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٢٤١

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

  

  ةـدمـمق
َ                                          ذي النعم التي ال تحصى والعطایا التي ال  ،ّ              الكریم الوهاب هَّ  لِ  ل الحمد َْ ُ ِّ

َ                تستقصى بال ا َْ  الغفور التواب هَّ    الل إال َ    إله ال ْ   أن وأشهد ،رتیابُْ
              ّ
سیدنا  ّ   أن وأشهد ،َّ

ذوي المآثر  وعلى آله وأصحابه ،صاحب الشفاعة والجناب ُ       ورسوله ُ     عبده ً   داّ    محم

ّ                        والمفاخر على مر األحقاب َ.   

                                    أ      ُ    ..  

   الله تعالى أ كرم عباده بحفظ  ّ    فإن
                 َ           َ َ ْ
 وأمرهم فیه باالئتمار بأمر ،ِ             كتابه المجیدَّ

ِِّ        نبیه  َّ                        واالنتهاء عما نهى عنهعَ   ولذا كان حفظ السنة فضال من الله تعالى ،َ
 
                                            َّ

َ
ِ ً َّ ُّ َ ِ

ً                       مفرعا عن حفظ الكتاب ََّ ُ..  

    وقد قیض الله تعالى من هذه األمة فرقة قامت بجمع أحادیث النبي 
                                                               ً َّ ُ ْ
ِ َّ  ،عََّ

َ                            ومن هنا نشأ اإلسناد الذي ت ْ َّ                               شرفت هذه األمة باالختصاص بهِ ُ ْ َ َّ   من هذه َََّ       تفرع و،َ
         ْ
ِ

ْ                                                                       الفرقة طائفة اهتمت بتتبع أحوال الرواة ومعرفة مدى صدقهم وضبطهم ؛ فكان  ّ
َّ                                                         الذي كان بمثابة المصفاة التي أبعدت عن السنة كل شوائب والتعدیل علم الجرح  ُ َّ ُّ

  والمیزان الذي استبانت به درجة الحدیث من ،الوضع
                                          ْ
  .مقبول والمردودحیث الِ

ً                                وقد وضع المحدثون قواعد ضابطة  َ  واجتهدوا في ، الراويتعدیل أو ِ     لجرحِّ

   التزامها بموضوعیة وحیادیة نابعة من صدق النوایا وحسن الطوایا
                                                            ْ ُ ْ
  من -  وكان ،ِ

     ْ
ِ

ّ                          شدة تحریهم في هذا األمر  ّ   أنهم ال یقبلون الجرح في الراوي إال إذا توفرت تلك - ِ
                                                 َّ
َ

    والضوابط وانتفى كل ما یمكن أن یخل بها مما نصوا علیه في كالمهم القواعد 
                                                                ّ ّ ِّ
ُ ْ ُ

  .ّ          ومصنفاتهم

  

   :ِ             لهذا الموضوع ي اختیارأسباب -

َّ                               ؛ علنا نحظى برضا الله تعالىَُّّ               السنة النبویة خدمة اإلسهام في -١  وشفاعة ،ّ

  .عالنبي 



      
 

 

 
 

٢٤٢

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

اب المانعة  قامت بحصر األسب- فیما أعلم -  أبحاثأو  دراسات عدم وجود -٢

 من قبول ال
           ْ
  . في الراويطعنِ

      كثیر من الرواة العدول الذین طعن فیهم وضعفت مرویاتهم الظلم الواقع على -٣
                                                        ّ ْ َ ِّ ُ
ِ ُِ

 رغم وجود مانع أو موانع من قبول الطعن فیهم
                                          ْ
َ                                ؛ مما یقتضي إنصافهم واعادة ِ ٕ َ

  . ما أمكننا التوصل إلى ذلكاالعتبار إلیهم

ّ                           لرواة الذین رد الطعن فیهمهؤالء اِ  ل  كثیرةّ         مرویاتوجود -٤ ّ                وبالتالي فإن ،ُ
ِ                یحفظ كثیرا من إنصافهم وتعدیل كثیرین منهم    .َُّّ                السنة وأحكامهاّ        مرویات ً

 ،األحادیث وصیانة وحفظ جمع في األمة ِّ      محدثي بجهود - ً     ضمنا -  التعریف -٥

  .ْ                   ن حفظ وصیانة الدینِ         ستتبعه ماوما 

  

  :موضوع الدراسات السابقة في هذا ال-

ْ                             ُ                           اء عن الدراسات واألبحاث التي أ لفت في هذا الشأن لم أجد ربالبحث واالستق َِّ

 أي بحث أو دراسة تناول األسباب المانعة من قبول الطعن في الراوي
                                                                ْ
ِ َ َ ْ            وان كان ،ّ ٕ

   كثیر من هذه األسباب مضمنا 
                          ً َّ ْ
ً                ومنثورا مفرقاِ قواعد  في المؤلفات التي تناولت �ً

   .الجرح والتعدیل

  

  : منهج البحث-

المنهج و ،االستقرائي  المنهج: التالیةجناه على الم بحثي هذا فيُ          قد اعتمدت

منهجیة  وخطوات علمیة أسس على ةالقائم ، والمنهج االستنباطي،التحلیلي

ِ                                                            تقایس بین المعطیات للوصول إلى نتائج كلیة صالحة لالطراد،متدرجة  ؛ وذلك َُِِّّ

 وفقا لما یلي
              َ
ِ ً:   

ِ                                            القواعد التي وضعها المحدثون للجرح والتعدیلََُّ         وتتبع استقراء  -١  ومناهج النقاد ،ِّ

ً                                                       ومناهج المحدثین في التعامل مع أقوال النقاد قبوال أو ،في جرح وتعدیل الرواة ِّ

  .ًّ     ردا

  .ِ                                                 تحلیل كثیر من األلفاظ والمصطلحات الواردة في ذلك-٢



      
 

 

 
 

٢٤٣

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 ،ً                          ناء على االستقراء والتحلیلب الطعن في الراويِ              المانعة من األسباب  استنباط-٣

ِ                   طبقا لتلك القواعدو   .النتائج استخالص ثم ،ً

  

  : خطة البحث-

َّ                                   قد استعنت بالله تعالى في تقسیم هذ  ، وخاتمة،ینحث ومب، مقدمة: إلىالبحث اُ

  :ِ             وفهارس للبحث

 والدراسات ، لهي اختیارأسباب و،أهمیة الموضوع : اشتملت على:المقدمة

  ..وخطته ،حث ومنهج الب،السابقة

  

   :وتشتمل على

  .الراويبتعریف الو ،الجرح والتعدیلعلم ب التعریف :المبحث األول

  :ثالثة مطالب على یشتملو

  . بإیجازعلم الجرح والتعدیلبتعریف ال :المطلب األول

ْ           حكم الجرح :المطلب الثاني   . وشروط الناقد،ُ

  .التعریف بالراوي :الثالمطلب الث

   .قبول الجرحموانع  :الثانيالمبحث 

  :البمط وثالثة ،تمهید على شتملوی

  . إلى الناقد الجارحالراجعةاألسباب  :المطلب األول

  .إلى الراويالراجعة األسباب  :المطلب الثاني

  .إلى الجرحالراجعة األسباب  :لثالمطلب الثا

  .ّ               وأهم النتائج،البحث على خالصة شتمل وت:الخاتمة

  والله تعالى أسأل أن ینفع 
                          ْ َ
 به كل من قرأه ؛ إنه ولي ذلك والقادر علیهَّ

 
   

                                          ّ
ِ
َ ْ َ

َّ ُ..  

  . وعلى آله وصحبه أجمعین،َّ                         وصلى الله على سیدنا محمد



      
 

 

 
 

٢٤٤

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

  بحث األولامل

  اجلرح والتعديلعلم بتعريف ال

  والتعريف بالراوي

  املطلب األول

    بإجيازتعريف بعلم اجلرح والتعديلال

  : في هذا المطلب یشتمل على ما یليالكالم

ً               لغة واصطالحا الجرح والتعدیل علمف تعری-١ ً.  

  . رجاله-٢

  . أقسام النقاد باعتبار التشدد والتساهل-٣

  .ّ                                 أهم المصنفات في الجرح والتعدیل-٤

  ..وتفصیل هذه المسائل فیما یلي

ً      أوال  ً               لغة واصطالحا والتعدیلالجرح  علمتعریف -ّ ً:  

ً                   أما العلم لغة فهو َّ         تیقنإذا" علم یعلم " :الیقین ؛ یقال :َّ  وجاء بمعنى المعرفة ،ََ

  .ً     أیضا

ّ                             عرفه القاضي الباقالني بأنه :ً        واصطالحا َ َّ معرفة المعلوم على ما هو به :َ
)١(

.  

ً               أما الجرح لغةو " ه بلسانه حجر" : و،ّ                           إحداث شق في الجلد أو البدنفهو  :َّ

َ               عابه وتنقصه َّ َّ                               أ ظهرت فیه ما ترد به شهاد إذا"  َ       الشاهد ُ       جرحت:" و،ََ َُ َُ ْ  ،تهْ

 العیب والفساد والنقصان:واالستجراح
)٢(

.  

                                                 

َ       ینظر) ١(    .٢٥/ تمهید األوائل في تلخیص الدالئل :ُْ

َ       ینظر) ٢(  )ج ر ح( مادة : والمصباح المنیر،٤٢٣ ،٢/٤٢٢ )ج ر ح( مادة : لسان العرب:ُْ

١/٩٥.  



      
 

 

 
 

٢٤٥

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

َ                      عرفه ابن األثیر بأنه :ً        واصطالحا َّ  سقط والشاهد بالراوي التحق متى وصف :َ

 به العمل وبطل بقوله االعتبار
)١(

.  

ً                      وأما التعدیل لغة فهو  ما قام في النفوس : والعدل، نسبة المرء إلى العدالة:َّ

َْ                  مرضي یقنع به: عدل ورجل، والقصد في األمور،أنه مستقیم ُ َّ            عدل الرجل "  و،ّ َ "

ّ     زكاه
)٢(

.  

َ      عرف :ً        واصطالحا َّ َ         ملكة: ابن حجر بأنه الحافظهَ َ َ                          تحمل على التزام التقوى َ

والمروءة
)٣(

.  

ْ      علم َّ      وأما  َ             فقد عرفه:الجرح والتعدیلِ َّ  فیه َ   حثْ  بُ  ی مْ  لِ  ع هو" : بقوله القنوجيَ

" األلفاظ تلك مراتب عنو ،مخصوصة بألفاظ وتعدیلهم اةالرو جرح نع
)٤(

.  

  : رجاله-ً       ثانیا 

  ..ش بدأ الكالم في الرجال منذ عهد الصحابة

ََّ        وتكلم" :قال السخاوي  ،الصحابة ِ   من جماعة -  الذهبي قاله كما - ِ       الرجال في َ

  لمن بالنسبة ْ  يأ -  التابعین في هّ     ولكن ،ِ     یرینِ  س ِ  نواب ّ  يبعَّ     كالش :التابعین ِ   من ّ  مث
    ْ َ
ِ 

ْ          كثرهمأ ِ   إذ ؛ متبوعیهم في َّ      الضعف َِّ     قلةِ  ل؛  ةّ    بقل - عدهمب ُُ َ ْ     غیرو ،عدول حابةص ْ َ 

َْ           أ كثرهم المتبوعین ِ   من حابةالص ُُ َ َ      یكاد الو ،َِ      ثقات ْ َ      یوجد َ  الذي لّ  واأل القرن في ُ

ِ       وكبار الصحابة في انقرض  "الواحد دْ  عَ  ب الواحد َّ   إال ضعیف عینالتاب َ
)٥(

.  

ْ              كان أول من و َ ِ              تصدى للكالمَّ َّ َ  ثم تبعه یحیى ،ّ                 شعبة بن الحجاج: الرجال فيَ

                                                 

َ       ینظر) ١(   .١/١٢٦ جامع األصول :ُْ

َ       ینظر) ٢(  )ع د ل( مادة : والمصباح المنیر،٤٣١ ،١١/٤٣٠ )ع د ل( مادة : لسان العرب:ُْ

٢/٣٩٧.  

َ       ینظر) ٣(   .٥٨/ نزهة النظر :ُْ

  .٨٣/الحطة في ذكر الصحاح الستة ) ٤(

  .٤/٣٥٢فتح المغیث ) ٥(



      
 

 

 
 

٢٤٦

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 ویحیى بن معین، أحمد اإلمام ثم،ّ               بن سعید القطان
)١(

.  

َ                                                                              وقسم الحافظ الذهبي النقاد الذین قبل الناس قولهم في الجرح والتعدیل إلى  َِ ََ ّ ُّ َّ

  :ثالثة أقسام

  .الرازي حاتم وأبي ،معین كابن :الرواة أكثر في مواُّ    تكل مْ  سِ  ق -١

  .وشعبة ،كمالك :الرواة نِ  م كثیر في مواَّ    تكل مْ  سِ   وق -٢

والشافعي ،عیینة كابن :الرجل دْ  عَ  ب الرجل في مواَّ    تكل مْ  سِ   وق - ٣
)٢(

.  

  : التشدد والتساهلباعتبار أقسام النقاد -ً       ثالثا 

َ                           قسم الحافظ الذهبي النقاد َّ   : هي، إلى ثالثة أقسامَ

 ،والثالث بالغلطتین لراويا غمزَ  ی ،التعدیل في متثبت الجرح فيمتعنت  مْ  سِ  ق -١

ثَ  و ذاإ فهذا ؛ هَ     حدیث بذلك نِّ  یَ  لُ   وی
 ْ  كَّ  سَ  مَ   وت بناجذیك قوله على ّ    فعض ً     شخصا قَّ  

 ولم وافقه ْ   إن :؟ تضعیفه على غیره وافقه هل فانظر ً  الُ  جَ  ر فَّ  عَ  ض ٕ     واذا ،بتوثیقه

ْ     وان ،ضعیف فهو اقّ     الحذ نِ  م أحد ذلك یوثق ثَ  و ٕ
 ال :فیه قالوا الذي فهذا أحد هَ  قَّ  

  ..ً   راَّ    مفس َّ   إال حهیتجر لَ  بْ  قُ  ی

 یوضح ولم"  ضعیف هو" :- ً    مثال - معین ابن فیه یقول ْ   أن یكفي ال یعني

ثَ  و قد هُ     وغیر ضعفه سبب
قَ  وَ  تُ  ی هذا لْ  ثِ   فم؛  هَ  قَّ  

 إلى وهو ،حدیثه تصحیح في فَّ  

  .بَ  رْ  ق َأ  الحسن

انَ  جَ   وزُ  جْ    وال حاتم وأبو معین وابن
  .متعنتون يِ   

 وأبي ،الحاكم هَّ    الل عبد وأبي ،الترمذي عیسى كأبي -  هؤالء مقابلة في مْ  سِ   وق -٢

  .متساهلون -  البیهقي بكر

                                                 

َ       ینظر) ١(   .٢/٨٩١ تدریب الراوي :ُْ

َ       ینظر) ٢(  )الحدیث علوم في رسائل أربع ضمن( والتعدیل الجرح في قوله دَ  مَ  تْ  عُ  ی ْ  نَ  م رْ  كِ  ذ :ُْ

/١٧١.  



      
 

 

 
 

٢٤٧

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 معتدلون - ّ    عدي وابن ،زرعة وأبي ،حنبل بن حمدأو ،كالبخاري -  مْ  سِ   وق -٣

ومنصفون
)٢) (١(

.  

  :ّ                                 أهم المصنفات في الجرح والتعدیل- ً      رابعا

ّ                                              صنف األئمة المتقدمون كتبهم في الجرح والتعدیل َّ والتي اعتمدت على  ،َ

الجرح  و،"التاریخ الكبیر " یأتي على رأسها كتاب اإلمام البخاري و ،اإلسناد

  .والتعدیل البن أبي حاتم

 ، الطبقات الكبرى البن سعد:ّ                                            أهم المصنفات التي جمعت بین الجرح والتعدیل-

 ،مة تاریخ ابن أبي خیث، تاریخ أبي زرعة الرازي،للبخاري  واألوسطالكبیر التاریخ

 ،ِ                     لعبد الغني المقدسي في أسماء الرجال الكمال،حاتم أبي البن والتعدیل الجرح

 تذكرة ، سیر أعالم النبالء،تذهیب التهذیب ،تهذیب الكمال ألبي الحجاج المزي

 التكمیل في الجرح والتعدیل ومعرفة الثقات والضعفاء ،ِ              الكاشف للذهبي ،ّ       الحفاظ

 ،البن حجر العسقالني تقریب التهذیب ،یب تهذیب التهذ،والمجاهیل البن كثیر

  .ِ                             التذهیب لصفي الدین الخزرجيخالصة

ْ        للعجلي الثقاتتاریخ  :ّ                          أهم المصنفات في التعدیل- تاریخ  ،ّ                  الثقات البن حبان،ِ

ّ                                              الرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال یوجب ردهم،شاهین البن الثقاتأسماء  َّ 

َ                البن قطلوبغا الستة  ممن لم یقع في الكتب الثقات،ِ       للذهبي َ ُْ ُ.  

 الضعفاء ، الضعفاء ألبي زرعة،ِ                  الضعفاء للبخاري:ّ                        أهم المصنفات في الجرح-

لْ  یَ  قُ  عْ  لِ  ل الضعفاء ،لنسائيِ  ل والمتروكین
 في الكامل ،انّ   حب البن المجروحین ،يِ  

                                                 

َ       ینظر) ١(  )الحدیث علوم في رسائل أربع ضمن( والتعدیل الجرح في قوله دَ  مَ  تْ  عُ  ی ْ  نَ  م رْ  كِ  ذ :ُْ

/١٧٢ ،١٧١.  

ْ                                                                        سیأتي في المبحث الثاني ذكر لكثیر من النقاد ومكانهم من هذه األقسام) ٢( ِ ِ ِ ِّ ُّ ُ               ولذا تغاضیت ،ْ

  .عن اإلسهاب في تصنیفهم هنا



      
 

 

 
 

٢٤٨

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 تاریخ أسماء الضعفاء ،ِ                             الضعفاء والمتروكین للدارقطني ،ّ    عدي البن الضعفاء

ْ                              الضعفاء ألبي نعیم األصبهاني،ن شاهینوالكذابین الب  المغني ، میزان االعتدال،َُ

  . لسان المیزان البن حجر العسقالني،ِ                       دیوان الضعفاء للذهبي،في الضعفاء

َ                           جمع كثیر من التالمذة أجوبةوقد  َ                                       األئمة على أسئلتهم في الجرح والتعدیلِ ّ، 

َ                                      فكانت كتب السؤاالت التي تعد البدایة ّ ِ                      للتصنیف في علم الجرح  َ  ةّ          الحقیقیَُ

  ..والتعدیل

ّ           ومن أهم  ْ  محرز ابنو  الدوري والدارميسؤاالت :كتب السؤاالتِ
 
     ْ

ِ
 بنِ         لیحیى ُ

َّ                وعبد الله بن داود أبي سؤاالت ، سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني،معین

 والبرقاني  سؤاالت الحاكم،داود ألبي جريآلا سؤاالت ،أحمد إلمامِ  ل أحمد

  .لحاكمِ  ل  وحمزةالسجزي سؤاالت ،رقطنيِ             والسلمي للدا



      
 

 

 
 

٢٤٩

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

  املطلب الثاين

   وشروط الناقد،  ْ      ح ك م اجلرح

ً      أوال  ْ             حكم الجرح-ّ ُ:  

ّ                              ال مراء في أن الطعن والقدح في ِ                                  هو من المستقبحات التي نهت عنها  الغیرَ

ً                     الشریعة نهیا شدیدا  ً                         وحذرت منها تحذیرا أكیداً  ،ّ    بحقكان ْ    إن  ً    یبةِ  غَّ              واعتبرته إما  ،ً

ْ           بهتانا إنأو    ..عَّ                              ال یرتضیه الله تعالى ورسوله  وهما مما، بباطل كانً

َ                                غیر أن ضرورة حفظ الدین اقتضت ت ع أحوال الرواة والنص على صدقهم ُّ  بَ  تّ

  ؛ فهي من قبیل الشهادةوضبطهم وعدالتهم
                       ْ
ِ)١(

ٕ                             الالزمة إلظهار الحق وازهاق  ّ

  .الباطل

 ْ  نِ  م َّ   إال معرفته إلى َ     سبیل ال اماألحك أكثر كان اَّ  مَ  ل" :البغدادي الخطیب قال

 ْ  تَ    ثبت ْ  نَ   فم ،الراوین عدالة عن والبحث الناقلین حال في النظر مِ  زَ  ل النقل جهة

َّ     واال ،هُ      روایت جازت هُ      عدالت  ّ   ألن  ؛هِ    غیر جهة ْ  نِ  م الحكم معرفة والتمس عنه عدل ٕ

" الثقات عن َّ   إال لَ  بْ  قُ  ت ال أنها في الشهادات مْ  كُ  ح اَ  هُ  مْ  كُ  ح األخبار
)٢(

.  

  ؛تفاقباال واجب بل  ؛جائز الرواة جرح ّ   أن اعلم" :النووي اإلمامقال و

  ؛مةَّ      المحر ةَ   یبِ  غْ   ال نِ  م هو ولیس ،مةَّ      المكر الشریعة صیانةِ  ل  ؛إلیه الداعیة لضرورةِ  ل

 ةَّ     األئم فضالء یزل ولم ،والمسلمین ع ورسوله تعالى هَّ  لِ  ل النصیحة نِ  م بل

 "ذلك علونیف منهم الورع وأهل وأخیارهم
)٣(

.  

 النصیحة وجه على الرجال  جرحفي الكالم ولیس" :وقال الحافظ ابن كثیر

                                                 

َْ                           قال أبو نعیم الفضل بن دك) ١(  الشهادات أعظم ْ  نِ  م فیه نحن الذي وهذا ،شهادة هي إنما" :ینُ

َ       ینظر. ."   .٧٧/ الكفایة :ُْ

  .٢/٢٠٠الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ) ٢(

  .١/١٢٤شرح صحیح مسلم ) ٣(



      
 

 

 
 

٢٥٠

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 به قصد إذا ذلك متعاطي یثاب بل ؛ یبةِ   بغ لمؤمنینِ   ول كتابهِ   ول رسولهِ   ول هَّ  لِ  ل

"ذلك
)١(

.  

على أقصى درجات التحري والحیطة في جرح ّ                   أكثر هؤالء األئمة وقد كان

ِ           حذرا منالرواة وتعدیلهم ؛ ّ                      الطعن في الرواة بال حق ً
)٢(

َُّّ                   وحفظا للسنة ؛ و ، ِ حتى ال ً

  . أو دخول ما لیس منها فیهاها ضیاعى اإلفراط أو التفریطیترتب عل

 ،فیه والتثبت ،ذلك في تعالى هَّ    الل تقوى الجارح على ّ  مُ  ث" :النووي اإلمام قال

 ّ    فإن  ؛هنقص یظهر لم ْ  نَ  م نقص أو ،الجرح نِ  م سلیم بجرح التساهل نِ  م رحذوال

قْ  سُ  م ألحادیثه ةَ  لِ  طْ  بُ  م مؤبدة ةَ   یبِ  غ فإنها؛  عظیمة الجرح مفسدة
 النبي عن ةَّ  نُ  سِ  ل ةَ  طِ  

م مْ  كُ  حِ  ل ةّ     وراد ع
 "الدین أحكام ْ  نِ  

)٣(
.   

م ّ     الفن هذا في مِّ       المتكل رَ  ذْ  حَ  یْ   ول" :قال الحافظ ابن حجرو
 الجرح في التساهل نِ  

  ؛بثابت لیس ً   ماْ  كُ  ح تِ       كالمثب كان تُّ  بَ  ثَ  ت بغیر ً     أحدا لَّ  دَ  ع ْ   إن فإنه  ؛والتعدیل

ْ     وان ،كذب أنه ّ    یظن وهو ً      حدیثا روى ْ  نَ  م زمرة في یدخل ْ   أن علیه ىَ  شْ  خُ   فی  حَ  رَ  ج ٕ

 سوء بمیسم هَ  مَ  سَ   وو ،ذلك ْ  نِ  م بريء مسلم في الطعن على مَ  دْ  ق َأ  فإنه زُّ  رَ  حَ  ت بغیر

 "ً     أبدا عاره علیه یبقى
)٤(

.  

 "والهوى َ       األغراض ذلكِ  ل يِّ     متصدال رَ  ذْ  حَ  یْ   ول" :وقال البرهان األبناسي
)٥(

.  

ْ                               وخالصة الكالم في حكم جرح الرواة  أنه ضرورة اقتضتها واستلزمتها :ُ
                                                 

  .٢٤٣/الباعث الحثیث ) ١(

َ سمع ابن أبي حاتم وهو یقرأ على الناس كتابه )٢( ُ " :ن معینَقول یحیى ب" الجرح والتعدیل " ْ

 فبكى ، "ةَنَس ْيَمائت ْنِم أكثر منذ الجنة في مُهَرحال واُّطَح قد ْمُهَّلَعَل أقوام على طعنَنَل اَّإن

. .ًشیئا المجلس ذلك في یقرأ ولم ،یبكي وجعل ،یده ْنِم الكتاب سقط حتى یداه وارتعدت

َینظر   ).١٦١٣( برقم ٢/٢٠١ الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع :ُْ

  .١/١٢٤ مسلمصحیح  شرح )٣(

  .١٣٩/نزهة النظر ) ٤(

  .٢/٧٤٢الشذا الفیاح ) ٥(



      
 

 

 
 

٢٥١

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

  وأن ذلك األمر ینبغي أن یتوخى فیه الحیطة والحذر ،َُّّ                    المحافظة على السنة
                                                    َّ
ََ ُ ْ ّ

َِّ                                                                           والفطنة والیقظة والتقوى والورع ؛ حتى یعتدل میزان جرحه فال یفرط وال یفرط ُ ُِ ْ.  

  : شروط الناقد-ً       ثانیا 

   وضع المحدثون شروطا للمتصدي للجرح والتعدیل ؛ حتى یقبل منه 
                                                             َ ُْ
ِ ِ ً الخوض ِّ

ِ                                                           روا من آفات كثیرة ربما یقع فیها الناقد عن غیر عمد ؛ یترتب ّ         كما حذ،في غماره

  من الحكم على مرویاتهعنه وما ینتج ،علیها تعدیل المجروح أو جرح الثقة
                      ّ
ِ.  

