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  ةـــاملقدم

ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن ، الحمد هللا نحمده ونستعینه ونستغفره
 وأشهد أن ،ومن یضلل فال هادي له، ال مضل له اهللا فمن یهده، سیئات أعمالنا

 صلى اهللا -  عبده ورسوله ا ًوأشهد أن محمد، ال إله إال اهللا وحده ال شریك له
   .-علیه وعلى آله وصحبه وسلم 

  : موضوع البحث وأهميته
یحبه ، وأنفع العلوم النافعة، من أفضل العلوم الفاضلةیعد علم الحدیث 

وال یكرهه من الناس إال ، ویعنى به محققو العلماء وكملتهم، همذكور الرجال وفحول
، ولما كان ثابت السنن واآلثار": قال الخطیب البغدادي ،)١(رذالتهم وسفلتهم

ومركز ، ملجأ المسلمین في األحوال، روصحاح األحادیث المنقولة واألخبا
ثبات لإلیمان إال وال ، باستعمالها إالالمؤمنین في األعمال؛ إذ ال قوام لإلسالم 

ولزم الحث على ما عاد بعمارة ، وجب االجتهاد في علم أصولها، بانتحالها
صوص فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط ن": ابن رجب وقال ،)٢("سبیلها

والتقید في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعین ، الكتاب والسنة وفهم معانیها
یث وفیما ورد عنهم من الكالم في مسائل الحالل وتابعیهم في معاني القرآن والحد

واالجتهاد على تمییز صحیحه من ، والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغیر ذلك
وفي ذلك كفایة ، اًثم االجتهاد على الوقوف على معانیه وتفهمه ثانی، ًسقیمه أوال
 أراد جمع ویحتاج من":  وقال،)٣("وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل، لمن عقل

فمن ، وذلك بمعرفة الجرح والتعدیل والعلل، كالمهم إلى معرفة صحیحه من سقیمه
وال یثق بما عنده من ، ویلتبس حقه بباطل، لم یعرف ذلك فهو غیر واثق بما ینقله

  .)٤("ذلك

                                                 

عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدین المعروف بابن ، )٥ص(مقدمة ابن الصالح  )١(

 ،دار الفكر، سوریا، دار الفكر المعاصر.ط، نور الدین عتر/، تحقیق)هـ٦٤٣(الصالح 

دثات والعبارة تعم الرجال والنساء ویدل علیه المح، م١٩٨٦هـ ، ١٤٠٦، لبنان، بیروت

  .من الصحابیات والتابعیات 

، أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطیب البغدادي، )٣ص(الكفایة في علم الروایة  )٢(

إبراهیم حمدي ، أبو عبداهللا السورقي/، السعودیة، تحقیق المدینة المنورة،المكتبة العلمیة.ط

  .المدني

  .د بن ناصر العجميتحقیق محم) ١٥٠ص(بیان فضل علم السلف على علم الخلف  )٣(

  .)١٤٨ص(المصدر السابق  )٤(
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، والكالم على الرواة، باب من أبواب الجرح والتعدیل في ویأتي هذا البحث
ولقد ، وهي جهة الضبط والحفظ، م على الرواةمن جهة من أهم جهات الكال

ًانتقلت السنة النبویة في طورها األول دون تدوین اعتمادا على ذاكرة الرواة 
فلم یهتم المجرحون والمعدلون بأمیة الراوي أو بإجادته للقراءة والكتابة ، وحفظهم

  حیث كان أساس الحكم على الرواة هو الضبط، في جرحهم وتعدیلهم للرواة
 سوء الحفظ وخفة الضبطبین ومن جهة بمعناه العام حیث ال تعلق بین األمیة 

  . من جهة أخرى 
وعالقة ، ومن هنا تكمن أهمیة البحث في دراسة األمیة ومن وصف بها

  . ذلك بجرح وتعدیل الرواة وتصحیح وتعلیل مرویاتهم
  :أهداف الدراسة

  :جاءت هذه الدراسة لبیان ما یلي
  .بط الصدر في نقل السنة النبویةالكشف عن أهمیة ض -١
  .بیان عالقة توثیق السنة باألداء والسماع -٢
وتطبیق ذلك على الرواة في الكتب ، تعریف األمیة ووضع ضابط لها -٣

  .الستة
  .حصر الرواة األمیین ومرویاتهم في الكتب الستة -٤
ًعرض أقوال النقاد واألئمة في الرواة األمیین جرحا وتعدیال مع  -٥ ً

  .الترجیح
  .ة أثر األمیة في تضعیف الراوي والمرويمعرف -٦

  : تساؤالت الدراسة
في هذا لى اإلجابة عن عدة تساؤالت مهمة كما تهدف الدراسة إ

  :الجانب
  هل ضبط الراوي مؤثر في جرح الراوي وتعدیله؟ -١
  ًالوصف باألمیة سببا في جرح الراوي؟یعد هل  -٢
  .هل روى األئمة الستة للرواة الموصوفین باألمیة؟ -٣
  :ج واالجراءاتالمنه

من خالل  )٢(النقديو )١(يالتحلیلالمنهج  یناعتمدت الدراسة على منهج
                                                 

ًالمنهج التحلیلي یقوم الباحث من خالله بالوقوف عند مفردات بحثه محلال وواصفا وكاشفا  )١( ً ً

انظر مناهج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي، ط وكالة المطبوعات "عن جمیع أجزائها 

  ". م١٩٧٧بالكویت، الثالثة 

دي إلى حد كبیر على التدلیل المنطقي للوصول إلى حلول ونتائج یعتمد المنهج النق )٢(

ط وكالة - انظر اصول البحث العلمي ومناهجه، أحمد بدر"لمقدمات تم مناقشة جزیئاتها 

  ."م١٩٨٢السادسة -المطبوعات، الكویت
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  : الخطوات اآلتیة
  .الوقوف على تعریف األمیة في الكتاب والسنة واللغة -١
  .حصر المسائل الحدیثیة المتعلقة باألمیة -٢
  .حصر الرواة األمیین قدر اإلمكان -٣
  .ًوتعدیالًجمع أقوال النقاد في الرواة األمیین جرحا  -٤
الحكم على مرویات الرواة األمیین قدر اإلمكان مما یثبت تأثیر  -٥

  . األمیة على مرویات الرواة
  :الدراسات السابقة

ً ـ دراسة أو بحثا وقف وقفة خاصةيِ ـ في حدود بحثُأعلمال  ً ًَ ْ َ ََ َ اة  عند الروً
ًاألمیین جمعا تخریجا ودراسة  جرح تأثیرها علىكما لم یتعرض بحث لألمیة و، ً

  .الرواة وتعدیلهم
  :ثـة البحــخط

اقتضت طبیعة هذه الدارسة ومنهج البحث فیها تقسیمها إلى فصلین 
ویلي الدراسة الخاتمة ،  ثم تمهیدأحدهما نظري والثاني تطبیقي تسبقهما المقدمة

ثم ، ثم ذكر المصادر والمراجع التي اعتمدت علیها الدراسة، وأهم النتائج
  :لتاليالفهارس على النحو ا

 وأهدافه، وأسباب اختیاره، وقد اشتملت على بیان أهمیة الموضوع: المقدمة ،
التي سار ، وعرض عام لخطة الدراسة وذكر الضوابط المنهجیة

  .علیها الباحث في كتابة البحث
 المعنى -  األمیة في القرآن الكریم والسنة النبویة واللغةالوصف ب :التمھید

  .والداللة
 اسة النظریة الدر: الفصل األول  

  وسائله وعالقته بأمیة الرواة عند المحدثین– أقسامه –الضبط مفهومه 
  : تم تقسیمه إلى مبحثین كالتاليقد  و

   وسائله-  أقسامه- الضبط مفهومه :المبحث األول
  الوصف باألمیة عند المحدثین :المبحث الثاني

 الدراسة التطبیقیة : الفصل الثاني  
  . - دراسة أحوالهم ومرویاتهم–لستة الرواة األمیون في الكتب ا - 

 وتم ذكر فیها أهم ما توصل إلیه البحث من نتائج:الخاتمة . 
 أهم النتائج والمصادر والمراجع.  
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  متهيد
  األمية يف القرآن الكريم والسنة النبوية واللغةالوصف ب

  -المعنى والداللة- 
عدم قبول و ي القرآن والسنة دالالت تنقیص ألم تحمل لفظة األمیة ف

 واللغة للوقوف على معناه للموصوف وإلثبات ذلك سنتتبع اللفظ في القرآن والسنة
  . ومعرفة دالالته من جهة أخرى ،من جهة

  :األمية في القرآن الكريم: أوًال
  :وهي،  في القرآن الكریم في ست آیات بیناتاألمیةوردت 

ل وصف بهذا الوصف وال یعلم هللا رسو،  قول اهللا تعالى في وصف النبي -١
 ] :)١(غیر نبینا محمد               

                      

                           

                             

                Z ]١٥٧ :األعراف.[  
  ] :تعالى وقوله -٢                      

                           

                      Z 
  ].١٥٨: األعراف[

"  لألميقیلوأرى أنه  ،هو الذي ال یكتب: عند العرب األمي«:الطبريقال 
ألن الكتاب كان في الرجال دون ، "أمه " ؛ نسبة له بأنه ال یكتب إلى"أمي 
،  في جهله بالكتابة-ه إلى أم- َفنسب من ال یكتب وال یخط من الرجال ، النساء

، "إنا أمة أمیة ال نكتب وال نحسب :" من قوله كما ذكرنا عن النبي ، دون أبیه
   ]: وكما قال                  

                Z ]٢(»]٢:  الجمعة(.  
 ﴿:قوله تعالى« :وقال البغوي         ﴾

ال یكتب ، �هو نبیكم كان أمیا: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما. وهو محمد 
وهو " إنا أمة أمیة ال نكتب وال نحسب :" وقال النبي . وال یقرأ وال یحسب

أصله ، هو منسوب إلى أمته: وقیل. هو على ما ولدته أمهأي ، منسوب إلى األم

                                                 

أحمد محمد شاكر مؤسسة الرسالة، بیروت، /، تحقیق)١٣/١٦١(قاله الطبري في تفسیره ) ١(

  .م٢٠٠٠ هـ ، ١٤٢٠، لطبعة األولىلبنان، ا

  ).٢/١٥٩(تفسیر الطبري ) ٢(
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هو : وقیل، كما سقطت في المكي والمدني، أمتي فسقطت التاء في النسبة
  .)١(»منسوب إلى أم القرى وهي مكة

َّاألمي:" قوله تعالى«:)٢(القرطبيقال  ِّ ُ التي ، هو منسوب إلى األمة األمیة" ْ
وقال ابن . قال ابن عزیز، ة وال قراءتهالم تتعلم الكتاب، هي على أصل والدتها
قال اهللا ، أمیا ال یكتب وال یقرأ وال یحسب كان نبیكم : عباس رضي اهللا عنه

] :تعالى                    Z 
أمة إنا «:قال وروي في الصحیح عن ابن عمر عن النبي ]. ٤٨: العنكبوت[

، إلى مكة أم القرى نسب النبي : وقیل. )٣(الحدیث» أمیة ال نكتب وال نحسب
  .)٤(»ذكره النحاس
إما : العامة على ضم الهمزة نسبة} األمي {:قوله« : الحلبيالسمینوقال 

ومنه ، وذلك ألن العرب ال تحسب وال تكتب، وهي ُأمة العرب، ُاألمةإلى 
وهو مصدر ، َِّ األمإلىٕواما نسبة  ،» نحسبإنا أمة أمیة ال نكتب وال« :الحدیث
َُّأم یؤم َُّ أن هذا النبي الكریم مقصود لكل : والمعنى على هذا، قصد یقصد: أي، َ

إنه من : وقد یقال. َاألمي بفتح الهمزة: وفیه نظر؛ ألنه كان ینبغي أن یقال. أحد
، وهي مكة أم القرى إلىٕواما نسبة ، وسیأتي أن هذا قراءة لبعضهم. نسبتغییر ال

وقرأ ؛ األم؛ كأن الذي ال یقرأ وال یكتب على حالة والدته من أمهإلىٕواما نسبة 
كما ، وخرجها بعضهم على أنه من تغییر النسب، بفتح الهمزة» األمي«یعقوب 

َّقالوا في النسب إلى ُأمیة وخرجها بعضهم على أنها نسبة إلى األم وهو . ََأموي: َ
ًوقد تقدم ذكر ذلك أیضا في القراءة ،  والسدادالذي هو على القصد: أي، القصد

                                                 

محمد عبد اهللا النمر ، عثمان جمعة ضمیریة ،  /، تحقیق)٢٨٨ / ٣(تفسیر البغوي ) ١(

، سلیمان مسلم الحرش دار طیبة للنشر والتوزیع، السعودیة، الریاض، الطبعة الرابعة

  . م١٩٩٧ هـ ، ١٤١٧

ْ أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین هو أبو عبد اهللا محمد بن) ٢(
القرطبي، أندلسي من أهل فرطبة أنصاري، من كبار المفسرین، اشتهر بالصالح والتعبد، 

وبها توفي ) شمالي أسیوط ، بمصر(رحل إلى المشرق وستقر بمنیة ابن الخصیب 

، )٢/٨(قراء ، طبقات ال)٤٠٦ص(اج المذهب بالدی: انظر ترجمته في. هـ٦٧١سنة

  ).٦/٢١٨(، واألعالم للزركلي )٢/٦٩(طبقات المفسرین 

كتاب الصیام، باب وجوب ) ١٠٨٠/١٥(، ومسلم )١٩١٣(أخرجه البخاري . متفق علیه)٣(

  .صوم رمضان لرؤیة الهالل والفطر لرؤیة الهالل

صریة، ٕأحمد البردوني وابراهیم أطفیش دار الكتب الم/، تحقیق)٢٩٨ / ٧(تفسیر القرطبي  )٤(

  . م١٩٦٤هـ ، ١٣٨٤، القاهرة، الطبعة الثانیة
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فقد تحصل أن كال من القراءتین یحتمل أن تكون مغیرة من . الشهیرة
األمیة إلى عدم القراءة والكتابة ولیس   إلى ردیذهبونفكل المفسرین ؛ )١(»ىاألخر

 فیها نوع تنقیص ظاهر في اآلیات ویتضح ذلك من خالل وصف النبي 
فات یستحیل أن تكون في موضع  وسط وصفه بمجموعة من الصباألمیة فقد أتى

الصفة  : في هذه اآلیة بصفات تسعًإنه تعالى وصف محمدا " قال الرازيالذم؛
وقد اختص هذا اللفظ بحسب العرف بمن أرسله اهللا إلى ، ًكونه رسوال: األولى

  .الخلق لتبلیغ التكالیف
  .نه رفیع القدر عند اهللا تعالىوهو یدل على كو، � كونه نبیا:الثانیةالصفة 

األمي الذي هو على صفة أمة معنى : قال الزجاج. �كونه أمیا: الصفة الثالثة
 ؛»إنا أمة أمیة ال نكتب وال نحسب « :علیه الصالة والسالمقال ، العرب

والنبي علیه الصالة والسالم ، ونأقریفالعرب أكثرهم ما كانوا یكتبون وال 
وكونه : قال أهل التحقیق، �ب وصفه بكونه أمیافلهذا السب، كان كذلك

   :�أمیا بهذا التفسیر كان من جملة معجزاته وبیانه من وجوه
ً أنه علیه الصالة والسالم كان یقرأ علیهم كتاب اهللا تعالى منظوما مرة بعد :األول

والخطیب من العرب ، وال تغییر كلماته، من غیر تبدیل ألفاظه، أخرى
 ثم أعادها فإنه البد وأن یزید فیها وأن ینقص عنها ًإذا ارتجل خطبة

ثم إنه علیه الصالة والسالم مع أنه ما كان یكتب وما ، بالقلیل والكثیر
فكان ذلك . كان یقرأ یتلو كتاب اهللا من غیر زیادة وال نقصان وال تغییر

 ] ٕوالیه اإلشارة بقوله تعالى، من المعجزات    Z 
  ]. ٦: لىاألع[

ً أنه لو كان یحسن الخط والقراءة لصار متهما في أنه ربما طالع كتب :والثاني
فلما أتى بهذا القرآن ، األولین فحصل هذه العلوم من تلك المطالعة

كان ذلك ، العظیم المشتمل على العلوم الكثیرة من غیر تعلم وال مطالعة
 ] :وهذا هو المراد من قوله، من المعجزات            

                    Z 
  ]. ٤٨: العنكبوت[

ٌ أن تعلم الخط شيء سهل؛ فإن أقل الناس ذكاء وفطنة یتعلمون الخط :الثالث
ثم إنه تعالى ، فعدم تعلمه یدل على نقصان عظیم في الفهم، بأدنى سعي

                                                 

 في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن نالدر المصو، )٤٧٩-٢/٤٧٨(الدر المصون  )١(

أحمد بن محمد الخراط دار القلم، /، تحقیق)هـ٧٥٦(یوسف المعروف بالسمین الحلبي 

  .دمشق، سوریا
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وأعطاه من العلوم والحقائق ما لم یصل إلیه ،  علوم األولین واآلخرینآتاه
ومع تلك القوة العظیمة في العقل والفهم جعله بحیث لم ، أحد من البشر

ًیتعلم الخط الذي یسهل تعلمه على أقل الخلق عقال وفهما فكان الجمع ، ً
ُبین هاتین الحالتین المتضادتین جاریا مجرى الجمع بین الضدین وذلك  ،ً

ُوجار مجرى المعجزات، من األمور الخارقة للعادة ٍ")١(.  
باألمیة التي هي عدم  ًن آیتان وصف فیهما اهللا تعالى نبیه محمدا افهات

