبنهجيــة 

 وإن كــان الــذهيب ،واخلطيــب مل يعتــرب كــل أحاديثــه بــل اعتــرب أكثرهــا، مــستقيمة تــدل علــى ثقتــه

  واســتفاد،الوصــف مبــستقيم يكــون لألحاديــثإن وهنا ال بــد مــن أمــر،،يف الــسري جعلــه صــدوقا

  . استقامة احلديث تدل على ثقة صاحبهاحملدثني من  بعض 

  

  وهل هي عبارة تعديل أم تجريح ؟،ومدى داللتها،تاريخ العبارة عند النقاد القدامى

 وأبــو حــامت وأبــو زرعــة ،م اإلمــام البخــارياســتخدو،تقــدم أن هــذه املــصطلح اســتعمله ابــن معني

  فقـد، هلـذا املـصطلحوالعقيلي والنسائي واحلـاكم والـدارقطين واخلطيـب البغـدادي ،محدواإلمام أ

   رواةةاستخدمه اإلمام البخاري ثالث مرات لثالث

                                                 

 ،٨/٤٨٧عالم النبالء  سري أ،�٢٣/٤٠ذيب الكمال    )  ١(

ِاالعتبار )  ٢(  َ
ِ ِ
ِسبـرك بفتح المهملة مث موحدة ساكنة، َأي: ْ ٍ ِ َِ َ ُ َ

ٍ َ َّ َ َُّ َ ََ ُْ ْ ِ ْ َِ ُ َاختبارك ونظرك : ْ َ َُ َ َ ُ َ
ِ
َاحلديث(ْ

ِ
ِمن الدواوين ) َْ ِ َ ََّ ِ

ِالمبـوبة والمسندة وغريمها، كالمعاجم، والمشيخات والفوائ ِ
َ َ ْْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ُ َ ُ

ِ
َ َ َ َِ ِ

َ َ َ ْ
ِِ

َ ِ َ َ ْ َُد، لتـنظر َّ َْ
ِ َهل شارك(ِ َ َ ْ ُّراويه الذي يظن ) َ َ ُ َ

ِ َّ ُ ِ َ
ِِتـفرده به  ُ ُ ُّ َ ُُراو غيـره(َ َْ

ٍ ْأَو فـقل) َ ُ َ َُهل شارك راو من رواته غيـره: ْ َْ
ِِ ِ

َُ َ َْ ٍ َ َ ْ ِفيما محل عن شيخه.(َ ِ
ْ َ ْ َ ََ َ َ

ِسواء اتـفقا يف ) ِ َ ََّ ٌ َ َ
ٍرواية ذاك احلديث بلفظه عن شيخ واحد  ِِ ِ ِ ِ

َ ٍَ ْ َ ْ َ ََ َْ َِ ِ ْ َ ُأَم ال؟  بل هو اهليئة احلاصلة يف الكشف عنـهما، وكأنه ِ ََّْ ََ َ ُ َْ
ِ ْ ُ َُ ْ ِ َ َِ

َ َْ َْ َ ُ َْ ْ
ِأُريد شرح األلفاظ الثالثة  َِ ََّ ََْ ْ ُ ْ َ َ ْلوقوعها يف كالم أَئمتهم؛ ِ

ِ ِ ِ َِّ َِ َ ِ َ ُ ُ
 . وما بعدها١/٢٥٥فتح املغيث . ِ

 .٤٢٤ /١٠الء ، سري أعالم النب٩/٤٥٧، تاريخ بغداد ٢٤٥ /٢الضعفاء الكبري   )  ٣(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٢٨٨

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

َزفــر بــن يزيــد بــن عبــد الــرمحن بــن -١ َْ َّ ْ ْ ْعــن حممــد بــن ســليمان بــن مــستقيم الحــديث،  )١(كدرأْ ْ َْ َ ُ َّ َُ ْ َ

َوالبــة، روى عنــه ابــن أيب أويــس المــد َ ْ َِ ْ وذكــره ابــن  ،هــو مــستقيم احلــديث:  وقــال أبــو حــامت ،ِّينُ

 .)٢(.حبان في الثقات

ْعبــد اللــه بــن احلــارث بــن حممــد بــن حاطــب أبــو احلــارث اجلمحــي املــديين، قــال حممــد بــن -٢  ْ ْ ْ َّْ ََّ َُ َُ َ َُ َّ َ

َِكنيتــه أبــو بكــر، عــن ســهيل بــن أيب صــاحل: ســالم َْ ْ َ َُ  ،حملــه الــصدق:قــال أبــو حــامتو ،، مــستقيمْ

  )٣( صدوق :  وقال ابن حجر ،وما هلذا شئ يف الكتب: الذهيب وقال

َُعبـــد اللـــه بـــن خالـــد أبـــو عثمـــان البجلـــي القرقيـــسي، -٣
ِ
َ ْ َّْ ْ مســـع مالـــك بـــن مـــستقيم الحـــديث،َ َ

َِ

ْمغول، مسع منه حممد بن سالم َّ َُ َ
،وذكره ابـن حبـان فـي مـستقيم الحـديث:،وقـال أبـو حـامت)٤(َِ

البخـاري علـى هـؤالء الـرواة يتـضح أن اإلمـام أبـا حـامت شـاركه مما سبق من كالم اإلمـام .الثقات

 وعلـى هـذا فـإن ،حملـه الـصدق:  إال راويا انفرد أبـو حـامت بقولـه )مستقيم احلديث  ( يف العبارة

 فمـستقيم عنـد البخـاري مبرتبـة ،فيما يبدو يل أنه تعـين صـدوق- على ندرة استعماهلا –عبارته 

 فزفـر روى ، وأبـو حـامت بالتـشدد، البخـاري معـروف باعتدالـه ألن، ما فوقها بقليلأو ،الصدوق

 ح ،٤/٥٩٠ املـــــــستدرك ، واحلـــــــاكم يف٦٨٤٤، ح ١٥/٢٥٨لـــــــه ابـــــــن حبـــــــان يف الـــــــصحيح 

ِهــــذا حــــديث رواتــــه كلهــــم مــــدنيون ممــــن مل يـنــــسبوا إىل نـــــوع مــــن اجلــــرح :وقــــال،٨٦٤٤ ْ َْ ُ ُ ْ َ َْ َ
ِ ٍِ ْ َ َُ َِ

َ ْ َْ َِّ َ ُّ َ ُ ُّ ُ ُ َُ ٌ ِ
وأقــــره "َ

  .الذهيب

 عــدد مــن فــي أبــو حــاتماســتخدمه اإلمــام : لهــذا المــصطلح أبــي حــاتم ام اســتخدام اإلمــ

إمساعيــل بــن  -١ :  ومــنهم، وقــد ســبق ذكــرهم،الــرواة بعــضهم شــارك البخــاري فــي وصــفه

:  زرعــةوأبــو ابــن حبــل وابــن معــني وقــالمــستقيم احلــديث، : قــال أبــو حــامت : ســامل األســدي 

ِزهـــرة بـــن معبـــد  -٢ ،)٥(ثقـــة
َ َْ ُ َُ ْ واجلمهـــور :   قلـــت ،س بـــه بـــأس، مـــستقيم احلـــديثلـــي: القرشـــيُ

                                                 

 . ومن ترمجة جده،يف التاريخ الكبري أدرك بتقدمي الدال وهو خطأ والتصويب من كتب الرجال  )  ١(

 .٢٥٨ /٨ الثقات ،٦٠٨ /٣ اجلرح والتعديل ،٣/٤٣١التاريخ الكبري    )  ٢(

 .٢٩٩، تقريب التهذيب ٢/٤٠٥، ميزان االعتدال ٥/٣٣، اجلرح والتعديل ٥/٦٧التاريخ الكبري ) ٣(

 ٨/٣٤٠،  الثقات ٤٤ /٥، اجلرح والتعديل ١/٥٤٧ الكىن واألمساء ،٥/٧٨التاريخ الكبري    )  ٤(

 .٢/١٧٢اجلرح والتعديل   )  ٥(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٢٨٩

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

ثقــــة صــــدوق مــــستقيم احلــــديث ال بــــأس : ســــليمان بــــن عبــــد الــــرمحن  -٣ ،)١(علــــى توثيقــــه 

:  قلــت ، مــستقيم احلــديث صــدوق:رانُعبــد اهللا بــن محــ -٤ ،وهــو حــافظ ثقــة:  قلــت ،)٢(بــه

ٍْعبـد اهللا بـن منـري ،)٤( وهو ثقة:  قلت ،ثقة مستقيم احلديث:  عبد اهللا بن دينار،)٣(وهو ثقة ََُ ُ
ِ ُ ْ

ُّاهلمداين ِ َ   ...)٥( وهو إمام ثقة:  قلت ،هو مستقيم األمر: َْ

صـــالح صـــدوق ال بـــأس بـــه مـــستقيم :احلجـــاج بــن دينـــار:  واســتخدم المـــصطلح أبـــو زرعـــة

بعــدة فقــد قــرن أبــو زرعــة العبــارة .)٦(  وقــد وافــق مجهــور النقــاد أبــا زرعــة علــى قولــه ،الحــديث

ســئل أبــو زرعــة عــن : وكــذلك .تــدل علــى أنــه صــدوق)  ال بــأس بــه صــاحل صــدوق ( أوصــاف

ََحشرج بن نـباتة  ُ َْ َُ ْ ُ . )٧( واجلمهور على حتـسني حديثـه:  قلت ،ال بأس به حديثه مستقيم:فقالَ

 عبـد اهللا بـن أيب ،)٨( مـديين ثقـة مـستقيم احلـديث: سئل عـن أيب صـاحل الـسمان ذكـوان فقـال

 .)٩( علــيهم الــشام فكتبــوا عنــه، مــستقيم احلــديث هــو رجــل مــن تــسرت قــدم: موســى التــسرتي 

زهـري بـن حممـد اخلراسـاين، -١: هـم :  في عدد من الرواةحمداإلمام أواستخدم المصطلح 

وروايــة غــريهم روايــة أهــل الــشام عنــه غــري مــستقيمة : وخالصــة حالــه .)١٠(مــستقيم احلــديث 

  وهــو،ستقيم الحــديثثقــة، مــ بــن دينــار، عبــد اهللاو-٢.وســتأيت ترمجتــه مــستوفاة ،فــصحيحة

                                                 

 .٦/١٤٧، سري أعالم النبالء ٣/٦١٥اجلرح والتعديل   )  ١(

 .٦/١٤٧، سري أعالم النبالء ٣/٦١٥اجلرح والتعديل   )  ٢(

 .١٤/٤٣١كمال ، �ذيب ال٣/٦١٥اجلرح والتعديل   )  ٣(

 .٥/٢٥٣، سري أعالم النبالء ٥/٤٦اجلرح والتعديل   )  ٤(

 .٩/٢٤٤، سري أعالم النبالء ٥/١٨٦اجلرح والتعديل   )  ٥(

 ..١١/١٣٦، سري أعالم النبالء ٤/١٢٨اجلرح والتعديل   )  ٦(

 .٦/٥٠٦، �ذيب الكمال ٣/٢٩٦اجلرح والتعديل   )  ٧(

 .٥/٣٦م النبالء ، سري أعال٣/٤٥١اجلرح والتعديل   )  ٨(

 .٣٣/٢٢٩، تاريخ دمشق ٥/١٦٧اجلرح والتعديل   )  ٩(

موسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف ، ٩/٤١٤، �ذيب الكمال ٣/٥٩٠اجلرح والتعديل   )  ١٠(

 .١/٣٩٥الرجال



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٢٩٠

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 واخلالصـة ، ال يـروي عنـه غـري أيب إسـحاقمـستقيم الحـديث،:  عمارة بن عبـد و-٣،)١(ثقة

 والــراجح أنــه ،مــستقيم الحــديث، أو مقــارب الحــديث مــسلم األحــرد، و-٤.)٢( أنــه جمهــول

  )٣(ثقة إال أنه خارجي

ديث  العقيلـــي مـــصطلح مـــستقيم احلـــأطلـــق:اســـتعمال العقيلـــي لمـــصطلح مـــستقيم الحـــديث

 ولكـن شـا�م ، ويقصد �ذا أ�ـم مـستقيمون يف احلـديث، وكلهم ثقات،على حوايل أربعة رواة

ُخالد بن زياد بن جرو خراسـاين مـستقيم :ووصف به النسائي راو واحد )٤(شيء من البدع  َ
ِ ِ
َ ْ ُ َ ٌَّ ِ َِ ُ ْ ْ ٍَ ْ ِ ِ

ُ ُ

ِاحلديث ِ
  )٥(هو ثقة:قلت،َْ

 ،ثقتــان و، أحــدهم ضــعيف،واة رعــدةلــى الــدار قطــين ع أطلقــه :عنــد المتــأخرين مــن النقــاد 

 ، وأغلـبهم انفـرد برتمجـتهم، عـدة رواة بـهفوصـفالخطيب ، أما )٦(خرهم انفرد بذكر حاله وآ

 علـى اسـتعمال املـصطلح يف كـالم أقـفومل .)٧( وهم بني الثقـة والـصدوق،واطلع على أحواهلم

  .الذهيب وابن حجر إال نقال عن غريمها

فلـو أفـرد فيتوسـع يف ترمجتـه وتتـضح العبـارة مـن جممـل والتعـديل على الجرح أما داللة اللفظ 

لــو ســيقت مــع عبــارات أخــرى كــصدوق وصــاحل وال بــأس بــه فتفيــد تأكيــد  أمــا ،ســياق الرتمجــة

 ، ويــضيف إىل تعديلــه،ويكون وصــفا حلــديث الــراوي،حــال الــراوي ومتكنــه مــن الدرجــة الــيت فيــه

 ال بـأس – صـدوق -ثقة( ع وصف تعديل  فاقرتان املصطلح م،خاصة إن كان ثقة أو صدوقا

                                                 

موسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف ، ٤٧١ /١٤، �ذيب الكمال ٤٦ /٥اجلرح والتعديل   )  ١(

 .٢/٢٣٩الرجال 

موسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف ، ٢٥٢ /٢١، �ذيب الكمال ٣٦٧ /٦اجلرح والتعديل   )  ٢(

 .٣/٦٠الرجال 

موسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف ، ٢٤٢ /٣٣، �ذيب الكمال ٨/٢٠١اجلرح والتعديل   )  ٣(

 .٤/٢٠٣الرجال  

 .٣/٢٣٥، ٣/١٧٨، ٣/٧٠، ١/١٤٣الضعفاء الكبري  )  ٤(

 .٦٥ /٨ �ذيب الكمال ،٤٧٦، ح ١/٢٦٣السنن الكربى     )٥(

 .٢/٦٩٠ ،١/٢٩٧، ١/٢١٠، ١/١٤٠الرجال  يف الدار قطينموسوعة أقوال اإلمام   )  ٦(

 .١٣/٣٠٦، ١٣/٣٦٧، ١١/١٠٥، ٣/٤٤٩، ٢/٥٠تاريخ بغداد   )  ٧(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٢٩١

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 اللهـــم إال أن يــذكر إمـــام علــى وصـــف ،هنـــا تكــون العبـــارة هلــا داللـــة أخــرى غـــري التعــديل) بــه 

 واللفـــظ  ،ا بتوثيـــق كمـــا ذكـــر اخلطيـــب ذلـــك فيمـــا ســـبقأحاديـــث الـــراوي باالســـتقامة مث يتبعهـــ

 ولكــن حيتمــل  وأحيانــا علــى بعــض الــضعفاء، وأحيانــا علــى صــدوق،أحيانــا يطلــق علــى ثقــات

 أمـا مـن حيـث داللـة ، فاملصطلح يقصد به خلو أحاديـث الـراوي مـن النكـارة والتفـرد،حديثهم

 فــذلك حيتــاج إىل توســع يف ترمجــة الرجــل وإن كــان الوصــف بــه ال ،اللفــظ علــى اجلــرح والتعــديل

يــدل علــى ) مــستقيم احلــديث (  فــالقول بــأن هــذا املــصطلح ،خيلــو مــن إشــارة إىل قبــول حديثــه

ـــراوي ثقـــة أن ا ـــاب شـــفاء العليـــل بألفـــاظ وقواعـــد اجلـــرح –ل  كمـــا ذهـــب إىل هـــذا صـــاحب كت

 وعـــدم اســـتقرائه ملـــضمون هـــذا ، والـــذي أوقعـــه يف اخلطـــأ تعجلـــه، خطـــأ- ١٢٤والتعـــديل ص 

وتوثيق الزم بـني الوصـف مبـستقيم احلـديث، ال ت- كما توصلت  يف الدراسة–لكن  ،املصطلح

أمثلــة ( .ة ا�هــولني والـضعفاء وصـفت أحــاديثهم باالسـتقامة فكثــري مـن الـروا، تعديلـهأوالـراوي 

 إمساعيــل بــن إبــراهيم املــديين روى عــن شــرحبيل بــن ســعد روى عنــه أبــو معمــر -١)علــى ذلــك 

قـال ومسعـت أبـا زرعـة يقـول هـو : القطيعي وصاحل بن عبـد اهللا الرتمـذي مسعـت أيب يقـول ذلـك

أيب وســـئل عنـــه فقـــال رأيـــت حديثـــه صـــاحب الرقيـــق روى عنـــه قتيبـــة بـــن ســـعيد، قـــال ومسعـــت 

  .)١( وذكره ابن حبان يف الثقات ،مستقيما

ويف  ،شـيخ مجهـول أرى حديثـه مـستقيما: سـألت أيب عنـه فقـال. . خداش بـن مهـاجر-١ 

  )٢( .لكن الحديث مستقيمال يعرف، . خداش بن مهاجرامليزان 

 سـألت و.ل ذلـك روى عن عمرو بن مرة روى عنه سفيان الثـوري مسعـت أيب يقـو سماعه-٢

َّمســع عمــرو بــن مــرة:  وقــال البخــاري ،أرى حديثــه مــستقيماشــيخ كــويف : أيب عنــه فقــال ُ ْ َ َ
ََروى .َِ

ٌالثوري، منقطع: َعنه
ِ َ ُ َّ. )٣(..  

                                                 

 .١/٥٦٠،  امليزان ٣٤ /٦، الثقات ٢/١٥٥ التاريخ الكبري ،١/٣٤١اجلرح والتعديل   )  ١(

 .١/٦٥٠ امليزان ،٣/٣٩١اجلرح والتعديل   )  ٢(

 .٢١٤ /٤  التاريخ الكبري ،٤/٣٢٤اجلرح والتعديل   )  ٣(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٢٩٢

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

ال .منكـــر احلـــديث، ضـــعيف احلـــديث:  أبـــو حـــامتقـــال الليثـــي  عبـــد اهللا بـــن عبـــد العزيـــز-٣

ال أعلـم لـه حـديثا مـستقيما، خطـأ، ، عامـة حديثـه خبطئـهيـشتغل يشتغل حبديثه لـيس يف وزن 

  )١ (.يكتب حديثه

روى  قــال ســألت أيب عنــه فقــال مــا أعلــم أحــدا ، األغــر املــديين عبــد الواحــد بــن ســلمان-٤

وهـو جمهـول :  قلت )٢ (.وأرى حديثه مستقيما ما أرى به بأسا عنه غير أبي الربيع الزهراني

حــامت وقبــل حديثــه ومــع ذلــك فهــو فقــد عدلــه أبــو . .ومل أقــف علــى ترمجتــه يف أي كتــاب آخــر

   .جمهول

 ، جمهولـــون وضـــعفاءأحاديـــث بعـــض الـــرواة باالســـتقامة وهـــمممـــا ســـبق يتبـــني انـــه قـــد وصـــفت 

  .وسيأيت يف الدراسة ما يؤكد ذلك

 أمـا داللـة مـصطلح مـستقيم عنـد ابـن عـدي فالـذي ظهـر  :مراد ابن عدي بقولـه مـستقيم 

  .اق الكالم ومن خالل سي،من خالل الدراسة االستقرائية

  . دون بيان حاله،أن الوصف مبستقيم احلديث يكون وصفا وبيانا ألحاديث الراوي -١

مــن حــسن بعــض  وعلــى ، الوصــف مبــستقيم احلــديث وصــف دائــر علــى بعــض الثقــات-٢

  . وا�هولني بل على بعض الضعفاء،حديثهم

  .معىن مستقيم احلديث أنه ليس للراوي ما ينكر أو خيالف فيه -٣

واة املوصــوفون مبــستقيم احلــديث وهــم ثقــات أعلــى رتبــة مــن غــريهم الثقــات الــذين الــر  -٤

فــاملراد مبــستقيم موافقــة الثقــات بــصرف النظــر عــن  .الراويــاتخــالفوا أو أنكــرت علــيهم بعــض 

  .حاله قبوال أو ضعفا

  . كمستقيم يف بعض الرجال دون بعض، أحيانا يقيد ابن عدي الوصف مبستقيم-٥

                                                 

 .٢/٤٥٥ امليزان ،٥/١٠٣اجلرح والتعديل   )  ١(

 ٦/٢١اجلرح والتعديل   )  ٢(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٢٩٣

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

  : الثاين لفصل ا

  )مستقيم احلديث ( الرواة الذين ذكرهم ابن عدي يف الكامل ووصفهم بعبارة 

  

المعـــروف بالـــسدي، كـــوفي مـــولى بنـــي رحمن بـــن أبـــي كريمـــة َإســـماعيل بـــن عبـــد الـــ -١

َوالــسدي لــه أحاديــث يرويهــا عــن عــدة شــيوخ لــه، وهــو عنــدي مــستقيم : قــال الــشيخ .هاشــم
  )١( .احلديث صدوق ال بأس به

 مـا مسعـت أحـدا ،ال بـأس بـه:  عـن حيـىي بـن سـعيد ، قـال علـى ابـن املـديين :أقوال النقاد فيـه

قــال عبــد اهللا بــن و. ثقــة:عن أمحــد بــن حنبــل،و قــال أبــو طالــب.و مــا تركــه أحــد،ذكره إال خبــرييــ

 متقاربـان يف:  فقـال ،مهـاجرإبـراهيم بـن  ويسـألت حيـىي بـن معـني عـن الـسد :أمحد بن حنبـل

و ذكـــر إبـــراهيم بـــن ،بـــن مهـــدى يومـــا عنـــد ابـــن معـــني اقـــال:عـــت أيب،قـــالو مس:قـــال .الـــضعف

قـــــال عبـــــاس و.كـــــره مـــــا قـــــال وغـــــضب عبـــــد الـــــرمحنف،ضعيفان : فقـــــال حيـــــىييالـــــسد ومهـــــاجر

مسعـت ابــن : بــن عـدياقـال و.حديثـه ضـعفيف :فقــال ي،بـن معــني عـن الـسداسـألت :يالـدور

د بـن صـاحل نا حممـحدث: قال أيضا  و. ـيكذاب شتام ـ يعىن السد :يقال السعد:محاد يقول 

مـررت مـع : بكـري،عن صـاحل بـن مـسلم،قالحدثنا عبد اهللا بـن:حدثنا جبارة،قال:بن ذريح،قال

لو وحيـــك،: فقـــال، حوله شـــباب يفـــسر هلـــم القـــرآن فقـــام عليـــه الـــشعيب،وي علـــى الـــسدالـــشعيب

وإســـناد القـــصة : قلـــت.أنـــتكـــان خـــريا لـــك ممـــا ،الطبلكنـــت نـــشوان يـــضرب علـــى اســـتك ب

ِقال عبد اهللا  ،)٢(ضعيف :ضعيف جبارة بن املغلس ُ َْ َ ٍبن حبيب بن أيب ثابتَ ِ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْمسعـ:ُ
َّت الـشعيب،َِ ِْ َُّ 

ُوقيــل لــه َ َ ْ
ِ
َإن الــسدِّي قــ:َ َّ ُّ َّ ٍد أعطــي حظــا مــن علم،ِ ِْ ِ ِ

ْ ًَ ّ َ ْ ُ َفـقــالْ َ َإن إمساعيــل قــد أعطــي ح:َ َ
ِ ِْ ُ ْ َ َْ ْ َ ِ ِظــا مــن اجلهــل َِّ ْ َ َ

ِ ً ّ

ــ ِالقرآنِب
ْ ُقـلت .ُ ــ ْ َّمــا أحــد إال: )الــذهبي ( ُ ِ ٌ َ ــر ممــا علــمََ َ ومــا جهــل مــن علــم القــرآن أكثـ َ

ِ
َ َِّ َ ْ َ ِ

ْ ُ ِ ِْ ِ
ْ َ ََ

ِ
َوقــد قــال .َ َ َْ َ

ٍمساعيــل بــن أيب خالــدِإ ِ
َ َِْ ُ ُ

ِ
ِّكــان الــسدِّي أعلــم بــالقرآن مــن الــشعيب :َْ ِْ َّ َ

ِ ِ
ْ ُ

ِ
َ َْ َ ُّ َُّ ُ رمحهمــا اهللا-َ َ َُ َ

ُوقــال ســلم بــن .ِ ُ ْ َ َ َ َ
ِعبــد الــرمحن  َ َْ َّ ِ

ٍ شــيخ لــشريك -ْ
ْ ِْ َ ٌ

ِ
َمــر إبـــر: -َ ْ

ِ َّ ُّاهيم النخعــي بالــسدَِّ ِ ُّ
ِ
َ َّ ُ ْ

َي وهــو يـفــسر،فـقالِ َ ِّ ََ ُِّ ُ َ ُ ُإنــه ليـفــسر :َ ِّ َ َُ ُ َِّ

                                                 

 ١/٤٤٩الكامل    )  ١(

 .١/٣٨٧ميزان االعتدال   )  ٢(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٢٩٤

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

ِتـفسيـر القوم
ْ َ ََ ْ

ِ ُلسدِّي الصغيـر،ََّأما ا.ْ ْ
ِ َّ ُّ َفـهو ُّ ُ ّحممد بن مروان الكـويف:َ

ِْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َّ ِ، أحـد املتــروكني، كـان يف زمـن ُ َُ َ ََ ِ َ َ َ ْ
ِ
ُْ َْ

ُ َ

ٍوكيــــــع ْ
ِ
ــــــني:،وقــــــال أبــــــو زرعــــــة)١(َ ــــــه: امت و حــــــقــــــال أبــــــو.ل ــــــب حديث ــــــه ويكت قــــــال و.ال حيــــــتج ب

و .ي لــه اجلماعــة ســوى البخــار روى.لــيس بــه بــأس: موضــع آخــر يف و قــال ،صــاحل: النــسائي

عمـر فلـم أعـد  و فأقمـت حـىت مسعتـه يتنـاول أبـا بكـريمسعت من الـسد: قال حسني بن واقد 

كــان : ال حــدثت عــن معتمــر عــن ليــث ـ يعــىن ابــن أىب ســليم ـ قــ : قــال اجلوزجــاين و.إليــه

ليـث  و:وعقـب ابـن حجـر فقـال  ، كذا قال.الكليب وي السد، فمات أحدمها،بالكوفة كذابان

قـــــــــال و. ثقـــــــــة عـــــــــامل بالتفـــــــــسري راويـــــــــة لـــــــــه :وقـــــــــال العجلـــــــــي .يأشـــــــــد ضـــــــــعفا مـــــــــن الـــــــــسد

قــال الحــاكم و .ظــرصــدوق فيــه ن: قــال الــساجي  و.يخنيكان يتنــاول الــشو،ضــعيف :العقيلــي

تعــديل عبــد : لــذين عيــب علــى مــسلم إخــراج حــديثهم بــاب الــرواة ا فــي" المــدخل  " فــي

" يفذكـره ابـن حبــان  و.)٢ (الـرمحن بـن مهـدى أقـوى عنــد مـسلم ممـن جرحـه جبـرح غــري مفـسر 

ُاإلمــام، املفــسر، أبـــو :وقال يف الــسري،حـــسن احلــديث:  وقــال الــذهيب يف الكاشــف ."الثقــات  ََ ُ ِّ َ
ُ ُ ِ

ُّحممد احلجـازي ِ َ
ِ ٍ َّ َ مث الكـويف، األ،َُ ُّ ِْ ُ ٍعـور، الـسدِّي، أحـد مـوايل قــريشَُّ َْ ُ

ِ َ ََ َُ َ ُّ ُّ ُ صـدوق :   ابـن حجـر وقـال .ْ

  .)٣ (  بالتشيعيرم ويهم

 جمهور مــن النقــادفالقــوال النقــاد نجــد أنــه مختلــف فيــه،ممــا  تقــدم مــن أ:خالصــة حالــه 

 ، إمــام يف التفــسري صــدوق يف احلــديثفهــو،ئــرة الــصدوقوجعلــوه فــي دا قبــول حديثــه،علــى 

َوهــو عنــدي مــستقيم الحــديث صــدوق ال بــأس (بــن عــدي بعــدة عبــاراتذلك عــرب عنــه اولــ

وال ن حديثــه مــستقيم كأحاديــث الثقــات،فال يرفــع موقوفــا،وعبــارة مــستقيم احلــديث تعــين أ)بــه

                                                 

 ٥/٢٦٤سري أعالم النبالء    )  ١(

 .أقف عليه يف املدخل وإمنا ذكره وعزاه إىل املدخل املزي وابن حجرمل   )  ٢(

 ١، التاريخ الصغري ٣٦٠ / ١، التاريخ الكبري ١٦٣: ، طبقات خليفة٣٢٣ / ٦طبقات ابن سعد   )  ٣(

 ،١/٧٨،الضعفاء الكبري ١٨٥، ١٨٤ / ٢، اجلرح والتعديل ٤٨، أحوال الرجال٣١٣، ٣١٢/ 

 / ٥، تاريخ اإلسالم ٣/١٣٢، �ذيب الكمال٥٣٧ / ١، اللباب ١/٦٠رجال صحيح مسلم 

، خالصة ٣٠٨ / ١، النجوم الزاهرة ٣١٣ / ١، �ذيب التهذيب ٢٣٦ / ١، ميزان االعتدال ٤٣

 .١٠٩ / ١، طبقات املفسرين ٣٥: تذهيب الكمال



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٢٩٥

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

ْحــدث عــنقلت ولعــل هــذا باعتبــار أنــه تــابعي يــد يف إســناد وال يهــم وال يــضطرب،يز ََ َ ِأنــس:َّ ِ بــن ََ

ٍمالــك، وابــن عبــاس ََّ ِ ْ َ
ٍ ِ

ٍْوعــدد كثــري،- عنهمــا رضــي اهللا- َ َ
ِ َ ٍ َ وحتــديث شــعبة . فــالوهم يف حديثــه قليــلَ

أمــا املتحــاملون عليــه مــن أجــل التفــسري :قلــت.والرجل روى لــه مــسلم، رتبــةوالثــوري عنــه يزيــده

الــه خاصــة كتــب التفــسري كتــب التفــسري مملــوءة بأقو:  ثانيــا ، كمــا ســبقفقــد دافــع عنــه الــذهيب

وهــو معــروف اجلوزجــاين هــذا الكــالم ذكــر الــشيخني فالــذي أمــا ا�امــه بالتحامــل علــى ،باملأثور

نـــه يف ترمجـــة الـــسدي ذكـــر كـــل اجلـــرح فيـــه ومل يـــذكر أدىن قـــول يف إ أمـــر آخـــر ،بتعنتـــه يف اجلـــرح

و أمــا اجلوزجــاىن فــال عــربة حبطــه علــى :قــال ابــن حجــر  ، ومل يتابعــه أحــد علــى مــا قالــه،توثيقــه

أن عليـــا كـــان  واد تفــضيل علـــي علـــى عثمـــان فالتـــشيع يف عـــرف املتقـــدمني هـــو اعتقـــ،الكــوفيني

رمبــا اعتقــد بعــضهم أن  وتفــضيلهما وأن خمالفــه خمطــىء مــع تقــدمي الــشيخني ومــصيبا يف حروبــه

إذا كـان معتقـد ذلـك ورعـا دينـا صـادقا جمتهـدا فـال تـرد و ،عليا أفضل اخللـق بعـد رسـول اهللا 

ملتـأخرين فهـو الـرفض احملـض فـال و أما التشيع يف عرف ا. �ذا السيما إن كان غري داعيةروايته

ي يف ولــذلك فقــد تــابع الــذهيب وابــن حجــر ابــن عــد)١(.ال كرامــة وتقبــل روايــة الرافــضي الغــايل

ومن مث مروياتـه وحكـم عليهـا باالسـتقامة، ابـن عـدي فقـد سـرب أماحكمه حيث حسنا حديثه،

  . ملروياتهبالصدق والقبول خبالصة حاله  حكما آخرحكم عليه

  

وحديثـه عـن الـشاميين إذا روى عنـه ثقـة فهـو . عياش أبو عتبة الحمصيإسماعيل بن -٢

وفــي الجملــة إســماعيل بــن عيــاش ممــن يكتــب حديثــه ويحــتج بــه فــي . مــستقيم الحــديث

ُقـال الـشيخ......)٢( حديث الشاميين خاصة ْ َّ َ ِوهـذه األحاديـث الـيت أمليتـهـا مـن روايـة ابـن : َ ِْ ْ ْ
ِ ِ
َ ْ ََ َ

ِ َ ُ َ َ َّ ُ
ِ َ ِ ِ

َ
َعيــاش مــن أ ْ

ِ ٍ ْهــل الــشام حيمــل بـعــضها بـعــضا، وســوى هــذه األحاديــث إذا رواه ابــن عيــاش عــن ََّ َ َ ََ َ ٍْ َّ ُ ْ ُ ََ ََ ِ ِ ِِ َ َِّ ِ
َ َ

ِ
ً ُْ َْ ُ َ ِ ِ ْ

ِأهل الشام  َّ ِ ْ ٌفـهو مستقيم، َ ْ
َِ ُ َ ُ ِوإمنا خيلط ويـغلط يف حديث العراق واحلجازَ ِ ََّ َ َ

ِ ِْ َ َ
ِ ِ
َ ْ ِ ُِ َ ُْ َْ ِ)٣(.  

                                                 

 .٩٣ / ١  �ذيب التهذيب )١(

 .١/٤٨٨الكامل  )  ٢(

 ١/٤٧٩الكامل  )  ٣(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٢٩٦

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

إمساعيـل : مسعت حيـىي بـن معـني يقـول :ة قال حممد بن عثمان بن أىب شيب.:أقوال النقاد فيه 

 فخلط يف،فإن كتابـه ضـاع،أما روايته عن أهل احلجاز و،بن عياش ثقة فيما روى عن الشاميني

ـــو داود.حفظـــه عـــنهم ـــاشســـألت أ:وقـــال أب مـــا حـــدث عـــن : فقـــال،محـــد عـــن إمساعيـــل بـــن عي

قـوب يعال وقـ. فعنـده منـاكري، حـدث عـن غـريهمفأما مـا.نعم:الشاميني؟قال :قلت  .مشاخيهم

  ،فيمــا روى عــن الــشاميني خاصــةأصــحابنا  وبــن معــنيإمساعيــل بــن عيــاش ثقــة عنــد ا:بــن شــيبة

إذا  : البخـاريقـال .كـان عاملـا بناحيتـه املدينـة اضـطراب كبري،وأهـل وروايته عن أهل العـراق يفو

بـــن أىب اقــال  و. ففيــه نظـــر،إذا حــدث عـــن غــري أهــل بلـــده و،حــدث عــن أهـــل بلــده فـــصحيح

 ال أعلم أحـدا كـف ،يكتب حديثه،هو لني : فقال ، عن إمساعيل بن عياشأيبت سأل: حامت 

ـــــــو إســـــــحاق الفـــــــزارى ـــــــه .عنـــــــه إال أب ـــــــصالة يف رفـــــــع اليـــــــدين  يف البخـــــــاري روى ل   وغـــــــريه،ال

 شـــيء البخـــاري يف لـــه : ٣٢٥ / ١قـــال احلـــافظ يف �ـــذيب التهـــذيب .ســـوى مـــسلم،والباقون

ــــه ــــه كقول ــــصرح ب ــــق مــــن غــــري أن ي ــــه جعــــل ":األذان  يف معل ــــالل أن ــــذكر عــــن ب  يفإصــــبعيه و ي

قـد  و.ترمجـة عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن محـزة بـن صـهيب يف قد ذكـرت مـن وصـلهو.)١("أذنيه

  . )٢(  غري ما حديث عن الشاميني الرتمذيصحح له 

ذا حـدث عـن  وإ،هـو يف الـشاميني ثقـة : قـالوا العلمـاءجنـد أن أغلـبممـا تقـدم  :خالصة حاله 

 .)٣(، وكذلك قـال ابـن معـني ويعقـوب بـن شـيبة، والـذهيب وابـن حجـر يه نظرغري أهل بلده فف

ْوهــو كثيـــر الغلــط خبــالف أهــل بـلــده، فإنــه حيفــظ حــديـثـهم، ويكــاد أن : قـال الــذهيب يف الــسري  َ َُ َ َ َ ََ َُ َْ ْ
ِ ُِ َ ََ ُ َّ َِ

ِ ِِ ْ َ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ
                                                 

ٌ باب، كتاب األذان،صحيحه معلقاأخرجه البخاري يف   )  ١( َهل يـتتبع املؤذن فاه ها هنا وها هنا، : َ َُ َ ُ َ ََ ُ َ ُ ِّ َُ ُ ََََّ ْ
ِوهل يـلتفت يف األذان  َ َ ِ ُ َ

ِ
ََْ ْ ُ باب باب ، كتاب الصالة،وأخرجه موصوال عبد الرزاق يف مصنفه.١/١٢٩َ َ

ِاستقبال القبـلة، ووضعه، ُأصبـعيه يف أُذنـيه ِ ِِ ِ ِ
ْ ْ ْ َُْ ِ َ ُ َْ ْ ََ َ ِْ ِ  كتاب ،،وابن خزمية يف صحيحه١٨٠٨ ح ،١/١٦٨ْ

ِ باب إدخال اإلصبـعني يف األذنـني عند األذان،،الصالة َ َُ ُْ ْ َْ ِْ ِ ِْ َْ ِ َ َ َْ ِ ِ
َ ْ ِ  ٣٨٨ ح ،١/٢٠٣..... .ُ

 الكاشـف ،٣/١٦٣، �ـذيب الكمـال ٢/١٩١، اجلرح والتعديل ١/٣٦٩التاريخ الكبري : ترمجته يف )  ٢(

 .١٠٩تهذيب تقريب ال،١/٢٨٠، �ذيب التهذيب ١/٢٤٨

 الكاشـف ،٣/١٦٣، �ـذيب الكمـال ٢/١٩١، اجلرح والتعديل ١/٣٦٩التاريخ الكبري : ترمجته يف )  ٣(

 .١٠٩ تقريب التهذيب،�١/٢٨٠ذيب التهذيب  ،٨/٣١٢سري أعالم النبالء ، ١/٢٤٨



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٢٩٧

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

ُيـتقنــه  َ
ِ ُ إن شــاء اهللا -ُْ َ َ ْ َوكــان مــن حبــور العلــم، صــادق ا.-ِ َِ

َ ِ ِْ ِِ ْ ُُ ْ ِللهجــة، ََ
َ يانــة، صــاحب ســَّ َمتــني الدِّ

ِ ِ ِ
َ َ َ َ  ،ٍَّنةْ

وحديثــه عــن الــشاميني إذا روى عنــه ثقــة فهــو : وعبــارة ابــن عــدي واضــحة حيــث قــال : قلــت 

ويف اجلملـــة إمساعيـــل بـــن عيـــاش ممـــن يكتـــب حديثـــه وحيـــتج بـــه يف حـــديث . مـــستقيم احلـــديث

عــن الــشاميني  إذا روى  أنــههيــصف :وال أوبتحليــل عبــارة ابــن عــدي نجــده  ،الــشاميني خاصــة

 يف روايتـه فهم من هذا الوصف خلو أحاديثه مـن الـوهم واالضـطراب، ويفهو مستقيم احلديث

ـــه ممـــن يكتـــب حديثـــه وحيـــتج بـــه يف حـــديث الـــشاميني خاصـــة ،عـــنهم  مث يزيـــدنا ابـــن عـــدي أن

 ،ولكــن يف الــشاميني)  حيــتج بــه ، يكتــب حديثــه،مــستقيم احلــديث( فخرجنــا بثالثــة أوصــاف 

ـــشاوبانـــض ـــثالث جنـــدها تـــؤدي إىل الوصـــف بثقـــة يف حـــديث ال ـــارات ال ومبفهـــوم  ،مينيمام العب

  .يف غري الشامينيوغري مستقيم احلديث ال يكتب حديثه وال حيتج به : املخالفة 

ُإسرائيل بن يـونس بـن أبـي إسـحاق الـسبيعي  -٣ ُ َقـال.الكـويفْ ِوإسـرائيل بـن يـونس بـن : َ ْ ُْ ُ ُ ُ
ِ
َ ْ

ِ
َ

َِّأيب إســحاق الــسب َ َ ْ ِ ُّيعي َِ
َكثيــر اْلحــديث مــستقيم اْلحــديث فــي حــديث أبــي إسحاق وغيــرهم ِ َ َ ْــَ ِ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ

َ ُُ َُ ْ
ِ َ

َوقد حـدث عنه األئمة ولـم يـتخلف أحـد فـي الروايـة عنه وهـذه األحاديـث التـي ذكرتـهـا  ُ ْ َْ َ ِ َِّ ُ ِِّ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ََ َِ

َ َ َ َ َُ َ ْـُ َْـ ٌَ َْ ْ َّـ َ َ ُ َّـ َ َّ َ

ْمــن أنكــر أحاديثــه رواهــا وكــل ذلــك يح ُ َْ َِ ُّ ُ َ َ ََ
ُتمــلِ َ ْ، وســائر مــا ذكــرت مــن حديثــه ومــا لــم .....َ َْ َ َ ْ َ ََ َ

ِ ِِ ِِ ُ َ َ ُ
ِأذكره كلها محتملة وأحاديثه عامتـها مستقيمة، وهو من أهل الصدق واْلحفظ ْ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ
ِ ْ ِّ َِّ ْ َ َ َْ ُ َ ُ

ِ ٌ ٌَ ُ ُ َْ َْ ََ ُُ َ ْ ُّ ُ ُ ْ. )١(.  