ََّ             وقد تكلم ا َّ                  َ                                      بن دقیق العید على أ هم اآلفات التي ترد على الناقد في ذلكَ َ، 

  :فأحسن وأجاد وأفاد ؛ أوجزها فیما یلي

  .والتحامل والغرض الهوى بسبب الكالم :هاّ   شر يوه :اآلفة األولى

 ینِّ       والمزك الجارحین مذاهب دَّ  قَ  فَ  تُ  ت ْ   أن یجب ؛ فالعقائد في المخالفة :اآلفة الثانیة

قَ  وَ   فت ً       مختلفة رأیتها ْ    فإن :فیه واُ  مَّ  لَ  كَ  ت ْ  نَ  م مذاهب مع
 َ     غایة الجرح قبول عن ْ  فَّ  

 رَّ    مفس َ    غیر أو ً  امطلق كان وما ،فیه َ     شبهة ال ً      بیانا وجهه یتبین حتى التوقف

 بالجرح تحفلن فال أخرى جهة ْ  نِ  م ً   قاَّ    موث المجروح كان ْ    فإن ،به حَ  رْ  جُ  ی فال

ْ     وان ،خالفه ممن المبهم   .تعدیله وال بجرحه تحكمن فال قَّ    موث َ    غیر كان ٕ

  .الظاهرة العلوم وأصحاب المتصوفة ببن الواقع االختالف :اآلفة الثالثة

 حتاجَ   وی ،منها والباطل ّ      والحق ،ومراتبها بالعلوم الجهل بسبب الكالم :اآلفة الرابعة

 ْ  نَ  م رِّ  فَ  كُ  ی َّ  الَ  ئِ  ل  ؛والباطل ّ     الحق بین ً   زاِّ    ممی كونَ  ی ْ   أن إلى ذلك بسبب القادح

  .الكافر َ      روایة لَ  بْ  قَ  ی أو بكافر لیس

 قد التي والقرائن بالتوهم واألخذ ،الورع عدم بسبب الواقع الخلل :امسةخاآلفة ال

 َ     قلیل وكان بالعلم ً       معروفا الجارح كان إذا فیما عظیم هُ    ضرر وهذا ،تختلف

 الخلل فیقع  ؛وجرحه قوله سماعِ  ل ً    أهال لَ  عْ  جُ  ی ْ   أن يیقتض علمه ّ    فإن  ؛التقوى

  .بالوهم وأخذه ورعه قلة بسبب



      
 

 

 
 

٢٥٢

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

؛  الرجال في الكالم في الخطر مُ  ظَ  ع الشرائط هذه اجتماع ولصعوبة" :قال

 ْ  نِ  م حفرة المسلمین أعراض :ُ  تْ  لُ  ق ذلكِ   ول ،ینّ      المزك في األمور هذه اجتماع ةَّ  لِ  قِ  ل

 "امّ      والحك ،ثونِّ      المحد :الناس نِ  م طائفتان شفیرها على وقف  ؛النار رَ  فُ  ح
)١(

.  

  

ْ        من كالم    ابن دقیق العید وغیره من المحدثین یمكن إجمالِ
                                               ِ ِ
ْ ُ  ّ             أهم الشروطِّ

  : فیما یليالواجب توافرها في الناقد

  .العلم -١

ِ                                      الخبرة الكاملة بالحدیث وعلله ورجاله -٢ َِ.  

  . والمعرفة بطباع الناس وأعرافهم، الیقظة وعدم الغفلة-٣

ّ                              التقوى والورع التام والصدق-٤ ّ.  

  .ب التجنب عن التعص-٥

  .ِ                          البراءة من الهوى والمیل-٦

 معرفة أسباب الجرح والتعدیل-٧
)٢(

.  

  

                                                 

َ       ینظر) ١(   .٦١ - ٥٧ االقتراح في بیان االصطالح :ُْ

َ       ینظر) ٢(   .٦٧/ والرفع والتكمیل ،٨٢/ الموقظة في علم مصطلح الحدیث :ُْ



      
 

 

 
 

٢٥٣

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

  لثاملطلب الثا

  الراويبتعريف ال

ً      أوال  ً                    الراوي لغة واصطالحابتعریف ال -ّ ً:  

ً         أما لغة  "ى رم"  باب ْ  نِ  م"  یرویه َ      الماء البعیر روى" و" : فقد قال الفیومي:ّ

 ىَ  قَ  تْ  سُ  ی ّ     دابة ّ  لُ  ك على الراویة تَ  قِ  لْ  ط ُأ  ثم ،لمبالغةِ  ل فیه الهاء  "راویة فهو"   ؛حمله

" هُ  تْ  لَ  قَ   ون هُ  تْ  لَ  مَ  ح إذا  "الحدیث ُ     رویت" :یقال ومنه ،علیها الماء
)١(

.  

ً             وأما اصطالحا ّ                        تحمل الراویة وأداها ْ  نَ    مّ  لُ    ك:هو فالراوي :َّ ََ َّ  سواء كان عنده ،َ

  . مجرد الروایة والنقلَّ                   لیس له في ذلك إالم أ،علم بما یروي

    تلقي الحدیث وأخذه عن الشیوخ بطریق من طرق التحمل:معنى التحملو
                                                    ُُ ْ
ِ ََِّ.  

   روایة الحدیث واعطاؤه لمن یسمعه بصیغة من صیغ :ومعنى األداء
  

                                               ْ ْ
ِ ِ

َ ٕ

األداء
)٢(

.  

  : شروط الراوي-ً   ا ثانی

ِ                                        وضع المحدثون شروطا لقبول روایة الراوي ً   :وهي ،حدیثِ   لل ِّ

مل على الصحیح ال وقت التح، عند األداءسالماإل -١
)٣(

.  

  .َُْ                            ؛ فال تقبل روایة المجنونالعقل -٢

 ال وقت التحمل على الصحیح، عند األداءالبلوغ -٣
)٤(

.  

  .العدالة -٤

                                                 

  .١/٣٤٦ ) ر و ى:مادة(المصباح المنیر ) ١(

َ       ینظر) ٢(   .١٩٥/مصطلح الحدیث  وتیسیر ،٢٣٨/ االقتراح :ُْ

َ       ینظر) ٣(   .٢٤٧/ مقدمة ابن الصالح :ُْ

َ       ینظر) ٤(   .٢٤٧/ مقدمة ابن الصالح :ُْ



      
 

 

 
 

٢٥٤

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 الضبط -٥
)١(

.  

ُّ                                    هذه الشروط كلها إلى شرطین ؛ هماِّ                 وأكثر المحدثینوأرجع ابن الصالح َ: 

 ؛ فالعدالة من لوازمها  هابَّ                                          والضبط ؛ على اعتبار أنهما ال یتحققان إال ،العدالة
                       ْ
ِ

)٢(ِ                                                     والبلوغ والعقل والسالمة من أسباب الفسق وخوارم المروءةاإلسالم 
 والضبط ،

 من لوازمه التیقظ والحفظ وعدم الغفلة والسهو والشك
                                                 ْ
 وبالتالي فإن ما ذكر من  ،ِ

                           ْ
ِ ِ ُ ّ

  . وهو رأي له وجاهته،ِ                            شروط هو تفصیل لهذین الشرطین

  : الرواةطبقات -ً   ا ثالث

  .نوالمتشابه القوم :اللغة في بقةالط

 في بالتشابه اكتفوا وربما ،واإلسناد األسنان في التشابه :ً        واصطالحا

اإلسناد
)٣(

.  

 خیاط بن كخلیفة :اختصر من منهم ،جماعة  الرواةطبقات في صنف وقد

 ،" الكبرى الطبقات  "في سعد بن كمحمد :لَّ  وَ  ط ْ  نَ  م ومنهم ،الحجاج بن ومسلم

الفائدة یركث جلیل وكتابه
)٤(

.  

َ                                                  وقسم المحدثون الرواة إلى طبقات باعتبارات متعددة ِّ َّ..  

 إذا نظرنا إلى تشابه الصحابة في اعتبار أصل صفة الصحبة كانوا :ً     فمثال

ً                        طبقة واحدة بها االعتبار   .إلخ.. . وأتباع التابعین، وهكذا التابعون،ً

 ولذا ،دت طبقاتهمٕ                                                     واذا نظرنا إلى تفاوت الصحابة في سوابقهم ومراتبهم تعد

                                                 

َ       ینظر) ١(  وتوضیح األفكار ،١/٢٣٧ وشرح التبصرة والتذكرة ،٢٤٧/ مقدمة ابن الصالح :ُْ

  .١٥٦/ والمختصر في علم األثر ،٨٥ ،٢/٨٤

َ       ینظر) ٢(  والمختصر في ،١/٢٣٧لتبصرة والتذكرة  وشرح ا،١١٩/ الغایة في شرح الهدایة :ُْ

  .١٥٦/علم األثر 

َ ینظر)٣(   .٢/٧٨٢ الشذا الفیاح :ُْ

َ ینظر)٤(   .٢/٧٨٢ الشذا الفیاح :ُْ



      
 

 

 
 

٢٥٥

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 نجد كثیرا منهم یعدون في أكثر من طبقة بتعدد االعتبارات
                                                         ْ
ِ ّ َ ُ ً

)١(
.  

ْ                                  فممن جعل الصحابة طبقة واحدة اب ً ً  وممن جعلهم ، " الثقات "ّ          حبان فيُ  نَ

  .طبقات ابن سعد في طبقاته

َ                                وقسم الحافظ ابن حجر الرواة في  عشرة إلى اثنتي " تقریب التهذیب " ّ

ً     طبقة
)٢(

ً                        ومختتما بصغار اآلخذین ، على اختالف مراتبهمش بالصحابة ً         مبتدئا،

  . كالترمذي:عن تبع األتباع

  : باعتبار الجرح والتعدیل الرواةمراتب -ً   ا رابع

ْ                          كان ابن أبي حاتم أول من  َّ           قسم مراتبَ َ           ورتبها   الجرح والتعدیلَ ً               ترتیبا واضحا َََّ ً

َ              بین المعالم لجرحِ  ل وأربع ،لتعدیلِ  لع  أرب:قسمها إلى ثماني مراتبإذ  ؛ َِّ
)٣(

.  

 ،لتعدیلِ  ل خمس : فقسمها إلى عشر مراتب-  وتبعه العراقي - ثم جاء الذهبي 

لجرحِ  لوخمس 
)٤(

.  

لجرحِ  لّ       وست ،لتعدیلِ  لّ      ست :ً           عشرة مرتبةوقسمها ابن حجر إلى اثنتي 
)٥(

.   

                                                 

َ ینظر)١(   .٥٠٠/ مقدمة ابن الصالح :ُْ

َ       ینظر) ٢(   .٧٥ ،٧٤/ تقریب التهذیب :ُْ

َ       ینظر) ٣(   .٢/٣٧ الجرح والتعدیل :ُْ

َ       ینظر) ٤(   .١/٣٧٦وفتح المغیث  ،١/٤ میزان االعتدال :ُْ

َ       ینظر) ٥(   .٤٠٧/ والوسیط في علوم ومصطلح الحدیث ،٧٤/ تقریب التهذیب :ُْ



      
 

 

 
 

٢٥٦

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

  لثاينااملبحث 

  موانع قبول اجلرح

  :تمهید* 

ْ      قدم َّ َُّّ                               الرواة في الحفاظ على السنة وتعدیلجرح  أهمیة -  فیما سبق -ُ   ت َ

  من ضعیفهاصحیحهاوتمییز 
           ْ
ُّ                                           غیر أن بعض أهل الهوى توسعوا في إیراد ،ِ ََ ّ

هم بالضعف  نتج عنه حكمَ          غیر منضبط ً      خداما استخدموهاالطعون في الرواة واست

 أو الوضع على كثیر من
                     َ
   على الرغم من أن هذا الطعن ربما كان ، األحادیثِ

                                     ّ ْ
ِ

َ        غیر مس   لم أو له وجه یجبره أو یفسره تفسیرا یمنع من رد روایات الراويُ
                                                              ّ ْ
ِ ً َّ..  

 بأیدي َ  قْ  بَ  ی لم فیه مِّ  لُ  كُ  ت ْ  نَ  م ِّ  لُ  ك ترك إلى العلماء ذهب ولو" :قال الزركشي

 نِ  م ینجو الذي ِ  نَ   وم ،شيء َ  قْ  بَ  ی لم بل  ؛الیسیر َّ   إال الحدیث نِ  م الشأن هذا أهل

! "؟ وقیل بالظنون قال لناسِ   ول ً      سالما الناس
)١(

.  

 شریعةِ  ل المخالفین عصرنا أهل طریقة ْ  نِ  م المشتكى هَّ    الل ٕ     والى" :وقال اللكنوي

م ّ  يِ  وَّ    الس وتوهین ّ      القوي تضعیف إلى یبادرون  ؛قبلنا مضوا الذین ةَّ     األئم
 غیر ْ  نِ  

 "رُّ     وتبص لُّ     وتعم رُّ     وتفك لُّ    تأم
)٢(

.  

 البخاري كَ  رْ  تُ  یْ   فل جروحالم به كَ  رْ  تُ  ی ً     عیبا كان ْ   إن الجرح مطلق ّ   إنف" :وقال

 وغیرهم -  المغازي صاحب -  إسحاق بن ومحمد ومالك وأحمد والشافعي ومسلم

م ْ  مَ  لْ  سَ  ی لم بل ،ومقدوح مجروح منهم �  الُ  ك ّ    فإن  ؛المعاني أصحاب ةَّ  لِ  ج َأ  ْ  نِ  م
 نِ  

 ِ  هَّ     والل - َّ   كال !؟ فیهم الجرح بقبول قائل یقول فهل  ؛ع الرسول أصحاب الجرح

 "العقول أرباب ْ  نِ  م هو ْ  نَ  م به یقول ال - 
)٣(

.  
                                                 

  .٣٤٦ ،٣/٣٤٥نكت على مقدمة ابن الصالح  ال)١(

  .١٠٩/الرفع والتكمیل ) ٢(

  .١٠٩/الرفع والتكمیل ) ٣(



      
 

 

 
 

٢٥٧

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

  المانعة من قبول الجرح في الراوي وتعددتسبابتنوعت األوقد 
                                        ْ
ِ..  

  :َّ                       أما أنواعها فتنقسم إلى

  .الناقد الجارح إلى ترجع أسباب -١

  .الراوي إلى ترجع أسباب -٢

  .جرحال إلى ترجع أسباب -٣

ّ                                      وأفصل القول في كل قسم منها فیما یلي ُ ِّ..  



      
 

 

 
 

٢٥٨

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

  ولاملطلب األ

  الناقد اجلارح إىل الراجعة األسباب

  والمانعة من قبول الجرح في الناقد الجارح الراجعة إلى سبابتعددت األ
                            ْ
ِ

  :أذكر منها ما یلي ،الراوي

  . الجارح عدالة الناقدعدم :سبب األولال

   هذا المانع من قبول الطعن في الراوي مما اتفق علیه المحدثون ؛ إذ أن عدم 
                                                                       ّ ِّ ْ
ِ

ّ                                                تجعل طعنه في الراوي مجروحا ال یطمئن إلیهدة الناقعدال َ ْ ُ ً َ َ. .  

 فال  ؛متیقظ عدل ْ  نِ  م َّ   إال والتعدیل الجرح لَ  بْ  قُ  ی ال ْ   أن ینبغي" :قال ابن حجر

َ        یقبل   "ثِّ      المحد حدیث َّ  دَ  ر یقتضي ال بما حِّ  رَ  جُ  م فیه أفرط ْ  نَ  م جرحُْ
)١(

.  

ْ           من أمثلة  ذلكِ
)٢(

:  

 ، "ً     بأسا به أعلم ال" :فأجاب ،سعید بن یرعمَ                              سأل أبو داود اإلمام أحمد عن - 

مریم أبا ّ    فإن ":قال أبو داود
)٣(

" :أحمد فقال ،! "؟ الكذاب عمیر عن تسلني :قال 

" ثقة مریم أبو كونَ  ی حتى
)٤(

.  

ُ        تركت :قول قطبة بن العالء في الفضیل بن عیاضو -  ْ  بن فضیل َ     حدیث ََ

 عیاض
     َ
َ     روى ألنه  ؛ِ   ..انّ   عف نب عثمان على َ   رىَْ   أ ز َ       أحادیث َ

                                                 

  .١٣٨/نزهة النظر ) ١(

ً                                                 قبل سرد األمثلة أود اإلشارة إلى أن هناك كثیرا ) ٢( ّ ّ ْ                                       منها تتعدد فیه الموانع من قبول الطعن َْ ِ

ْ                                                       في الراوي ؛ مما یجعلها صالحة لإلیراد في أكثر من مانع ِ ِ ُ                         وقد أشرت في بعضها إلى ،ً

ِ                                                                   وتركت اإلشارة في أكثرها اعتمادا على فطنة القارئ وطلبا لالختصار،ذلك ً ً َ ُ.  

َ               ینظر في ترجم. .هو أبو مریم عبد الغفار بن القاسم الغفاري) ٣(  الجرح والتعدیل البن :تهُْ

  ).١٢٣( برقم ٤/٤٢ ولسان المیزان )٢٨٤( برقم ٦/٥٤أبي حاتم 

َ       ینظر) ٤(   ).٣٤٢( برقم ٢٩٢/ِ                             سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد :ُْ



      
 

 

 
 

٢٥٩

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

َّ      عقب  َ       نسمع فال : على ذلك بقولهالذهبيَ ْ َ      قول َ ْ َْ       قطبة َ ْ      فقد  ؛بحاله َ   غلَ  تْ   اش لیته ..ُ ََ 

َ     نظر فیه ":البخاري قال  "ضعیف :وغیره النسائي وقال ، "َ
)١(

.  

  .. متروك: وقول أبي الفتح األزدي في أبان بن إسحاق المدني- 

َّ     عقب ثَ  و قدف؛  كَ  رْ  تُ  ی ال ": على ذلك بقولهالذهبي َ
 الفتح وأبو ،والعجلي أحمد هَ  قَّ  

َ      َ       جمع فأ وعى،المجروحین في الغایة إلى كبیر مصنف وله ،الجرح في فِ  رْ  سُ  ی ْ، 

لَ  كَ  تُ  مْ   ال وهو ،فیهم التكلم إلى أحد یسبقه لم بنفسه ً     خلقا جرحو
 "فیه مَّ  

)٢(
.  

ّ     علي على ُ  تْ  لَ  خَ  د" : وعن یزید بن أبي زیاد قال-   ُ     كرمةوع اسّ   عب بن َّ     الله عبد بن َ

َّ       مقید ّ     الحش باب على ُ
)٣(

"ِ َ   أ بي على كذبَ  ی هذا ّ   إن :قال! " ؟ هذا ْ  نَ  م" :ُ  تْ  لُ  ق ،
)٤(

..  

ِ     الم لَ  حْ  م َأ  ْ  نِ   وم" :ّ             قال ابن حبان  ّ   ألن؛  المجروح بكالم العدل حَ  رْ  جُ  ی ْ   أن َ    حالْ

  ممن لیس زیاد أبي بن یزید
    ْ َّ
ّ      حتجُ  ی ِ َ ْ       بنقل ْ ُ       یقول بشيء وال حدیثه َِ ُ  "هَ

)٥(
.  

  . عدم درایة الناقد الجارح بأسباب الجرح:يسبب الثانال

طعن الناقد في الراوي بما َ                                             فالمعرفة بأسباب الجرح شرط في قبوله ؛ حتى ال ی

  .لیس بجارح

 نُ  كَ  ی لم إذا اَّ   أم ،فیه القول مقبول هب لعارف الجرح یجوز إنما ثم" :قال النووي

م ْ  نُ  كَ  ی لم أو المعرفة أهل ْ  نِ  م الجارح
 في الكالم له یجوز فال فیه هُ    قول لَ  بْ  قُ  ی ْ  نَّ  مِ  

"كذا ذكره القاضي عیاض  . .ً  ةَ  مَّ  رَ  حُ  م ً  ةَ   یبِ  غ كان مَّ  لَ  كَ  ت ْ    فإن ،أحد
)٦(

.  

                                                 

َ       ینظر) ١(   ).١١٥( برقم ٨/٤٤٨ سیر أعالم النبالء :ُْ

َ       ینظر) ٢(   )١( برقم ١/٥ میزان االعتدال :ُْ

َ       ینظر) ٣(   ).٥٧١٦( برقم ٣/٩٤ ومیزان االعتدال ،)٤٠٠٨( برقم ٢٠/٢٨٠ تهذیب الكمال :ُْ

ّ        باب حش) ٤( َ       ینظر. .مكان بالمدینة المنورة عند بقیع الغرقد] ّ         بضمها : ویقال،بفتح الحاء [ :َ ُْ: 

 ما اتفق لفظه واختلف مسماه من األمكنة 
                                     ِ
ّ/٣٥١.  

  ).٤٦٣٤( برقم ٥/٢٣٠الثقات ) ٥(

  ١٢٥ ،١/١٢٤شرح صحیح مسلم ) ٦(



      
 

 

 
 

٢٦٠

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

ْ    من" :وقال ابن جماعة ُ      یكون ال َ ً       عالما َ َ       یقبل ال باألسباب ِ  ،تعدیل وال جرح منه ُْ

ْ       العلم عن فرع بالشيء فالحكم  ؛بتقیید وال بإطالق ال   .. " بهالتصوري ِ

مِ      العال ِ   من َّ   إال وجرح َ      تعدیل ال إنه :قوله يالسبك التاج عنخاوي  السنقلو
)١(

.  

ْ              من أمثلة ذلك ِ:  

 بن والحسین ذكوان بن محمد ّ   أن عرعرة بنا عن قول معین بن یحیى سئل - 

نَ  ثَّ  دَ   فح ذكوان بن الحسین اَّ   أم" :وقال یحیى فغضب ،بشيء لیسا ذكوان
 عنه يِ  

 ذكوان بن محمد اَّ    وأم ،ً  اّ  یِ  رَ  دَ  ق كان ْ     ولكن ،المبارك بن هَّ    الل وعبد سعید بن یحیى

 الوارث وعبد زید بن ادّ   حم عنه روى !؟ عنده كان شيء ّ   أي  ؛بأس به فلیس

" ازرع اذهب :عرعرة البن قل ..به بأس ال ،الصمد وعبد
)٢(

.  

ُ                   وسأل ابن الجنید-   ، "ثقة" :فقال ،الراسبي سعید بن شداد عن معین َ  نْ  ب یحیى ْ

 هو ":وقال فغضب ،" ؟ ضعیف أنه زعمَ  ی عرعرة ابن ّ   إن :قال ابن الجنید

"ثقة
)٣(

.  

 ، رجل صالح،ما به بأس" :َّ                                             قال اإلمام أحمد في أبي قتادة عبد الله بن واقدو - 

ِ                        یشبه أهل النسك والخیر ْ  ّ  نإ" :َّ                        فقال له ابنه عبد الله،"َّ                        إال أنه كان ربما أخطأ ،ُ

 مُ  ظَ   فع ،" ؟ كذبَ  ی كان الحراني تادةق أبا ّ   أن رَ  كَ  ذ صبیح بن إسماعیل بن یعقوب

 ،بخیر وذكره علیه وأثنى ،" الصدق یتحرى قتادة أبو كان" :وقال ،ً  اّ   جد عنده ذلك

لَ  عَ   ول ،سِّ  لَ  دُ  ی كان هّ     وأظن ،الحدیث َ      أصحاب هِ  بْ  شُ  ی هُ     رأیت قد ":وقال
 ،واختلط رُ  بَ  ك هَّ  

 "أعلم هَّ     والل
)٤(

.  

                                                 

َ     نظرُ  ی) ١(   ٢/٣١ فتح المغیث :ْ

َ       ینظر) ٢(   ).٦٤٥( برقم ٤٢٨/ سؤاالت ابن الجنید :ُْ

َ       ینظر) ٣(   ).٧٠٦( برقم ٤٤٣/ سؤاالت ابن الجنید :ُْ

َ       ینظر) ٤(   ).٨٨٣( برقم ١٩٢ ،٥/١٩١ الجرح والتعدیل :ُْ



      
 

 

 
 

٢٦١

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

المتشددینالمتعنتین ن ِ       بأنه مالجارح  اشتهار الناقد :لثثا السببال
)١(

.  

 مثل اللكنوي لبعض من اشتهر بالتشدد من علماء الجرح والتعدیل بقوله
  

  
                                                                ْ

ِ ِ
َ َ

َّ: "

انّ     القط وابن ،معین وابن ،والنسائي ،حاتم أبو :فمنهم
)٢(

انّ     القط ویحیى ،
)٣(

، 

انّ   حب وابن
)٤(

 ،فیه والتعنت الجرح في سرافباإل معروفون نهمإف  ؛وغیرهم.. .

 "فیه ولیتفكر بجرحهم دواَّ    تفر الذین الرواة في العاقل فلیثبت
)٥(

.  

ّ                     وقال علي بن المدیني انّ    وعف مْ  یَ  عُ  ن أبو" :ّ
)٦(

 في اَ   همَ    كالم لَ  بْ  ق َأ  ال ،صدوقان 

فیه وقعوا َّ  الإ ً     أحدا ونُ  عَ  دَ  ی ال هؤالء؛  الرجال
)٧(

" 
)٨(.

  

ْ              من أمثلة ذلك ِ:  

 بن سعد القاسم باأ اإلمام ُ     سألت ":المقدسي طاهر بن  محمدالفضل أبو قال - 

 الرحمن عبد أبا ّ   إن ":ُ  تْ  لُ   فق ،هَ  قَّ    فوث ،الرواة نِ  م رجل حال عن بمكة الزنجاني ّ    علي

 ُّ  دَ  ش َأ  ً     شرطا الرجال في الرحمن عبد ألبي ّ   إن ..ّ  يَ  نُ  ب یا" :فقال! "  ؟هَ  فَّ  عَ  ض النسائي

 "ومسلم البخاري شرط ْ  نِ  م
)٩(

.  

                                                 

ِ                                                                         ینظر تقسیم الذهبي لرجال الجرح والتعدیل في المطلب األول من المبحث األول) ١( ِ َ ُْ.  