وقد أكد اهللا تعالى ذلك في آیة كریمة صریحة في هذا الشأن ، القراءة والكتابة
 ] :فقال تعالى                       

         Z ]وفي حدیث الوحي الذي روته ؛]٤٨: العنكبوت
من الوحي  أول ما بدئ به رسول اهللا : السیدة عائشة رضي اهللا عنها قالت

ثم ، فكان ال یرى رؤیا إال جاءت مثل فلق الصبح، الرؤیا الصالحة في النوم
 اللیالي -  وهو التعبد -فیتحنث فیه ، وكان یخلو بغار حراء، ُالءحبب إلیه الخ

ثم یرجع إلى خدیجة فیتزود ، ویتزود لذلك، ذوات العدد قبل أن ینزع إلى أهله
ما :" قال، اقرأ: فجاءه الملك فقال، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، لمثلها

، اقرأ: فقال،  أرسلنيفأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم:" قال، "أنا بقارئ 
: فقال، فأخذني فغطني الثانیة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، ما أنا بقارئ: قلت
 ] :فقال، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، ما أنا بقارئ: فقلت، اقرأ       

                           Z 
فدخل على خدیجة بنت ، یرجف فؤاده فرجع بها رسول اهللا ، ]٣–١: العلق[

 فزملوه حتى ذهب عنه »زملوني زملوني«:فقال، خویلد رضي اهللا عنها
   .)٢(الحدیث...الروع

  :وهي، واألربع آیات األخرى في وصف غیر النبي 
 +  ,  -  .  /  0  1  2  3   4 ]  :قول اهللا تعالى -١

                                                 

ف بفخر الدین الرازي دار إحیاء محمد بن عمر المعرو) ٣٨١-١٥/٣٨٠(مفاتیح الغیب  )١(

  .التراث العربي، بیروت، لبنان

 أبو البخاري، المغیرة بن إبراهیم بن إسماعیل بن محمد، )٣( البخاري هأخرج. متفق علیه )٢(

باب كیف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا ، ، كتاب اإلیمان ) هـ٢٥٦هـ، ١٩٤ (اهللا عبد

 طوق دار، طبعة الناصر ناصر بن زهیر مدمح/ تحقیق١/٧) ٣(صلى اهللا علیه وسلم 

كتاب اإلیمان، باب ) ١٦٠/٢٥٢(، ومسلم هـ١٤٢٢، أولى . ، بیروت لبنان، طالنجاة

، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، بدء الوحي إلى رسول اهللا 

  .، لبنان بیروت،دار إحیاء التراث العربي.محمد فؤاد عبد الباقي ط/تحقیق
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  6  5Z ]٧٨: البقرة.[  
-ومن هؤالء ،  Z+  ,]  :یعني بقوله جل ثناؤه:" قال الطبري

 ْوَأیَأس أصحاب رسول اهللا ، الیهود الذین قص اهللا قصصهم في هذه اآلیات
´  º  ¹  ¸  ¶  µ    «  ¼   ½  ¾   ] من إیمانهم؛ فقال لهم

 Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿Z ]وكم وهم إذا لق، ]٧٥: البقرة
 یعني - : ثم قال،  ثم أورد ثالثة آثار تبین أن أمیین یعني بهم الیهود–آمنا : قالوا
إنا أمة أمیة ال «:ومنه قول النبي . الذین ال یكتبون وال یقرءون": األمیین"بـ 

قوله :" وقال القرطبي؛)١("رجل أمي بین األمیة : یقال منه، »نكتب وال نحسب
من الیهود : وقیل. من الیهودأي  Z-  .  /  0  1]:" تعالى

منسوب إلى األمة ، ِّواحدهم ُأمي، َمن ال یكتب وال یقرأ: أي، والمنافقین أمیون
ومنه قوله ، األمیة التي هي على أصل والدة أمهاتها لم تتعلم الكتابة وال قراءتها

 ": وقوله تعالى:" وقال البغوي؛)٢("الحدیث"إنا أمة أمیة ال نكتب وال نحسب :
جمع أمي ، أي من الیهود أمیون ال یحسنون القراءة والكتابة , +

لم یتعلم كتابة وال قراءة ، منسوب إلى األم؛ كأنه باق على ما انفصل من األم
، الرجل الذي ال یحسن الكتابة: وهو، واألمیون جمع أمي:" وقال ابن كثیر ؛ )٣("

َوابراهیم النخعي، وقتادة، والربیع، قاله أبو العالیة َّ وهو ظاهر في ، وغیر واحد، ٕ
ولهذا في صفات النبي . ال یدرون ما فیه: Z-  .  /]: قوله تعالى

كما قال تعالى،  أنه أمي؛ ألنه لم یكن یحسن الكتابة: [      
              

  Z ]ال ، إنا أمة أمیة:" وقال علیه الصالة والسالم، ]٤٨ :العنكبوت
ال نفتقر في عباداتنا : أي. الحدیث" الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، نكتب وال نحسب

] :وقال تعالى، ومواقیتها إلى كتاب وال حساب        
  Z  ]العرب من ال یكتب وال نسبت : وقال ابن جریر؛ ]٢: الجمعة

ِّیخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبیه  ُ َ")٤(.  

                                                 

  ).٢/٢٥٧(فسیر الطبري ت )١(

  ).٢/٥(تفسیر القرطبي  )٢(

، )هـ٥١٠ت(محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي  )١/١١٤(معالم التنزیل ) ٣(

محمد عبد اهللا النمر ، عثمان جمعة ضمیریة ، سلیمان مسلم الحرش دار طیبة /تحقیق

  .م١٩٩٧-ـ ه١٤١٧،للنشر والتوزیع، السعودیة، الریاض، الطبعة الرابعة

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي ) ١/٣١٠(تفسیر القرآن العظیم ) ٤(

سامي بن محمد سالمة دار طیبة للنشر والتوزیع، السعودیة، /، تحقیق) هـ٧٧٤ت(

  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠ الثانیة،. طالریاض، 
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q  p  o  n  ml  k  j  i    h  g  f  e  ]  :قوله تعالى -٢
  ¡  �~  }   |  {  z  yx  w  v  u  ts   r

£  ¢Z ]٢٠: آل عمران.[  
p  o  ﴿، یا محمد، ﴾n﴿:یعني بذلك جل ثناؤه" :قال الطبري

q﴾: یهود والنصارىمن ال ،﴿r﴾: لذین ال كتاب لهم من مشركي ا
ال كتاب لهم من مشركي واألمیین الذین :" ویقصد الطبري بقوله، )١("العرب

والدلیل . وهم مع هذا ال یكتبون وال یقرأون، الذین ال كتاب لهم منزل: أي"العرب 
وقل " :قال ابن عباس:" على أن هذا مراد أنه أورد أثر ابن عباس بعد هذا فقال

وأورد ابن المنذر ؛)٢("األمیون الذین ال یكتبون: قال، "للذین أوتوا الكتاب واألمیین
، ِعن ابن عباس، "األمیین الذین ال یكتبون : في تفسیر هذه اآلیة قول ابن جریج

والنبي ، واألمیون الذین لم یأتهم األنبیاء بالكتب: قال، األمیین: وقول أبي عبیدة
  .)٣(باألمي الذي ال یكت

w  v  u  t  s     r     q  p  o  n  m  l  ]  :وقوله تعالى -٣
       ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~         }  |  {  z   y  x

   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «Z ]٧٥: آل عمران.[  
أو العرب ، اتفق المفسرون أن المقصود باألمیین في هذه اآلیة هم العرب

وقد أوردنا قبل أنهم سموا أمیین ألنهم ال یكتبون وال . تابینومن لیس من أهل الك
  .یقرأون

   ] :قوله سبحانه وتعالى -٤       
                 
          Z ]٢: الجمعة.[  

، اهللا الذي بعث في األمیین رسوال منهم: یقول تعالى ذكره«:قال الطبري
وقد بینا فیما مضى المعنى . هم العرب: واألمیون، فقوله هو كنایة من اسم اهللا

 في هذا الموضع وبنحو الذي قلنا في األمیین .الذي من أجله قیل لألمي أمي
  .»التأویلقال أهل 

                                                 

  ).٦/٢٨١(تفسیر الطبري  )١(

  ).٦/٢٨٢(تفسیر الطبري  )٢(

أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري ) ١٥٢-١/١٥١( ابن المنذر تفسیر) ٣(

عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، حققه وعلق علیه : ، قدم له األستاذ الدكتور)هـ٣١٩ت(

، أولىط سعد بن محمد السعد دار المآثر، السعودیة، المدینة النبویة، : الدكتور

  .م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣
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  :ًثم أورد عن قتادة أثرا من طریقین

 ]:عن قتادة، من طریق سعید        
Z لیس فیها كتاب یقرءونه، كان هذا الحي من العرب أمة أمیة: قال ،

ًه محمدا رحمة وهدى یهدیهم بهفبعث اهللا نبی ً  ]: عن قتادة، عن معمر، ً
         Z كانت هذه األمة أمیة ال : قال

ًیقرءون كتابا
یعني العرب كانت أمة أمیة ال تكتب وال  «:وقال البغوي؛ )١(

من كتب منهم ، األمیون العرب كلهم: قال ابن عباس:" وقال القرطبي؛)٢(»تقرأ
. األمیون الذین ال یكتبون: وقیل. بَومن لم یكتب؛ ألنهم لم یكونوا أهل كتا

. األمي الذي یقرأ وال یكتب: وروى منصور عن إبراهیم قال. وكذلك كانت قریش
  .)٣("وقد مضى في البقرة 

  :األمية في السنة النبوية: ثانًيا
لداللة ، ورد هذا اللفظ في السنة النبویة بمعناه الذي ورد في القرآن الكریم

  :على النحو التالي، أَعلى من ال یكتب وال یقر
أنه  عن النبي ،  في حدیث عبد اهللا بن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهما-١

مرة : یعني" وهكذا ، الشهر هكذا، وال نحسب، إنا أمة أمیة؛ ال نكتب:" قال
  . )٤(تسعة وعشرین ومرة ثالثین

إنه :" قال أن نبي اهللا   الحدیث في وصف الدجال عن أنس بن مالك -٢ 
ُیهجاه ، وب بین عینیه كفرمكت َّ َ ٌّ كل مؤمن ُأمي أو كاتب- قرؤه  ی- ُ ُّ")٥( ،

                                                 

  ).٣٧٢-٢٣/٣٧١(تفسیر الطبري  )١(

  ).٨/١١١(تفسیر البغوي  )٢(

  ).٩٢-١٨/٩١(تفسیر القرطبي  )٣(

 باب وقل النبي صلى اهللا علیه وسلم - كتاب الصوم – أخرجه البخاري. متفق علیه )٤(

كتاب الصیام، باب وجوب صوم ) ١٠٨٠/١٥(، ومسلم )١٩١٣ (النكتب وال نحسب 

  .رمضان لرؤیة الهالل والفطر لرؤیة الهالل

شعیب /تحقیق ، أحمد بن حنبل، )١٣٣٩٤، ١٣١٤٩، ١٣١٤٥(أخرجه أحمد . صحیح )٥(

-هـ١٤٢٠، الطبعة الثانیة، بیروت، لبنان، مؤسسة الرسالة.ط، األرنؤوط وآخرون

محمد بن ، )اإلحسان-٦٧٩٤( عن سعید بن أبي عروبة وشیبان، وابن حبان ؛م١٩٩٩

َحبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التمیمي، ْ ُ أبو حاتم، الدارمي، البستي َ
عالء الدین الفارسي، المنعوت علي بن بلبان بن عبد اهللا، : ترتیب، )هـ٣٥٤(

= -هـ١٤١٤، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، مؤسسة الرسالة.ط ،)هـ٧٣٩(باألمیر
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، الدجال أعور بعین الشمال:"قال رسول اهللا : قال وعن أبي بكرة 
  . )١("یقرؤه األمي والكاتب، بین عینیه مكتوب كافر

  :معنى األمي في اللغة: ثالًثا
، وفقهاء، ومحدثین، ینلغویین ومفسر، ًال تكاد ترى خالفا بین علماء األمة

وهذه طائفة من أقوال أئمة ،  ال یكتب وال یقرأَیراد بن منعلى أن لفظ األمي 
ال یقرأ وال َمن في اتفاقهم على أن معنى أمي أنه ، اللغة یستدل بها على غیرها

إنما قیل لمن ال «): هـ٢٧٦ت (دیب محمد بن قتیبة قال اإلمام النحوي األ :یكتب
ن یكتب من َّمِو لم یكن م. أي جماعتها، ُنسب إلى أمة العربأمي؛ ألنه : یكتب

َفنسب من ال یكتب إلى األمة، العرب إال قلیل رجل : كما نقول، أمي: فقیل، ُ
العرب : فقیل. ل من ال یكتبثم لزم هذا االسم ك. ننسبه إلى عامة الناس، عامي
  .)٢(»أمیون

، أََرَن قَ بمٌيِّم ُأَّمٕوان َأ: قال الشافعي رحمه اهللا" :وقال أبو منصور الهروي
واألمي في ،  هاهنا الذي ال یحسن قراءة القرانِّيِّمُأراد الشافعي باأل، ُ القارئَادَعَأ

وقال ، )٣(" كانوا أمیینِ العربُوأكثر، َكالم العرب الذي ال یكتب وال یقرأ المكتوب

                                                                                                                     

 البزار الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر أبو، )٧٠٤٤(سعید، والبزار عن  ؛م١٩٩٣=

 وعادل، )٩ إلى ١ من األجزاء حقق (، اهللا زین الرحمن محفوظ/ تحقیق،)هـ ٢٩٢ ت(

 الجزء حقق (الشافعي الخالق عبد وصبري، )١٧ إلى ١٠ من األجزاء حقق (سعد بن

  سنة بدأت (األولى، الطبعة، السعودیة، المنورة المدینة ، والحكم العلوم مكتبة.ط، )١٨

جه أبو یعلى وأخر، قتادة، عن أنس عن سعید، كالهما عن )م٢٠٠٩ وانتهت م،١٩٨٨

 سلیم حسین/تحقیق، التمیمي الموصلي یعلى أبو المثنى بن علي بن أحمد، )٣٠١٦(

 عنم؛ ١٩٨٤ ، هـ١٤٠٤، األولى الطبعة سوریا، دمشق ، للتراث المأمون دار.ط، أسد

، أمي وكاتب: أنه یقرؤه كل مؤمن: وذكر قتادة: معاذ بن هشام عن أبیه عن قتادة، وقال

والحدیث في ، وذكر لنا أنه یقرؤه كل مؤمن أمي وكاتب: قال قتادة) ٣٠٧٣(وفي 

من طریق شعیب بن ) ٢٩٣٣/١٠٣(وأخرجه مسلم ، البخاري ومسلم بدون الشاهد

  . وللحدیث شواهد أخرى، "یقرؤه كل مسلم:" الحبحاب عن أنس بلفظ

 حدثني أبي، عن :عن یحیى بن سعید، عن عیینة، قال) ٢٠٤٠١(أخرجه أحمد . صحیح) ١(

  ).١٣/١٠٠(انظر فتح الباري . أبي بكرة

  .هـ١٣٩٧، مطبعة العاني، بغداد، العراق، الطبعة األولى )١/٣٨٤( غریب الحدیث )٢(

محمد بن أحمد بن األزهر األزهري الهروي ) ١٠٨ص (الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي  )٣(

والشئون اإلسالمیة، الكویت، محمد جبر األلفي وزارة األوقاف . د/أبو منصور، تحقیق

  .هـ١٣٩٩، الطبعة األولى
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 األمة لم یتعلم ِةَقْلِن على خَن ال یكتب أو مَم: واألمي واألمان:" الفیروزآبادي
من ال یكتب ألنه : مان كرماناأل" :وقال، )١("الكتاب وهو باق على جبلته 

ُواألمي الذي ال یكتب:" وقال ابن سیده، )٢("أمي َُ ْ ُّ ِّ ُقال الزجاج. ُ ُّاألمي الذي على : َّ ِّ ُ
ِخلقة األمة ِ َِّ ُ َ ِلم یتعلم الكتاب فهو على جبلته ، ْ

َ َ
َِّ
َ َ")٣(.    