: يل قــال ىل إســرائ:  عــن عيــسى بــن يــونس ،قــال عبــد الــرمحن بــن مهــدى: أقــوال النقــاد فيــه 

ـــــت أحفـــــظ حـــــديث أىب إســـــحاق ـــــسورة مـــــن ا،كن ـــــن  و.قـــــرآنل كمـــــا أحفـــــظ ال ـــــال حـــــرب ب ق

و قــال صــاحل بــن أمحــد ،جعــل يعجــب مــن حفظــه و،كــان شــيخنا ثقــة: إمساعيــل،عن ابــن حنبــل

قـــال الفـــضل بـــن  و.مســـع منـــه بـــأخرة، إســـرائيل عـــن أىب إســـحاق فيـــه لني: عـــن أبيـــه ،بـــن حنبـــل

: قـال أىب إسـحاق ؟ يف  إليـك يـونس أو إسـرائيلمـن أحـب :يعـين ألمحـد بـن حنبـلقلتْ :زياد 

 .إســـــرائيل صـــــاحب كتـــــاب،يل أحـــــب إليـــــك مـــــن يـــــونس ؟ قـــــال نعمإســـــرائ:  قلـــــت .إســـــرائيل

 ، كــان أثبــت مــن شــريك،إســرائيل كــان يــؤدى علــى مــا مســع: شــريك أو إســرائيل ؟ قــال :قيــل

طـان ال كـان الق: عـن حيـىي بـن معـني  و. كان حيدث احلـديث بـالتوهم،قياسليس على شريك 

                                                 

 ٢/١٢٨الكامل   )  ١(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٢٩٨

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

قــال حيــىي بــن :  فقــال ،ســئل حيــىي عــن إســرائيل:  قــال عبــاس .ال شــريك وحيــدث عــن إســرائيل

قــال  و.كــان إســرائيل ال حيفــظ مث حفــظ بعــد:  قــال حيــىي ،كنــا نكتــب عنــده مــن حفظــه: آدم 

و مسعـــت حيـــىي :قـــال .أىب إســحاق مـــن شـــيبان يف إســـرائيل أثبـــت: مسعـــت حيـــىي يقـــول : أيــضا 

أبـو بكـر بــن أىب  و،قـال أمحـد بـن سـعد بـن أىب مـرمي و.حـديثا مـن شـريكإسـرائيل أثبـت : قـول 

أيهمـا : قلـت ليحـىي بـن معـني : قال إبراهيم بـن عبـد اهللا بـن اجلنيـد  و.ثقة:  عن حيىي ،خيثمة

 : قـــال العجلـــي و.شـــريك أحفـــظ و،يثاإســـرائيل أقـــرب حـــد: أثبـــت شـــريك أو إســـرائيل ؟ قـــال 

قــال يعقــوب بــن  و.ن أتقــن أصــحاب أىب إســحاقق مــثقــة صــدو: قــال أبــو حــامت و. ثقــةكــويف

 لــيس بــالقوى و،ثقــة صــدوق: موضــع آخــر  يف قــال و.حديثــه لــني يف و.صــاحل احلــديث: شــيبة 

:  أمحــــد بــــن داود احلــــداىن قــــال حــــدثين: موضــــع آخــــر  يف قــــال و.و ال بالــــساقط،احلــــديث يف

 يف تلفــواعــد قومــا ـ إذا اخ وشــريك ـ ومسعــت عيــسى بــن يــونس يقــول كــان أصــحابنا ســفيان

 ، فهــو أروى عنــه مــين،اذهبــوا إىل ابــين إســرائيل:  فيقــول ،جييئــون إىل أيبحــديث أىب إســحاق 

 عــن شــبابة بــن ،قــال حممــد بــن عبــد اهللا بــن أىب الــثلج و.هــو كــان قائــد جــده و،أتقــن هلــا مــينو

اكتــب عــن إســرائيل :  قــال .أمــل علــى حــديث أبيــك: قلــت ليــونس بــن أىب إســحاق : ســوار 

   .إسرائيل ضعيف: بن املديىن عن على  و.ه عليهفإن أىب أمل

 ،روى لـه اجلماعـةالرجـل ،نجـد أن أغلـب النقـاد علـى توثيقـهممـا سـبق  :خالصة حاله 

صـدوق مـن :(، زاد أبو حـامت )ثقة: (قال ابن معني والعجلي وأبو حامت وابن سعد وابن حجر 

: ل الــذهيب يف الــسري  وقــا،)ُتكلــم فيــه بــال حجــة:(وزاد ابــن حجــر ،أتقــن أصــحاب أيب إســحق

َّاحلــافظ، اإلمــام، احلجــة ُ َ َُ ِ ُ ْأكثـــر عــن.ُ ِ َ َ َ ْ ِجــدِّه: َ
َمــشى :  أمــا مــن جرحــوه فقــد قــال الــذهيب يف الــسري.َ َ

ٌّعلــي 
ِ
َخلــف أســتاذه حيــىي بــن ســ) يقــصد ابــن املــديين ( َ ِ َ َْ

ِ
َ ْ ُ َ ْ َََعيد، وقـفــى أثـرمهــَ َ َ َ

ٍ
ْ
ٍو حممــد بــن حــزم، َا أبــِ

ْ َ ُ
ٍ َّ َُ

َوقال َ ٌضعيف: َ ْ
ِ
َوع.َ ِمد إىل أحاديثه اليت يف َ َِّ ِ

ْ
ِ

َ َ َ ِ ِالصحيحني(َ ْ َ ْ
ِ َ فـردها، ومل حيتج �ا، فـال يـلتـفـت إىل ،)َّ ِ ُ َ َ َُْ َ َ ََ

ِ َّ َ َْ َ َ َّ َ
ٌذلك، بل هو ثقة َِ َ ُْ َ َ

ُوقد كان عبد الرمحن بـن مهـدي يـقـول .َِ ْ ُ َ ٍَّ ْ َِ
ْ ُ ِ َ ََّ َ ُْ ْ َ ِإسـرائيل يف : َ

ُ ْ
ِ
َ ْ

ْأيب إسـحاق أثـبـت مـن ِ َ َ
ِ

ُ َْ ََ ْ ِ ِ

َّعبة والثـــشــ َ َ ِّوريَْ ِ ُقـلــت.ْ َهــذا أنــا إليــه أميــل ممــا تـقــدم، فــإن إســرائيل كــان عكــاز جــدِّه، : )الــذهيب ( ُْ ََ َّ ُ َ َ َ ُْ ْ ْ
ِ ِ
َ ْ

ِ ِ َِّ َ َ َّ َ َ ََِّ َ ََ َ َ
ِوكـــان مـــع علمـــ ِْ َ َ َ ُه وحفظـــه ذا صـــالح وخـــشََ َ ٍَ َ َ َ ِ ِ ِ ٍوع ِْ ُرمحـــه اهللا-ْ ُ َ

ِ
ُ وأخـــوه عيـــسى أتقـــن منـــه، وأعلـــم، -َ َْ َ َ ََ َُ ْ ِ ِ

ُ َ َ ْ ُُ ْ



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٢٩٩

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

ُوأعبـــد  َ َرضـــي-ََ
ِ
َ اهللا عنـهمـــاَ ُ َْ َنـعـــم، لـــيس.-ُ ْ َ َ ِو يف التثبـــت كـــسفيان وشـــعبة، ولعلـــه يـقاربـهمـــا يف  هـــَ ِ ِ

َ َ َُ ُ ُ َ ََ َُ َّ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ِ َُّ َّ َ
ُحديث جدِّه، فإنه الزمه صباحا ومساء عشرة أعوام، وكان عبـد الـرمحن بـن مهـدي يــروي عنـه  ُ َُْ َ َ َِ ْ َ َ َ َ َ َ ٍَّ ْ َِ ِ

ْ ُ ِ َّ َُ ْ َْ َ ً ََ َ
ٍ
َ ْ َ َ ْ ً َ َ َ َِّ ِ

َويـقويه، و َ
ِ ِّ ُمل يصنع حيىي بن سعيد شيئا يف تـركه الرواية عنه، َُ َْْ َْ ََ ََِّ

ِِ ِ
ْ

ِ ً ْ َْ َ
ٍ

َ ُ َ َ ْ ولـو راجعنـا عبـارة ابـن عـدي :قلت َْ

َْكثـري احلــديث مــستقيم احلـديث يف حــديث أيب إســحاق وغــريهم وقـد حــدث عنــه األئمــة ومل  : َ َ ُْ َّ ِ َِ ُ َْْ َ َّ َ َ َ َ ُ َْ ََ ِ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ْ ُْ َ ُ َ

َِّيـتخلـف أحـد يف الرو
ِ ٌ َ ََ ْ َّ َ ْايــة عنـه وهــذه األحاديـث الــيت ذكرَ َ َ َِّ ُ

ِ
َ ََ ِ ِ

َ َ ُ َْ
َا مـن أنكــر أحاديثـه رواهــا وكـل ذلــك �ـِ

َِ ُّ َُ َ ََ ْ
ِ

ُحيتمــــل َ ــــة وأحاديثــــه عامتـهــــا .....َُْ َ، وســــائر مــــا ذكــــرت مــــن حديثــــه ومــــا مل أذكــــره كلهــــا حمتمل َُ ُ ََّ َ ُ
ِ

َ َ َ ْ ََ ََ َ َ ٌَ َ َُْ ُّ ُ ُ َُ ْْ ْْ َ ِ ِ ِ ِِ
ُ ُ َ

ِمـــستقيمة، وهـــو مـــن أهـــل الـــ ْ َ ْ ُ
ِ

َ َ ٌْ ِ
ِصدق واحلفـــظَ ِْ ْ َ

ِ ْ عباراتـــه تـــؤدي إىل أن إســـرائيل جممـــل  لوجـــدنا ،)١( ِّ

 ، وهو من أهـل الـصدق واحلفـظ، فهو مستقيم احلديث يف حديث جده ويف حديث غريه،ثقة

 أي ال خمالفــة وال إنكــار وال اضــطراب يف - كمــا ســبق – واملقــصود مبــستقيم هنــا.أي أنــه ثقــة

، وبانـضمام الوصـف بأنـه مـن ريه على العموم ويف حديث غ،يف حديث جده خصوصاحديثه 

ـــــصدق واحلفـــــظ بعـــــد تتبـــــع مروياتـــــه،أهـــــل  ـــــه د القليـــــل،واخلروج �ـــــذا العـــــدال يؤدي هـــــذا إىل أن

وقد تتبعت األحاديث اليت وصفها ابـن عـدي بأ�ـا مـن أنكـر أحاديثـه فبلغـت عـشرة :قلت.ثقة

وكـل :ه حـني قـال نفـس بل إن ابن عدي استدرك علـى،والثقة من عدت هفواته،وجلها صحيح

   .إشارة منه إىل األحاديث اليت عدها منكرةذلك حيتمل،

ِبن عبــد الله أجلـح  -٤ َّـ َ ُ َْلــه أحاديـث صــاحلة غيــر مــا ذكرتـه يـــروي عنـه الكوفيــون وغيـــرهم ومل ْــ َ َْ ْ ُْ ُ َْ َْ ََ ُِّ ُِ ْ ُ ُ َُْ ِ َ َ َ َُ َ َ ٌ َ ُ
ِ َ َ

ً للحــدِّ ال إســنادا، وال متـنــا، )٢(أجــد لــه شــيئا منكــرا جمــاوز ََْ ََ ً ْ ِ ه َوِْ ه ال بــأس بــه إال أن ُهــو أرجــو أن ـَّـُ َـَّـ َ َِ ِ ِ
َ ْ َ ُ ْ

ٌيـعد في شيعة اْلكوفة، وهو عندي مستقيم اْلحديث صدوق ُ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ َ ْ ُ ُْ ِ َ َ ُ ُّ.) ٣(.  

                                                 

، ٦/٧٩ الثقــــات ،٢/٣٣٠، اجلــــرح والتعــــديل ١/٢٢٢، معرفــــة الثقــــات ٦/٣٧٤الطبقــــات الكــــربى )  ١(

 �ــــذيب التهــــذيب ،٧/٣٥٥ ســــري أعــــالم النــــبالء ،١/٢٤١ الكاشــــف ،�٢/٥١٥ــــذيب الكمــــال 

 .١٠٤تقريب التهذيب  ،١/٢٣٠

ولعل هذا راجع إىل ضعف ابن عدي ، فهي نعت لشيء،)جماوزا ( وجدت العبارة هكذا والصواب   )  ٢(

 .يف العربية

 ٢/١٤٠الكامل   )  ٣(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٠٠

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

قـال عمـرو  و.شـيء منـه نفـسي يف: عـن حيـىي القطـان بـن املـديينقـال علـى  :أقوال النقاد فيه 

قــال  و.بـن احلـسني واحلـسني بـن علـيعلـى مـا كـان يفــصل بـني : بـن علـى عـن حيـىي بـن سـعيد 

قـال إسـحاق  و.لـيس بـه بـأس: موضـع آخـر  يف قـال و.ثقة:  عن حيىي بن معني الدوريعباس 

قـال  و.ثقـة:  عـن حيـىي الـدارمين سـعيد قال عثمان بـ و.صاحل: منصور عن حيىي بن معني بن 

ال حيـتج  وحديثـهلقوى يكتـب لـيس بـا: قال أبو حامت  و. ثقةكويف : لين عبد اهللا العجأمحد ب

قــال  و.مفــرتى : قــال اجلوزجـاين و.كــان لـه رأى ســوء وضــعيف لــيس بـذاك : النـسائيقــال  و.بـه

عمـر  و عن شريك عن األجلح مسعنا أنه ما سـب أبـا بكـرالكنديإسحاق بن موسى بن يزيد 

ـــة مـــستقيم احلـــديث هـــو رجـــل و:قـــال عمـــرو بـــن علـــى .أحـــد إال مـــات قـــتال أو فقـــرا  مـــن جبيل

  )١( الباقون سوى مسلم وغريه و"كتاب األدب " البخاري يف روى له .صدوق

 وكلهـم ،اجلوزجـاىن وجند أنه خمتلف فيـه فقـد ضـعفه القطـان والنـسائي مما تقدم :خالصة حاله 

 يف  قـــال الـــذهيب، ولكـــن املعتـــدلني مـــن النقـــاد علـــى أنـــه صـــدوق مقبـــول احلـــديث،متـــشددون

وقال يف مـن تكلـم فيـه وهـو  ،شيعيهو  و،النسائيضعفه  وغريه ووثقه ابن معني :  الكاشف 

 ولــو تأملنــا يف عبــارة ابــن ،شــيعيصــدوق :  وقــال ابــن حجــر  ،شــيعي مــشهور صــدوق: موثــق 

ًومل أجــد لــه شــيئا منكــرا جمــاوز للحــدِّ ال إســنادا، وال متـنــا، : عــدي  ََْ ََ ً ْ ِ ِْ َْ ه ال بــأس بــه َ ِوهــو أرجــو أن ِ
َ ْ َ ُُ َـَّـ َْ َ

ه يـعــد فــي شــيعة  ِإال أن ِ ِ
َ َُّ ُ ُ َـَّـ ِاْلكوفــة، وهــو عندي مــستقيم اْلحــديثِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ َ ْ ُ ْــ ِ َ َ َْومل أجــد لــه ( جنــد أن عبــارة ،ُ َ
ًشــيئا منكــرا جمــاوز للحــدِّ ال إســنادا، وال متـنــا ََْ ََ ً ْ ِ نــه مــستقيم احلــديث وهــي العبــارة الــيت مؤداهــا أ ) ِْ

ِومل أجــد لــه شــيئا منكــرا جمــاوز ل(ومعــىن العبــارة كمــا أفهمهــا :  قلــت ،ذكرهــا بعــد ذلــك
َْ َلحــدِّ ال َ ْ

ًإسـنادا، وال متـنــا ََْ َ ً ْ مل جيــد لــه ) الــشيعة ( مبـا أن الرجــل شــيعي فتكــون مروياتـه لطائفتــه تفيــد أنــه ) ِ

أهــل فــضائل يف أحاديــث  للحــد اشــيئا منكــرا جمــاوز) الــشيعة ( ابــن عــدي يف مروياتــه لطائفتــه 

 ممــن ال  �ــذا أيــضا يكــون ابــن عــدي، و�ــذا فهــو مــستقيم احلــديث،البيــت ال إســنادا وال متنــا

                                                 

، ٦/٧٩، الثقــــات ٢/٣٣٠، اجلــــرح والتعــــديل ١/٢٢٢، معرفــــة الثقــــات ٦/٣٧٤الطبقــــات الكــــربى )  ١(

 �ــــذيب التهــــذيب ،٧/٣٥٥ ســــري أعــــالم النــــبالء ،١/٢٤١ الكاشــــف ،�٢/٥١٥ــــذيب الكمــــال 

 .١٠٤تقريب التهذيب  ،١/٢٣٠



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٠١

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 وهـو مـا عليـه احملققـون ، يف أحاديثهمم إىل بدعتهنيدعو إال إذا كانوا ،ن مرويات املبتدعةيردو

 ،) صـدوق –ال بـأس بـه (  مث وصف ابن عـدي الرجـل وصـفا جامعـا لـه بعبـارتني من العلماء،

  . عليها الذهيب وابن حجر ابن عدي تابعوهذه الخالصة

َبكير بـن مـسمار -٥ ُخـاري بكيـر بن مـسمار أخـو مهـاجر بن مـسمار روى عنه بَ قـال ال.ُ َْـ ْـ ْـ َ ُ ّ ِ

ِأبو بكر الحنفي في حديثه بعض النظر ْ َ ُوبكير بن مـسمار لـم أخـرج لـه شـيئا هاهنـا ألنـي .َُ َ ُ َ ْـ

ِلم أجد في رواياته حديثا منكرا وأرجو أنه ال بـأس بـه ِِ
َ ْ َ ُُ ََّـ َْ ُقـال الـشيخ.َ ْ َّ َ ّوالـذي قالـه البخـاري : َ ِ ُ

َهو كمـا قـ َ ه ُ ُال روى عنه أبـو بكر الحنفـي أحاديـث ال أعـرف فيهـا شـيئا منكـرا وعنـدي أن ََّـُ ْـَ َ ُ َْـ َ

ُمــستقيم اْلحــديث فاســتغنى عــن أن أذكــر لــه حــديثا الســتقامة حديثــه وألن مــن روى عنــه  َ َ ِ
َ

  .)١ ( وأرجو أنه ال بأس به صدوق

 : النــسائيقــال و .ثقــة: قــال العجلــى  و.نظــربعــض الفيــه  : البخــاري قــال :أقــوال النقــاد فيــه 

 يفاستــشهد بــه مــسلم : قــال احلــاكم  و.النــسائي و،الرتمــذي و، روى لــه مــسلم.لــيس بــه بــأس

 عــن ي يــرويلــيس هــذا ببكــري بــن مــسمار الــذ و" :الثقــات  " يفقــال ابــن حبــان  و.موضــعني

: قــد قيــل  و :ي يــروى عــن الزهــري ترمجــة الــذيف" الــضعفاء  " يفقــال  و. ذاك ضــعيف،يالزهــر

أمـــا  و) :ابـــن حجـــر (  قلـــت . ذاك ثقـــة،لـــيس هـــذا أخـــا مهـــاجر و: قـــال .لـــدامغاىنأنـــه بكـــري ا

فيــه نظـــر إال عنـــدما ذكــر روايتـــه عـــن :  لكنـــه مــا قـــال ،"التـــاريخ  " يف فجمـــع بينهمــا البخــاري

  )٢(صدوق:   وقال ابن حجر ،فيه شيء:  قال الذهيب و ، عنهيرواية أىب بكر احلنف ويالزهر

َروى عـن عـامر بـن سـعد بـن الرجـل روى لـه مـسلم ترمجتـه جنـد أن مما سبق يف : خالصة حاله  َ
ِأيب وقــــاص يف م

ّاقــــب علــــي والزهــــدنَ  ويبــــدو أن اإلمــــام ، ومجهــــور النقــــاد علــــى قبــــول حديثــــه،َ

                                                 

 ٢/٢١٦الكامل   )  ١(

، ٢/٤٠٣  اجلرح والتعـديل،٨٦ الثقات ، تاريخ٢/١١٥ التاريخ الكبري ، ١/٣٥٣الطبقات الكربى )  ٢(

 ،٤/٢٥١ �ـذيب الكمـال ، ١/٩٣، رجـال صـحيح مـسلم ١/١٩٤  ا�ـروحني ،٦/١٠٥الثقـات 

، �ـــذيب التهـــذيب ٥٥، مـــن تكلـــم فيـــه وهـــو موثـــق ١/٣٥٠ ميـــزان االعتـــدال ،١/٢٧٦الكاشـــف 

 .١٢٨ تقريب التهذيب ،١/٤٩٥



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٠٢

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 وتنبــه ، ولكــن علــى طريقــة الرمــز واإلشــارة،البخــاري قــد أدمــج ترمجتــه برجــل آخــر بــنفس االســم

 ا مل يتنبهـ- اهللامـا رمحه–الـذهيب املـزي وأن اإلمـام  ويبدو ،ابن حبان وابن حجراإلمامان هلذا 

ـــارة البخـــاري فيـــه –  فجـــرح الرجـــل،هلـــذا  ،ويف احلقيقـــة مهـــا رجـــالن ، واحـــدمـــا أ�ا وظنـــ- بعب

 وهناك رجـل آخـر بكـري بـن مـسمار ،وخنلص من هذا أن بكري بن مسمار أخا مهاجر صدوق

اإلمـــام الـــذهيب ا يـــدل علـــى أن وممـــ ،أىب بكـــر احلنفـــي عنـــهروايتـــه بروايـــة  ضـــعيف ولكـــن تتميـــز

عـن ابـن ) :م س(بكـري بـن مـسمار : اشتبهت عليه الرتمجـة فقـال يف مـن تكلـم فيـه وهـو موثـق 

الــذي لينــه ابــن  وأخــو مهــاجر رجــل،:قلــت .عمــر أخــو مهــاجر صــاحل احلــديث لينــه ابــن حبــان

وقـــد اشـــتبه هـــذا الرجـــل أيـــضا علـــى ابـــن عـــدي فظهـــر مـــن عبارتـــه أنـــه عـــدل .حبـــان رجـــل آخـــر

ُال أعـــرف فيهــا شــيئا منكــرا وعنــدي أنـــه : ولكــن مــا يهــم هنـــا هــو عبــارة ابــن عــدي  .رجلنيالــ ََّ

َُمستقيم احلديث فاستغىن عن أن أذكر له حديثا السـتقامة حديثـه وألن مـن روى عنـه صـدوق  َ
ِ
َْ

 فقــد ســرب ابــن عــدي مرويــات الرجــل ومل جيــد فيهــا شــيئا منكــرا ومــن مث .وأرجــو أنــه ال بــأس بــه

 . وهي عبارة تعين حسن حديثه، مث عدل الرجل بقوله ال بأس به،املستقيموصف حديثه ب

َ وثابــت البنــاني مــن تــابعي أهــل البــصرة وزهــادهم ومحــدثيهم وقــد كتــب عــن األئمــة -٦

َوالثقـات مـن الناس وأروى الناس عنه حماد بن سـلمة ومـا هـو إال  ُ ْـ َّـ َ ُ َْـ َّـ ثقـة صـدوق وأحاديثـه َّـ

ِأحاديـث صـالحة مـستقيمة إ ٌ َ
َِ ْ ََذا روُ ٌى عنه ثقـة ولـه حـديث كثير،َ َِ ُ َوهــو مـن ثقـات المــسلمين َْــ

ُوما وقع في حديثه من النكرة فليس ذاك منه إنما هـو مـن الـراوي عنه ألنـه قـد روى عنه  ُ ْـُ ْـ َْ َ َ ُ َ َِّ
ِ ِ

َ وإنما هو في نفسه إذا روى عمن هو فوقـه مـن مـشايخه ،)١( جماعة ضعفاء ومجهولين َُ َُّ َ َ ِ ِِ َّ

  .)٢( .ث ثقةفهو مستقيم الحدي

 أبـو قـالو.مخـسني حـديثا وله حنـو مئتـني:عن على ابن املديىنقال البخاري،: أقوال النقاد فيه 

 ، احلــديثيفيتثبــت ثابــت :ثابــت أثبــت أو قتــادة ؟ قــال:ســألت أمحــد بــن حنبل،قلــت : طالــب

                                                 

ل هذا راجع إىل ولع، فهي معطوفة على نعت مرفوع،)وجمهولون (وجدت العبارة هكذا والصواب   )  ١(

 . وقد أشار إىل ضعف ابن عدي يف العربية اإلمام الذهيب،ضعف ابن عدي يف العربية

 ٢/٣٠٨الكامل   )  ٢(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٠٣

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

صــــحيح ،الثقــــات املأموننيكــــان حمــــدثا مــــن  و،كــــان أذكــــر و،قتــــادة كــــان يقــــص و،كــــان يقــــصو

أثبـــت : قـــال أبـــو حـــامت  و.ثقـــة : النـــسائيقـــال  و. رجـــل صـــاحل،ثقـــة: العجلـــى ل قـــاو.احلـــديث

 قــال أبــو عثمــان أمحــد بــن حممــد بــن أىب بكــر و. مث قتــادة، مث ثابــت،الزهــري :أصــحاب أنــس 

 عـن محـاد بـن ، أبو �ز بن أسد، عبد الرمحن بن مهدىحدثين: عن على ابن املديىن ،املقدمى

 فكنــت أقلــب األحاديــث علــى ،ال حيفظــون احلــديث،صكنــت أمســع أن القــصا:  قــال ،مةســل

 �ـا علـى فيجيء ،أجعل ابن أىب ليلى ألنس أشوشها عليه و، أجعل أنسا البن أىب ليلى،ثابت

   .االستواء

ِابت بن أسلم البـناني َ ث:خالصة حاله َُ ْ  روى عـن أنـس بـن ،روى لـه اجلماعـة، من التابعني،)١(َ

نهمـا ـ وعـدة، وروى عنـه سـليمان بـن املغـرية ومحـاد بـن مالـك وبكـر بـن عبـد اهللا ـ رضـي اهللا ع

 :  علــى أنــهابــن ســعد والعجلــي والنــسائي وابــن حجــرأمجــع األئمــة ابــن حنبــل وســلمة وطائفــة، 

وقـال  ،)ًكـان رأسـا يف العلـم والعمـل(: وقـال الـذهيب ، حبـان يف الثقـات، وذكـره ابـن)ثقةإمام (

ِاإلمام، القدوة، شيخ اإل(:يف السري ُِ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ َِسالم َ
 مـن واملقصود بوصـف أحاديثـه باالسـتقامة:  قلت ،)ْ

 أمـا هـو ، خبالف الراويني عنـه،وصف ألحاديثه خبلوها من النكارة خاصة من جهتهابن عدي 

ثقـة بـال مدافعـة :  فقـال ،ابن عـدي لثابـت عجب الذهيب يف ميزانه ذكر ولذلك مل ت،فإمام ثقة

 ،ل، وحديثه عن ابن عمـر خمـرج يف صـحيح مـسلمكبري القدر،تناكر ابن عدي بذكره يف الكام

مــا أذكــر اآلن مــا تعلــق بــه ابــن عــدي يف إيــراده هــذا الــسيد يف كاملــه، بلــى ): الــذهيب ( قلــت 

ثابـت : وقال أمحد بن حنبـل.عجب من أيوب يدع ثابتا ال يكتب عنه: ذكر قول حيىي القطان

وثابت ثابت كامسـه، ولـوال : ال مث ق .وكان حمدثا.وكان قتادة أذكر.وكان يقص.أثبت من قتادة

وال أرى وجها إلنكار الذهيب على ابـن عـدي فـابن عـدي :  قلت .ذكر ابن عدي له ما ذكرته

 مث إن النـاظر يف كـالم ابـن ، حيث يذكر أي راو قيل عنـه أي كـالممل خيرج عن شرطه يف كتابه

                                                 

َُ نسبة إىل بـنانة بن سعد بن لؤي بن غالب، وصـارت بنانـة حملـة ،بضم الباء والنون املفتوحة: َُالبـناين )  ١(
 .١/١٧٨، اللباب ٠٠٠٠٠بالبصرة لنزول هذه القبيلة �ا



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٠٤

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

َمــا هــو إال ثقــة و )النفــي واالســتثناء(  بــصيغة احلــصر عــدي جيــد أنــه وصــفه أوال بثقــة صــدوق ُ

ٌوأحاديثــه أحاديــث صــاحلة مــستقيمة إذا روى عنــه ثقــة ولــه : ، مث وصــف حديثــه بقولــه صــدوق ٌَِ ُ َْ ََ َ َْ ِ ِ
َ ُ

َوهـو :  فقـال مث كـرر ابـن عـدي توثيقـه  – وال شـك أن مثـل ثابـت حديثـه كثـري -حـديث كثـري

ََِّ ذاك منـه إمنـا ِومـا وقـع يف حديثـه مـن النكـرة فلـيس:  مث دافـع عـن حديثـه ،مـن ثقـات املـسلمني ُ ْ
ِ

ُهــو مــن الــراوي عنــه ألنــه قــد روى عنــه مجاعــة ضــعفاء وجمهولــ ُْ َْ َ َ ومــن مــن الــرواة مل يــرو عنــه  ،نوُ

َوإمنا هو يف نفسه إذا روى عمـن هـو : ضعفاء وجمهولون ؟ مث وصف روايته ورواية الثقات عنه  َُ َُّ ََ ِ ِِ َّ

 فيخلـــو حديثـــه مـــن النكــــارة  هـــو أي إذا روى،فوقـــه مـــن مـــشاخيه فهـــو مـــستقيم احلـــديث ثقـــة

 ودافــع عــن حديثــه بوصــف االســتقامة إذا ، ثــالث مــراتتوثيقــه فقــد كــرر ابــن عــدي ،واملخالفــة

 بــل أشــار يف بدايــة األمــر ، فالوصــف مبــستقيم احلــديث يــضيف إىل الــراوي الثقــة،روى عنــه ثقــة

 .)١ ( . وكأنه خلص حياته علما وعمال،نه تابعي زاهد حمدثإىل أ

َّيكنى أبا خالد مات ببيت المقـدسيد الكالعي الشامي حمصي،ْر بن يزثو -٧ َ ْولثـور بـن .ُ
َُيزيد غري مـا ذكـرت أحاديـث صـاحلة وقـد روى عنـه الثــوري، وابـن عيينـة وحيـىي القطـان وغـريهم  َّ ْ َّ ُ ْ

ُمــن الثقــات ووثقــوه، وال أرى حبديثــه بأســا إذا روى عنــه ثقــة أو صــدوق ولــه جــزء مــن املــسند  َْ َ ِ َ

َلعلــه يبلــغ مئــ
َيت حــديث أو أكثــر ومل أر يف أحاديثــه أنكــر مــن هــذا الــذي ذكرتــه، وهــو مــستقيم ِ

ِ َّ َ َ ِ َ
ِاحلديث صاحل يف الشاميني

َْ ) ٢(.  

مسعـت أمحـد بـن : قال يعقوب بـن سـفيان  و.كان ثقة: قال أمحد بن حنبل:أقوال النقاد فيه 

ثـور بـن  و،ن جـابرذكـر عبـد الـرمحن بـن يزيـد بـ و،ذكـر رجـال الـشام ـ فقـال األوزاعـى وصـاحل ـ

ســألت عبــد الــرمحن بــن  و: قــال يعقــوب .و ذكــر آخــرين. إال أنــه كــان يــرى القــدر،ثقــة: يزيــد 

مــا : وعـن القطـان . ثقـة كـل هــؤالء،أرطـاة و،حريزثـور،و:ثـور بـن يزيــد ؟ قـال  و:إبـراهيم فقلـت 

                                                 

، الثقـات ٢/٤٤٩، اجلـرح والتعـديل ١/٢٥٩، معرفـة الثقـات ٧/٢٣٢الطبقـات الكـربى : ترمجته يف )  ١(

، ميـزان ٥/٢٢٠ سري أعالم النبالء،١/٢٨١، الكاشف ٣٤٩ : ٤/٣٤٢، �ذيب الكمال ٤/٨٩

 .١٣٢، تقريب التهذيب ٢/٣ �ذيب التهذيب ، ١/٣٦٢االعتدال 

 ٢/٣١٤الكامل   )  ٢(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٠٥

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 كــان ثــور: مسعــت حيــىي يقــول :  وعــن علــى ابــن املــديىن .رأيــت شــاميا أوثــق مــن ثــور بــن يزيــد

: عن إبــراهيم بـن موســى وقــال البخـاري،.كــان ثـور صــحيح احلـديث:  وكيـع  وعــن.عنـدي ثقـة

مة حـدثىن سـل: قـال أبـو مـسهر أيـضا  و .كان ثور من أثبتهم: مسعت عيسى بن يونس يقول 

 ،حممـد بـن إسـحاق و، ثور بن يزيـديف:  يسيء القول يف ثالثة كان األوزاعي: ابن العيار قال 

ال  : قـال لنـا عطـاء اخلراسـاين:عيـاشعن إمساعيـل بـن قـال علـى بـن عيـاش، و.زرعة بن إبراهيمو

حـــدثنا حيـــىي بـــن : قـــال أبـــو القاســـم الطـــرباىن  و.انـــه كـــان قـــدريا:  يعـــىن ،جتالـــسوا ثـــور بـــن يزيـــد

قــــال عبــــد اهللا بــــن : قــــال ،املــــروزيحــــدثنا نعــــيم بــــن محــــاد :  قــــال ،املــــصريعثمــــان بــــن صــــاحل 

  : املبارك 

  فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد   حماد بن زيد أيها الطالب علما ائت 

  كعمرو بن عبيد وكجهم و،ال كثور

 مسعـت أيب:  اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل قـال عبـد و.،كان قـدرياالـشاميثور بن يزيد :الطرباينقال 

ألنـه أخرجـوه منهـا،  و، أهـل محـص نفـوهو كـان، كان يرى القدر، يزيد الكالعىثور بن: يقول 

قـــال أبـــو .الوليـــد بـــن مـــسلم وحيـــىي بـــن ســـعيد حـــدثنا عنـــه ،لـــيس بـــه بـــأس و،ى القـــدركـــان يـــر

 عــن منبــه بــن الدمــشقيقــال أبــو زرعــة  و.قــد روى عنــه أنــه تــربأ مــن القــول بالقــدر و:القاســم 

إن  و،لـئن كنـت كمـا قلـت إين لرجـل سـوء:  قـال ،يا قـدري: قال رجل لثور بن يزيد : عثمان 

قـال أبـو  و.ثـور بـن يزيـد ثقـة:  عـن حيـىي بـن معـني . حـلكنت على خالف ما قلت إنك لفي

ــــوا  وجــــوا ثــــور بــــن يزيــــدقــــد أخر وأدركــــت أهــــل محــــص: مــــسهر عــــن عبــــد اهللا بــــن ســــامل  أحرق

صـــــدوق :وقـــــال أبـــــو حـــــامت.ثقـــــة: النـــــسائيو وقـــــال حممـــــد بـــــن عـــــوف،. القـــــدرلكالمـــــه يفداره،

 ثبـت إال أنـه يـرى ثقـة:   وقـال ابـن حجـر . لكنـه قـدري، ثبـت.احلافظ:  وقال الذهيب .حافظ

    )١(  القدر

                                                 

  ،٦/١٢٩، الثقــــــات ٢/٤٦٨، اجلــــــرح والتعــــــديل ٩٢ الثقــــــات تــــــاريخ، ٧/٤٦٧لكــــــربى الطبقــــــات ا)  ١(

، ميـــــزان االعتـــــدال ٦/٣٤٤ ســـــري أعـــــالم النـــــبالء،١/٢٨٥، الكاشـــــف �٤/٤١٨ـــــذيب الكمـــــال 

= بــأن : دريــة هــم الــذين يقولــونالق.١٣٥، تقريــب التهــذيب ٢/٣٣ �ــذيب التهــذيب ، ١/٣٧٤



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٠٦

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

ــه  فقــد  ممــا ســبق يف ترمجتــه يتــضح أن أغلــب النقــاد علــى توثيقــه وقبــول حديثــه :خالصــة حال

 وإن كـان –  مع أنه كان قدريا وهي بدعة نـص احملـدثون عليهـا. سوى مسلم،روى له اجلماعة

ْكـان ثــو:فقـد ذكـر الـذهيب يف الـسري –نـه رجـع عنهـا بعض العلماء قد حكـى أ َ َ ًر عابـدا، ورعـا، َ ِ
َ ً ِ َ ٌ

َوالظاهر أنه رجع َ َ َََُّ ُ
ِ ََفـقد روى.َّ ْ َ َأبو زرعة، عن منبه بن عثمان: َ َ ْ َُ َ َِ َُِِّ ْ ُُْ ٍأن رجـال قـال لثــور:َ ْ َ

ِ َ َ ً ُ َ َّ ُّيـا قـدري:َ ِ َ َ َقـال!َ َ :

َلــئن كنــت كمــا َ ُُ ْ ْ
ٍ قـلــت،إين لرجــل ســوء،َِ

ُ ُ ُ ََ ِّ ِ َ ُوإن كُْ ْ َنــت علــى خــالف مــا قـلت،َِ ُُْ َ
ِ َ ِ ََ َإنــك لْ َ ٍّفــي حــلَِّ ِ : قلــت .ِ

 وهـو شـامي كـذلك ،والذي ذكر هذه القصة أبو زرعة الدمشقي بالل بن سعد وهو ثقـة عابـد

مــنهج مــن منــاهج احملــدثني يف الــرتاجم فــإ�م ينــصون ميــزة و وهــذا ،فهــو أدرى حبــال أهــل بلــده

 أو شـيء آخـر يتعلـق بديانتـه ،رته مث يذكرون أحواله األخرى اليت توضح صو، حال الرجلىعل

 ويبــدو يل أن ابــن عــدي ،وكــأ�م اطلعــوا علــى كــل أحوالــهه كــان عابــدا وهكــذا  أو أنــ،كبدعــة

 هـذا أن وكـأن ابـن عـدي رأى ،عندما بدأ يف ترمجة ثور ذكر ما حيـط مـن قـدره كاعتقـاده القـدر

َُ وقـد روى عنـه الثــوري، وابـن عيينـة وحيـىي القطـان :حيط من قدره عنده فلذلك عـرب عنـه بقولـه  َّ ْ َّ ُ ْ

ُهم مــن الثقــات ووثقــوه، وال أرى حبديثــه بأســا إذا روى عنــه ثقــة أو صــدوق ولــه جــزء مــن وغــري َْ َ ِ َ

َ حــديث أو أكثــر ومل أر يف أحاديثــه أنكــر مــن هــذا الــذي ذكرتــه، وهــو مــائيتاملــسند لعلــه يبلــغ 
ِ َّ َ َ ِ

ِمـــستقيم احلـــديث صـــاحل يف الـــشاميني
وقـــد تتبعـــت األحاديـــث الـــيت أنكرهـــا عليـــه ابـــن :قلـــت  .َْ

ـــة أحاديـــثعـــدي  واســـتقامة أحاديثـــه بعـــد ســـرب وحـــصر ، وهـــذا قليـــل يف أحاديثه،فبلغـــت مثاني

 وحكايــة ابــن عــدي توثيقــه عــن الثــوري وابــن عيينــة ، بأنــه ال بــأس بــهاملنكــر لــه مث وصــف حالــه

 إال أن قدريتـه جعلـت ابـن عـدي ينزلـه مـن ،ن ابن عدي يـرى توثيقـهأوك ،والقطان وهو متشدد

مث  )صــاحل يف الــشاميني ( مث تكريــر معناهــا بعــد ذلــك ) ال بــأس بــه ( ا مرتبــة الثقــة إىل مــا دو�ــ

 وميكــن ، فــال يوجــد يف حديثــه مــا ينكــر عليــه إال مــا ذكــره ابــن عــدينــه مــستقيم احلــديثأيــرى 

 أمـا حالـه فـال بـأس بـه ،القول أن هذا الوصف وصف ألحاديث الراوي وليـست وصـفا للـراوي

  .ي وثقه خالفا للجمهور الذ،عند ابن عديصاحل 

                                                                                                                            

إن األمــر أنــف، وأن اهللا ال : لقدريــة الــذين كــانوا يقولــونخيلــق أفعــال نفــسه االختياريــة، أمــا ا العبــد=

 . بتصرف١/٤٣امللل والنحل .يعلم األشياء قبل وقوعها فقد انقرضوا، وانقرض مذهبهم



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٠٧

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

ِجرير بن حازم له أحاديث كثيرة عن مشايخه، وهو مـستقيم اْلحـديث صـالح فيـه إال  -٨
َ

ِ
َ َ َ ُ َ ْ

َروايتــه عــن قتــادة فإنــه يــروي أشــياء عــن قتــادة ال يرويهــا غيــره َ َ ََ   وجريــر عنــدي مــن ثقــات،َ

ن زيــد  وب الــسختياني، وابــن عــون وحمــاد ب اس أي ْــالمــسلمين حــدث عنــه األئمــة مــن الن ـ َـُّ َّــ

َري والليث بن سعد ويحيى بن أيوب المصري، وابن لهيعة وغيرهموالثو َِ َُّ ْ ْ ) ١(.  