 سنة المتوفى ،الفاسي الحمیري الكتامي الملك عبد بن محمد بن ّ  يعلو أبو الحسن ه) ٢(

  .هـ ٦٢٨

  . هـ١٩٨ المتوفى سنة ،هو أبو سعید یحیى بن سعید بن فروخ التمیمي البصري) ٣(

  .ِ                                         على الرغم من اشتهاره بالتساهل في التوثیق) ٤(

  .٧٥/الرفع والتكمیل ) ٥(

ّ        الصفارَّ                         هو ابن مسلم بن عبد الله ) ٦(   . أبو عثمان البصري،َّ

 في كالمهما كثرة على ّ    تدل المذكورة والكلمة ،ةّ     األجل نِ  م انّ    وعف نعیم وأبو" :ّ            قال المعلمي) ٧(

المقدمات وما . . "كالمهما ْ  نِ  م شيء َ    نقل الفن كتب في تجد تكاد ال ذلك ومع ،الرجال

   ضمن آثار العالمة المعلمي(إلیها 
                        ّ ّ ْ
ِ( ٢٥/١١٣.  

َ       ینظر) ٨(   ).٣٩٦٤( برقم ٢٠/١٦٨ تهذیب الكمال :ُْ

َ          وینظر،١٠٤/ّ                  شروط األئمة الستة ) ٩(   .٧١/١٧٤ تاریخ دمشق :ُْ



      
 

 

 
 

٢٦٢

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

ثَ  و ":يالمهلب ادّ   عب بن ادّ   عبقال الذهبي في ترجمة و - 
 ،الكتب في وحدیثه ،وهُ  قَّ  

" الرجل في متعنت حاتم أبو :ُ  تْ  لُ  ق ، "به ّ  جَ  تْ  حُ  ی ال ":حاتم أبو وقال
)١(

.  

 ،هُ  ظْ  فِ  ح صَ     تناق رَ  بِ  كْ   ال في ْ    لكن ،إمام حجة" :في ترجمة هشام بن عروة  وقال- 

 أبي بن وسهیل أنه ْ  نِ  م انّ     القط بن الحسن أبو قاله بما َ     عبرة وال ،ً     أبدا یختلط ولم

" اَ  رَّ  یَ  غَ   وت اَ      اختلط صالح
)٢(

.  

ّ                           تعلیقا على كالم ابن القطان العالئي قالو  عدمِ  ل  ؛به َ     عبرة ال القول وهذا" :ً

ْ     وان ،ً      مطلقا حجة هو بل ،المتابع  رِّ    یؤث لم الذي القسم نِ  م فهو ما شيء وقع كان ٕ

" ذلك نِ  م شيء فیه
)٣(

.  

ثَ  و ": في ترجمة یوسف بن أبي الفرات اإلسكاف الذهبي وقال- 
 ،وغیره أحمد هَ  قَّ  

 بل :ُ  تْ  لُ  ق ، "حدیثه في المناكیر غلبةِ  ل  ؛به ّ  جَ  تْ  حُ  ی ْ   أن یجوز ال ":انّ   حب ابن وقال

" هِ  تَ  قِ  ثِ  ل  ؛واجب به االحتجاج
)٤(

.  

یضع على و ،َ            قلب األسانیدَ      كان ی" :ّ                                      وقال ابن حبان في ترجمة سوید بن عمرو- 

َ                        األسانید الصحاح المتون َ ُ        یجوز ال،َ          الواهیةِّ " حتجاج به بحال االَ
)٥(

..  

 وذكر الذهبي توثیق ابن معین وغیره لسوید
                                        ِ
َ ّ                              ثم عقب على كالم ابن حبان ،َ َ َ ّ

" قلب األسانیدَ        كان ی:فقال ؛ ا ابن حبان فأسرف واجترأَّ    وأم" :بقوله
)٦(

.  

" :"عارم " ّ                                                          وقال ابن حبان في ترجمة محمد بن الفضل السدوسي المعروف بـ- 

َ      فوق ،ث بهِّ  دَ  حُ                      حتى كان ال یدري ما ی،رََّ    غیَ  تر عمره وِ            اختلط في آخ ع المناكیر ََ

                                                 

  ).٤٥( برقم ١١٢ /ْ  مُ  هَّ  دَ  ر یوجب ال بما فیهم مَّ       المتكل الثقات الرواة) ١(

  ).٩٢٣٣( برقم ٤/٣٠١میزان االعتدال ) ٢(

  ).٤٣( برقم ١٢٦/المختلطین ) ٣(

  ).٩٩١٦(برقم  ٤/٤٨٣میزان االعتدال ) ٤(

  ).٤٥٥( برقم ١/٣٥١المجروحین ) ٥(

  ).٣٦٤٢( برقم ٢/٢٥٣میزان االعتدال ) ٦(



      
 

 

 
 

٢٦٣

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

َ        فما رـ الكثرة في روایته  َ لُ        ه إذا عِ  طالل اختْ  بَ            القدماء قنهى عَ  وَ
 سماعهم عنه ّ     م أنِ  

ّ             به محتجّ   تجإن احف؛ ه ِ  رُّ  یَ  غَ    ل تْ  بَ      كان ق َ ْ ي  یجرح ف الْ       رجو أنأ ُ  تْ  رَ  كَ              د العلم بما ذْ  عَ    بُ

ذا لم ٕ  او ،لمتأخرین عنه فیجب التنكب عنها على األحوالا روایة اَّ   أمو ،فعله ذلك

ُ       ك الكَْ    ترُ                         متقدمین والمتأخرین منه ین سماع الَْ                علم التمییز بیُ  ی ّ      حتجُ    یال وّ  لْ َ   بشيء منهْ

" ً               ل االختالط صدوقاْ  بَ                   ه واختلط إذا كان قِ      عمرَ  رِ     ر آخَّ  یَ  غَ    تْ  نَ    مّ  لُ    م كْ  كُ        هذا ح؛
)١(

.   

 وذكر الذهبي أنه من رجال البخ
                             ْ
 وما ،ر بأخرةَّ  یَ  غَ  ت" : وقول الدارقطني فیه،اريِ

  .. "وهو ثقة ،د اختالطه حدیث منكرْ  عَ         ظهر له ب

 فأین ، بعد النسائي مثلهِ                                  فهذا قول حافظ العصر الذي لم یأت":قال الذهبي

  ...ر في عارمِّ                 ان الخساف المتهوّ             قول ابن حبْ  نِ            هذا القول م

ً            دیثا منكراسوق له حَ    یْ      ان أنّ           قدر ابن حبَ        ولم ی:ُ    قلت ! "؟  فأین ما زعم،ً
)٣()٢(

.  

  . أو المذهبالمخالفة في االعتقادّ                       تغلیب أن سبب الجرح هو  :رابع السببال

  وهو من أشد اآلفات التي ربما تدخل على الناقد فتمیله عن االعتدال في 
                                                                 ّ ْ
ِ

ّ                                                 الحكم على الرواة دون أن یتعمد ذلك في األغلب األعم ْ.  

 به جرحَ  ی ما بتفسیر َّ   إال الجارح نِ  م َ      الجرح قبلَ  ن وال" :الشافعيقال اإلمام 

 همُ    بعض رِّ  فَ  كُ   وی واألهواء باالختالف جرحونَ  ی قد الناس ّ    فإن  ؛َ        المجروح ُ       الجارح

" بالتأویل جرحونَ   وی ،ً     بعضا همُ    بعض لِّ  لَ  ضُ   وی ً     بعضا
)٤(

.  
                                                 

  ).٩٩٧( برقم ٢٩٥ ،٢/٢٩٤المجروحین ) ١(

َ       ینظر) ٢(   ).٨٠٥٧( برقم ٨ ،٤/٧ میزان االعتدال :ُْ

ّ                                          هذا المثال وسابقه یدالن على غفلة ابن حبان) ٣( ِ               جرحه للراوي –ً        أیضا –ّ              ویدل علیها ،ّ

  " !!الثقات " َ                       ومع ذلك یذكره في كتاب " المجروحین " ً                 قادحا في كتاب ً     جرحا

َّ                                                            وقد نقل الذهبي أن ابن حبان ضعف صفوان بن أبي الصهباء وقال َ  ال ،له أصل ال ما یروي" :ّّ

َ       ینظر. .ً     أیضا الثقات في ذكره ثم ، "به انفرد بما االحتجاج یجوز  میزان االعتدال :ُْ

  ).٣٨٩٨( برقم ٢/٣١٦

  .٧/٥٦ُّ        األم )٤(



      
 

 

 
 

٢٦٤

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 المذاهب نِ  م مذهب علیه يِ  عُّ   اد ِ  نَ  م ّ  لُ  ك كان لو ":الطبري جریر بنوقال ا

 ُ    ترك مِ  زَ  لَ  ل بذلك هُ      شهادت ْ  تَ  لَ  طَ   وب هُ      عدالت ْ  تَ  طَ  قَ   وس به يِ  عُّ   اد ما علیه ثبت الردیئة

 به بَ  غْ  رُ  ی ما إلى قوم نسبه وقد َّ   إال منهم ما ألنه  ؛األمصار ثيِّ  دَ  حُ  م أكثر

"عنه
)١(

.  

قَ  وَ  تُ  ی ْ   أن ینبغي نومم" :حجر ابن قالو
 كان ْ  نَ  م الجرح في قوله قبول في فَّ  

 لَّ    تأم إذا الحاذق ّ    فإن  ؛االعتقاد في االختالف اَ  هُ    سبب وةعدا جرحه ْ  نَ  م وبین بینه

 في انحرافه ةَّ   شدِ  ل وذلك  ؛َ      العجب رأى الكوفة ألهل الجوزجاني سحاقإ أبي َ    ثلب

 بلسان منهم ذكره ْ  نَ  م جرح في یتوقف ال فتراه ،عیالتش في أهلها وشهرة ،النصب

 موسى بن اهللا وعبید مْ  یَ  عُ  ن وأبي األعمش َ  لْ  ثِ  م نِّ  یَ  لُ  ی أخذ حتى ،طلقة وعبارة ذلق

ثَ   فو منه أكبر أو مثله عارضه إذا فهذا ؛ الروایة وأركان الحدیث وأساطین
 ً    رجال قَّ  

  .التوثیق لِ  بُ  ق هَ  فَّ  عَ  ض

 ْ  نِ  م فإنه  ؛ثِّ      المحد الحافظ خراش بن یوسف بن الرحمن عبد به ویلتحق

 البینة لعداوةِ  ل؛  امالش ألهل جرحه في ىَّ  ن َأ َ  تُ   فی ،الرفض إلى بِ  سُ  ن بل ،الشیعة غالة

" االعتقاد في
)٢(

.  

ْ              من أمثلة ذلك ِ:  

    مثل التاج السبكي ل- 
                    ِ ّ َّ
 في بعضهم ُ    قول :َ   ناْ  مَّ  دَ  ق ما أمثلة ْ  نِ   وم" : بقولهذلكَ

َ     رعةُ  ز أبو هَ  كََ    تر" :ّ        البخاري  والمسلمین هَّ      فیالل" !!  َّْ       اللفظ مسألة لْ  ج َأ  ْ  نِ  م حاتم وأبو ْ

ُ      یقول ْ   أن ألحد وزُ  جَ   أی!!  ُ      حامل وهو  "متروك ّ     خاريالب" :َ  لواء ِ
     َ
 لْ  ه َأ  ُ  مَّ  دَ  قُ   وم الصناعة ِ

 "! ؟والجماعة ةَّ  نُّ    الس
)٣(

.  

َ             ذكر ابن حجر  الكوفيفي ترجمة أبان بن تغلب الربعيو -   اإلمام أحمد َ        توثیقَ

                                                 

َ       ینظر) ١(   .١/٤٢٨فتح الباري : ُْ

َ          وینظر،١/١٦لسان المیزان ) ٢(   .٤/٣٦٣ فتح المغیث :ُْ

  .٢/١٣طبقات الشافعیة الكبرى ) ٣(



      
 

 

 
 

٢٦٥

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

زائغ مذموم المذهب " : وقول الجوزجاني فیه،وابن معین وأبي حاتم والنسائي له

َّ                  ثم عقب ابن حجر  " مجاهر َ  وال عبرة بحطه على " :على كالم الجوزجاني بقولهّ
                    ِّ
َ ِ َ

"الكوفیین 
)١(

.  

 حمید بن الحسین بن محمدفي أنه قال   الحضرميّ                   ابن عقدة عن مطینوروى - 

  .. هذا كذاب ابن كذاب:الكوفي الربیع بن

َّ                            وعقب ابن حجر على ذلك بقوله  رِّ    یؤث ال عقدة بنا جرح ّ   أن الظاهر :ُ  تْ  لُ  ق" :َ

م اَ  مُ  هَ  نْ  یَ  ب اَ  مِ  ل  ؛فیه
" أعلم هَّ     والل ،االعتقاد في نةَ       المبای نِ  

)٢(
.  

َ                                     وقال الذهبي في ترجمة مسعر بن كدام-   وال ،إمام ةَّ  جُ   فح امَ  دِ  ك بن رَ  عْ  سِ  م اَّ   أم" :ِ

المرجئة نِ  م كان ":السلیماني بقول َ     عبرة
)٣(

 سلیمان، أبي بن وحماد ،مسعر :

 ّ   ذر بن وعمرو ،معاویة وأبو ،ادرو أبي بن العزیز وعبد ،ةّ   مر بن وعمرو ،والنعمان

  ..ً      جماعة وسرد ،"

"قائله على التحامل ینبغي ال ،العلماء ةّ  لِ  ج ْ  نِ  م ةَّ  دِ  عِ  ل مذهب رجاءاإل :ُ  تْ  لُ  ق
)٤(

.  

 أبي أصحاب ْ  نِ  م ولكنه صدوق،" : وقال اإلمام أحمد في القاضي أبي یوسف- 

شيء عنه ىَ  وْ  رُ  ی ْ   أن ینبغي ال ،حنیفة
)٥(

 "
)٦(

.  

 بینه وبین ِ                                الناقد لمنافرة أو حسد أو منافسة غلیب كون جرحت :خامسال سببال

  .المجروح

       وهذه أمور قل من یسلم منها رغم حسن النوایا والطوایا
                                                    ْ ُْ ََ ْ َ
َّ ولهم في ذلك مقولة  ،َ

                                                 

  ).١٦٦( برقم ١/٩٣تهذیب التهذیب ) ١(

  ).٤٦٢( برقم ٥/١٣٨لسان المیزان ) ٢(

َ                              ینظر معنى اإلرجاء وأنواعه في) ٣( َ                    الملل والنحل :ُْ ِّ َ ِ ْ١٤٥ - ١/١٣٩   

   ).٨٤٧٠( برقم ٤/٩٩میزان االعتدال ) ٤(

   .ّ                                                        لعل اإلمام أحمد یقصد عدم روایة آرائه الفقهیة ال روایاته:أقول) ٥(

   ).٨٤٣( برقم ٩/٢٠٢میزان االعتدال ) ٦(



      
 

 

 
 

٢٦٦

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

ً                                       أن المعاصرة تفضي غالبا إلى المنافرة:مشهورة ّ
)١(

.  

 ،فیهم اسالن بعض كالم ْ  نِ  م الناس نِ  م كثیر ینج ولم" :البخاري اإلمام قال

 ،عكرمة في الشعبي وكالم ،الشعبي في كالمه ْ  نِ  م إبراهیم عن رَ  كْ  ذُ  ی ما نحو

 في العلم أهل یلتفت ولم ،والنفس رضِ    الع في بعضهم ناولوت ،ْ  مُ  هَ  لْ  بَ  ق كان ْ  نَ     وفیم

 "ةَّ  جُ   وح ثابت ببرهان َّ   إال عدالتهم تسقط ولم ،ةَّ  جُ   وح ببیان َّ   إال النحو هذا
)٢(

.  

 الغلط نِ  م َ       العصمة والتعدیل الجرح ةّ    أئم في يِ  عَّ  دَ  ن لسنا ":قال الذهبيو

لُ  ع وقد ،ٕ      واحنة شحناء هَ  نْ  یَ   وب هَ  نْ  یَ  ب ْ  نَ   یمِ  ف ّ    حاد سَ  فَ  نِ  ب الكالم نِ  م وال ،النادر
 ً      كثیرا ّ   أن مِ  

ثَ  و إذا سیما ال ،به َ  ةَ  رْ  بِ  ع ال رَ  دْ  هُ  م بعض في همُ    بعض األقران كالم ْ  نِ  م
 َ      الرجل َ  قَّ  

 "نصافاإل قولهم على وحُ  لَ  ی جماعة
)٣(

.  

ْ     وان -  الجرح منه لَ  بْ  قُ  ی ال الجارح" :وقال التاج السبكي  ْ  نَ  م ِّ  قَ  ح في -  هَ  رَّ  سَ  ف ٕ

 كانت إذا جارحیه على وهّ     ومزك یهِّ    ذام لىع ومادحوه معاصیه على هُ      طاعات ْ  تَ  بَ  لَ  غ

َ    شهَ  ی قرینة هناك  ْ  نِ  م جرحه الذى في الوقیعة على حامل َ   هاَ  لْ  ثِ  م ّ    بأن العقل دْ

َ     كما ةّ      دنیوی سةَ     مناف و َأ  ّ      مذهبي تعصب   ..ذلك غیر َ  أ و النظراء من كونَ  ی َ

ُ        فنقول َ      لتفتُ  ی ال :ً    مثال ََ  ِ   في ِ     معین نابو ،مالك في بئذ أبي ناب كالم إلى ْ

 الجارح صار مشهورون ةّ  مأئ ِ     هؤالء ّ   ألن؛  صالح بن أحمد في النسائيو ،ِ   عيالشاف

ّ    صح لو غریب بخبر كاآلتي لهم  الدواعي تَ     توفرَ  ل َ
 
        ِ
َ
 ً      قائما القاطع كانو ،نقله لىع َّ

 "كذبه على
)٤(

.  

ْ              من أمثلة ذلك ِ:  

 ّ  مُ  ث ،زرعة وأبو أبي منه سمع" : قال ابن أبي حاتم في ترجمة اإلمام البخاري- 

                                                 

َ       ینظر) ١(    ٤١٥/ الرفع والتكمیل :ُْ

  ).٩٨( برقم ٣٨/القراءة خلف اإلمام ) ٢(

   ).٤٣٨( برقم ٤١ ،٧/٤٠سیر أعالم النبالء ) ٣(

   .٢/١٢طبقات الشافعیة الكبرى ) ٤(



      
 

 

 
 

٢٦٧

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 ّ  نأ عندهم َ  رَ  هْ  ظ َأ  نهأ النیسابوري یحیى بن محمد الیهما كتب عندما هَ     حدیث اَ  كَ  رَ  ت

 "مخلوق بالقرآن هَ    لفظ
)١(

.  

َُْ   َ          وأ قبلوا ،]البخاري [ فذهب الناس إلیه .. .":ابرالحسن بن محمد بن جقال 

 فحسده بعد ذلك ، حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن یحیى،على السماع منه

ََّ             وتكلم فیه  َ"
)٢(

.  

 ّ  يِ  لْ  هُّ    الذ یحیى بن محمد ّ   أن يف المنصف یرتاب وال" :وقال التاج السبكي

 "العصمة أهل َّ   إال منها ْ  مَ  لْ  سَ  ی لم يالت الحسد آفة هْ  تَ  قِ  حَ  ل
)٣(

.  

 ربیعة قول عَ  مْ  سُ  ی ال ":ذكوان بن هَّ    الل عبد الزناد أبي ترجمة في الذهبي قالو - 

 "ظاهرة عداوة بینهما كان فإنه ؛ فیه
)٤(

.  

 أبو الحافظ َ  عَ  ذْ  ق َأ  ":األصبهاني إسحاق بن محمدابن منده  ترجمة في وقال - 

 اَ  مِ  ل  ؛إلیه ْ  تَ  فَ  تْ  لُ  ی فلم ،واتهمه همن ونال ،الوحشة من اَ  مُ  هَ  نْ  یَ  ب اَ  مِ  ل  ؛جرحه في مْ  یَ  عُ  ن

م اَ  مُ  هَ  نْ  یَ  ب
 وأسرف مْ  یَ  عُ  ن أبي ْ  نِ  م منده ابن نال فلقد ؛ العفو َ  هَّ    الل نسأل ...العظائم نِ  

 "ً     أیضا
)٥(

.  

لَ  ع بن عمرو كان وقد : الحاكمَ                   ونقل ابن حجر قول- 
 في یقول -  ً     أیضا -  ّ  يِ  

لَ  ع
  ..ذلك عن ً      جمیعا هماَّ    محل تعالى هَّ    الل ّ  لَ  ج َأ  وقد ،المدیني بن ّ  يِ  

َ                      وفسره ابن حجر بقوله َّ  بعضهم ّ   حق في رَ     معتب غیر األقران كالم ّ   أن یعني" :َ

 "قدحَ  ی ال رَّ    مفس َ  رْ  یَ  غ كان إذا؛  ً     بعضا
)٦(

.  

                                                 

   ).١٠٨٦( برقم ٧/١٩١الجرح والتعدیل ) ١(

َ       ینظر) ٢(    ).٦٠٩٨( برقم ٥٢/٩١ وتاریخ دمشق ،)٤٢٤( برقم ٢/٢٩ تاریخ بغداد :ُْ

  .٢/٢٣٠طبقات الشافعیة الكبرى ) ٣(

   ).٤٣٠١( برقم ٢/٤١٨میزان االعتدال ) ٤(

   ).٧٢١٣( برقم ٣/٤٧٩میزان االعتدال ) ٥(

َ       ینظر) ٦(    ).١٢٠( برقم ٨١ ،٨/٨٠ تهذیب التهذیب :ُْ



      
 

 

 
 

٢٦٨

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

  وقال ابن عدي في ترجمة محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي- 
  

   
 

                                                        ّ
ِ ِ

ُ ْ ّ
َّ

 أبا ُ     سمعت" :ّ

 شهد :ویقول ،ً     شیئا عنه علیه قرئ إذا علیه ّ     یشتد وكان ،فیه القول یسيء یعلى

  .. "بالزور خالي علي

ّ                             وعقب ابن عدي على ذلك بقوله َّ  عنه واُ  ثَّ  دَ  ح الذین مشایخنا ْ  نِ  م ً     أحدا َ  ر َأ  ولم" :َ

 "ً    ثقة عندهم وكان ،الحدیث باب ِ   في عنه یتكلمون أو ،الجمیل بغیر ذكرونهَ  ی
)١(

.  

 أبا ّ     فلعل ،ً    سنة خمسین وبنح یعلي أبي ْ  نِ  م أكبر ارّ   عم وابن" :ميّ      المعل قالو

 ، "بالزور ارّ   عم ابن ّ  يَ  لَ  ع شهد ":یقول -  !؟ خاله ْ  نَ   وم - خاله سمع یعلي

 الرجلین نْ  یَ  ب ّ   أن ظهر إذا أنه القواعد في اَ  نْ  مَّ  دَ   وق ،یحققها ولم یعلى أبو فأخذها

 ذلك یتأكدو ،ً   تاَ  بْ  ثُ  م ً   قاَّ    محق ً   راّ    مفس َّ   إال رَ    اآلخ في أحدهما ولهُ  قَ  ی ما ْ  لَ  بْ  قُ  ی لم ً     نفرة

 "عمار ابن توثیق على ٕ         واجماعهم یعلي أبي كلمة عن الناس بإعراض
)٢(

.  

                                                 

َ       ینظر) ١(    ).١٧٦٤( برقم ٥٣٦ ،٧/٥٣٥ الكامل في ضعفاء الرجال :ُْ

   ضمن آثار العالمة المعلمي(التنكیل ) ٢(
                        ّ ّ ْ
  ).٢١٥( برقم ١٠/٧٦١ )ِ



      
 

 

 
 

٢٦٩

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

  املطلب الثاين

  راوي إىل الالراجعة األسباب

  :ّ                فأهمها ما یليالراوي إلى الراجعةَّ            أما األسباب 

َ            أن یكون :سبب األولال   علمت منالمجروح مالراوي ْ
 
     ْ َ
ِ
  .هُ      إمامت واشتهرت هُ      عدالت ُ

ّ                         واستقر في العقول فضله ،مفرت الدواعي على تعدیلهاالء توّ               إذ أن أمثال هؤ

   .ٕ                       واشتهر بعلمه وامامته،وأمانته

 وثبتت هُ      عدالت ْ  تَّ  حَ  ص ْ  نَ  م ّ   أن الباب هذا في الصحیحو ":ّ     البر عبد ابن قال

 یأتي ْ   أن َّ   إال أحد قول إلى فیه تَ  فَ  تْ  لُ  ی لم ُ         عنایتهوبالعلم هُ    ثقت وبانت هُ  تإمام العلم في

َ         في جرح  ته ببینة عادلة یصح بها َْ
                        ّ
ُ         جرحتهِ َ  "الشهادات طریق على َْ

)١(
.  

 ُه     عظمت األذهان في ّ      استقر إمام في مَّ  لَ  كَ  ت ْ  نَ  م ّ   أن ّ   شك ال ": ابن السبكيقالو

 -  ً     أیضا -  نقضي ال اَّ  نِ  كَ   ول ،نفسه إلى َ      المالم ّ  رَ  ج فقد ممادحه الرواة تَ       وتناقل

 زِّ  وَ  جُ  ن بل  ؛بالفسق اهّ   إی هُ    جرح منه ْ  لَ  بْ  قُ  ی مل ْ  نَ  م حَ  رَ  ج إذا هُ      عدالت ْ  تَ  فِ  رُ  ع ْ  نَ  م على

  :ً      أمورا

  !  ؟مِ  هَ  ی ال الذي ذا ومن  ؛ً      واهما كونَ  ی ْ   أن :أحدها

 :كذلك المجروح یراه وال ً      جارحا هّ   ظن يءبش حَ  رَ  ج قد ً  الِّ    مؤو ونُ  كَ  ی ْ   أن :والثاني

  .المجتهدین كاختالف

 الختالفنا وهذا؛  ً      كاذبا نحن هونرا صادقا هو یراه ْ  نَ  م إلیه نقله كونَ  ی ْ   أن :والثالث

 في االختالف فیقع ،غیره عند ٌ  لَّ  دَ  عُ  م مِ    عال عند مجروح ّ  بُ  رَ  ف  ؛والتعدیل الجرح في

 على لجارحِ  ل الحامل كونَ  ی ْ   أن یتعین فلم ،تزكیته في االختالف حسب االحتجاج

  .بالجرح یجرحه حتى والهوى التعصب مجرد الجرح

                                                 

   ٢/١٠٩٣جامع بیان العلم وفضله ) ١(



      
 

 

 
 

٢٧٠

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 اإلمام عدالة أصل :خالفهما تیقنن ْ   أن إلى نستصحبهما أصالن ومعنا

 تَ  فَ  تْ  لُ  ی فال یثبت الذي الجارح عدالة وأصل ،هُ     عظمت ْ  تّ      استقر قد الذي المجروح

 "بجرحه نجرحه وال جرحه إلى
)١(

.  