  
  

                                                 

، الهیئة )هـ٨١٧ت(محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، )١٣٩٢ص(القاموس المحیط  )١(

  .المصریة العامة للكتاب

  ).١٥١٨ص(القاموس المحیط  )٢(

، )هـ٤٥٨(أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي ) ١٠/٥٧٧(المحكم  )٣(

  .م٢٠٠٠د هنداوي دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، عبد الحمی/تحقیق
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  الدراسة النظرية: ألولالفصل ا
   وسائله-أقسامه -الضبط مفهومه 

  وعالقته باألمية
  

   وسائله-  أقسامه-الضبط مفهومه: المبحث األول
وهو أحد ، "الضبط": وضع المحدثون عدة شروط لقبول الحدیث منها

هو عبارة عن احتیاط في ": وقد عرفه ابن األثیر بقوله ،)١(شروط الحدیث المقبول
وهو  ،)٢(" والحفظ بعد العلم عند التكلم ، العلم عند السماع: ه طرفانباب العلم ول
: القسم األول،)٣(ثبت حفظ وثبت كتاب: هما ثبتان: قال ابن معین :على قسمین
، )٤(وهو أن یثبت ما سمعه بحیث یتمكن من استحضاره متى شاء : ضبط صدر

وأن ، ث بلفظهلراوي اللفظ إن روى الحدیوالمعتمد عند المحدثین أن یضبط ا
وهو صیانته : ضبط كتاب: القسم الثاني ،یضبط معنى الحدیث إن رواه بالمعنى

                                                 
بدر ، )١/٩٧(، والنكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي )١٢ص( مقدمة ابن الصالح )١(

زین العابدین بن . د/تحقیق، الدین أبي عبد اهللا محمد بن جمال الدین عبد اهللا بن بهادر
هـ ، ١٤١٩ :سنةلطبعة األولى ا، السعودیة،  الریاض،أضواء السلف. ط،محمد بال فریج

أبو الفضل أحمد بن ، )١/٢٣٤(، والنكت على مقدمة ابن الصالح البن حجر )م١٩٩٨
ربیع بن هادي عمیر /، تحقیق)هـ٨٥٢(علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 

عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة .ط، المدخلي
عبد ، )٢/٦٣ (تدریب الراوي، و)م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ : سنةالطبعة األولى، ودیةالسع

مكتبة الریاض .ط ، عبد الوهاب عبد اللطیف/تحقیق، الرحمن بن أبي بكر السیوطي
رضي الدین محمد بن إبراهیم الحلبي ، )١/٤٩(، وقفو األثر )السعودیة،  الریاض،الحدیثة
، سوریا،  حلب،تبة المطبوعات اإلسالمیةمك.ط، عبد الفتاح أبو غدة/تحقیق، الحنفي

سراج الدین عمر ، )٤١ص (المقنع في علوم الحدیث، و)هـ١٤٠٨ :سنةالطبعة الثانیة 
 ،دار فواز للنشر.ط، عبد اهللا بن یوسف الجدیع/تحقیق، بن علي بن أحمد األنصاري

هیم محمد بن إبرا، )٣٣ص (المنهل الروي، و)هـ١٤١٣ :سنةالطبعة األولى ، السعودیة
، سوریا،  دمشق،دار الفكر. ط،محیي الدین عبد الرحمن رمضان. د/تحقیق، بن جماعة

  .)٧٩ص (قواعد التحدیث، و)هـ١٤٠٦ :سنةالطبعة الثانیة 
، دار الكتب "هـ٩٠٢" فتح المغیث شرح ألفیة الحدیث، محمد بن عبدالرحمن السخاوي ت )٢(

مقدمة ابن الصالح، محمد بن ، النكت على ١/٢٩٠هـ ١٤٠٣العلمیة، لبنان، األولى 
تحقیق د زین العابدین بن محمد، أضواء السلف، الریاض، - "هـ٧٩٤"عبد اهللا الزركشي ت

  .٣/٣٣٦- ١٩٩٨األولى 
  ).٢/٣٨(الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطیب البغدادي  )٣(
ر،  نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر، أحمد بن على بن حج)٤(

  .١/٦٩هـ، ١٤٢٢تحقیق عبد اهللا الرحیلي، مطبعة سفیر، الریاض، األولى، -هـ٨٥٢
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 قال الحافظ بن حجر رحمه ”،)١(أن یؤدي منه  لدیه منذ سمع فیه وصححه إلى
  :الرواة الذین للصحیح على قسمین: اهللا
فكان الواحد منهم یتعاهد حدیثه ، قسم كانوا یعتمدون على حفظ حدیثهم -١

وقلة ما عند ، وسهل ذلك علیهم قرب اإلسناد، ًكرر علیه فال یزال مبینا لهوی
حتى كان من یحفظ منهم ألف حدیث یشار إلیه ، الواحد منهم من المتون

ومن هنا دخل الوهم والغلط على بعضهم لما جبل علیه اإلنسان ، باألصابع
  .من السهو والنسیان

، ن علیه وال یخرجونه من أیدیهموقسم كانوا یكتبون ما یسمعونه ویحافظو -٢
إال من تساهل ، وكان الوهم في حدیثهم أقل من القسم األول، ویحدثون منه

أو أخرج كتابه من یده إلى غیره فزاد فیه ، كمن حدث من غیر كتابه، منهم
  .)٢(فتكلم األئمة فیمن وقع له ذلك منهم، ونقص وخفي علیه

ًوقد أضاف ابن األثیر قسما ثالثا من أق ضبط باطن ": سام الضبط هوً
ظاهر : ثم الضبط نوعان" : قال ابن األثیر، من حیث فقه الحدیث، الحدیث
والباطن ضبط معناه من حیث ، فالظاهر ضبط معناه من حیث اللغة، وباطن

هو ، طلق الضبط الذي هو شرط في الراويوم، لشرعي به وهو الفقهتعلق الحكم ا
نقل الخبر المعنى فیلحقه تهمة تبدیل  زًالضبط ظاهرا عند األكثر ألنه یجو

  .)٣(" قبل الحفظ أو قبل العلم حین سمعالمعنى بروایته
  : وسائل الضبط

من خالل ما سبق یتبین أن رواة الحدیث استخدموا ثالث وسائل لتحمل 
  :الحدیث

  االعتماد على الحفظ: الوسيلة األولى
تام وعدم الغفلة مع التیقظ ال ،وا یحفظون ما یتحملونه من الحدیثفكان

 ،ومراجعة حفظه، ثم یواظبون على مداومة مذاكرته، واالنشغال حال التحمل
ال " لذا اشترطوا في الراوي أن ،سمعوهحتى یؤدونه كما ، مخافة النسیان أو الوهم

  .)٤("من حفظه المختل فیخطئ......  لئالًیكون مغفال غیر یقظ
ضبط وكفضیلة ال تعادلها اهتمام العلماء بالحفظ كوسیلة أساسیة في ال

                                                 
، توضیح األفكار ١/٦٩ نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر ، )١(

تحقیق محمد محیي -هـ١١٨٢لمعاني تنقیح األنظار، محمد بن إسماعیل الصنعاني، 
  .٢/١٩٩ المدینة المنورة، الدین عبد الحمید، المكتبة السلفیة،

  )٥٥(النكت على كتاب ابن الصالح  )٢(
  .١/١٢١النكت على مقدمة ابن الصالح -١/٢٩٠ فتح المغیث)٣(
  .١/١٢٢النكت على مقدمة ابن الصالح - ١/١٦ فتح المغیث)٤(
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ألن األصل في الرواة ، لعنصر األساس عند علماء الحدیثا  هووالحفظ :فضیلة
فقلیل ممن كان في القرن ، ًوالروایة التلقي والسماع والعرض حفظا من الذاكرة

 فقد كانوا یعتمدون على حفظهم وذاكرتهم، األول من كان یعرف الكتابة والقراءة
: ثالثة لیس لصاحب حدیث عنها غنى: قال مروان؛ لتهمولم یجرح ذلك في عدا

إن ، فإن أخطأ واحدة وكانت فیه ثنتین لم یضره، الحفظ والصدق وصحة الكتب
طال اإلسناد وسیرجع : وقال، أخطأ الضبط والحفظ ورجع إلى الكتب لم یضره

  .)١(إلى الكتب
  :أدلة فضل الحفظ من المنقول والمعقول

ویكفي من ، ِفظین أدلة من المنقول والمعقولورد في فضل الحفظ والحا«
َیرفع الله الذین آمنوا منكم والذین ُأوتوا العلم :َّالمنقول قول اهللا عز وجل ْ ِْ ِ ِ ُِ َ َ

َّ َّ َّ
َ ْ ُ ْ ُ َ ُ َِ َ ْ

ٍدرجات
َ َ َ)٢( ، وقول النبي :»َّإن المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم«)٣( ،

وینفر من النسبة إلى ، ن أهلهویكفي من المعقول أن العلم یدعیه من لیس م
َّفإن قل قلت رفعته، وال یخفى ارتفاع قدر العالم بمقدار علمه، الجهل الجاهل َّ.  

فمنزلك عند آخر آیة ، اقرأ وارتق: یقال لقارئ القرآن «:وفي الحدیث
وال من حفظ مائة ، ولیس من حفظ نصف القرآن كمن حفظ الكل ،)٤(»تقرأها

ِّ هذا فلیس العلم إال ما حصل بالحفظوعلى، ًحدیث كمن حفظ ألفا ُ
َّ)٥(.  

  :ً أول العلم كان قائما على الحفظ- ١
َّإن الناظر إلى التاریخ العلمي والحضاري في هذه األمة لیدرك أن أول 

  :منها، ولذلك االعتماد أسباب، ًنشوء العلم في هذه األمة كان معتمدا على الحفظ
 طفى كما أخبر بذلك المص، َّكون األمة ُأمیةَّنحن أمة ُأمیة:  بقوله َّ... ،

  .َومن كان یكتب من السلف فقلیل
 فهو عندهم أمر هین، َّویتعاطونه ویتعودونه، ًوكانوا قوما یمارسون الحفظ ،

 .ِّوقرائحهم جیدة، وأذهانهم صافیة، إذ كانت عقولهم منفتحة
 مطبوعین على-  أي العرب- كانوا:... قال ابن عبد البر رحمه اهللا تعالى  

، فكان أحدهم یجتزئ بالسمعة، أال ترى ما ...الحفظ، مخصوصین بذلك

                                                 
  ).١/١٥٩(الكامل  )١(
 )١١(سورة المجادلة اآلیة ) ٢(
،  بیروت،المكتب اإلسالمي.ط، األلبانيمحمد ناصر الدین ، )٨١٢٢(صحیح الجامع ) ٣(

 .م١٩٨٨هـ ، ١٤٠٨، الطبعة الثالثةلبنان، 
َّلو لم یكن في فضل الحفظ إال هذا الحدیث لكفى، فكیف وفیه أحادیث : قال ابن فارس) ٤(

 .وفضائل ال تحصى؟
 .١٣من كالم ابن الجوزي في الحث على حفظ العلم ص) ٥(
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ِّإني ألمر بالبقیع فأسد آذاني مخافة : جاء عن ابن شهاب أنه كان یقول
أن یدخل فیها شيء من الخنا، فواهللا ما دخل أذني شيء قط فنسیته، وجاء 

 نحن أمة أمیة ال: عن الشعبي نحوه، وهؤالء كلهم عرب، وقال النبي 
َّتكتب وال تحسب، وهذا أمر مشهور أن العرب قد خصت بالحفظ، كان  ُ
َّبعضهم یحفظ أشعار بعض في سمعة واحدة، وقد جاء أن ابن عباس  َّ

ُأمن آل نعم أنت غاد : رضي اهللا عنهما حفظ قصیدة عمر بن أبي ربیعة
  ......................فمبكر   

  .)١(یوم على هذاولیس أحد ال، على ما ذكروا، في سمعة واحدة
  : على الحفظ حث النبي - ٢

كما في حدیث ،  یرشد إلى الحفظ ویأمر بهوكان النبي : قال ابن فارس
َّوبوب علیه ، »وأخبروا من ورائكم، احفظوا«: فقد قال في آخره، وفد عبد قیس

،  وفد عباس على أن یحفظوا اإلیمان والعلمباب تحریض النبي : البخاري
  .)٢(ئهمویخبروا من ورا

  :ِّ غیر الحافظ أن یحدث نهیه - ٣
َّ ال یأذن ألحد من أصحابه أن یحدث عنه إال لمن حفظ كما ورد أنه  ِّ

 حدیثه فال یجوز فكل من ال یحفظ، وذلك منقبة عظیمة ألهل الحفظ، بما حفظ
َّعن یحیى بن میمون أن أبا موسى الغافقي سمع عقبة بن ِّله أن یحدث به، 
: فقال أبو موسى،  أحادیثث على المنبر عن رسول اهللا عامر الجهني یحد

 كان آخر ما عهد إلینا أن إن رسول اهللا ، َّإن صاحبكم هذا لحافظ أو هالك
فمن قال ، ِّوسترجعون إلى قوم یحبون الحدیث عني، علیكم بكتاب اهللا«: قال

ِّومن حفظ شیئا فلیحدث به، َّعلي ما لم أقل فلیتبوأ مقعده من النار ً َ«)٣(.  
  : إرشاد الصحابة إلى الحفظ- ٤

وكانوا ، ویرشدون إلیه، ثم كان الصحابة رضوان اهللا علیهم یختارون الحفظ
َّأول الحفاظ وقال أبو ، )٤(َّاحفظوا عنا كما حفظنا لكم: قال أبو موسى األشعري، َّ

                                                 
 .١/٢٩٦جامع بیان العلم ) ١(
 .١/١٨٣ح الباري فت) ٢(
رواة هذا الحدیث عن آخرهم : ، وقال١/١١٣، والحاكم في المستدرك ٤/٣٣٤رواه أحمد ) ٣(

یحتج بهم، فأما أبو موسى مالك بن عبادة الغافقي فإنه صحابي سكن مصر؛ وروایة 
رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبیر : ، وقال الهیثمي٢٥٧الخطیب في الكفایة ص 

وله طریق أخرى عند أبي أحمد الحاكم، ذكر ذلك ) ١/١٤٤المجمع  (ورجاله ثقات
 .، فالحدیث صحیح، واهللا أعلم٧/١٨٤الحافظ في اإلصابة 

 .ٕ، واسناده صحیح١/٢٨٢جامع بیان العلم ) ٤(



       
 
 

   
 
 
 
 

٧٨٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 - دراسة نظرية تطبيقية - أثر األمية يف جرح الرواة تعديلهم 

وكان . )١(فاحفظوا كما كنا نحفظ،  كان یحدثنا فنحفظإن نبیكم : سعید الخدري
َّبلفوا عنا كما قد بلغناكم: َّأمامة یقول ألصحابه إذا حدثهمأبو  َّ َِّ

 وكان أنس . )٢(
 یعني - سلوا موالنا الحسن: كان یقول للستفتین، َّیرشد إلى الحفاظ من أصحابه

ان التابعون ومن وراءهم على ثم ك؛ )٣(فحفظ ونسینا،  فإنه سمع وسمعنا- البصري
بل ، ًإنزاال منهم الناس بمنازلهم،  ال یحفظوكانوا یجعلون من یحفظ فوق منذلك، 

كما قال ، ُّكانوا ال یعدون أصحاب الكتب الذین ال یحفظون من أهل العلم
ًكان هذا العلم شیئا شریفا إذا كان من أفواه الرجال یتالقونه : األوزاعي ً

  .)٤(وصار إلى غیر أهله، فلما صار في الكتب ذهب نوره، ویتذاكرونه
  :ًر الحافظ عالماَّ ال یسمى غی- ٥

ًكثیرا من العلماء یترددون في تسمیة غیر الحافظ عالما ُونجد قال ، ً
ِّالمعدد ما عنده:  یعد من العلماء ولیس منهم- وكان آیة في الحفظ- األصمعي َ ُ ،

، )٥(هو عندي في الطارق أو في الصندوق: وهو الذي إذا سئل عن الشيء قال
فال أنا من العلماء ، ُعنیت بجمع الكتب: وقال خالد بن یزید بن معاویة األموي

َّوال أنا من الجهال
)٦(.  

  :فقال، ُأخذه ابن یسیر األزدي
  أأشــــــــــهد فــــــــــي الجهــــــــــل فــــــــــي مجلــــــــــس

  
ـــــــــــت مـــــــــــستودع   ـــــــــــي البی   وعلمـــــــــــي ف

  
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــم تكـــــــــــــــــن حافظـــــــــــــــــا راعی ًإذا ل ً  

  
  )٧(فجمعـــــــــــــــــك للكتـــــــــــــــــب ال ینفـــــــــــــــــع  

  
و َفواهللا ما كان یفعل من استفرغ وسعه في جمع الكتب دون حفظ العلم ل

                                                 
 .ٕ، واسناده صحیح١/٢٧٣، جامع بیان العلم ٦/١٢٢سنن الدارمي ) ١(
ة لم یكن له كتاب، إنما كان یبلغهم مما ، ومعلوم أن أبا أمام١/٤٩٥جامع بیان العلم ) ٢(

 .كان یحفظ
عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي (٣٥طبقات الحفاظ، للسیوطي ص ) ٣(

 .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى، )هـ٩١١(
 .صار إلى غیر أهله: ، الحظ قوله١/١٢١سنن الدارمي ) ٤(
شمس الدین أبو عبد اهللا محمد ، ٧/١١٤، سیر أعالم النبالء ١/٣٨٦ان العلم جامع بی) ٥(

ْبن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي  مجموعة من المحققین بإشراف /، تحقیق)هـ٧٤٨(َ
-هـ١٤٠٥، الثالثة الطبعة، بیروت، لبنان، مؤسسة الرسالة.ط، الشیخ شعیب األرناؤوط

 .م١٩٨٥
دراسة ، أبي عمر یوسف بن عبد اهللا النمري القرطبي ،)١/٥٣٣(جامع بیان العلم) ٦(

، الطبعة األولى، دار ابن حزم-مؤسسة الریان، أبو عبدالرحمن فواز أحمد زمرلي/وتحقیق
 .م٢٠٠٣- هـ١٤٢٤

 .في جملة أبیات له. ٢٥٢، ٢/٢٥١الجامع ألخالق السامع ) ٧(
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ًإذا یزول عنه الوصف الذي ُألحق من أجله ، أو تلفت بأنواع التلف، ُسرقت منه
ًویصبح من الجهال لحا، في العلماء فها هو قلیل الحلیة ولیس له السترجاع ، ُ

  علمه 
ْ البرساني تسرق كتبه وهو ال یحفظها- ٦ ِ:  

أخذ اللصوص كتب محمد بن بكر البرساني فنسخها من : قال أبو داود
قال ، )٢(وهذا الفعل نوع جرح عند المحدثین، )١(مد بن عمرو بن جبلةكتب مح

قوم كتبوا : الطبقة العاشرة من المجروحین: ِّأبو عبد اهللا بن البیع رحمه اهللا تعالى
الحرق أو النهب أو : فتلفت كتبهم بأنواع من التلف، ُوعرفوا به، ورحلوا، الحدیث