 عـن ،قال حممود بن غـيالن و.عليك جبرير بن حازم فامسع منه:  عن شعبة :أقوال النقاد فيه 

:  فـــإذا حدثـــه قـــال ، فيـــسأله عـــن أحاديـــث األعمـــش،يـــأيت أيبكـــان شـــعبة : وهـــب بـــن جريـــر 

كـان  و، اخـتلط،جرير بن حازم:عن عبد الرمحن بن مهدى و.مشو اهللا ـ مسعته من األعهكذا ـ

يف حــــال فلم يـــسمع أحــــد منــــه ،فلما أحـــسوا ذلــــك منــــه حجبــــوهيث، أصــــحاب حــــد،لـــه أوالد

إنـه : فقلـت ثقـة : عـن حيـىي بـن معـني  و.تغـري قبـل موتـه بـسنة: حـامت  وقـال أبـو.اختالطه شيئا

 . هــو عــن قتــادة ضــعيف،ءبــشيلــيس :  فقــال .حيــدث عــن قتــادة عــن أنــس أحاديــث منــاكري

 ،جرير بن حازم صـدوق: مت قال أبو حا و.ليس به بأس : النسائيو قال .ثقة : يقال العجلو

 ،كــان خيطــىء ألن أكثــر مــا كــان حيــدث عــن حفظــه" : الثقــات  " يفقــال ابــن حبــان  و.صــاحل

   .هشام الدستوائى و،كان شعبة يقول ما رأيت أحفظ من رجلني جرير بن حازمو

ِجرير:هخالصة حال َ
: ل ابن معني والعجلـي والـذهيب وابـن حجـر قا،روى له اجلماعةبن حازم   

لكـن يف حديثـه عـن قتـادة (:،وزاد ابـن حجـر)٢() ملـا اخـتلط حجبـه ولـده: ( زاد الـذهيب ،)ثقة(

َلــه أحاديــث كثــرية عــن :جريــروعبــارة ابــن عــدي يف ،)و لــه أوهــام إذا حــدث مــن حفظــه،ضــعف ُ َ

َديث صــالح فيــه إال روايتــه عــن قتــادة فإنــه يــروي أشــياء عــن قتــادة ال َْهــو مــستقيم احلــمــشاخيه،َ  ََ ََ َ
ِ ِ

َ
قيمة  فغـري مـست فقد وصـف أحاديثـه عـن مـشاخيه باالسـتقامة إال روايتـه عـن قتـادة-يرويها غريه

وجريـر عنـدي مـن ثقـات : فيـه فقـال ا جامعـقـوالقـال ابـن عـدي مث ألنه يروي ما ال يتابع عليـه،

َُّة مــن النـــاس أيــوب الـــسختياين،مــاملــسلمني حــدث عنـــه األئ ْوابن عــون ومحــاد بـــن زيــد والثـــوري َّ

                                                 

 ٢/٣٥٥الكامل   )  ١(

ومل حيدث يف حال اختالطه؛ألن أوالده ملا أحسوا بذلك حجبوه عن التحديث، كما قال الذهيب يف )  ٢(

 .١/٢٩١الكاشف 



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٠٨

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 ويالحظ أن األئمة املتكلمني يف الرجال نقلـوا كـالم ابـن عـدي يف جريـر ،....ْوالليث بن سعد

 .)١(  وجاءوا به ملخصا

ى أبــا عبــد -٩  َ الحــسن بــن صــالح بــن حــي بــن مــسلم بــن حيــان الهمــذاني الكــوفي، يكن َّــ َ ُ
َّحــداهللا    ن أبــي مــريم ســمعت يحيــى بــن معــين يقــول الحــسن بــن حــي ثقــة مــستقيم َ ِثـنا اب

َ َ َ َ َْ ُ ْ ِ َ ْ
َِ ُ ْــ ََ

َوللحـسن بـن صـالح قـوم يحـدثون عنـه بنـسخ فعنـد سـلمة بـن عبـد  :قال الشيخ.الحديث

ْالملك العوصي عنه نسخة وعند أبي غسان مالك بـن إسـماعيل عنـه نـسخة وعنـد يحيـى  َ
ُبــن فــضيل عنــه نــسخة وأحمــد بــن يــون س يحــدث عنــه بمقــاطيع ومــسند مقــدار مــا عنــده ُ

َُوعند مصعب بن المقدام وإسحاق بـن منـصور، وأبـو نعـيم عنـه روايـات وغيـرهم قـد روى 

َعنه أحاديث صالحة مستقيمة ولم أجد له حديثا منكرا مجاوز المقدار، وهو عنـدي مـن 
  .)٢( أهل الصدق

 .حــي احلــسن بــن يف الــرأي ســيء الثــوريكــان ســفيان :عــن حيــىي القطــان  :أقــوال النقــاد فيــه 

 ، ســفيان بــن ســعيد إىل هــا هنــاجــاءين:  عــن خــالد بــن يزيــد اجلعفــى ،قــال عبيــد بــن يعــيشو

قـال عبـد  و. مث قـام فـذهب،فقـه يـرتك اجلمعـة واحلـسن بـن صـاحل مـع مـا مسـع مـن العلـم: فقال 

مسعـــت ابـــن إدريـــس :  عـــن أىب ســـعيد األشـــج ،اهللا بـــن غنـــام بـــن حفـــص بـــن غيـــاث النخعـــى

مسعـت : قـال عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل  و.ال جهـادا و ال يـرى مجعـةحـيابن  وما أنا: ول يق

 فكــان إذا حــدث عــن حــسن بــن صــاحل أمــسكنا أيــدينا فلــم ،كنــا عنــد وكيــع: أبــا معمــر يقــول 

 بيـده هكـذا ـ يعـىن أنـه كـان أخـيما لكم ال تكتبون حديث حسن ؟ فقال لـه :  فقال ،نكتب

ســألت عبــد الــرمحن عــن حــديث مــن : قــال عمــرو بــن علــى  و. فــسكت وكيــع،يــرى الــسيف ـ

 ، مث تركـه،قـد كـان حيـدث عنـه ثالثـة أحاديـث و، بـهحيـدثين فـأىب أن ،حديث احلـسن بـن صـاحل

                                                 

، اجلـرح والتعـديل ٢/٢١٣، التاريخ الكبـري ٤/١٤٤تاريخ ابن معني رواية الدوري :    راجع ترمجته يف )١(

  ،١/٢٩١الكاشف ،١/١٩٩ تذكرة احلفاظ ،�٤/٥٢٤ذيب الكمال ،٦/١٤٤، الثقات ٢/٥٠٤

 . ١٣٨ التهذيب تقري،�٢/٦٠ذيب التهذيب 

 ٣/١٥٧الكامل   )  ٢(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٠٩

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 عــن ،املوصــليقــال علــى بــن حــرب  و.مل يكــن بالــسكة:  فقــال ،ذكــره حيــىي بــن ســعيد و:قــال 

أقـضى بـه ذمـام :  قـال ،حـي عن ابن إنك لكثري احلديث: أبيه قلت لعبد اهللا بن داود اخلريىب 

سـألت أبـا : قـال حممـد بـن علـى الـوراق  و !شـيءمل يكـن  ! شيء مل يكن ،أصحاب احلديث

 ،أخـوه علـى ثقـة و،ثقـة:  عـن احلـسن بـن صـاحل كيـف حديثـه ؟ فقـال ،عبد اهللا أمحد بن حنبل

صـــاحل علـــى بـــن صـــاحل :  عـــن أمحـــد بـــن حنبـــل ،قـــال أبـــو احلـــسن امليمـــوىن و.لكنـــه قـــدم موتـــهو

 عـــن أمحـــد بـــن ،و قـــال علـــى بـــن احلـــسن اهلـــسنجاىن. بـــن صـــاحل أخـــوهلكـــن حـــسن و،احلـــديث

قـال عبـد  و.الـورع و احلـديثيف صـائن لنفـسه ، متفقه،احلسن بن صاحل صحيح الرواية: حنبل 

 . احلــديث مــن شــريكيفاحلــسن بــن صــاحل أثبــت : مسعــت أىب يقــول : اهللا بــن أمحــد بــن حنبــل 

قــال إبــراهيم بــن  و.احلــسن بــن صــاحل ثقــة:  عــن حيــىي بــن معــني ،مــةقــال أبــو بكــر بــن أىب خيثو

ثقـة :  عـن حيـىي ،قـال أمحـد بـن سـعد بـن أىب مـرمي و.ثقة مأمون:  عن حيىي ،عبد اهللا بن اجلنيد

رأى  ويكتــــب رأى احلــــسن بــــن صــــاحل:  عــــن حيــــىي ،الــــدوريقــــال عبــــاس  و.مــــستقيم احلــــديث

قـــال  و.ثقـــة:  فقـــال ،احلـــسن بـــن صـــاحلســـألت حيـــىي عـــن  و: قـــال .هـــؤالء ثقـــات و،األوزاعـــى

فعلى بن صاحل أحـب إليـك أو احلـسن بـن : قلت ليحىي بن معني  : الدارميعثمان بن سعيد 

 عبــــادة وفقـــه وه إتقـــاناجتمـــع فيـــ:قـــال أبـــو زرعـــة  و.أمونني ثقتـــنيكالمهـــا مـــ: صـــاحل ؟ فقـــال 

 عـن أمحـد بـن ،قـال الـساجى و.ثقـة : النـسائيو قـال .مـتقن حافظ ثقة،: حامتل أبو قاو.زهدو

احلـسن :  قـال ،مـن احلـسن ؟:  قيـل ،حـدثنا احلـسن: قـال وكيـع :  عن أمحـد بـن حنبـل ،حممد

قــال أبــو زرعــة  و. لــو رأيتــه ذكــرت ســعيد بــن جبــري أو شــبهته بــسعيد بــن جبــريالــذيبــن صــاحل 

ال يبـــاىل مـــن رأى احلـــسن بـــن : مسعـــت وكيعـــا يقـــول  : احلـــواري عـــن أمحـــد بـــن أىب ،الدمـــشقي

 مسعـت حممـد بـن عبـد اهللا بـن منـري: قال يعقوب بن شـيبة  و.. يرى الربيع بن خثيمصاحل أن ال

: كان أبـو نعـيم يقـول : أصحيح احلديث هو ؟ فقال :  فقيل له ،سئل عن احلسن بن صاحلو

 عـن ،احلـواريقـال أمحـد بـن أىب  و. غري احلـسن بـن صـاحلشيء يفقد غلط  وما رأيت أحدا إال

 يفاحلـــسن بـــن صـــاحل إذا أراد أن يعـــظ أخـــا مـــن إخوانـــه كتبـــه كـــان : عبـــد الـــرحيم بـــن مطـــرف 

"  كتـــاب يفروى لـــه  و،"اجلـــامع "  كتـــاب الـــشهادات مـــن يف البخـــاري ذكـــره .ألواحـــه مث ناولـــه



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣١٠

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 ،كـــان حـــسن الفقـــه مـــن أســـنان الثـــورى: قـــال العجلـــى  و.. )١(روى لـــه البـــاقون  و،"األدب 

 .ك كـان حيمـل عليـه بعـض احلمـل حملـال التـشيعكان يتشيع إال أن ابن املبـار و، متعبدا، ثبتا،ثقة

 ،ممـن جتـرد للعبـادة و، من املتقشفة اخلشن،كان احلسن بن صاحل فقيها ورعا: قال ابن حبان و

 ،عابـداكان ناسـكا :وقال ابن سعد .خمتف من القومهو  وماترفض الرياسة على تشيع فيه،و

رأيـت أبـا نعـيم  : الدمـشقيرعة قال أبو ز و.كان متشيعا و،صحيح احلديث كثريه ،فقيها حجة

ـــارك  ـــه مـــا قـــال ابـــن املب ـــه قـــال حكـــى عـــن حيـــىي بـــ.حـــي ابـــن يفال يعجب هـــو ثقـــة : ن معـــني أن

   .ثقة عابد:وقال الدارقطين.ثقة

ــه  احلــسن بــن صــاحل : ( قــال ابــن حنبــل ،روى لــه اجلماعــة إال البخــاري الرجــل :خالصــة حال

ٌصحيح الروايـة، متفقـه، صـائن نفـسه يف احلـديث والـ اجتمـع فيـه إتقـان : (، وقـال أبـو زرعـة)ورعٌ

: ، وقــال ابـن حنبــل وابـن معــني وأبـو حــامت والعجلـي والنــسائي وابـن حجــر )وفقـه وعبــادة وزهـد

، وذكــره )ثبــت صــدوق عابــد متــشيع: (، وزاد العجلــي )حــافظ مــتقن: (، زاد أبــو حــامت )ثقــة(

عــن حيــىي بــن : ابــن عــدي وأمــا مــا قالــه ،ابــن حبــان يف الثقــات، تــويف ســنة تــسع وســتني ومائــة

 قد روى عنه أحاديـث صـاحلة مـستقيمة ومل أجـد لـه حـديثا .....ثقة مستقيم الحديث :معني

 فقد ذكـر توثيقـه أوال عـن ابـن معـني مقرونـا ،َمنكرا جماوز املقدار، وهو عندي من أهل الصدق

 ومل ،ة يؤكــد ابــن عــدي قــول ابــن معــني أن أحاديثــه صــاحلة مــستقيم مث،بعبــارة مــستقيم احلــديث

 وابـن عـدي يـشري �ـذه العبـارة مـن طـرف خفــي ،جيـد لـه ابـن عـدي حـديثا منكـرا جمـاوز املقـدار

 فاملقــصود ، أنــه مل جيــد لــه مــا يــدعو إىل بدعتــه– بدعــة التــشيع و–إىل مــا قيــل عنــه إنــه شــيعي 

 مث خيـتم ابـن ، فلم جيد له أي شـيء مـن هـذاأحاديثهباملنكر جماوز املقدار أن ابن عدي استقرأ 

                                                 

كان يرى اخلروج :  يعىن ،كان يرى السيف: قوهلم  و :٢٨٨ / ٢ قال احلافظ يف �ذيب التهذيب  )  ١(

 لكن استقر األمر على ترك ذلك ملا رأوه قد ،هذا مذهب للسلف قدمي و،بالسيف على أئمة اجلور

مبثل هذا الرأى  و،غريمها عظة ملن تدبر و،وقعة ابن األشعث و، ففي وقعة احلرة،أفضى إىل أشد منه

احلسن مع ذلك مل  و،الورع التام و،اإلتقان و،اشتهر باحلفظ و،دالتهال يقدح ىف رجل قد ثبتت ع

ال يصحح  و، ففي مجلة رأيه ذلك أن ال يصلى خلف فاسق،أما ترك اجلمعة و.خيرج على أحد

  فهو إمام جمتهد،إن كان الصواب خالفه و، فهذا ما يعتذر به عن احلسن،والية اإلمام الفاسق



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣١١

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

وهــذه العبــارة يف وجهــة نظــري يقــصد �ــا :  قلــت ، الــصدقأهــلعــدي عبارتــه وهــو عنــدي مــن 

مث  ، مث إنـه بعـد اسـتقراء مل جيـد لـه حـديثا منكـرا، يف بدء ترمجتـه توثيقهل فابن عدي نق،الديانة

 فنقل عن ابن معني قوله مـستقيم احلـديث أي لـيس لـه ، صاحلة مستقيمةوأحاديثه:ختم وقال 

 مث وصف بنفسه أحاديثه بأنه مـستقيمة صـاحلة أي لـيس فيهـا مـا ، أو ينكر عليهما خيالف فيه

  .)١(  وديانته، فكان مضمون الكالم يشري إىل توثيقه، وصاحلة لالحتجاج،ينكر

 

ـــروي حنظلـــة مـــستقيم  .....حنظلـــة بـــن أبـــي ســـفيان الجمحـــي المكـــي -١٠ ة مـــا يـ ٌعام ْ ْ
َِ ُ َ َ ََ َََ ْ ِ َّـــ َ

َولحنظلة أحاديث صا ُ ِ
َ َ َ ََ ْ َ

ِ
َلحة، وإذا حدث عنه ثقة فـهو مستقيم الحديثَ ُ َ ٌ ٌَِ ُ َْ َ َّ َ َ َ

ِ )٢(.  

كــان وكيــع إذا أتــى علــى :  عــن أبيــه ،قــال عبــد اهللا بــن أمحــد بــن حنبــل : أقــوال النقــاد فيــه 

  ابـن سـعد ابـن معـنيقـال و.كان ثقة ثقـة وأىب سفيانحدثنا حنظلة بن : حديث حلنظلة يقول 

 روى .حجــة : ابــن معــني وابــن حجــرزاد ،ثقــة : ابــن حجــر و،النــسائي و،أبــو داود و،أبــو زرعــةو

  )٣( .من األثبات:  قال الذهيب و ،"الثقات " يف ذكره ابن حبان  و.له اجلماعة

أما جــل ثقــة أمجــع احلفــاظ علــى توثيقــه،ا تقــدم مــن كــالم النقــاد يفيــد أن الرممــ: خالصــة حالــه 

 واملنكــر عليــه هــو ،اديــثأحقــد أخــرج لــه ابــن عــدي مخــسة ف: داللــة خالصــة كــالم ابــن عــدي 

َوهذا احلديث متـنه غيـر حمفوظ ومل يـؤت من قبـل حنظلـة :  قال عنه ابن عدي )٤(واحد فقط ُ ََْ َْ َ َ ْ ُ َ َِ ِ ِِ ٍ
َ ْ َْ َ َْ َُ ُ َْ ُ ُ ْ َ

                                                 

، الثقـــات ٣/١٨، اجلـــرح والتعـــديل ١/٢٩٦، معرفـــة الثقـــات ٣/٢٦٨ي تـــاريخ ابـــن معـــني روايـــة الـــدور)١(

 تقريــب ،٢/٢٤٨،     �ــذيب التهــذيب ١/٣٢٦ الكاشــف ،٦/١٧٧ �ــذيب الكمــال ،٦/١٦٤

 .٧/١٩٦، لسان امليزان ١٦١التهذيب 

  ٣/٣٤٠الكامل   )  ٢(

ـــاريخ الال ،٢٨٦، طبقـــات خليفـــة٥/٤٩٣   الطبقـــات الكـــربى)٣(  / ٣لتعـــديل ، اجلـــرح وا٤٤ / ٣ كبـــريت

 ،١٨٢ / ١ تـذهيب التهـذيب ،٤٤٣ /٧ ، �ـذيب الكمـال١٤٥ مشاهري علماء األمصار ،٢٤١

 / ٣، �ذيب التهذيب ١٧٦ / ١ تذكرة احلفاظ  ،٦٢٠ / ١، ميزان االعتدال ١/٣٢٦الكاشف 

 .٩٦خالصة تذهيب الكمال ، ١٦١ تقريب التهذيب ،٦٠

َُحدثنا أَبو عروبة، : قال ابن عدي   )  ٤( ُ ََ َََحدثنا إسحاق بن زيد اخلطايب، حدثنا أَبو قـتادة عن حنظلة َّ ْ َ ْ ُ َ َ ََ َ َ ََ َ ََّ َُّ ْ ِ

ِّعن طاووس، عن ابن عباس عن النَّيب  ِ ِ ِ َِ َ ٍَ َّ ْ َْإن الله يـقول أَنا أَتـقبل الصالة ممن تـواضع : َ، قال ْ ََ َ َ َ َ َ َُِّ َ َّ ُ َّ ُ ََّ َّ ِ =



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣١٢

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

ُوإمنا أيت من قبل الراوي عنه َْ ِ َّ ِ َ ْ
ِ ِ

َ
ِ َُّ َ ِ

ْوهذا احلديث عندي رواه عن حنظلة تـومهـا أن حن.... َ ْ َْ َ ْ ََّ َ ً َُّ َ َ َ ََ َُ ََ َ
ِ ِِ ُ ْ ُظلـة حدثـه َ َ َّ َ َ ََ

َ�ــذا ألن عامــة مــا يـــروي حنظلــة مــستقيم وحل ُ َ َ َ
ِ ِ
َ ٌْ َْ َ َََ َْ ِ َّ َ َّ َ َ

ٌَنظلــة أحاديــث صــاحلة،ِ َ
ِ

َ ُ
ِ َ َ ََ َوإذا حــدث عنــه ثقــة فـهــو ْ ُ َ ٌ َِ ُ َْ َ َّ َ َ

ولــــــه أحاديــــــث صــــــاحلة ديثــــــه مــــــستقيمة لــــــيس فيهــــــا مــــــا ينكر، فعامــــــة أحا،مــــــستقيم احلــــــديث

 والوصــف مبــستقيم هنــا ينــصب علــى  احلــديث وإذا حــدث عنــه ثقــة فهــو مــستقيم،لالحتجــاج

وتفيــد انــه إذا جــاء حــديث  تفيــد توثيــق الرجــل عنــد ابــن عدي،كــل هــذه الــدالالت،األحاديث

ولعــل ابــن عــدي ذكــر الرجــل يف :  قلــت . عنــهالــراوينيضــعيف فلــيس مــن جهتــه إمنــا مــن جهــة 

 إمنــــــــا الــــــــضعف فــــــــيمن روى عنــــــــه مــــــــن ، حــــــــىت ينفــــــــي عنــــــــه أي تــــــــوهم يف أحاديثــــــــه،كتابــــــــه

  .ذكره ابن عدي وإال ملا كنت أذكره: ولذلك قال الذهيب يف ميزانه .الضعفاء

  

ى أبــــا  -١١ َّــــخليفــــة بــــن خيــــاط بــــن خليفــــة بــــن خيــــاط يلقــــب بــــشباب العــــصفري، يكن َ ُ
ْعمرو وشباب من متيقظي رواة الحديث وله حـديث كثيـر وتـاريخ حـسن وكتـاب فـي  ،)١(َ

                                                                                                                            

َلعظميت وقطع نـهاره بذكري وكف نـفس= ْ َ ََّ ََ
ِ ْ ِ ِِ َُ َ ََ َ ََ َ ْه عن الشهوات ابتغاء مرضايت ومل يـتـعاظم على خلقي ومل َِ َ ْ ََ ََ َ

ِ ْ َ َ ََ َْ ََْ َِ َ َ َ ِْ ُ
ِ

َ َّ ِ

ِيبت مصرا على خطيئة يطعم اجلائع ويـؤوي الغريب ويكسوا العاري ويـرحم المصاب فذاك الذي  َّ َِ ََ َ َ َ َُ َ َ َْ ْ ُْ ُ َُ َ َ ُ َ َ ُ ُ َْ ْ َ
َِ ِ ْ َ

ِ ِ ٍ ِْ ْ َ َ � ِ ْ ِ

َّيضيء وجهه كما يضيء نور الش ُ ُ ُ ُ
ِ ِ
ُ َُ ََ ُ ِمس يدعوين فأليب ويسلين فأعطي مثـله كمثل الفردوس يف اجلنان ُْ َِ ِ ِْ ِ ِِ َِ ْ

ِْ ِ ْ ِْ َ ُ َ ْ ُ َُ َِْ َ َ َ َْ َِّ ُ ْ
َال يسىن مثرها، وال يـغيـر عن حاهلا َ
ِ

َ ْ ُ َُ ُ ََُّ َ ََ َ ُقال الشيخ.ْ ْ َّ َ ِوهذا احلديث متـنه غيـر حمفوظ ومل يـؤت من قبل : َ َ ْ ُ َ َ
ِ ِِ ٍ

َ ْ َْ ََ َُ ْ ُ َُ ُ ْ َُ ْ ْ َ
َََِّحنظلة وإمن َ ََ ْ ِا ُأيت من قبل الراوي عنه أَبو قـتادة هذا وامسه عبد الله بن واقد احلراين وقد تكلم فيه َ ِ ِِ ٍ ِ ِ

َ
َّ ََّ َ ْ َّ ََّ ْ ََ َ ُ َُّ ِ َِ ُ َ ْْ ْ ُ َُ ُ ََ َ َ َ َ ْ ِ ِ َ

َيأيت ذكره يف باب العني فيمن امسه عبد الله إال َأن َأمحد بن حنبل أَثـىن عليه وق ْ َْ َ َ
ِ ِ
ْ ْ ََُ َ َ ُ َْ ْ ٍْ َّ َِ َ َ َْ َ َّ َّ ِ ِِ َ

ِ ِ ُُِ ْ ُكان رجال : َالْ َ َ َ
ًصاحلا
ِ

ُوهذا احلديث ال : وقال ٤٨٥٥،ح ١١/١٢٩ واحلديث أخرجه البزار كما يف البحر الزخار .َ
ِ
َْ َ َ َ

َِّنـعلمه يـروى عن رسول الله  ِ
ُ َُ َْ َ ُُ َ ْ َ ذا اللفظ إال من هذا الوجه �ذا اإلسناد، وعبد اهللا بن واقد مل� ْ َ ََ َ َ ٍَ ِ ِ

َ ُ ْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ َ ِ َِّ ِ
َْ َ َّ ْ

ِيكن ب
ْ ًاحلافظ، وقد حدث عنه مجاعة كثرية من أَهل العلم، وعبد اهللا بن واقد كان حرانيا عفيفا، َُ ِ ٍ ِ ِ

َ َ َ َ َ� ٌِ ِ ِ ِ ِ َِّ َْ ْ َ ََ ََ ََ ُ َْ ُِ ْ ْ ِ ْ َ ٌ َ ْ َ َّ ْ
َوكان حافظا متـفقها بقول َأيب حنيفة، وكان يـغلط فـيـلقن الصواب فال يـرجع، وكان يكىن أَب ُ ُ َ ُ َ َ ُ ََ َْ َ َ َ

ِ ِ
ْ َ ََ َّ َ ُ َ ًُ َّ ْ َ َ َ َِ ِ ِ

ْ
ِ

ً ِّ َا قـتادة، َ َ ََ
َُّرواه البـزار وفيه عبد الله بن واقد احلراين  :وذكره اهليثمي يف ا�مع وعزاه للبزار وقال .َوكان قاضيا َََّ َْ ٍ َِ َ ُ َ َْ ْ

ِ َِّ ُ ُ ََّ ْ ُ
ُضعفه النَّسائي والبخاري وإبـراهيم اجلوزجاين وابن معني يف رواية، ووثـقه َأ ْ ْ َُ ََّ ِ ِ ِ ِ

ََ َ ُ َ َ َ
ٍ ِ ِ
َ َ َ ُ ٍُ ُّ َ َْ ُ َ َ

ِ ِ ُّ َ ْ ُّ َمحد وقالَّ َ َْ ُ َّكان يـتحرى : َ َ ََ َ َ
ٌالصدق وأَنكر على من تكلم به وأَثـىن عليه خيـرا وبقية رجاله ثقات َ ُ َِ ِ ِ ِِ ِ

َ َ ْ َِ َّ َِّ َ ًَ َ َْ َْ َ ََ ََ ْ
ِ َّ َ َ ْ َ ْ.٢/١٤٧. 

 .هي نائب فاعل مرفوع بالواو ألنه اسم من األمساء الستة) أبو عمرو ( وجدته هكذا والصواب  )  ١(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣١٣

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 يـــستغني أن أذكـــر لـــه شـــيئا مـــن  ولخليفـــة مـــن الحـــديث الكثيـــر مـــا.....طبقـــات الرجـــال

  .)١( َحديثه، وهو مستقيم الحديث صدوق

 قـــال . خليفــة بـــن خيــاط بــن خليفــة بــن خيـــاط احلــافظ املعــروف بــشباب:أقــوال النقــاد فيــه 

 دار عبـد الـرمحن أبـن يف : ابـن املـديين عـن .أيـام النـاس والسري وكان عاملا بالنسب:  اخلطيب 

: قـال عبـد الـرمحن بـن أىب حـامت  و.جر حيمـل احلـديثشـ؛ شـباب بـن خيـاط  وعمرو أبن جبلة

 ، فلـم يقرأهـا علينـا،ي فوائـده عـن شـباب العـصفريفانتهى أبو زرعة إىل أحاديث كان أخرجها 

 كتـب مـن ،ي هـو غـري قـو،ال أحـدث عنـه: قـال أبـو حـامت  و.تركنهـا الروايـة عنـه وفضربنا عليهـا

مـا هـذه :قـال  و،سـألته عنهـا فأنكرهـا ووليـد فأتيـت أبـا ال،مسنده أحاديث ثالثة عن أىب الوليد

ذكــره ابــن  و.ســكن غــضبه وفعرفــه! كتبهــا مــن كتــاب شــباب العــصفراىن :  فقلــت حــديثيمــن 

 قــال احلــافظ يف .أنــسا�م وكــان متقنــا عاملــا بأيــام النــاس: قــال  و،"الثقــات "  كتــاب يفحبــان 

 . ملفــرده علــق أحاديثــهو إذا حــدث عنــه إال مقرونــا،البخــاريمل حيــدث عنــه :�ــذيب التهــذيب 

 وقــال الكــدميى عــن علــى .ى ابــن املــديينغمــزه علــ:  فقــال ،"الــضعفاء  " يفقــد ذكــره العقيلــى و

دى هـــذه احلكايـــة بـــضعف تعقـــب ابـــن عـــ و.لـــو مل حيـــدث شـــباب لكـــان خـــريا لـــه:ابـــن املـــديىن 

ُمام،احلــافظ، العالمــةِاإل:هســريقــال الــذهيب يف  .الكــدميي َ َ ََّ َ ُُ ُّاألخبــاري ،ِ ِ َ ْ ٍأبــو عمــرو ،َ ْ َ َذكــر شــيخنا ...َُ َُ ْ َ َ َ

ِتـهذيب الكمال(ِيف
َ َ ِ ْ

ِ
ْ َأنه روى أيضا عـن محـاد بـن سـ): َ ِ ِ ََّ ْ َ ً َْ َََ ٌلمة فـهـذا وهـم بـني،َُّ ِّ َ ََ ٌ ْ َ ََ َ ْفـإن الرجـل مل يـلحـق َ َ َ ُْ َْ َ َّ َّ َِ

َّأيــضا الــس ً ٍماع مــن محــاد بــن زيــد،َْ
َْ ِ ِ ََّ ْ

ِ
َ ُوأراه رآهَ َُ َ ُحــدث عنــه.َُ َْ َ َّ َالبخــاري بــس َ

ِ ُّ ِ َ َبـعة أحاديــث ُ ْ ْ
ِ

َ َ َ َ أو أزيــد -َ َْ َ َْ- 

ِصحيحه(ِيف  ِ ِ
ْ ِوكان صدوقا، نسابة، عالما بالسري واأليام والرجـال..،)َ

َ َِّ َ َ
ِ ََّ َِ ِّ ً َِ ً ً َِ

َ َّ ْ ُ َ َ ُوثـقـه .َ ََّ ُبـعـضهمَ ُ ْ  َونقـل عـن َ

ٍّابــــن عــــدي ِ
َ ٌصــــدوق،: ْ ْ ُ ِمن متـيـقظــــيَ ِِّ َ ُ ُقـلــــت. الــــرواةَْ َّليـنــــه بـعــــضهم بــــال حجــــ )الــــذهيب( ُْ َُّ ََ ِ

ُ ُ ْ ُ َ  :وقــــال ٍةَ

  )٢(و كان أخباريا عالمة،صدوق رمبا أخطأ:حجر ابن ،وقالصدوق،احلافظ

                                                 

 ٣/٥١٧الكامل   )  ١(

، وفيات ٦٧ /٨، األنساب ٣٧٨ /٣، اجلرح والتعديل ١٢٢: ، الضعفاء١٩١ / ٣التاريخ الكبري )  ٢(

 / ١، العرب ٤٣٦ / ٢ تذكرة احلفاظ ،٨/٣١٤ ، �ذيب الكمال٢٤٤، ٢٤٣ / ٢األعيان 

 تذهيب ، ١/٣٧٥، الكاشف ١١/٤٧٢ سري أعالم النبالء ،٦٦٥ / ١، ميزان االعتدال ٤٣٢

= ، �٣/١٦٠ذيب التهذيب ، ٢٧٥ / ١ النهاية يف طبقات القراء ، غاية٢١١ / ١التهذيب 



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣١٤

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

ــــه   ،س والنــــسبا وأيــــام النــــباألخبــــارنــــه أوال عالمــــة أيظهــــر مــــن كــــالم النقــــاد  :خالصــــة حال

 وا�رحــون لــه كــأيب حــامت وغــريه ال ،املعتــدلون مــن النقــاد علــى قبــول حديثــه ووصــفه بالــصدوقو

م جيد له ابن عـدي مـا ينكـر  وصف ابن عدي أحاديثه باملستقيمة فل وقد،حجة هلم يف جترحيه

ولوال غمـز ،حدث عنـه البخـاري، حـافظ صـدوق،فلم يـك مغفـال،فهو مـن متيقظـي الـرواة،عليه

اس وجـد فيـه بعـض ولعل انـشغاله باألخبـار وأيـام النـ وأيب حامت له لكـان الرجـل ثقـة،ابن املديين

وجــل :قلــت،دثني أعرضــوا عــن القــصاص وأحاديثهمحملــخاصــة أن كثــريا مــن ا،النقــاد مطعنــا فيه

 وقــد تــابع الــذهيب وابــن حجــر ابــن  ، الــيت رواهــا البخــاري لــه يف التــاريخ والقــصصاألحاديــث

 والوصــف مبــستقيم هنــا حيــث مل جيــد لــه ابــن عــدي ،عــدي يف احلكــم عليــه ووصــفه بالــصدوق

 . أو خالف،سندا أو متنا منكرا

ْأحمد بن حنبل يقـول زهيـر -١٢ َْ َ بن محمـد الخراسـاني مـستقيم الحـديثَ ُ  :...قـالثـم  ،ْـ

َوهذه األحاديث لزهير بن محمد فيها بعض النكرة ورواية الـشاميين عنـه أصـح مـن روايـة  ُ ْ

ــه إذا أغيــرهم ولــه غيــر هــذه األحاديــث ولعــل الــشاميين حيــث رووا عنــه  خطــأوا عليــه فإن

ُحدث عنه أهل العراق فرواياتهم عنه شبه المستقيم وأرج ْ ِِو أنه ال بأس بهََ
َ َْ ََُّ.  )١(.  

:  عـن أمحـد بـن حنبـل ،قـال أبـو بكـر املـروذي و.ثقـة: بـل عن أمحد بن حن : أقوال النقاد فيه

قــال أبــو  و.مــستقيم احلــديث:  عــن أمحــد ،قــال إبــراهيم بــن يعقــوب اجلوزجــاين و.لــيس بــه بــأس

كـأن الـذي روى : د قـال أمحـ : البخـاريقـال  و.مقـارب احلـديث:  عـن أمحـد ،احلسن امليموين

ذكـر روايـة  و،مسعـت أبـا عبـد اهللا: قال أبو بكر األثـرم  و.عنه أهل الشام زهري آخر فقلب امسه

تـرى هـذا :  مث قـال ىل ،يروون عنه أحاديـث منـاكري هـؤالء:  قال ،الشاميني عن زهري بن حممد

عبـد ؛ ستقيمة أمـا روايـة أصـحابنا عنـه فمـ:  مث قـال .زهري بن حممد الـذي يـروون عنـه أصـحابنا

 حفـــص ذاك أمـــا أحاديـــث أيب و،أبـــو عـــامر أحاديـــث مـــستقيمة صـــحاح و،الـــرمحن بـــن مهـــدى

                                                                                                                            

، شذرات ١٠٦: ، خالصة تذهيب الكمال١٩٠: طبقات احلفاظ، ١٩٥التهذيب  تقريب=

 .٢/٣١٢، األعالم ٩٤ / ٢الذهب 

 ٤/١٨٧الكامل   )  ١(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣١٥

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

قـال عثمـان بـن  و.صـاحل ال بـأس بـه:  عن حيىي بن معـني ،التنيسى عنه فتلك بواطيل موضوعة

ـــــدارمى ـــــة بـــــن صـــــاحل و.ثقـــــة:  عـــــن حيـــــىي ،ســـــعيد ال َقـــــال  .ضـــــعيف:  عـــــن حيـــــىي ،قـــــال معاوي َ

ّالبخــاري  ِ َ ََمــا رو:ُ ِى عــن زهــري أهــل الــشام فإنــه منــاكري ومــا روى عنــه أهــل البــصرة فإنــه صــحيح َ ِ
َ ُ ُ َُّ َِّ َِ ََ ْ َ َ َْ َ ْ َََ َ َ َّ َُ

ِاحلــديث
 أنكــر مــن ،كــان حديثــه بالــشام و،يف حفظــه ســوء و،حملــه الــصدق: قــال أبــو حــامت  و.َ

مــا حــدث مــن كتبــه فهــو  و،ط فمــا حــدث مــن حفظــه ففيــه أغــالي،حديثــه بــالعراق لــسوء حفظــه

 زاد .ثقــــة صـــــدوق: البغــــدادي وصــــاحل بــــن حممــــد ، قــــال عثمــــان بــــن ســــعيد الدارمىو.صــــاحل

مــا روى  و،مــا روى عنــه أهــل الــشام فإنــه منــاكري: قــال البخــاري  و.لــه أغــاليط كثــرية و:عثمــان 

 .يلـيس بـالقو:  موضع آخـر يفقال  و.ضعيف: قال النسائي  و.عنه أهل البصرة فإنه صحيح

 روى لـه .صدوق صاحل احلديث: قوب بن شيبة قال يعو،ليس به بأس:  موضع آخر يفقال و

 منكـر ،صـدوق: قـال الـساجى  و.خيـالف وخيطىء:وقال، الثقاتذكره ابن حبان يف و.اجلماعة

 ليــست ،هــذه األحاديــث الــيت يرويهــا أهــل الــشام عنــهال بــأس به،و: قــال العجلــى  و.احلــديث

روايــة أهــل ] ثقــة إال أن:  حجــر  ابــن وقــال، مبــا ينكــر ويــأيت،ثقــة يغــرب: الــذهيبقــالو،تعجبين

الـشام عنــه غــري مــستقيمة فــضعف بــسببها قــال البخــاري عــن أمحــد كــأن زهــريا الــذي يــروي عنــه 

  . )١(الشاميون آخر 

أخرج لـه ابـن عـدي ،أهل الـشام أصـحتكاد تتفق كلمة النقاد على أن رواية غري :خالصة حاله

 عليهـــــا ب ابـــــن عـــــديولذلك عقـــــرين حـــــديثا،وجلها صـــــحيح أو حـــــسن،حـــــوايل ســـــبعة وعـــــش

ــــه  ــــن  .فيهــــا بعــــض النكــــرة:بقول ــــة :عــــديوقــــول اب ــــه أصــــح مــــن رواي ــــشاميين عن ــــة ال ورواي

وروايـة غيرالـشاميين (لعل الراجح أن فيهـا سـقطا والـصواب؛عبارة ظاهرها التناقض،غيرهم

ولعــل الــشاميين حيــث رووا عنــه اخطــأوا :وإال فكيــف يقــول بعــدها)تهمعنـه أصــح مــن روايــ

                                                 

رح ، اجلـــ١٤٥، الـــضعفاء للعقيلـــي، ١٤٩ / ٢: ، التـــاريخ الـــصغري٤٢٨، ٤٢٧ / ٣: التـــاريخ الكبـــري)  ١(

 ٤٠ / ١، تذهيب التهذيب ٨٤ / ٢: ، ميزان االعتدال٤٠٨ /١، الكاشف ٥٨٩ / ٣: والتعديل

شــــرح ،١٢٣:  خالصــــة تـــذهيب الكمـــال،٣٥٠ / ٣، �ـــذيب التهـــذيب  ٢٣٩ / ١: ، العـــرب٢/ 

 .٢١٧تقريب التهذيب ، ٦١٥ / ٢العلل  



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣١٦

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

وفـصل اخلطـاب يف حـال رواياتـه أن : قال ابن رجـب ؟ يناقض نفسه  وهو محال كيف،عليه

وما خرج عنه يف الصحيح فمن روايـا�م عنـه، وأهـل لعراق يروون عنه أحاديث مستقيمة،أهل ا

ويبـــدو أن ابـــن رجـــب تـــأثر بعبـــارة اإلمـــام أمحـــد وابـــن عـــدي ،الـــشام يـــروون عنـــه روايـــات منكرة

 أو املـــستقيمواملقـــصود ب ،االســـتقامةشبه ق بـــبوصـــف أحاديثـــه الـــيت رويـــت عنـــه مـــن أهـــل العـــرا

ألن االسـتقامة  ؛ ،وإن وقـع فيهـا النـادر القليـل أو ال غلط فيها،ليس فيها ما ينكر أي بشبهها

 هنا ليست مطلقة بل شبه االستقامة

سعيد الجريري هذا مستقيم الحديث وحديثه حجة من سمع منـه قبـل االخـتالط،  -١٣

ِلبصريين وسـبيله كـسبيل سـعيد بن أبـي عروبـة ألن سـعيد َوهو أحد من يجمع حديثه من ا ِ
َ َُ َ ْـ

ًبن أبي عروبة أيضا اختلط فمن سمع منه قبل االختالط فحديثه مستقيم حجة َ ُ َ  )١(.  