ْ              من أمثلة ذلك ِ:  

لْ  یَ  قُ  عْ           إدراج ال- 
   لعلي بن المدیني في كتاب الضعفاءّ  يِ  

  
                                 ّ ّ
ِ ِ
َ

)٢(
..  

َّ                          عقب الذهبي على ذلك بقوله   .."ع بئس ما صن" :َ

 قد -  وناهیك به - َّ                           وهذا أبو عبد الله البخاري " : وقال،ّ                   ورد عنه ما جرحه به

 شحن صحیحه بحدیث علي بن المدیني 
 
                                 ّ
ِ
َ َ".  

لْ  یَ  قُ  ع یا عقل لك أفما" :ثم قال
 في تبعناك ٕ      وانما ! ؟تتكلم فیمن أتدرى!  ؟ّ  يِ  

 نِ  م واحد ّ  لُ  ك ّ   أن يرتد ال كأنك ،فیهم قیل ما فِّ  یَ  زُ  نِ   ول عنهم ّ  بُ  ذَ  نِ  ل النمط هذا رْ  كِ  ذ

 ،كتابك في توردهم لم كثیرین ثقات ْ  نِ  م ُ  قَ  ثْ  و  َوأ  بل ! ؟بطبقات منك ُ  قَ  ثْ  و َأ  هؤالء

 "ثِّ  دَ  حُ  م فیه یرتاب ال مما فهذا
)٣(

.  

 فما" :السلمي قالف ، "إمام مأمون ثقة" :الشرقي حامد أبي في الدارقطني قالو - 

  یؤثروترى !! هَّ    الل بحانس" :فأجاب الدارقطني " ؟ عقدة ابن فیه مَّ  لَ  كَ  ت
       ِّ
َ  مثل فیه ُ

 ّ    علي وأبو :قال السلمي ، "! ؟معین بن یحیى عقدة ابن َ    بدل كان ولو كالمه

ْ     وان - ّ    علي أبي ّ    محل كان وما" : الدارقطنيفقال ، "ذلك نِ  م یقول كان الحافظ ٕ 

  ؛حامد أبا هَّ    الل رحم  ؛حامد أبي في هُ    كالم عَ  مْ  سُ  ی ْ   أن -  الصنعة في ً   ماَّ    مقد كان

" الروایة صحیح الدین صحیح فإنه
)٤(

.  

 ،به ّ  جَ  تْ  حُ  ی وال ،الحدیث َ     كثیر كان" :قال ابن سعد في جعفر الصادقو - 

                                                 

   .٢/٢٠طبقات الشافعیة الكبرى ) ١(

َ       ینظر) ٢(    ).١٢٣٧( برقم ٣/٢٣٥ الضعفاء :ُْ

َ       ینظر) ٣(    ).٥٨٧٤( برقم ١٤٠ - ٣/١٣٨ میزان االعتدال :ُْ

َ       ینظر) ٤(   ).١٨( برقم ٩٣ ،٩٢/ِ                          سؤاالت السلمي للدارقطني :ُْ



      
 

 

 
 

٢٧١

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

ئُ  س  ؛فَ  عْ  ضَ  تْ  سُ   وی
مَ  س" :ً  ةَّ  رَ  م لِ  

ئُ   وس ، "نعم ":فقال" ؟  أبیك ْ  نِ  م َ        األحادیث هذه َ  تْ  عِ  
 لِ  

  .. "هِ  بُ  تُ  ك في اَ  هُ  تْ  دَ  جَ  و إنما ":فقال ً  ةَّ  رَ  م

َّ              وعقب ابن حجر  أحادیث عن وقعا األوالن كونَ  ی ْ   أن یحتمل" : على ذلك بقولهَ

 على ّ  ◌ّ    یدل وهذا ،وجده أنه یسمعه لم وفیما ،سمعه أنه سمعه فیما فذكر  ؛مختلفة

" هِ  تُّ  بَ  ثَ  ت
)١(

.  

ِ     َ                 ال یسأ ل عن مثله ،ثقة" :وقال أبو حاتم الرازي ِْ ْ ُ"
)٢(

.  

ثَ  و" :وقال الذهبي
 وبال ،به ّ     یحتج لم ّ       لبخاريا ّ   أن َّ   إال ،يسائالنو حاتم أبو هَ  قَّ  

 ّ      واحتج ، "نِّ  قُ  ل ربما كان ":یقال؛  عمر بن هَّ    الل عبید مثل التثبت في هو ما ّ   شك

 علیه ُ     علمت ما ،ً  اامإم ً     نبیال ً     سیدا وكان ،لطیف منسك ّ     الحج في وحدیثه ،مسلم به

" ً    أصال دینه في یشینه شیئا
)٣(

.  

ِ                                            وذكر الذهبي محمد بن مسلم بن شهاب الزهر-  ْ ُّ       ي ضمن من تكلم فیه وهو َ
 

                       ُِّ ُ ْ َ ْ
ِ

ّ

 موثق
      َّ
َ َّ          حجة إمام" : ثم قال،ُ "ِ                        نیل منه لصحبة الدولة ،ُ

)٤(
.   

َ            أن یكون :ثاني الالسبب ّ                                  ممن احتج به الشیخان أو أحدهما في المجروح الراوي ْ

الصحیح
)٥(

.  

ّ      احتج ٌ  لُ  جَ  ر -  هَّ    الل بحمد -  نْ        الكتابی في فما" :قال الذهبي  أو ّ        البخاري به َ

                                                 

َ       ینظر) ١(    ).١٥٦( برقم ٢/١٠٤ تهذیب التهذیب :ُْ

   ).١٩٨٧( برقم ٢/٤٨٧الجرح والتعدیل ) ٢(

ْ                                  لمتكلم فیهم بما ال یوجب ردهم الرواة الثقاة ا) ٣( َُ َّ ِ َّ/٧٦ ،٧٥.    

َ       ینظر) ٤(   من تكل فیه وهو موثق :ُْ
   

                         َّ
َ ُ َ

ِّ ُ ُ     ).٣١٨( برقم ٤٧٢ ،٤٧١/ْ

َّ                                                 وأما إذا وقعت روایته في المتابعات والشواهد فال ،وذلك إذا وقعت روایته في األصول) ٥(

   یقبل الجرح فیه إال مفسرا متفقا على قدحه في عدالة
 

                                                  ً ً ّ
َّ

َ   .. الراويُْ

َ    َ                                   وقد أ ورد ابن حجر في مقدمة فتح الباري  ْ                                  أسماء من طعن فیه من رجال ٤٦٤ -  ١/٣٨٥ْ ِْ ِ ُ َ َ

صیانة صحیح مسلم "  وفعل مثل ذلك قبله ابن الصالح في كتابه ،البخاري وأجاب عنه

".   



      
 

 

 
 

٢٧٢

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

َّ     خرج ْ  نَ   وم ،صحیحة أو حسنة بل  ؛ضعیفة ُ         وروایاته ِ      األصول في مسلم  له َ

ْ    من ففیهم َ           والمتابعات الشواهد في مسلم أو ّ        البخاري  ِ       توثیقه وفي شيء ِ     حفظه في َ

ْ    من ُّ  لُ  كَ  ف  ؛ُّ   ددَ  رَ  ت َ      خرج َ ِّ   معدل فال ،القنطرة َََ      قفز فقد الصحیحین في له ُ
      َ ِ
ْ  َّ   إال عنه َ

 "َِّ     بین ببرهان
)١(

  

 نِ  م كثیر عادة به جرت ما وهو :جلیلة فائدة هنا وها" :ركشيقال الزو

 یعتمدوه ْ   أن فیه مِّ  لُ  كُ  ت وقد ومسلم البخاري له روى إذا الرجل في المتأخرین

الشیخ قال ، "القنطرة جاز قد ":ویقولوا
)٢(

 وجرى ،" نقول وبه ،نعتقده وهكذا ":

 نِ  م هریظ مما وغیرهم والذهبي المزي الحجاج أبو الحافظ ذلك على

"تصرفهم
)٤)(٣(

.  

 بِ    موج بالقبول الصحیحین يِّ    تلق على إجماعهم ّ   أن على ":وقال القاسمي

 كونَ  ی إنما وهو ،الحدیث ةّ   صح فرع بالقبول التلقي ّ   ألن ؛ ً      جمیعا رواتهما تعدیلِ  ل

َّ     خرج فیمن قالوا ولذا ،وتوثیقهم رجاله عدالة ْ  نِ  م وهو ،سنده صحة ْ  نِ  م  له َ

َ      غمز ما إلى تَ  فَ  تْ  لُ  ی ال أنه بمعنى ؛ " ةالقنطر جاز" :الشیخان  "فیه ُِ
)٥(

.  

  

                                                 

   ٨٠/الموقظة في علوم الحدیث ) ١(

َ       ینظر. .ابن دقیق العید) ٢(    ٥٥/ االقتراح :ُْ

   ٣/٣٤٨كت على مقدمة ابن الصالح الن) ٣(

 :وقال ،الهادي عبد بن محمد الدین شمس الناقد اإلمام ذلك في ونازع" :قال الزركشي) ٤(

 الصحیح رجال نِم الرجل في الكالم بل  ؛اإلطالق على مقبول غیر القول هذا ّأن ّالحق

 :ًراِّمؤث كونَی ًوتارة ،المصري صالح بن أحمد في النسائي ككالم :فیه ًراِّمؤث كونَی ال ًتارة

 واحد انفرد فإذا  ؛وغیرهم سعید بن وسوید حماد بن ونعیم المصري أیوب بن كیحیى

  ..به ّجَتْحُی لم والحرام الحالل في بحدیث األئمة أكثر هَفَّعَض أو فیه الكالم واشتهر منهم

  ٣٥١ - ٣/٣٤٨النكت على مقدمة ابن الصالح      

  .٢٣/الجرح والتعدیل ) ٥(



      
 

 

 
 

٢٧٣

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

ْ              من أمثلة ذلك ِ:  

   عقب ابن الملقن على تضعیف ابن عمار ال- 
                                       ْ ّ
َّ  إلبراهیم بن طهمان ّ  يِ  لِ   وصُ  مَ

 ارّ   عم ابن بانفراد َ  ةَ  رْ  بِ  ع وال ،ونّ      المزك اهّ    وزك ،الشیخان به ّ     احتج هذا ٕ         وابراهیم" :بقوله

 "بتضعیفه الموصلي
)١(

.  

ِ                                    القطان في رفاعة بن رافع بن خدیجقالو -  َ  ابن عن وحكى ،" الحال مجهول" :ّ

 رافع َ    خبر ّ  دَ  ر أنه بعضهم عن  "األوسط" و"  شرافاإل  "في رَ  كَ  ذ أنه المنذر

 یص ال :وقال
   ِ
َ        عبایة ابنه غیر عنه روى ً     أحدا علمَ  ن ال رفاعة ّ   ألن؛  ّ  حَ َ  علمَ  ن وال ،َ

  ..رافع ْ  نِ  م ً     سمعا ِ       لرفاعة

َّ           وعقب الزی ََ                                          بعد أن خرجه البخاري ال یلتفت إلى " :ن العراقي على ذلك بقولهَ ُْ َ ََّ َ ْ ْ
ِِّ          مضعفه  َ ُ"

)٢(
.  

َّ                                                                ضعف یحیى القطان وابن المدیني وابن حزم إسرائیل بن یونس السو -  ََّ ُ ْ ّ   ..ّ  يِ   یعِ  بَ

َّ                           وعقب الذهبي على ذلك بقوله  ،األصول في ومسلم البخاري اعتمده إسرائیل" :َ

 "هَ  فَّ  عَ  ض ْ  نَ  م ِ    عیفضت إلى تَ  فَ  تْ  لُ  ی فال ،وانةسطالكا الثبت في وهو
)٣(

.  

ّ                                                        وقال الذهبي في ترجمة أحمد بن عیسى التستري المصري-  ّ َِ ْ  ّ     احتج ،َّ   جةُ  ح ثقة" :ُّ

ِ    به َ    وه فیه ُ     علمت وما ،الشیخان ِ ََ      لتفُ  ی فال ،ً   ناَ  ":فیه ِ     معین بن یحیى قول الى تْ

 "زرعة بوأ غمزه وكذا ، "ابّ   كذ
)٤(

.  

َّ             وعقب الذه-     بي على تضعیف النسائي لیحیى بن بكیر بقولهَ
                                         ْ َ ُ
 مردود جرح وهذا" :ِ

 علم وما ،الشیخان به ّ     احتج فقد ؛
 
    ْ
ِ
ً         منكرا ً      حدیثا له ُ  تَ َ ْ َُ       أ ورده حتى ُ ِ" 

)٥(
.  

                                                 

  ).١٥٠٤( برقم ٢/٤١٧تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج ) ١(

َ       ینظر) ٢(   ).٣٣٧( برقم ١٠٣/ ذیل میزان االعتدال :ُْ

َ                      ینظر میزان االعتدال ) ٣(   ).٨٢٠( برقم ٢٠٩ ،١/٢٠٨ُْ

َّ                                               الرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال یوجب ردهم ) ٤( َ ّ ِ/٥٣.  

َ       ینظر) ٥(   ).٢١٠( برقم ١٠/٦١٤ سیر أعالم النبالء :ُْ



      
 

 

 
 

٢٧٤

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

  املطلب الثالث

  اجلرحإىل  الراجعة األسباب

  :ّ                فأهمها ما یليالجرح إلى الراجعةَّ            أما األسباب 

  .الجارح نع الجرح عدم ثبوت :ألول اسببال

 وهذا المانع من قبول الجرح أحد األمور التي أهملها كثیرون
                                                       ْ
 سیما في ،ِ

ََُّ                                                                      عصرنا الحاضر ؛ فینقلون جرح الراوي ویعتمدونه دون تثبت أو بحث في مدى 

 ثبوت ذلك عن الناقد من عدمه
                           ْ
ِ.  

جُ  و إذا" :ّ            قال المعلمي
 بعض إلى منسوبة تعدیل أو جرح كلمة الترجمة في دِ  

" ؟ ال أم اإلمام ذلك عن هي أثابتة :ْ  رَ  ظْ  نُ  یفل األئمة
)١(

.  

 ثم ،ِّ                                                      بتوثیق الموثق یتوقف على العلم بثقته في نفسه وأهلیتهواالعتداد" :وقال

َ                           على صحة سند التوثیق إلیه َ  ، عارفِّ                              ي نفسه تتوقف على أن یوثقه ثقةه فُ       وثقت،ّ

" رجالهّ                                                          وصحة سند التوثیق تتوقف على توثیق بعض أهل المعرفة والفقه ل
)٢(

.  

ْ              من أمثلة ذلك ِ:  

 َ     أبانََّ      لین  أنه انّ     القطیحیى بن سعید  عن ّ  يِ   ینِ   مدَ  لْ  ا بنّ       علي عن ّ  يِ  مْ  یَ  دُ  كْ   ال  روى- 

  ..ارّ     العط یزید بن

 وعقب الذهبي على الكدیمي بقوله
                                    ّ
ِ ْ َ ُ ْ َّ "وهو ساقط " :َ

)٣(
.  

ْ                    وهذا مردود ؛ ألن ال" :وقال ابن حجر " ضعیف ّ  يِ  مْ  یَ  دُ  كّ
)٤(

.  

یب البغدادي في ترجمة أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك قال الخطو - 

                                                 

   ضمن آثار العالمة المعلمي(التنكیل ) ١(
                        ّ ّ ْ
ِ( ١٠/١٠٤.  

   ضمن آثار العالمة المعلمي(التنكیل ) ٢(
                        ّ ّ ْ
ِ( ٩/٩٧.  

  ).١٩( برقم ١/٨المغني في الضعفاء ) ٣(

  .١/٣٨٧فتح الباري ) ٤(



      
 

 

 
 

٢٧٥

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 ً       مستورا يالقطیع مالك ابن كان :قال الفرات بن الحسن أبي عن ُ  تْ  ثِّ  دُ  ح" :القطیعي

 ِ   في خلط أنه َّ   إال ،وغیره أحمد بن َّ     الله عبد ْ  نِ  م سمع ،السماع كثیر سنة صاحب

 "وخرف ،هُ    بصر ّ  فُ   وك ،عمره آخر
)١(

.  

ّ                قال المعلمي َّ ُ  والظاهر ،...الصالح ابن عن  "المیزان"  في الذهبي وذكرها" :ْ

 ،َ       الخطیب ثَّ  دَ  ح ْ  نَ  م ندري وال ،الخطیب ذكره مما ذلك أخذ إنما الصالح ابن ّ   أن

" القصة ثبتَ  ت ال به الجهالة ومع
)٢(

.  

لو كان " :الربیع بن الحسن َ                                        روى الخطیب البغدادي عن ابن معین قوله فيو - 

 "قرؤهاَ  ی نِ  سْ  حُ  ی كان ما ،بالمغازي ثِّ  دَ  حُ  ی ْ  نُ  كَ  ی لم َ  هَّ    الل یتقي
)٣(

.  

مّ  لَ  عُ  مْ   ال قال
 الخالق عبد عن الدمیاطي سهل بن بكر رواه إنما الكالم هذا" :ّ  يِ  

 ،النسائي هَ  فَّ  عَ  ض بل ،أحد یوثقه لم سهل بن وبكر ،معین ابن عن منصور بن

 "بالوضع"  المیزان  "في الذهبي ورماه
)٤(

.  

َ        الحسن بن َّ     الله هبة ُ     سمعت" :يقال الخطیب البغدادو -  َ الطبري ْ
)٥(

 ابن ذكر 

درستویه
)٦(

نَ  غَ  لَ  ب :وقال ،هَ  فَّ  عَ   وض 
ْ      حدث ":له قیل أنه يِ   ِّ  ً      حدیثا الدوري عباس عن َ

مَ  س ْ  نُ  كَ  ی ولم ،ففعل  "ً      درهما نعطیك ونحن
  .. "اسّ   عب ْ  نِ  م عِ  

 َ  عَ  فْ  ر َأ  كان درستویه بن محمد أبا ّ   ألن  ؛باطلة الحكایة وهذه" :قال الخطیب

! " ؟الحقیر التافه لْ  جَ  أل فكیف ،الكثیر العوض لْ  جَ  أل كذبَ  ی ْ   أن ْ  نِ  م ً     قدرا
)٧(

.  

                                                 

   ).٢٠١٣( برقم ٤/٢٩٣تاریخ بغداد ) ١(

ِ                  عالمة المعلميضمن آثار ال(ِ                                         التنكیل بما في تأنیب الكوثري من األباطیل ) ٢( َّ ُ ْ ّ( ١٠/١٧٨.  

   ).٣٨٢٤( برقم ٧/٣١٩تاریخ بغداد ) ٣(

ِ                                                      ضمن آثار الشیخ العالمة عبد الرحمن بن یحیى المعلمي(طلیعة التنكیل ) ٤( َّ ُ ْ ّ( ٩/٦٠   

ّ          الاللكائي) ٥( ّ.   

  .َّ                               هو عبد الله بن جعفر بن درستویه) ٦(

َ       ینظر) ٧(    ).٣٩٧٥( برقم ٩/٤٣٥ تاریخ بغداد :ُْ



      
 

 

 
 

٢٧٦

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 ، "صدوق ":حاتم أبو قال" :ّ                                            وقال الذهبي في ترجمة طالوت بن عباد البصري- 

 الفرج أبي كیس ْ  نِ  م فهفوة  "النقل علماء هَ  فَّ  عَ  ض ":الجوزي بن الفرج أبي قول ّ     فأما

ُ    سبَ   وح ،هَ  فَّ  عَ  ض ً     أحدا ُ     وجدت ما الساعة فإلى ؛  حاتم أبي النقد في ّ        المتعنت قول كْ

 "فیه
)١(

.  

 "النقل علماء هَ  فَّ  عَ  ض :تُّ  بَ  ثَ  ت غیر ْ  نِ  م فقال الجوزي ابن اَّ    وأم" :وقال
)٢(

.  

  .كالم الناقد في الراوي  اختالف:لثاني اسببال

َ                        بأن یروى عنه تعدیلوذلك ُْ  وهو ما یجعلنا نتوقف ،وجرح في نفس الراوي ْ

َْ                   َ       ى نعلم أي القولین أ ثبتحت ّ ْ                          حاولنا الجمع بینهما إن ْ                       فإن تساویا في الثبوت،َ

ََ      أ مكن ْ
)٣(

  فإن تعذر،
            َّ
َ َ ُ                                     القول المتأخر منهما إن أمكن معرفتأثبتنا ْ   فإن تعذر ،هْ

             َّ
َ َ  أثبتناْ

َّ        واال ،ّ                                                   القول المطابق أو المقارب ألقوال أئمة الجرح والتعدیل   .لزم التوقفٕ

َ       تعار إذا اَّ  مفأ" :قال الزركشي َ م اَ  ضَ
 وهذا ،له ضَّ  رَ  عَ  ت ْ  نَ  م َ  ر َأ  فلم واحد قائل ْ  نِ  

 ،أخرى هُ       وتوثیق ًّ    رةَ  م الرجل ُ      تضعیف عنه ىَ  وْ  رُ  ی؛  هِ     وغیر ِ     معین بن یحیىِ  ل قَِّ    تفَ  ی

  ..أخرى الضعفاء في هُ  لِ  خْ  دُ   وی ًّ    رةَ  م َِّ        الثقات في هُ  رُ  كْ  ذَ  ی انّ  بِ  ح ْ    ابن وكذا

 اإلسماعیلي بكر أبو الحافظ قالو
          ّ
َ     الم " في ِ َ    دخْ ُ    خطَ  ی قد ُ  هّ   ألن وهذا : "لْ  على رْ

 جوابه خرجََ    فی؛  هُ    قلب هُ  رِ  كُْ    ین ما ً     وقتا الحدیث في هِ    حال ْ  نِ  م الرجل عن المسؤول قلب

َّ     عما فیجیب رَ   آخ وقت في ِ       یخالفه ما له خطرَ   وی ،قلبه في التي الفكرة حسب على َ 

ْ     منه الوقت في عرفهَ  ی ِ..  

َِ        مختل نْ  یَ    حال عن صدر لكنهو  ؛الةإح وال بتناقض ذلك ولیس :قال ْ  َ  ضَ  رَ  ع نْ  یَ  فُ

  .هِ    غیر في رَ  خواآل وقت في َ      أ حدهما

ُّ َ    تأ خ تََ    ثب ْ   إن أنه الحالة هذه في والظاهر :ُ  تْ  لُ  ق  فهو َ   خراآل عن القولین أحد رَ

                                                 

   ).١٠( برقم ٢/٣٣٤ن االعتدال میزا) ١(

   ).١٠( برقم ١١/٢٦میزان االعتدال ) ٢(

  .ّ                                   أو أن ألفاظ الناقد لها دالالت خاصة،ً                                          وذلك بالبحث في كون الجرح أو التعدیل مقیدا) ٣(



      
 

 

 
 

٢٧٧

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

َّ        واال ، بهالمعمول َ    وجٕ َ     كما التوقف بَ " سبق َ
)١(

.  

 ْ  نِ  م هِ     وغیر معین البن یتفق اَ  مَ  ك - واحد قائل ْ  نِ  م كانا إذا اَّ   أم" :وقال السخاوي

 رُّ  یَ  غَ  ت عن ً      ناشئا أو ،أحدهما في ً  اّ     نسبی بل؛  ً       تناقضا ونُ  كَ  ی ال قد فهذا -  النقد ةَّ    أئم

ْ     وان ،ٍّ  يِّ  لُ  ك بأمر ینضبط فال ٍ       وحینئذ ،اجتهاد  ّ   أن الظاهر ّ   إن :المتأخرین بعض قال ٕ

لُ  ع ْ   إن منهما المتأخر به المعمول
َّ     واال ،مِ    "التوقف وجب ٕ

)٢(
 
)٣(.

  

ْ           من أمثلته ِ:  

ِ                                          روي عن یحیى بن معین تضعیف ثواب بن عتبة-  ِ                روي عنه توثیقهو ،ُ ُ..  

ّ             قال الدوري ِ َ     رجع فقد ضعیف أنه ً     شیئا فیه اّ     زكری أبي عن ُ     كتبت ُ  تْ  نُ  ك ْ    فإن" :ُّ َ 

 "هِ    قول ْ  نِ  م یرخاأل القول هو وهذا ،اّ     زكری أبو
)٤(

.  

َْ                                         روي عن یحیى بن معین توثیق أبي بلج یحیو -  ِ َْ                    ى بن سلیم الفزاريُ  ونقل ابن ،ُ

َ                                          عبد البر وابن الجوزي تضعیف ابن معین له َّْ..  

َّ                            وعقب ابن حجر على ذلك بقوله ئُ  س كونَ  ی فقد ذلك ثبت ْ    فإن" :َ
 ْ  نَّ  مَ   وع عنه لِ  

 ابن عن النقل اختلف فیمن جلیلة قاعدة وهذه ،إلیه بالنسبة هَ  فَّ  عَ   فض فوقه هو

 ْ   أن لَ  مَ  تْ  حُ   وی ،" البخاري رجال  "كتابه في الباجي الولید أبو علیها هَّ  بَ  ن ،فیه معین

م هَ  فَّ  عَ  ض معین ابن كونَ  ی
ق ْ  نِ  

)٥(" التشیع إلى منسوب فإنه  ؛رأیه ِ  لَ  بِ  
.  

ّ                                             روي عن یحیى بن معین في عطاف بن خالد أنه قالو -   كما ،"لیس به بأس " :ُ

ِ                روي عنه تضعیفه ُ..  