َّ عن التحدیث حدثوا بها من كتب غیرهم أو َّفلما سئلوا، الهدم أو الغرق أو السرقة

عبد اهللا بن لهیعة الحضرمي : منهمفسقطوا بذلك؛ ، ِمن حفظهم على التخمین
وهو على جاللته احترقت كتبه ، ...ِّوعلو قدره، ِّعلى جاللة محله، المصري

َفصار في حد من ال ، َّوحدث بالمناكیر، فخلط من حفظه، بمصر فذهب حدیثه ّ
سماع عبد اهللا بن المبارك : فكان أحمد بن حنبل رحمه اهللا یقول، یحتج بحدیثه

أخبرنى أبو لهیعة قبل وفاته بعشرین سنة صحیح، وأقرانه الذین سمعوا من ابن 
سمعت أحمد : ثنا محمد بن المنذر الهروي قال، نصر محمد بن عمر الخفاف

ًكان محمد بن خالد اإلسكندراني رجال ث: بن واضح المصري یقول ولم یكن ، قةَّ
فقدم علینا رجل یقال له أبو موسى في حیاة ابن ، فیه اختالف حتى ذهبت كتبه

 بنسخة ضمام بن إسماعیل -  یعني إلى محمد بن خالد- فذهب إلیه، بكیر
، نعم: ألیس قد سمعت النسختین؟ قال: فقال، ونسخة یعقوب بن عبد الرحمن

فما زال به هذا : قال، هقد ذهبت كتبى وال أحدث ب: قال، فحدثني بهما: قال
ًفكل من سمع منه قدیما ّفحدث بها؛ ، النسخة واحدة: وقال له، الرجل حتى خدعه

  .)٣(قبل ذهاب كتبه فحدیثه صحیح ومن سمع منه بعد ذلك فلیس حدیثه بذاك
  : قاطع طریق یعلم الغزالي- ٧

َّومما یذكر عن الغزالي أن قاطع طریق اعترضه وسلب ما معه بما فیها ، ُ
َولم؟ قال: ِّفقال اللص، َّفتوسل إلیه الشیخ أن یعید ویأخذ ما سواها، امل كتبهزو

ِ :
بئس علم الرجل : - النصوح-ّفقال اللص، ٕواذا ذهبت ذهب علمي، ألنها علمي

فلما ، فأخذتني كلمة الرجل: قال الغزاليثم أعادها له؛ ، الذي لیس في صدره
                                                 

محمد علي /، تحقیقسلیمان بن األشعث أبو داود السجستاني، )٢/٦٥(سؤاالت اآلجري) ١(
-هـ١٣٩٩، قاسم العمري الجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، السعودیة، الطبعة األولى

 .م١٩٧٩
 .وهذا یؤدي إلى اختالط الرواة أو رمیهم بالتلقین) ٢(
 .١٤١المدخل إلى اإلكلیل ص ) ٣(
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ُعدت حفظتها كلها،  ْ ي صباه طرفا من الفقه ببلده على قرأ ف: قال ابن السبكيُ
ثم سافر إلى جرجان إلى اإلمام أبي نصر ، أحمد بن محمد الراذكاني

: قال اإلمام أسعد المیهنيثم رجع إلى طوس، ، َّوعلق عنه التعلیقة، اإلسماعیلي
، َّوأخذ العیارون جمیع ما معي ومضوا، ُقطعت علینا الطریق: فسمعته یقول

َّارجع ویحك واال هلكت: وقال، ِّفأتبعهم إلى مقدمهم أسألك بالذي ترجو : فقلت له، ٕ
َّالسالمة منه أن ترد علي تعلیقتي فقط َّ : فقال لي، فما هي بشيء مما تنتفعون به، َّ

، كتب في تلك المخالة هاجرت لسماعها وكتابتها: وما هي تعلیقتك؟ فقلت
خذناها منك َّكیف تدعي أنك عرفت علمها وقد أ: وقال، فضحك، ومعرفة علمها

َّ ببعض أصحابه فسلم إلي ثم أمر! َّفتجردت من معرفتها وبقیت بال علم؟
ُفلما وافیت ، هذا مستنطق أنطقه اهللا لیرشدني به في أمري: قال الغزاليالمخالة؛ 

وصرت ، َّحتى حفظت جمیع ما علقته، طوس أقبلت على االشتغال ثالث سنین
َّبحیث لو قطع علي الطریق لم أتجرد من   .)١( علميَّ

ِّ من ضعف في شیخ ال یحفظ حدیثه- ٨ ُ:  
ألنه فقد كتابه ، ُوها هم نقاد الحدیث یضعفون روایة ثقة عن شیخ بعینه

وقد یكون في ، فتنزل مرتبته في هذا الشیخ بعینه، ولم یكن یحفظ حدیثه، عنه
فقد ضعف في روایته عن قتادة لهذه ، أبو عوانة: ِمن هؤالء، ُغیره من المقدمین

ألنه كان قد ذهب ، ًكان أبو عوانة في قتادة ضعیفا: قال ابن المدیني، علةال
  .)٢(كتابه

  : هجاء لطیف- ٩
ًوكان عنده بیت مملوء كتبا قد ، وكان أبو بكر الصولي ال یحفظ كتبه ٌ ٌ

فإذا احتاج معاودة ، هذه كلها سماعاتي: وكان یقول، وجلودها مختلفة، َّصفها
  .الكتاب الفالنيهات ، یا غالم: شيء منها قال

ًفهجاه أبو سعید العقیلي هجاءا لطیفا ً
  :وقال، )٣(

                                                 
، ي السبكياإلمام العالمة تاج الدین بن علي بن عبد الكاف، )٦/١٩٥(طبقات الشافعیة) ١(

هجر للطباعة والنشر .ط، عبد الفتاح محمد الحلو.د، محمود محمد الطناحي. د/تحقیق
 .هـ١٤١٣، الثانیة، القاعرة، مصر، والتوزیع

شهاب الدین أحمد بن علي بن  سالممام الحافظ شیخ اإللإل، )١١/١١٩(تهذیب التهذیب) ٢(
هـ، ١٤٠٤، ولىاأل، لتوزیعدار الفكر للطباعة والنشر وا، ) هـ٥٢٨ (حجر العسقالني

 .م١٩٨٤
أبو العباس شمس الدین أحمد بن ، ٤/٣٦٠وصفه باللطف ابن خلكان في وفیات األعیان ) ٣(

، لبنان،  بیروت،دار صادر.ط، إحسان عباس/، تحقیقمحمد بن أبي بكر بن خلكان
 .طبع على سنین مختلفة
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ـــــــــــــــــــــــــصولي شـــــــــــــــــــــــــیخ   إنمـــــــــــــــــــــــــا ال
  

ـــــــــــــــــــــــــــــم النـــــــــــــــــــــــــــــاس خزانـــــــــــــــــــــــــــــة     أعل
  إن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألناه بعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــه إبان ــــــــــــــــــــــــــــــــــا من   ًطلب

  قــــــــــــــــــال یــــــــــــــــــا غلمــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــاتوا  
  

ـــــــــــــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــــــــــــم فالن   )١(رزمـــــــــــــــــــــــــــة العل
  : طرق المحدثين في تعاهد الحفظ مخافة النسيان أو الوهم  

قیمته نجد المحدثین یتعاهدون حفظهم ومن أجل أهمیة ضبط الصدر و
یطرأ علیه نسیان أو وهم ولهم طرق متعددة في ذلك لیس لها عالقة  حتى ال

 وهذه الطرق یضبط من خاللها الراوي حفظه ومن ، بالقریب وال بالبعید بالكتابة
  : هذه الطرق

قال على ،  أكثر ویتذاكروا حفظهم عن الشیوخبأن یجلس اثنان أو :المذاكرة -١
: " وقال أبوسعید الخدري، )٢("تذاكروا الحدیث فإنكم إال تفعلوا یندرس :

كنا ": وقال عطاء، )٣("فإن مذاكرة الحدیث تهیج الحدیث، تذاكروا الحدیث"
كان أبو ف، نكون عند جابر بن عبد اهللا فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حدیثه

رعة یتذاكران بو زوكان اإلمام أحمد وأ ،)٤("الزبیر من أحفظنا للحدیث
 .)٥("الحدیث كل لیلة

 القراءة مرة بعد مرة بأن یجلس وحده ویراجع أصوله ویكرر :كثرة التكرار -٢
إني ألجزئ اللیل ثالثة ": هریرة قال أبو، لیستظهر حفظه ویثبته في الذاكرة

 وقال أبو ،)٦( "أجزاء فثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر أحادیث رسول اهللا 
 أمین علیه عارف ،  أن یؤخذ الحدیث إال عن حافظ لهینبغي ال": نعیم

 .)٧("بالرجال ثم یأخذ نفسه بدراسته وتكریره حتى یستقر له حفظه

                                                 
 ،دار الكتب العلمیة.ط، داديأحمد بن علي أبو بكر الخطیب البغ، )٣/٤٢٧(تاریخ بغداد) ١(

عبد الفتاح /أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقیق) ٥/٤٢٧(، لبنان؛ ولسانبیروت
 .أبو غدة مكتب المطبوعات اإلسالمیة

  .١/٨٢دار إحیاء السنة النبویة -هـ٢٥٥- سنن الدارمي، عبداهللا بن عبدالرحمن الدارمي)٢(
بن عبد اهللا النیسابوري، دار الكتب العلمیة،  المستدرك على الصحیحین، الحاكم محمد )٣(

؛ الرحلة في طلب الحدیث، أحمد بن على الخطیب ١/١٧٣م األولى، ١٩٩٠لبنان، 
م، ١٩٧٥نور الدین عتر، دار الكتب العلمیة، لبنان، األولى، /هـ، تحقیق٤٦٣-البغدادي

  .١١٨صـ
  .١/١٤٨سنن الدارمي  )٤(
  .٢/٤٣١-هـ، دار إحیاء التراث٧٤٨بي تذكرة الحفاظ، أحمد بن عثمان الذه )٥(
  .١/٨٢ سنن الدارمي )٦(
هـ، دار التراث العربي، ٤٦٣ الكفایة في علم الروایة، أحمد بن على الخطیب البغدادي)٧(

  .٢٥٦الثانیة صـ
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وهذا غیر العرض العتماد الروایة بعد السماع : العرض على الشیوخ واألقران -٣
ٕوانما إذا سمع الراوي الحدیث فإنه یعرضه على من یحفظونه ویكرره على 

كان : قال األعمش ،ار حفظه وزیادة ضبطه للحدیثستظهمسامعهم ال
ن بعض أصحابنا أتیته فكنت إذا سمعت الحدیث م، إبراهیم صیرفي الحدیث

 .)١("فعرضته علیه
 ،)٢("كنا نجمع الصبیان فنحدثهم": قال اسماعیل بن رجاء :كثرة التحدیث  -٤

 كان إسماعیل بن رجاء یجمع صبیان الكتاب یحدثهم یتحفظ": وقال األعمش
 .  ویقصد من ذلك تثبیت حفظه في صدره)٣("بذلك

فهذه بعض الطرق التي تعاهدها المحدثون لتثبیت حفظهم وكلها في ضبط 
یحتاج إلى كثیر تفصیل  بما یدل بما ال ،در غیر معنیین بالكتابة ومعرفتهاالص

ًأن األمیة لیست عیبا یتنقص من خالله الراوي أو یجرح به فالراوي إن كان أمیا  ً
 . فیه تمام الضبط في اعتمادهیك

  : االعتماد على الكتابة: الوسيلة الثانية
 وال، كتبون ما یسمعونه ویحافظون علیهوقسم كانوا ی": قال السخاوي
، هم في حدیثهم أقل من القسم األولوكان الو، ویحدثون منه ،یخرجونه من أیدیهم

ه من یده إلى غیره أو أخرج كتاب، كمن حدث من غیر كتابه، اهل منهمإال من تس
  .)٤("فتكلم األئمة في من وقع له ذلك منهم، فزاد فیه ونقص وخفي علیه

  
  :أهمية التحدث من كتاب

مع اتفاق العلماء على أن األصل في التلقي والسماع هو االعتماد على 
قال ؛إال أن العلماء كانوا یحبون للمحدث أن یحدث من كتابه، الحفظ والذاكرة

لیسلم من ، ن كتابهِاالحتیاط للمحدث واألولى به أن یروي م: الخطیب البغدادي
ًالوهم والغلط ویكون جدیرا بالبعد من الزلل
أیهما أحب : وقیل لیحیى بن معین، )٥(

حدثنا قوم من : قال اإلمام أحمد، )٦(ثبت كتاب:  قال؟إلیك ثبت حفظ أو ثبت كتاب

                                                 
المكتبة العلمیة، المدینة  معرفة علوم الحدیث، محمد بن عبد اهللا الحاكم النیسابوري، )١(

  .١٦م، صـ١٩٧٧المنورة، 
 محمد ناصر الدین األلباني، المطبعة العمومیة،  العلم، زهیر بن حرب أبوخیثمة، تحقیق)٢(

  .١٢٦دمشق صـ
  .١/١٤٠سنن الدارمي )٣(
  .١/١٢٦، النكت على ابن الصالح ١/٢٢ فتح المغیث )٤(
  ).٢/١٠(الجامع للخطیب  )٥(
  ).٢/٣٨(الجامع للخطیب  )٦(
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واإلمام أحمد رحمه ؛ )١( أتقنفكان الذین من حدثونا من كتبهم، حفظهم وقم من كتبهم
والحرص على ، وهي التحدیث من الكتاب، اهللا تعالى یتبع شیوخه في هذه السنة

لیس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد اهللا أحمد بن :  بن المدینيعليقال ، ذلك
ًوكان حریصا أن یأمر . )٢(ولنا فیه أسوة،  كتابمنوبلغني أنه ال یحدث إال ، حنبل

أمرني سیدي أحمد بن : ي بن المدینعليقال ، ه أن یحدثوا من كتبهمتالمیذه وطالب
الورع أن المحدث ال یحدث إال : قال الذهبي ،)٣(حنبل أن ال أحدث إال من كتاب

  .)٤(من كتاب كما كان یفعل ویوصي به إمام المحدثین أحمد بن حنبل
كتابه ًالحدیث وضبطه كتابة عن  تحملیستغني الراوي الذي  ال: قاعدة مهمة

  .)٥(عند األداء
   :الجمع بين الحفظ والكتابة: الوسيلة الثالثة 

وقد حرص كثیر من المحدثین على الجمع بین الحفظ ، أجود الضبط وهو
، ًواألداء من الكتاب لیكون بعیدا عن الخطأ أو الزلل، والكتابة عند تحمل الحدیث

روي من كتابه لیسلم للمحدث واألولى به أن ی االحتیاط: "قال الخطیب البغدادي
وهذا یفسر منهج اإلمام أحمد ، )٦("ًمن الوهم والغلط ویكون جدیرا بالبعد من الزلل

فقد كان منهج بعض المحدثین الذین جمعوا بین ضبط الصدر ، ًالذي ذكرناه آنفا
ًوضبط السطر أال یحدثوا من حفظهم إنما یحدثون مما ضبطوه كتابا وذلك 

فمن المعلوم أن ؛ة واإلتقان عند أداء الحدیث النبويًحرصا منهم على مزید الدق
األداء من الحفظ مع الضبط أمر مشروع ولم یمنعه أحد أو یذمه بل هو األساس 
ًكما دللنا آنفا؛ ولكن اإلمام أحمد أخذ باالحتیاط في أداء الحدیث الشریف فتحمل 

التساهل أمر واالحتیاط فیه أمر واجب و، وأداؤه كما سمعه أمانة، الحدیث أمانة
الورع : "قال الذهبي، مذموم بال منازع؛ والقراءة من الكتاب احتیاط وصدق وورع

أن المحدث ال یحدث إال من كتاب كما كان یفعل ویوصي به إمام المحدثین 

                                                 
ّالم الحافظ النقاد زین الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن اإلمام الع، )٥٧(شرح علل الترمذي  )١( ّ

  .نور الدین عتر.د/، تحقیق)بابن رجب الحنبلي ( أحمد البغدادي المعروف 
  ).٢/١٢(الجامع للخطیب  )٢(
  ).٢/١٢(، والجامع للخطیب )١١/٢٠٠(سیر أعالم النبالء  )٣(
  ).٩/٣٨٣(سیر أعالم النبالء  )٤(
هـ، ٤٦٣ة في علم الروایة، أحمد بن على الخطیب البغدادي، الكفای: انظر في ذلك )٥(

أبو عبد اهللا السورقي إبراهیم حمدي المدني، مكتبة المكتبة العلمیة، المدینة المنورة /تحقیق
١/٢٢٠.  