 .ثقـة: ن معـني بـاعـن  و.اجلريـرى حمـدث أهـل البـصرة:  عن أمحد بن حنبل  :أقوال النقاد فيه

 .و هـو حـسن احلـديث قـدميا فهـو صـاحل،نـهفمن كتـب عه قبـل موتـه،تغري حفظـ:قال أبو حامتو

قـــال حيـــىي بـــن  و.أنكرنـــا اجلريـــرى أيـــام الطـــاعون:  عـــن كهمـــس ،قـــال حيـــىي بـــن ســـعيد القطـــانو

قــال أبــو  و.هــو خمــتلط و مسعنــا مــن اجلريــرى،ال نكــذب اهللا:  عــن حممــد بــن أىب عــدى ،معــني

ل مــن أدرك أيــوب كــ و، إمساعيــل ابــن عليــةيأرواهــم عــن اجلريــر:  عــن أىب داود ،عبيــد اآلجــرى

 .روى لــــه اجلماعــــة. أنكــــر أيــــام الطــــاعون،ثقــــة : النــــسائيقــــال  و.فــــسماعه مــــن اجلريــــرى جيــــد

مل يكــــن  و،هــــو خمــــتلط ورآه حيــــىي بــــن ســــعيد القطــــان و،اخــــتلط قبــــل أن ميــــوت بــــثالث ســــننيو

قـال  و. إال أنه اختلط يف آخـر عمـره،كان ثقة إن شاء اهللا: قال ابن سعد  و.اختالطه فاحشا

  ..اختلط بآخرة و، ثقةبصري : العجليقال  و.هو أثبت عندنا من خالد احلذاء : يالنسائ

َُ سعيد بن إياس اجلريري :خالصة حاله  َ غار التـابعني، روى لـه  أبو مسعود البصري، مـن صـ)٢(ِ

ى أنـــه اخـــتلط قبـــل موتـــه واتفـــق العلمـــاء علـــقـــه ابـــن معـــني والعجلـــي وابـــن حجر،َّ ووث،اجلماعـــة

                                                 

 ٤/٤٤٦الكامل   )  ١(

 .١/٣٩إخل اللباب ....ُ جرير بن عبادبضم اجليم، وفتح الراء نسبة إىل: َُاجلريري )  ٢(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣١٧

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

مــــستقيم احلــــديث وحديثــــه حجــــة مــــن مســــع منــــه قبــــل :الم ابــــن عــــديوكــــ، )١(،بــــثالث ســــنني

عليــه،فهو مــستقيم مطلقــا أي لــيس لــه مــا خيــالف فيــه أو  ينــصب الوصــف مبــستقيم ،االخــتالط

  الوصـــفوالوصـــف مبـــستقيم مـــع اقـــرتان،حديثـــه حجـــة كـــل ذلـــك قبـــل االختالطوينكـــر عليه،

 ولكــن قبــل ،قــة فــوق الثقــاتولكن كــل هــذه الــدالئل تعطــي أنــه ثتعين أنــه ثقــة،،جيــة حديثــهحب

 .)٢(االختالط  

هــو عنــدي و......ولعبــد اهللا بــن صــالح روايــات كثيــرة عــن صــاحبه الليــث بــن ســعد -١٤

َ يقــع يف حديثــه يف أســانيده ومتونــه غلــط، وال يتعمــد الكــذب وقــد َّمــستقيم الحــديث إال أنــه

ِروى عنه حيىي بن معني كما ذكرت 
َ َْ)٣(.  

سـعيد بـن عفـري  ومسعـت أبـا األسـود النـضر بـن عبـد اجلبـار :  حـامت قـال أبـوأقوال النقـاد فيـه 

أبـو :  يقـول ،مسعـت عبـد امللـك بـن شـعيب بـن الليـث: قال أيـضا  و.يثنيان على كاتب الليث

أىب حيــــضه علــــى  و،كان حيــــدث حبــــضرة أىبو، حديثــــهجــــديقــــد مســــع مــــن ، ثقــــة مأمون،صــــاحل

 كنــا حنــضر شــعيب بــن الليــث : ياملــصرقــال عبــد العزيــز بــن عمــران بــن مقــالص  و.التحــديث

 حنــدث �ــذا عنــك ،يــا أبــا صــاحل:  قلنــا ، فــإذا فرغنــا،أبــو صــاحل يعــرض عليــه حــديث الليــثو

كـــان أول أمـــره :  فقـــال ،ســألت أىب عنـــه: قـــال عبـــد اهللا بــن أمحـــد بـــن حنبـــل  و.نعـــم: فيقــول 

 ،كرهــــه ومسعــــت أىب ذكـــره يومــــا فذمـــه و: قـــال ،بــــشيءلــــيس هـــو  و،متماســـكا مث فــــسد بـــأخرة

أنكـر أن يكـون الليـث مسـع  و، عن ابن أىب ذئب كتابا أو أحاديث،إنه روى عن الليث: قال و

عن ،ال أعلــم أحــدا روى عــن الليــث: قــال أمحــد بــن صــاحل املــصرى  و.مــن ابــن أىب ذئــب شــيئا

مل يـدر حـديث  وذكـر أن أبـا صـاحل أخـرج درجـا قـد ذهـب أعـاله و،ابن أىب ذئب إال أبو صـاحل

 وقـــال . عـــن ابـــن أىب ذئـــب، فـــروى عـــن الليـــث،حـــديث ابـــن أىب ذئـــب:  فقيـــل لـــه ،مـــن هـــو

                                                 

 . وما بعدها٣٥ الكواكب النريات ص ، وما بعدها٣٧املختلطني ص : راجع )  ١(

 ،١٠/٣٣٨،    �ـــذيب الكمـــال ٦/٣٥١، الثقـــات ٤/١، اجلـــرح والتعـــديل ١/٣٩٤ الثقـــات معرفـــة)  ٢(

 .٢٣٣، تقريب التهذيب ٤/٦، �ذيب التهذيب ١/٤٣٢الكاشف 

 ٥/٣٤٧الكامل   )  ٣(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣١٨

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

أقـــل أحـــوال أىب صـــاحل كاتـــب الليـــث أنـــه قـــرأ هـــذه :  يقـــول ،مسعـــت حيـــىي بـــن معـــني: أبوحـــامت 

ميكن أن يكون ابن أىب ذئب كتب إليه �ـذ الـدرج ـ يعـىن إىل  و،الكتب على الليث فأجازها له

 .مـا أروى عنـه شـيئا و حديث عبد اهللا بن صـاحلضربت على: قال على ابن املديىن  و.الليث ـ

 عـن أىب صـاحل كاتـب ،سـألت أبـا علـى صـاحل بـن حممـد: قال عبـد املـؤمن بـن خلـف النـسفى و

قـال أبـو حفـص  و. كان يكذب ىف احلـديث وعندي،كان حيىي بن معني يوثقه: ل  فقا،الليث

حلجـاج بـن رشـدين  عـن ابـن رشـدين ـ يعـىن أمحـد بـن حممـد بـن ا،جدي كتاب يف: بن شاهني 

 ،بـشيءمـتهم لـيس :  عبـد اهللا بـن صـاحل يف يقـول ،مسعـت أمحـد بـن صـاحل:  قـال ،بـن سـعد ـ

: قلـت ألىب صـاحل : قال سعيد بن منـصور  و.ليس بثقة : النسائيقال و.قال فيه قوال شديداو

قــال أبــو عثمـــان  و.مل أمســع مــن الليـــث إال كتــاب حيــىي بــن ســـعيد: مسعــت مــن الليــث ؟ قـــال 

ذاك : قـال  وأبـو صـاحل كاتـب الليـث ؟ فـضحك: قلـت ألىب زرعـة : بن عمرو الربذعـى سعيد 

حكايــة ســعيد بــن  و، كتــاب ابــن أىب ذئــبيفأمحــد حيمــل عليــه :  قلــت .رجــل حــسن احلــديث

قـرأ علينـا :  يقـول ، مسعت عبد العزيـز بـن عمـران، أخرشيء و،نعم: منصور قد عرفتها ؟ قال 

 فـإذا هـو كتـاب عبـد امللـك بـن ، عـن عقيـل،جـدي أىب عـن حـدثين . أولـهيفكتاب عقيل فـإذا 

املـشيخة ؟  و،معاوية بن صـاحل و، حاله ىف حيىي بن أيوبشيء فأي:  قلت .شعيب بن الليث

مسعـت أىب مـا : قال حممد بن عبـد اهللا بـن عبـد احلكـم  و. فاهللا أعلم،كان يكتب لليث: قال 

 يقــول ىف أىب صــاحل كاتــب الليـــث ،ريإن حيــىي بــن عبـــد اهللا بــن بكــ: قــد قيــل لــه  و،ال أحــصى

أبــو صـــاحل عنــده ؟ فرجــل كــان خيــرج معـــه ىف  وقــل لــه هـــل جئنــا الليــث قــط إال:  فقــال .شــيئا

 .! فينكــر علــى هــذا أن يكــون عنــده مــا لــيس عنــد غــريه ؟ ،هــو كاتبــه و،إىل الريــف واألســفار

رين ســنة ال صــحبت الليــث عــش:  عــن عبــد اهللا بــن صــاحل ،قــال إمساعيــل بــن عبــد اهللا مسويــهو

 آخـر يفاألحاديث الىت أخرجهـا أبـو صـاحل : قال أبو حامت  و.ال نتعشى إال مع الناس ونتغدى

كــان  و.كــان أبــو صــاحل يــصحبه و، أرى أن هــذا ممــا افتعــل خالــد بــن جنــيح،عمـره فأنكروهــا عليــه

مل  و،يـــضعه ىف كتـــب النـــاس وكـــان خالـــد بــن جنـــيح يفتعـــل الكـــذب و،أبــو صـــاحل ســـليم الناحيـــة

سـألت : قـال عبـد الـرمحن بـن أىب حـامت  و. كان رجال صـاحلا،وزن أىب صاحل وزن الكذبيكن 



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣١٩

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

قـال الفـضل  و.كان حسن احلـديث و، ممن يتعمد الكذبعنديمل يكن :  فقال ،أبا زرعة عنه

و قــال أبـو هــارون .هــو حيـدث أو يـسبح وبـن صـاحل إالمـا رأيـت عبــد اهللا : بـن حممـد الــشعراىن 

ا ثبتـــان ثبـــت مهـــ: و مسعـــت حيـــىي بـــن معـــني يقـــول :قال،ن أىب صـــاحلمـــا رأيـــت أثبـــت مـــ:ريىباخلـــ

روى عـن الليـث :بـن يـونسو قـال ا. أبو صاحل كاتب الليث ثبـت كتـابوثبت كتاب، و،حفظ

و مل يثبـت عليـه مـا ،هـو صـدوق:و قـال ابـن القطـان.و مل يكن أمحد بن شـعيب يرضـاه،مناكري

مل يتفقـوا كاتب الليث كبـري،: اخلليلىوقال.ثه حسن، فحديقط له حديثه،إال أنه خمتلف فيهيس

ثبـات مـا  عـن األييرومنكـر احلـديث جـدا،:ال ابن حبانقو. يه ألحاديث رواها خيالف فيهاعل

و إمنا وقعـت املنـاكري ىف حديثـه مـن قبـل جـار  نفسه،يفكان صدوقا ليس من حديث الثقات،و

يرميـه  و،عبـد اهللايكتب خبـط يـشبه خـط  و،له كان يضع احلديث على شيخ عبد اهللا بن صاحل

 وقـــال ،تعليقـــا البخـــاري روى لـــهو .وهم عبـــد اهللا أنـــه خطـــه فيحـــدث بـــه فيتـــ، داره بـــني كتبـــهيف

صــدوق كثــري الغلــط ثبــت يف كتابــه (:، وقــال ابــن حجــر) لــني صــاحب حــديثفيــه: (الــذهيب 

 -عنـد التحقيـق-هذا جتاوز من صاحل جزرة فالرجل:ُقلت،)فيه غفلة،وكذبه صاحل جزرةوكانت 

   ن لينزل عن درجة الصدوق فكيف يستقر يف الدرك األسفل من اجلرح؟مل يك

 روى لـه ، كاتـب الليـث بـن سـعد،،أبـو صـالح المـصري،عبد اهللا بن صـالح :خالصة حاله 

ًوالرجل روى لــه اإلمــام البخــاري تعليقــا فهــو ،،ًالبخــاري تعليقــا وأبــو داود والرتمــذي وابــن ماجــة

ويف اجلملــة مــا هــو بــدون نعــيم : ال الــذهيب يف ميزانــه قــ ،ٌعلــى األقــل مرضــى عنــه عنــد البخــاري

 ولكــل ،ن ســعيد، وحــديثهم يف الــصحيحنيبــن محــاد، وال إمساعيــل بــن أيب أويــس، وال ســويد بــ

وعلــى هــذا .مــنهم منــاكري تغتفــر يف كثــرة مــا روى، وبعــضها منكــر واه، وبعــضها غريــب حمتمــل

 :وعبـارة ابـن عـدي .عيفضلثقـات فـأنه صدوق إال إذا أتى مبا خيالف غـريه مـن ا : فالخالصة

َ يقــع يف حديثــه يف أسـانيده ومتونــه غلــط، وال يتعمــد ََّ◌هـو عنــدي مــستقيم الحــديث إال أنهو

ِالكذب وقد روى عنه حيىي بن معني كما ذكرت
َ  فهـو مـستقيم ،، يقصد منها بيـان جممـل حلالـهَْ

ــــة ه وتعــــين أنــــ،احلــــديث ــــه والغلــــط الواقــــع يف ،صــــدوق يف اجلمل نــــه تعــــرف بعــــرض  ومتوأحاديث

 مث يفيـد ابـن عـدي أن ، ويـرد مـا تبـني غلطـه، فيقبل مـا وافـق،األحاديث على أحاديث الثقات



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٢٠

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 فهــو ال يتعمــد الكــذب مجلــة ،الغلــط الواقــع يف املتــون واألحاديــث لــيس املــراد منهــا أنــه يكــذب

  )١(  ولو وجد فيه شيئا لرتك الرواية عنه، ورواية ابن معني عنه تزيده،وتفصيال

َبد اهللا بن نافع قد روى عن مالك غرائب وروى عن غيره من أهل المدينـة، وهـو ع -١٥
َفـي رواياتـه مـستقيم الحـديث، وإذا روى عنـه مثــل عبـد الوهـاب بـن بخـت هـذا الحــديث  َ

َ ألن أبـا عبـد الـرحيم قـد روى عـن عبـد الوهـاب عنـه، )٢(جاللتـه يكون ذلك دليال علـى  َ

َوأبو عبد الرحيم اسمه خالد بن أب   .)٣(ي يزيد حراني ثقة َُ

ــه  كــان  ،قا فيــهكان ضــي،مل يكــن صــاحب حــديث: د بــن حنبــل  عــن أمحــ:أقــوال النقــاد في

عــن و . احلــديث بــذاكيفمل يكــن  و، مالــكبــرأيكــان يفــىت أهــل املدينــة  و،صــاحب رأى مالــك

كــان قــد لــزم مالــك بــن أنــس لزومــا شــديدا ال : قــال حممــد بــن ســعد  و.ثقــة: حيــىي بــن معــني 

لــــيس : قــــال أبــــو حــــامت  و.ال بــــأس بــــه: قــــال أبــــو زرعــــة  و.هــــو دون معــــن و، أحــــديقــــدم عليــــه

 موضـــع يف و.يف حفظـــه شـــيء: قـــال البخـــاري  و.كتابـــه أصـــح و، هـــو لـــني يف حفظـــه،باحلـــافظ

 موضـع يفقـال  و.ليس به بأس: قال النسائي  و.كتابه أصح و،)٤(ينكر ويعرف حفظه: آخر 

قيم  رواياتـــه مـــستيفهـــو  و،عـــن مالـــك غرائـــبروى : قـــال أبـــو أمحـــد بـــن عـــدى  و.ثقـــة: آخـــر 

إذا حـــدث مـــن  و،كـــان صـــحيح الكتـــاب: قـــال  و،"الثقـــات " ذكـــره ابـــن حبـــان يف و.احلـــديث

 قال احلافظ يف �ـذيب التهـذيب .الباقون و،"األدب  " يف البخاري روى له .حفظه رمبا أخطأ

                                                 

، ا�ـــروحني ٣٠٩ / ٢: ، التـــاريخ الـــصغري٢١٣ / ٥، التـــاريخ الكبـــري ٤٣٨ / ٥طبقـــات ابـــن ســـعد )  ١(

 ١ الكاشف ،٥١٤ – ٥١٣ / ٢، ميزان االعتدال ١٨٣ / ٥ اجلرح والتعديل ،٢٠ / ٢والضعفاء 

ـــــضعفاء ٦٠٢/  ـــــب التهـــــذيب ،٥٢ - ٥١ / ٦، �ـــــذيب التهـــــذيب ٣٦٠ / ١، املغـــــين يف ال  تقري

 .١٥ / ٢، شذرات الذهب ٢١٦ تذهيب الكمال  خالصة،٣٢٦

 .والصواب ما أثبته كما نقله الذهيب وابن حجر) حاله ( يف املطبوعة    )  ٢(

 ٥/٣٩٩الكامل   )  ٣(

 .٤١١الوسيط . تعرف وتنكر أي يأيت مرة باملشاهري أي األحاديث املعروفة ومرة باملناكري: قوهلم  )  ٤(

 مرة باألحاديث املعروفة ومرة باألحاديث املنكرة، فأحاديثه حتتاج أنه يأيت: واملعىن: العرت / وقال د

 ١١٤ منهج النقد. إىل عرض وموازنة بأحاديث الثقات املعروفني



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٢١

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

واة عنــــه عبــــد  الــــريف و،مل يدركــــه و، شــــيوخه هــــشام بــــن عــــروةيف" الكمــــال " ذكــــر صــــاحب ( 

  فإنـــه مــات قبـــل ســـنة مخـــس، إدراك الـــصائغ لزمانــه نظـــريف بـــل ، ذلــكيف و،الوهــاب بـــن خبـــت

قـــــال .تبعـــــه عبـــــد الغـــــين و،محـــــد بـــــن عـــــدى ذلـــــك أبـــــو أيفالـــــواهم : قلـــــت  ) .مئـــــة وعـــــشرينو

 و قـــال ابـــن معـــني ملـــا ســـئل مـــن الثبـــت يف.فـــأرجو" املوطـــأ " و أمـــا ،يف حفظـــه شـــيء:البخـــاري

وقـــال أبـــو أمحـــد .ثقـــة:قـــال العجلـــيو.عبـــد اهللا بـــن نـــافع ثبـــت فيـــه و :لمث قـــا، فـــذكرهم،مالـــك

 بــرأيكــان عبــد اهللا بــن نــافع أعلــم النــاس :  أمحــد يقــول كــان و.لــيس باحلــافظ عنــدهم:احلــاكم

و كـــان :داود قــال أبــو . كــان حيفـــظ حــديث مالــك كلـــه مث دخلــه بــآخرة شـــك،حديثــه ومالــك

و مسعــت أمحــد بــن :قــال .ا دل علــى مالــككان رمبــو،كــان صــاحب فقــه و، عاملــا مبالــكعبــد اهللا

عنــده عــن : عــن حيــىي أنــه قــال بلغــين:قــال  و،حديثــه و،كــان أعلــم النــاس مبالــك: صــاحل يقــول 

هو ثقــة مل يرضــوا حفظــه،و:و قــال اخلليلــي.يعتــرب بــه: قــال الــدارقطين.عــون ألــف مــسألةمالــك أرب

 حفظــــه يف : لبخــــارياقــــال :لــــذهيبوقــــال ا.روى عنــــه حــــديثني أو ثالثــــة والــــشافعيأثــــىن عليــــه 

قــال و ، حفظــه لــنييف ،ثقــة صــحيح الكتــاب: ابــن حجــر وقــال،ثقــة: قــال ابــن معــني و.شــيء

ِِوقد أخطأ اإلمام أبو أمحد بن عدي يف تـرمجته:الذهيب يف السري
َ َ ََ َْ ِ ٍّ ْ َِ

ُ َ َ َ َ َُ َُ ِ َ ْ ْ ُ خطأ ال حيتمـل منـه،َ ْ
ِ
ُ َ َُْ َ ًَ ُوذلك أنـه َ ََّ َ

َِ َ
َمل يـــرو يف تـرمجتــه ســوى

ِ ِ ِ
ََ ْ َْ ِ ِ َ ِ حــديث واحــد، فــساقه بإســناده إىل عبــد الَْ ٍ ِ

ْ َْ َ ِ ِِ ِ َ ْ ِ َ ََ
ِ

َ
ٍ

ِّوهــاب بــن خبــت املكــي،َ ِّ
َ

ٍ ُْ ِ ِ َّ ْعن َ َ
ِعبد اهللا ِ

ٍ بن نافع،َْ ِ َ َعن هـشام بـن عـروِ ْ ُ َِ ِ َ
ِ

ِة، عـن أبيـهْ
ِْ َ ْ َ َفـذكر ،..َ َ َ ًحـديثاَ ْ

ِ
َمث إنـه قـال.َ َُ ُ َِّ ِوإذا روى عـن عبـد :َّ

َْ َْ ََ ََ ِ

ِاهللا مثــل عبــد الوهــاب َّ َ
ِ
َْ ُ ْ ِ ٍبــن خبــت، ِ ُْ ُيكونِ ْ ُ ِ ذلــك دلــيال علــى جاللتــه،َ ََِ ًَ َ َ َْ

ِ َِ ِوهــو مــن روايــة الكبــار عــن َ َ ِ َِ َ ْ
ِ ِ ِ

َ ََ ُ
ِالصغار َ ُقـلت.ِّ َمن أين ميكن أن يـروي عبد اهللا بـن نـ:ُْ ُ َ ُ َ

ِ ِ ُِ ْ َْ ِ َْ ْْ َ ٍافع الـصائغ عـن هـشام،َُْ َ
ِ ِ

ْ َ ُ ِ َّ ٍومل يأخـذ عـن أحـد ٍ
َ ْ ََ َ ْ ُ ْ َْ َ

ٌحىت مات هشام َ
ِ

َ َ َْومن أي ؟ ََّ ْ
ِ
َْن ميكن أن حيـدِّث عبـَ َ َُ ْ َ ُ َ

ِ ِِد الوهـاب عـن الـصائغ،ُْ َّ ِ َ ِ َّ َ ْوإمنا ولـد الـصائغ بـعـد ُ َ ُ ِ َّ َ
ِ
ُ َََِّ

َمــوت عبــد الوهــاب بــأعوام عديــدةَ؟إمنا عبــد اهللا بــن نــافع املــذكور يف احلــديث مــوىل ابــن عمــر َ ُُ َ َ َِ ْ ْ ْ ْ َْ ْ ْ َْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِِ َُّ ْ

َ
ٍ َ ُ

ِ ُ ََ ِ ٍ ٍ
َ َْ َ ِ ِ َّ ِ 

عن أيب عبـــد ،هـــنيًوســـاق لـــه حـــديثا مـــن وجره ابـــن عدي،وقـــد ذكـــ:وقـــال فـــي الميـــزان .)١(

عن عبــد اهللا بــن نــافع، عــن هــشام بــن عــروة، فــذكر ،عن عبــد الوهــاب بــن خبــتالــرحيم احلــراين،

                                                 

 .٣٧٤ ،١٠/٣٧٣السري   )  ١(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٢٢

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

فـإن هـذا لعلـه عبـد اهللا بـن نـافع، مـوىل ابـن : ووهم ابن عـدي.ًحديثا يف التعوذ من النار والقرب

  .)١( .بن خبتعمر، فإن الصائغ إمنا ولد بعد موت عبد الوهاب 

 وعبـارة ابـن ، يف حفظـه لـني،ثقـة صـحيح الكتـاب:   أنـه كمـا قـال ابـن حجـر  :خالصة حالـه

 ويف ، صـحيح الكتـاب واملقـصود هنـا بالكتـاب املوطـأ،حجر تشري إىل كل ما قيل فيه فهو ثقـة

 ،كــان صــاحب رأى مالــك و، كــان ضــيقا فيــه،حفظــه لــني  إشــارة أنــه مل يكــن صــاحب حــديث

 وكـــأن الـــذي شـــغله عـــن احلفـــظ ، املدينـــة بـــرأي مالـــك كمـــا قـــال اإلمـــام أمحـــدكـــان يفـــىت أهـــلو

 ولــو تفــرغ مثــل هــذا ،روى عنــه أربعــون ألــف مــسألةقيــل إنــه حــىت اشــتغاله بفقــه اإلمــام مالــك 

عبــد اهللا بـن نــافع قــد روى عــن : وعبـارة ابــن عـدي،لتثبتأعلـى درجــات اللحـديث لكــان يف 

 ،َنـــة، وهـــو فـــي رواياتـــه مـــستقيم الحـــديثمالـــك غرائـــب وروى عـــن غيـــره مـــن أهـــل المدي

 فــــيمكن فهمهــــا يف إطــــار أنــــه صــــاحب مالــــك وانفــــرد بروايــــات كثــــرية عنــــه خاصــــة يف املــــسائل

مث خيــــتم ابــــن عـــــدي  كــــالم ابــــن عــــدي االنفــــراد ال غــــري، وكــــأن املقــــصود بغرائــــب يف،الفقهيــــة

ن ذكـر ابـن  فهـي خالصـة حلالـه يف احلـديث بعـد أَوهو في رواياتـه مـستقيم الحـديث،:بقوله 

 فاليـس لـه مـا ينكـر ،ثيقـه فهـو مـستقيم احلـديث وتعـين هنـا تو،عدي حالـه يف الفقـه مـع مالـك

 هـي عبـارة يف ، خاصة أنه ساق عبارة أخرى بعد ذلك يصرح فيهـا جباللتـه،عليه أو خيالف فيه

 .قمة درجات التوثيق

َولعبــــد الــــرحمن بــــن أبــــي اْلمــــوالي أحاديــــث غيــــر مــــا ذكــــرت، وهــــو مــــس -١٦ َ
ِ
َ

تقيم َِ

الحــديث والــذي أنكــر عليــه حــديث االســتخارة وقــد روى حــديث االســتخارة غيــر واحــد 

ُّمن أصحاب النبي  َِّ ِكما رواه ابن أبي اْلموالي
َ َ

َِ )٢(.  

عــن يف روايــة  و.صــاحل: بــن معــني او عــن .ال بــأس بــه:عــن أمحــد بــن حنبــل :أقــوال النقــاد فيــه 

قــال  و. صــدوق،ال بــأس بــه:وقــال أبــو زرعــة.ةثقــ :النــسائيو ،الرتمــذيو  وأيب داود،،بــن معــنيا

ذكـره ابـن و.صـدوق: بـن خـراش وقـال ا.و هـو أحـب إىل مـن أىب معـشر،بـهال بـأس : أبو حـامت 

                                                 

 .٢/٥١٤ميزان االعتدال   )  ١(

 ٥/٥٠١الكامل   )  ٢(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٢٣

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 الرتمـــــذيلـــــيس لـــــه عنـــــد و.روى لـــــه اجلماعـــــة ســـــوى مـــــسلم.خيطـــــىء:الثقات،وقـــــال  يفحبـــــان 

عن ،الـــبقـــال أبـــو ط: حلـــافظقـــال ا.أعلـــمواهللا ، حـــديث االســـتخارةماجـــة غـــريابـــن  والنـــسائيو

 االســـتخارة لـــيس أحـــد يرويـــه يفعن جـــابر ،وى حـــديثا منكـــرا عـــن ابـــن املنكـــدركـــان يـــر:أمحـــد

:  ابــن حجــر   وقــال،ثقــة:   وقــال الــذهيب ،)١(قــد أخرجــه البخــاري:وقــد رد الــذهيب فقــال.غــريه

  .)٢(صدوق رمبا أخطأ 

  ، مـسلماجلماعـة سـوى وقـد روى لـه ،مجهور النقـاد علـى توثيقـه وقبـول حديثـه: خالصة حاله 

 مـع أنـه قـد رواه غـري ،محد مـن أنـه روى حـديثا منكـرا فمقـصوده التفـرد ال غـريأأما كالم اإلمام 

وكلهـــا أربعـــة أحاديـــث  وقـــد ذكـــر لـــه ابـــن عـــدي ،- رضـــوان اهللا علـــيهم–واحـــد مـــن الـــصحابة 

ه،مث ثــىن بكـالم ابـن معــني  وقـد صـدر ابــن عـدي ترمجتـه بقـول اإلمــام امحـد ال بـأس بـ،صـحيحة

وقـــد روى حـــديث :  ودافـــع عنـــه قـــائال ،ُكـــر لـــه حـــديث االســـتخارة الـــذي أنكـــر عليـــهمث ذثقـــة،

ُّاالســـتخارة غـــري واحـــد مـــن أصـــحاب النـــيب  ِ َّ،مث يـــرد الكـــالم ، وكـــأن ابـــن عـــدي يـــرى توثيقـــه 

 أي لــيس ، وهـذا وصـف زائـد ألحاديـث الثقـة، مث يـصفه بأنـه مـستقيم احلــديث،الـذي قيـل فيـه

  .يم فحديثه مستق،له ما ينكر عليه

  

ُعكرمة مولى ابن عباس لم أخرج هاهنا مـن حديثـه شـيئا ألن الثقـات إذا رووا عنه  -١٧ َْـ َ ِ ُ َ

ٌفهو مـستقيم الحـديث إال أن يــروي عنه ضـعيف فيكـون قـد أتـي مـن قبـل ضـعيف ال مـن  ِ َ ُ َْـ َ ِ ْ َ ْ َ َّ

ُقبله ولم يمتنـع األئمـة مـن الروايـة عنه وأصـحاب الـصحاح أدخلـوا أحاديثـه إذا روى عنه ْـُ َْـ ََ ِ 

                                                 

ِ باب الدعاء ع، كتاب الدعوات،أخرجه البخاري يف صحيحه  )  ١( ِ
َ ُّ ُ ِند االستخارة َ

َ َ
ِ ِ
ْ َ  ٦٣٨٢، ح ٨/٨١ْ

 .من طريق ابن أيب املوايل عن جابر

ّ، التـرمذي٥/٣٥٥، التاريخ الكبري٣٥٩ /٢،تاريخ الدوري ٤١٥ /٥: طبقات ابن سعد  )  ٢( ْ
ِ ِ ِّ :٢ 

 ١٠: ،تاريخ بغداد١٤٤، ثقات ابن شاهني ٩١ /٧، الثقات ٢٩٢ / ٥: ،اجلرح والتعديل.٣٤٦/

، �ذيب ٥٩٢ /٢، ميزان االعتدال٦٤٦ / ١، الكاشف ١٧/٤٤٦، �ذيب الكمال ٢٢٦/

 .٢٨٣ / ١:  شذرات الذهب،٣٥١، التقريب ٢٨٢ /٦: التهذيب



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٢٤

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

َثقة في صحاحهم، وهـو أشـهر مـن أن يحتـاج أن أجـرح حـديثا مـن حديثـه، وهـو ال بـأس  َ
ِ

  .)١(به 

طلبـت العلـم أربعـني :  يقول ،مسعت عكرمة: ن عبد الرمحن بن حسان ع  :أقوال النقاد فيه 

قيـل :  عـن مغـرية ،قـال جريـر بـن عبـد احلميـد و. الـداريفابـن عبـاس  وكنت أفىت بالبـاب و،سنة

بـــد اهللا قـــال مـــصعب بـــن ع و. عكرمـــة،نعـــم: تعلـــم أحـــدا أعلـــم منـــك قـــال : جبـــري لـــسعيد بـــن 

مـا خلـف :  قـال إبـراهيم ، فلمـا قتـل سـعيد بـن جبـري،تزوج عكرمـة أم سـعيد بـن جبـري:الزبريى 

مــا بقــى أحــد أعلــم بكتــاب :  يقــول الــشعيبمسعــت : قــال إمساعيــل بــن أىب خالــد  و.بعــده مثلــه

 ،احلــرام احلــسن وأعلــم النــاس بــاحلالل:  عــن قتــادة ،كنيقــال ســالم بــن مــس و.اهللا مــن عكرمــة

قال الربيـع  و.،قال سعيد بن أىب عروبة و.أعلمهم بالتفسري عكرمة و،أعلمهم باملناسك عطاءو

ال :  قـال ، عكرمـةيف الـرأي سـيءمالـك بـن أنـس ـ : هـو ـ يعـىن  و :الـشافعيبـن سـليمان عـن 

 عـــن ، عـــن إبـــراهيم بـــن ميـــسرة،ن أيـــوب عـــ،قـــال محـــاد بـــن زيـــد و.أرى ألحـــد أن يقبـــل حديثـــه

قــال أبــو  و.كــف مــن حديثــه لــشدت إليــه املطايــا و اهللاىلــو أن مــوىل ابــن عبــاس اتقــ: طــاووس 

قـال  و. حيـتج بـه،نعـم: حيـتج حبـديث عكرمـة ؟ فقـال : قلـت ألمحـد بـن حنبـل : بكر املـروذى 

 عبــاس أو فعكرمــة أحــب إليــك عــن ابــن: قلــت ليحــىي بــن معــني  : الــدارميعثمــان بــن ســعيد 

: فعكرمة أو سعيد بن جبـري ؟ فقـال :  قلت .مل خيري و،كالمها: عبيد اهللا بن عبد اهللا ؟ فقال 

ســألته عــن عكرمــة بــن  و: قــال .عبيــد اهللا أجــل مــن عكرمــة:  قــال عثمــان .مل خيــري و،ثقــة وثقــة

كالمهــا : هــو أصــح حــديثا أو عكرمــة مــوىل ابــن عبــاس ؟ فقــال :  قلــت .ثقــة:  فقــال ،خالــد

 يفإذا رأيــت إنــسانا يقــع :  عــن حيــىي بــن معــني ،قــال جعفــر بــن أىب عثمــان الطيالــسى و.انثقتــ

مسعــت علــى ابــن : قــال يعقــوب بــن شــيبة  و. محــاد بــن ســلمة فا�مــه علــى اإلســالميف وعكرمــة

 . كــان عكرمــة مــن أهــل العلــم، مــواىل ابــن عبــاس أغــزر مــن عكرمــةيفمل يكــن : املــديىن يقــول 

 : البخــاريقــال  و. ممــا يرميــه بــه النــاس مــن احلروريــةبــريء ، ثقــة،عيتــاب ،مكــي : العجلــيقــال و

قـال عبـد الـرمحن بـن أىب  و.ثقة : النسائيقال  و.هو حيتج بعكرمة وليس أحد من أصحابنا إال

                                                 

 ٦/٤٧٧الكامل   )  ١(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٢٥

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

حيـتج حبديثـه :  قلـت .ثقـة: كيف هو ؟ قال : سألت أىب عن عكرمة موىل ابن عباس : حامت 

مالــــك  واألنــــصاري أنكــــر عليــــه حيــــىي بــــن ســــعيد الــــذي و.نعــــم إذا روى عنــــه الثقــــات: ؟ قـــال 

عكرمـة  و،عكرمـة وشـعبة ومسيـع وكريـب: فمواىل ابن عبـاس ؟ فقـال :  قيل ألىب ،فلسبب رأيه

: ســــعيد بــــن جبــــري أيهمــــا أعلــــم بالتفــــسري ؟ فقــــال  وســــئل أىب عــــن عكرمــــة و: قــــال .أعالهــــم

 حبديثـه األئمـة القـدماء احـتج: قال احلاكم أبو أمحد  و.أصحاب ابن عباس عيال على عكرمة

احـتج بـه  و، روى لـه مـسلم مقرونـا بغـريه.لكن بعض املتأخرين أخرج حديثه من حيز الـصحاح

كـان  والقـرآن و،كان من علمـاء زمانـه بالفقـه: قال  و،"الثقات  " يفذكره ابن حبان  و.الباقون

ن يعــرج علــى ال جيــب ملــن شــم رائحــة العلــم أ و.عكرمــة مــن أعلــم النــاس: جــابر بــن زيــد يقــول 

 ألن مـن ،قول يزيد بن أىب زياد ـ يعىن املتقدم ـ ألن يزيد بن أىب زياد لـيس ممـن حيـتج بنقـل مثلـه

 يفالفقــه  وعكرمــة محــل عنــه أهــل العلــم احلــديث و: قــال .احملـال أن جيــرح العــدل بكــالم ا�ــروح

 " يفة قــــال ابــــن منــــد و. إال بدعابــــة كانــــت فيــــهبــــشيءمــــا أعلــــم أحــــدا ذمــــه  و،األقــــاليم كلهــــا

حـدثوا  و نفسه فقد عدله أمـة مـن نـبالء التـابعني فمـن بعـدهميفأما حال عكرمة " : صحيحه 

 روى عنــه زهــاء ثــالث مئــة رجــل مــن ،األحكــام والــسنن واحتجــوا مبفاريــده ىف الــصفات و،عنــه

هـذه منزلـة ال تكـاد توجـد  و،رفعـائهم والبلدان منهم زيادة على سبعني رجال من خيار التـابعني

مل يـستغنوا  و، على أن من جرحـه مـن األئمـة مل ميـسك مـن الروايـة عنـه،أحد من التابعنيلكثري 

إمامــا بعــد إمــام إىل وقــت  وحيــتج بــه قرنــا بعــد قــرن وكــان يتلقــى حديثــه بــالقبول و،عــن حديثــه

أخرجــوا  وخطأه مــن صــوابه،ميــزوا ثابتــه مــن ســقيمه،و وصحيحاألئمــة األربعــة الــذين أخرجــوا الــ

احتجـوا  و فـأمجعوا علـى إخـراج حديثـه،النـسائي و،أبـو داود و،مـسلم و،بخـاريال: هـم  و،روايته

  . )١( .عدله بعدما جرحه و،قد أخرج عنه مقرونا و، على أن مسلما كان أسوأهم رأيا فيه،به

                                                 

 / ٢ و٢٥٨، ٢٥٧ / ١، التاريخ الصغري ٢٨٠: ، طبقات خليفة٢٨٧ / ٥طبقات ابن سعد   )  ١(

، اجلرح ٥ /٢خ الفسوي ، تاري٤٢٩، ٤٢٤: مقدمة فتح الباري،٢/١٤٥ معرفة الثقات ،١١٩

، ٣٤٧ - ٣٢٦ / ٣، حلية األولياء ٧٠طبقات الشريازي ،٥/٢٣٠الثقات ، ٧ / ٧والتعديل 

: �٢٠/٢٦٤ذيب الكمال ، ٢٦٥ / ٣، وفيات األعيان ٣٤٠ / �١ذيب األمساء واللغات 

  = ، تذكرة٢ / ٤٩ / ٣تذهيب التهذيب ،٢/٣٩٧ الكاشف ،٥/١٢سري أعالم النبالء ،٢٩٢



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٢٦

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

َِعكرمــة روى لــه اجلماعة :خالصــة حالــه  ْ لــيس أحــد مــن أصــحابنا إال : (قــال البخــاري قــد و،ِ

: ، وقــال العجلـي وأبــو حـامت والنــسائي وابـن حجــر)ثبـت: (هيب  وقـال الــذ،)وهـو حيـتج بعكرمــة

ثبـت عــامل بالتفـسري، مل يثبـت تكذيبـه عــن : (، وزاد ابـن حجـر)ُحيـتج بــه:(زاد أبـو حـامت ) ثقـة(

ُعكرمة موىل ابن عباس مل أخـرج هاهنـا : أما عبارة ابن عدي  ،)ابن عمر وال تثبت عنه بدعة َ
َمــن حديثــه شــيئا ألن الثقــات إذا روو ُا عنــه ِ ٌ إال أن يـــروي عنــه ضــعيف فهــو مــستقيم الحــديثَْ ِ

َ ُ َْ َ ِ ْ َ ْ َ َّ

ُفيكون قد أيت من قبل ضعيف ال من قبله ومل ميتنع األئمة من الرواية عنـه وأصـحاب الـصحاح  َْ
َأدخلوا أحاديثه إذا روى عنه ثقة يف صحاحهم، وهو أشهر من أن حيتاج أن أجـرح حـديثا مـن 

ِ ُ َْ َ ِ

هو مـستقيم احلـديث إذا روى الثقـات : أوالها :  فهي ذات دالالت ،َحديثه، وهو ال بأس به

 أما إذا روى الضعفاء عنه فالـضعف لـيس مـن جهتـه وإمنـا مـن جهـة الـضعيف الـذي روى ،عنه

أو مــا ينكــر عليــه طاملــا روى عنــه ، ومعــىن عبــارة مــستقيم هنــا أي لــيس لــه مــا خيــالف فيــه،عنــه

أن :  ثالثهـا .رواية عنه وهذا يعين قبول حديثـه يف اجلملـةأن األئمة مل ميتنعوا من ال: ثانيها .ثقة

 .أصـــحاب الـــصحاح أدخلـــوا أحاديثـــه يف كتـــبهم إذا روى عنـــه ثقـــة وهـــذا يعـــين توثيقـــه عنـــدهم

أن شــهرته طبقــت اآلفــاق فلــم جيــرح ابــن عــدي حــديثا مــن أحاديثــه ذلــك أنــه وضــع : رابعهــا 

 وتعــين أنــه ال بــأس بــه: نــد ابــن عــدي أن حالــه العــام ع:  خامــسها .القاعــدة العامــة ألحاديثــه

واجلمهــور مــن النقــاد علــى قبــول حديثــه وتوثيقــه إال أن اإلمــام مالــك جرحــه :  قلــت .صــدوق

 وحكــي عنــه أنــه كــان يقــف ببــاب األمــراء يأخــذ ،نــسبه الــبعض إىل مــذهب اخلــوارجو ،بكــالم

 .كل هذا جعل البعض ينزله من درجة الثقة ،األموال

ن عمــــار غ -١٨ َ وهــــو مــــستقيم الحــــديث إذا روى عنــــه ....يــــر مــــا ذكــــرتْــــولعكرمــــة ب
  .)١(ثقة

                                                                                                                            

 تقريب ،٢٦٣ / ٧، �ذيب التهذيب ٩٣ / ٣، ميزان االعتدال ٩٥  /١ احلفاظ =

، ٢٧٠: ، خالصة تذهيب الكمال٣٧، طبقات احلفاظ ١٦٣ / ١ النجوم الزاهرة ،٣٩٧التهذيب

 ٣٢٦، ٣٢٥ / ١، شرح العلل ١٣٠ / ١، شذرات الذهب ٣٨٠ / ١طبقات املفسرين 

 ٦/٤٨٦الكامل   )  ١(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٢٧

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

مـضطرب : عكرمـة بـن عمـار :  عـن أبيـه ، قال عبد اهللا بن أمحد بـن حنبـل:أقوال النقاد فيه 

 مــضطرب احلــديث ،عكرمــة بــن عمــار: قــال أيــضا عــن أبيــه  و.احلــديث عــن حيــىي بــن أىب كثــري

: قال أبـو زرعـة الدمـشقى  و.مة صاحلاكان حديثه عن إياس بن سل و،عن غري إياس بن سلمة

 .عكرمة ابن عمار عن حيىي بـن أىب كثـري و،مسعت أمحد بن حنبل يضعف رواية أيوب بن عتبة

 عـن حيـىي بـن ،قـال أبـو بكـر بـن أىب خيثمـة و.ثقة:  عن حيىي بن معني ،قال معاوية بن صاحلو

 .كـان حافظـا و،ن أميـاكا:  عن حيىي بن معني ،قال أبو حامت و. ليس به بأس،صدوق: معني 

 ،أحاديــث عكرمـة بــن عمـار عــن حيـىي بــن أىب كثـري ليــست بــذاك:  عــن أبيـه ،قـال ابــن املـديىنو

 عــن علــى ابــن ،قــال حممــد بــن عثمــان بــن أىب شــيبة و .منــاكري كــان حيــىي بــن ســعيد يــضعفهما

 : و قـال البخـاري.ثقـة : العجلـي وقـال .كـان عكرمـة بـن عمـار عنـد أصـحابنا ثقـة ثبتـا:املديين

 : قـــال أبـــو عبيـــد اآلجـــري و.نـــده كتـــابمل يكـــن ع و،مـــضطرب يف حـــديث حيـــىي بـــن أىب كثـــري

يف حديثــــه عــــن حيــــىي بــــن أىب كثــــري  و،ثقــــة:  فقــــال ،ســــألت أبــــا داود عــــن عكرمــــة بــــن عمــــار

قـــال أبـــو  و.لـــيس بـــه بـــأس إال يف حديثـــه عـــن حيـــىي بـــن أىب كثـــري: و قـــال النـــسائي .اضـــطراب

بـــن أىب كثـــري يف حديثـــه عـــن حيـــىي  و،رمبـــا دلـــس و،يف حديثـــهرمبـــا وهـــم  و،كـــان صـــدوقا: حـــامت 

أمحــــد بــــن حنبــــل إال أن حيــــىي القطــــان ضــــعفه يف  و،و وثقــــه حيــــىي بــــن معــــني.بعــــض األغــــاليط

 .ثقـة: قـال الـدارقطىن  و.قـدم مالزمـا علـى عكرمـة بـن عمـار و،أحاديث عـن حيـىي بـن أىب كثـري

روى لـه  و،غـريه و"اليـدين يف الـصالة رفع " روى له يف  و"الصحيح  " يف البخارياستشهد به 

 ،يف روايتـه عــن حيــىي بـن أىب كثــري اضــطراب: قــال  و،"الثقــات " ذكــره ابــن حبـان يف  و.البـاقون

   .كان حيدث من غري كتابه

ـــه  ار :خالصـــة حال ـــن عم َّـــعكرمـــة ب ِ ْ ار اليمـــامي،ِ ِأبو عم
َ َ ـــ ـــه  ،،مـــن صـــغار التـــابعنيَّ استـــشهد ب

أحاديــث عكرمــة بــن عمــار عــن : (قــال ابــن املــديين و،قونروى لــه البا و،البخــاري يف  الــصحيح

، )مــضطرب يف حــديث حيــىي بــن أيب كثــري: (، وقــال البخــاري )حيــىي بــن أيب كثــري ليــست بــذاك



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٢٨

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

ًكــان صــدوقا، ورمبــا يف حديثــه وهــم، ورمبــا دلــس : (وقــال أبــو حــامت 
 ويف حديثــه عــن حيــىي ،)١(

قــال الــذهيب  و،)ثقــة: ( والــدار قطــين ، وقــال ابــن معــني والعجلــي)بــن أيب كثــري بعــض األغــاليط

صــدوق يغلــط ويف روايتــه عــن : (، وقــال ابــن حجــر)ثقــة إال يف حيــىي بــن أيب كثــري فمــضطرب:(

ومـا شـان الرجـل  قلت الجمهور على توثيقه ،)حيىي بن أيب كثري اضطراب، ومل يكن له كتاب

 أنـه ثقـة إال يف حيــىي ة والخالصـشـيء إال روايتـه عـن حيـىي بـن أيب كثـري فهـي الـيت فيهـا الكـالم،

 وقد أخرج له ابـن عـدي حـوايل مخـسة وعـشرين حـديثا مـن روايـة حيـىي ،بن أيب كثري فمضطرب

 :  وقول ابـن عــدي، بعـضها صـحيح واآلخـر منكــر بكـالم ابـن عـدي نفـسه، وغـريه،بـن أيب كثـري

  تعني أنه ثقة ألنه في مستهل ترجمتـه ذكـر كـالم،َوهو مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة

َ ثم عقـب بقولـه وهـو مـستقيم الحـديث إذا ،العلماء في توثيقه ثم ذكر جملة من أحاديثه
 أو يغلـط فيـه إذا روى عنـه ، فهـو مـستقيم الحـديث لـيس لـه مـا ينكـر عليـه،روى عنه ثقـة

 .)٢( ثقة   

ِوألبــي نــضرة العبــدي حــديث صــالح، -١٩
ن عبــد َ َعن أبــي ســعيد الخــدري وعــن جــابر ب ْــَ ِ َِ َ

ِ َ

ُوإذا حدث عنه ثقة فهـو مـستقيم الحـديث ولـم أر لـه شـيئا مـن األحاديـث  ا،همَّالله وغير َُ َْ َ
ُالمنكرة ألني لم أجد له إذا روى عنه ثقة حديثا منكرا فلذلك لم أذكر له شيئا ُ َُ ََْ َ ِ  )٣(.  