                                                 

  .٣/٣٦١النكت على مقدمة ابن الصالح ) ١(

  .٢/٣٦فتح المغیث ) ٢(

 لَمْحُوی ،لتعدیلِل الترجیح ّأن حجر ابن الحافظ صنیع علیه ّیدل الذي" :قال التهانوي) ٣(

  .٤٣٠/قواعد في علوم الحدیث . . "بعینه شيء على الجرح

َ       ینظر) ٤(    ).٤٣٣٣( برقم ٤/٢٧٢ ،)٣٩٧١( برقم ٤/٢٠٥ تاریخ ابن معین روایة الدوري :ُْ

  .١١٧/بذل الماعون في فضل الطاعون ) ٥(



      
 

 

 
 

٢٧٨

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

َّ                              وعقب ابن شاهین على ذلك بقوله  ،التوقف یوجب افّ   عط يف الخالف وهذا" :َ

 وافقه وقد ،بَ  رْ  ق َأ   "بأس به لیس إنه ":قوله إلى عندي وهو ،قوالن فیه ولیحیى

 "حنبل بن أحمد ذلك على
)١(

.  

  روي عن یحیى بن معین أنه وثق شجاعو - 
                                    َ َّ
َ ّ ِ ً              الولید مرةَ  نْ    بُ َ               وضعفه أخرى،ّ َّ َ..  

َّ                            وعقب المنذري على ذلك بقوله  توثیق ْ  نِ  م معین بن یحیى عن لِ  قُ  ن ما اَّ    وأم" :َ

 السابق مَ  لْ  عُ  ی وال ،ّ   شك بال زمانین في القوالن فهذان :أخرى وتوهینه ً  ةّ  رَ  م شجاع

ثَ  و أنه لَ  مَ  تْ  حُ   وی ،منهما
 َ       اإلقدام له غِّ  وَ  سُ  ی ذلك بعد هِ    حال ْ  نِ  م يءش على وقف ّ   ثم هَ  قَّ  

 ما على ذلك بعد هحال ْ  نِ  م وقف ّ   ثم ً  ّال   أو فیه مَّ  لَ  كَ  ت ونُ  كَ  ی ْ   أن لَ  مَ  تْ  حُ   وی ،قاله ما على

 "توثیقه اقتضى
)٢(

.  

ََّ                            ثم إن یحیى بن معین وثقه " :وذهب الذهبي إلى االحتمال الثاني بقوله َ ّ

ُ  َ                                                   وأ نصفه ؛ نقل عن یحیى توثیقه أحمد بن أبي خیثمة  ْ ُ َْ َ َ"
)٣(

.   

        روي عن النسائي أنه وثق هدبة بن خالد مرةو - 
 

                                         ً ّ َ َ َ ْ ُ َّ
َ

ِ ً                      وضعفه مرة أخرى،ُ َّ َ َ َّ َ
)٤(

.  

َّ      وعقب     لعله ضعفه في شيء خاص" : ابن حجر على ذلك بقولهَ
 
                      ّ َ َّ َ
َّ
َ َ     َ        وقد أ كثر ،َ ْ

ْ                                 ولم یخرج عنه البخاري سوى أح،عنه مسلم ِ ْ   ادیث یسیرة من روایته عن همامُ
                             ّ ْ
ِ"

)٥(
.  

ُ          تعارض:لثلثا اسببال َ   . تعدیل الراوي ثبوتالمبهم مع الجرح َ

 فإذا ثبتت عدالة الراوي ال یقبل الجرح فیه إال 
                                                َّ
َ ُْ ْ ً       مفسراَ  وهو مذهب جمهور ،َّ

  .ِّ                   المحدثین كما سیأتي

                                                 

َ       ینظر) ١(   .٤٩/ المختلف فیهم :ُْ

  ٨٦/منذري عن أسئلة في الجرح والتعدیل جواب الحافظ ال) ٢(

َ          وینظر،)١١٥( برقم ٩/٣٥٤سیر أعالم النبالء ) ٣(  برقم ٢/٢٦٤ میزان االعتدال :ُْ

)٣٦٦٨.(  

َ       ینظر) ٤(    ).٧٩٤( برقم ١/٤٥٥ میزان االعتدال :ُْ

   .١/٤٤٧فتح الباري ) ٥(



      
 

 

 
 

٢٧٩

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 أحد تجریح فیه ْ  لَ  بْ  قُ  ی لم هُ      عدالت ْ  تَ  تَ  بَ  ث رجل ّ  لُ  ك ":المروزي نصر بن محمد قال

 "هِ    جرح َ  رْ  یَ  غ كونَ  ی أن حتملَ  ی ال بأمر ذلك نِّ  یَ  بُ  ی حتى
)١(

.  

 فیه نَ  عَ   فط روایته في بالصدق فِ  رُ   وع هُ      عدالت ثبت ْ  نَ   وم" :البیهقيوقال 

 "الجرح بِ    یوج ما حاله من ذكرَ  ی حتى فیه ذلك یقدح لم همبعض
)٢(

.  

 كان إذا فیما ذلك ّ   ألن ؛ " التعدیل على مَّ  دَ  قُ  م الجرح ":یقال وال" :وقال النووي

َّ     واال ،السبب َ  رَّ    مفس ً      ثابتا الجرح  "كذا ْ  نُ  كَ  ی لم إذا الجرح لَ  بْ  قُ  ی فال ٕ
)٣(

.  

 قینِّ      المحق عند قَّ  قَ  حَ  ت بما عصرنا  أهلْ  نِ  م كثیر قدم ْ  تَّ  لَ  ز قد" :وقال اللكنوي

 ّ   أن منهم ً   ماُّ    توه  ؛والتفصیل التقیید عن غفلتهمِ  ل  ؛التعدیل على مَّ  دَ  قُ  م الجرح ّ   أن

 مَّ  دَ  قُ  م - كان ٍ    راو ّ   أي شأن في ،كان جارح ّ   أي نِ  م ،كان جرح ّ   أي -  ً      مطلقا الجرح

 ،كان ٍ    راو ّ   أي نشأ في ،كان لِّ    معد ّ   أي ْ  نِ  م ،كان تعدیل ّ   أي  ؛ً      مطلقا التعدیل على

 ونُ  كَ  ی ْ  نأب مقیدة التعدیل على الجرح مُّ  دَ  قَ  ت ّ   أن المسألة بل؛  واّ   ظن كما األمر ولیس

" ً   راَّ    مفس الجرح
)٤(

.  

ْ              من أمثلة ذلك ِ:  

ّ                                                        قال أبو أحمد الحاكم في أبي البختري سعید بن فیروز-  َِ ْ ّ                  لیس بالقوي عندهم " :َْ

"عندهم 
)٥(

..  

ْ                             وعقب النووي على ذلك بذكر  ِ َّ  ثم ،توثیق ابن معین وأبي حاتم وأبي زرعة لهَ

َ       یقبل وال" :قال ْ     جرح ُ    ألنه  ؛الحاكم قول ُْ ُ      غیر َ ْ َّ       مفسر َ َ ْ        یفسر لم إذا والجرح ،ُ َّ َ َ       یقبل ال ُ ُْ، 

                                                 

َ       ینظر) ١(   .٧/٢٧٣ وتهذیب التهذیب ،٢/٣٢ فتح المغیث :ُْ

  ).٤٤٢( برقم ٢٠٣/لف اإلمام القراءة خ) ٢(

  .١/٢٥شرح صحیح مسلم ) ٣(

  .١١٧/ الرفع والتكمیل )٤(

  ).٨٦٣( برقم ٢/٣٢٦األسامي والكنى ) ٥(



      
 

 

 
 

٢٨٠

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

َّ    نص وقد  "ثقة أنه على جماعات َ
)١(

.  

 ،ُ         كتبت عنه" :قال ابن أبي حاتم في یحیى بن عثمان بن صالح المصريو - 

َ       وتك،وكتب عنه أبي  لموا فیه َ
          ُ
َّ"

)٢(
..  

َّ                           وعقب الذهبي على ذلك بقوله     فال یطرح به مثل هذا ،َّ                 هذا جرح غیر مفسر" :َ
 
                     ْ ِ َ

َّ
ُ

"ِ        العالم 
)٣(

.  

ّ                                                    ضعف یحیى بن معین إسماعیل بن عبد الرحمن السديو -  ِّ ُّ ََّ ْ َ  فغضب عبد ،َ

  .. یحیى وكره ما قالّ          بن مهديالرحمن

 على عیب الذین الرواة ببا في المدخل في الحاكم وقال" :قال ابن حجر

 جرحه ممن مسلم عند ىَ  وْ  ق َأ  مهدي بن الرحمن عبد تعدیل" :حدیثهم إخراج مسلم

 "الثقات في حبان ابن وذكره ،" مفسر غیر بجرح
)٤(

.  

ِ                  توثیق أبي حاتم لذكر ابن حجر و -  "  المعروف بـ- سعید بن سلیمان الواسطي َ

 ،تصحیف َ  بِ    صاح كان ":أبیه عن أحمد بن هَّ    الل عبد وقال" : ثم قال،- " سعدویه 

  .. "فیه َ        یتكلمون ":الدارقطني وقال ،" تُ  بْ  ثَ  ی ما

َ       مبهم تلیین هذا :ُ  تْ  لُ  ق ْ  "لَ  بْ  قُ  ی ال ُ
)٥(

.  

  األئمة وابن معین ودحیم وأبي زرعة وأبي حاتم لَ                     ونقل ابن حجر توثیق- 
                                             ِ
 بن یزیدّ

َّ                              وعقب على قول الدارقطني فیه،الدمشقي مریم أبي  هذا" : بقوله" كابذ لیس" :َ

 "مردود فهو ،مفسر غیر جرح
)٦(

.  

                                                 

   ١٠/١٨١شرح صحیح مسلم ) ١(

   ).٧٢١( برقم ٩/١٧٥ الجرح والتعدیل )٢(

   ).١٧١( برقم ١٣/٣٥٥ سیر أعالم النبالء )٣(

َ         ینظر)٤(    ).٥٧١(  برقم١/٣١٤ تهذیب التهذیب :ُْ

َ       ینظر) ٥( ُِ                            من تكلم فیه وهو موثق :ُْ ُ ْ   ).٣٨( برقم ١١١/َ

َ       ینظر) ٦(   ١/٤٥٣ فتح الباري :ُْ



      
 

 

 
 

٢٨١

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

ربیعة بن محمد جاءنا :قال شیبة أبي بن عثمان عننقل األزدي و - 
)١(

 فطلب ،

  ..ابینّ     الكذ حدیثنا في لِ  خْ  دُ  ن ال نحن" :فقلنا ،عنه نكتب ْ   أن إلینا

َّ           ثم عقب ،ه عن ابن معین وأبي داود والدارقطني وغیرهمَ                   ونقل ابن حجر توثیق َ

 فیمن یقدح ال ،مفسر غیر جرح وهذا" :یة عثمان بن أبي شیبة بقولهعلى روا

 "عدالته ثبتت
)٢(

.  
 قال علي بن المدیني في موسى بن یعقوب الزمعيو - 

 
                                           ّ
ِ
 منكر ،ضعیف الحدیث" :َ

"الحدیث 
)٣(

.  

 الحتمال ؛ السبب نَّ    مبی َّ   إال لَ  بْ  قُ  ی ال العدالة ثبوت بعد الجرح" :قال ابن حجر

 ْ  نِ  م الجرح َ     قبول أطلق ْ  نَ  م وكالم ،الراوي عدالة في قادح َ    غیر نِّ  یُ  ب إذا كونَ  ی أن

 َ  تَ  بْ  ث َأ  فقد كذلك كان ٕ     واذا ،توثیق یعارضه لم إذا ما على محمول سببه بیان غیر

 الحدیث أهل قدوة وكذا ،ّ     مهدي بن الرحمن عبد :به الناس ُ  فَ  رْ  ع َأ  يالزمع َ      عدالة

 بجرح َّ   إال التعدیل هذا عن لَ  دْ  عُ  ی فال ،معین بن یحیى الرواة أحوال معرفة في

 في اَّ     احتج فقد  ؛الصحیح يَ      كصاحب الحدیث ةّ    أئم عمل هذا وعلى ،نِّ  یَ  ب

 ما على محمول الغالب في وحالهم غیرهما، فیهم مَّ  لَ  كَ  ت بجماعة صحیحیهما

 "قررناه
)٤(

.  

 إبراهیم بن عمرَ                                               ذكر الضیاء المقدسي توثیق یحیى بن معین ألبي حفص و - 

َّ                                   ثم عقب على قول ابن أبي حاتم فیه،البصري العبدي ّ              ال یحتج به " :َ َ ْ " : بقوله"ُ

 ال ":الصحیح رجال نِ  م واحد غیر في قال  الرازي حاتم أبا ّ   إن :قولنا سبق وقد

                                                 

  .َّ                      أبو عبد الله الكوفي،الكالبي الرؤاسي) ١(

َ       ینظر) ٢(   ).٢٣٧( برقم ٩/٦٣ تهذیب التهذیب :ُْ

َ       ینظر) ٣(   ).٦٧٢( برقم ١٠/٣٧٨ تهذیب التهذیب :ُْ

َ  َّ َ              َ                              إن  أ ولى الناس بي أ كثرهم علي صالة{جزء فیه الكالم على حدیث ) ٤( َ َّ َ ََ ْ ُُ َ ْ ِ ِ َّ   .٣٣/ للعسقالني }ِْ



      
 

 

 
 

٢٨٢

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 "هو ما ببیان َّ   إال الجرح لَ  بْ  قُ  ی فال ،الجرح بیان غیر ْ  نِ  م به ّ  جَ  تْ  حُ  ی
)١(

.  

ِ                                الجرح المبهم لراو خال من ا:رابعسبب الال ٍِ  لتعدیل إذا كان صادرا من غیر ناقد ٍ
                                   ْ
ِ ً

  .بصیر

ُ                                           وهذا یوجب التوقف في روایته حتى یتبین حاله ِ.  

 الجرح سبب فیها رَ  كْ  ذُ  ی ال يالت والتعدیل الجرح كتب اَّ    وأم" :قال النووي

 وحصلت الریبة عنه وانزاحت حاله عن بحثنا ْ    فإن ،جرحوه فیمن التوقف ففائدتها

 "المثابة بهذه الصحیحین في كجماعة :هَ     حدیث اَ  نْ  لِ  بَ  ق به الثقة
)٢(

.  

 بل  ؛أحد ّ  لُ  ك ْ  نِ  م َ        التفسیر نطلب ال اَّ   أن :الثانیة والفائدة.. .":وقال ابن السبكي

 یسیرة تهمةِ  ل أو ،االجتهاد في الختالف اَّ   إم :ً  اّ   شك الحال یحتمل حیث نطلبه إنما

 إلى ینتهي وال الجارح قول َ     سقوط یوجب ال مما ذلك نحو أو ،الجارح في

  ..نْ  یَ  ب َ  نْ  یَ  ب ونُ  كَ  ی بل  ؛اإلطالق على به االعتبار

    ً مبرأ  األمة أحبار ْ  نِ  م ً    براح الجارح وكان مَ  هُّ    الت واندفعت الظنون انتفت إذا اَّ   أم

 نتلعثم فال النقاد بین ً       متروكا بالضعف ً       مشهورا المجروح كان أو التهمة ّ     مظان عن

 هذه والحالة -  منه التفسیر طلب بل  ؛تفسیر إلى َ       الجارح حوجُ  ن وال ،جرحه عند

  ..إلیها َ     حاجة ال ةَ   یبِ  غِ  ل طلب - 

عَ  م ابن َ    قول لَ  بْ  قَ  ن فنحن
 ابن عنه روى شیخ :يالمدن شعیب بن إبراهیم في ینِ  

 بن الحسین وفي ،ضعیف نهأ المدني یزید بن إبراهیم وفي ،يءبش لیس نهأ وهب

ْ     وان هذا وعلى ،الحدیث یسرق ابّ   كذ نهأ اطّ     الخی الفرج  إمام ألنه  ؛الجرح یبین لم ٕ

"والثبت العدالة ثابتي غیر ً      طائفة جرح الصناعة هذه في مَّ    مقد
)٣(

.  

ْ      وان ": ابن حجروقال َ     صدر ِٕ  من َ
   ْ
َْ          یعتبر لم باألسباب ٍ     عارف ِ    غیر ِ َُ  ،ً     أیضا به ْ

                                                 

َ       ینظر) ١(   ).٣٩٩( برقم ٢/١٨ األحادیث المختارة :ُْ

َ          وینظر،٤٩/ التقریب والتیسیر )٢(   .٢١٩/ مقدمة ابن الصالح :ُْ

  ٢٢ ،٢/٢١ طبقات الشافعیة الكبرى )٣(



      
 

 

 
 

٢٨٣

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 إذا ألنه ؛ عارف ْ  نِ  م صدر إذا رَّ    مفس َ    غیر فیه الجرح لِ  بُ  ق التعدیل عن خال ْ   إنف

 "إهماله نِ  م ىَ  لْ  و َأ  فیه الجارح قول ٕ       واعمال ،المجهول زِّ  یَ  ح في فهو ْ  لَّ  دَ  عُ  ی لم
)١(

.  

  

ُّ       توهم :لخامس السببا  من كالم الناقد الجرح ََ
              ْ
ِ.  

َ                     وذلك بأن یفهم كالم ْ ُ  ،یتغیر به مدلول الكالم الناقد على غیر معناه الحقیقي فْ

ِ                   أو أن یكون للنا ُ َ أغلب  تخالف ما علیه ّ                            قد اصطالحات لها دالالت خاصة بهْ

ّ        النقاد ُّ..  

 ذلك بین وما ،والجرح التعدیل عبارات تحریر إلى نفتقر نحن ثم" :الذهبي قال

ُّ    هم َأ  ثم ،َ          المتجاذبة العبارات ِ   من  من َ
   ْ
َ      نعلم ْ   أن ذلك ِ َ      عرف ّ   امّ    الت ِ          باالستقراء َ ْ  ذلك ُ

  جهبذْ   ال ِ      اإلمام
     ِْ
 "الكثیرة بعباراته َ        ومقاصده َ        واصطالحه ِ

)٢(
.  

 في الجارح حال :ً     أیضا الجرح عند دَّ  قَ  فَ  تُ  ی أن ینبغي ومما" :قال التاج السبكيو

 غیر على فهمهاَ   فی ً     لفظة سمعَ  ی ْ  نَ  م ُ     رأیت ما ً       فكثیرا؛  األلفاظ بمدلوالت الخبرة

 "وجهها
)٣(

.  

 ومخارجها ینِّ  كَ     المز أقوال ّ     تأملُ  ی ْ   أن ینبغي ّ    أنه علیه هَّ  بَ  نُ  ی اَّ    ومم" :وقال السخاوي

ْ     ممن ّ    أنه به یریدون وال  "ضعیف  "أو  "ثقة فالن ":یقولون فقد ؛ َ    حتُ  ی ّ  بحدیثه ّ  جْ

ْ     ممن وال ّ       وانما  ؛ّ  دَ  رُ  ی ّ  َ  نِ  م القائل إلى هِّ  جُ  و ما ْ   فقَ  و على معه نِ  رُ  ق ْ  نَ  مِ  ل بالنسبة ذلك ٕ

 ما ":فیقال؛  ّ         بالضعفاء نَْ    قرُ   وی حدیثه في ّ        المتوسط الفاضل عن یسأل ْ    كأن :السؤال

 ْ  نَ  م نمط ْ  نِ  م لیس ّ    أنه یرید ، "ثقة فالن ":فیقول  "؟ وفالن وفالن فالن في تقول

ئُ  س فإذا ،به نِ  رُ  ق
 "...التوسط في هَ    حال نَّ  یَ  ب ْ       بمفرده عنه لِ  

)٤(
.  

                                                 

َ          وینظر،١٣٩/ نزهة النظر )١(   .١١٦ وقفو األثر ،٣٧٥ / إسبال المطر:ُْ

  .٨٢/الموقظة في علم مصطلح الحدیث ) ٢(

  .٢/١٢طبقات الشافعیة الكبرى ) ٣(

  ٢/١٣٢فتح المغیث ) ٤(



      
 

 

 
 

٢٨٤

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

ْ              من أمثلة ذلك ِ:  

 ورأى ضعیف، حدیث ضعیف: سئل اإلمام أحمد عن األوزاعي فقال- 
)١(

..  

َّ                            وعقب البیهقي على ذلك بقوله  یرید  "ضعیف حدیث ":األوزاعي في هُ    قول" :َ

 لكنه؛  نفسه في ثقة واألوزاعي ،الروایة في ضعیف أنه ال ،به ّ     یحتج ما َ    بعض هب

 ّ     یحتج ثم ،حاله على یقف لم عساه ْ  نَ  م بحدیث مسائله بعض في ّ     یحتج قد

 "كتبه في نِّ  یَ  ب وذلك ،والمقاطیع بالمراسیل
)٢(

.  

 من ضعیف هُ     حدیث األوزاعي ّ   أن یرید" :وقال الذهبي
   ْ
 كونه ِ

      ِ
ْ ْ    یح َ ّ    تجَ  اطیعبالمق َ

ْ    ضع ذلك وفي ،الشام أهل وبمراسیل ِ        نفسه في اإلمام ّ   أن ال ،فَ ِ ْ  "ضعیف َ
)٣(

.  

دَ          روى ابن عو - 
 "ابّ   كذ  هذاهَّ    الل عبد ابني" :ّ                      ي عن أبي داود أنه قالِ  

)٤(
.  

َ                           وعقب الذهبي على ذلك بقوله  ّ   صح ْ   إن -  أنه فالظاهر فیه أبیه قول اَّ    وأم ":َ

النبوي الحدیث في ال كالمه في كذاب أنه عني فقد -  عنه
)٥(

 هذا قال هّ     وكأن ،

                                                 

  .٢٢/٩٦تاریخ بغداد . ."ّ                        هذا ال یكاد یصح عن أحمد " :قال الخطیب) ١(

َ       ینظر) ٢(   ).٣٩٠٧( برقم ٣٥/١٨٤ وتاریخ دمشق ،١/١٦٦ِ                         مناقب الشافعي للبیهقي :ُْ

   ).٧٤( برقم ٧/١١٤ سیر أعالم النبالء )٣(

َ       ینظر) ٤(    ).١١٠١( برقم ٥/٤٣٥ الكامل في ضعفاء الرجال :ُْ

 كثیر یطلقها قد  "ابّكذ"  لفظة ّأن مَلْعُی ْأن :الباب هذا مْلِع لطیف ْنِوم" : قال ابن الوزیر)٥(

ْوان حدیثه في ئویخط مِهَی ْنَم على الجرح في المتعنتین نِم ،  ذلك دَّمَعَت أنه ینّیتب لم ٕ

 ما عرف والتعدیل الجرح َكتب عَطال ْنَوم،  مثله وال صوابه ْنِم أكثر خطأه ّأن نَّیَبَت وال

،  سببها ْرَّسَفُی لم التي المطلقة األلفاظ جملة ْنِم اللفظ هذا ّأن على ّیدل وهذا،  هُذكرت

 فاحذر،  واألمانة لصدقا أهل ْنِم الرفعاء من جماعة على الثقات نِم كثیر أطلقه هذاِول

 اللغویة الحقیقة في فالكذب  ؛الرفعاء الثقات َنِم فیه قیل ْنَم ّحق في بذلك ّرَتْغَت ْأن

 قرینة التعمد على ّیدل ْأن َّإال،  التفسیر إلى ویحتاج ،ًمعا والعمد الوهم على ینطلق

  .١/١٦٦الروض الباسم . ." صحیحة

 في غالط أو اعتقاده في كاذب هو ْنَم على  "الكذاب"  اسم ثینِّالمحد نِم كثیر أطلق" :وقال

َینظر. . "روایته بعض   .٢/٩٨ توضیح األفكار :ُْ

 ،الغلط یحتمل الكذب ّألن ؛ بیانه ْنِم بد ال " كذاب فالن ":قالوا إذا وكذا" :وقال الصیرفي

َینظر. . "محمد أبو كذب :كقوله   .١/٣٦٠ تدریب الراوي :ُْ



      
 

 

 
 

٢٨٥

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 "وساد كبر ثم ،ّ    طري ّ    شاب هَّ    الل ُ     وعبد
)١(

.  

  .. یروي أحادیث منكرة: وقال اإلمام أحمد في محمد بن إبراهیم التیمي- 

 روى  "قولهم ": "لماماإل شرح  "في العید دقیق ابن قال" :قال السخاوي

 وینتهي روایته في لمناكیرا تكثر حتى روایته ترك بمجرده یقتضي ال  "مناكیر

 الرجل في وصف الحدیث منكر ّ  نأل؛ "  الحدیث منكر  "فیه یقال ْ  نأ لىإ

 قال وقد كیف؛  الدیمومة تقتضي ال رىخاأل والعبارة ،حدیثهِ  ل الترك به ّ      یستحق

 ممن وهو"  منكرة حادیثأ یروي ":التیمي ابراهیم بن محمد في حنبل بن حمدأ

}اتَ  یِّ    النِ  ب ُ   الَ  مْ  عَ   األ اَ  مَّ  نِ  إ{ حدیث في المرجع یهٕ   الو ،الشیخان علیه اتفق
)٢(

" 
)٣(

.  

ئُ     وس- 
ْ                                    ل مسلم بن إبراهیم عن حدیث لصالح الِ   َ             صنع بصالح ؟َ  ت ما : فقالّ  يِّ  رُ  مِ ْ !

ّ                                          ذكروه یوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد ّ ً..  

َّ      وعقب     امتخاط حماد عند ذكره ال یوجب رد خبره " :بقوله الخطیب َ
                                        ِ َِّ َ
ِ ْ ِ ّ"

)٤(
.  

لَ   وع  بن معینویحیى أحمدّ                                 وروى الخطیب البغدادي أن اإلمام - 
  بن المدینيّ  يِ  

 فأ تي ،حرب بن سلیمان أو انّ   عف عندكانوا 
   ُ  َ
ِ     فیه فشهدوا ّ    بصك ِ  ":لهم انّ   عف فقال ،ِ

ََ      أ حمد یا أنت اَّ   أم لَ  ع یا أنت اَّ    وأم ،سعد بن إبراهیم ِ   في فضعیف ْ
 ِ   في فضعیف ّ  يِ  

 أحمد فسكت ، "المبارك ابن في فضعیف یحیى یا أنت اَّ    وأم ،زید بن ادّ   حم

لَ   وع
  .. "شعبة في فضعیف انّ   عف یا أنت اَّ    وأم :یحیى وقال ،ّ  يِ  

                                                 

  ).٧٦٨( برقم ٢/٢٣٨تذكرة الحفاظ ) ١(

 ،)١( برقم ١/٦ عَّ                                       باب كیف كان بدء الوحي إلى رسول الله :رواه البخاري في صحیحه) ٢(

  باب فیما عني به الطالق والنیات : كتاب الطالق:وأبو داود في سننه
                                ِ
 برقم ٢/٢٦٢ُ

 عن ،)٤٢٢٧( برقم ٢/١٤١٣ باب النیة : كتاب الزهد: وابن ماجه في سننه،)٢٢٠١(

  .سعمر 

  ٢/١٣١ المغیث فتح) ٣(

َ       ینظر) ٤(    .١١٣/ الكفایة في علم الروایة :ُْ



      
 

 

 
 

٢٨٦

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

ْ      یكن لم ":قال الخطیب ُ  على بینهم الكالم هذا جرى ٕ      وانما  ؛ً      ضعیفا منهم واحد َ

 "المزاح سبیل
)١(

 
)٢(

.  