/ تحقیق-هـ٤٦٣ الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع، أحمد بن علي الخطیب البغدادي، )٦(
  .٢/١٠- هـ١٤٠٣ الریاض، مكتبة المعارف،- محمود الطحان
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وهذا یفسر تفضیل بعض الحفاظ ضبط الكتاب على ضبط ؛)١("أحمد بن حنبل
یك ثبت حفظ أو ثبت كتاب؟ قال أیهما أحب إل:" فقد سأل یحیى بن معین، الحفظ

  .)٢("ثبت كتاب

  
  الوصف باألمية عند المحدثين: المبحث الثاني

مر بنا في المبحث السابق أن األئمة لم یشترطوا في الضبط أن یكون من 
، یكتب یقرأ وال یقدح بأي حال من األحوال في روایة األمي الذي ال كتاب مما ال

ًإن كان حافظا ضابطا لما یرویه،  وقد تحدث العلماء في الرواة الموصوفین ً
  .باألمیة في بابین من علم مصطلح الحدیث

  . في الحدیث عن تحدیث العلماء من حفظه:الباب األول
  . في العرض على المحدث من كتاب:الباب الثاني

  :وهذه طائفة من أقوال بعض العلماء في ذلك
عند المحققین من  روایة الثقة عندنا ويلیس یشترط ف: قال القاضي عیاض -١

الفقهاء واألصولیین والمحدثین كون المحدث من أهل العلم والفقه والحفظ 
إما من حفظه ، ُبل یشترط ضبطه لما رواه، ومجالسة العلماء، وكثرة الروایة

َ إذ علم من إجماع الصدر األول قبول خبر ؛ًإن كان قلیال علمه، أو كتابه
ِ
ُ

�العدل وان كان ُأمیا ، )٣(ُد قبول الروایة من صاحب الكتابوممن جاء بع، ٕ
ًفهو یحكي اإلجماع على قبول روایة الراوي إذا كان عدال حافظا ولو كان  ً

�ُأمیا ِّ .  
وهذا  :"قال ابن رجب في باب قبول العرض على المحدثو -٢

أن الضریر واألمي إذا لم یحفظا الحدیث فإنه ال تجوز  :یرجع إلى أصل وهو
وقد نص على ذلك ، وال القراءة علیهما من كتاب، هماوال تلقین، الروایة عنهما

ال یجوز أن یحدثا إال بما :  في الضریر واألمي-  في روایة عبد اهللا -أحمد 
كان أبو معاویة الضریر إذا حدثنا بالشيء الذي نرى أنه ال : وقال، یحفظا

وعلى قول : وقال، )٤(ثنا وسمعت: وال یقول، في كتابي كذا وكذا: یحفظه یقول
ًوان كان ضریرا ال یحفظ، هؤالء یجوز العرض على الشیخ �أو أمیا ال كتاب بیده ، ٕ

                                                 
شعیب األرناؤوط، مؤسسة /هـ، تحقیق٧٤٨سیر أعالم النبالء، محمد بن أحمد الذهبي،  )١(

  .٩/٣٨٣- م١٩٩٤الرسالة، األولى، 
  .٢/٣٨الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع )٢(
  ).١/١٠٧(إكمال المعلم شرح صحیح مسلم  )٣(
  ).١/١٨٤(شرح علل الترمذي  )٤(
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  . )١(إذا كان العرض ممن یوثق به
مسألة الضریر ثم األمي الذي ال یكتب الستوائهما في ...: الجزريابنوقال  -٣

 واستعان -  یعني ولم یكن یحفظ ما یسمعه -ًالحكم؛ فإذا كان الرواي ضریرا 
  .)٢ (... األمینبالضابط الرضي

ا أو ًالفصل األول في جواز اعتماد المحدث ولو كان ضریر: وقال السخاوي -٤
ٕا الكتاب المصون ولو غاب عنه حتى في أصل السماع وان لم یستحضره �یِّمُأ

  .)٣(لیرو الراوي من كتابه المتقن القابل المصون الذي صح عنده سماع
ًوصوفین باألمیة جرحا وسوف نعرض في الدراسة التطبیقیة للرواة الم

ر سبب جرحهم إن وجد ًوتعدیال مع ذكر مرویاتهم في الكتب الستة مع ذك
  . بالوصف باألمیةوعالقة ذلك 

  
  

  الدراسة التطبيقية: الفصل الثاني
   يف الكتب الستةالرواة األميون

  - دراسة أحوالهم ومروياتهم–
  

األخذ عن محدثین في من خالل ما سبق في الدراسة النظریة تبین منهج ال
الرواة الذین  ومن خالل الدراسة التطبیقیة نجمع، الراوي الموصوف باألمیة

وما قیل ، وال یقرأون، ال یكتبون، وصفوا في كتب الجرح والتعدیل بأنهم أمیون
ًمرتبا ذلك على حروف ،  الستةمع ذكر بعض مرویاتهم في كتب السنة، فیهم

  :المعجم
  :)٤(لى بجيلةإسماعيل بن أبي خالد مو - ١

                                                 
  ).١/١٨٤(لترمذي شرح علل ا )١(
  ).١/٤٦(الغایة في شرح الهدایة في علم الروایة  )٢(
  ).٢/٢٢٧(فتح المغیث  )٣(
، ٢/٧٤)(٥١٩، ٣٤٧، ١/٣٣٤(العلل ومعرفة الرجال روایة عبد اهللا : انظر ترجمته في) ٤(

وصي /أحمد بن حنبل أبو عبد اهللا الشیباني، تحقیق) ٣٣٦، ٣/٥٤)(٥٤٢، ٥٤١، ٢٤٩
األولى  دار الخانجي، بیروت، الریاض،، س المكتب اإلسالمياهللا بن محمد عبا

اإلمام الحافظ شیخ اإلسالم أبي محمد ، )٢/١٧٤(والتعدیل   والجرح؛م١٩٨٨- هـ١٤٠٨
، )هـ٣٢٧(عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي الحنظلي الرازي

ى بمطبعة مجلس دائرة المعارف دار إحیاء التراث العربي بیروت، لبنان، الطبعة األول
= ) ١/٢٢٤(م، ومعرفة الثقات ١٩٥٢-هـ١٢٧١، العثمانیة، بحیدر آباد الدكن، الهند
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روى عن أبیه وأبي جحیفة ، اعیل بن أبي خالد األحمسي موالهم هو إسم
وروى عنه ،  بن حریث وأبي كاهل وهؤالء صحابةوعبد اهللا بن أبي أوفى وعمرو

، ویحیى القطان، وهشیم، وابن المبارك، وزائدة، والسفیانان، شعبة: كبار األئمة
  .و آخر ثقة حدث عنهوعبید اهللا بن موسى وه، ویزید بن هارون
أجمع العلماء على الثناء على : في إسماعیل بن أبي خالدأقوال العلماء

ٕوالیك ،  أخذوا علیه بعض المآخذمإال أنه، وثقته، إسماعیل بن أبي خالد
  :أقوال األئمة والنقاد فیه

، إسماعیل: حفاظ الناس ثالثة: عن الثوري: قال ابن المبارك :المعدلينقوال أ
:  یعني–وهو . ویحیى بن سعید األنصاري، ك بن أبي سلیمانوعبد المل
: وقال مروان بن معاویة، )١(وأثبتهم فیه،  أعلم الناس بالشعبي- إسماعیل 

ما حملت : قلت لیحیى بن سعید: وقال علي، )٢(كان إسماعیل یسمى المیزان
: عن علي: وقال البخاري، )٣(نعم:  قال؟عن إسماعیل عن الشعبي صحاح

                                                                                                                     
عبد العلیم عبد العظیم /أحمد بن عبداهللا بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي، تحقیق=

، م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، البستوي مكتبة الدار ، المدینة المنورة، السعودیة، الطبعة األولى
محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي، ) ٤/١٩(والثقات البن حبان 

-هـ١٣٩٥، السید شرف الدین أحمد دار الفكر، بیروت، لبنان، الطبعة األولى/تحقیق
عمر بن أحمد أبو حفص الواعظ، ) ٢٦ص(م، تاریخ أسماء الثقات ١٩٧٥
 ؛١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ة األولىصبحي السامرائي الدار السلفیة، الكویت، الطبع/تحقیق

، )هـ٧٤٢(یوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي) ٣/٦٩(وتهذیب الكمال 
، بشار عواد معروف مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى. د/تحقیق
أحمد بن حجر العسقالني دار الفكر ، )١/٢٥٤( تهذیب التهذیب ؛١٩٨٠- هـ١٤٠٠

 إكمال ؛م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، یروت، لبنان، الطبعة األولىللطباعة والنشر والتوزیع، ب
، )هـ٧٦٢ت(الحافظ عالء الدین مغلطاي بن قلیج الحنفي ) ٢/١٦٢(تهذیب الكمال 

أبو عبد الرحمن عادل بن محمد وأبو محمد أسامة بن إبراهیم الفاروق الحدیثة /تحقیق
شرح علل الترمذي  و؛م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، للطباعة والنشر، القاهر، مصر، الطبعة األولى

همام عبد الرحیم سعید مكتبة الرشد، /ابن رجب الحنبلي، تحقیق) ١٥٤-٢/١٥٣(
  .م٢٠٠١- هـ١٤٢١، الریاض، السعودیة، الطبعة الثانیة

، وذكره عنه الباجي في التعدیل والتجریح )٢/١٧٤(و) ١/٧٢(الجرح والتعدیل ) ١(
وهو :" جملة األخیرة وهي، ولیس فیه ال)٢/١٣(، وابن رجب في شرح العلل )١/٣٧١(

، والحافظ في تهذیب التهذیب )٣/٧٣(ً، وقد ذكره كامال المزي في تهذیب الكمال ..."أعلم
  .)٦/١٧٧(، والذهبي في السیر )١/٢٥٥(

  .)٢/١٧٥(الجرح والتعدیل ) ٢(
  .)٢/١٧٥(الجرح والتعدیل ) ٣(
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ُأصح الناس حدیثا عن الشعبي ابن : وقال أحمد، )١(ثمائة حدیثثالله نحو  ِّ ً
وقال ابن عمار ، )٣(ثقة: وقال ابن مهدي وابن معین والنسائي، )٢(أبي خالد
ًوكان طحانا، كوفي تابعي ثقة: وقال العجلي، )٤(حجة: الموصلي

وقال ، )٥(
ًكان ثقة ثبتا: یعقوب بن أبي شیبة

ًدم علیه أحدا من ال أق: وقال أبو حاتم، )٦(
وأحفظ ، ًكان أقدم طلبا: وقال ابن عیینة، )٧(وهو ثقة، أصحاب الشعبي

ویحیى ، حدث عنه الحكم بن عتیبة: وقال الخطیب، )٨(للحدیث من األعمش
  .)٩(وبین وفاتیهما نحو من مائة وعشر سنین، بن هاشم

عیل بن أبي ال تعتبر أقوال األئمة والنقاد التي جرحت في إسما:أقوال المجرحين
خذات على بعض ؤا باب المإلىبل أقرب منها ، لتجریحخالد من باب ا

ولم یسمع ، ولم یسمع منه، ًرأى أنسا رؤیة: قال علي بن المدیني :یاتهروم
ًولم یرو عن أبي وائل شیئا، من إبراهیم التیمي

لم : وقال ابن معین، )١٠(
ن جماعة تفرد ع: وقال مسلم في الوحدان، )١١(یسمع من أبي ظبیان

حدثني : كان یقول، كان إسماعیل فحش اللحن: وقال هشیم، )١٢(وسردهم
هل سمع من سعد بن : سألت أبا داود: وقال اآلجري، )١٣(عن أبوه، فالن
وربما أرسل ، ًكان ثبتا في الحدیث: وقال العجلي، )١٤(ال أعلمه:  قال؟عبیدة

یثه نحو وكان حد، وكان صاحب سنة، ٕواذا وقف أخبر، الشيء عن الشعبي

                                                 
  .)١/٢٥٥(، وتهذیب التهذیب )٣/٧٣(تهذیب الكمال ) ١(
  .)٢/١٧٥(لتعدیل الجرح وا) ٢(
  .)١/٢٥٥(، وتهذیب التهذیب )٣/٧٣(، وتهذیب الكمال )٢/١٧٥( الجرح والتعدیل )٣(
  .)١/٢٥٥(، وتهذیب التهذیب )٣/٧٥( تهذیب الكمال )٤(
  ).١/٢٢٤(معرفة الثقات  )٥(
  .)١/٢٥٥(، وتهذیب التهذیب )٣/٧٥( تهذیب الكمال )٦(
  .)٢/١٧٥(الجرح والتعدیل ) ٧(
  .)١/٢٥٥(، وتهذیب التهذیب )٢/١٦٣(ب الكمال  إكمال تهذی)٨(
  .)١/٢٥٥(، وتهذیب التهذیب )٣/٧٦( تهذیب الكمال )٩(
، وتهذیب التهذیب )٢/١٦٣(ٕ، واكمال تهذیب الكمال )٨رقم( مراسیل ابن أبي حاتم )١٠(

)١/٢٥٥(.  
، وتهذیب التهذیب )٢/١٦٣(ٕ، واكمال تهذیب الكمال )٨رقم( مراسیل ابن أبي حاتم )١١(

)١/٢٥٥(.  
  .)١/٢٥٥( تهذیب التهذیب )١٢(
  .)١/٢٥٥(، وتهذیب التهذیب )٢/١٦٣( إكمال تهذیب الكمال )١٣(
  .)٢/١٦٣( إكمال تهذیب الكمال )١٤(
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وحكى ابن أبي خیثمة في ، )١(وكان ال یروى إال عن ثقة، خمسمائة حدیث
، )٢(مرسالت ابن أبي خالد لیست بشيء: تاریخه عن یحیى بن سعید قال

أدرك إسماعیل اثنى : في ترجمة داود الطائي من الحلیة: وقال أبو نعیم
  .)٣(ومنهم من رآه رؤیة، منهم من سمع منه، ًعشر نفسا من الصحابة

ًكان أمیا حافظا ثقة: قال یعقوب بن سفیان:من وصفه باألمية ً �)٤( .  
كان : وقال ابن حبان، )٥()١٤٦(مات سنة : عن أبي نعیم: قال البخاري:وفاته

ًشیخا صالحا   . )٦(مات سنة خمس أو ست وأربعین، ً
  :تحليل أقوال المجرحين

یل بن أبي خالد سماعالمجرحین إلإن مما یالحظه الباحث في أقوال النقاد 
  :ما یلي

، أنس رآه رؤیة: وهم، همؤوقد ذكر العلماء أسما، روایته عمن لم یسمع منهم -١
وأبي وائل وأبي ، إبراهیم التیمي: ولم یسمع من كل من، ولم یسمع منه

  .وسعد بن عبیدة، ظبیان
  .لم یرو عنهم غیره، التفرد عن جماعة -٢
  .ٕواذا وقف أخبر، ربما أرسل الشيء عن الشعبي -٣
  .رسالته لیست بشيءم -٤
وقد حدد هشیم ما یقصد بفحش اللحن حیث قال أنه كان ، فحش اللحن -٥

  .عن أبوه، حدثني فالن: یقول
فهو حافظ ،  الكتابة والقراءةمعدالتي هي ، وهذا كله ال عالقة له باألمیة

ًأقدم علیه أحدا من ال : وقال أبو حاتم، بل فضله ابن عیینة على األعمش، ةثق
وتمكنه من أداء الحدیث كما ، وهذا یدل على قوة حفظه، يأصحاب الشعب

من أحب :"-  یعني أحمد - قلت ألبي عبداهللا : قال إسحاق بن هانئبل ؛ ینبغي
ًإسماعیل أحبهم إلي وأحسنهم حدیثا:  قال؟إلیك من أصحاب الشعبي أیما : قلت، ّ

                                                 
  ).١/٢٢٤(معرفة الثقات  )١(
، وتهذیب التهذیب )٢/١٦٤(ٕ، واكمال تهذیب الكمال )١/٢٤٤( الجرح والتعدیل )٢(

)١/٢٥٥(.  
  ).١/٢٥٥ ( حلیة األولیاء)٣(
  .)١/٢٥٥(، وتهذیب التهذیب )٢/١٦٤( إكمال تهذیب الكمال )٤(
، ویعقوب )٢٤٠ / ٦(ابن سعد في طبقاته ، وذكره عن أبي نعیم )١/٣٥١( التاریخ الكبیر )٥(

  )..١٣٠ / ١( في المعرفة الفسوي
  .)٤/١٩( ثقات ابن حبان )٦(
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قال : ن أحمدوقال عبد اهللا ب، )١(ما فیهما إال ثقة:  قال؟أحب إلیك بیان أو فراس
فزكریا وفراس : قلت، ً أصح الناس حدیثا عن الشعبي إسماعیل بن أبي خالد:أبي

، )٢(ابن أبي خالد أحفظهم، ًابن أبي خالد یشرب العلم شربا:  قال؟وابن أبي السفر
 إسماعیل ابن أبي خالد أحب :ان بن سعید عن یحیى بن معین قالوحكى عثم

، )٣(....اعیل أعلم بالشعبي من ابن عونٕواسم،  الشیبانيمنّإلي في الشعبي 
لیس هو :  فقال؟سألت یحیى بن سعید عن زكریا عن الشعبي: وقال ابن المدیني

ًفهذا منهم یعتبر إجماعا على تفضیل ؛)٤(ولیس به بأس، عندي مثل إسماعیل
: ویكفیك قول اإلمام أحمد، خاصة في الشعبي، إسماعیل في الحفظ على غیره

  .ابن أبي خالد أحفظهم، ًب العلم شرباابن أبي خالد یشر
  :)٥(أيوب بن خوط أبو أمية البصري الحبطي -٢

                                                 
  ).٢١٦٩ ( ابن هانئسؤاالت )١(
  .)٢/١٧٥(لجرح والتعدیل ، وا)١/٣٣٤( العلل روایة عبد اهللا )٢(
  .)٥٧- ٥٦ص( تاریخ ابن معین روایة الدارمي )٣(
  .)٣/٢٨٥(، وتهذیب التهذیب )٩/٣٦٠(، وتهذیب الكمال )١/٢٤٤( الجرح والتعدیل )٤(
، )هـ٢٥٦ت(محمد بن إسماعیل البخاري ) ١/٤١٤(التاریخ الكبیر : انظر ترجمته في )٥(

-٦/٢٠٩(، والثقات البن حبان )٢/٢٤٦(یل ، الجرح والتعد)السید هاشم الندوي/تحقیق
، ) هـ٣٥٤ت (الحافظ محمد بن البستى ) ١٦٦ / ١(، المجروحین ، )٢١٠
، والضعفاء )٣/٤٨٤(، والعلل ومعرفة الرجال روایة عبداهللا )محمود ابراهیم زاید/تحقیق

بوران /أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي، تحقیق) ٤٦ص (والمتروكین للنسائي 
، ضناوي، كمال یوسف الحوت مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولىال

مسلم بن الحجاج ) ٨٤ص(م، الكنى واألسماء لإلمام مسلم بن الحجاج ١٩٨٥- هـ١٤٠٥
عبدالرحیم محمد أحمد القشقري الجامعة /أبو الحسین، تحقیق بن مسلم القشیري

سؤاالت اآلجري ؛ هـ١٤٠٤، طبعة األولىاإلسالمیة، المدینة النبویة، السعودیة، ال
محمد علي قاسم العمري /سلیمان بن األشعث أبو داود السجستاني، تحقیق) ٢٣٣ص(

م، ١٩٧٩-هـ١٣٩٩، الجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، السعودیة، الطبعة األولى
 دار الكتب) هـ٣٦٥(أبو أحمد عبد اهللا بن عدي الجرجاني ) ٢/٦(والكامل في الرجال 

م، األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم ١٩٩٧- هـ١٤١٨، العلمیة، الطبعة األولى
أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد ) ١/١١٠( والضعفاء للعقیلي ؛)١/٣٤٨(

عبد المعطي أمین قلعجي دار المكتبة العلمیة، بیروت، /، تحقیق)هـ٣٢٢ت(العقیلي 
 ؛)١٢ص(ضعفاء والمتروكون للدارقطني  ال؛م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، لبنان، الطبعة األولى

َأبو الحسن علي بن عمر الدارقطني) ٨٥٧ / ٢(المؤتلف والمختلف للدارقطني  ) هـ٣٨٥(ُ
 ١٤٠٦موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر، /دار الغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان، تحقیق

یاب ، اإلكمال في رفع االرت)٢/٢٦٩)(٣٧٠، ١/٣٦٩( وشرح علل الترمذي ؛م١٩٨٦-هـ
= األمیر الحافظ ابن ماكوال دار الكتاب اإلسالمي ، )٣/١٩٧(عن المؤتلف البن ماكوال 
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روى عن نافع مولى ابن ؛هو أیوب بن خوط أبو أمیة البصري الحبطي
وعنه الحسین بن ، وجماعة، وقتادة، ولیث بن أبي سلیم، وعامر األحول، عمر
، شیبانو، وحفص بن عبد الرحمن وعیسى غنجار، ومحمد بن مصعب، واقد

  .وغیرهم
  :أقوال النقاد في أيوب بن خوط

ون عبل هم مجم، ًأیوب هذا لم أر من أثنى علیه خیرا: أقوال المعدلین
  .على ترك حدیثه

ال : وقال ابن معین، )١(تركه ابن المبارك: قال البخاري: المجرحينأقوال 
 :األزديوقال ، )٣(متروك: وقال النسائي والدارقطني، )٢(لیس بشيء، یكتب حدیثه

وقال ، ال یكتب حدیثه، واهي متروك، دیثضعیف الح: وقال أبو حاتم، )٤(كذاب
رأوا :  قال؟فأیش حاله كان: قیل له، كان عیسى بن یونس یرمیه بالكذب: أحمد

ًلحوقا في كتابه
عن قتادة متروك  أبو أمیة أیوب بن خوط الخزاز: وقال مسلم، )٥(

كان یحدث ، علم على ترك حدیثهأجمع أهل ال: وقال الساجي، )٦(الحدیث
                                                                                                                     

، ولسان )١/٤٠٢(الفارق الحدیثة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، وتهذیب التهذیب=
عبد الفتاح أبو غدة /أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقیق) ٢٣٩- ٢/٢٣٨(المیزان 

  .ةمكتب المطبوعات اإلسالمی
لم یترجم المزي ألیوب بن خوط في تهذیب الكمال، وهو على شرطه حیث أخرج له أبو :تنبیه

داود وابن ماجه كما سیأتي، وسبب ذلك أن المزي جعل أیوب في حدیث أبي داود وابن 
، وقد علق علیه ابن حجر في النكت )٧٥٥١(ماجه هو أیوب السختیاني انظر التحفة 

  .الظراف
وذكره هنا :" ق لسان المیزان الشیخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه اهللا تعالىقال محق:تنبیه ثان

ویقصد بذلك خالف شرط الحافظ ابن حجر فیمن یترجم له في اللسان،  ".خالف الشرط 
حیث شرط أن من ترجم له المزي في التهذیب الكمال ال یذكره في اللسان، وغفل عن 

 في التهذیب، بل هو من زیادات ابن ذلك حیث أن أیوب بن خوط لم یترجم له المزي
حجر في تهذیب التهذیب على المزي، مع أن الشیخ أبو غدة كان قد ذكر في مقدمته 

أن أیوب ترجمه ابن حجر في اللسان ألنه فات المزي ترجمته، ) ١/٩٠(على اللسان 
  . فسبحتن من ال ینسى

  ).١/٤١٤(التاریخ الكبیر  )١(
  .)١/٣٤٨(لكامل البن عدي ، وا)١/١١٠ ( ضعفاء العقیلي)٢(
، والكامل البن عدي )١٠٦رقم (، والضعفاء والمتركون)٤٦ص( ضعفاء النسائي )٣(

)١/٣٤٨(.  
  .)٢/٢٣٩(، لسان المیزان )١/٣٥٢ ( تهذیب التهذیب)٤(
  .)٢/٢٤٠(، لسان المیزان )١/٣٥٢ ( تهذیب التهذیب)٥(
  .() الكنى واألسماء )٦(
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ال في األحكام وال في ، ولیس هو بحجة، وكان یرمى بالقدر، بأحادیث بواطیل
وقال اآلجري ، )٢(وال یكتب حدیثه، لیس بثقة: وقال النسائي في التمییز، )١(غیرها

قال ، )٤(لیس بالقوي عندهم: وقال الحاكم أبو أحمد، )٣(لیس بشيء: عن أبي داود
یروى عن ، تركه ابن المبارك، �منكر الحدیث جدا: ي الضعفاءابن حبان ف

إنما استعمل : وقال یزید بن زریع، )٥(كأنها مما عملت یداه، المشاهیر المناكیر
ًقوما فحدثهم
عن قتادة عن أنس روى عنه أسد بن موسى : وقال ابن عدي، )٦(

دیث أنه وذكر ابن قتیبة في مختلف الحدیث عن أهل الح، )٧(مناكیرأحادیث 
ًال یزال الرجل راكبا ما دام منتعال :" وضع حدیث أنس ً")٨(.  

�كان ُأمیا ال یكتب: قال عمرو بن علي:من وصفه باألمية وهو متروك ، ِّ
  .)٩(كان كثیر الغلط والوهم، ولم یكن من أهل الكذب، الحدیث

  . كما رأینا أن األئمة والنقاد أجمعوا على تضعیف أیوب بن خوط :الترجيح
عن ، عن أیوب، عن الحسین بن واقد) ٣٨١٨(أخرج أبو داود  :روياتهم
اء وددت أن عندى خبزة بیض«: - -قال رسول اهللا : عن ابن عمر قال، نافع

« :فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به فقال. »من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن
هذا : اودقال أبو د، »ارفعه«:قال. فى عكة ضب:  قال.»في أي شيء كان هذا 

، )٣٣٤١(ًوقد أخرجه أیضا ابن ماجه ، وأیوب لیس هو السختیاني. یث منكرحد
والبیهقي في السنن الكبرى ، )٤/١٩٩(والطحاوي في شرح معاني اآلثار 

وسألت أبي عن :" قال ابن أبي حاتم؛ )٥٦٠٠(وشعب اإلیمان ، )٩/٣٢٦(
 أن النبي  ،عن ابن عمر، عن نافع، عن أیوب، حدیث؛ رواه حسین بن واقد

؛ الحدیث..."سمراء ملبقة بسمن ولبنلوددت أن عندي خبزة بیضاء من برة :" قال
، وال یشبه أن یكون من حدیث أیوب السختیاني، هذا حدیث باطل: قال أبي

                                                 
  .)٢/٢٤٠( المیزان ، لسان)١/٣٥٢ ( تهذیب التهذیب)١(
  .)٢/٢٤٠(، لسان المیزان )١/٣٥٢ ( تهذیب التهذیب)٢(
  .)٢٣٣ص( سؤاالت اآلجري )٣(
  .)١/٣٤٨( األسامي والكنى )٤(
  .)١/١٦٦( المجروحین )٥(
  .)١/٣٥٣ ( تهذیب التهذیب)٦(
  .)١/٣٥٠( الكامل البن عدي )٧(
بو محمد الدینوري، عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة أ) ٧٥ص(تأویل مختلف الحدیث  )٨(

  .م١٩٧٢-هـ١٣٩٣محمد زهري النجار دار الجیل، بیروت، لبنان، /تحقیق
، فتح الباب في الكنى واأللقاب )١/٣٤٨(، والكامل البن عدي )٢/٢٤٦( الجرح والتعدیل )٩(

  .)٧٤ص(
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وهذا الحدیث من األمثلة التي ؛)١("ویشبه أن یكون من حدیث أیوب بن خوط 
، "عن ابن عمر ، عن نافع، وبأی:" ن هذا اإلسنادإحیث ، تشتبه على كثیرین
وهذا ما ،  السختیانيا في هذا اإلسنادًأیوبفالكثیر قد یعتقد ، من أصح األسانید

 هنا السختیاني اًوقع في هذا الحدیث عینه للحافظ الكبیر المزي حیث عین أیوب
جعل المزي وهذا هو السبب الرئیس الذي ، )٧٥٥١(كما في تحفة األشراف 

وقد رد علیه ،  الكمالتهذیب یترجم ألیوب بن خوط في  لمرحمه اهللا تعالى
  .قبه في ذلك ابن حجر في النكت الظرافعوت

وقد ، ربما أخطأ في الروایات:" قال ابن حبان في ترجمة الحسین بن واقد
فكل حدیث منكر عنده عن ، ًوأیوب بن خوط جمیعا، كتب عن أیوب السختیاني

ولیس بأیوب ، یوب بن خوطإنما هو أ، عن ابن عمر، عن نافع، أیوب
فقد ، وقد حمل اإلمام أحمد في هذا الحدیث على الحسین بن واقد؛ )٢("السختیاني

وقیل ، سمعت أحمد بن حنبل: قال، نقل العقیلي عن أحمد بن أصرم بن خزیمة
. عن ابن عمر عن النبي علیه السالم في الملبقة، عن نافع، له في حدیث أیوب
: فقال بیده، الحسین بن واقد:  قیل له؟َمن روى هذا: الوق، فأنكره أبو عبد اهللا

فهذا یجعلنا نقول إن اإلمام أحمد رحمه اهللا ، )٣(وحرك رأسه؛ كأنه لم یرضاه
ٕواال كان یحمل علیه في ، تعالى یرى أن أیوب في هذا اإلسناد هو السختیاني

  .هذا الحدیث
  :)٤( الرقيالجزري، أبو عبد اهللا، جعفر بن ُبْرقان الكالبي موالهم -٣

                                                 
  ).١٥٣١(العلل  )١(
  ).٢١٠- ٦/٢٠٩(الثقات  )٢(
، شمس الدین أبو عبد اهللا )٧/١٠٤(، وانظر سیر أعالم النبالء )١/٢٥١(الضعفاء  )٣(

مجموعة من المحققین /، تحقیق)هـ٧٤٨ت (محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي 
  .م١٩٨٥- هـ١٤٠٥، بإشراف الشیخ شعیب األرناؤوط مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة

 ،٤/٤١٩(، وتاریخ یحیى بروایة الدوري )٧/٤٨٢(طبقات ابن سعد : انظر ترجمته في )٤(
، والعلل )٣٢٠(، وطبقاته )٥١(، وتاریخ خلیفة )٢١٠، ١٤(، وروایة الدارمي )٤٤٦

، )٢/١٢٠(، وتاریخه الصغیر )٢/١٨٧(، وتاریخ البخاري الكبیر )٢/١٠٣(ألحمد 
، والمعرفة والتاریخ )٢٠٢ص(، وسؤاالت اآلجري ألبي داود )١/٤٧٩(والكنى لمسلم 

، ٢٤٨(تاریخ أبي زرعة الدمشقي ، و)٤٥٥، ٤٢٠، ٣٨٩، ٢/٣٢٣(، )٤٨٦، ١/١٤١(
، وأخبار القضاة )٥٤ص(، تاریخ أسماء الثقات )٥٢٦، ٥٢٠، ٤٧١، ٤٠٣، ٣٤٠

، والجرح )١/١٨٤(، وضعفاء العقیلي )٢/٥٤(، والكنى للدوالبي )٢/٢١١(لوكیع 
، ثقات العجلي )٢٦(، والمراسیل )٢/٤٧٤(، و)١/٣٢١(والتعدیل البن أبي حاتم 

، )١٤٨٠رقم (، ومشاهیر علماء االمصار )٦/١٣٦(ان ، وثقات ابن حب)١/٢٦٨(
= ، وتسمیة من أخرجهم ٧٦: الورقة/١، والعلل للدارقطني)٢/١٤٠(والكامل البن عدي 
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، ومیمون بن مهران، وعطاء، والزهري، روى عن یزید األصم، قدم الكوفة
، ونافع مولى ابن عمر، وعبد اهللا بن بشر الرقي، وحبیب بن أبي مرزوق

وكثیر ، ووكیع، وابن عیینة، وأبو خیثمة الجعفي، وروى عنه ابن المبارك؛ وغیرهم
، وزید بن أبي الزرقاء، شدومعمر ابن را، وعمر بن أیوب الموصلي، بن هشام
  .وعدة، وأبو نعیم

لقد اختلفت أقوال النقاد في :النقاد في جعفر بن ُبرقان الكالبيأقوال 
ومنهم من ، ًومنهم من ضعفه مطلقا، ًفمنهم من وثقه مطلقا، جعفر بن برقان

  .فصل في روایاته
كان : ن ابن معینقال المفضل الغالبي ع :أقوال من وثقه مطلًقا

قال أبو ، )١(ثقة: وقال عثمان الدارمي وغیره عن ابن معین، وهو ثقة، �أمیا
وقال یعقوب بن ، )٢(جعفر بن برقان محله الصدق یكتب حدیثه: حاتم

وبلغني أنه كان ، ثنا جعفر بن برقان وهو جزري ثقة، حدثنا أبو نعیم: سفیان
 البلخي عن وقال حامد بن یحیى، )٣(وكان من الخیار، �أمیا ال یقرأ وال یكتب

وكان ، وكان ثقة من ثقات المسلمین، حدثنا جعفر بن برقان: ابن عیینة
قال أبو بكر ابن ، )٤(ثنا جعفر بن برقان الثقة العدل: مروان بن محمد یقول

: وقال العجلي، )٥(ما رأیت أفضل من جعفر بن برقان: صدقة عن الثوري
  .)٦(ثقة

له روایة وفقه ، ًة صدوقاكان ثق: قال ابن سعد:أقوال من ضعفه مطلًقا
وقال ابن خزیمة لما سئل ، )٧(وكان كثیر الخطأ في حدیثه، وفتوى في دهره

، )٨(حكاه الحاكم. ال یحتج بواحد منهما إذا انفرد: عنه وعن أبي بكر الهذلي

                                                                                                                     
، وموضح أوهام الجمع )١/١٢١(، ورجال صحیح مسلم ١٤: اإلمامان للحاكم، الورقة=

، وتذكرة )٦/١٦٠(، وتاریخ االسالم للذهبي )١٥٤(، والسابق والالحق له ١٧: للخطیب
، )١/٤٣٠(، ومیزان االعتدال )١/١٨٤(، والكاشف )٦٧(والمشتبه  ،)١/١٧١(الحفاظ 

  ).٨٤/ ٢(وتهذیب التهذیب 
  ).٢/٤٧٤ ( الجرح والتعدیل)١(
  ).٢/٤٧٥ ( الجرح والتعدیل)٢(
  .)٢/٧٣(، وتهذیب التهذیب )٥/١٥ ( تهذیب الكمال)٣(
  .)٢/٧٣(، وتهذیب التهذیب )٥/١٥ ( تهذیب الكمال)٤(
  .)٢/٧٣(، وتهذیب التهذیب )٥/١٥ ( تهذیب الكمال)٥(
  ).١/٢٦٨ ( ثقات العجلي)٦(
  .)٢/٧٣(، وتهذیب التهذیب )٥/١٥ (، وتهذیب الكمال)٧/٤٨٢( طبقات ابن سعد )٧(
  .)٢/٧٣(، وتهذیب التهذیب )٥/١٥ ( تهذیب الكمال)٨(
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، في حفظه بعض الوهم، �وكان جعفر بن برقان أمیا: وقال الدارقطني
  .)٢(عنده مناكیر: قال الساجيو، )١(وخاصة في أحادیثه عن الزهري

إذا : قال عبد اهللا بن أحمد عن أبیه  :أقوال من فصل في رواياته
وقال ، )٣(وفي حدیث الزهري یخطئ، حدث عن غیر الزهري فال بأس به

وجعفر ثقة ،  أبو الملیح أضبط من جعفر بن برقان:المیمونى عن أحمد
دیث الزهري وهو في ح، ضابط لحدیث میمون وحدیث یزید بن األصم

، �كان أمیا: وقال یعقوب بن شیبة عن ابن معین، )٤(یضطرب ویختلف فیه
فقلت ، وما أصح روایته عن میمون بن مهران وأصحابه، ًوكان ثقة صدوقا

وجعل یضعف روایته ، نعم: قال. أما روایته عن الزهري لیست بمستقیمة: له
إنه كان : وقیل، ل ابن الجنید والدوري عنه نحو ذلكقنو؛ )٥(عن الزهري

وقال ، )٦(أحادیثه عن الزهري مضطربة، ثقة:  وقال ابن نمیر، مجاب الدعوة
وقال البرقاني ، )٧(وفي غیره ال بأس به، لیس بالقوى في الزهري: النسائي