ـــه  ـــوال النقـــاد في ـــن معـــنياعـــن  و. مـــا علمـــت إال خـــريا:بـــن حنبـــل  اقـــال :أق  ،أبـــو زرعـــة و،ب

أبـــو :  فقـــال ،عطيـــة العـــويف وئل أىب عـــن أىب نـــضرةســـ: بـــن أىب حـــامت اال قـــ و.ثقـــة : النـــسائيو

و ذكـره ابــن .لـيس كــل أحـد حيـتج بـه و،احلـديث كثـري ،ثقـة: بـن ســعد اقـال  و. أحـب إيلنـضرة

                                                 

من أكثر من التدليس فلم : (، وهي ٤٢:  ص،ثة يف طبقات املدلسنيذكره ابن حجر يف املرتبة الثال)  ١(

 ).حيتج األئمة من أحاديثهم إال مبا صرحوا فيه بالسماع

، الثقــات ٧/١٠، اجلــرح والتعــديل ٢/١٤٤الثقــات تــاريخ ، ٤/١٢٣تــاريخ ابــن معــني روايــة الــدوري )  ٢(

 ،، ومـا بعـدها٧/٢٣٢، �ـذيب التهـذيب ٢/٣٣ الكاشـف ،٢٠/٢٥٦، �ذيب الكمال ٥/٢٣٣

 .٤٦٦تقريب التهذيب 

 ٨/٩٣الكامل   )  ٣(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٢٩

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

استــــشهد بــــه و كــــان ممــــن خيطــــىء، ....كــــان مــــن فــــصحاء النــــاس:و قــــال، الثقــــاتحبــــان يف 

قــال .و روى لــه البــاقون. األدبيفو ،مــام القــراءة خلــف اإليفو روى لــه ، الــصحيحيف البخــاري

ُقــــد أورده َو:الــــذهيب َ َ َْ ْ ّالعقيلــــي:َ
ِ
ٍوابــــن عــــدي يف كتابـيهمــــا، فمــــا ذكــــرا لــــه شــــيئا يــــدل علــــى لــــني  ،َُْ ُّْ َ َ

ِ َِ َُ َ ًَ َْ ْ َْ ُ َ َ َ َ ََ ٍِّ َِ ِ
ُ

ِفيه
ْ
أظـن ذلـك  و. لقومـه)١( كـان عريفـا:وقـال   الكامـل،يفأورده ابن عدى ...:احلافظ قال و.ِ

ُاإلمـام، املحـدِّث، :  وقال الذهيب يف الـسري ،البخاريو هلذا مل حيتج به ،يه ابن سعدملا أشار إل َ َُ ُ ِ

ُّالثـقة، أبو نضرة العبدي َِ
َْ َ ْ َ ُ ََُ    .)٢(ثقة  :   وقال  ابن حجر ،ثقة خيطىء:   وقال يف الكاشف ،ِّ

ُ عنـه َوإذا حـدث:مجهور النقاد علـى توثيقه،والـذي يهمنـا هنـا قـول ابـن عـدي : خالصة حاله  َْ
ُثقـة فهــو مــستقيم احلــديث ومل أر لــه شــيئا مــن األحاديــث املنكــرة ألين مل أجــد لــه إذا روى عنــه  ُ َُْ َ ِ َ َ

ُثقة حديثا منكرا فلـذلك مل أذكـر لـه شـيئا  ،وتعـين أنـه ثقـة  مـستقيم احلـديث إذا روى عنـه ثقـة،َ

وي تنكــر وتتمــة عبــارة ابــن عــدي توضــح جبــالء أن معــىن االســتقامة عــدم وجــود أحاديــث للــرا

  .عليه

ُقال البخاري م -٢٠ ّ ِ ُ َ ََحل بن محرز الـضبي سـمع أبـاَ ُ وائـل وإبـراهيم روى عنه وكيع،ْ َُوأبـو َْـ

ْقال الشيخ.نعيم   .)٣(ََُّيره وأرجو أنه مستقيم الحديث  ولمحل أحاديث وغ: َّ

 .كـان ثقـة: عـن أمحـدو.مل يكـن بـذاك و،كـان وسـطا:  عـن حيـىي بـن سـعيد :أقوال النقاد فيه 

 ســألت أيب: بــن أىب حــامت اقــال  و. ال بــأس بــه،ثقــة: يف روايــة و.صــاحل:  حيــىي بــن معــني عــنو

و كــان ،حيــتج بــه ال و، مــا حبديثــه بــأس.كــان آخــر مــن بقــى مــن أصــحاب إبــراهيم:ال  فقــ،عنــه

ـــه .شـــيخا مـــستورا قـــال  و.حيـــول مـــن هنـــاك:  فـــسمعت أىب يقـــول ،فاء الـــضعيف البخـــاريأدخل

                                                 

ِعريف وهو القيم بأمور القبيلة أَو اجلماعة من النَّاس يلي أُمورهم ويـتـعرف األمري منه َأحواهلم، فعيل   )  ١( ِ ِ ِ َِ ُ َُ ُ ْ ُُ َ ََّ ََ َ َِ َ َ ََ َْ َ َِ َْ ُ ِّ َ
ِ

ُمبعىن فاعل، والعرافة عمله َ ُ َ ََ
ِ ٍِ َ َْ

 .٩/٢٣٨ لسان العرب  .عمل إال حبقهوقد ورد حتذير من هذا ال.ِ

، اجلرح والتعديل ٤٣٩، معرفة الثقات ٣٥٥ / ٧، التاريخ الكبري ٢٠٨ / ٧الطبقات الكربى   )  ٢(

، الكاشف ٤/٥٢٩، سري أعالم النبالء ٥٠٨ /٢٨، �ذيب الكمال ٥/٤٢٠، الثقات ٨/٢٤١

، ٣٠٢ / ١٠هذيب �ذيب الت،٦٩ / ٤، تذهيب التهذيب ١٨١ /٤، ميزان االعتدال ٢٩٥ /٢

 .٣٨٧خالصة تذهيب التهذيب ،٥٤٦تقريب التهذيب 

 ٨/١٩٦الكامل   )  ٣(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٣٠

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 ابــن وقالصــدوق،: وقــال الــذهيب  ،"األدب  " يف البخــاريه  روى لــ.لــيس بــه بــأس : النــسائي

  )١( هال بأس ب:  حجر 

 :رة ابـــن عـــدي اعبـــو ، يف مرتبـــة الـــصدوق،مجهـــور النقـــاد علـــى قبـــول حديثـــه :خالصـــة حالـــه 

 ولـذلك مل يـذكر لـه ابــن ،ألنـه قليـل احلـديثتعـين أنـه لـيس لـه مـا ينكــر عليـه  مـستقيم احلـديث

  .ين أن الرجل ال بأس بهعن الوصف مبستقيم يكو وميكن أن ي،عدي أي حديث

  : إما مطلقا أو مقيدا الرواة املوصوفون بأن أحاديثهم مستقيمة: المبحث الثاني 

ُأظنه مـدينيا ويـقـال.أحمد بن خازم -١ َُ َ ََ �ِ ْ ُ ُّ ُمـزين معـافري مـصري، لـيس بـالمعروف، حيـدِّث عنـه : َُ ََْ ُ ُ ِ
ُ ْ َْ ْ

ِ
َ َْ ٌّ ٌِّ ِِ ِ

َ ُ ٌُّ َِ

َابن هليعة، 
َِ

ُ ٍوحيدِّث أمحد هذا عن عمرو بن دينارْ َ ُ
ِ ِ ْ َ َُ َ َْ َ َ ُ ْ َ ِ وعبد اللـه بـن دينـار وعطـاء، وابـن المنكـدر ،َُ ٍِ َ ْ ُ َ َ َْ ُ ُْ ٌْ َ َ ََ

ِ ِ َّ

ٍوصفوان بن سليم  ْ َُْ ُ ُ َ ْ َ   .)٢(بأحاديث عامتها مستقيمةَ

 .....مصري انتقل إىل األندلس، ومـات �ـا،:  قال صاحب بغية امللتمس :أقوال النقاد فيه 

قـال  ...تـوىف باألنـدلس وفيهـا ولـده،: أبو سعيد بن يونس وصـدر بـه يف املـصريني مث قـالذكره 

مـا أدري مـن أيـن وقـع لـه الظـن بأنـه : ًوقد ذكر كالم ابن عدي هذا معجبا منـه: بعض احلفاظ

ولعلــه ملــا رآه يــروى عــن هــؤالء املــذكورين ظنــه كــذلك، ولــيس كمــا ظــن وقــد عرفــه ابــن . مــديين

صـاحب ذاك اجلـزء الـذي رواه عنـه : وقـال الـذهيب .)٣(غريمها أو كما قال يونس وعبد الغين و

مات شـابا مبـصر، .مل يرو عنه سوى ابن هليعة. ولكنها نسخة حسنة احلال،ال يعرف.ابن هليعة

  .)٤(ومل أورده إال لذكر ابن عدي له 

الرجـــــل جمهـــــول،ليس بـــــاملعروف كمـــــا قـــــال ابـــــن عـــــدي،وال يعـــــرف كمـــــا عـــــرب :خالصـــــة حالـــــه

،وكال العبــارتني واحـد؛ النفــراد ابــن هليعـة بالروايــة عنـه،وابن عــدي عــرب عـن النــسخة الــيت الـذهيب

                                                 

، �ذيب الكمال ٨/٤١٣، اجلرح والتعديل ١٣١، كتاب الضعفاء ٢٠ / ٨التاريخ الكبري   )  ١(

ّحمل بضم أوله :قال ابن حجر  .٥٢٢،تقريب التهذيب ٣/٤٤٥، ميزان االعتدال ٢٧/٢٩١ ُ
 .موكسر ثانيه وتشديد الال

 ٨/٤٤٧الكامل    )  ٢(

 .١٧٤بغية امللتمس    )  ٣(

 ١/٩٥ميزان االعتدال    )  ٤(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٣١

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

رواهـا الرجـل عـن ابــن هليعـة بـأن أحاديثهــا مـستقيمة،وعرب عنهـا الــذهيب بأ�ـا حـسنة احلال،وقــد 

 وخنلــص بــأن عبــارة مــستقيم وجهــت إىل النــسخة الــيت رواهــا ،روى لــه ابــن عــدي حــديثا واحــدا

وهنـــا فـــرق بـــني ابـــن عـــدي بـــني الرجـــل ،وعـــرب عنهـــا الـــذهيب بأ�ـــا حـــسنة احلال.عـــن ابـــن هليعـــة

ونـــــسخته فأمـــــا هــــــو فلـــــيس باملعروف،وأمـــــا نــــــسخته الـــــيت رواهـــــا عــــــن ابـــــن هليعـــــة فأحاديثهــــــا 

مستقيمة،وعرب عنها الذهيب بأ�ا حـسنة احلـال بعـد أن وصـف الرجـل بأنـه ال يعـرف، ويـستفاد 

وحــال أحاديثــه،كما فــرق احملــدثون بــني احلكــم علــى مــن هــذا تفريــق العلمــاء بــني حــال الرجــل 

  .السند واحلكم على املنت

ْأظنه بصريا، حيدِّث عنه أهل األهواز، خيـالف الثـقـات يف روايتـه عـن  أحمد بن أبي أوفى -٢ ََ َ
ِ ِ

َ
ِ ِ ِِ َ ِّ ُ

ِ
َُ َُ ْ َْ ُ َ ُ َْ ُ �

َْشعبة، ٍوقد حدث عن غير شعبة بأحاديث مستقيمةُ ِ ِ
َ ََ ْ ُ َ ْ ََ َِ َْ ُ ِ َْ َ َ َّ ْ َحـدثـنا جعفـر بـن أمحـد بـن بـهمـرد  .....َ ْ ُ ْ ُْ َ َِ ْ َْ َْ َ ُ ُ َ ََ َّ

َالتــسرتي، حــدثنا معمــر بــن ســهل، حــدثنا أمحــد بــن أيب أوىف، قــال َْ َْ َُ ُْ ُْ َ َ ََّ ََّ َ ٍَ ْ َْ ُ َ ُّْ َِ ٍحــدثنا عبــاد بــن منــصور، : ُّ ُ َْ َُ ْ ُ ََّ َ َّ

ْعـــن عطـــاء، عـــن عائـــشة أنـهـــا قالـــت َ َ َ ََّ َ َ ِ
َ َ َ َقـــد رأيـتـــين أفــــرك اجلنابـــ: َْ ََْ ُ ُ َْ َِ ُْ َ ْ ِة مـــن ثــــوب رســـول اللـــه َ َِّ ِ

ُ َ
ِ

ْ َ ْ َ مث ال َُّ

ُأغــسل مكانــه َ َ َ ُ
ِ ْ َقــال ابــن عــدي.)١(َ ٌوهــذا احلــديث مــستقيم، :َ

ِ ِ
َ ْ َُ َُ ْ َ ر هــذا بأحاديــث َ َوقــد حــدث بغي ِ

َ ََِ َِ َ ِ َْــ َ َّ ْ َ َ
َمـــــستقيمة، ولـــــم أر فـــــي حديثـــــه شـــــيئا منكـــــرا إال مـــــا ذكرتـــــه مـــــن مخالفتـــــه علـــــى َ ًِ ِ ِ ِ ٍ ِِ ََِ ََ ُ ْ َ ُ َ ُ

ِ
ُ َُ ْ ْ َْ َ ِ

ً َ ْ ْ َ َ َ َْ شـــــعبة ََ ُ

ِِوأصحابه َ ْ ََ.)٢(   

ســاق لــه ابــن عــدي :  ذكــر الــذهيب يف امليــزان كــالم ابــن عــدي فيــه مث قــال:أقــوال النقــاد فيــه 

  .)٣(ثالثة أحاديث خبط يف إسنادها، واملنت صحيح 

 وأمــا أحاديــث شــعبة الــذي خيــالف فيهــا ،الرجــل ثقــة يف غــري أحاديــث شــعبة : خالصــة حالــه

ر شـــعبة بأحاديـــث ......واملقـــصود بعبــارة ابـــن عـــدي: قلـــت . فــضعيف َوقـــد حـــدث عـــن غي ِ
َ ْ ََِ َْ ُ ِ َْـــ َ َ َّ ْ َ َ

ٍمستقيمة ِ
َ َ ْ  وتتـضح عبـارة ابـن عـدي أكثـر ، أنـه حيـدث عـن غـري شـعبة بأحاديـث ال خيـالف فيهـاُ

                                                 

ِكنت أَغسله من ثـوب رسول الله «:رواه البخاري يف صحيحه بلفظ )  ١( ِ َِّ ِ
ُ َْ

ِ
ْ َ ُ ُ ْ ُ ْ ُ، فـيخرج إىل الصالة، وأَثـر ُ َُ َ

َِ َّ َ ِ ُ ْ ََ
ِِالغسل يف ثـوبه ْ َ ِ ِ ْ ِبـقع املاء» َ

َ ُ َ باب غ، كتاب الوضوء،َُ ُ ِسل املين وفـركه، وغسل ما يصيب من املرأَةَ
ْ ْ َْ ََ َ َ

ِ ِِ
ُ

ِ
ُ َ ِ َِ َْ ِّ ِ .

 .٢٣٠، ح ١/٥٥

 ٨/٤٤٧الكامل    )  ٢(

 ١/٨٤ميزان االعتدال    )  ٣(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٣٢

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 ،نـه مل خيـالف فيـه ال إسـنادا وال متنـابوصفه للحديث الذي ذكـره يف ترمجتـه بأنـه مـستقيم أي أ

  .وعلى هذا فاملراد مبستقيم هنا عدم املخالفة

  

وإبــراهيم اهلجــري هــذا حــدث عنــه ...كــويف إبــراهيم بــن مــسلم، أبــو إســحاق الهجــري -٣ 

َْشــعبة والثــوري وغريمهــا،  َ، وإمنــا أنكــروا عليــه كثــرة روايتــه عــن وأحاديثــه عامتهــا مــستقيمة المــتنُ َِّ

َعن عبد الله، وهو عندي ممن يكتب حديثهأيب األحوص  َّ َ .)١(.  

كـان إبـراهيم اهلجـري يـسوق احلـديث سـياقة جيـدة :  عن سفيان بن عيينة :أقوال النقاد فيه 

كـان  و،قـد أقـاموه يف الـشمس يـستخرج منـه شـيء ورأيـت إبـراهيم اهلجـري: عنه  و.على ما فيه

ـــد اهللا بـــن حممـــد املـــسندي عـــن ســـ.يلعـــب بالـــشطرنج ـــه كـــان يـــضعف إبـــراهيم :فيانوقـــال عب إن

 فـدفع إىل ،أتيـت إبـراهيم اهلجـري: قال عبد الرمحن بن بشر بـن احلكـم عـن سـفيان  و.اهلجري

هــذا عــن النــيب  و،هــذا عــن عبــد اهللا:  قلــت . فأصــلحت لــه كتابــه، فرمحــت الــشيخ،عامــة كتبــه

،ريمــا مسعــت حيــىي حيــدث عــن ســفيان عــن اهلجــ:قــال حممــد بــن املثــىن  و.هــذا عــن عمــر و. 

قــال  و.ضــعيف لـيس بـشيء: عـن حيــىي بـن معـني  و.كـان عبـد الــرمحن حيـدث عـن ســفيان عنـهو

 قــال ابــن . روى لــه ابــن ماجــة.ضــعيف: قــال النــسائي  و.لــني احلــديث لــيس بقــوى: أبــو حــامت 

و قـال .منكر احلديث: و قال البخاري .ضعيف: قال أبو زرعة  و،ليس حديثه بشيء: معني 

رفع أحاديـث وقفهـا :و قال البزار.منكر احلديث:و قال النسائي .يضعف يف احلديث:الرتمذي

القـصة املتقدمـة :  قـال ابـن حجـر .كان اهلجري رفاعـا: قال عبد اهللا بن أمحد عن أبيه  و.غريه

ابـن  و،عن ابن عيينة تقتضى أن حديثه عنه صحيح ألنه إمنا عيب عليـه رفعـه أحاديـث موقوفـة

 وقـال ابـن ،ضـعف:   وقـال الـذهيب ،مـن حـديث النـيب عيينة ذكر أنه ميز حـديث عبـد اهللا 

  .)٢(لني احلديث رفع موقوفات :  حجر 

                                                 

 ١/٣٤٨الكامل    )  ١(

 �ذيب الكمال ،١٣١ /٢ اجلرح والتعديل ،٣٢٦ /١التاريخ الكبري ،٣٤١ /٦الطبقات الكربى   )  ٢(

 .٩٤ ، تقريب التهذيب٢٢٥ /١ الكاشف ،٦٥ /١  ميزان االعتدال ،٢٠٣ /٢



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٣٣

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

ــه  وكــالم ابــن ،ولعــل ضــعفه ناشــئ مــن  رفعــه أحاديــث موقوفــةالرجــل ضــعيف : خالصــة حال

َْبأنه حدث عنه شعبة والثوري وغريمها يـشري �ـذا إىل أن ضـعف الرجـل حمتمـل  عدي يف الرجل ُ
، تبـني لنـا أن اخللـل يف وأحاديثه عامتها مستقيمة المـتن:  وقولـه ،ي عنهمع رواية شعبة والثور

َِّوإمنا أنكـروا عليـه :   مث قال ، أما متون أحاديثه فال خمالفة فيها،ضبط الرجل يف األسانيد فقط

َّكثـــرة روايتـــه عـــن أيب األحـــوص عـــن عبـــد اللـــه، قلـــت  َ عـــوف بـــن مالـــك :أبـــو األحـــوص هـــو : َ

َوهـــو عنـــدي ممـــن :  مث خلـــص ابـــن عـــدي حالـــه قـــائال ، ابـــن مـــسعود وعبـــد اهللا هـــو،األشـــجعي

  . إشارة منه إلى  ضعفه ويكتب حديثه في الشواهد :يكتب حديثه

ه البجلــي-٤ َّــإبــراهيم بــن جريــر بــن عبــد الل : ذكــر لــه ابــن عــدي ثالثــة أحاديــث مث قــال .. .َ

َّحـد: وإلبراهيم بن جرير غري ما ذكرت من احلديث يف بعض رواياته يقول ثين أيب، ومل يـضعف َ

  )١(.وأحاديثه مستقيمة تكتبمل يسمع من أبيه شيئا،:يف نفسه إمنا قيل

هـو  ومـات أبـوه: قـال غـريه  و.مل يسمع مـن أبيـه شـيئا:  عن حيىي بن معني :أقوال النقاد فيه 

إمنـا جـاءت : قـال احلـافظ يف �ـذيب التهـذيب .ابن ماجة و،النسائي و، روى له أبو داود.محل

نـسبه  وداود ضـعيف وعن أبيه بتصريح التحديث منه من طريق داود بن عبد اجلبار عنـهروايته 

أبـو  و،قـال ابـن أىب حـامت عـن أبيـه و.قد روى عن أبيه بالعنعنـة أحاديـث و،بعضهم إىل الكذب

" إبــراهيم احلــريب يف  وقــال ابــن ســعد و.)٢(مل يــسمع مــن أبيــه : عبيــد اآلجــرى عــن أىب داود 

روايتــه عــن علــى " : املراســيل " قــال ابــن أىب حــامت يف  و. بعــد مــوت أبيــهولــد" : كتــاب العلــل 

قــال ســعيد بــن عبــد  و. تــأخر موتــه،روى عنــه شــعبة" : الثقــات " قــال ابــن حبــان يف  و.مرســلة

قـد  و،مل يـسمع مـن أبيـه:تقريـب التهـذيب"  قال احلافظ يف .ما كان بالغوطة أورع منه: العزيز 

 وقـــال الـــذهيب وابـــن ،يـــة بـــصريح التحـــديث لكـــن الـــذنب لغـــريهجـــاءت روا و،روى عنـــه بالعنعنـــة

  .)٣(صدوق: حجر  

                                                 

 ١/٤١٨الكامل    )  ١(

 .١١املراسيل   )  ٢(

، ٦٣ /٢،�ذيب الكمال ٤/٦،الثقات ٢/٩٠،اجلرح والتعديل ٤/٦٩تاريخ ابن معني رواية الدوري ) ٣(

 .٨٨ ، تقريب التهذيب٢١٠ /١، الكاشف ٢٥ /١ميزان االعتدال  



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٣٤

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

ولعلهما استفادا من اخلالصة الـيت ، الرجل صدوق كما قال الذهيب وابن حجر:خالصة حاله 

مل يسمع من أبيـه شـيئا، :ومل يضعف يف نفسه إمنا قيل: ذكرها ابن عدي يف الرجل حيث قال 

كـــر ابـــن عـــدي أن الرجـــل لـــيس ضـــعيفا مـــن نفـــسه ؛ إمنـــا  فقـــد ذ،وأحاديثـــه مـــستقيمة تكتـــب

 مث ،الضعف ناشئ من الروايات اليت فيها حتديث الرجل عن أبيـه وهـو مل يـسمع مـن أبيـه شـيئا

 ويــستفاد مــن ، وتكتــب معناهــا أي حتتمــل،وأحاديثــه مــستقيمة أي لــيس فيهــا مــا ينكــر: قــال 

  .جممل كالم ابن عدي أن الرجل صدوق

ــــــن الهيــــــث-٥ حــــــديث (م أحاديثــــــه مــــــستقيمة ســــــوى هــــــذا الحــــــديث الواحــــــدإبــــــراهيم ب

وقد فتشت عن حديثه الكثري فلـم أر لـه حـديثا منكـرا يكـون مـن .الذي أنكروه عليه)١()الغار

  .)٢(َّجهته إال أن يكون من جهة من روى عنه

ِْاملحـدِّث، الرحـال، الـصادق، أبـو إسـحاق إبــ: قال الذهيب : أقوال النقاد فيه  َِ ُ ََّ ُ َْ َ ِ َّ ُ َّ ُ
ُ

َِراهيم بـن اهليـثم  ْ َْ
ِ
َ

َالبـلدي، نزيل بـغداد َ ْ َ َُ ِْ َ ُّ وثقه الـدار قطـين واخلطيـب، وذكـره ابـن عـدي يف الكامـل، : ويف امليزان .  َ

 ،حديثــه مــستقيم ســوى حــديث الغــار، فإنــه كذبــه فيــه النــاس وواجهــوه، أوهلــم الربدجيــى: وقــال

قـد روى حـديث الغـار : طيـب وقـال اخل.وقد تابعه على حديث الغار ثقتـان) الذهيب : ( قلت

عــن اهليــثم مجاعــة، وإبــراهيم بــن اهليــثم عنــدنا ثقــة ثبــت ال خيتلــف شــيوخنا فيــه، ومــا حكــاه ابــن 

عدي من اإلنكار عليه مل أر أحدا من علمائنا يعرفه، ولو ثبت مل يؤثر قدحا فيـه؛ ألن مجاعـة 

�ــم مثــل أيب ســلمة مــن املتقــدمني أنكــر علــيهم بعــض روايــا�م، ومل مينــع ذلــك مــن االحتجــاج 

موسـى بــن إمساعيــل التبــوذكي، فــإن حيــىي بــن معــني أنكـر عليــه رواياتــه عــن مهــام عــن ثابــت عــن 

 ،لـو أن أحـدهم،يعىن املـشركني: وحنـن يف الغـارقلت للنيب : أنس عن أيب بكر الصديق، قال

ىي أنــه ، وزعــم حيــ)٣("يــا أبــا بكــر، مــا ظنــك بــاثنني اهللا ثالثهمــا : " رفــع قدميــه ألبــصرنا، فقــال

                                                 

ِّعن النَّيب )  ١( ِ ِ َ "ََأن ث ْالثة أَووا إىل غار فانطبق عليهم َّ
ِ ْ ََ َ ََ َ ْْ َ ٍ َ ِ

َ َ، وذكر احلديث"ًَ
ِ
َْ َ َ َ  ،رواه البخاري يف صحيحه. َ

ِ باب حديث الغار  ،كتاب أحاديث األنبياء َ ِ ِ
َ  .٣٤٦٥، ح ٤/١٧٢َُ

 ١/٤١٨الكامل    )  ٢(

ِِ باب قـوله، كتاب تفسري القرآن،رواه البخاري يف صحيحه)  ٣(
ْ َ ُ ِثاين اثـنـني{: َ ْ َْ َ

ِ ُ إذ مها يف الغار إذ يـقول َ ُ َ ْ ِْ ِِ َِ َُ
ِلصاحبه ِِ َ

َال حتزن إن الله معنا: ِ َْ َ ََّ َّ ِ ْ َ َ  .٤٦٦٣، ح ٦/٦٦]. ٤٠: التوبة[} َ



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٣٥

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

وجد هـذا احلـديث علـى ظهـر كتـاب أيب سـلمة،وا�مه بأنـه مل يـسمعه مـن مهـام، والـتمس حيـىي 

مــــن التبــــوذكي أن حيلــــف عليــــه أنــــه مسعــــه،فلم مينــــع هــــذا اإلنكــــار مــــن االحتجــــاج حبــــديث أيب 

إن حــديث : ســلمة، ولــو فــتش احلــديث لوجــد فيــه مثــل هــذا كثــري، وأمــا قــول حممــد بــن عــوف

اهليثم بن مجيل إال هو واحلسن بن منصور فال حجة فيـه، جلـواز أن يكـون الغار مل يسمعه من 

  .)١(قد مسعه من مل يعلم به 

ـــه  ـــه مـــستقيمة ســـوى هـــذا الحـــديث :  وقـــول ابـــن عـــدي، الرجـــل ثقـــة:خالصـــة حال أحاديث

وقـد فتـشت عـن حديثـه الكثـري فلـم أر لـه حـديثا . الذي أنكروه عليه) حديث الغار( الواحد 

 فوصف أحاديثـه باملـستقيمة تفيـد ،َّهته إال أن يكون من جهة من روى عنهمنكرا يكون من ج

 وإن كــان ، أنــه لــيس لــه مــا ينكــر عليــه وهــذا وصــف ألحاديــث الــراوي،مبقابــل العبــارة األخــرى

هذا احلديث الواحد قـد رد العلمـاء علـى مـن وصـف احلـديث بـاملنكر  إ إال أن يكـون املـراد بـه 

  .تابعة الثقات له كما قال الذهيب ولو كان فهو مردود مب،التفرد

ن عبـــد اْلملـــك لـــه روايـــات -٦ عث ب ٌأش َ َ َِ ُ َ ِ ِ َ ُ ْـــ ُ َ ْـــ َغيــــر مـــا ذكرتـــه عـــن احلـــسن، وابـــن ســـريين وغريمهـــا َ ْ َ
ِِ َِ ََ َ

ِ ِ ِ ِْ َْ َ َْ ُ ُْ َ َ َ
ِوأحاديثــه عامتـهــا مــستقيمة، وهــو ممــن يكتــب حــديث ويحــتج بــه، وهــو فــي جملــة أهل  ْــ َ َِ َِ ْ ُ ََ َ ََ ُ َُّ َ ُ

ْالصدق، وهو خيـ َ َ
ِ ْ   .)٢( ٌر من أشعث بن سوار بكثيرِّ

مل ألـق : وعـن حيـىي بـن سـعيد ،هو عنـدي ثقـة مـأمون: عن حيىي بن سعيد : أقوال النقاد فيه 

: فيزيـد بـن إبـراهيم ؟ فقـال :  قلـت ،أحدا حيدث عن احلسن أثبت من أشـعث بـن عبـد امللـك

 أشــعث بــن أشــعث بــن عبــد امللــك أحــب إلينــا مــن:عــن حيــىي بــن ســعيد.مل ألــق أنــا أثبــت منــه

وقــال .بــشر بــن املفــضل يثبتــون األشــعث احلمــراين وكــان حيــىي بــن ســعيد:وقــال البخــاري.ســوار

 وهــو أوثــق مــن أشــعث ،ال بــأس بــه: وقــال أبــو حــامت .صــاحل: وقــال أبــو زرعــة .ثقــة: النــسائي 

وكـــذا قـــال .ثقـــة: عـــن بنـــدار،مـــسلم ووقـــال أبـــو يعلـــى.أثبـــت مـــن أشـــعث بـــن ســـوار و،احلـــداىن

و حكـى ابـن شــاهني عـن عثمـان بــن أىب .كـان فقيهــا متقنـا:حبــان يف الثقـات وقـال ابـن .البـزار

                                                 

 . ١٢٣ / ١: ، لسان امليزان٧٣ / ١: ، ميزان االعتدال١١٩ / ٥:  املنتظم،١٦٤ /٧: تاريخ بغداد)١(

 .٤٠ ،٣٩ /٢ الكامل )٢(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٣٦

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

هـــم ثالثـــة :أشـــعث عـــن احلـــسن ؟قـــال:قلـــت للـــدراقطىن :وقـــال أبـــو بكـــر الربقـــاين.شـــيبة توثيقـــه

أشــعث  و ثقـة،، منـسوب إىل محــران مـوىل عثمـان، أحـدهم احلمـراىن،حيـدثون عـن احلـسن مجيعــا

أنـس بــن مالـك يعتــرب بـه وأشــعث بـن ســوار  و،سن يــروى عـن احلــ، بـصري،بـن عبـد اهللا احلــداين

" الــصحيح "  روى لــه البخــاري يف . روى عنــه شــعبة حــديثا،هــو أضــعفهم و، يعتــرب بــه،الكــويف

ِاإلمـــام، الفقيـــه، الثـقـــة، أبـــو هـــانئ  : وقـــال الـــذهيب ،البـــاقون ســـوى مـــسلم و،يف غـــريه و،تعليقـــا
َ ُ ََ ُ َ َِّ ُ ْ

ِ
ُ ِ

ُْاحلمراين، البصري، موىل مح َُّ ْ َ َ ُُّ ِ ْ ِ
َ َران، موىل أمري املؤمنني عثمانْ ََ ُْ ْ َْ

ِ ِ ِْ
ُ

ِ َ َ ْ َ   )١(ثقة فقيه :   وقال ابن حجر .َ

 مجهـــور النقـــاد علـــى توثيـــق الرجـــل وقـــول ابـــن عـــدي بعـــد أن أخـــرج لـــه ســـتة :خالصـــة حالـــه 

ِوأحاديثـه عامتـهـا مـستقيمة،وهو ممـن يكتــب حـديث وحيـتج بـه، وهـو يف مجلـة أهــل : أحاديـث  ْ َ َِ َْ ُ ُُ َ َ ََ َّ َ ُ
ِ

َ
ـــر مـــن أشـــعث بـــن ســـوار بكثري،تفيـــد  أِّالـــص ٌدق، وهـــو خيـ ْ َ َ

ِ ممـــن :أحاديثـــه مـــستقيمة، ثانيـــا :والْ

هــو يف مجلــة أهــل الــصدق وهــذه العبــارة مــن ابــن :يكتــب حديثــه أي حيتمــل بــل وحيــتج بــه،ثالثا

عدي يف سياق الكالم تشري إىل ديانة الرجـل فاملقـصود هنـا هـو الـصدق يف احلـديث والـصدق 

 مث يــضيف ابــن ،املــراد �ــا العبــارة املعــربة عــن درجــة الــراوي يف ســلم التعــديل ولــيس ،يف الديانــة

ٌوهو خيـر مـن أشـعث بـن سـوار بكثري،ولـو تتبعنـا حـال : عدي عبارة من عبارات املقارنة وهي  ْ َ َ
األخري لوجدناه ضعيف ولكن ضـعفه حمتمل،كـل هـذه العبـارات جمتمعـة تـشري إىل كـون الرجـل 

 أي لــيس لــه مــا خيــالف فيــه،وعبارة الوصــف ،أحاديثــه مــستقيمة ولــيس هــذا وفقــط ولكــن ،ثقــة

 فالثقــة املوصــوف مبــستقيم احلــديث ،مبــستقيم تــضيف إىل الــراوي الثقــة فهــذا وصــف ألحاديثــه

  .أعلى درجة من الثقة الذي أنكرت أو خالف يف بعض األحاديث

  

ُ وألبــان بــن تغلــب أحاديــث ونــسخ وأحاديثــه عامتـهــا مــ-٧ َ َ ََ ُ َُّ َ ُ ِ َِ ََ َ ٌَ َ ُ ُ ٌستقيمةَ َ
َِ َ إذا روى عنــه ثقــة، وهــو ْ ٌََ َِ ُ َْ َ ِ

ْمن أهـل الـصدق يف الروايـات، وإن كـان مذهبـه مـذهب الـشيعة، وهـو معـروف يف الكوفـة وقـد  َ َْ َ َ َ َ
ِ ٌِ َُ ْ َ َ ُ َ َ ْ

ِ ِ
َ ِّ َ َ ُْ ُْ ْ ِ ِ ِّ ِ ِّ ِ ْ َ

                                                 

  �ذيب الكمال ،٢٧٥ / ٢، اجلرح والتعديل ٤٣١ / ١خ البخاري  تاري،)٢٢٠(  طبقات خليفة )١(

 ،٣٥٧ / ١، �ذيب التهذيب ٦/٢٧٨ سري أعالم النبالء ،٢٦٦ / ١ ميزان االعتدال ،٣/٢٧٧

 .٢١٧ / ١، شذرات الذهب ١١٣تقريب التهذيب 



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٣٧

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

َُروى حنــوا أو قريبــا مــن مئــة حــديث وقـــول الــسعدي مــذموم المــذهب جمــ ِ َ ْ َْ َ ََْ ُ ُ َ َ ًِّ َ َِ ِ
ْ َّ ُ ْ

ٍ َ
ِ ِ َْ ً َاهر يريــد بــه أنــه كــان َْ َ ُ ََّ

ِ ِ ُ ُِ ٌ
ِ

َيـغلو يف التشيع مل يرد به ضعفا يف الرواية، وهو يف الرواية صالح ال بأس به َْ َ َ ُ ٌَ
ِ
َ

ِ ِ ِ
َ َ َِّ ِِّ ِ ًِ ْ َ ِ ِْ َْ ِ ُّ َ َّ ُْ)١(.  