  .. ضعیف في الزهري:رقانُ                                 وقال یحیى بن معین في جعفر بن ب- 

َّ      وعقب  نِ  م معروف مشهور هذا رقانُ  ب بن وجعفر" :ّ                        ابن عدي على ذلك بقولهَ

 منه ُ  تَ  بْ  ث َأ  الزهري عن غیره ّ   ألن  "الزهري في ضعیف ":قیل ٕ      وانما ،...الثقات

  ؛ومعمر وعقیل وشعیب ویونس عیینة وابن مالك :المعروفین الزهري بأصحاب

 ضعیف جعفر ّ   ألن؛  جعفر ْ  نِ  م ُ  تَ  بْ  ث َأ  ْ  مُ   وه ،بالزهري ّ    أخص هؤالء ّ   أن أرادوا فإنما

 "غیر ال الزهري في
)٣(

.  

  وهو ثقة بال تردد" : وقال الذهبي في ترجمة حبیب بن أبي ثابت- 
                ُّ َ
َ               وقد تناكد ،ِ ََ

 ،" !!كان أعور " :ِ                         له لمجرد قول ابن عون فیه" الضعفاء " الدوالبي بذكره في 

ِ                     وانما هذا نعت لبصره " له َ        ال جرح،ٕ
)٤(

.  

  .. لیس بشيء: في بعض الرواةقول یحیى بن معینو - 

 فإنما"  بشيء لیس ":قال أنه ِ     معین ابن عن فیه َ  تْ  دَ  جَ  و ٕ     واذا" :انّ     القط بنقال ا

                                                 

َ       ینظر) ١(   ).٧٤٨٤( برقم ١٤/١٨٧ تاریخ بغداد :ُْ

ُ      قلت) ٢( َّ                                                                               ربما كان مزاح أمثال هؤالء األئمة في ذلك غیر الئق برتبتهم ؛ وانما یفسر هذا :ُْ َ ُ ٕ َ َّ

ّ                                    الضعف على أنه لیس بمعناه االصطالحي ّ ْ ّ                      ولكنه هو مقید بأن،َّ َّ َّ                        غیره من هؤالء األئمة ّ ْ ِ

  ..ٍ                                 أثبت منه في الروایة عن راو بعینه

   كل منهم صغیر في شیخه ذلك ومقل عنه " :ولذا قال الذهبي
                                    ّ ِ ُ
ٌّ  ١١/٨٢سیر أعالم النبالء . ."ُ

  ).٢٨(برقم 

   .َّ                   والله تعالى أعلم،َ                      في كال الحالین ال جرح:أقول

َ       ینظر) ٣(   ).٣٣٩( برقم ٢/٣٧٤ الكامل في الضعفاء :ُْ

َ          وینظر،)١٣٧( برقم ٥/٢٩١سیر أعالم النبالء ) ٤(  برقم ١/٤٥١ میزان االعتدال :ُْ

)١٦٩٠.(   



      
 

 

 
 

٢٨٧

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 "الروایة قلیل أنه معناه
)١(

.  

  لما سئلمعین بن یحیى لاقو - 
           ِ
ُ َّ  ، "بأس به لیس" :الرحمن عبد بن العالء عن َ

  ..ضعیف والعالء ،أوثق سعید :فقال"  ؟ ّ  يِ  رَ  بْ  قَ  مْ   ال سعید أو إلیك ّ    أحب هو" :فقیل

َّ                          عقب الذهبي على ذلك بقوله ِ       ینزل ال" :َ َ     حسنْ   ال درجة عن ْ      حدیثه َْ َّ         یتجنب ْ    لكن ،َ َ َُ 

 أ نكر ما
     ُ َ
ِ " علیه ْ

)٢(
.  

ْ      یرد لم فهذا" :وقال السخاوي ِ  بدلیل  ؛ً      مطلقا ضعیف العالء ّ   أن معین ابن به ُ

 "به بأس ال إنه ":قوله
)٣(

ّ             المقبري ِ      لسعید بالنسبة ضعیف أنه أراد ٕ      وانما ، ِ ُْ َ ْ" 
)٤(

.  

ّ         ال یصح :سعدویه"  وقال البخاري في سعد بن سعید الجرجاني المعروف بـ- 

  ..حدیثه

َ                    قال ابن قطلوبغا َ ُْ قاله . . ثقة، روى عن الثوري:سعد بن سعید الجرجاني" :ُ

}آنْ  رُ  قْ   ال ُ  ةَ  لَ  مَ  ح يِ  تَّ  م ُأ  ُ   افَ  رْ  ش َأ { یعني " حدیثه ّ    یصح ال ":البخاري وقال ،مسلمة
)٥(

 

                                                 

َ          وینظر،٥/٣٧٧بیان الوهم واإلیهام ) ١(  والرفع ،٢/١٢٧ وفتح المغیث ،١/٤٢١ فتح الباري :ُْ

  ٢١٢/والتكمیل 

  ).٨٦( برقم ٦/١٨٧سیر أعالم النبالء ) ٢(

  :تهّ                          قال الزین العراقي في ألفی) ٣(

  وا ُ  ْ         ْ ِ ْ :   ل َ  ُ أ   ل  َ   ْ    ":   ***   س   َ   َ    ِ  ِ"         ِ    و م ِ  َُ     

ِ      یقل ولم :قال ُ  بین التساوي منه لزمَ  ی حتى ، "ثقة  "كقولي  "بأس به لیس  "قولي ّ   إن :ٍ     معین ابن َ

ِ         اللفظین ْ    من ّ   إن :قال إنما  ؛ْ   "ِ       بقولهم عنه فالتعبیر ،مراتب ِ     لثقةِ   ول ،ثقة فهو هذا فیه قال َ

م ُ     أرفع  "ثقة
ِ     وان ،ِ   به َ    بأس ال ُ  َ   بأ نه عنه ِ        التعبیر نِ   . .أعلم هَّ     والل ،ِ      الثقة ِ     مطلق في اشتركا ٕ

  .٣٧٤ ،١/٣٧٣شرح التبصرة والتذكرة 

  .٢/١٣٢فتح المغیث ) ٤(

 والطبراني في معجمه الكبیر ،)٥( برقم ١٠٨/رواه ابن أبي الدنیا في التهجد وقیام اللیل ) ٥(

 وأبو بكر اإلسماعیلي في ،٤/٣٩٨ّ                      وابن عدي في الكامل ،)١٢٦٦٢(برقم  ١٢/١٢٥

 فصل في : كتاب تعظیم القرآن: والبیهقي في شعب اإلیمان،١/٣١٩معجم شیوخه 

  ).٢٤٤٧( برقم ٤/٢٢٢.. .تنویر موضع القرآن



      
 

 

 
 

٢٨٨

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

نهشل عن رواه ؛
)١(

 "رفعه عباس ابن عن اكّ  حَّ    الض عن 
)٢(

.  

َ                                       وقال في القعقاع بن أبي حدرد األسلمي -  َ           بقیرةته وامرأ،له صحبة" :سَ َْ ُ، 

      وحدیثه عن عبد الله بن سعید المقبري
                                   ّ ِ َْ َ ْ
ُ                 وال یصح حدیثه ،َّ ّ"

)٣(
.  

 هَّ    الل وعبد ،ّ  ىِ  رَ  بْ  قَ  مْ   ال سعید بن هَّ    الل عبد عنه يالراو" :قال أبو حاتم

"فیضع
)٤(

.  

ُ             ال یصح حدیثه" :ِ                                             كالم أبي حاتم تعلیل لقول البخاري في القعقاع:أقول ّ" .  

  .ً                                   الجرح بما لیس متفقا على أنه جارح:سسادل اسببال

  . ومنها ما هو مختلف فیه، منها ما هو متفق علیه:ّ                      فإن أسباب الجرح كثیرة

 باألحكام العلم في هُ    حال -  ً     أیضا -  دَّ  قَ  فَ  تُ  ی ْ   أن ینبغي ومما" :قال التاج السبكي

 "به حَ  رَ   فج ً      حراما َ      الحالل ّ   ظن جاهل ّ  بُ  رَ  ف؛  الشرعیة
)٥(

.  

                                                 

  ).٣١١٢( برقم ٢/١٢١میزان االعتدال . ."وهو هالك " :قال الذهبي) ١(

َ       ینظر) ٢(   ).٤٣٠٠( برقم ٤/٤٣٣ ممن لم یقع في الكتب الستة  الثقات:ُْ

ُقلت ّ لعل تعلیل ابن حبان اآلتي :ُْ ُّ المنبني على توهم -ِ لكالم النسائي في أحمد بن صالح - ّ ََ

ِجرح ابن معین 
َ هو األولى واأللیق بمقام وورع النسائي-َ َْ..  

 إلى ذلك منه صدر من ُنسبة دیلالتع أو الجرح طراحإ نِم لزم إذا اَّفأم ":الیماني المعلميقال 

ْ من مثلهمثله وقوع یندر الذي الفاحش الغلط أو الباطل دُّتعم أو الكذب افتراء  فهذا ِ

  .. "ًاّمحب أو ًساخطا كان أنه إثبات فیه یكفي ال أخرى بینة إلى یحتاج

ّضمن آثار العالمة المعلمي( التنكیل ّ ْ
ِ( ٩/١٨٣  

 ّبأن طمأنینة معه حصلَت ال ًاختالفا فیها عرفهم اختلف قدف  "ابّكذ  "اَّوأم" :وقال الصنعاني

 كثر صالحین ّحق في ذلك یقول منهم ًكثیرا ّألن  ؛الكذب متعمد فإنه فیه قیلت ْنَم

  ٣٧٥/إسبال المطر . ." خطأهم

  ).٨٣٤( برقم ٧/١٨٧التاریخ الكبیر ) ٣(

َ       ینظر) ٤(   ).٧٦٣( برقم ٧/١٣٦ الجرح والتعدیل :ُْ

   ٢/١٨فعیة الكبرى طبقات الشا) ٥(



      
 

 

 
 

٢٨٩

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 ال بما لِّ      المعد قِّ   وثی كذلك قدحَ  ی ال بما الجارح یجرحفكما .. .":قال السخاويو

 "العدالة یقتضي
)١(

.  

ْ              من أمثلة ذلك ِ:  

  "؟ فالن َ     حدیث َ  تْ  كَ  رَ  ت َ  مِ  ل" :له قیل أنه شعبة عن  روى الخطیب البغدادي- 

نْ  وَ  ذْ  رِ  ب على ركضَ  ی هُ     رأیت" :فقال
)٢(

 "هَ     حدیث ُ  تْ  كَ  رَ   فت ،
)٣(

.  

َّ                                    وعقب شیخ اإلسالم زكریا األنصاري بقوله  أشار كما ،بقادح لیس أنه مع" :َ

 وال یلیق ال وجه على أو بموضع ْ  نُ  كَ  ی لم ما ركضه ْ  نِ  م لزمَ  ی ذا )فما( بقوله إلیه

! "؟ إلیه تدعو ضرورة
)٤(

.  

ِّ                                                                      وروى عن یحیى بن معین أن شعبة ترك أبا غالب ألنه رآه یحدث في الشمس -  َ ُ ّ

ْ                       ؛ فظن أنه تغیر عق َ ََّ َ !!ُ    له ّ
)٥(

.  

َ                                        وروى عن شعبة أنه سأل الحكم بن عتیبة-  َ       لم لم ترو عن زاذان ؟ " :ْ
                      ِ َْ ْ َ َ
 كان :قال" ِ

"َ            كثیر الكالم 
)٦(

.  

 رأیت سم" : وقال جریر بن عبد الحمید الضبي- 
         َ
ِ ً                       اك بن حرب یبول قائماُ َ َ، 

ُ      قلتو ،ُ                فرجعت ولم أسأله ِ        خرف :ُْ َ"
)٧(

.  

ُ      قلت     ثم إنه ال شيء فیه لمن كان به عاهة ،الخرفب َ       صلة لهً                 البول قائما ال :ُْ
 

                                   ْ َ ّ
ِ

َ
                                                 

   .٢/٢٨فتح المغیث ) ١(

   البرذون) ٢(
         ْ َ ْ
ِ   وهو خالف العراب،ِ                     هو التركي من الخیل:ْ

                 َ
ِ َ                                  وهو عظیم الخلقة غلیظ األعضاء ،َ ْ ِْ

ُ                          قوي األرجل عظیم الحوافر ّ َ       ینظر. .َِ  ،١/٤١ )ب ر ذ ن( مادة : المصباح المنیر:ُْ

  ٤٨ /)ب ر ذ ن( مادة :والمعجم الوسیط

َ       ینظر) ٣(    .١١٠/الكفایة في علم الروایة  :ُْ

   .١/٣١٢فتح الباقي ) ٤(

َ       ینظر) ٥(    .١١٣/ الكفایة في علم الروایة :ُْ

َ       ینظر) ٦(    .١١٢/ الكفایة في علم الروایة :ُْ

َ       ینظر) ٧(    ).٣٥٤٨( برقم ٢/٢٣٢ میزان االعتدال :ُْ



      
 

 

 
 

٢٩٠

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

ِ                 تمنعه من الجلوس      أو لمن تأ ول جواز ذلك،َ
             َ         َ َّ ْ َ
 بال عورد في الصحیح أنه قد  و،ِ

ً      قائما
)١(

َّ                                     ئما ونهیه عن ذلك بأنه كان لعلة به قاع وجمع الفقهاء بین بوله ، ِ ِ ً
)٢(

.  

  . الجرح في الراويتقیید :بعسا السببال

أو  ، في بعض الرواة دون غیرهمَّ         غیر موثقْ                     أن یوصف الراوي بأنه وذلك ب

 أو أنه ثقة إذا حدث من كتابه ،عن أهل بلد دون غیرها
                              ْ
ِ َّ   وغیر ذلك إذا حدث من ،َ

                        ْ
ِ َّ َ

  .حفظه

 صدرَ  ت ذلك في ألفاظهم ّ   أن على ّ    یدل هُّ  لُ  ك فهذا.. .":الباجي الولید أبو قال

 عنهم المسؤول ضافةإ بحسب ونُ  كَ   وت ،ذلك بحسب وتختلف ،السؤال حسب على

جُ  و لو بمعنى الرجل على بالجرحة مَ  كْ  حُ  ی وقد ،بعض الى بعضهم
 لم غیره في دِ  

 "ذلك لْ  ثِ  م حتملَ  ی هلحا ّ    وأن وعلمه فضله ْ  نِ  م رِ  هُ  ش اَ  مِ  ل  ؛به ْ  حَ  رْ  جُ  ی
)٣(

.  

ْ              من أمثلة ذلك ِ:  

ئُ  س - 
ما " : فقالَّ                             شریك بن عبد الله بن أبي شریكالقاضي عن ّ               ل یحیى القطان ِ  

ً            زال مخلطا   وقال ،" مائل ، مضطرب الحدیث، الحفظسیئ" : وقال الجوزجاني،"ِّ

  صاحب وهم،َ                 كان كثیر الخطأ":أبو زرعة
          َ
  .."ً                   وهو یغلط أحیانا ،ِ

ََّ                        وثقه یحیى بن معین وال :أقول عجليَ
)٤(

..  

 ،هُ    حفظ علیه رَّ  یَ  غَ  ت  ؛رويَ  ی فیما ئیخط هِ    أمر رِ   آخ في وكان" :ّ             قال ابن حبان
                                                 

َ       ینظر) ١( ً                           باب البول قائما وقاعدا : كتاب الوضوء: صحیح البخاري:ُْ  ،)٢٢٤( برقم ١/٥٤ً

 وسنن ،)٧٣( برقم ١/٢٢٨ باب المسح على الخفین : كتاب الطهارة:وصحیح مسلم

 : وسنن أبي داود،)١٨( برقم ١/١٩ باب الرخصة في ترك ذلك : كتاب الطهارة:النسائي

 كتاب الطهارة : وسنن ابن ماجه،)٢٣( برقم ١/٦ً                   باب البول قائما :كتاب الطهارة

  .س عن حذیفة ،)٣٠٦( برقم ١/١١١ً           بول قائما  باب ما جاء في ال:وسننها

َ                    ینظر تفصیل ذلك في) ٢(   ١٠ ،٣٤/٩ ،٢٤٤ -  ٢٩/٢٤٢ الموسوعة الفقهیة الكویتیة :ُْ

    التعدیل والجرح لمن خرج له البخاري في الصحیح ) ٣(
                                             َّ َ ْ َ
ِ١/٢٨٧  

َ       ینظر) ٤(   ).٢٧٣٦( برقم ٤٧٢ - ١٢/٤٦٨ تهذیب الكمال :ُْ



      
 

 

 
 

٢٩١

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 بن یزید :مثل؛  تخلیط فیه لیس بواسط منه سمعوا الذین عنه المتقدمین فسماع

 "كثیرة أوهام فیه بالكوفة عنه المتأخرین وسماع ،األزرق ٕ       واسحاق هارون
)١(

.  

 وقال أبو علي صالح بن محمد
 
                          ّ
ِ
لَ  و اَّ  مَ   ول ،صدوق شریك ":َ

 اضطرب َ       القضاء يِ  

"به ّ  جَ  تْ  حُ  ی الذي الحدیث في إلیه حتاجُ  ی اَ  مَّ  لَ   وق ،هُ    حفظ
)٢(

.  

َِّ      یدل لكنه  ؛ثقة ،الحافظ بشیر بن هشیم" : وقول الذهبي في هشیم بن بشیر-   ،سُ

َ        الصحاح في وحدیثه َّ    خر ما ْ    لكن ،ِّ ً      شیئا الزهري عن له ُ    جواَ  ِ     ضعیف هّ   ألن  ؛ْ

"فیه
)٤()٣(.

  

 الحجازیین عن وحدیثه ،ّ       بالقوي لیس" :قول الذهبي في إسماعیل بن عیاشو - 

َّ                       إذا حدث عن أهل حمص :وقال البخاري.. .الشامیین بخالف ،ضعیف منكر َ

"فصحیح 
)٥(

.  

بلغني ": وقال الدارقطني- 
)٦(

 :قال أنه منیع بنت ابن القاسم أبي شیخنا عن 

قالبة أبي عن عندي
)٧(

َّ     وام ،اإلسناد في اَّ   إم :مَّ    مسل حدیث نهام ما ،أجزاء عشرة   إ

                                                 

  .)٨٥٠٧( برقم ٦/٤٤٤الثقات ) ١(

َ       ینظر) ٢(   ).٤٨٣٨( برقم ٩/٢٨٦ تاریخ بغداد :ُْ

  ١٧٩ /همّ  دَ  ر یوجب ال بما فیهم المتكلم الثقات الرواة) ٣(

 عن یروونه فیما َّ       ضعفوهم ذلك ومع ،الرواة نِ  م ً      جماعة ُ  ةّ     األئم َّ   ثقَ  و وقد" :ّ            قال المعلمي) ٤(

 بن عثمان :ومنهم ،عطاء عن یرویه فیما الجزري الكریم عبد :منهم ،َّ       معینین شیوخ

 عمرو :ومنهم ،عكرمة عن یروونه فیما الحصین بن وداود عمرو أبي بن وعمرو غیاث

 ،الزهري عن یرویه فیما هشیم :ومنهم ،محمد بن زهیر عن یرویه فیما سلمة أبي بن

 یرویه فیما مسلم بن الولید :ومنهم ،المعتمر بن منصور عن یرویه فیما ورقاء :ومنهم

ّ                         من آثار العالمة المعلميِ  ض(التنكیل . .مالك عن ّ ْ( ٣٧٥ ،١٠/٣٧٤  

َ       ینظر) ٥(   .١/٤٠٥ فتح الباري :ُْ

  .ً                             دلیل على عدم ثبوت الجرح أیضا" بلغني " قوله ) ٦(

  ./عبد الملك بن محمد الرقاشي ) ٧(



      
 

 

 
 

٢٩٢

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

" فیه األوهام تَ  رُ  ثَ   فك ،حفظه ْ  نِ  م ثِّ  دَ  حُ  ی كان  ؛المتن في
)١(

..  

ّ                             وعقب المعلمي على ذلك بقوله َّ  ما" :األعرابي ابن عن قاسم بن مسلمة قال ":َ

 ً    ثقة ً      متقنا لحدیثِ  ل ً      راویة وكان ":مسلمة قال ،" الثقات نِ  م وكان ،منه َ     أحفظ ُ     رأیت

 ابن وقال ، "بالبصرة عنه ُ     كتبت ،مأمون أمین صدق ُ  لُ   رج ":داود أبو وقال ،"

  ..بغداد إلى ویخرج یختلط ْ   أن لْ  بَ  ق بالبصرة قالبة أبو ثنا :خزیمة

 ،بغداد إلى لَّ  وَ  حَ  ت ْ   أن دْ  عَ  ب رَّ  یَ  غَ  ت أنه َّ   إال ،ً      متقنا ً    ثقة كان قالبة أبا ّ   أن فاتضح

" البغوي منه سمع وفیها
)٢(

.  

 من قبل ناقد بصیر بذلكُ           أو تصویبه َّ           رد الجرح  :ثامنال سببال
  

                      َ
ِ ِ

ْ.  

ِ                                                                     وهذا المانع من األمور التي یجب التفطن لها إذا ورد جرح في الراوي ؛ إذ 

  ربما كان هذا الجرح مردودا أو مصوبا من قبل ناقد آخر
  

                                                      َ َ
ِ ِ

ْ ً ًَّ.  

ْ     وان -  الجارح ّ   إن َّ   ثم" :قال العراقي  أخطأ مافرب - َ    ذلك في ً   داَ     معتم ً      إماما كان ٕ

" فیه
)٣(

.  

ْ              من أمثلة ذلك ِ:  

 یحیى ّ   إن ":ُ  تْ  لُ   وق ،ابّ   خب بن هالل عن معین بن یحیى ُ     سألت :الجنید ابن قال - 

 وال اختلط ما  ؛ال" :یحیى فقال  "؟ واختلط وتُ  مَ  ی ْ   أن لْ  بَ  ق رَّ  یَ  غَ  ت أنه زعمَ  ی انّ     القط

" مأمون ثقة " :قال  "؟ هو فثقة ":ىَ  یْ  حَ  یِ  ل ُ  تْ  لُ  ق ، "رَّ  یَ  غَ  ت
)٤(

.  

ِّ                           أن عبد الرزاق كان یكذب   وذكر یحیى بن معین-  َ ُ   ..نشیط بن معاذ بن هَّ    الل َ    عبدّ

َّ                                         وعقب أبو زرعة وأبو حاتم على ذلك بقولهما  هو أ وثق من عبد الرزاق" :َ
                      َ   ْ
ِ ُ َ ْ"

)٥(
.  

                                                 

َ       ینظر) ١(   من تكلم فیه وهو موثق :ُْ
   

                          َّ
َ ُ َ

ُِّ ُ   ).٢٢٨( برقم ٣٥٤/ْ

   ضمن آثار العالمة المعلمي(التنكیل ) ٢(
                        ّ ّ ْ
  ).١٤٧( برقم ٥٦١ ،١٠/٥٦٠ )ِ

  .٣/٣٢٦شرح التبصرة والتذكرة ) ٣(

َ       ینظر) ٤(   ).٧٤٢٣( برقم ١٤/٧٥ تاریخ بغداد :ُْ

َ       ینظر) ٥(   ).٣٥٨٠( برقم ١٦/١٥٩ وتهذیب الكمال )٨٠٨( برقم ٥/١٧٣ الجرح والتعدیل :ُْ



      
 

 

 
 

٢٩٣

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 في انّ   حب ابن ذكره" :ّ       الجشمي ةَ  مْ  صُ  ع بن هَّ    الل عبدقال ابن حجر في ترجمة و - 

  ..البیع في ً      واحدا ً      حدیثا النسائي له روى ،الثقات

 عبد ذلك ىَّ  قَ  لَ   وت ،" متروك ":"ى َّ      المحل  "نِ  م البیوع في حزم ابن قال :ُ  تْ  لُ  ق

 وقال ، "الحال مجهول هو بل" :انّ     القط ابن وقال ، "ً  اّ   جد ضعیف ":فقال ّ     الحق

شیخنا
)١(

 انّ   حب ابن ذكره بل ،فیه مَّ  لَ  كَ  ت والتعدیل الجرح ةَّ    أئم ْ  نِ  م ً     أحدا أعلم ال ":

 "الثقات في
)٢(

.  

َ    صمُ  ع بن هَّ    الل عبد ّ   أن ّ     الحق دعب وزعم" :وقال  ابن ّْ        یتعقبه ولم ،ًّ     جدا ضعیف ةْ

 فقد  ؛مردود جرح وهو ، "مجهول هو" :قال ّ    أنه حزم ابن عن نقل بل ،ّ       القطان

ّ       واحتج ،ثالثة عنه روى ّ         النسائي به ْ ّ" 
)٣(

.  

َّ             عقب الخطیب و -   أحمد بن بشیر البغدادي على قول عثمان الدارمي فيَ

ْ    عن روى الذي بشیر بن أحمد یسل" : فقال"متروك " :الكوفي  المبارك بن عطاء َ

 اَّ    وأم ،َّ     الله شاء إن بعد سنذكره ّ       بغدادي ذاك  ؛ّ       الكوفي حریث بن عمرو مولى

 وقد ،بروایتها دَّ  رَ  فَ  ت أحادیث له ٕ      وانما ،الترك هُ    حال فلیست ّ       الكوفي بشیر بن أحمد

" بالصدق ً       موصوفا كان
)٤(

..  

"َّ                                    وهو كما قال الخطیب رحمه الله تعالى " :قال ابن حجر
)٥(

.  