ویحدث اآلخر ، ربما حدث الثقة عن ابن برقان عن الزهري: عن الدارقطني
فأما ، قول بلغني عن الزهريبذلك الحدیث عن ابن برقان عن الزهري أو ی

  .)٨(حدیثه عن میمون بن مهران ویزید بن األصم فثابت صحیح

أرى أن أعدل األقوال :أعدل األقوال في جعفر بن برقانالترجيح و
، هذا مشهور معروف من الثقات: ل ابن عديوق في جعفر بن برقان هو

ن بن وله نسخ یرویها عن میمو، الثوري فمن دون، وقد روى عنه الناس
ویقیم ، �وكان أمیا، وهو ضعیف في الزهري خاصة، مهران والزهري وغیرهما

وأحادیثه ، وثبتوه في میمون بن مهران وغیره، روایته عن غیر الزهري
ٕوانما قیل ضعیف في الزهري؛ ألن غیره عن الزهري أثبت ، مستقیمة حسنة

وعقیل بأصحاب الزهري المعروفین مالك وابن عیینة ویونس وشعیب ، منه

                                                 
  ).٢١ / ٣(العلل للدارقطني ) ١(
  .)٢/٧٣( تهذیب التهذیب )٢(
، وتهذیب التهذیب )٢/٤٧٤(، والجرح والتعدیل )٣/١٠٣( علل أحمد روایة عبد اهللا )٣(

)٢/٧٣(.  
  .)٢/٧٣(، وتهذیب التهذیب )٥/١٣(، وتهذیب الكمال )٦١ص( تاریخ الرقة )٤(
  .)٢/٧٣(، وتهذیب التهذیب )٥/١٣(، وتهذیب الكمال )٢/٥٦٣(الكامل  )٥(
  ).٢/٤٧٥ ( الجرح والتعدیل)٦(
  ).٢٣٣ص (یوم واللیلة عمل ال)٧(
  .)٨١رقم (سؤاالت البرقاني  )٨(
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وهم أثبت من جعفر؛ ألن ، فإنما أرادوا أن هؤالء أخص بالزهري، ومعمر
  . )١(جعفر ضعیف في الزهري ال غیر

ومما أنكره ، )٢(وذكره ابن المدیني في الطبقة الثامنة من أصحاب نافع
  . )٣(الحدیث." ..نهى عن مطعمین:" العقیلي من حدیثه عن الزهري حدیث

وقال خلیفة ، )هـ١٥١أو ١٥٠(مات سنة : قال هالل بن العالء: وفاته
ثنا أبو موسى : وقال أبو عروبة، )٥٤(مات سنة : د بن حنبل وغیرهماوأحم
الكالبي من :  قال؟سألت كثیر بن هشام عن جعفر بن برقان ممن: قال

وهو ذاهب ، وهلك جعفر لما قدم أبو جعفر یعني المنصور الرقة، موالیهم
سنة : قال أبو موسى، ةسن) ٤٤(وهذا من نحو ، إلى بیت المقدس

یف من وهو وهم وتصح، )٤٤(مات وهو ابن : وقال ابن منجویه، )هـ١٥٤(
وقد سبقه لهذا الوهم بعینه : قال ابن حجر، قول كثیر بن هشام الذي سبق

  .ٕوایاه یتبع ابن منجویه، ابن حبان في الثقات
  :خالصة القول في جعفر بن برقان

مضطرب في روایته عن ،  غیر الزهري ثقة فيهوخالصة القول فیه أن
، ومسلم حین أخرج له في صحیحه أخرج له روایاته عن یزید بن األصم، الزهري

وجعفر ثقة ضابط لحدیث میمون «:اإلمام أحمد في روایته عن یزیدوقد وصفه 
) ٢/٢٣٥(وقد ذكره ابن رجب في شرح علل الترمذي ؛ » یزید بن األصموحدیث

 أنفسهم لكن حدیثهم عن بعض الشیوخ فیه ضعف في النوع الثالث قوم في
ومنهم جعفر بن برقان الجزري ثقة «...:خالف حدیثهم عن بقیة شیوخهمب

  .»لكن حدیثه عن الزهري خاصة مضطرب، مشهور
، وصفه باألمیة ابن معین وأبو نعیم وابن عدي والدارقطني:من وصفه باألمية

   .وقد تقدمت أقوالهم
لیس له في ،  عن یزید بن األصم في تسعة مواضعأخرج مسلم لجعفر:مروياته

  :وهي، مسلم غیرها
حدثنا جعفر ، حدثنا كثیر بن هشام،  حدثني محمد بن حاتم- ) ١٣٥/٢١٦( -١

قال رسول اهللا : سمعت أبا هریرة یقول: حدثنا یزید بن األصم قال، بن برقان
 ":اهللا خلق كل شيء فمن : حتى یقولوا، لیسألنكم الناس عن كل شيء
  ".؟لقهخ

                                                 
  .)٢/١٤١(  الكامل)١(
  .)٢/٧٤( تهذیب التهذیب )٢(
  .)١/١٨٥( ضعفاء العقیلي )٣(
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وزهیر بن ، وعمرو الناقد،  حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة- )٤٩٧/٢٣٩( -٢
وقال . أخبرنا: قال إسحاق، واللفظ لعمرو(ٕواسحاق بن إبراهیم ، حرب

عن ، عن یزید بن األصم، حدثنا جعفر بن برقان، حدثنا وكیع: اآلخرون
  إذا سجد جافى حتى یرى منكان رسول اهللا : میمونة بنت الحارث قالت

وقد تابعه على هذا الحدیث ، یعني بیاضهما: قال وكیع. ح إبطیهخلفه وض
  .عبید اهللا بن عبد اهللا بن األصم) ٤٩٧/٢٣٨(عند مسلم 

عن ، حدثنا معمر، حدثنا عبد الرزاق،  وحدثنا محمد بن رافع- )٦٥١/٢٥٣( -٣
 فذكر أحادیث هذا ما حدثنا أبو هریرة عن رسول اهللا : همام بن منبه قال

لقد هممت أن آمر فتیاني أن یستعدوا لي بحزم :" وقال رسول اهللا ، منها
 ". ثم تحرق بیوت على من فیها ، ًثم آمر رجال یصلي بالناس، من حطب

عن ، ٕواسحاق بن إبراهیم، وأبو كریب،  وحدثنا زهیر بن حرب-/...)٦٥١( -٤
عن أبي هریرة عن النبي ، عن یزید بن األصم، عن جعفر بن برقان، وكیع
...بنحوه .  

أخبرنا كثیر بن ،  وحدثني إسحاق بن منصور- كتاب اإلمارة) ١٠٣٧/١٧٥( -٥
سمعت : حدثنا یزید بن األصم قال، -  وهو ابن برقان - حدثنا جعفر ، هشام

 لم أسمعه روى عن ًمعاویة بن أبي سفیان ذكر حدیثا رواه عن النبي 
ًیرد اهللا به خیرا من :" قال رسول اهللا : ً على منبره حدیثا غیره قالالنبي 

وال تزال عصابة من المسلمین یقاتلون على الحق ظاهرین ، یفقهه في الدین
 ".على من ناوأهم إلى یوم القیامة 

:  قال عبد-، وعبد بن حمید،  حدثني محمد بن رافع- )٢٥٤٦/٢٣٠( -٦
، عن جعفر الجزري، أخبرنا معمر، حدثنا عبد الرزاق: وقال ابن رافع. أخبرنا

لو كان الدین :" قال رسول اهللا : عن أبي هریرة قال، األصمعن یزید بن 
 من أبناء فارس حتى یتناوله - أو قال - عند الثریا لذهب به رجل من فارس 

." 
حدثنا جعفر بن ، حدثنا كثیر بن هشام،  حدثنا عمرو الناقد- )٢٥٦٤/٣٤( -٧

هللا إن ا:" قال رسول اهللا : عن أبي هریرة قال، عن یزید بن األصم، برقان
 ". ولكن ینظر إلى قلوبكم وأعمالكم ، ال ینظر إلى صوركم وأموالكم

حدثنا جعفر ، حدثنا كثیر بن هشام،  حدثني زهیر بن حرب- )٢٦٣٨/١٦٠( -٨
الناس :" عن أبي هریرة بحدیث یرفعه قال، حدثنا یزید بن األصم، بن برقان

الم إذا خیارهم في الجاهلیة خیارهم في اإلس، معادن كمعادن الفضة والذهب
وما تناكر منها اختلف ، فما تعارف منها ائتلف، واألرواح جنود مجندة، فقهوا

." 
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عن جعفر ، حدثنا وكیع،  حدثنا أبو كریب محمد بن العالء- )٢٦٧٥/١٩( -٩
إن :" قال رسول اهللا : عن أبي هریرة قال، عن یزید بن األصم، بن برقان
 ".اني وأنا معه إذا دع، أنا عن ظن عبدي بي: اهللا یقول

، أخبرنا، حدثنا عبد الرزاق،  حدثني محمد بن رافع- )٢٧٤٩/١١( - ١٠
: عن أبي هریرة قال، عن یزید بن األصم، عن جعفر الجزري، معمر

، لو لم تذنبوا؛ لذهب اهللا بكم، والذي نفسي بیده:" قال رسول اهللا 
 ".ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اهللا؛ فیغفر لهم 

  :بو سليمان البصري مولى بني الحريشجعفر بن سليمان الضبعي أ -٤
روى عن ثابت ، ان ینزل في بني ضبیعة فنسب إلیهمنسب الضبعي ألنه ك

، وحمید بن قیس األعرج، والجریري، ویزید الرشك، والجعد أبي عثمان، البناني
ومالك ، وكهمس بن الحسن، وعطاء بن السائب، وعوف األعرابي، وابن جریج
وعبد الرحمن ، وابن المبارك، عنه الثوري ومات قبلهوروى ، وجماعة، بن دینار
وعبد ، ویحیى بن یحیى النیسابوري، وسیار بن حاتم، وعبد الرزاق، بن مهدي

وبشر بن هالل ، وصالح بن عبد اهللا الترمذي، وقتیبة، السالم بن مطهر
  .وجماعة، وقطن بن نسیر، الصواف

قوال العلماء والنقاد اختلفت أ:النقاد في جعفر بن سليمان الضبعيأقوال 
  :موهذه هي أقواله، ومنهم من ضعفه، فمنهم من وثقه، في جعفر

إن سلیمان : قیل له، ال بأس به: عن أحمد، قال أبو طالب:المعدلينأقوال 
وكان یحدث بأحادیث ، إنما كان یتشیع: فقال. ال یكتب حدیثه: بن حرب یقول
: قال. امة حدیثه رقاقع: قلت. وأهل البصرة یغلون في علي، في فضل علي

إال أني لم أسمع من ، وقد روى عنه عبد الرحمن وغیره، كان قد جمعها، نعم
: عن أحمد، وقال الفضل بن زیاد، )١(فال أدرى سمع منه أم ال، ًیحیى عنه شیئا

ًقدم جعفر بن سلیمان علیهم بصنعاء فحدثهم حدیثا كثیرا وكان عبد الصمد بن ، ً
، )٣(ثقة: عن ابن معین، وقال ابن أبي خیثمة وغیره، )٢(معقل یجيء فیجلس إلیه

وقال جعفر ، كان یحیى بن سعید ال یكتب حدیثه، ثقة: وقال عباس عنه
ًسمعت من عبد الرزاق كالما یوما فاستدللت به على : عن ابن معین، الطیالسي ً

إن أستاذیك الذین أخذت عنهم ثقات كلهم : فقلت له. ما ذكر عنه من المذهب
قدم علینا جعفر بن سلیمان :  فقال؟فعمن أخذت هذا المذهب، سنةأصحاب 

                                                 
  .)١٤٥-٢/١٤٤(، والكامل )٢/٤٨١( الجرح والتعدیل )١(
  .)١٤٥-٢/١٤٤( الكامل )٢(
  .)١٤٥-٢/١٤٤(، والكامل )١/١٨٨(، وضعفاء العقیلي )٢/٤٨١( الجرح والتعدیل )٣(
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 كان عندنا: یحیى بن معینوقال ، فأخذت هذا عنه، حسن الهدي، ًاضالفرأیته ف
كان جعفر : كان جعفر من الخائفین وقال الدوري: وقال یزید بن هارون، )١( ثقة

وقال ابن شاهین ، یعوكان یتش، .�علیا قعد یبكيٕواذا ذكر ، إذا ذكر معاویة شتمه
، وما رأیت من طعن في حدیثه، إنما تكلم فیه لعلة المذهب: في المختلف فیهم

ًلم نسمع أحدا : وقال البزار، جعفر بن سلیمان ضعیف: مار بقولهإال ابن ع
وأما حدیثه ، إنما ذكرت عنه شیعیته، یطعن علیه في الحدیث وال في خطأ فیه

حادیث منكرة وهو ثقة متماسك كان ال روى أ :وقال الجوزجاني، ستقیمفم
    .)٣(ثقة وكان یتشیع: قال العجلي، )٢(یكتب

حكاه . وكان یستضعفه، كان یحیى بن سعید ال یروي عنه:أقوال المجرحين
وفیها ، وكتب مراسیل، أكثر عن ثابت: وقال ابن المدیني، )٤(عنه ابن معین

رأیت عبد : ن سنانوقال أحمد ب، )٥(أحادیث مناكیر عن ثابت عن النبي 
: قال أحمد بن سنان. الرحمن بن مهدي ال ینبسط لحدیث جعفر بن سلیمان

وقال ، )٧(وكان یتشیع، وبه ضعف، كان ثقة: وقال ابن سعد، )٦(استثقل حدیثه
ر عن أكث: ابن المدینيوقال ، )٨(یخالف في بعض حدیثه: البخاري في الضعفاء

، كان فیه تحامل على بعض السلف: ديوقال األز، وبقیة أحادیثه مناكیر، ثابت
وأما الحدیث فعامة ، ویؤخذ عنه الزهد والرقائق، وكان ال یكذب في الحدیث

   .ومنكر، حدیثه عن ثابت وغیره فیها نظر
   .)٩(وكذا وصفه الجوزجاني، �یقال كان أمیا: قال البخاري:من وصفه باألمية

 ابن عدي وابن حبان ر هو ما قالهفعأرى أن أعدل األقوال في ج:الترجيح
وروایات ، ولجعفر حدیث صالح: قال أبو أحمد ابن عدي، -  رحمهما اهللا–

وأرجو أنه ال بأس ، وجمع الرقاق، معروف بالتشیع، وهو حسن الحدیث، كثیرة
وما كان فیه ، وأحادیثه لیست بالمنكرة، ًوقد روى أیضا في فضل الشیخین، به

                                                 
  .)١/١٨٨( ضعفاء العقیلي )١(
  .)١١٠ص( أحوال الرجال )٢(
  .)١/٢٦٨( ثقات العجلي )٣(
  .)١٤٥-٢/١٤٤(، والكامل )١/١٨٨( ضعفاء العقیلي )٤(
  .)٢/٤٨١( الجرح والتعدیل )٥(
  .)٢/٤٨١( الجرح والتعدیل )٦(
  .)٧/٢٨٨( طبقات ابن سعد )٧(
  .)١١٠ص( أحوال الرجال )٨(
  .)٢/١٩٢(خ الكبیر  التاری)٩(
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، )١(وهو عندي ممن یجب أن یقبل حدیثه ،منكر فلعل البالء فیه من الراوي عنه
من أتى : كنا في مجلس یزید بن زریع فقال: وقال أبو األشعث أحمد بن المقدام

 وكان عبد الوارث ینسب إلى، جعفر بن سلیمان وعبد الوارث فال یقربني
كان جعفر من الثقات : قال ابن حبان، وجعفر ینسب إلى الرفض، االعتزال
ولم یكن بداعیة إلى ، غیر أنه ینتحل المیل إلى أهل البیت، في الروایاتالمتقنین 

ولیس بین أهل الحدیث من أئمتنا خالف أن الصدوق المتقن إذا كانت ، مذهبه
فكل ما أخذ علیه هو ، )٢(ره جائزاخبأاالحتجاج ب، ولم یكن یدعو إلیها، فیه بدعة

  .مذهبه السوء
ي عن حدیث لجعفر سألت محمد بن أبي بكر المقدم: وقال ابن الضریس

ٌفقدت عبد الرزاق ما أفسد جعفر : قال. روى عنه عبد الرزاق: فقلت. بن سلیمان
قیل : وقال الخضر بن محمد بن شجاع الجزري، یعني في التشیع، )٣(غیره

ولكن ، أما الشتم فال: فقال. بلغنا أنك تشتم أبا بكر وعمر: لجعفر بن سلیمان
ًبغضا یا لك

عن ، وقال ابن عدي، )٥(بقیة نحو ذلكوحكى عنه وهب بن ، )٤(
قد ، وأما الحكایة التي حكیت عنه فإنما عني به جارین كانا له: زكریاء الساجي

أما : فسئل عنهما فقال، ویسمى اآلخر عمر، یكنى أحدهما أبا بكر، تأذى بهما
  .)٦(ولم یعن به الشیخین أو كما قال. ًولكن بغضا یا لك، السب فال

حدثنا الحسن بن : ابن حبان في كتاب الثقاتقد نقل لكني استبعد هذا ف
، بین یدي أبیه، ثنا جریر بن یزید بن هارون، ثنا إسحاق بن أبي كامل، سفیان

أما : قال. بلغنا أنك تسب أبا بكر وعمر: فقلت. بعثني أبي إلى جعفر: قال
فهذه الحكایة ، فإذا هو رافضي مثل الحمار.  شئتولكن البغض ما، السب فال

                                                 
  .)٢/١٤٩( الكامل )١(
  .)٢/١٩٢( التاریخ الكبیر )٢(
، فجعل عبد الرزاق هو الذي أفسد "ًما أفسد جعفرا غیره ):" ٥/٤٨(في تهذیب الكمال ) ٣(

، فما في تهذیب التهذیب هو ٌفرعًجعفرا، ولیس كذلك بل الذي أفسد عبد الرزاق هو ج
  .الصواب، واهللا أعلم

، )٨/١٧٦(سیر أعالم النبالء " فهذا غیر صحیح عنه: ي عن هذه الحكایةقال الذهب) ٤(
-٢/١٤٤(، والكامل قد أورد الحافظ في التهذیب ما یدل على ثبوت ذلك عنه: قلت

١٤٥(.  
  .)١٤٥-٢/١٤٤( الكامل )٥(
ما هذا ببعید، ):" ١/٤١٠(قال الذهبي عن هذه الحكایة في المیزان ، )٢/١٤٥( الكامل )٦(

 قد روى أحادیث من مناقب الشیخین رضي اهللا عنهما، وهو صدوق في ًفإن جعفرا
  ".نفسه
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: وقال الدوري، خین أبي بكر وعمر رضي اهللا عنهماكد أنه یقصد بذلك الشیتؤ
�واذا ذكر علیا قعد یبكي، كان جعفر إذا ذكر معاویة شتمه ٕ.  