: النـسائي  و،أبـو حـامت و وابـن سـعد، قـال أمحـد بـن حنبـل وحيـىي بـن معـني :أقوال النقـاد فيـه 

روى لــــه اجلماعــــة،إال .مــــذموم املــــذهب،جماهر،زائغ:ال اجلوزجــــاينوقــــ.صــــاحل:زاد أبــــو حــــامت.ثقــــة

ٌوهـو صـدوق يف نـفـسه،عامل كبيــر، وبدعتـه خفيـفـة:وقـال الـذهيب يف الـسري.البخـاري َْ َْ َ ْ
ِ

ُ ِ َ ٌَ
ِ َ ٌ

ِ
َ

ِ ِ ِ ٌ ْ ُ َ َ ُال يتعـرض ،ُ َّ َ َ

ُّللكبار،وحديـثه يكون حنو املائـة، مل خيـرج لـه البخـاري ِ َِ ُ َ َ َُ َ ْ َِّ ُُ َْ
ِ َ ُ َْ ُ ْ ُ ْ

ِ ِ
َ  ،لكنـه صـدوق،شـيعي جلد:يـزانو يف امل.ْ

وقد وثقه أمحد بن حنبـل، وابـن معـني، وأبـو حـامت، وأورده ابـن عـدي، .فلنا صدقه وعليه بدعته

كيــف ســاغ توثيــق :فلقائــل أن يقــول.زائــغ جمــاهر:وقــال الــسعدي.كــان غاليــا يف التــشيع: وقــال

بـــه أن مبتـــدع وحـــد الثقـــة العدالـــة واإلتقـــان؟ فكيـــف يكـــون عـــدال مـــن هـــو صـــاحب بدعة؟وجوا

فبدعـة صـغرى كغلـو التـشيع،أو كالتـشيع بـال غلـو وال حترف،فهـذا كثـري يف :البدعة على ضـربني

فلــو رد حــديث هــؤالء لــذهب مجلــة مــن اآلثــار .التــابعني وتــابعيهم مــع الــدين والــورع والــصدق

ـــه وهـــو موثـــق . النبويـــة، وهـــذه مفـــسدة بينـــة ـــه يف : وكـــذا يف مـــن تكلـــم في جعلـــه صـــدوقا إال أن

قــول ابــن : أي ( هــذا قــول منــصف : قــال احلــافظ يف �ــذيب التهــذيب ، ثقــةالكاشــف جعلــه

 فالتــشيع يف عــرف املتقــدمني ،أمــا اجلوزجــاىن فــال عــربة حبطــه علــى الكــوفيني و،)عــدى الــسابق 

أن خمالفــه خمطــىء مــع  وأن عليــا كــان مــصيبا يف حروبــه وهــو اعتقــاد تفــضيل علــي علــى عثمــان

 وإذا ،قد بعضهم أن عليا أفضل اخللـق بعـد رسـول اهللا رمبا اعت وتفضيلهما وتقدمي الشيخني

 وأمـا .كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا جمتهدا فال ترد روايته �ذا السـيما إن كـان غـري داعيـة

  )٢( .ال كرامة والتشيع يف عرف املتأخرين فهو الرفض احملض فال تقبل رواية الرافضي الغايل

                                                 

 .٦٩ /٢ الكامل )١(

 ،٣٩٦ / ٢اجلرح والتعديل  ١/٤٥٣،تاريخ البخاري ٩٧،أحوال الرجال ٦/٣٦٠  الطبقات الكربى )٢(

الوايف ،٢/٦، �ذيب الكمال ٥٠٨ / ٥ الكامل يف التاريخ ،٢٥٩مشاهري علماء األمصار 

، من تكلم فيه وهو موثق ١/٥، ميزان االعتدال ٦/٣٠٨، سري أعالم النبالء ٣٠٠ / ٥بالوفيات 

 .١٤، اخلالصة ٨٧، تقريب التهذيب ٩٣ / ١،  �ذيب التهذيب ١/٢٠٥، الكاشف ٢٨



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٣٨

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 وقـد رد عليـه ابـن عـدي ،هور النقاد خالفا للجوزجاينالرجل ثقة فقد وثقه مج : خالصة حاله

 وقد فرق ابن عدي بني أحاديـث الرجـل وبـني حالـه فقـد وصـف أحاديثـه ،والذهيب وابن حجر

 وكـأن ابـن عـدي يـشري ، ومل خيـالف فيهـا،اليت تبلغ مائة باملستقيمة أي ليس فيها ما ينكر عليه

ٌوأحاديثه عامتـها مـستقيمة:فقالإىل أحاديث مذهبه فليس فيها ما يدعو إىل بدعتـه، َ َ
ِ َِ ُ ُْ ُ ََ َّ َ ُ ََ إذا روى َ َ ِ

ٌعنه ثقة،مث ذكر ابن عـدي حـال الرجـل َِ ُ ِوهـو مـن أهـل الـصدق يف الروايـات: َْ
َ َْ َِّ ِ ِ ْ ِّ ِ ْ َ

ُ وإن كـان مذهبـه ،ِ ُ َُ ْ َ َ ْ َِ
ِمــذهب الــشيعة،

َ ِّ َ َ ْ َوهــو يف الروايــة صــالح ال بــأس بــه.....َ ْ َ ٌَ
ِ

َ
ِ

َ َِّ  توثيــق الرجــل  وإن كــان اجلمهــور علــى،ِ

  .إال أن الذهيب تأثر بابن عدي يف أغلب كتبه وجعله صدوقا

ُ وأبان بن يزيـد اْلعطار لـه -٨ َ ُ َّـَ َ َ ِ َ َُ ْ ُ ُروايـات غيــر مـا ذكرت،وهـو حـسن احلـديث متماسـك يكتـب َ َ َْ ُ ُ َ َ َ ٌَ ِ
َ َ َ

ِ ِ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ َْ ٌ ِ

ُحديثــــــه ولــــــه أحاديــــــث صــــــاحلة،عن قتــــــادة وغــــــريه وعامتـ َُّ َ ْ ََ َ َ
ِِ َ َ َ ٌَ َ َ

ِ ِ
َ ُ

ِ َ ُ ُهــــــا مــــــستقيمة،وأرجَُ ٌُ َ ْ
ِ
َ ِو أنــــــه مــــــن أهــــــل َ ْ َ َْ

ِ
ُ َّ

ِالصدق ْ ِّ)١(.  

عـن حيـىي  و.ثبـت يف كـل املـشايخ: قال صاحل بن أمحد بـن حنبـل عـن أبيـه  :أقوال النقاد فيه 

 ،روى لــه اجلماعــة.ثقــة: و قــال النــسائي ... كــان حيــىي بــن ســعيد يــروى عنــه،ثقــة: بــن معــني 

مل يذكره أحد ممـن صـنف يف رجـال البخـاري :تهذيبسوى ابن ماجة قال احلافظ يف �ذيب ال

 ،ســـوى موضـــع يف املزارعـــة" الـــصحيح " مل أر لـــه عنـــده إال أحاديـــث معلقـــة يف  و،مـــن القـــدماء

ـــه البخـــاري  ـــراهيم حـــدثنا أبان: فقـــال في ـــن إب ـــا مـــسلم ب  فـــإن كـــان هـــذا ،فـــذكر حـــديثا،قـــال لن

ري يف الوصــل ال يف التعليــق موصــوال فكــان ينبغــي للمــزي أن يــرقم حلمــاد بــن ســلمة رقــم البخــا

سـيأيت  و، فـذكر حـديثا،قال لنا أبـو الوليـد حـدثنا محـاد بـن سـلمة:فإن البخاري قال يف الرقاق 

هـــو أحـــب إيل مـــن مهـــام يف حيـــىي بـــن أىب :قـــال أبـــو حـــامت  و.يف ترمجـــة محـــاد إن شـــاء اهللا تعـــاىل

وقــــال .نا ثقــــةكــــان عنــــد: وقــــال ابــــن املــــديين.هــــو أحــــب إيل مــــن شــــيبان: قــــال أيــــضا  و.كثــــري

هــو أثبــت مــن عمـــران : وقــال أمحــد .ال يـــتكلم فيــه و وكــان يــرى القــدر،بــصري ثقــة: العجلــي 

حكـى مـن طريـق  و،و قـد ذكـره ابـن اجلـوزي يف  الـضعفاء.ذكره ابن حبان يف الثقـات و.القطان

هــذا مــن  و،مل يــذكر مــن وثقــه و.أنــا ال أروي عنــه: الكــدميى عــن ابــن املــديىن عــن القطــان قــال 

                                                 

 .٧٣ /٢ الكامل )١(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٣٩

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

قــد أســلفنا  و،ال يــذكر مـن وثقــه،و الكـدميي لــيس مبعتمـد وكتابــه يـذكر مــن طعـن الــراويعيـوب 

ـــــــــــروي عنـــــــــــه فهـــــــــــو املعتمـــــــــــد وقـــــــــــال .اهللا أعلـــــــــــم وقـــــــــــول ابـــــــــــن معـــــــــــني أن القطـــــــــــان كـــــــــــان ي

ِاحلافظ،اإلمــام،أبو يزيــد البــصري،من كبــار علمــاء احلــديث:الــذهيب
ْ ْ
ِ ِ
َ َ ْ َ َ ُ َ َ

ِ
َ َ ُُ ِ ِ ِ ُّ ِ ِْ َ َ ُ ُوذكره أبــو أمحــد بــن،ِ َ َْ َ َُ َُ َ َ ٍّ عــدي، َ ِ

َ
َفـقـــــال َ ُهـــــو متماســـــك، يكتـــــب حديـثـــــه:َ ُ َ َْ

ِ
َ ُ ُُ ْ ٌ ِ

َ َ ُقـلـــــت.ُ َالرجـــــل ثقـــــة، حجـــــة، قـــــد احـــــتج بـــــه صـــــاحبا : ُْ ُ ُ
ِ ِ ِ

َ
ِ َّ َ ْ

ِ َ ٌ ٌَّ َ ُ َّ

ِالــــصحيح( ْ
ِ َوأمــــا حممــــد بــــن يـــــونس :  وقــــد رد الــــذهيب حكايــــة رد حيــــىي بــــن ســــعيد لــــه فقــــال ،)َّ ُ ْ ُ ُ ُ َّ َُ َََّ

ْالكــدميي، فـــروى عــن َ ََ َ ُّ
ِْ َ علــي بــن املــ: ُ

َ
ِ ِّ َ

ٍديين، عــن حيــىي بــن ســعيدِ ِ
ْ ْ
ِ
َ ِ َِ ْ َ َِّ َأنــه لــني أبانــا، وقــال: ْ َ َ ً ََ ََ َّ َ ُ ُال أحــدِّث : َّ َ ُ َ

ُعنه ُفـإن صـح هـذا، فـقـد كـان ال يــروي عنـه، مث روى عنـه، وتـغيــر اجتهـاده.َْ ُ َ َ
ِ
ْ َ ََّ َ ََ ََُ ُْ َْ ََُّ ِ ْ َ َ ََ ْ َ ََ َ َّ ْ :  وقـال ابـن حجـر .ِ

  )١(ثقة له أفراد  

 توثيق الرجل،وأما ابن عدي فقد ذكر عدة عبـارات متنوعـة  مجهور النقاد على:خالصة حاله 

ِ وهـــو حـــسن احلـــديث -١:يف عدالـــة الرجـــل  ِ
َ َْ ُ َ ُ متماســـك يكتـــب حديثـــه -٢َ ُ َ َ

ِ
َ ُ ُُ ْ ٌ ِ

ُ ولـــه أحاديـــث -٣َ
ِ

َ َ ُ ََ
ٌَصــــاحلة،

ِ
ٌوعامتـهــــا مــــستقيمة،.. َ َ ْ َ

ِ
َ ُُ َ َّ ــــصدق-٤َ ــــه مــــن أهــــل ال ِوأرجــــو أن ْ ِّ ِ ْ َ َْ ُ

ِ
ُ املتأمــــل يف هــــذه العبــــارات .َّ

ـــارات يـــؤدي إىل أن الرجـــل ثقـــةودال  فـــالتعبري اللفظـــي بوصـــف ،لتهـــا جيـــد أن جممـــوع هـــذه العب

الـــصدق بعبـــارات خمتلفـــة يف املوضـــع الواحـــد للـــراوي الواحـــد يعطينـــا داللـــة علـــى قوتـــه يف هـــذه 

 ويتأكـد هـذا مـن خـالل أقـوال أئمـة ،املرتبة وهذه الدالالت جمتمعة تؤدي إىل الوصف بالوتثيق

 ومبقارنـة جممـوع كـالم ابـن ،اآلخرين عند مقارنة األقوال مـع بعـضها هلـذا الـراوياجلرح والتعديل 

 وابـن عـدي مل ، وكـالم األئمـة اآلخـرين جنـد أن أئمـة النقـد علـى توثيـق الرجـل،عدي يف الراوي

 وإذا ،يكتــف بوصــف حــال الرجــل بعبــارة واحــدة ؛ وإمنــا تعــددت عباراتــه كمــا رأيــت مــن قبــل

 ألن ابــن عــدي لــو رأى أن الرجــل ،أن مؤداهــا هــو أن الرجــل ثقــةانــضمت هــذه العبــارات جنــد 

 أمـا درجتـه ،أخريا الوصف مبستقيم هنـا توصـيف حلـديث الـراوي،صدوق الكتفى بعبارة واحدة

 ولكــــن الــــراوي الثقــــة أو ، وهــــو مــــا ذكــــره ابــــن عــــدي يف ثنايــــا كالمــــه،يف العدالــــة فــــشيء آخــــر
                                                 

 / ٥ الكامل يف التاريخ ،٦٨ /٦، الثقات ٢٩٩ / ٢،اجلرح والتعديل ٤٥٤ /١  تاريخ البخاري )١(

، ميزان ٧/٤٣١، سري أعالم النبالء ٣٠٠ / ٥،الوايف بالوفيات ٢٤ /٢، �ذيب الكمال ٥٠٨

  /١، �ذيب التهذيب ٢٠٧ /١، الكاشف ٣٠، من تكلم فيه وهو موثق ١/١٦االعتدال 

 .٨٧ تقريب التهذيب ،١٠١



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٤٠

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 ممـــن خـــال ، ممـــن يـــشاركه يف درجتـــهالـــصدوق الـــذي وصـــف حديثـــه باملـــستقيم أعلـــى مـــن غـــريه

  .توصيف حديثه باملستقيم

ِلــه مــن الروايــات قليــل، وإمنــا عيــب عليــه اختالطــه ملــا كــرب ومل ينــسب إىل ْــوأبــان بن صــمعة -٩
ََْ َِّ ُ َ

َ وقـد روى عنـه البـصريون مثـل سـهل بن يوسـف هـذا، الضعف ألن مقدار ما يرويه مـستقيم َ ْـ

ُومحمد بن أبي عدي، وأبـو عاصـم  َُ َِ ْ إال أن بأحاديـث وكلهـا مـستقيمة غيـر منكـرة وغيـرهم َ

َيدخل في حديثه شيء بـعد ما تغير واختلط ََ ْ
ِ) ١(.  

 وكـذا قـال .تغـري بـأخرة:اتفقت كلمة احلفاظ على اختالطـه،عن حيـىي القطـان:أقوال النقاد فيه

وقـال .صدوق:و قال أبو حامت  .ثقة: عن ابن معني  و.صاحل:وعن أمحد بن حنبل.ابن مهدي

 ،روى لـه البخـاري يف األدب. ثقـة: النـسائي  ووقـال العجلـي.ثقة أنكر يف آخر أيامـه:و داودأب

و لــيس لــه عنــد مــسلم ســوى .ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات و...ابــن ماجــة والنــسائي و،مــسلمو

َمـن كبـار املحـدِّثني: وقـال الـذهيب يف الـسري . حديث واحـد ىف األدب  متابعـة ْ
ِ ِ ِ

َ َ ُْ
ويف الكاشـف . ِ

 وقــال ابــن .صــدوق:  ويف امليــزان ،وثقــه غــريه لكنــه تغــري و: مث قــال ،صــاحل: ل أمحــد حكــى قــو

 )٢(  .صدوق تغري آخرا:  حجر 

وتابعه الـذهيب ،صـاحل:  إال اإلمـام أمحـد قـال ، مجهـور النقـاد علـى توثيـق الرجـل:خالصة حاله 

داود  مـن أن  والذي يرتجح لدي قول اجلمهور ابن معني والنـسائي والعجلـي وأيب ،وابن حجر

ً وقد ساق له ابن عدي حـديثا واحـدا،، واتفقوا كذلك على اختالطه،الرجل ثقة ٍِّ
َ ً ْ ْ

ِ ِ
َ َ ُ ُ َ َ  وقـد وصـف َ

إال أن كلهـــا مـــستقيمة غيـــر منكـــرة : ابـــن عـــدي أحاديثـــه بالقلـــة بعـــد أن ســـبرها ثـــم قـــال 

د مـــا تغيـــر واخـــتلط َيـــدخل فـــي حديثـــه شـــيء بـع ََ ْـــ
 والـــذي يهمنـــا هـــو أن ابـــن عـــدي يف هـــذا ،ِ

  .بأن املقصود �ا أي ليس يف حديثه ما ينكر) مستقيم ( املوضع قد وضح لنا عبارته 

                                                 

 .٧٤ ،٧٣ /٢ الكامل )١(

، سري ٢/١٢، �ذيب الكمال ٦٧ /٦، الثقات ٥٠ / ١،اجلرح والتعديل ٤٥٢ /١  تاريخ البخاري )٢(

، ٢٠٧ /١، الكاشف ٢٩، من تكلم فيه وهو موثق ١/٨، ميزان االعتدال ٧/٦١أعالم النبالء 

 .٨٧لتهذيب  تقريب ا،١٠١ / ١،  �ذيب التهذيب ٤املختلطني 



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٤١

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

ه أبــو الجــوزاء هــذا يحــدث عــن عمرو بن مالــك النكــري يحــدث -١٠ ِأوس بن عبــد الل
َ ْــُ ْــْــ َ َ ََ َ َ ِ َّــ

اس قــدر عــشرة أحاديــث غيــر محفوظــة، وأبــو  ن عب َُعــن أبــي الجــوزاء هــذا أيــضا، عــن اب َ ََّــَ ْــَ ِ ً َ َ ِ

ه ال بــأس الجــوزاء روى اس وعائــشة،وابن مــسعود وغيــرهم وأرجــو أن َ عــن الــصحابة ابــن عب ْ َ ُُ َـَّـ َْ َ ََّــ

ه لـم يـسمع  ُبه،وال يصحح روايته عنهم أنه سمع منهم ويقول البخاري في إسناده نظـر أن َّـُ ََّ َِ ِ
ّ ِ ُ َ ِ

ه ضـــعيف عنــــده وأحاديثــــه مــــستقيمة )١(مـــن مثــــل ابــــن مـــسعود وعائــــشة وغيرهمــــا ال ُ أن َـَّـــ

  .)٢( أذكر منها شيئا في هذا الموضع َمستغنية عن أن

 :حـامتأبو و،قـال أبـو زرعـة و.خيتلفـون فيـه و،يف إسـناده نظـر: قال البخاري : أقوال النقاد فيه 

كــان : و قــال ابــن حبــان يف الثقــات .بــصري تــابعي ثقــة:وقــال العجلــي.روى لــه اجلماعــة .ثقــة

ا قالـه عقـب حـديث رواه لـه يف  إمنـ.خيتلفون فيـه و،يف إسناده نظر:وقول البخاري.عابدا فاضال

 قـال احلـافظ يف �ـذيب .البكري ضعيف عنده و،من رواية عمرو بن مالك البكري" التاريخ " 

 يريـد أنـه مل يـسمع مـن .يف إسـناده نظـر: قـول البخـاري  و.....:و قال ابن عدى :التهذيب  

حديثــه عــن : قلــت.غريمهــا،ال أنــه ضــعيف عنده،وأحاديثــه مــستقيمة وعائــشة ومثــل ابــن مــسعود

وذكـر ابـن عبـد الـرب يف التمهيـد أيـضا أنـه مل يـسمع .)٣(عائشة يف االفتتاح بالتكبري عند مسلم

حــدثنا مــزاحم بــن ســعيد حــدثنا ابــن " : كتــاب الــصالة " قــال جعفــر الفريــاىب يف  و.)٤(منهــا 

إىل أرسـلت رسـوال :املبارك حدثنا إبراهيم بن طهمان حـدثنا بـديل العقيلـي عـن أىب اجلـوزاء قـال

 لكــن ال مــانع مــن جــواز كونــه ،عائــشة يــسأهلا ـ فــذكر احلــديث ـ فهــذا ظــاهره أنــه مل يــشافهها

ـــــــك فـــــــشافهها،على مـــــــذهب مـــــــسلم يف إمكـــــــان اللقـــــــاء ـــــــم،توجـــــــه إليهـــــــا بعـــــــد ذل  ، واهللا أعل

  ..)٥(ثقة يرسل كثريا:وقال ابن حجر،ثقة:الذهيب:وقال 

                                                 

 . والتصويب من �ذيب التهذيبإاليف املطبوعة )١(

 .٧٤ ،٧٣ /٢الكامل )٢(

ِ باب ما جيمع صفة الصالة، كتاب الصالة، صحيح مسلم)٣( َ َّ َ َ ِ ُ َ ََ َْ  ٤٩٨ ح ،٣٥٧ /١.. .،ُ

 .٢٠٥ /٢٠ التمهيد )٤(

ح والتعديل ، اجلر١٦ / ٢، تاريخ البخاري ١٦٦٨، طبقات خليفة ت ٢٢٣ / ٧  طبقات ابن سعد )٥(

= ،ميزان ٤/٣٧١،سري أعالم النبالء ٣/٣٩٢، �ذيب الكمال ٧٨ / ٣، احللية ٣٠٤/ ٢



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٤٢

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

ارة الـيت وردت عـن البخـاري يف ثنايـا إال أن العبـمجهور النقاد على توثيـق الرجـل،:خالصة حاله

فهم البعض منها أنه جتريح،وقد أزال إشكال كالم البخاري ابـن عـدي )يف إسناده نظر( ترمجته

أمـا قــول ،وفـسر كالمـه دون تأويـل مبـا ال مزيـد عليـه حـىت ارتـضاه ابـن حجـر يف التهـذيب ونقلـه

َوأرجو أنه ال بـأس بـه،وال يـ : الرجلابن عدي يف ِ ِ
َ ْ َ ََُُّ َْ وأحاديثـه ..ََُّصحح روايتـه عـنهم أنـه مسـع مـنهمَ

فقد قـال ابـن عـدي مـا قالـه مـن أن ،َمستقيمة مستغنية عن أن أذكر منهـا شـيئا يف هـذا املوضـع

ََّروى عــن ابــن عبــاس قــدر عــشرة أحاديــث غــري حمفوظــة،وكأن :الرجــل ال بــأس بــه بعــد أن قــال  ْ ِ

 أي مـن ََُّوايته عنهم أنه سمع مـنهمَوال يصحح ر: اعترب هذا قدرا ينقص منه مث قالابن عدي

وأحاديثــه مــستقيمة أي خاليــة ممــا  :،مث قــالعــدي هــذه األحاديــثالــصحابة،ومل يــذكر لنــا ابــن 

ينكر عليه وليس فيها شيء غري حمفوظ،ويبدو يل أن ابن عـدي لـو وجـد للرجـل أحاديـث غـري 

لـى عـادة ابـن عـدي يف ع) وباقي أحاديثـه مـستقيمة(حمفوظة لذكرها،وإال لكانت عبارته كالتايل

 والخالصـة،سرب مرويات الراوي مث احلكم على ما وجده،مث يعطينـا حكمـا علـى بـاقي أحاديثـه

بيـد أن ابـن حجـر دافـع نه يرسـل كثـريا كمـا قـال ابـن حجر،ولكن آفته تبقى يف أأن الرجل ثقة،

  .يهمعنه يف روايته عن السيدة عائشة دون بقية من روى عنهم من الصحابة رضوان اهللا عل

َوأفـلـح بن حميد أشهر مــن ذاك وقــد حــدث عنه ثقــات النــاس مثــل ابــن أبــي زائــدة -١١ َ ِ َِ َِ َ َُ َ ُ َْــ َ َّ َ ْ ُْ َ َ َ ََ ََ ِ
ُ َ ْــْــ ٍ

ْــ ُ ُ ْ

دي صـــالح وأحاديثـــه أرجـــو أن تكـــون  ب وآخـــرهم اْلقعنبـــي، وهـــو عن ن وه ـــع، واب َووكي َ ْ َ َ َْ ُ ُ ُِّ ِ ِ
َ َ َ َ َ َ ٌَ َ

ِ ْـــ ِ َِِْ َُ ُ ُ ٍ ـــ ْ ِ ــ ْـ ٍ َ
َمستقيمة كلها وهذا اْل َ َ ََ َّ ُ ً َِ ْ ُحديث يـتـفرد به معافى عنهُ ََْ َُ َ ُ َ

ِ ِِ َّ َ ُ ُقال الشيخ.َ ْ َّ َ َوإنكار أحمـد علـى أفـلـح : َ َ َْ َ ََ َ َ ُ َْ َ ِْ

ناده ومتنـــه  ل اْلعــراق ذات عـــرق ولــم يـنكــر اْلبـــاقي مــن إس ِفــي هــذا اْلحــديث قـولـــه وأله ِ ِ ِ ِ ِِْ ََ ْ ُ َْ َ َ
ِ َ ــ ْ ِ ِ ِ

َ َِ ْ ْ َْ ٍُ َِ َ
ِ ِ ــ ْ َ ُ َ ِ َ َ

ًشيئا َ)١(.  

 .ثقـة: وعـن ابـن معـني .صـاحل: عـن أبيـه ،بـن أمحـد بـن حنبـلقـال عبـد اهللا : أقوال النقاد فيه 

عن حيــىي بــن ،وقــال ابــن عــدى.لــيس بــه بــأس:وقــال النــسائي.ال بــأس بــه،ثقــة:قــال أبــو حــامت و

                                                                                                                            

، خالصة تذهيب التهذيب ٣٨٣ / ١، �ذيب التهذيب ١/٢٥٧، الكاشف ١/٢٧٨االعتدال =

 .١١٦تقريب التهذيب .٩٣ / ١، شذرات الذهب ٤١

 .١٢٣ /٢الكامل )١(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٤٣

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

قـال  و".و ألهـل العـراق ذات عـرق :"كـان أمحـد ينكـر علـى أفلـح يعـىن قولـه :حممد بـن صـاعد

مسعــت :وقال أبــو داود ،لرتمــذيروى لــه اجلماعة،ســوى ا.كــان ثقــة كثــري احلــديث: ابــن ســعد 

 ،)١(" أشـعر أن النـيب " وروى أفلـح حـديثني منكـرين :قـال .مل حيدث عنه حيىي:أمحد يقول

هـــذا احلـــديث :وقـــال الـــذهيب يف امليـــزان ...)٢"(وقـــت ألهـــل العـــراق ذات عـــرق : " حـــديث و

                                                 

ُكتاب ا،أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه)١( َ
َلرد على َأيب حنيفةِ َ ِ

َ ِ ََ ِ، مسألة إشعار اهلدي...َِّّ َْْ ِ َ ْ ِ ََُ ْ ،ح ٢٩٧ /٧َ

ِ باب إشعار البدن ،وأصل احلديث عند البخاري، كتاب احلج.١٢٣ ْ ُ َِ َ ْ ِ
قال . ١٦٩٩، ح ٢/١٦٩ُ

َوفيه مشروعية اإلشعار وهو َأن يكشط جلد البدنة حىت يسيل: ابن حجر 
ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ََّ َ ُ َْ َْ ْ ِْ َِ ْ ْ َ ُ َ

ِ َ ْ ِ َّ ُ دم مث يسلته فـيكون ُ َُ َ َُ ُ
ِ
ْ َُّ ٌ َ

ًذلك عالمة على كو�ا هديا َْ َ َِ ِ
ْ َ َ ََ ًَ َ  .٣/٥٤٤ فتح الباري .َ

ِ باب يف المواقيت ، كتاب املناسك،أخرجه أبو داود يف سننه)٢( ِ
َ َ ْ

ِ ٌ من هذا الطريق ١٧٣٩، ح ١٤٣ /٢َ

) أهل العراقميقات ( وهلذه العلل يف هذه الشواهد:....  وقال الشيخ شعيب ،وإسناده صحيح

قد روي يف ذات عرق أنه ميقات أهل :  عقب حديث جابر٤/١٦٠"صحيحه"قال ابن خزمية يف 

العراق أخبار غري ابن جريج، ال يثبت عند أهل احلديث شيء منها، قد خرجتها كلها يف كتاب 

ً مل جند يف ذات عرق حديثا: -٣/٣٩٠" الفتح" فيما نقله احلافظ يف -وقال ابن املنذر.الكبري

: عن طاووس، قال) برتتيب السندي (١/٢٩٢"املسند"، و٢/١١٨" األم"ًثابتا وأخرج الشافعي يف 

ُذات عرق، ومل يكن حينئذ أهل مشرق، فوقت الناس ذات عرق، مث قال ُمل يوقت رسول اهللا 
لكن احلافظ ابن حجر بعد أن أورد بعض .واهللا أعلم. وال أحسبه إال كما قال طاووس: الشافعي

وهذا يدل على أن للحديث :  دون ذكر عللها، قال٣/٣٩٠" الفتح"شواهد بإجياز يف هذه ال

ِإنه غري منصوص مل يبلغه، أو رأى ضعف احلديث باعتبار أن كل طريق ال : ًأصال، فلعل من قال

وذكر أنه صحح احلنفية واحلنابلة . لكن احلديث مبجموع الطرق يقوى كما ذكرنا.. .خيلو من مقال

مث قال .أنه منصوص" شرح املهذب"، والنووي يف "الشرح الصغري"فعية والرافعي يف ومجهور الشا

هي غفلة، ألن : وإما إعالل من أعله بان العراق مل تكن فتحت يومئذ، فقال ابن عبد الرب: احلافظ

 وقت املواقيت ألهل النواحي قبل الفتوح، لكنه علم أ�ا ستفتح، فال فرق يف ذلك بني النيب 

جواب ابن عبد الرب فيه نظر، ألن : قلنا.و�ذا أجاب املاوردي وآخرون. انتهى. العراقالشام و

مل تكن يومئذ عراق، هو ابن عمر نفسه، وقد كان يف جهة الشام من أسلم، ولذا حد : الذي قال

مل : مل يكن العراق يومئذ، أي: يظهر يل أن مراد من قال: ً هلم ميقاتا، وقد قال احلافظالنيب 

َوكل جهة عينها يف حديث ابن عمر، كان من قبلها ناس .. .يف تلك اجلهة ناس مسلمونيكن  َ
ِ

 ..مسلمون خبالف املشرق، واهللا أعلم



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٤٤

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 وقـال .هـو صـحيح غريـب: قلـت.يتفرد به املعاىف بن عمران،عن أفلح، عن القاسم،عن عائشة

  )١(ثقة:ابن حجر  وقال،صدوق:الذهيب

إال مـــا كــــان مـــن اإلمــــام أمحـــد والنــــسائي، ،مجهـــور النقــــاد علـــى توثيـــق الرجــــل:خالصـــة حالــــه 

ومعلوم أن ،واإلمام أمحـد أنكـر عليـه حـديثنيحيث جعلوه صدوقا والرجل ثقـة،،وتبعهما الذهيب

حلــــديث بأنــــه ا علــــى مقــــصد اإلمــــام أمحــــد باإلنكــــار هــــو التفــــرد ال غري،ولــــذلك حكــــم الــــذهيب

روى لــه والرجــل وثقــه ابــن معــني وأبــو حــامت وابــن ســعد و ،أمــا النــسائي فمتــشدد، غريبصــحيح

َوهــو عنــدي صــالح وأحاديثــه أرجــو أن تكــون :،أمــا كــالم ابــن عــديفهو ثقــة ال ريباجلماعــة، َ ْ َ َ َْ ٌُ ُ
ِ

َ َ َ
ِ ِ

َ ِْ

َمـــستقيمة كلهـــا،فحكم ابـــن عـــدي عليـــه بأنـــه صـــاحل َّ ُ ً َ ْ
ِ
َ وإال حبكـــم اإلمـــام أمحـــد لعلـــه تـــأثر :قلـــت.ُ

دري كيـف حكـم عليـه ابـن عـدي بأنـه صـاحل وقـد ذكـر أثنـاء رده علـى اإلمـام فالرجل ثقـة،وال أ

ُوأفـلـح أشـهر :أمحد أن راويا انفرد عنه وهو املعاىف بن عمران وهو ثقة،استدرك ابن عـدي وقـال َ ْ َ َُ ََ ْ

َمن ذاك َ ْ
ُوقـد حـدث عنـه ثقـات الناس:مث قـال)املعاىف(ِ َِ ُ َْ َ َّ َ ْ َ أن يكـون الكـالم وهـو كـان جيـب و:،قلـتَ

ـــه ثقـــة،مث يقـــولثقـــة ـــراوي عن ـــراوي وهـــو أشـــهر مـــن ذاك:؛وإال فكيـــف يـــستدرك بكـــون ال  أي ال

َوأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة كلها،قلت:واملقصود بقوله.عنه َّ ُ ً ََ ْ َ
ِ
َ ُُ ُ ََ ُ ْ َ َ َْ ُ

   .أي ليس فيها ما ينكر:ِ

  

ُبـريد-١٢ ْــ َ ه هــذا قــد )٢(ُ ن عبــد الل ْ ب َ َ َ
ِ َّــ َ ُ ه ْــ اس ولــم يـــرو عن ه األئمة والثـِّقــات مــن الن ُروى عن ْــُ َْــ َِ ْ َْ َ َ َ ََِ َّــ َ

ِ ُ َ ُ َّــ َِ

ا رواه أبــو أســامة َأحــد أكثـــر مم َ َ ُ َُ َ َ َُ ََ َّــ ِ
َ َ ْ ه وأحاديثــه مــستقيمة)٣(ٌ ٍعن ِ ِ

َ ََ ُ ُْ ُ َُ َ ُ،وهــو صــدوق وقــد أدخلــه )٤(َْــ َ ٌَ ْ َ ْ َ َ َُ َ

َوقـــد اعتبــــرت حديثـــه فـلـــم أ... .أصـــحاب الـــصحاح فـــي صـــحاحهم ْ َْ َ ُ ََ ِ ِ
َ ُ َ ْ َ ُر فيـــه حـــديثا أنكـــره َ ُ

ِ ِ ِ ُِْ ً َ َ
را قـــبض نبيـهــا  َوأنكـر مــا روى هـذا اْلحــديث الذي ذكرتــه إذا أراد الله عــز وجـل بأمة خيـ َََِّ ََّ ََ ًَّــ ْـُ َ

ٍ ِ ِ ُِِ ََّـ ََ َ ََ ََّ ََ َُ َّـُ َِ َُ ُ ْ َ َ َ َ ْ

                                                 

،�ذيب الكمال ٣٢٣/ ٢، اجلرح والتعديل ٥٣ / ٢، تاريخ البخاري ٤٢٩ / ١  طبقات ابن سعد )١(

،تقريب ٣٨٣/  ١، �ذيب التهذيب ١/٢٥٥، الكاشف ١/٢٧٨، ميزان االعتدال ٣/٣٢١

 .١١٤التهذيب 

 .١٢١ تقريب التهذيب .تصغري برد)٢(

 . هو محاد بن أسامة)٣(

ٍغيـر مستقيمة( يف املطبوعة )٤(
َ

ِ
َ ْ ُ ُ  .والتصويب من امليزان و�ذيب ابن حجر) َْ



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٤٥

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

َقـبـلهــا  َ ْ َ وهــذا طريــق حــسن ورواه ثقــات وقــد أدخلــه قـــوم فــي صــحاحهم و)١(َ َ ََ َ َْ ِ ِ
َ

ِ ِِ
ٌ َْ ٌ ََ َُ َ ََ ْ َ ْ ٌ َ ُ َ ٌ ِ ْأرجــو أن ال َ َ َُ ْ

َيكون ببريد هذا بأسا ُ َ)  .٢(.  

 يكتـب ،لـيس بـاملتني: قـال أبـو حـامت  و.ثقـة: عن حيىي بن معني والعجلـي : أقوال النقاد فيه 

ال عبــد الــرمحن حيــدثان عــن ســفيان عنــه بــشيء  ومل أمســع حيــىي: قــال عمــرو بــن علــى  و.حديثــه

" : الــضعفاء " قــد قــال النــسائي يف  و. روى لــه اجلماعــة.لــيس بــه بــأس: قــال النــسائي  و.قــط

قــال  و.طلحــة بــن حيــىي أحــب إىل منــه و،يــروى منــاكري: قــال ابــن حنبــل  و.لــيس بــذاك القــوي

قال ابن حبـان  و.ثقة: عن أىب داود  و. روى عنه شعبة،بريد كويف ثقة يف احلديث و:الرتمذي 

  .)٣(ة خيطىء قليال ثق:   وقال ابن حجر .صدوق:  وقال الذهيب .خيطىء" : الثقات " يف 

 والــراجح مـــن كـــالم العلمـــاء أنــه صـــدوق كمـــا قـــال ابـــن ،الرجـــل خمتلـــف فيـــه: خالصــة حالـــه         

 حــــىت احلــــافظ ابــــن حجــــر أراد أن يلخــــص حالــــه فقــــال عبــــارة هــــي إىل ،عــــدي وتابعــــه الــــذهيب

وثقـــــه ابــــن معـــــني، : قــــال احلــــافظ. إال أن مروياتـــــه يف الــــصحيحني صـــــحيحة،الــــصدوق أقــــرب

لــيس بــذلك القــوي : وقــال مــرة.لــيس بــه بــأس: لــي، والرتمــذي، وأبــو داود وقــال النــسائيوالعج

 .صــدوق وأحاديثــه مــستقيمة: وقــال ابــن عــدي. يكتــب حديثــه. لــيس بــاملتني: وقــال أبــو حــامت

قلـت . روى منـاكري: وقـال أمحـد. ومـع ذلـك فقـد أدخلـه قـوم يف صـحاحهم... .وأنكر ما رواه

وأمحــــــد وغــــــريه يطلقــــــون املنــــــاكري علــــــى األفــــــراد .  كلهــــــماحــــــتج بــــــه األئمــــــة): ابــــــن حجــــــر ( 

واحملققـــون مـــن النقـــاد كالـــذهيب وابـــن حجـــر نقلـــوا كـــالم ابـــن عـــدي وارتـــضوه ومل يعقبـــوا .املطلقـــة

                                                 

إذا أراد اهللا رمحة أمة، قبض نبيها قبلها، عن :  كتاب الفضائل، باب،أخرجه مسلم يف صحيحه تعليقا)١(

إن اهللا عزو : "  قالمة، عن بريد بن عبد اهللا، عن أيب بردة، عن أيب موسى، عن النيب، أيب أسا

وقد وصله ابن .٢٢٨٨ ح،١٧٩١ /٤... ".جل، إذا أراد رمحة أمة من عباده، قبض نبيها قبلها،

ِ ذكر البـيان بأن ما وصفنا من أَول احلواد، كتاب التاريخ،حبان يف صحيحه ِ
ََ ْ َ ََْ ِ َّ ِ َ ْ َ َ َّ َِ ِ ْ ُ ِث هو من أَمارة إرادة ْ

َ َ َ
ِ ِ َ ْ

ِ
َ ُ

ِ

ِالله جل وعال اخليـر �ذه األمة  َُِّ ْ ِ ِ
َ
ِ

َ َْ ْ َ َ َ َّ َ  .٦٦٤٧، ح ١٥/٢٢َّ

 .٢٤٧، ٢٤٦ /٢الكامل )٢(

، ٤٢٦ / ٢،اجلرح والتعديل ٢٣، الضعفاء واملرتوكون ٧٨، معرفة الثقات ٢/١٤٠التاريخ الكبري )٣(

، سري أعالم النبالء ٣٠٥ / ١ال ، ميزان االعتد٤/٥٠، �ذيب الكمال ٦/١١٦الثقات 

 ) ٣٩٢(، مقدمة فتح الباري ١٢١ تقريب التهذيب ،٤٢١ / ١، �ذيب التهذيب ٦/٢٥١



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٤٦

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

ُ وأحاديثــــه مــــستقيمة وهــــو صــــدوق وقــــد أدخلــــه أصــــحاب :عليــــه، أمــــا كــــالم ابــــن عــــدي  َ َُ ٌَ ْ َ َْ َ َ َ َ َُ َ
ٍ ِ ِ

ْ ُ َُ

ََْوقد اعتبـ... .الصحاح في صحاحهم
ِ َ ََرت حديثه فـلـم أر فيـه حـديثا أنكـره وأنكـر مـا روى َ َ ََ َ َُ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َُ ً َْ َْ َ ُ ُ

ذي ذكرتـــه ُهـــذا اْلحـــديث ال ُ ْ َ َ
ِ َّـــِ َ َ َ ِ وهـــذا طريـــق حـــسن ورواه ثقـــات وقـــد أدخلـــه قــــوم فـــي .....َ

ٌ َْ ٌ ََ َُ َ ََ ْ َ ْ َ ََ َ ٌَ َِ ُ َ ٌ ِ َ

َصحاحهم وأرجـو أن ال يكـون ببريـد هـذا بأسـا ُ َ ُْ َ َْ ََ ْ ِ ِ ملـراد بعبـارة مـستقيم هنـا  خنلـص منـه إىل أن ا.ِ

مــع اعــرتاف .....وقــد اعتــربت حديثــه فلــم أر: أي لــيس لــه مــا ينكــر عليــه بــدليل تتمــة كالمــه 

يف كتـــبهم يـــشري �ـــذا إىل البخـــاري ) أي حديثـــه ( ابـــن عـــدي أن أصـــحاب الـــصحاح أدخلـــوه 

وبانـــضمام )  لـــيس بـــه بـــأس ،صـــدوق(  مث خلـــص ابـــن عـــدي حالـــه بعبـــارتني ،ومـــسلم وغريمهـــا

 أو فوقـه ودون الثقـة، وقـد جعلــه ،بـارتني وجممـل سـياق الكــالم يتبـني أن هـذا الرجـل صــدوقالع

 أمــا حكمــه علــى الحــديث الــذي . وإن كــان ابـن عــدي يــرتجح لديـه أنــه صــدوق،الـبعض ثقــة

ٌوهـــــذا طريـــــق حـــــسن ورواه ثقـــــات...أنكـــــره َِ ُ ََ َ ٌَ ََ ٌ ِ َ َ ) بريـــــد ( فـــــصحيح ألن رواتـــــه ثقـــــات إال راويـــــه َ

ر أن ابن عدي حكم على احلديث الذي اعترب من أنكـر مـا روي لـه أنـه جدير بالذك.فصدوق

روي بطريق حسن ورواه ثقات فلعـل ابـن عـدي يريـد أو يـشري إىل بعـض العلمـاء الـذين اعتـربوا 

  .التفرد نكارة خاصة أن بريد هذا قد انفرد �ذا احلديث

ن برقــان -١٣            ُوجعفــر ب َ هــذا مــشهور معــروف مــن الثقــات)١(ْــ اس َ ه الن َّــ وقــد روى عن ُ ــ َْ

َالثـوري فمن دون وله نسخ يرويها عن ميمون بن مهران والزهـري وغيرهمـا، وهـو ضـعيف  ْ َ ّ ْ َّ

ْـفي الزهري خاصة وكـان أميـا ويقـيم روايتـه عـن غيـر الزهري وثبتـوه فـي ميمـون بن مهـران 
ِ ِ

ّ ْـّ ُّْ َُّ َ ََ
ْــوغيــره وأحاديثــه مــستقيمة حــسنة، وإنمــا قيــل ضــعيف فــي الزهر ُّ ِ ّي ألن غيــره عــن الزهري َِّ ْــّ ُّ ِ

َُأثبت منه بأصحاب الزهري المعروفين مالك، وابن عيينة ويـونس وشـعيب وعقيـل ومعمـر 
ِ
َ ّ ْ ُّ ُ ْ

ِ

ـــي  ـــت مـــن جعفـــر ألن جعفـــر ضـــعيف ف ـــالزهري وهـــم أثب ِفإنمـــا أرادوا أن هـــؤالء أخـــص ب َ ْ َ
ّالزهري ال غير ْ ُّ)٢(.  