َ                                                ذكر ابن حبان بشر بن شعیب الحمصي في الضعفاءو -  ُْ َْ ّ..  

َّ                        وعقب الذهبي علیه بقوله  ،ّ                                 أخطأ ابن حبان بذكره في الضعفاء،صدوق" :َ

 قال إنما  ؛البخاري على فوهم ،نقل كذا  "تركناه ":قال البخاري ّ   أن هُ      وعمدت

                                                 

َ       ینظر. ./الحافظ زین الدین العراقي ) ١(   ).٤٨١( برقم ١٣٦/ ذیل میزان االعتدال :ُْ

  ).٥٤٩( برقم ٥/٣٢٢تهذیب التهذیب ) ٢(

   ).١١٢٦( برقم ٣/١١التلخیص الحبیر ) ٣(

َ       ینظر) ٤(    ).١٩٦٩( برقم ٤/٢٢٦ تاریخ بغداد :ُْ

  .١/٣٨٦فتح الباري ) ٥(



      
 

 

 
 

٢٩٤

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 "ومائتین عشرة ْ  يَ  نْ   اث َ  ةَ  نَ  س ً  اّ   حی تركناه ":البخاري
)١(

 صحیحه في عنه روى وقد ،

 "ً      شفاها الصحیح غیر وفي ،بواسطة
)٢(

.  

 ُّ  بَ  ح َأ  عنقي بَ  رْ  ضُ   فت مَّ  دَ  ق ُأ  ْ   ألن : قال شعبة: وقال ابن الجوزي في الضعفاء له- 

  ..الغنوي هارون أبو اَ  نَ  ثَّ  دَ  ح :أقول ْ   أن ْ  نِ  م َّ  يَ   إل

َّ         وعقب اب ؛ تصحیف عن نشأ خطأ وهذا ،الجوزي ابن نقل كذا ":ن حجر بقولهَ

فْ  عَ  ض على عَ  مْ  جُ  م  ؛جوین بن عمارة وهو :العبدي هارون أبو هو ٕ      وانما
 وقد ،هِ  

 وهو ،ً     أیضا العبدي هارون أبي ترجمة في شعبة عن َ      القول هذا الجوزي ابن نقل

 "الصحیح
)٣(

.  

 في فیه لفَ    مخت :يالساج یحیى بن زكریافي  القطان بن الحسن أبو قالو - 

ثَ  و :الحدیث
  ..رونَ   آخ هَ  فَّ  عَ   وض ،قوم هَ  قَّ  

َّ                            وعقب ابن حجر على ذلك بقوله  جازف قدف  ؛القطان بقول أحد ّ     یغتر وال" :َ

 لیهإ أشار كما ّ  طَ  ق أحد هذا يالساج اَّ     زكری فَّ  عَ  ض وما ،المقالة بهذه

المؤلف
)٤(

"
)٥(

.  

 هو وما ! ؟وهُ  فَّ  عَ  ض الذین هم نَ  م یبین فلم انّ   قط ابن كلمة اَّ   أم ":ميّ      المعل وقال

 إلیه تَ  فَ  تْ  لُ  ی ال عواهنه على المرسل النقل هذا لْ  ثِ   وم ! ؟وجهه وما ! ؟التضعیف

 له یقال ممن بغیره انّ   قط ابن على اشتبه كونَ  ی ْ   أن وأخشى ،قَّ      المحق التوثیق أمام

  ؛فِّ     فیصح الصحف نِ  م یأخذ ربما انّ     القط وابن جماعة، ْ  مُ   وه ،"یحیى بن اَّ     زكری" 

                                                 

َ       ینظر) ١(    ).١٧٤٢( برقم ٢/٧٦ التاریخ الكبیر :ُْ

َ       ینظر) ٢(    ).١١٩٧( برقم ١/٣١٨ میزان االعتدال :ُْ

َ       ینظر) ٣(    ).٢٣١( برقم ١/٨٤ المیزان  لسان:ُْ

   ).٢٨٩٧( برقم ٢/٧٩یقصد الذهبي في میزان االعتدال ) ٤(

َ       ینظر) ٥(    ).١٩٥٣( برقم ٢/٤٨٨ لسان المیزان :ُْ



      
 

 

 
 

٢٩٥

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 "متوالیة أسماء ثالثة في تصحیف موضع في له وقع فقد
)١(

.  

"لیس بثقة " ):ابن الطبري( وقال النسائي في أحمد بن صالح المصري - 
)٣)(٢(

.  

َّ                            وعقب ابن حجر على ذلك بقوله ّ         النسائي رواه ما ":انّ  بِ  ح بنا وقال" :َ  عن ّ

صالح بن أحمد ّ   حق في معین بن یحیى
)٤(

 صالح بن أحمد ّ   أن كوذل  ؛وهم فهو 

ّ        الطبري بنا غیر رَ   آخ لُ  جَ  ر هو معین بنا فیه مَّ  لَ  كَ  ت الذي   "له یقال وكان ،ّ

" شمومياأل
)٥(

ّ        الطبري بن ااَّ    وأم ،الحدیث بوضع ً       مشهورا وكان ،  َ  نْ  با یقارب فكان ّ

" واإلتقان الضبط في معین
)٦(

 نقلناه ما هّ      ویؤید ،التحریر غایة في وهو ،انتهى. .

ثَ  و معین بن یحیى ّ   أن ّ        البخاري عن ً  ّال   أو
ّ        الطبري بن صالح بن َ     أحمد قَّ   ّ"

)٧(
.  

 وفي ختام هذا المبحث أشیر إلى أنني قد أوردت خمسة عشر سببا من 
                                                               ْ
ِ ً ُ

 ، إلى الناقد الجارحترجع مقسمة إلى أسباب ،أسباب عدم قبول الطعن في الراوي

  . وثالثة إلى الجرح،وأخرى إلى الراوي

  
                                                 

ّ                         ضمن آثار العالمة المعلمي(التنكیل ) ١(    ).٩٤( برقم ١٠/٤٢٨ )ّ

  ).٦٩( برقم ٢٢/الضعفاء والمتروكون ) ٢(

 أحمد آفة كان :ویقال" :حدیث أحمد بن صالح المصريِالخطیب في ترك النسائي لقال ) ٣(

 الذي السبب فذلك  ؛مجلسه ِفي ٌجفاء منه َّسائيّالن ونال ،قُلُخْال وشراسة رْبِكْال صالح بن

  ).٢٢٠٢( برقم ٤/٤٢٢تاریخ بغداد . . "بینهما َالحال دَسْفَأ

ََّوتكلم" :وقال الخلیلي ّحفْال واتفق،  النسائي ِالرحمن عبد أبو فیه َ ُتحامل فیه َكالمه ّأن على اظُ َ َ 

ُیقدح وال،  ََ   ١/٤٢٤اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث . . "ِفیه أمثاله ُكالم ْ

َّحجة إمام النسائي" :واعتذر له ابن الصالح بقوله َنسب ٕواذا ،والتعدیل الجرح في ُ
ِ ُْمثله ُ  إلى ِ

ُوجهه كان هذا لْثِم ْ ْعین ّأن َ ْالسخط َ ِمساو ِديُْتب ُّ َ ُمخارج الباطن ِفي لها َيَ ِ ٌصحیحة َ َ ْ
ِ
َتعمى َ ْ ُ 

ِبحجاب عنها ْالسخط ِ ًتعمدا ِلهْثِم ْنِم عَقَی ذلك ّأن ال ،ُّ ُّ َ ٍلقدح َ ْ َ َیعلم ِ ْ مقدمة ابن . . "َنهَالْطُب َ

  .٤٩٣/الصالح 

َ       ینظر. .ّ              كذاب یتفلسف:یقصد قول یحیى بن معین في أحمد بن صالح) ٤(  تاریخ بغداد :ُْ

  ).٩٦٥٣( برقم ٧١/١٨٤ وتاریخ دمشق ،)٢٢٠٢( برقم ٤/٤٢٣

  . نزیل مكة،هو أحمد بن صالح الشمومي المصري) ٥(

َ       ینظر) ٦(   ).١٢٠٩٩( برقم ٢٦ ،٨/٢٥ الثقات :ُْ

  .١/٣٨٦فتح الباري ) ٧(



      
 

 

 
 

٢٩٦

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

  ةـامتـاخل

َِِّ        نبیه  َّ                         وصلى الله على سیدنا محمد ،الهادي إلى الطریق األقومَّ    له ِ        الحمد ل

 وبارك وسلم ، وعلى آله وصحبه،األكرم
           َّ
َ..  

ْ         أما بع َ َّ                                      أكرمني الله تعالى بإلقاء الضوء على هذا البحث الموجزففي . .ُ  دـَّ

   كثیر من الموانع التي یرد بها قبول الجرح في الراوي
                                                  ّ َُ
ْ           وان لم و وه،ِ ذه حصر هَ  یٕ

َّ                             ع حصرا جامعا مانعا إال أنهالموان ً ً  عطي أمثلة كثیرة لما ینبغيی ً
                            َ
ِ ً َ                أن یستصحب  ً ُْ َْ ْ

ْ                               حال الحكم على الراوي بالجرح ُ ْ َ.  

ْ                        ن التوصل إلیها من خالل َ  كْ  مّ                      َ  وهذه أهم النتائج التي أ    :هذا البحثِ

ً                            وضع المحدثون قواعد ضابطة  -١ َ َُ                ولم یقبلوا ا ، الراويلجرح أو تعدیلِّ  في َ     لطعنَْ

   الراوي إال إذا توفرت تلك القواعد والضوابط وانتفى كل ما یمكن أن یخل بها مما 
                                                                              ّ ِّ
ُ ْ ُ َّ

ّ                              نصوا علیه في كالمهم ومصنفاتهم ّ.  

     على كثیر من الرواة العدول الذین طعن فیهم وضعفت  وقع ظلم كبیر-٢
                                                   ْ َ ِّ ُ
ِ ُِ

  مرویاتهم رغم وجود مانع أو موانع من قبول الطعن فیهم ؛ مما 
                                                          ْ ّ
َ               یقتضي إنصافهم ِ

َ                       واعادة االعتبار إلیهم    .ما أمكننا التوصل إلى ذلكٕ

    یحفظ كثیرا من مرویات السنة وأحكامهاهؤالء الرواةّ                ن إنصاف وتعدیل  أ-٣
                                      َُّّ ّ
ِ ً.  

  ینقسم النقاد الذین تكلموا في الرجال إلى-٤
                                           ُ
ََّ  الراوي غمزَ  ی ،التعدیل في متثبت :َ

انَ  جَ   وزُ  جْ    وال حاتم يوأب معین ابن ك:هَ    دیثح بذلك نِّ  یَ  لُ   وی ،والثالث بالغلطتین
 ،يِ   

 بن حمدأو كالبخاري : ومعتدل منصف،البیهقيو الحاكمو الترمذي ك:ومتساهل

  .زرعة وأبي حنبل

ْ                  حكم جرح الرواة-٥  وفه ،َُّّ                                                   أنه ضرورة اقتضتها واستلزمتها المحافظة على السنة:ُ

   من قبیل الشهادة الالزمة إلظهار الحق وازهاق الباط
                                               ٕ ّ ْ
ّ                       ولكن ذلك األمر ینبغي ،لِ

 أن یتوخى فیه الحیطة والحذر والفطنة والیقظة والتقوى والورع ؛ حتى یعتدل 
                                                                          َّ
ََ ُ ْ



      
 

 

 
 

٢٩٧

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

َِّ                                میزان جرحه فال یفرط وال یفرط ُ ُِ ْ.  

   وضع المحدثون شروطا للمتصدي للجرح والتعدیل ؛ حتى یقبل منه ذلك -٦
                                                                َ ُْ
ِ ِ ً ِّ، 

  من أهمها
         ّ ْ
ِ              علله ورجالهالخبرة الكاملة بالحدیث و و، العلم:ِ  ،فلةغ والیقظة وعدم ال،َِ

ّ                            التقوى والورع التام والصدق و،والمعرفة بطباع الناس وأعرافهم التجنب عن و ،ّ

  .معرفة أسباب الجرح والتعدیل و،ِ                        البراءة من الهوى والمیل و،التعصب

َ                      خدموها استخداما غیر  في إیراد الطعون في الرواة واستَّ         سع البعضََ      تو-٧ ً

 هم بالضعف أو الوضع على كثیر منعنه حكمنتج ؛  منضبط
                               َ
 على ، األحادیثِ

  الرغم من أن هذا الطعن ربما كان غیر مسلم أو له وجه یجبره أو یفسره تفسیرا
    

                                                                        ً َّ
َ ُ ّ ْ

ِ 

  یمنع من رد روایات الراوي
                         ّ ْ
  . المجروحِ

  األسباب المانعة من قبول الجرح في الراوي  تنقسم-٨
                                         ْ
  :إلىِ

عدم درایة  -   الجارحعدم عدالة الناقد : ومنها،رحالناقد الجا إلى ترجع أسباب -أ

 ِ                            بأنه من المتعنتین المتشددینالجارح اشتهار الناقد  - الناقد الجارح بأسباب الجرح 

  الناقدمنافسة بینالحسد أو المنافرة أو ال -  المخالفة في االعتقاد أو المذهب - 

  .وبین المجروح

َ       أن یك : ومنها،الراوي إلى ترجع أسباب -ب   علمت من المجروح م الراويونْ
 
     ْ َ
ِ
ُ 

َ         أن یكون -  إمامته واشتهرت عدالته  به الشیخان أو ّ                   المجروح ممن احتج الراويْ

  .أحدهما في الصحیح

  اختالف- الجارح عن الجرح عدم ثبوت : ومنها، إلى الجرحترجع أسباب - جـ

ُ        تعارض -كالم الناقد في الراوي  َ الجرح  -المبهم مع ثبوت تعدیل الراوي  الجرح َ

 المبهم لراو خال من التعدیل إذا كان صادرا من غیر ناقد بصیر 
                                                                ْ
ِ ِ ًِ ٍ ُّ       توهم - ٍ  الجرح ََ

 من كالم الناقد 
               ْ
تقیید الجرح في الراوي  - ً                                  الجرح بما لیس متفقا على أنه جارح  - ِ

   رد الجرح أو تصویبه من قبل ناقد بصیر بذلك- 
  

                                            َ ُ
ِ ِ

ْ ّ َ.  

ٍّ                                   الم النقاد في الرواة یحتاج إلى تأن ّ                                     أن دراسة مصطلحات الجرح والتعدیل وك-٩



      
 

 

 
 

٢٩٨

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

     وتعمق واستقصاء وتحر ؛ لیتوصل بذلك إلى الغایة من الحفاظ على السنة دون 
                                                                              َُّّ َِّ ِ
ََ َ َُ ٍَّ ُّ َ

ُّ                                     إفراط أو تفریط وال تساهل أو تشدد َ َ َُ َ.  

 والله تعالى من وراء القصد
                           ْ
ِ   . السبیلالهادي إلى سواء وهو ،َّ

نا محمد وعلى آله وصحبه َّ                لى الله على سید وص،َِّ                          والحمد لله في بدء ومختتم

  .أجمعین



      
 

 

 
 

٢٩٩

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

  ثبت املصادر واملراجع
  لمعلمي الیمانيْ                       ة عبد الرحمن بن یحیي امّ  الالشیخ الع آثار -١

                  َ ّ
ِ ّ َ   )هـ١٣٨٦ :المتوفى( ُ

  . هـ١٤٣٤ ،الطبعة األولى - ، دار عالم الفوائد- مجموعة من الباحثین تحقیق -

 الواحد عبد بن محمد هَّ    الل عبد يأب لمقدسي ایاءاألحادیث المختارة للض -٢

 دار - دهیش بن هَّ    الل عبد بن الملك عبد الدكتور تحقیق - )هـ٦٤٣ :المتوفى(

  .م ٢٠٠٠ = هـ ١٤٢٠ ،الثالثة الطبعة - بیروت ،خضر

 أحمد بن هَّ    الل عبد بن خلیل الخلیلي یعلى  ألبيالحدیث علماء معرفة في اإلرشاد -٣

 عمر سعید محمد. د  تحقیق- )هـ٤٤٦ :المتوفى (القزویني یلالخل بن إبراهیم بنا

  .هـ ١٤٠٩ ،األولى الطبعة - الریاض - الرشد مكتبة -  إدریس

 ألبي )األثر أهل مصطلح في الفكر نخبة نظم( السكر قصب على المطر إسبال -٤

 :المتوفى( الصنعاني ثم الكحالني الحسني صالح بن إسماعیل بن محمدإبراهیم 

 ،حزم ابن دار - سبر أعوج آل قاسم بن صالح بن الحمید عبد تحقیق - )هـ١١٨٢

  .م ٢٠٠٦ = هـ ١٤٢٧ ،األولى الطبعة - بیروت

 ،الكرابیسي النیسابوري أحمد بن محمد بن محمد أحمد األسامي والكنى ألبي -٥

 الدخیل محمد بن فیوس  تحقیق- )هـ٣٧٨ :المتوفى ( "الكبیر الحاكم" ـب المعروف

  .م ١٩٩٤ ،األولى الطبعة - المنورة المدینة ،األثریة غرباءال دار -

 الفتح يأب الدین ّ    تقيِ    لاالصطالح بیان في االقتراح االقتراح في بیان االصطالح -٦

 )هـ٧٠٢ :المتوفى("  العید دقیق ابن" ـب المعروف ،القشیري وهب بن ّ    علي بن محمد

  . م٢٠٠٦ ، الطبعة األولى- بیروت ،العلمیة الكتب دار -

  األ م لإلمام الشافعي -٧
                  ُ   ِ
 القرشي المطلبي العباس بن إدریس بن محمد هَّ    الل عبد يأبّ

 = هـ ١٤١٠ ،طبعة بدون - بیروت ،المعرفة دار - )هـ٢٠٤ :المتوفى (المكي

  .م ١٩٩٠

 بن عمر بن إسماعیل الفداء  ألبيالحدیث علوم اختصار  الباعث الحثیث إلى-٨

 شاكر محمد أحمد تحقیق -  )هـ٧٧٤ :المتوفى (شقيالدم ثم البصري القرشي كثیر

  . م١٩٨٩ ،الثانیة الطبعة - بیروت ،العلمیة الكتب دار -

  



      
 

 

 
 

٣٠٠

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 أحمد بن محمد بن ّ    علي بن أحمد الفضل  ألبيبذل الماعون في فضل الطاعون -٩

 - تحقیق أحمد عصام عبد القادر الكاتب - )هـ٨٥٢ :المتوفى (العسقالني حجر بن

  . هـ١٤١١ ، الطبعة األولى-یاض  الر،دار العاصمة

 عبدالملك بن محمد بن ّ    علي ألبي الحسن األحكام كتاب في واإلیهام الوهم بیان -١٠

 آیت الحسین. د  تحقیق- )هـ٦٢٨ :المتوفى (القطان ابن ،الفاسي الحمیري الكتامي

  .م ١٩٩٧ = هـ ١٤١٨ ،األولى الطبعة - الریاض ،طیبة دار - سعید

 ،البغدادي بالوالء المري عون بن معین بن یحیى زكریا يأب(ن  تاریخ ابن معی-١١

 ٕ       واحیاء العلمي البحث مركز - سیف نور محمد أحمد. د تحقیق - )هـ٢٣٣ :المتوفى

  . م١٩٧٩ =هـ  ١٣٩٩ ،األولى الطبعة - المكرمة مكة ،اإلسالمي التراث

 مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد بكر  ألبيوذیوله بغداد تاریخ -١٢

 تحقیق - بیروت - العلمیة الكتب دار - )هـ٤٦٣ :المتوفى (البغدادي الخطیب

  .هـ ١٤١٧ ،األولى الطبعة - عطا القادر عبد مصطفى

 عساكر ابن "ـب المعروف اهللا هبة بن الحسن بن علي القاسم ألبي دمشق تاریخ -١٣

 -  بیروت - الفكر دار - العمروي غرامة بن عمرو  تحقیق- )هـ٥٧١ :المتوفى ("

  .م ١٩٩٥ = هـ ١٤١٥

 البخاري المغیرة بن إبراهیم بن إسماعیل بن محمدَّ                ألبي عبد الله الكبیر التاریخ -١٤

 ،األولى الطبعة - الدكن - آباد حیدر ،العثمانیة المعارف دائرة - )هـ٢٥٦ :المتوفى(

  . هـ١٣٦٠

 بن ّ    علي بن عمر حفص يأب الدین سراجِ    لتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج -١٥

 تحقیق - )هـ٨٠٤: المتوفى ("ابن الملقن "  المعروف بـ،المصري الشافعي أحمد

  . هـ١٤٠٦ ، الطبعة األولى- المكرمة مكة ،حراء دار - اللحیاني سعاف بن هَّ    الل عبد

 بكر أبي بن الرحمن عبدِ              لجالل الدین النواوي تقریب شرح في الراوي تدریب -١٦

 ،طیبة دار - الفاریابي محمد نظر قتیبة يأب تحقیق - )هـ٩١١ :المتوفى( السیوطي

  . م٢٠٠٦ - ١٤٢٧ ، الطبعة األولى-الریاض 

ْ                                    ه محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز َّ          عبد الليشمس الدین أبِ    لاظّ           تذكرة الحف -١٧ َ

 -   بیروت،دار الكتب العلمیة -ّ                      تحقیق زكریا عمیرات - )هـ٧٤٨ :المتوفى(الذهبي 

  .م ١٩٩٨  =هـ ١٤١٩ ،ىالطبعة األول



      
 

 

 
 

٣٠١

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

    التعدیل والجرح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح -١٨
                                                   َّ َ ْ َ
 الولید سلیمان  ألبيِ

 تحقیق - )هـ٤٧٤ :المتوفى(بن خلف بن سعد التجیبي القرطبي الباجي األندلسي 

  . م١٩٨٦ =هـ  ١٤٠٦ ،الطبعة األولى -  الریاض،دار اللواء -  لبابة حسینيأب. د

ا ّ     زكری ألبي معرفة سنن البشیر النذیر في أصول الحدیثِ             ب والتیسیر لالتقری -١٩

تحقیق محمد عثمان  - )هـ٦٧٦ :المتوفى(محیي الدین یحیى بن شرف النووي 

  . م١٩٨٥ = هـ ١٤٠٥ ،الطبعة األولى -  بیروت، دار الكتاب العربي- الخشت

 الرحیم عبد لدینا زین الفضل ألبي الصالح ابن مقدمة شرح التقیید واإلیضاح -٢٠

 محمد الرحمن عبدقیق ح ت- )هـ٨٠٦ :المتوفى (العراقي الرحمن عبد بن الحسین بن

  .م ١٩٦٩ = هـ ١٣٨٩ ،األولى الطبعة - المنورة المدینة ،السلفیة المكتبة - عثمان

 ّ    علي بن أحمد الفضل  ألبيالكبیر الرافعي أحادیث تخریج في الحبیر التلخیص -٢١

 تحقیق عادل - )هـ٨٥٢ :المتوفى (العسقالني حجر نب أحمد بن محمد بن

 ،األولى الطبعة - بیروت ،العلمیة الكتب دار -ّ          علي معوض & الموجود عبد

  .م١٩٨٩  =هـ١٤١٩

 محمد بن الطیب بن محمد ِ                 للقاضي أبي بكرفي تلخیص الدالئل تمهید األوائل -٢٢

عماد الدین  تحقیق - )هـ٤٠٣ :المتوفى(ني المالكي ّ                         بن جعفر بن القاسم الباقال

  .م١٩٨٧ =هـ  ١٤٠٧ ،الطبعة األولى -  لبنان،مؤسسة الكتب الثقافیة - أحمد حیدر

 حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل  ألبيالتهذیب تهذیب -٢٣

 الطبعة - الهند ،النظامیة المعارف دائرة مطبعة - )هـ٨٥٢ :المتوفى (العسقالني

  .هـ ١٣٢٦ ،األولى

 ،البغدادي األموي ُ     عبید بن محمد بن هَّ    الل عبد بكر يبجد وقیام اللیل أل الته-٢٤

 بن جزاء بن مصلح تحقیق - )هـ٢٨١ :المتوفى" ( الدنیا أبي ابن "بـ المعروف

  . م١٩٩٨ ، الطبعة األولى- الریاض ، مكتبة الرشد- الحارثي فدغوش

 بن وسفی الدین جمال الحجاج أبي الرجال أسماء في الكمال تهذیب -٢٥

. د  تحقیق- )هـ٧٤٢ :المتوفى (المزي الكلبي القضاعي یوسف بنا عبدالرحمن

 =هـ  ١٤٠٠ ،األولى الطبعة - بیروت ،الرسالة مؤسسة - معروف عواد بشار

  . م١٩٨٠

 بن إسماعیل بن محمد ألبي إبراهیم األنظار تنقیح لمعاني األفكار توضیح -٢٦



      
 

 

 
 

٣٠٢

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 بن صالح تحقیق - )هـ١١٨٢ :متوفىال( الصنعاني ثم الكحالني الحسني صالح

 = هـ ١٤١٧ ،األولى الطبعة - بیروت،  العلمیة الكتب دار - عویضة بن محمد

  .م ١٩٩٧

 حفص محمود بن أحمد بن محمود طحان  تیسیر مصطلح الحدیث ألبي-٢٧

  .م ٢٠٠٤ = هـ ١٤٢٥ ،الطبعة العاشرة - الریاض ،مكتبة المعارف - النعیمي

ْ      معبد بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد  ألبي حاتمالثقات -٢٨ َ 

 ،آباد بحیدر العثمانیة المعارف دائرة - )هـ٣٥٤ :المتوفى (ُ       البستي الدارمي التمیمي

  . م١٩٧٣ = ـ ه ١٣٩٣ ،األولى الطبعة - الهند

َ             قطلوبغا بن قاسم الدین زین الفداء ألبي الستة الكتب في یقع لم ممن الثقات -٢٩ َ ُْ ْ ُ 

ْ      السو ِ       دونيُّ ْ  سالم بن محمد بن شادي: تحقیق - )هـ٨٧٩ :المتوفى (الحنفي الجمالي ُ