إذا حـــدث عـــن غـــري : بـــل عـــن أبيـــه  قـــال عبـــد اهللا بـــن أمحـــد بـــن حن:أقـــوال النقـــاد فيـــه      

                                                 

 .١٤٠تقريب التهذيب . بضم املوحدة وسكون الراء بعدها قاف)١(

 .٣٧٤، ٣٧٣ /٢الكامل )٢(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٤٧

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

كــان جعفــر بــن برقــان : عــن حيــىي بــن معــني  ويف حــديث الزهــري خيطــىء والزهــري فــال بــأس بــه

قـال يف موضـع  و.يـضعف يف روايتـه عـن الزهـري و،ثقـة: قـال يف موضـع آخـر  و.هو ثقـة و،أميا

 بـن برقـان جعفـر:  فقلت له ،كان جعفر بن برقان أميا:   وعنه .ليس بذاك يف الزهري: آخر 

مـــا أصـــح  و،كـــان ثقـــة صـــدوقا: فكيـــف روايتــه ؟ فقـــال :  فقلـــت لـــه ،نعـــم: كــان أميـــا ؟ قـــال 

أما روايته عن الزهـري ليـست مبـستقيمة ؟ قـال :  فقلت .أصحابه وروايته عن ميمون بن مهران

قــال إبــراهيم بــن عبــد اهللا بــن اجلنيــد عــن حيــىي بــن  و.جعــل يــضعف روايتــه عــن الزهــري و،نعــم: 

كـان أميـا  و،أمـا مـا روى عـن الزهـري فهـو فيـه ضـعيف و،ثقة فيما روى عن غري الزهـري: معني 

قــال  و.هــو يف غــري الزهــري أصــح حــديثا و، فلــيس هــو مــستقيم احلــديث عــن الزهــري،ال يكتــب

 أحاديثــــه عــــن الزهــــري ،ثقــــة: علــــى بــــن احلــــسني بــــن اجلنيــــد عــــن حممــــد بــــن عبــــد اهللا بــــن منــــري 

 وهــو ،حــدثنا جعفــر بــن برقــان:  حــدثنا أبــو نعــيم قــال :قــال يعقــوب بــن ســفيان  و.مــضطربة

كـان : قـال  ابـن سـعد  و.كـان مـن اخليـار و،ال يكتـب وبلغين أنه كان أميا ال يقـرأ و،جزري ثقة

 .ثقــة:قــال العجلــي  و.كــان كثــري اخلطــأ يف حديثــه و،فتــوى يف دهــره وفقــه وثقــة صــدوقا لــه روايــة

حـدثنا : عن سفيان بـن عيينـة  و.ريه ال بأس بهيف غ و،ليس بالقوي يف الزهري: قال النسائي و

مـا رأيـت أفـضل مـن : قـال سـفيان الثـوري .كان ثقـة بقيـة مـن بقايـا املـسلمني و،جعفر بن برقان

وقـال .صدوق مشهور:  وقال الذهيب .روى له البخاري يف األدب والباقون   .جعفر بن برقان

  )١(صدوق يهم يف حديث الزهري :  ابن حجر 

 غـــري الزهـــري تفقـــت كلمـــة النقـــاد علـــى تـــضعيف الرجـــل يف الزهري،أمـــا عـــنا:خالصـــة حالـــه

 ولكــنهم يتفــاوتون يف درجــة القبــول فمــنهم مــن وثقــه ،علــى قبــول حديثــهفــاحملققون مــن النقــاد 

 وإن كنـت أرى أنـه ثقــة يف غـري الزهـري وهـذا هــو الواضـح مـن عبــارة ،ومـنهم مـن جعلـه صــدوقا

 والرجـــل روى لـــه ،ة وابـــن معـــني والعجلـــي وابـــن ســـعد، ووثقـــه ابـــن عيينـــ...وثبتـــوه: ابـــن عـــدي 
                                                 

، معرفة ٢/١٨٧ري ، التاريخ الكب٤/٤١٩، تاريخ ابن معني رواية الدوري ٧/٤٨٢ الطبقات الكربى )١(

،الكاشف ٥/١١،�ذيب الكمال ٦/١٣٦،الثقات ٤٧٤ / ٢،اجلرح والتعديل ٩٦الثقات 

،  ٨٤ / ٢، �ذيب التهذيب ٥٩، من تكلم فيه وهو موثق ٤٠٣ / ١، ميزان االعتدال ١/٢٩٣

 . ١٤٠تقريب التهذيب 



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٤٨

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 وخالصــة حــال الرجــل أنــه ثقــة يف غــري الزهــري أمــا يف الزهــري فــضعيف إذا خولــف مــن ،مــسلم

أصــحاب الزهــري أمــا إذا وافــق أصــحاب الزهــري فيقبــل حديثه،وقــد ظهــرت عبــارة مــستقيم يف 

 ،نعــم: قيمة ؟ قــال أمــا روايتــه عــن الزهــري ليــست بمــست:فقلــت ...أثنــاء حــوار البــن معــني

 فهذه العبارة تدخل يف سياق أن املراد بوصـف غـري مـستقيم .جعل يضعف روايته عن الزهريو

ّوهــو ضــعيف فــي الزهري خاصــة ..ضــعيف وخيــالف وتنكــر روايتــه عنــه،أما ابــن عــدي فقــال ــ ْ ُّ ِ
َ

ن مهــران وغيــره وأح ري وثبتــوه فــي ميمــون ب ــا ويقــيم روايتــه عــن غيــر الزه ْــوكــان أمي
ِ

ّ ــ ْ ُّ َ َ اديثــه ََ

 بـل جعـل روايتـه عـن غـري الزهـري ثابتـة ،، فقد ضعف روايتـه عـن الزهـري فقـطمستقيمة حسنة

مث وصــف أحاديثــه بأ�ــا مــستقيمة حــسنة أي لــيس فيهــا مــا خيــالف وال ،وتعــين هنــا متــام الــضبط

  . وإن كان ابن عدي حلل حال الرجل مبا ال مزيد عليه،تنكر عليه

ـــيح- ١٤ ن مل ــ الجـــراح ب ـــي وكيـــع...ْـ ـــات مـــستقيمة وألب ـــث صـــالحة ورواي َ هـــذا أحادي َ

ُوحديثه ال بـأس بـه، وهـو صـدوق ولـم أجـد فـي حدثـه منكـرا فـأذكره وعامـة مـا يرويـه عنه  َْـ ِ
َ

ُابنه وكيع وقد حدث عنه غير وكيع الثقات من الناس  َْ)١(  

 ،ضــعيف احلــديث:  عــن حيــىي بــن معــني ،قــال أبــو بكــر بــن أىب خيثمــة: أقــوال النقــاد فيــه 

لـيس بـه :  عن حيىي بن معـني ،قال عثمان بن سعيد الدارمي و.ن أىب حيىي احلماينهو أمثل مو

: يف موضـع آخـر  و. يكتـب حـديث،لـيس بـه بـأس:  عـن ابـن معـني ،قال ابن أىب مـرمي و.بأس

قـال أبـو  و.ضعيف: قال ابن عمار املوصلي  و.ثقة:  عن ابن معني ،قال عباس الدوري و.ثقة

ســــألت أبــــا احلــــسن : قــــال أبــــو بكــــر الربقــــاين  و. لــــيس بــــه بــــأس:قــــال النــــسائي  و.ثقــــة: داود 

: يعترب بـه ؟ قـال :  قلت ،هو كثري الوهم و،ليس بشيء: الدارقطين عن اجلراح أىب وكيع فقال 

ابنـه أنبـل  و،ال بـأس بـه: قـال العجلـي  و.وال حيـتج بـه،يكتـب حديثـه:وقال أبو حامت الرازي .ال

                                                 

، ٢١٩ / ١، ا�روحني ٥٢٣ / ٢، اجلرح والتعديل ٢٢٧ / ٢، التاريخ الكبري ٧٨: التاريخ البن معني)١(

، ميزان ١ / ١٠٣ / ١، تذهيب التهذيب ١٨٩: ، �ذيب الكمال٢٥٢ / ٧تاريخ بغداد 

 / ٢، �ذيب التهذيب ١٨١ / ١،  الكاشف ١٦٨ /٩، سري أعالم النبالء ٣٨٩ / ١االعتدال 

 .٦١: ، خالصة تذهيب الكمال٦٦



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٤٩

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

كــان يقلــب : قــال ابــن حبــان  و.يس باملرضــي عنــدهملــ و،يتكلمــون فيــه: قــال األزدي  و.منــه

ويف .لينـــه بعـــضهم و،وثقـــه أبـــو داود:   وقـــال الـــذهيب يف الكاشـــف .يرفـــع املراســـيل و،األســـانيد

صـدوق وثقـه ولينـه : ويف مـن تكلـم فيـه وهـو موثـق . وكان فيه ضـعف وعـسر احلـديث: امليزان 

 ســـــــوى ،والبـــــــاقون،صـــــــدوق يهــــــم، روى لـــــــه البخــــــاري يف األدب:وقال ابـــــــن حجــــــر،بعــــــضهم

  )١(.ئيالنسا

 حـىت ابـن معـني اختلفـت ، وثقه البعض وضـعفه آخـرون،الرجل خمتلف فيه:  خالصة حاله 

 واخلالصـة فيـه ، وهذا حممول على تغري اجتهاد وإن كان الغالب على كالمه توثيقـه،كلمته فيه

 :ال   أمــا ابــن عــدي فــأخرج لــه ســتة أحاديــث وقــ،أنــه صــدوق كمــا قــال الــذهيب وابــن حجــر

ِ وحديثـــه ال بــأس بـــه، وهـــو صــدوق ومل أجـــد يف حدثـــه أحاديــث صـــالحة وروايـــات مـــستقيمة
َ

 حتـــى عـــن ، وخالصـــة ابـــن عـــدي ذكرهـــا بعـــد اســـتقراء ألقـــوال النقـــاد فيـــه،منكـــرا فـــأذكره

 )وروايـــات مــــستقيمة (.... وعبارتـــه ،حجـــر تابعـــا ابـــن عـــدي يف احلكـــم عليـــهالـــذهبي وابـــن 

فقــد وصــف روايتــه .ي لــيس فيهــا مــا ينكــر أو يــضعف بــسببهاملقــصود �ــا مــن خــالل الــسياق أ

،ففـــرق بــني حــال الـــراوي )صــدوق (  وحديثــه بأنــه ال بـــأس بــه وحالــه العـــام عنــده ،باملــستقيمة

   وحال روايته

ولحميـــد بـــن هـــالل أحاديـــث كثيـــرة وقـــد حـــدث عنـــه النـــاس واألئمـــة وأحاديثـــه  _ ١٥

ِمــستقيمة والــذي حكــاه يحيــى القطــان أن محمــد بــن ســ
َ ُ ِيرين ال يرضــاه ال أدري مــا وجهــه َْ

ــه  فلعلــه كــان ال يرضــاه فــي معنــى آخــر لــيس الحــديث وأمــا فــي الحــديث فإنــه ال بــأس ب

  .)٢(  وبرواياته

                                                 

، ٢١٩ / ١، ا�روحني ٥٢٣ / ٢رح والتعديل ، اجل٢٢٧ / ٢، التاريخ الكبري ٧٨: التاريخ البن معني)١(

، الكاشف ١ / ١٠٣ / ١، تذهيب التهذيب ٤/٥١٧، �ذيب الكمال ٢٥٢ / ٧تاريخ بغداد 

، ٢٩٠ / ١، الكاشف ٣٨٩ / ١، ميزان االعتدال ٥٧،  من تكلم فيه وهو موثق ٩/١٦٨

 .١٣٨، تقريب التهذيب ٦٦ / �٢ذيب التهذيب 

 .٣/٨١ الكامل )٢(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٥٠

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

َحميــد بــن هــالل أبــو نــصر البــصري :أقــوال النقــاد فيــه  عــن  ، مــن الوســطي مــن التــابعني،ُ

ل عبـد الـرمحن بـن أىب  قـا.كـان ابـن سـريين ال يرضـى محيـد بـن هـالل: حيىي بـن سـعيد القطـان 

 ، فلهـذا كـان ال يرضــاه،دخـل يف شـيء مـن عمــل الـسلطان: فـذكرت ذلـك أليب فقــال : حـامت 

و كــذلك قــال .ثقــة:  عــن حيــىي بــن معــني ،قــال إســحاق بــن منــصور و.كــان يف احلــديث ثقــةو

روى لـــــه ،مـــــا كـــــان بالبـــــصرة أعلـــــم مـــــن محيـــــد بـــــن هـــــالل:و عـــــن أىب هـــــالل الراســـــىب.النـــــسائي

،وثقــه ابــن معــني وأبــو حــامت وابــن )ًمــا كــانوا يفــضلون أحــدا عليــه يف العلــم:(تــادة اجلماعــة،قال ق

ُاإلمــام، احلــافظ، الفقيــه: وقــال الــذهيب .ســعد والعجلــي والنــسائي ْ
ِ َِ ُ َ َُ ثقــة عــامل : وقــال ابــن حجــر .ِ

  .)١(وذكره ابن حبان يف الثقات  .توقف فيه ابن سريين لدخوله يف عمل السلطان

  

 ولعل ابن عدي أورد الرجـل يف كاملـه لـرأي ،أمجع الناس على توثيقه الرجل :خالصة حاله 

وهـو يف كامـل ابـن عـدي مـذكور، فلهـذا : قـال الـذهيب . وإال فالرجـل متـني ثقـة،ابن سـريين فيـه

َْوأحاديثه مستقيمة والذي حكاه حيـىي القطـان : أما كالم ابن عدي . ذكرته وإال فالرجل حجة

ِأن حممـــد بـــن ســـريين ال يرضـــاه ِ
ـــه كـــان ال يرضـــاه يف معـــىن آخـــر لـــيس َُ  ال أدري مـــا وجهـــه فلعل

، فاملقـصود بـأن أحاديثـه مـستقيمة أي لـيس احلديث وأما يف احلـديث فإنـه ال بـأس بـه وبرواياتـه

وإن كـان أبـو حـامت ذكـر ،فيها ما ينكر،وقـد أول ابـن عـدي عـدم رضـا ابـن سـريين بتأويـل مجيـل

  غـري أن ابـن عــدي مل ،لـه يف عمـل الـسلطاندخو: ذلـك صـرحيا ونقلـه ابـن حجـر أن املقـصود 

 فالرجـل ثقـة بـل يف ،وأمـا يف احلـديث فإنـه ال بـأس بـه وبرواياتـه:يوفق إىل خالصة حال الرجـل 

  .أعلى درجات الضبط

                                                 

، ٤/١٤٧، الثقــات ٣/٢٣٠، اجلــرح والتعــديل ١/٣٢٥، معرفــة الثقــات ٧/٢٣١ات الكــربى الطبقــ)  ١(

،  ٦١٦ /١ميــــــزان االعتــــــدال ،٣٠٩ /٥ســــــري أعــــــالم النــــــبالء ، ٤٠٦ : �٧/٤٠٣ـــــذيب الكمــــــال 

 .١/١٨٢تقريب التهذيب 



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٥١

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

ً قــال ابــن عــدي وللربيــع بن صــبيح أحاديــث صــالحة مــستقيمة ولــم أر لــه حــديثا -١٦ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َُ ََ َ َ ََ ٌَ ٌْ َ

ِ
َ ُ ْــ َّ ِ

َ ُ َ َ

�منكرا جدا ِ
ً َ ِِ وأرجو أنه ال بأس به وبرواياتهُْ

َ َْ ََُُّ َْ َ .)١(.  

 وقــال عفــان .كــان حيـىي بــن ســعيد ال يرضـاه: قـال ابــن عمــار املوصـلي : أقـوال النقــاد فيــه 

 ما تكلم أحـد يف الربيـع إال:  عن أىب الوليد ،قال أبو داود و.أحاديثه كلها مقلوبة: بن مسلم 

قـــال  و.ال بــأس بـــه رجـــل صـــاحل:  عـــن أبيـــه ،حنبـــلقـــال عبـــد اهللا بـــن أمحــد بـــن  و.الربيــع فوقـــهو

لـــيس بـــه : ســـألت حيـــىي بـــن معـــني عـــن الربيـــع بـــن صـــبيح فقـــال : عثمـــان بـــن ســـعيد الـــدارمي 

املبـارك :قـال عثمـان.مـا أقر�مـا: هو أحـب إليـك أو املبـارك ؟ قـال :  قلت ،كأنه مل يطره،بأس

: النــــسائي  و،ن ســــعدو قـــال حممــــد بـــ.عنـــدي فوقــــه فيمـــا مســــع مـــن احلــــسن إال أنــــه رمبـــا دلــــس

املبـــارك بـــن  و،رجــل صـــاحل: قــال أبـــو حـــامت  و.شـــيخ صـــاحل صـــدوق: وقـــال أبـــو زرعــة .ضــعيف

استشهد بـه البخـاري .الربيع بن صبيح من سادات املسلمني: وعن شعبة.فضالة أحب إىل منه

 ســيد ،بــصري: و قــال العقيلــي يف  الــضعفاء.روى لــه الرتمــذي وابــن ماجــة و،"الكفــارات " يف 

حكـــى  و.لـــيس بــالقوي: قـــال الفــالس  و.ال بـــأس بــه: قـــال العجلــي  و.دات املــسلمنيمــن ســـا

كــان مــن عبــاد أهــل : قــال ابــن حبــان  و. عــن شــعبة أنــه عظــم الربيــع بــن صــبيح،بــشر بــن عمــر

كـــان يـــشبه بيتـــه بالليـــل ببيـــت النحـــل مـــن كثـــرة التهجـــد،إال أن احلـــديث مل  و،زهـــادهم والبـــصرة

يـــروى كثريا،حـــىت وقـــع يف حديثـــه املنـــاكري مـــن حيـــث ال  فكـــان يهـــم فيمـــا ،يكـــن مـــن صـــناعته

ـــــــه إذا انفـــــــرد ـــــــين االحتجـــــــاج ب ـــــــذهيب ،يـــــــشعر،ال يعجب ـــــــد:   وقـــــــال  ال  ضـــــــعفه ،صـــــــدوق عاب

   .)٢(كان عابدا جماهدا   و،صدوق سيء احلفظ:  وقال ابن حجر .النسائي

ال  خالصـة حـ، الرجـل خمتلـف فيـه بـني النقـاد مـع اتفـاقهم علـى كونـه عابـدا:خالصة حالـه 

ًوقــد روى لــه البخــاري تعليقــا والرتمــذي وابــن ،الرجــل هــو كمــا ذكــر ابــن عــدي أنــه ال بــأس به

                                                 

 .٤/٤١ الكامل )١(

سري أعـالم  ،٩/٨٩مال ، �ذيب الك١/٢٩٦، اجلرح والتعديل ١١١ رواية الدارمي،تاريخ ابن معني)  ٢(

، لـسان ٢٠٦، تقريـب التهـذيب ٣/٢١٤، �ذيب التهـذيب ١/٣٩٢الكاشف  ،٢٨٧ /٧النبالء 

 .٧/٢١٥امليزان 



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٥٢

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

لـه أحاديـث صـاحلة : (قالـه ابـن عـدي   أمـا مـا ،ماجة، وقد تابع ابن عـدي الـذهيب يف حكمـه

ً ومل أر لــه حــديثا منكــرا جــدا،مـستقيمة ً فاملقــصود بــأن لــه  ،) وأرجــو أنــه ال بــأس بــه وال برواياتــه،ً

ـــدليل أحاد ـــيس فيهـــا مـــا ينكـــر ب يـــث صـــاحلة مـــستقيمة أي صـــاحلة لالحتجـــاج مـــستقيمة أي ل

ًعبارته ومل أر له حديثا منكرا جدا ً ً.  

  

وألبـي العاليــة الريــاحي أحاديـث صــالحة غيــر مـا ذكــرت وأكثــر مـا نقــم عليــه مــن _ ١٧

هـذا الحــديث حــديث الـضحك فــي الــصالة وكـل مــن رواه غيــره فإنمـا مــدارهم ورجــوعهم 

العالية والحـديث لـه وبـه يعـرف ومـن أجـل هـذا الحـديث تكلمـوا فـي أبـي العاليـة إلى أبي 

  )١(وسائر أحاديثه مستقيمة صالحة 

ِ أبــو العاليــة الريــاحي :أقــوال النقــاد فيــه 
َِ َ

َُ هــو رفيــع )٢(
ْــ بــن مهران البــصري)٣(

 مــن كبــار ،ِ

 ،عنهمـا ـ وعـدة روى عـن أيب بـن كعـب وأنـس بـن مالـك ـ رضـي اهللا ،روى له اجلماعـة،التابعني

لــيس أحــد بعــد الــصحابة :(ُوعنــه الربيــع بــن أنــس وثابــت البنــاين وطائفــة، وقــال ابــن أيب داود 

قال ابن معني وأبو زرعـة والعجلـي وابـن سـعد والاللكـائي وابـن  و،)أعلم بالقرآن من أيب العالية

  .)٤()كثري اإلرسال:(، وزاد ابن حجر )جممع على ثقته: (زاد الاللكائي ،)ثقة: (حجر

وســـائر ...: واملقـــصود مـــن كـــالم ابـــن عـــدي ، الرجـــل جممـــع علـــى توثيقـــه:خالصـــة حالـــه 

 أي أحاديثــــه مــــستقيمة لــــيس فيهــــا مــــا ينكــــر خبــــالف حــــديث ،أحاديثــــه مــــستقيمة صــــالحة

 وتوضــح �ــذا مــضمون كالمــه بوصــف املــستقيم مــن خــالل ، وصــاحلة أي لالحتجــاج،القهقهــة

  .سياق الكالم

                                                 

 .٤/١٠٥ الكامل )١(

 .٢/٤٦بكسر الراء وفتح الياء نسبة إىل رياح بن يربوع بطن من متيم، اللباب : َالرياحي )  ٢(

 .١١٢:  ص، الرجال املغين يف ضبط أمساءً،مصغرا: َُرفيع )  ٣(

 ٩/٢١٤، �ـذيب الكمـال ٣/٥١٠، اجلرح والتعـديل ١١٦: ٧/١١٢الطبقات الكربى : ترمجته يف )  ٤(

 .٢١٠، تقريب التهذيب ٣/٢٤٦، �ذيب التهذيب ١/٣٩٧، الكاشف ٢١٨: 



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٥٣

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

ن ســــالم لـــه غ-١٨ ــ ولـــسعيد ب َيــــر مـــا ذكـــرت مــــن الحـــديث، وهــــو حـــسن الحــــديث ْـ
ن جــريج  َوأحاديثــه مــستقيمة ورأيــت الــشافعي كثيــر الروايــة عنــه كتــب عنــه بمكــة، عــن اب ُ ْــ ِ

َوالقاسم بن معن وغيرهما، وهو عندي صدوق ال بأس به مقبول الحديث  ْ)١(.  

لـيس : مـان  قال عث.ثقة: يف رواية  و.ليس به بأس:  عن حيىي بن معني :أقوال النقاد فيه 

حملــه : قــال أبــو حــامت  و.هــو عنــدي إىل الــصدق مــا هــو: قــال أبــو زرعــة  و.بــذاك يف احلــديث

 ،صـــدوق: قـــال أبـــو داود  و.)٢(كـــان مرجئـــا : قـــال حممـــد بـــن عبـــد اهللا املقـــرىء  و.الـــصدق

كــان لــه رأى : قــال يعقــوب الفــسوي  و،لــيس بــه بــأس: قــال النــسائي  و.يــذهب إىل اإلرجــاء

قـال  و.ليس حبجـة و،كان يرى اإلرجاء: قال العجلي  و. يرغب عن حديثه،كان داعية و،سوء

يهـم يف األخبـار حـىت جيـيء �ـا مقلوبـة  و:زاد  و،كذا قال ابن حبـان و.يرى اإلرجاء: البخاري 

 ،كــان ســـعيد القـــداح يفـــىت مبكـــة: وكـــان الـــشافعي يقـــول . حــىت خـــرج عـــن حـــد االحتجــاج بـــه

ُاإلمـام، :  وقـال الـذهيب ،كـان يغلـو يف اإلرجـاء: قيلـي قـال الع و.يذهب إىل قول أهل العـراقو َ ِ

ُاملحدِّث، وقال  ابن حجر  َ ُ
  .)٣(كان فقيها و،رمي باإلرجاء و،صدوق يهم:  

                                                 

 .٤/٤٥٤ الكامل )١(

ُقالوا َأ{: مبعىن التأخري كما يف قوله تعاىل: أحدمها: اإلرجاء على معنيني)٢( ُرجه وَأخاهَ َ َ ْ
ِ
األعراف آية }  ْ

أما إطالق اسم املرجئة على اجلماعة باملعىن األول . إعطاء الرجاء: والثاين. ، أي أمهله وأخره١١١

وإما باملعىن الثاين فظاهر، فإ�م كانوا . فصحيح، أل�م كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد

وقيل اإلرجاء تأخري حكم .مع الكفر طاعةال تضر مع اإلميان معصية، كما ال تنفع : يقولون

صاحب الكبرية إىل يوم القيامة، فال يقضى عليه حبكم ما يف الدنيا؛ من كون من أهل اجلنة، أو 

تأخري علي رضي اهللا : وقيل اإلرجاء. املرجئة، والوعيدية فرقتان متقابلتان: فعلى هذا. من أهل النار

 امللل والنحل . هذا املرجئة والشيعة فرقتان متقابلتانفعلى. عنه عن الدرجة األوىل إىل الرابعة

١٣٩.. 

، ٥٤ / ٣، املعرفة والتاريخ ٥٠: ، الضعفاء الصغري٤٨٢ / ٣، التاريخ الكبري ٢٠٠: تاريخ ابن معني)٣(

، اللباب ٣٢٠ / ١، كتاب ا�روحني والضعفاء ٣١ / ٤، اجلرح والتعديل ١٥١: الضعفاء للعقيلي

، ١٣٩ / ٢، ميزان االعتدال ٩/٣١٩، سري أعالم النبالء ١٠/٤٥٤ ، �ذيب الكمال١٧ / ٣

 .٢٣٦، تقريب التهذيب ٣٥ / ٤، �ذيب التهذيب ١٣٩ /٢الكاشف 



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٥٤

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 واحملققــون مــنهم كــابن عــدي والنــسائي وأبــو ، الرجــل خمتلــف فيــه بــني النقــاد:خالصــة حالــه 

احلديث هـذا النـوع مـن اإلرجـاء حامت وأبو زرعة والذهيب وابن حجر  على كونه صدوقا مقبول 

اإلرجــاء مــذهب العــدة مــن ": امليــزان " وقــد قــال الــذهيب يف .ال يعــد قــدحا يف حــق القائــل بــه

َ وهــو حــسن احلــديث وأحاديثــه :وكــالم ابــن عــدي.جلــة العلمــاء ال ينبغــي التحامــل علــى قائلــه
ه لـه ابـن عـدي مستقيمة أي ليس له من حديثه ما ينكر أو خيالف فيه إال حديثا واحدا أخرج

 وهــذا وصــف حلــال الــراوي بعــد أن َوهــو عنــدي صــدوق ال بــأس بــه مقبــول احلــديث :مث قــال 

وهذه األقـوال يف الـراوي جمتمعـة تعطـي داللـة علـى :  قلت ،وصف ابن عدي حديثه باملستقيم

  .أنه دون الثقة وفوق الصدوق

  

َُ قــال ابــن عــدي، وأبــو الزنــاد مــن فقهــاء أهــل المدينــة ومحــدثي-١٩
ِ َ هم ورواة أخبــارهم ُ

وحدث عنـه األئمـة مثـل مالـك والثـوري وغيرهمـا ولـم أذكـر لـه مـن الروايـة شـيئا لكثـرة مـا 

ِيرويه ألن أحاديثه مستقيمة كلها، وهو كما قال ابن معين ثقة حجة
َ ْ َ َ َ .)١(.  

ْذكــوان بــن اهللا عبــد هــو :أقــوال النقــاد فيــه  َ 
 َِالزنــاد أبــو  )٢(

 لــه التــابعني،روى صــغار مــن ،)٣(

 وقـال ،)احلـديث يف املـؤمنني أمـري الزنـاد أبـا يـسمي سـفيان كـان( : حنبـل بـن أمحـد عـن ،اجلماعة

 : معـني ابـن زاد ،)ثقـة( :حجـر وابـن والذهيب والنسائي حامت وأبو والعجلي حنبل  وابن معني ابن

 صـاحل ،فقيـه( : حـامت أبـو وزاد ،)مالك بن أنس من مسع ،تابعي ،مدين( : العجلي وزاد ،)حجة(

 ،اإلمـام( : الـذهيب وزاد ،)الثقـات عنـه روى إذا احلجـة بـه تقـوم ممـن وهو سنة، صاحب ،احلديث

  .)٤( )فقيه( : حجر ابن وزاد ،)ثبت

                                                 

 .٥/٢١١ الكامل )١(

َذكوان)  ٢(  .١٠٦:  ص،بفتح الذال وسكون الكاف، املغين يف ضبط أمساء الرجال: َ

 .١٢٠:  املرجع السابق، ص،بكسر الزاي: َِالزناد )  ٣(

 الكاشف ،١٤/٤٧٦، �ذيب الكمال ٧/٦، الثقات ٥/٤٩، اجلرح والتعديل ٢/٢٦معرفة الثقات )  ٤(

 .٣٠٢ تقريب التهذيب ،، وما بعدها٥/١٧٨، �ذيب التهذيب ١/٥٤٩



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٥٥

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 مـا لـه جيـد فلـم حديثه عدي ابن استقرأ وقد ،وتوثيقه إمامته على متفق الرجل : حاله خالصة

 وأحاديثـــه ،ثبـــت ثقـــة فالرجـــل هـــذا وعلـــى ،كلهـــا مـــستقيمة فأحاديثـــه فيـــه خيـــالف أو عليـــه ينكـــر

 لــه ولكــن ثقــة فيــه قيــل ممــن مرتبــة أعلــى مــستقيم وحديثــه الثبــت الثقــة ومرتبــة : قلــت ،مــستقيمة

  .عليه أنكرت أو فيها خيالف أحاديث

َهــو روى ....حبيــب بــن عائــذ -٢٠  وســائر عليــه أنكــرت أحاديــث عــروة بــن هــشام عــن ُ

  .)١(  مستقيمة أحاديثه

 .عليـه الثنـاء وأحـسن عـاقال جلـيال شـيخا كـان : قـال حنبـل بـن محـدأ عـن : فيـه النقاد أقوال

 قـد ،بـأس بـه لـيس ذاك : قـال ؟ حبيـب بـن عائـذ : ألىب قلـت ،حنبـل بـن أمحـد بـن اهللا عبـد قالو

 : اجلوزجـاىن يعقـوب بـن إبـراهيم قالو .صويلح : رواية ويف.ثقة : معني بن حيىي عن و .منه مسعنا

 بــن حيــىي كــان : زرعــة ألىب يقــول حــامت أبــا شــهدت : الربدعــى عمــرو بــن ســعيد قــالو .زائــغ غــال

 بـن عائـذ أمـا : زرعـة أبـو لـه فقـال .زنـديق حبيـب بن عائذو ،زنديق السمىت يوسف : يقول معني

 .كـذاب : يقـول حيىي كان .احلديث فذاهب  السميت يوسف أماو ،احلديث يف فصدوق حبيب

 عـن شـيوخنا بعـض عـن عنـدي حـامت أبـو اهـاحك الـيت احلكايـة هذه فرأيت : عمرو بن سعيد قال

 يف حبــــان ابــــن ذكــــره و.أعلــــم واهللا ،أشــــبه �ــــذا هــــوو ،" زيــــدي " حبيــــب بــــن عائــــذ كــــان : حيــــىي

  .)٢( بالتشيع رمى صدوق  : حجر ابن  وقال ،ماجة ابنو ،النسائي له روى.الثقات

 وزجـــاينواجل ،متـــشدد معـــني وابـــن لتـــشيعه لـــه وا�رحون،فيـــه خمتلـــف الرجـــل : حالـــه خالصـــة

 فحديثـه متـشيع صـدوق فهـو حديثه،وعليـه قبول على الرجال من املعتدلني ولكن ،عليه متحامل

 أحاديــث روى :عــدي ابــن  عــن نقــل والــذهيب ،فــريد بدعتــه إىل يــدعو حــديثا يكــون أن إال حــسن

 ابــن عبــارة إىل يتنبــه مل الــذهيب شــيئا،ولعل لــه يــسق ومل مــستقيمة، أحاديثــه وســائر عليــه، أنكــرت

 عـــروة بـــن هـــشام عـــن رواهـــا الـــيت األحاديـــث هـــي عليـــه أنكـــر الـــذي أن قـــصد عـــدي فـــابن يعـــد

                                                 

 .٧/٦٣ الكامل )١(

، اجلرح والتعديل ٩٢، أحوال الر جال ٦٠ /٧، التاريخ الكبري ٣٥٣ /٣): الدوري( تاريخ ابن معني)٢(

، �ذيب ٥٢٨  /١، الكاشف ٣٦٣ / ٢، ميزان االعتدال ٩٥ /١٤، �ذيب الكمال ١٧ / ٧

 .٢٨٩، تقريب التهذيب ٨٨ / ٥التهذيب 



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٥٦

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 وإن حـديث أي لـه يسق مل معني ابن مع ،عليه تنكر مل فمستقيمة،أي أحاديثه سائر أما ،وحده

 الــسنة ألهــل تكــون مــا أقــرب درجــة إىل التــشيع يف الغلــو دائــرة مــن خيرجــه يكــاد النقــاد أقــوال كــان

 معـني ابـن كـالم مـن واضـح وهـذا ،مغاليـا شـيعيا ال معتـدال)١( زيـديا بكونه بهأش األمر إن حيث

  .عليه املزي وتعليق

 تكــــون أن أرجــــو أحاديثــــه وعامــــة أحاديــــث ذكـــرت مــــا غيــــر فــــضالة بــــن ولمبـــارك -٢١

  .)٢( ِِبه مبارك رمي ما أكثر بالضعف رمي قد من احتمل فقد مستقيمة

َ مبارك بن فضالة : النقاد فيه أقوال َ ُ
َاستـشهد  و،،روى لـه أبـو داود والرتمـذي وابـن ماجـة)٣( َ ْ َ ْ

ِبه البخاري يف  ُِّ َ ُ
ِالصحيح(ِِ ْ

ِ ،وقال أبـو زرعـة )ُكان يدلس: (وقال أمحد،أثىن عليه حيىي بن سعيد).َّ

وضـعفه ابــن ) كــان شـديد التــدليس: (، وعـن أيب داود)ًيـدلس كثــريا إذ قـال حــدثنا فهـو ثقــة: (

وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات، وقــال ،)ال بــأس بــه: (والعجلــيســعد والنــسائي،وقال ابــن معــني 

ــــــذهيب).ُكــــــان خيطــــــئ( ِاحلــــــافظ، املحــــــدِّث، الــــــصادق، اإلمــــــام، مــــــن كبــــــار علمــــــاء : وقــــــال ال
َ َ َّ ُُ ِ َ ْ َ َ َ

ِ ِ
ُ ِ ُ ِ

ُ
ُ

ِ

ِالبصرة
َ ْ ُصدوق يدلس ويسوي: (وقال ابن حجر .َ ُ ()٥( )٤(.  

                                                 

أتباع زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم، ساقوا اإلمامة يف أوالد :الزيدية)١(

يد بن علي كان يرى صحة إمامة مؤسسها ز وفاطمة رضي اهللا عنها، الزيدية إحدى فرق الشيعة،

ًأيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم مجيعا، ومل يقل أحد منهم بتكفري أحد من الصحابة ومن 
 املوسوعة امليسرة ،وما بعدها١٥٤امللل والنحل .. مذهبهم جواز إمامة املفضول مع وجود األفضل

 .١/٧٦يف األديان واملذاهب 

 .٨/٢٦ الكامل )٢(

َفضالة )  ٣(  .١٩٦ ، املغين يف ضبط أمساء الرجال،بفتح الفاء والضاد: َ

من أكثر من التدليس فلم حيتج األئمة : (ذكره ابن حجر يف الطبقة الثالثة يف طبقات املدلسني وهي)  ٤(

ِتـــدليس التـــسوية و .٤٣: ، انظـــر طبقـــات املدلـــسني، ص)مـــن أحاديثـــه إال مبـــا صـــرحوا فيـــه بالـــسماع
ُ

ًصورته أن يروي حديثا: َ ْ ُ عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، فيأيت املدلس الذي ُ
ِّ ٍ ٍٍ

ْ ُ َ ٍ

ِمسع احلديث من الثقة األول، فيسقط الـذي يف الـسند، وجيعـل احلـديث عـن شـيخه الثقـة عـن الثقـة  ِ ِ ِ َِ َُ
ِ ُ ُ َ

ِ

ٌالثاين، بلفظ حمتمل، فيستوي اإلسناد، كله ثقات ُ ُّ ُ ٍ ِوهذا شر أقسام التدليس. ٍ ِ لتبصرة والتـذكرة  شرح اُّ

٢٤٢ /١. 

 اجلــرح والتعــديل ،٩٨، الــضعفاء واملرتوكــني ص ٢/٢٦٣، معرفــة الثقــات ٧/٢٧٧الطبقــات الكــربى )  ٥(

=  ، ٢٨١ /٧سري أعالم النبالء ،٢/٢٣٨، الكاشف ١٨٩: ٢٧/١٨٠، �ذيب الكمال٨/٣٣٨



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٥٧

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 واملعتــدلون مــن ،لتــدليس وأكثــر مــا نقــم عليــه بــسبب ا، الرجــل خمتلــف فيــه:خالصــة حالــه 

 وعامــة:  وابــن عــدي قــال بعــد اســتقراء حلديثــه ،النقــاد علــى قبــول حديثــه إذا صــرح بالتحــديث

ِبــه مبــارك رمــي مــا أكثــر بالــضعف رمــي قــد مــن احتمــل فقــد مــستقيمة تكــون أن أرجــو أحاديثــه ِ، 

نـــده انـــه ويقـــصد �ـــذا أن أحاديثـــه لـــيس فيهـــا مـــا ينكـــر عليـــه وعبارتـــه األخـــرية تبـــني أن حالـــه ع

 وقـد سـاق لـه بـن عـدي ، وقد قبل النقاد أحاديث ضعفاء أكثر منه، فحديثه مستقيم،صدوق

َقيل:  وقال الذهيب ،مثانية أحاديث ْ
ِحديـثه حنو املائـتـني: ِ ْ َ َُ ُ َْ ُ ْ

ِ
َ.  