 الطبعة - الیمن صنعاء ،اإلسالمیة والدراسات للبحوث النعمان مركز - نعمان آل

  .م ٢٠١١ = هـ ١٤٣٢ ،األولى

 السعادات المبارك بن يمجد الدین أبِ    لفي أحادیث الرسول جامع األصول -٣٠

تحقیق عبد القادر  - )هـ٦٠٦ :المتوفى( ابن األثیر ،زريمحمد الشیباني الج

 ،الطبعة األولى -  دار البیان& مطبعة المالح &الحلواني  مكتبة -ؤوط ااألرن

  . م١٩٦٩=  هـ ١٣٨٩

 ّ     البر عبد بن محمد بن هَّ    الل عبد بن یوسف عمر جامع بیان العلم وفضله ألبي -٣١

 ابن دار -  الزهیري األشبال أبي  تحقیق- )هـ٤٦٣ :المتوفى (القرطبي النمري

  .م ١٩٩٤ = هـ ١٤١٤ ،األولى الطبعة -السعودیة  ،الجوزي

 ،ثابت بن ّ    علي بن أحمد بكرالجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ألبي  -٣٢

 مكتبة - الطحان محمود. د تحقیق - )هـ٤٦٣ :المتوفى (البغدادي الخطیب

  . م١٩٨٩= ـ  ه١٤٠٣ ، الطبعة األولى- الریاض ،المعارف

 المنذر بن إدریس بن محمد بن الرحمن عبد محمد  ألبيوالتعدیل الجرح -٣٣

 دائرة مجلس طبعة - )هـ٣٢٧ :المتوفى (حاتم أبي ابن ،الرازي الحنظلي التمیمي

  .م ١٩٥٢ = هـ ١٢٧١ ،األولى الطبعة - الهند ،الدكن آباد بحیدر العثمانیة المعارف

َ  َّ َ              َ                              إن  أ ولى الناس بي أ كثرهم علي صالة{ جزء فیه الكالم على حدیث -٣٤ َ َّ َ ََ ْ ُُ َ ْ ِ ِ َّ  بيأل} ِْ

 )هـ ٨٥٢ :المتوفى (العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن ّ  يعل بن أحمد الفضل



      
 

 

 
 

٣٠٣

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 - الریاضب التوحید دار & الجزائر بالفضیلة دار - الجزائري بوشامة رضا تحقیق -

   .م ٢٠٠٩ ،األولى الطبعة

 بن القوي عبد بن العظیم عبدأبي محمد زكي الدین ( جواب الحافظ المنذري -٣٥

 الفتاح عبد تحقیق - عن أسئلة في الجرح والتعدیل ))هـ٦٥٦ :المتوفى(ه َّ    الل عبد

  . هـ١٤١١ ، الطبعة األولى- حلب ،اإلسالمیة المطبوعات مكتب - غدة أبو

ْ                               الحطة في ذكر الصحاح الستة ألبي -٣٦  الطیب محمد صدیق خان بن حسن ِ

 -  بیروت،میةدار الكتب العل - )هـ١٣٠٧ :المتوفى (يَِّ                   ني البخاري القنوجالحسی

  .م ١٩٨٥  =هـ ١٤٠٥ ،الطبعة األولى

 )الحدیث علوم في رسائل أربع ضمن( والتعدیل الجرح في قوله دَ  مَ  تْ  عُ  ی ْ  نَ  م رْ  كِ  ذ -٣٧

ْ        قایماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هَّ    الل عبد يأب الدین شمسِ  ل  :فىالمتو (الذهبي َ

 ،الرابعة الطبعة - بیروت ،البشائر دار - غدة أبو الفتاح عبد تحقیق - )هـ٧٤٨

  .م ١٩٩٠  =هـ ١٤١٠

 عبد بن الحسین بن الرحیم عبد الدین زین الفضل ألبي االعتدال میزان ذیل -٣٨

 عبد أحمد عادل & معوض محمد علي تحقیق - )هـ٨٠٦ :المتوفى (العراقي الرحمن

  .م ١٩٩٥ = هـ ١٤١٦ ،األولى الطبعة - بیروت ،العلمیة الكتب دار - الموجود

 محمد بن الحي عبد محمد ألبي الحسنات والتعدیل الجرح في والتكمیل الرفع -٣٩

 أبو الفتاح عبد تحقیق - )هـ١٣٠٤ :المتوفى (الهندي اللكنوي األنصاري الحلیم عبد

  .هـ ١٤٠٧ ،الثالثة الطبعة - حلبب اإلسالمیة المطبوعات مكتب - غدة

 هَّ    الل عبد يأب الدین شمسِ    لْ  مُ  هَّ  دَ  ر یوجب ال بما فیهم مَّ       المتكل الثقات الرواة -٤٠

ْ        قایماز بن عثمان بن أحمد بن محمد  محمد  تحقیق- )هـ٧٤٨ :المتوفى (الذهبي َ

 = هـ ١٤١٢ ،األولى الطبعة - بیروت ،اإلسالمیة البشائر دار - الموصلي إبراهیم

  .م ١٩٩٢

ِّ      الذب فيم  الروض الباس-٤١ ْ    عن ِّ ِ      سنة َ َّ ّ                    أبي عبد الله عز الوزیر بن الالقاسم أبي ُ َّ

 )هـ٨٤٠ :المتوفى (القاسمي الحسني المرتضى بن ّ    علي بن إبراهیم بن محمد الدین

 ، الطبعة األولى- مكة المكرمة ،الفوائد عالم دار - العمران محمد بن ّ    علي  تحقیق-

   . هـ١٤١٩

 - )هـ٢٧٣ :المتوفى (القزویني یزید بن محمد هللا عبد  أبيماجه ابن سنن -٤٢



      
 

 

 
 

٣٠٤

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

  . هـ١٣٧٢سنة  - القاهرة ،العربیة الكتب إحیاء دار - الباقي عبد فؤاد محمد تحقیق

َ          الس◌ جستاني األزدي إسحاق بن األشعث بن سلیمان سنن أبي داود -٤٣    ْ ِ ِّ 

 ،العصریة المكتبة - الحمید عبد الدین محیي محمد تحقیق - )هـ٢٧٥ :المتوفى(

  . بدون تاریخ- صیدا

ْ      سورة بن عیسى بن محمد عیسى ألبي الترمذي سنن -٤٤  الضحاك بن موسى بن َ

&  الباقي عبد فؤاد محمد&  شاكر محمد أحمد تحقیق - )هـ٢٧٩ :المتوفى (الترمذي

 ،الثانیة الطبعة - مصر ،الحلبي البابي مصطفى  مكتبة- عوض عطوة إبراهیم

  .م ١٩٧٥ = هـ ١٣٩٥

ِ               الخسروجردي ّ    علي بن الحسین بن أحمدِ                          الكبرى للبیهقي أبي بكر  السنن-٤٥ ْ َْ ُ 

 الكتب دار - عطا القادر عبد محمد تحقیق - )هـ٤٥٨ :المتوفى (الخراساني

  .م ٢٠٠٣ = هـ ١٤٢٤ ،الثالثة الطبعة - بیروت ،العلمیة

 بن شعیب بن أحمد الرحمن عبد أبي :)السنن من المجتبى( سنن النسائي -٤٦

 مكتب - غدة أبو الفتاح عبد تحقیق - )هـ٣٠٣ :المتوفى (راسانيالخ علي

  . م١٩٨٦ =هـ  ١٤٠٦ ،الثانیة الطبعة - حلب ،اإلسالمیة المطبوعات

 إبراهیم بن عبد الله الختلي(  سؤاالت ابن الجنید-٤٧
                               ّ
ُِّ ُ ْ  بن یحیىِ    ل)هـ٢٧٠ المتوفى ،َّ

 :المتوفى ،بغداديال بالوالء المري عون بن معین بن یحیىّ           أبي زكریا ( معین

 الطبعة - المنورة المدینة ،الدار مكتبة - سیف نور محمد حمد تحقیق أ- )هـ٢٣٣

  .م ١٩٨٨  =هـ ١٤٠٨ ،األولى

 بن أحمد َّ             أبي عبد الله(إلمام أحمد ِ    ل)هـ٢٧٥المتوفى ( سؤاالت أبي داود -٤٨

 - منصور محمد زیاد. د تحقیق - )هـ٢٤١ :المتوفى ،الشیباني حنبل بن محمد

  . هـ١٤١٤ ، الطبعة األولى- المنورة المدینة ،والحكم العلوم مكتبة

 يأب( ِ         ◌ لدارقطني ِ    ل)هـ٤١٢ :المتوفى( السلميأبي عبد الرحمن سؤاالت  -٤٩

 نِ  م فریق: تحقیق - )هـ٣٨٥ :المتوفى ،البغدادي أحمد بن عمر بن ّعلي الحسن

 الرحمن عبد بن لدخا.د & الحمید اهللا عبد بن سعد .د وعنایة بإشراف الباحثین

  .هـ ١٤٢٧ ،األولى الطبعة - السعودیة ،دار األلوكة - الجریسي

 بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد يأب الدین شمسِ  ل النبالء أعالم سیر -٥٠

ْ        قایماز  الشیخ بإشراف المحققین من مجموعة  تحقیق- )هـ٧٤٨ :المتوفى (الذهبي َ



      
 

 

 
 

٣٠٥

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

  .م١٩٨٥ = هـ ١٤٠٥ ،الثالثة الطبعة -ت  بیرو،الرسالة مؤسسة - األرناؤوط شعیب

إبراهیم بن لبرهان الدین أبي إسحاق  علوم ابن الصالح ْ  نِ  م الشذا الفیاح -٥١

 صالح فتحي هلل تحقیق - )هـ٨٠٢: المتوفى( الشافعي يموسى بن أیوب األبناس

  .م ١٩٩٨  =هـ ١٤١٨ ،الطبعة األولى - الریاض ،مكتبة الرشد -

 بنا الرحیم عبد الدین زین الفضل  ألبي)العراقي ألفیة( كرةوالتذ التبصرة شرح -٥٢

 -  )هـ٨٠٦ :المتوفى (العراقي إبراهیم بن بكر أبي بن الرحمن عبد بن الحسین

 -  بیروت ،العلمیة الكتب دار - فحل یاسین ماهر & الهمیم اللطیف عبد تحقیق

  .م ٢٠٠٢ = هـ ١٤٢٣ ،األولى الطبعة

ا ّ       زكری ألبي)شرح صحیح مسلم بن الحجاجالمنهاج ( شرح صحیح مسلم -٥٣

 ،دار إحیاء التراث العربي - )هـ٦٧٦ :المتوفى(محیي الدین یحیى بن شرف النووي 

  . هـ١٣٩٢ ،الطبعة الثانیة - بیروت

  شروط األئمة الستة ألبي الفضل محمد بن طاهر بن علي القیسراني المقدسي -٥٤
 
                                                                    ّ

ِ
َ ّ

 القاهرة ،ِ                         المكتبة األزهریة للتراث-كوثري  تحقیق محمد زاهد ال- )هـ٥٠٧ :المتوفى(

  . م٢٠٠٥ ، بدون طبعة-

َ                       شعب اإلیمان ألبي بكر -٥٥ ِ                        خسروجردي الخراساني ْ     الّ                      أحمد بن الحسین بن عليُ ْ َْ ُ

مكتبة  -  الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد تحقیق- )هـ٤٥٨ :المتوفى(البیهقي 

  . م٢٠٠٣ = هـ ١٤٢٣ ، األولىالطبعة - الریاض ،الرشد

 ع هَّ    الل رسول أمور من المختصر الصحیح المسند الجامع( صحیح البخاري -٥٦
 :المتوفى( الجعفي البخاري إسماعیل بن محمدَّ                ألبي عبد الله )وأیامه وسننه

 -  بیروت،النجاة طوق دار - الناصر ناصر بن زهیر محمد تحقیق - )هـ٢٥٦

  .هـ ١٤٢٢ ،األولى الطبعة

 رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحیح مسندال )مسلم صحیح( -٥٧

 - )هـ٢٦١ :المتوفى (النیسابوري القشیري الحجاج بن مسلم ألبي الحسین ع هَّ    الل

 ،الطبعة األولى - بیروت - العربي التراث إحیاء دار - الباقي عبد فؤاد محمد تحقیق

  . م١٩٥٥

 المكي موسى بن وعمر بن محمد جعفر يأبالضعفاء الكبیر للعقیلي  -٥٨

 - بیروت ،العلمیة المكتبة - قلعجي أمین المعطي عبد تحقیق - )هـ٣٢٢ :المتوفى(



      
 

 

 
 

٣٠٦

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

  .م ١٩٨٤ = هـ ١٤٠٤ ،األولى الطبعة

 ّ    علي بن شعیب بن أحمد الرحمن عبد يأبِ                              الضعفاء والمتروكون للنسائي -٥٩

 - حلب ،الوعي دار - زاید إبراهیم محمود تحقیق -) هـ٣٠٣ :المتوفى( الخراساني

  .هـ ١٣٩٦ ،األولى الطبعة

 السبكي الدین ّ    تقي بن الوهاب عبد الدین تاجِ    لطبقات الشافعیة الكبرى -٦٠

 محمد الفتاح عبد. د  &الطناحي محمد محمود. د تحقیق - )هـ٧٧١: المتوفى(

  .هـ ١٤١٣ ،الثانیة الطبعة - مصر ،هجر دار - الحلو

 الخیر محمد بن عبد يشمس الدین أبِ    لیةفي علم الروا الغایة في شرح الهدایة -٦١

 عائش يق أبیحق ت- )هـ٩٠٢: المتوفى(الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي 

  .م ٢٠٠١ ،الطبعة األولى -  مصر،مكتبة أوالد الشیخ للتراث - عبد المنعم إبراهیم

 بن محمد بن ّ  يعل بن أحمد الفضل بيأل البخاري صحیح شرح فتح الباري -٦٢

 بن اهللا عبد بن العزیز عبد تعلیق - )هـ ٨٥٢ :المتوفى (العسقالني حجر بن أحمد

  . هـ١٣٧٩ ،األولىالطبعة  - بیروت ،المعرفة دار - باز

ا ّ                  ا بن محمد بن زكریّ                        زین الدین أبي یحیى زكریِ    ل بشرح ألفیة العراقي فتح الباقي-٦٣

  ماهر الفحل&عبد اللطیف همیم  تحقیق -  )هـ٩٢٦ :المتوفى(األنصاري السنیكي 

  .م ٢٠٠٢ =هـ  ١٤٢٢ ،الطبعة األولى - بیروت ،دار الكتب العلمیة -

 محمد الخیر يأب الدین شمس  تألیف،لعراقيِ  ل الحدیث لفیةأ بشرح المغیث فتح -٦٤

 :المتوفى (السخاوي محمد بن عثمان بن بكر أبي بن محمد بن الرحمن عبد بن

 ،األولى الطبعة - مصر ،سنةال مكتبة - ّ    علي حسین ّ    علي تحقیق - )هـ٩٠٢

  .م ٢٠٠٣ = هـ١٤٢٤

 :المتوفى( الجعفي البخاري إسماعیل بن محمد َّ     الله عبد ألبي اإلمام خلف القراءة -٦٥

 ،األولى الطبعة - القاهرة ،السلفیة المكتبة - الثوري الرحمن فضل تحقیق - )هـ٢٥٦

  .م ١٩٨٠ = هـ ١٤٠٠

محمد بن إبراهیم بن یوسف  الدین ِ       لرضيفي صفوة علوم األثرقفو األثر  -٦٦

 - )هـ٩٧١: المتوفى("  ابن الحنبلي " المعروف بـ،الحنفي الحلبي القادري التاذفي

 ، الثانیةالطبعة -  حلب،مكتبة المطبوعات اإلسالمیة - عبد الفتاح أبو غدةتحقیق 

  .هـ ١٤٠٨



      
 

 

 
 

٣٠٧

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

 سعید مدمح بن الدین جمال محمدِ    لالحدیث مصطلح فنون ْ  نِ  م قواعد التحدیث -٦٧

 - بیروت ،العلمیة الكتب دار - )هـ١٣٣٢ :المتوفى (القاسمي قّ     الحال قاسم بن

  . م١٩٧٩ ،الطبعة األولى

 - )هـ١٣٩٤ :المتوفى(ِ                              للتهانوي ظفر أحمد العثماني  قواعد في علوم الحدیث-٦٨

 ، الطبعة األولى- حلب ، مكتب المطبوعات اإلسالمیة-تحقیق عبد الفتاح أبو غدة 

  . هـ١٣٩٩

 - )هـ٣٦٥ :المتوفى( الجرجاني ّ    عدي بن أحمد ألبي الرجال ضعفاء في الكامل -٦٩

 بیروت ،العلمیة الكتب دار - معوض محمد ّ  علي & الموجود عبد أحمد عادل تحقیق

  .م ١٩٩٧ = هـ ١٤١٨ ،األولى الطبعة -

 مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد بكر  ألبيالروایة علم في الكفایة -٧٠

 إبراهیم ، السورقي هَّ    الل عبد يأب  تحقیق- )هـ٤٦٣ :المتوفى (البغدادي خطیبال

  . هـ١٣٥٧ - المنورة المدینة ،العلمیة المكتبة - المدني حمدي

 منظور ابن ،ّ  يعل بن مكرم بن محمد  ألبي الفضل جمال الدینالعرب لسان -٧١

 الطبعة - یروتب ،صادر دار - )هـ٧١١ :المتوفى (اإلفریقى الرویفعى األنصاري

  .هـ ١٤١٤ ،الثالثة

 حجر بن أحمد بن محمد بن ّ  يعل بن أحمد الفضل بي ألالمیزان لسان -٧٢

 مؤسسة - الهندب النظامیة رفاالمع دائرة تحقیق - )هـ ٨٥٢ :المتوفى (العسقالني

  .م ١٩٧١=  هـ ١٣٩٠ ،الثانیة الطبعة - بیروت للمطبوعات ياألعلم

بكر محمد بن موسى بن  ألبي ماه من األمكنةما اتفق لفظه وافترق مس -٧٣

 - حمد بن محمد الجاسر تحقیق – )هـ٥٨٤ :المتوفى( عثمان الحازمي الهمداني

  . هـ١٤١٥ ، الطبعة األولى– بیروت ،دار الیمامة

ان بن ّ           محمد بن حب ألبي حاتم ن المحدثین والضعفاء والمتروكینِ            المجروحین م -٧٤

 -  محمود إبراهیم زاید تحقیق – )هـ٣٥٤ :المتوفى (ُ               الدارمي البستي أحمد التمیمي

  .هـ ١٣٩٦ ،الطبعة األولى -  حلب،دار الوعي

محمد ِ    ل) رسالتان في المصطلح:مطبوع ضمن كتاب(المختصر في علم األثر  -٧٥

  عبد اهللا الكافیجي ي أب، الرومي الحنفي محیي الدینبن سلیمان بن سعد بن مسعود
                  َ
ِ

 ،الطبعة األولى -  الریاض،مكتبة الرشد - علي زوینق  تحقی- )هـ٨٧٩ :المتوفى(



      
 

 

 
 

٣٠٨

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

  .هـ ١٤٠٧

 هَّ    الل عبد بن كیكلدي بن خلیل سعید يأب الدین صالحِ    لالمختلطین المختلطین -٧٦

 علي  &المطلب عبد فوزي رفعت. دتحقیق  - )هـ٧٦١ :المتوفى (العالئي الدمشقي

  .م١٩٩٦ = هـ ١٤١٧ ،ألولىا الطبعة - القاهرة ،الخانجي مكتبة - مزید الباسط عبد

 "بـ المعروف ،البغدادي عثمان بن أحمد بن عمر حفص  المختلف فیهم ألبي-٧٧

 -ي القشقر أحمد بن محمد بن الرحیم عبد تحقیق - )هـ٣٨٥ :المتوفى("  شاهین ابن

  .م ١٩٩٩ = هـ ١٤٢٠ ،األولى الطبعة - الریاض ،الرشد مكتبة

 ّ    علي بن محمد بن أحمد ألبي العباس لكبیرا الشرح غریب في المصباح المنیر -٧٨

 بدون - بیروت ،العلمیة المكتبة - )هـ٧٧٠ نحو: المتوفى (الحموي ثم الفیومي

  . م١٩٩٤ ،طبعة

 إسماعیل بن إبراهیم بن أحمد اإلسماعیلي بكر أبي شیوخ أسامي المعجم في -٧٩

 العلوم مكتبة - منصور محمد زیاد. د تحقیق - )هـ٣٧١ :المتوفى (الجرجاني

  . هـ١٤١٠ ،األولى الطبعة  - المنورة المدینة ،والحكم

سلیمان بن أحمد بن أیوب اللخمي الشامي ِ                                     المعجم الكبیر للطبراني أبي القاسم -٨٠

 -دار الصمیعي  - حمدي بن عبد المجید السلفي تحقیق - )هـ٣٦٠ :المتوفى(

  . م١٩٩٤ = هـ ١٤١٥ ، الطبعة األولى-الریاض 

 محمد & القادر عبد حامد & الزیات أحمد &مصطفى إبراهیم :وسیط المعجم ال-٨١

 الطبعة -  القاهرة،مكتبة الشروق الدولیة -القاهرة ب مجمع اللغة العربیة - النجار

  . م٢٠٠٤=  هـ ١٤٢٥ ،الرابعة

 بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد يأب الدین شمسِ  ل المغني في الضعفاء -٨٢

ْ        قایماز  ، دار المعارف-نور الدین عتر .  تحقیق د- )هـ٧٤٨ :وفىالمت (الذهبي َ

  . م١٩٧١=  هـ ١٣٩١ ، الطبعة األولى- حلب 

عثمان بن عبد  ألبي عمرو )معرفة أنواع علوم الحدیث( مقدمة ابن الصالح -٨٣

 -  ماهر یاسین الفحل& عبد اللطیف الهمیم  تحقیق- )هـ٦٤٣ :المتوفى( الرحمن

  . م٢٠٠٢ = هـ١٤٢٣ ،الطبعة األولى -  بیروت،دار الكتب العلمیة

َ                       الملل والنحل ألبي-٨٤ ِّ َ ِ  الشهرستاني أحمد بكر أبى بن الكریم عبد بن محمد الفتح ْ

 -  القاهرة ،الحلبي مؤسسة -تحقیق عبد العزیز محمد الوكیل  - )هـ٥٤٨ :المتوفى(



      
 

 

 
 

٣٠٩

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

  . م١٩٦٨=  هـ ١٣٨٧ ،بدون طبعة

  من تكلم فیه وهو م -٨٥
                     ُ َ
ِ ُ ُ ثَ  وْ

 محمد اهللا عبد يأب الدین شمسِ             الح الحدیث ل أو صقَّ  

ْ        قایماز بن عثمان بن أحمد بن  بن هَّ    الل عبد تحقیق - )هـ٧٤٨ :المتوفى (الذهبي َ

 الطبعة - ) هـ١٣٩٨ِ                                  رسالة ماجستیر من جامعة اإلمام سنة ( - الرحیلي هَّ    الل ضیف

 .م ٢٠٠٥ = هـ ١٤٢٦ ،األولي

ِ              خسروجردي ْ     الّ                   بن الحسین بن عليأحمدأبي بكر  ِ                        مناقب الشافعي للبیهقي-٨٦ ْ َْ ُ

 ،مكتبة دار التراث - السید أحمد صقر تحقیق - )هـ٤٥٨ :المتوفى(الخراساني 

  . م١٩٧٠ = هـ ١٣٩٠ ،الطبعة األولى - القاهرة

 -  الكویت ،اإلسالمیة والشئون األوقاف وزارة -  الموسوعة الفقهیة الكویتیة-٨٧

  .هـ ١٤٢٧ ، األولىالطبعة

 أحمد بن محمد اهللا عبد يأب الدین شمسِ    لالحدیث مصطلح علم في ظةالموق -٨٨

ّ     غدة أبو الفتاح عبد تحقیق - )هـ٧٤٨ :المتوفى (الذهبي مازایق بن عثمان بن ُ  - 

  .هـ ١٤١٢ ،الثانیة الطبعة -  بحلب اإلسالمیة المطبوعات مكتبة

 بن أحمد بن دمحم هَّ    الل عبد يأب الدین شمسِ  ل الرجال نقد في االعتدال میزان -٨٩

 دار - البجاوي محمد علي تحقیق - )هـ٧٤٨ :المتوفى( الذهبي مازقای بن عثمان

  .م ١٩٦٣ = هـ ١٣٨٢ ،األولى الطبعة - بیروت ،المعرفة

 بن محمد بن علي بن أحمد الفضل ألبي الفكر نخبة توضیح في نزهة النظر -٩٠

 مطبعة - عتر دینال نور  تحقیق- )هـ٨٥٢ :المتوفى (العسقالني حجر بن أحمد

  .م ٢٠٠٠ = هـ ١٤٢١ ،الثالثة الطبعة - دمشق ،الصباح

 هَّ    الل عبد بن محمد الدین بدر هَّ    الل عبد  ألبي النكت على مقدمة ابن الصالح-٩١

 محمد بن العابدین زین. دتحقیق  - )هـ٧٩٤ :المتوفى (الشافعي الزركشي بهادر بن

  .م ١٩٩٨=  هـ ١٤١٩ ،األولى لطبعةا -  الریاض ،السلف أضواء مكتبة -  فریج بال

 ُ     شهبة أبو سویلم بن محمد بن محمدِ                                 الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث ل-٩٢

  . بدون تاریخ،بدون طبعة - القاهرة ،العربي الفكر دار - )هـ١٤٠٣ :المتوفى(



      
 

 

 
 

٣١٠

 إلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 األسـباب املانعـة مـن 
                    ْ
 قبول الطعن يف الراوي ِ

  فهرس املوضوعات

  

                                                 ...............................................          ..........    ....       المقدمــــة

   :       بالراوي          والتعریف   ،        والتعدیل       الجرح    علم  ب       تعریف  ال   :    األول        المبحث

                ..............    ....      بإیجـاز                          تعریف بعلم الجرح والتعـدیل   ال   :           المطلب األول

ْحكـــم الجـــرح   :             المطلـــب الثـــاني ُ         ْ                 ..............  ..        ........              وشـــروط الناقـــد ،ُ

     ...                ................                 .................               التعریــف بــالراوي   :  لــث           المطلــب الثا

   :                موانع قبول الجرح   :      الثاني       المبحث 

                                                                 ...............................................................     تمهید

  ....................إلى الناقد الجارحالراجعة األسباب  :المطلب األول

  ........................إلى الراويالراجعة األسباب  :المطلب الثاني

  ........................إلى الجرحالراجعة ألسباب ا :لثالمطلب الثا

  .............................................................الخاتمة

  ............................................َْ                      ثبت المصادر والمراجع

   ................................................فهرس الموضوعات
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