ــن المــورع هــذا قــد روى، عــن األعمــش أحاديــث صــالحة مــستقيمة -٢٢ َ ومحاضــر ب ْ َ ِ َ

َوغيــره إذا روى عــن غيــره كــذلك ولــم  ه ِ ُأر فــي رواياتــه حــديثا منكــرا فــأذكره إذا روى عن ْــ َْ ََُ َ ِ ُ ًُ ْ َ َ َ ُ ًَ ِ ِ

  .)١(ثقة

ِ محاضر:أقوال النقاد فيه 
َ ُ

ِّ بن المـورع )٢( َ ُ
ً،روى لـه البخـاري تعليقـا ومـسلم وأبـو داود )٣(

صــدوق : ( زاد ابــن ســعد ،)ثقــة: (والنــسائي، قــال ابــن ســعد، وابــن قــانع ومــسلمة بــن قاســم 

ــــــن قاســــــم) مث حــــــدث بعــــــدممتنــــــع عــــــن التحــــــديث ــــــو )مــــــشهور: (، وزاد مــــــسلمة ب ، وقــــــال أب

لــيس بـــه : ( وقــال النــسائي ،)لــيس بــاملتني يكتــب حديثـــه: (وقــال أبــو حـــامت ) صــدوق:(زرعــة

، وقــال الــذهيب ،)ًومل أر يف أحاديثــه منكــرا فــأذكره إذا روى عنــه ثقــة:(، وقــال ابــن عــدي )بــأس

  . )٤() صدوق له أوهام:(  وقال ابن حجر،)صدوق مغفل:( 

وحماضـر بـن املـورع هـذا قـد روى :  وكـالم ابـن عـدي ، واخلالصة أنه صدوق:خالصة حاله 

ِعـــن األعمــــش أحاديـــث صــــاحلة مــــستقيمة وغـــريه إذا روى عــــن غـــريه كــــذلك ومل أر يف رواياتــــه  َ ِ َ ْ َ ِ َ

                                                                                                                            

 .٥١٩، تقريب التهذيب ٢٨: ١٠/٢٧  �ذيب التهذيب =

 .٨/١٩٤ الكامل )١(

 .٢٢٢مبيم مضمومة وحاء مهملة وكسر ضاد، املغين يف ضبط أمساء الرجال ص : ِاضرَُحم)  ٢(

 .٢٤٣:  املرجع السابق، ص،بضم امليم، وفتح الواو، وتشديد الراء املكسورة: َُِّاملورع )  ٣(

 : ٢٧/٢٥٨ �ذيب الكمال ٧/٥١٣، الثقات ٨/٤٣٧، اجلرح والتعديل ٦/٣٩٨الطبقات الكربى )  ٤

 ٥٢٠، تقريب التهذيب١٠/٤٦، �ذيب التهذيب ٢/٢٤٣، الكاشف ٢٦١



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٥٨

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

ُحديثا منكرا فأذكره إذا روى عنه ثقة ْ َْ ََ َ ِ ُُ ًُ ْ ََ َ ُ ًَ
روى عـن األعمـش أوال أن حماضـر :  يستفاد من كالمـه ،ِ

 ومل جيــد لــه ابــن ،وروى عــن غــري األعمــش أحاديــث صــاحلة مــستقيمة أي لــيس فيهــا مــا ينكــر

ــــسق لــــه أي  ــــن عــــدي مل ي ــــه ثقــــة خاصــــة أن اب عــــدي أي حــــديث منكــــر خاصــــة إذا روى عن

انــه كــان :  ومبفهــوم املخالفــة إذا روى عنــه ضــعيف فيتوقــف يف روايتــه لــسببني أحــدمها ،حــديث

  .نه كان مغفالأ:  ثانيهما ،مدلسا

  

ُ قــال الــشيخ– ٢٣ ْ َّ َ ه، : َ راهيم أحاديــث مــستقيمة عــن كــل مــن يـــروي عن ن إبـ ــد ب ُوليزي َْــَ َِ ْ َْ ْ َ ْ ُ َِّ ُ ٌ َ َ
ِ ُِ َ َ َ

ِ
ــ ْ ـ ِْـ ِ َ ِ َ

ِ

َوإنمــا أنكــرت عليــه أحاديثــه رواهــا، عــن قتــادة، عــن أنــس، وهــو ممن يكتــب حديثــه، وال  ُ َُ ِ
َ ُ ُْ ْ َّــ ِ

َ ََََ ََ َ ََ َ ُ ْ َ ْ َِّ

َبأس به وأرجو أن ي ُ َْ َ َْ َ
ِِ

َ ًكون صدوقاْ ُ َ َ ُ .)١(.  

: عـن حيـىي بـن معـني  و.ثقـة:  عن أبيـه ،قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل: أقوال النقاد فيه 

سـئل  ومسعـت حيـىي بـن معـني: قال ابن أىب خيثمة  و.يزيد بن إبراهيم أثبت من جرير بن حازم

 ،الــسري ثقــةو ،يزيــد ال شــك فيــه: أيهمــا أثبت؟قــال : الــسري بــن حيــىي  وعــن يزيــد بــن إبــراهيم

 وقد ذكر عند وكيع بن اجلراح يزيد بن إبـراهيم التـسرتى فقـال .لكن يزيد بن إبراهيم أكرب منهو

 ويف موضـع .ابـن سـريين ويزيـد بـن إبـراهيم ثبـت يف احلـسن: قال على ابـن املـديىن  و.ثقة ثقة: 

 أبووقــــال أبــــو زرعــــة،و. قتــــادة لــــيس بــــذاكيزيــــد بــــن إبــــراهيم عــــن: عــــن حيــــىي بــــن ســــعيد،آخــــر

قـال حممـد بـن  و.ابـن سـريين ومـن أوسـط أصـحاب احلـسن: زاد أبو حامت . ثقة:والنسائي،حامت

ثقـة ثبـت إال يف روايتـه عـن :( :   وقال ابـن حجـر،)ثقة:( وقال الذهيب  ،كان ثقة ثبتا: سعد 

  .)٢( ذكره ابن حبان يف الثقات و)قتادة ففيها لني

                                                 

 .٩/١٧٥ الكامل )١(

 /٧، الثقـــــات ٢٥٢ /٩، اجلـــــرح والتعـــــديل ٣١٨ /٨، التـــــاريخ الكبـــــري ٢٧٨ /٧الطبقـــــات الكـــــربى )  ٢(

، �ـــــذيب ٢٩٢ /٧، ســـــري أعـــــالم النـــــبالء ٣٨٠ /٢، الكاشـــــف ٣٢/٧٧،�ـــــذيب الكمـــــال ٦٣١

 .٥٩٩ ، تقريب التهذيب٣١١ /١١التهذيب 



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٥٩

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 وقــد ســاق لــه ،ه عــن قتــادة ففيهــا كــالمروايتــ الرجــل متفــق علــى توثيقــه إال:  خالصــة حالــه 

:   أمــا كالمــه ،ابــن عــدي مثانيــة أحاديــث بعــضها عــن قتــادة وبعــضها عــن غــريه وجلهــا صــحيح

ُوليزيـــد بـــن إبــــراهيم أحاديـــث مـــستقيمة عـــن كـــل مـــن يــــروي عنـــه، وإمنـــا أنكـــرت عليـــه أحاديثـــه  ْ َْ ْ ٌَ ََِّ ُِ َْ َِ َ ْ َ ْ ُ َ َِّ ُ َ ْ َ
ِ ِ
َ ُ

ِ
َ َ ْ ِْ َ ِ ِ

َرواهــا، عــن قتــادة، عــ ََ َ َ :   مث خــرج خبالصــة حلالــه ،ََن أنــس، فيقــصد مبــستقيمة أي مل تنكــر عليــهََ

ًوهــو ممــن يكتــب حديثــه، وال بــأس بــه وأرجــو أن يكــون صــدوقا ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ْْ َ َْ َ َ
ِ ِ

َ ْ َ ُ ُ َ
ِ

ُ ْ والعبــارات الــثالث الــيت :قلــت.َِّ

ساقها ابن عدي يف حاله مـع وصـف أحاديثـه باملـستقيمة مـؤدى هـذه العبـارات جمتمعـة إىل أن 

ولوال كــالم حيـىي بــن سـعيد يف روايتــه عــن صــة مـع اتفــاق النقـاد علــى توثيقـه،الرجــل ثقـة خاهـذا 

  .قتادة ملا أورده ابن عدي يف كامله وال الذهيب يف ميزانه

  :)الل الرواة المذكورين في كتابهمن خ( مراد ابن عدي بقوله ليس مستقيم الحديث 

حديثـه لـرمحن بـن إسـحاق أبـو شـيبة َروى عنـه عبـد ا.َ عن أنسُ حسين بن أبي سفيان،-١

ويف حــديث حــسني  : قــال ابــن عــدي بعــد أن نقــل عبــارة البخــاري ،لــيس بمــستقيم فيــه نظــر

  .)١(ضعيف .عن أنس: وقال الذهيب . هذا ما يلحق اسم الضعف

َ حـدثـنا مكـي بـن عبـدان، حـدثنا حممـد بـن عقيـل بـن خويلـد، حـ: قال ابن عدي -٢ َ َ َ
ٍ ِ ِ

ْ ُ ْ ْ َْ ِ ِ َ ُ َُ ُُّ َ ََّ َِّّ َدثنا َ َّ

ْأبــو صــالح خلــف بــن حيــىي قاضــي الــري، حــدثنا أبــو مقاتــل عــن عبــد العزيــز بــن أيب رواد، عــن  ْ ُ ُ َ َُ َ َ ََّْ ِ ٍَ َ َِ ْ ْ َِ ِ َ َْ ِ َ َ َّ َ ُ ُ َ ٍ ِ

ِعبد اهللا بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس إن رسول اللـه  َِّ َ ُ َ َّ ِ ٍ ََّ َ َِ ِْ َِ ِْمـن قـبـل بــني عيــين أمـه : َ قـال ُِّ َْ َْ َْ َ ْ ََ ََّ

ِكان له س
َُ َ ِتـرا من النارَ َّ َ

ِ
ً ِقال ابن عدي .ْ

َ ُ َ ََّوهذا منكر إسنادا ومتـنـا، وعبـد اْلعزيـز بن أبـي رواد، َ َ َ َِ ْـ ِْـ ِ َ َ ً ً َْ َ ُِ
ُ َ َْ َ

ٍعن طاووس ليس بمستقيم َِ ْ ُ
ِ

َ َْ....) ٢(.  

ُّ ســليمان بــن الفــضل الزيــدي -٣ ِ
ْ ْ َّْ ِ ْ َْ ُ ُ َ َ ِلــيس بمــستقيم اْلحــديثُ ِ ِ

َ ِ َ ْ ُ
ِ

َ ْ ــر ....َ َقــد رأيــت لــه غيـ ْ َْ ُ َ ُ ََ ْ ٍ حــديث َ ِ
َ

ٍمنكر َ ُْ.) ٣(.  

                                                 

 .١/٥٣٦  ميزان العتدال ،٣/٢٢٣،الكامل ٣٣الضعفاء الصغري   )  ١(

ُإسناده : وقال .٧٤٧٧، ح ١٠/٢٦٧  واحلديث أخرجه البيهقي يف الشعب ،٣/٢٩٦الكامل   )  ٢( ُ َ ْ ِ

ٍّغيـر قوي ِ َ ُ َْ. 

 .٢/٢١٩ ميزان االعتدال ،٤/٢٩٤الكامل   )  ٣(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٦٠

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

ِ ســالم بــن أيب مطيــع بــصري -٤ ْ َ ٍُ ْ
ِ َِ ُ َُّ َلــيس بمــستقيم الحــديث، عــن قتــادة خاصــةَ : ويف الــسري،ََ

ُّاإلمــــام، الثـقــــة، القــــدوة، أبــــو ســــعيد اخلزاعــــي مــــوالهم، البــــصري َ ُِ ْ َ َ ُ َُ ْ ُّ
ِ ِ
َُ

ٍ
ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ِّ ُ ٍقــــال أمحــــد بــــن حنبــــل.ِ َ َْ ُ ُ َْ ََ ٌثقــــة، : َ َِ

ٍصاحب سنة َُِّ ُ فـضعفه .)١( يف روايتـه عـن قتـادة ضـعف  ،ثقـة صـاحب سـنة:  ابن حجر   وقال،َ

  .يف روايته عن قتادة

ِ ســعيد بن هاشــم-٥ ِ
َ ُ ْــ

ِ
ٍ بــن صــالح املخزومــيَ ِ َ ِ ضــعفه الــدار .)٢ (.مــدين لــيس مبــستقيم احلــديث.ْ

واشـــــتبهت الرتمجــــة علـــــى الــــذهيب وظنهمــــا اثنـــــني مــــع أ�مـــــا واحــــد حيـــــث إن :  قطــــين قلــــت 

الفيوم مــن أرض مــصر ولــذلك عــدمها الــذهيب اثنــني مــع أ�مــا يف األصــل املخزومــي هــذا تــويف بــ

  . وكذا الدارقطين يف العلل، حيث إن ابن عساكر نص على وفاته بالفيوم بأرض مصر،واحد

ِ حيدث عنه إمساعيل بن عياش ْ الوليد بن عباد-٦
َ َْ ِ ُ   .شيخ:  وقال الذهيب ،ليس بمستقيمْ

  . )٣( روى هو عن قوم ليسوا باملعروفني وقد.جمهول.حدث عنه إمساعيل بن عياش

 أو يكـون ،إمـا أن يكـون ضـعيفا): لـيس مـستقيم احلـديث (مما سبق يتـضح أن املقـصود ب 

  .ضعفه مقيدا بالرواية عن واحد بعينه

  

                                                 

 .٢٦١ تقريب التهذيب ،٧/٤٢٨ السري،٤/٣١٧الكامل   )  ١(

 .١٦١/ ٢، ميزان االعتدال٣١٧/ ٢١تاريخ دمشق ،٢٥١/ ٩، علل الدار قطين ٤/٤٦٥الكامل     )٢(

 .٣٤٠ /٤ ميزان االعتدال ،٨/٣٦٨الكامل   )  ٣(



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٦١

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 )النتائج والتوصيات ( اخلامتة 
 ثراء احملدثني يف استعمال ألفاظ اجلرح والتعديل. 
 مله  بعـــضهم اســـتع،علمـــاء قـــدميا وحـــديثامـــصطلح مـــستقيم احلـــديث تداولـــه ال

 .حملدثني يف استعماله وتوسع ابن حبان بني ا،نادرا
 وجودة منهجيته، وسعة علمه،فضل اإلمام ابن عدي .  
  على الرواة– غالبا –دقة أحكام اإلمام ابن عدي . 
 تأثر املتأخرين من النقاد باملتقدمني منهم خاصة ابن عدي يف الكامل. 
 حلديث عند ابن عدي هو أن هذا الوصف ألحاديـث الـراوياملراد مبستقيم ا، 

 . ومعناه خلو أحاديث الراوي من النكارة واملخالفة،وليس حكما على حاله
 فقـــد اســـتخدمه يف ،توســـع اإلمـــام ابـــن عـــدي يف اســـتعمال مـــصطلح مـــستقيم 

  بــل ويف بعــض الــضعفاء ، وفــيمن حــسن حــديثهم،وصــف أحاديــث الثقــات
 .وا�اهيل

 ات املوصـــوفون مبـــستقيم احلـــديث أعلـــى درجـــة مـــن الثقـــات الـــذين الـــرواة الثقـــ
 .أنكرت عليهم أو خالفوا يف بعض األحاديث

 وبني توثيق الراوي،ال تالزم بني الوصف مبستقيم احلديث . 
 أوصي بدراسة الكتاب دراسة علمية موسعة تشمل كل جوانبه. 
 كتاب الكامل يف حاجة ماسة إىل حتقيق علمي منصف واسع ودقيق. 
  أوصــي البــاحثني بالبحــث يف ألفــاظ أخــرى مــن ألفــاظ اجلــرح والتعــديل ومــدى

 .داللتها على وصف حال الرواة
 ـــــسنة النبويـــــة مـــــن مجيـــــع ا�ـــــاالت  ،ويوصـــــي الباحـــــث بالتوســـــع يف دراســـــة ال

 وتقريب السنة للناس مبثل هذه ،واالهتمام مبجاالت احلديث  وعلومه وفروعه
نــاس هلــا تــصورا معينــا فوقعــوا يف أخطــاء الدراســات الــيت توضــح ألفــاظ تــصور ال

 يف الوقـت الـذي حتـارب فيـه ، وبالتـايل علـى األحاديـث،يف أحكام على الرواة
 .األمة برتاثها يف شىت ا�االت



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٦٢

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

  ثبت املصادر
 القرآن الكرمي. 
 حممـد فـؤاد عبـد البـاقي/ حتقيـق: هــ٢٥٦األدب املفرد لإلمام حممد بن إمساعيل البخـاري ت، 

 .م١٩٨٩ ، الثالثة،ائر اإلسالميةـ بريوتدار البش/ ط
  ـــــدين الزركلـــــي ت ـــــني: مــــــ ١٩٧٢األعـــــالم خلـــــري ال ـــــان،دار العلـــــم للمالي    ، بـــــريوت ـ لبن

 .م٢٠٠٥ ،السادسة عشرة/ ط
  تقــدمي :هـــ ٥٦٢األنــساب لإلمــام أيب ســعد عبــد الكــرمي بــن حممــد بــن منــصور الــسمعاين ت

 ، دار اجلنان ـ بـريوت،واألحباث الثقافية  مركز اخلدمات ،عبد اهللا عمر البارودي/ وتعليق 
 .بدون تاريخ ورقم

 بدون تاريخ ورقم، بريوت،مكتبة املعارف: هـ ٧٧٤بن كثري ت ة والنهاية للحافظ االبداي . 
 ـــاريخ ابـــن معـــني ت أمحـــد نـــور ســـيف، دار / حتقيـــق د) : روايـــة عثمـــان الـــدارمي( هــــ ٢٣٣ت

 . بدون رقم،هـ١٤٠٠،املأمون للرتاث، دمشق
 أمحـــد نـــور ســـيف، مركـــز البحـــث / حتقيـــق د) : روايـــة الـــدوري( هــــ ٢٣٣ ابـــن معـــني تتـــاريخ

 .م١٩٧٩ ،األوىل/  ط،العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، مكة املكرمة
  صــبحي / حتقيــق: هـــ ٣٨٥تــاريخ أمســاء الثقــات أليب حفــص عمــر بــن أمحــد بــن شــاهني ت

 .م١٩٨٤ ،األوىل/ السامرائي، الدار السلفية ـ الكويت،  ط
  اهليئـة املـصرية العامـة ،فهمي أبـو الفـضل/ ترمجة د: تاريخ الرتاث العريب للدكتور فؤاد سزكني 

  . بدون رقم،م١٩٧١ ،للكتاب ـ القاهرة
 الــسيد / حتقيــق: هـــ ٢٥٦التــاريخ الكبــري لإلمــام أيب عبــد اهللا حممــد بــن إمساعيــل البخــاري ت

 . دار الفكر ـ بريوت ـ بدون تاريخ ورقم،هاشم الندوي
 دار الكتــب : هـــ ٤٦٣ريخ بغــداد للحــافظ أيب بكــر أمحــد بــن علــي اخلطيــب البغــدادي ت تــا

 .العلمية ـ بريوت، بدون تاريخ ورقم
 أكــــرم ضــــياء العمــــري، / حتقيــــق د: هـــــ٢٤٠تــــاريخ خليفــــة بــــن خيــــاط خلليفــــة بــــن خيــــاط ت

 .هـ١٣٩٧ ،الثانية/  ط، دار القلم، دمشق،مؤسسة الرسالة بريوت
 حمـب الـدين / حتقيـق: هــ ٥٧١فظ علي بن هبة اهللا بن عـساكر ت تاريخ مدينة دمشق للحا

 . بدون رقم،م١٩٩٥ ، دار الفكرـ بريوت،أيب سعيد عمر بن غرامة العمري
 حتقيـق: هــ ٩١١تدريب الراوي للحافظ جالل الدين عبد الرمحن بـن الكمـال الـسيوطي ت /

 .ريخ ورقم بدون تا، الرياض،عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض احلديثة
 دار : هـــــ ٧٤٨تــــذكرة احلفــــاظ لإلمــــام مشــــس الــــدين حممــــد بــــن أمحــــد بــــن عثمــــان الــــذهيب ت



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٦٣

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 . بدون تاريخ،األوىل/  ط،الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان
  الرتغيـــب والرتهيـــب مـــن احلـــديث الـــشريف للحـــافظ  عبـــد العظـــيم بـــن عبـــد القـــوي املنـــذري

األوىل /  ط،العلميـــة ـ بـــريوت دار الكتـــب ،إبـــراهيم مشـــس الـــدين/ حتقيـــق : هــــ ٦٥٦ت
 .هـ١٤١٧

 ســعيد عبــد / حتقيــق: هـــ٨٥٢تغليــق التعليــق للحــافظ أمحــد بــن علــي بــن حجــر العــسقالين ت
 .هـ١٤٠٥ ،األوىل/  ط، املكتب اإلسالمي ـ بريوت،الرمحن موسى

 حممــد / حتقيــق : هـــ٨٥٢تقريــب التهــذيب للحــافظ أمحــد بــن علــي بــن حجــر العــسقالين ت
 .م١٩٨٦ ،األوىل/  سوريا، طعوامة، دار الرشيد ـ

  دار الفكـــــر ـ بـــــريوت: هــــــ٨٥٢بـــــن حجـــــر العـــــسقالين تا�ـــــذيب التهـــــذيب للحـــــافظ،   
 .م١٩٨٤ ،األوىل/ ط

 هـــ �٧٤٢ــذيب الكمــال لإلمــام أيب احلجــاج يوســف بــن الزكــي بــن عبــد الــرمحن املــزي  ت :
 .١٩٨٠ ،األوىل/  ط، مؤسسة الرسالة،  بريوت،بشار عواد معروف/ حتقيق د

 عبــــد الفتــــاح / حتقيــــق : لدمــــشقي  النظــــر إىل أصــــول األثــــر للــــشيخ طــــاهر اجلزائــــري اتوجيــــه
 .م١٩٩٥ ،األوىل/  ط، مكتبة املطبوعات اإلسالمية ـ حلب،غدةأبو

  حتقيــق: توضــيح األفكــار ملعــاين تنقــيح األنظــار حملمــد بــن إمساعيــل األمــري احلــسين الــصنعاين /
 . بدون تاريخ ورقم، املدينة املنورة،ةحممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة السلفي

 الــسيد شــرف الــدين / حتقيــق: هـــ ٣٥٤الثقــات لإلمــام أيب حــامت حممــد بــن حبــان البــسيت ت
 .م١٩٧٥ ،األوىل/  ط، دار الفكر ـ بريوت،أمحد

  جــامع التحــصيل يف أحكــام املراســيل للحــافظ العالئــي صــالح الــدين أبــو ســعيد خليــل ابــن
 ،محــــدي عبــــد ا�يــــد الــــسلفي، عــــامل الكتــــب/ قيــــقحت: هـــــ ٧٦١كيكلــــدي الــــشافعي ت

 .م١٩٨٦ ،الثانية/ بريوت، ط
  دار إحيــاء : هـــ ٣٢٧اجلــرح والتعــديل للحــافظ عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن إدريــس الــرازي ت

 .م١٩٥٢األوىل، /  ط،الرتاث ـ بريوت
 ـ هـ٤٣٠حلية األولياء وطبقات األصـفياء لإلمـام أيب نعـيم أمحـد بـن عبـد اهللا األصـبهاين ت :

  .هـ١٤٠٥ ،الرابعة/ دار الكتاب العريب ـ بريوت، ط
  ذكـــر مـــن تكلـــم فيـــه وهـــو موثـــق للحـــافظ  مشـــس الـــدين حممـــد بـــن أمحـــد بـــن عثمـــان الـــذهيب

 ط األوىل، ، مكتبـــة املنـــار ـ الزرقـــاء ـ األردن،حممـــد شـــاكر أمريـــر/ حتقيـــق: هــــ ٧٤٨ت
  .هـ١٤٠٦

 هــ ١٣٤٥ حملمـد بـن جعفـر الكتـاين تالرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املـصنفة :



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٦٤

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

الرابعـة، /  دار البـشائر اإلسـالمية، بـريوت، ط،حممد املنتصر حممد الزمزمي الكتاين/ حتقيق
 .م١٩٨٦

 غـدةحتقيـق عبـد الفتـاح أبو: هـ١٣٠٤ي تالرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل لإلمام اللكنو، 
 .م٢٠٠٠ ، القاهرة،طبعة دار السالم

 حتقيـق:هــ ٧٤٨تكلم فيهم مبا ال يوجب ردهم لإلمام مشس الدين الـذهيب تالرواة الثقاة امل /
 هـ ١٤١٢ ،األوىل/  دار البشائر اإلسالمية، بريوت ـ لبنان، ط،حممد إبراهيم املوصلي

 ـــد اآلجـــري أبـــا داود السجـــستاين ت حممـــد علـــي قاســـم / حتقيـــق: هــــ ٢٧٥ســـؤاالت أيب عبي
 .م١٩٧٩األوىل ـ /  ط،ملنورةالعمري ـ اجلامعة اإلسالمية ـ املدينة ا

 نـشر كتـب خانـة ،عبد الرحيم القـشقري/ حتقيق د: هـ ٣٨٥سؤاالت الربقاين للدار قطين ت 
  .هـ١٤٠٤ ،األوىل/  ط،مجيلي ـ باكستان

 حتقيــق حممــد فــؤاد : هـــ ٢٧٥ســنن ابــن ماجــة لإلمــام أيب عبــد اهللا حممــد بــن يزيــد القــزويين ت
 .دون ب،دار الفكر ـ بريوت/  ط،عبد الباقي

 حممـد / حتقيـق: هــ ٢٧٥سنن أيب دود لإلمام أيب داود سـليمان بـن األشـعث السجـستاين ت
 .دار الفكر ـ بدون رقم/ حمي الدين عبد احلميد، ط

 هــــ٢٧٩لإلمـــام حممـــد بـــن عيـــسى بـــن ســـورة الرتمـــذي ت) اجلـــامع الـــصحيح(ســـنن الرتمـــذي :
ت ـ بـــدون ذكـــر رقـــم  بـــريو،دار إحيـــاء الـــرتاث العــريب/  ط،أمحـــد شـــاكر وآخــرين/ حتقيــق

 .الطبعة والسنة
 هــ ٣٠٣سنن النسائي الكـربى لإلمـام أيب عبـد الـرمحن أمحـد بـن شـعيب بـن علـي النـسائي ت

 ، دار الكتـــب العلميـــة، ســـيد كـــسروي حـــسن،عبـــد الغفـــار ســـليمان البنـــداري/ حتقيـــق د: 
 .م١٩٩١ ،األوىل/ بريوت، ط

 هــــ ٧٤٨ عثمـــان الـــذهيب تســـري أعـــالم النـــبالء لإلمـــام مشـــس الـــدين حممـــد بـــن أمحـــد بـــن :
 ،التاسـعة/  ط، حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة بـريوت،شعيب األرناؤوط/ حتقيق

 .هـ١٤١٣
  دار الفكــر/ ط: هـــ ١٠٨٩بــن العمــاد احلنبلــي ت الــذهب يف أخبــار مــن ذهــب الشــذرات، 

 .بدون تاريخ
  ام أيب زكريـا لإلمـ) املنهاج شرح صحيح مـسلم بـن احلجـاج(شرح النووي على صحيح مسلم

 .هـ١٣٩٢ ،الثانية/  ط، بريوت،دار إحياء الرتاث: هـ ٦٧٦حيىي بن شرف النووي ت 
 حممـد / حتقيـق: هــ ٤٥٨شعب اإلميان لإلمام أيب بكر أمحد بن علي بـن احلـسني البيهقـي ت

  .هـ١٤١٠ ،األوىل/  ط، بريوت ـ لبنان، دار الكتب العلمية،السعيد بسيوين زغلول



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٦٥

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 مكتبــة ابــن تيميــة / ط،مــصطفى بــن إمساعيــل/ ظ وقواعــد اجلــرح والتعــديل شــفاء العليــل بألفــا
 .١٩٩١ األوىل ،القاهرة

  لعـــالء الـــدين علـــي بـــن بلبـــان ) اإلحـــسان برتتيـــب صـــحيح ابـــن حبـــان( صـــحيح ابـــن حبـــان
 ، بــريوت ـ الثانيــة،مؤســسة الرســالة/  ط،حتقيــق شــعيب األرنــاؤوط: هـــ٧٣٩الفارســي ت

 .م١٩٩٣
  لإلمـام أيب ) الـصحيح املـسند مـن حـديث رسـول اهللا وسـننه وأيامـهاجلـامع (صـحيح البخـاري

دار ابــن /  ط،مــصطفى البغــا/ حتقيــق د: هـــ٢٥٦عبــد اهللا حممــد بــن إمساعيــل البخــاري ت
 .م١٩٨٧ ، الثالثة،كثري ـ بريوت

 حتقيـق: هــ ٢٦١صحيح مسلم لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيـسابوريت /
 . بدون تاريخ،دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت/  ط،قيحممد فؤاد عبد البا

 حممـود إبـراهيم زايـد/ حتقيـق: هــ٢٥٦الضعفاء الصغري لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري ت، 
 .هـ١٣٩٦ ،األوىل/  ط،دار الوعي ـ حلب

 عبـــد املعطـــي / حتقيـــق د: هــــ ٣٢٢الـــضعفاء الكبـــري أليب جعفـــر حممـــد بـــن عمـــر العقيلـــي ت
 .م١٩٨٤ ،األوىل/ كتب العلمية ـ بريوت، ط دار ال،قلعجي

 هــ ٣٠٣الضعفاء واملرتوكـني  لإلمـام أيب عبـد الـرمحن أمحـد بـن شـعيب بـن علـي النـسائي ت :
 .١٣٩٦األوىل  /  دار الوعي ـ حلب، ط،حممود إبراهيم زايد/ حتقيق

 دار : هــــ ٩١١طبقـــات احلفـــاظ لإلمـــام جـــالل الـــدين عبـــد الـــرمحن بـــن الكمـــال الـــسيوطي ت
 .هـ١٤٠٣ ،األوىل/  ط،ب العلمية ـ بريوتالكت

  حتقيــق: هـــ٢٣٠لإلمــام أيب عبــد اهللا حممــد بــن ســعد ت ) القــسم املــتمم(الطبقــات الكــربى /
 .هـ١٤٠٨الثانية ـ /  ط، مكتبة العلوم واحلكم ـ املدينة املنورة،زياد حممد منصور

  در ـ بــريوتدار صــا: هـــ ٢٣٠الطبقــات الكــربى لإلمــام أيب عبــد اهللا حممــد بــن ســعد ت، 
 .بدون تاريخ ورقم

 للحافظ أمحـد بـن علـي ) تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس(طبقات املدلسني
 مكتبــة املنــار ـ ،عاصــم بــن عبــد اهللا القريــويت/ حتقيــق د: هـــ٨٥٢بــن حجــر العــسقالين ت

 .م١٩٨٣ ،األوىل/  ط،عمان
 حمــب / حتقيــق: هـــ ٣٢٧رازي ت علــل احلــديث للحــافظ عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن إدريــس الــ

 . بدون رقم،هـ١٤٠٥ ،الدين اخلطيب، دار املعرفةـ بريوت
 هــ ٣٨٥العلل الواردة يف األحاديث النبوية لإلمام علي بن عمر أبو احلـسن الـدار قطـين ت :

 .م١٩٨٥ ،األوىل/  ط، دار طيبة ـ الرياض،حمفوظ الرمحن زين اهللا السلفي/ حتقيق د



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٦٦

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 حممــــد مــــصطفى األعظمــــي/ حتقيــــق د: هـــــ ٢٣٤ بــــن املــــديين تالعلــــل لعلــــي بــــن عبــــد اهللا، 
 .م١٩٨٠الثانية ـ /  بريوت، ط،املكتب اإلسالمي

  فـــــتح البـــــاري يف شـــــرح صـــــحيح البخـــــاري للحـــــافظ أمحـــــد بـــــن علـــــي بـــــن حجـــــر العـــــسقالين
 . بدون تاريخ ورقم، دار املعرفة ـ بريوت،حمب الدين اخلطيب/ حتقيق: هـ ٨٥٢ت

 احلــــديث للحــــافظ زيــــن الــــدين عبــــد الــــرحيم بــــن احلــــسني العراقــــي فــــتح املغيــــث بــــشرح ألفيــــة 
 . بدون رقم،م١٩٩٠ مكتبة السنة، ،حممود ربيع/ حتقيق: هـ ٨٠٦ت

 هــ ٩٠٢فتح املغيث شرح ألفية احلديث لشمس الدين حممد بن عبـد الـرمحن الـسخاوي ت :
 .هـ١٤٠٣ ،األوىل/  ط، لبنان، بريوت،دار الكتب العلمية

 حممـــــد عـــــوين /  حتقيـــــق د:هــــــ ٣٨٠تســـــحق املعـــــروف بـــــابن النـــــدمي الفهرســـــت حممـــــد بـــــن إ
 ،الثانيـة/ اهليئة العامة لقصور الثقافة ـ مـصر، ط/ إميان السعيد جالل، ط/ الرءوف، دعبد

 .م٢٠٠٦
 هـــ ٧٤٨الكاشــف يف معرفــة مــن لــه روايــة يف الكتــب الــستة لإلمــام مشــس الــدين الــذهيب ت :

 ،األوىل/  ط، اإلســـالمية ومؤســـسة علـــو ـ جـــدةحممـــد عوامـــة، دار القبلـــة للثقافـــة/ حتقيـــق
 .م١٩٩٢

  هـــــ ٣٦٥الكامــــل يف ضــــعفاء الرجــــال لإلمــــام عبــــد اهللا بــــن عــــدي أيب أمحــــد اجلرجــــاين ت :
 .م١٩٨٨ ،الثالثة/  بريوت ـ ط، دار الفكر،حيىي خمتار غزاوي/ حتقيق

  كــــــشف الظنــــــون عــــــن أســــــامي الكتــــــب والفنــــــون حلــــــاجي خليفــــــة مــــــصطفى بــــــن عبــــــد اهللا
 ،م١٩٩٢دار الكتـــب العلميـــة ـ بـــريوت، : هــــ  ١٠٦٧ين الرومـــي احلنفـــي تالقـــسطنطي
 .بدون رقم

  عبـــد الـــرحيم القـــشقري/ حتقيـــق: هــــ ٢٦١الكـــىن واألمســـاء لإلمـــام مـــسلم بـــن احلجـــاج ت، 
 .هـ١٤٠٤ ،األوىل/  ط، املدينة املنورة،اجلامعة اإلسالمية

 بــن حممــد الــشيباين  ابــن اللبــاب يف �ــذيب األنــساب أيب احلــسن علــي بــن أيب الكــرم حممــد 
 .بدون رقم،هـ١٤٠٠دار صادرـ بريوت : هـ ٦٣٠األثري ت

  ألوىل ا/  ط،دار صـادر بـريوت/ط:هــ٧١١بن منظور املـصري ت لسان العرب جلمال الدين
 بدون تاريخ 

 مؤســسة األعلمــي : هـــ ٨٥٢لــسان امليــزان للحــافظ أمحــد بــن علــي بــن حجــر العــسقالين ت
 .م١٩٨٦ ،لثةالثا/  ط، بريوت،للمطبوعات

 هـــ ٣٠٣ا�تــىب مــن الــسنن لإلمــام أيب عبــد الــرمحن أمحــد بــن شــعيب بــن علــي النــسائي ت :
 ، حلــــب ـ الثانيــــة،مكتبــــة املطبوعــــات اإلســــالمية/ عبــــد الفتــــاح أبــــو غــــدة، ط/حتقيــــق 



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٦٧

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 .م١٩٨٦
  ا�ـــــروحني مـــــن احملـــــدثني والـــــضعفاء واملرتوكـــــني  لإلمـــــام أيب حـــــامت حممـــــد بـــــن حبـــــان البـــــسيت

 دار الوعي ـ حلب، بدون تاريخ ورقم،حممود إبراهيم زايد/ يق حتق:هـ٣٥٤ت
  دار : هـــ٨٠٧جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد لإلمــام نــور الــدين علــي بــن أيب بكــر اهليثمــي ت

 . بدون رقم،هـ١٤١٢ ، بريوت،الفكر
 ٧٦١املختلطني للحافظ العالئي صـالح الـدين أبـو سـعيد خليـل ابـن كيكلـدي الـشافعي ت 

 ،علــي عبــد الباســط مزيــد، مكتبــة اخلــاجني/  رفعــت فــوزي عبــد املطلــب، د/حتقيــق د: هـــ 
 .هـ١٤١٧ ،األوىل/ القاهرة ـ ط

 شـــعيب / حتقيـــق: هــــ ٢٧٥املراســـيل لإلمـــام أيب داود ســـليمان بـــن األشـــعث السجـــستاين ت
 .هـ١٤٠٨ ،األوىل/  ط،األرناؤوط، مؤسسة الرسالة ـ بريوت

 حتقيـــق : هــــ ٤٠٥ احلـــاكم النيـــسابوري  ت املـــستدرك علـــى الـــصحيحني لإلمـــام أيب عبـــد اهللا
 .م١٩٩٠ ،دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ األوىل/ مصطفى عبد القادر عطا، ط

  حتقيـــق: هــــ ٣٠٧مـــسند أيب يعلـــى لإلمـــام أيب يعلـــى أمحـــد بـــن علـــي بـــن املثـــىن املوصـــلي ت /
 .م١٩٨٤ ،األوىل/  ط،دار املأمون للرتاث ـ دمشق/ حسني سليم أسد، ط

 ـــــن  حنبـــــل تاملـــــسند لإل ـــــن حممـــــد ب    ،شـــــعيب األرنـــــاؤوط/ حتقيـــــق : هــــــ ٢٤١مـــــام أمحـــــد ب
  ١٤٢١ ،األوىل،بريوت،مؤسسة الرسالة/ ط

 حتقيــــق : هـــــ٢٩٢لإلمــــام أيب بكــــر أمحــــد بــــن عمــــرو البــــزار ت) البحــــر الزخــــار(مــــسند البــــزار  
 .هـ١٤٠٩ ،األوىل/  ط،حمفوظ الرمحن زين اهللا، مؤسسة علوم القرآن ـ بريوت/ د
  ـــان البـــسيت تمـــشاهري علمـــاء   / حتقيـــق : هــــ ٣٥٤األمـــصار لإلمـــام أيب حـــامت حممـــد بـــن حب

 .م ـ بدون رقم١٩٥٩ ، دار الكتب العلمية ـ بريوت، فال يشهمر.م
 حبيـب الـرمحن / حتقيـق: هـ ٢١١مصنف عبد الرزاق لإلمام عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ت

 .هـ١٤٠٣ ،الثانية/  ط، املكتب اإلسالمي ـ بريوت، الناشر،األعظمي
 ٢٣٥املــصنف يف األحاديــث واآلثــار لإلمــام أيب بكــر عبــد اهللا بــن حممــد  بــن أيب شــيبة ت  : 

 .هـ١٤٠٩ ،األوىل/ مكتبة الرشد ـ الرياض، ط/ كمال يوسف احلوت، ط/ حتقيق
 محـــدي / حتقيـــق : هــــ٣٦٠املعجـــم الكبـــري لإلمـــام أيب القاســـم ســـليمان بـــن أمحـــد الطـــرباين ت

 .م١٩٨٣ ،الثانية/  ط، املوصل ـ بغداد،لعلوم واحلكمعبد ا�يد السلفي، مكتبة ا
  بريوت ـ ط األوىل ـ ،مؤسـسة الرسـالة/ ط :مــ ١٩٨٧معجـم املـؤلفني لعمـر رضـا كحالـة ت

 . م١٩٩٣
  معجــم مــا اســـتعجم مــن أمســـاء الــبالد واملواضـــع لعبــد اهللا بـــن عبــد العزيـــز البكــري األندلـــسي



       
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

١٣٦٨

 ملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  ا

 مصطلح مستقيم احلديث يف كتاب الكامل ال بن عدي وداللته مجع ودراسة 

 .هـ١٤٠٣الثالثة ـ / وت، ط عامل الكتب ـ بري،مصطفى السقا/ حتقيق: هـ٤٨٧ت
  ـــن عبـــد اهللا العجلـــي ت ـــد العلـــيم/ حتقيـــق: هــــ ٢٦١معرفـــة الثقـــات أليب احلـــسن أمحـــد ب   عب

 .م١٩٨٥ ،األوىل/  ط، مكتبة الدارـ املدينة املنورة،عبد العظيم البستوي
 ــــصور، دار / حتقيــــق: هـــــ ٢٧٧املعرفــــة والتــــاريخ ليعقــــوب بــــن ســــفيان الفــــسوي ت خليــــل املن

  .م ـ بدون رقم١٩٩٩ ،ة، بريوتالكتب العلمي
 دار الكتــاب / ط: هـــ ٩٨٦املغــين يف ضــبط أمســاء الرجــال حملمــد طــاهر بــن علــي اهلنــدي ت

 . بدون تاريخ ورقم،العريب ـ بريوت، لبنان
 تـــأليف،مجـــع أقوالـــه يف الرجـــال ومـــنهج اإلمـــام أيب عبـــد الـــرمحن النـــسائي يف اجلـــرح والتعـــديل   

 .م٢٠٠٢ ، الطبعة األوىل، ـ اإلمارتدار البحوث/  ط،قاسم علي سعد/ د
 دار إحيـاء الـرتاث /د فؤاد عبد الباقي، طحتقيق حمم:هـ ١٧٩املوطأ لإلمام مالك بن أنس ت

 .العريب ـ مصر
  ميــــزان االعتــــدال يف نقــــد الرجــــال لإلمــــام مشــــس الــــدين حممــــد بــــن أمحــــد بــــن عثمــــان الــــذهيب

 دار ،د عبــد املوجــودعـادل أمحــ/  والــشيخ،علـي حممــد معــوض/ حتقيــق الــشيخ: هــ ٧٤٨ت
 .م١٩٩٥األوىل، /  ط،الكتب العلمية ـ بريوت

 هـــ ٨٧٤النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــصر والقــاهرة البــن تغــرى بــردي مجــال الــدين يوســف ت :
 . بدون رقم،م٢٠٠٨ ،اهليئة العامة لقصور الثقافة/ ط

 هـــــ ١٣٤٥نظــــم املتنــــاثر مــــن احلــــديث املتــــواتر أليب عبــــد اهللا حممــــد بــــن جعفــــر الكتــــاين ت :
 .بدون تاريخ،مصر،دار الكتب السلفية،شريف حجازي/ حتقيق

  النكت على مقدمة ابن الصالح لبدر الدين أيب عبد اهللا حممد بـن مجـال الـدين عبـد اهللا بـن
 دار أضـــــواء الـــــسلف، ،زيـــــن العابـــــدين بالفـــــريج/ حتقيـــــق د: هــــــ �٧٩٤ـــــادر الزركـــــشي ت

 .م١٩٩٨األوىل، / الرياض، ط
 طــاهر / حتقيــق: هـــ ٦٠٦ديث واألثــر لإلمــام جمــد الــدين ابــن األثــري تالنهايــة يف غريــب احلــ

 .،بدون رقم١٩٧٩ املكتبة العلمية ـ بريوت، ،أمحد الزاوي ـ حممود حممد الطناحي
 ـــــساري مقدمـــــة شـــــرح البخـــــاري للحـــــافظ أمحـــــد  بـــــن علـــــي بـــــن حجـــــر العـــــسقالين هـــــدي ال

 ، بــريوت، دار املعرفــة،حممــد فــؤاد عبــد البــاقي ـ حمــب الــدين اخلطيــب/ حتقيــق: هـــ٨٥٢ت
 .بدون رقم ،١٣٧٩

  مطبعــة املعــارف،إلمساعيــل باشــا البغــدادي: هديــة العــارفني أمســاء املــؤلفني وآثــار املــصنفني ، 
 . بدون رقم،م١٩٥١ ،اسطنبول