  .في رجب) ٧٨(مات سنة : قال ابن سعد:وفاته
  :مروياته

حدثنا الحسن بن ،  حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة- )١١٩/١٨٧(أخرج مسلم  -١
عن أنس بن مالك أنه ، عن ثابت البناني، لمةحدثنا حماد بن س، موسى

 ﴿ةلما نزلت هذه اآلی: قال            
      ....﴾ ]إلى آخر اآلیة] ٢:الحجرات . 

واحتبس عن النبي . أنا من أهل النار: ثابت بن قیس في بیته وقالجلس  -٢
 ،؟ أشتكى؟یا أبا عمرو ما شأن ثابت:" سأل النبي سعد بن معاذ فقالف ." 

فأتاه سعد فذكر له قول : قال. وما علمت له بشكوى، إنه لجاري: قال سعد
ولقد علمتم أني من أرفعكم ، أنزلت هذه اآلیة: فقال ثابت رسول اهللا 

؛ فقال فذكر ذلك سعد للنبي . فأنا من أهل النار ًصوتا على رسول اهللا 
 ". بل هو من أهل الجنة:" رسول اهللا 

حدثنا ، حدثنا جعفر بن سلیمان،  وحدثنا قطن بن نسیر- )١١٩/١٨٨( -٣
كان ثابت بن قیس بن شماس خطیب : عن أنس بن مالك قال، ثابت

لیس في حدیثه ذكر و، بنحو حدیث حماد... األنصار فلما نزلت هذه اآلیة
، حدثنا حبان، بن صخر الدارميوحدثنیه أحمد بن سعید  ،سعد بن معاذ

  ﴿عن أنس قال لما نزلت، عن ثابت، حدثنا سلیمان بن المغیرة   
       ﴾ ]ولم یذكر سعد بن معاذ في ، ]٢:الحجرات

  .الحدیث
حدثنا المعتمر بن ، وحدثنا هریم بن عبد األعلى األسدي/...) ١١٩( -٤

لما نزلت هذه : عن أنس قال، سمعت أبي یذكر عن ثابت: قال، سلیمان
فكنا نراه یمشي بین : وزاد، ولم یذكر سعد بن معاذ، واقتص الحدیث...اآلیة

   .أظهرنا رجل من أهل الجنة
  :عبقریة مسلم في ترتیب األسانید والمتون في األحادیث السابقة

بقریة في لمسلم ع،  عبقریة مسلم قي ترتیب األحادیثفتظهر مما سبق
  :تظهر فیما یلي، والمتون في هذا األحادیث، ترتیب األسانید

  :عبقرية مسلم في ترتيب أسانيد حديث ابن مسعود: أوًال
  :ذكر مسلم حدیث ابن مسعود من طریقین

  .عن عبد اهللا، عن أبي معمر، عن مجاهد، طریق ابن أبي نجیح -١
 بن عن عبد اهللا، عن أبي معمر، عن إبراهیم، وطریق األعمش -٢
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 .مسعود
ثم ذكر مسلم روایة شعبة عن األعمش التي وافق فیها الجماعة الذین رووا 
، الحدیث عن األعمش إال أن لشعبة فیه روایة أخرى هي روایته عن األعمش

والروایتان من رویة مسلم عن شیخه عبید اهللا ابن ، عن ابن عمر، عن مجاهد
ى صحتها بروایته عن شیخه وأكد مسلم عل، ًوهي صحیحة أیضا، عن أبیه، معاذ

حدثنا ابن أبي ، وشیخه محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن جعفر، بشر بن خالد
ًوقد أورد روایة عبید اهللا بن معاذ أوال لیدلل أن هذا ، به. عن شعبة، عدي كالهما

  .وهما صحیحان، بل شعبة رواه بالوجهین، لیس من االختالف على شعبة
  :تیب حدیث أنسعبقریة مسلم في تر: ًثانیا

ففي حدیث أنس ، ولمسلم في ترتیبه شأن آخر، ثم ذكر مسلم حدیث أنس
ثم ، "فأراهم انشقاق القمر مرتین :" ًفي المتن اختالف؛ فأوال ذكر الحدیث بلفظ

اختص مسلم بأنه أحسن :" قال الزركشي":  القمر فرقتینانشق:" ذكره بلفظ
بجمعه طرق الحدیث ، ًوأتقن اعتبارا، اًوأقل تكرار، ًوأكمل سیاقا، ًاألحادیث مساقا

ًفي مكان واحد إسنادا ومتنا ِّفیذكر المجمل ثم المبین له، ً ْ ِّوالمشكل ثم الموضح ، ُ ُ
َوالمنسوخ ثم الناسخ له ، له َ َّْ ُ َ")١(.    

وهي ،  فبین الزركشي رحمه اهللا تعالى طریقة مسلم في سوق المتون
، صحها وأنقاها وأسلمها من العیوبتختلف عن سوق األسانید فاألسانید یقد أ

ِّوالمشكل ثم الموضح له، وفي المتون یقدم المجمل ثم المبین له َوالمنسوخ ثم ، ُ ُْ َ
َالناسخ له فأراهم انشقاق القمر :" فقوله، وهذا ما حدث هنا في حدیث أنس، َّ

، أن انشقاق القمر كان مرة واحدة، والمتفق علیه، مشكل؛ فمن المعلوم، "مرتین 
إال أن طریقة مسلم كما قال ، فهذا مشكل، "مرتین:" فكیف یقول،  ثاني لهاال

حیث ، وهذا ما حدث هنا، ثم یتبعه بالموضح له، ًالزركشي یذكر المشكل أوال
فكأنه یقول المراد بالمرتین في ، "انشق القمر فرقتین :" ذكر الموضح له بلفظ

، وبهذا یزول اإلشكال، الثانيفي اللفظ " أو فلقتین " فرقتین " اللفظ األول هو 
  .واهللا أعلم

  :فهذه هي عبقریة اإلمام مسلم في ترتیب هذا الحدیث
  .ًرتب األسانید أوال على األصح واألنقى واألسلم من العیوب -١
 .ثم رتب المتون على المشكل ثم الموضح له -٢

                                                 
بدر الدین أبي عبد اهللا محمد بن جمال الدین ) ١/١٦٧(النكت على مقدمة ابن الصالح ) ١(

زین العابدین بن محمد بال فریج أضواء . د/، تحقیق)هـ٧٩٤ت(عبد اهللا بن بهادر 
  .م١٩٩٨- هـ١٤١٩، ولىالسلف، الریاض، السعودیة، الطبعة األ
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  :ثم نأتي على ذكر عبقریة مسلم في الحدیث الذي معنا
 في حال بعض الصحابة بعد نزول قول اهللا اإلمام مسلم ذكر حدیث أنس

 ﴿: تعالى         ﴾ ]من روایة ، ]٢:الحجرات
عن أنس بن مالك وفیه ذكر لسعد بن معاذ ، عن ثابت البناني، حماد بن سلمة

یدل أن ولهذا ،  "؟ أشتكى؟یا أبا عمرو ما شأن ثابت:" وقل النبي له أنه قال
إال أن هذا مشكل؛ وذلك ألن سعد ، سعد بن معاذ كان في هذا الوقت حي یرزق

ونزول ، في یوم بني قریظة، بن معاذ استشهد سنة خمس من الهجریة النبویة
وكان عام الوفود ، كما هو مشهور بین العلماء، هذه اآلیة كان في عام الوفود
، سعد بن معاذ بأربع سنواتأي بعد استشهاد ، سنة تسع من الهجریة النبویة

إال أن عبقریة اإلمام مسلم وذكاءه وذهن ، فكیف یرد ذكره في هذه الحادثة
عن أنس بن ، حدثنا ثابت، فذكر روایة جعفر بن سلیمان، أدرك هذا، المتوقد

كان ثابت بن قیس بن شماس خطیب األنصار فلما نزلت هذه : مالك قال
ثم أتبعه بما . دیثه ذكر سعد بن معاذولیس في ح، بنحو حدیث حماد... اآلیة

عن ، یؤید أن جعفر بن سلیمان حفظ هذه الحادثة وهي روایة سلیمان بن المغیرة
 ﴿عن أنس قال لما نزلت ، ثابت          ﴾ 

، انوروایة المعتمر بن سلیم، ولم یذكر سعد بن معاذ في الحدیث، ]٢:الحجرات[
فدل هذا أن حماد بن سلمة قد وهم  ؛عن أنس، سمعت أبي یذكر عن ثابت: قال

:" قال الحافظ ابن كثیر رحمه اهللا تعالى؛ ي ذكر سعد بن معاذ في هذا الحدیثف
َّفهذه الطرق الثالث معللة لروایة حماد بن سلمة فیما تفرد به من ذكر سعد بن ، ُ

  . معاذ
ًلم یكن سعد بن معاذ موجودا؛ ألنه أن حال نزول هذه اآلیة : والصحیح

وهذه اآلیة نزلت في وفد ، كان قد مات بعد بني قریظة بأیام قالئل سنة خمس
  .)١("واهللا أعلم ، والوفود إنما تواتروا في سنة تسع من الهجرة، بني تمیم

  :روایات أخرى لجعفر بن سلیمان في صحیح مسلم
 :فمن أحادیثه، لكولجعفر بن سلیمان الضبعي في صحیح مسلم غیر ذ

، عن الجعد أبي عثمان، حدثنا عبد الوارث، حدثنا شیبان بن فروخ) ١٣١/٢٠٧(
 فیما یرویه عن عن رسول اهللا ، عن ابن عباس، حدثنا أبو رجاء العطاردي

فمن هم ، ثم بین ذلك، إن اهللا كتب الحسنات والسیئات: ربه تبارك وتعالى قال

                                                 
أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي ) ٧/٣٦٧(تفسیر ابن كثیر  )١(

سامي بن محمد سالمة دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض، /، تحقیق)هـ٧٧٤ت(
  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، السعودیة، الطبعة الثانیة
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ٕوان هم بها فعملها كتبها اهللا عز ،  حسنة كاملةبحسنة فلم یعملها كتبها اهللا عنده
ٕوان هم ، إلى أضعاف كثیرة، إلى سبعمائة ضعف، وجل عنده عشر حسنات

 فعملها كتبها اهللا سیئة ٕوان هم بها، سیئة فلم یعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة
عن ، حدثنا جعفر بن سلیمان، وحدثنا یحیى بن یحیى) ١٣١/٢٠٨(، "واحدة 
 ومحاها اهللا:" بي عثمان في هذا اإلسناد بمعنى حدیث عبد الوارث وزادالجعد أ

  .وجعفر هنا متابع لعبد الوارث، "وال یهلك على اهللا إال هالك
كالهما عن ، وقتیبة بن سعید، حدثنا یحیى بن یحیى) ٢٥٨/٥١( :حدیث آخر
،  عن أبي عمران الجوني- أخبرنا جعفر بن سلیمان :  قال یحیى-جعفر 

ِّوقت لنا في قص الشارب: قال أنس:  بن مالك قالعن أنس وتقلیم ، ُ
  .أن ال نترك أكثر من أربعین لیلة، وحلق العانة، ونتف اإلبط، األظفار

 : )١(أبو الزاهریة الحمصي، الحمیري: ویقال، حدیر بن كریب الحضرمي -٥
وعبد اهللا بن عمرو ، وأبي الدرداء، حذیفة: روى عن؛ ا ال یكتب�وكان أمی

، وأبي عنبة الخوالني، وأبي ثعلبة، وعتبة بن عبد، وأبي أمامة، ن العاصب
: وروى عنه، وغیرهم، وكثیر بن مرة،  بن بسروعبد اهللا، وذي مخبر الحبشي

وعقیل بن ، ومعاویة بن صالح، وأبو مهدي سعید بن سنان، ابنه حمید
  .وغیرهم، ٕوابراهیم بن أبي عبلة، مدرك

  :ریب الحضرمي في حدیر بن كأقوال النقاد
، )٢(ثقة: والنسائي، ویعقوب بن سفیان، والعجلي، قال ابن معین:المعدلينأقوال 

ال بأس به إذا روى عنه : وقال الدارقطني، )٣(ال بأس به: وقال أبو حاتم
، من أفاضل أهل الشام وعبادهم وقدماء مشایخهم: قال ابن حبان، )٤(ثقة

                                                 
، )٢/١٠٤(ى بروایة الدوري ، وتاریخ یحی)٧/٤٥٠(طبقات ابن سعد : انظر ترجمته في) ١(

، )١/٢٨٤(، والعلل ألحمد )٣١١(، وطبقات خلیفة )٩٢٥الترجمة (وروایة الدارمي 
، والكنى لمسلم )٣٠١، ١/٢١١(، وتاریخه الصغیر )٣/٩٨(وتاریخ البخاري الكبیر 

، وتاریخ )٣/٢٠٣(، و)٢/٤٤٨(، والمعرفة لیعقوب )١/٢٨٩(، وثقات العجلي )١/٣٥٠(
، والمراسیل البن )١/١٨٣(، والكنى للدوالبي )٥٨٥، ٢٢٠، ٢١٤(قي أبي زرعة الدمش

، )٤/١٨٣(، وثقات ابن حبان )١٣١٣الترجمة /٣(، والجرح والتعدیل )٤٩(أبي حاتم 
، ورجال صحیح مسلم البن منجویه )١٠٥ص(وتسمیة من أخرجهم اإلمامان للحاكم 

ر أعالم النبالء ، وسی)١/٢١٠(، والكاشف )٤٩١ / ٥(، وتهذیب الكمال )١/١٧٩(
  ).١٧٠٩: الترجمة/١(، وخالصة الخزرجي )٢/٢١٨(، وتهذیب التهذیب )٥/١٩٣(

 ٥(، وتهذیب الكمال )٣/٢٠٣(، و)٢/٤٤٨(، والمعرفة لیعقوب )١/٢٨٩(ثقات العجلي  )٢(
  ).٢/٢١٨(، وتهذیب التهذیب )٤٩١/ 

  ).١٣١٣الترجمة /٣(الجرح والتعدیل  )٣(
  ).٢/٢١٨( وتهذیب التهذیب ،)٤٩١ / ٥(تهذیب الكمال  )٤(
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  .)١(وال یصح له عن صحابي سماع، مات سنة مائة
  .لم أر من جرح حدیر بن كریب:أقوال المجرحين

جرحه أحد من یولم ، حدیر بن كریب ثقة فاضل من أفاضل الشام:الترجيح
   .العلماء

، كثیر الحدیث، ن ثقة إن شاء اهللاوكا، )١٢٩(توفي سنة : قال ابن سعد:وفاته
أخشى أن ال یكون : وقال، وقال البخاري عن عمرو بن علي مات سنة مائة

ًفوظامح
أنه : وقال ابن أبي خیثمة عن ابن معین، وكذا قال أبو عبید، )٢(

، )٣(وهو نحو قول عمرو بن علي، توفي في خالفة عمر بن عبد العزیز
مات سنة سبع : وقال خلیفة بن خیاط، )٤(وذكره بن حبان في الثقات

  . )٥(وعشرین ومائة
زعموا أنه أدرك : قال أحمد بن محمد بن عیسى في تاریخه:من وصفه باألمية

ووصفه بذلك المزي في تهذیب ، )٦(�وكان أمیا ال یكتب، أبا الدرداء
  .)٧(الكمال
حدثنا أبو ،  حدثنا محمد بن مهران الرازي- )١٩٣١/٩( له مسلم أخرج:مروياته

عن عبد الرحمن بن ، عن معاویة بن صالح، عبد اهللا حماد بن خالد الخیاط
إذا رمیت بسهمك فغاب :"  قالالنبي عن : عن أبي ثعلبة، عن أبیه، جبیر

  ".عنك فأدركته فكله ما لم ینتن 
حدثنا معن بن ،  وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف- )١٩٣١/١٠( -١

عن ، عن أبیه، الرحمن بن جبیر بن نفیر عن عبد، حدثني معاویة، عیسى
فكله ما لم ینتن :"  في الذي یدرك صیده بعد ثالثعن النبي : أبي ثعلبة

 ."  
عن ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي،  وحدثني محمد بن حاتم- )١٩٣١/١١( -٢

عن ، عن أبي ثعلبة الخشني، عن مكحول، عن العالء، معاویة بن صالح
  .  حدیثه في الصیدالنبي 

                                                 
  ).٤/١٨٣(ثقات ابن حبان ، و)٢٨٤ص( مشاهیر علماء األمصار )١(
، )٤٩١ / ٥(تهذیب الكمال ولیس فیه قول البخاري، ) ٢/١١٠١( التاریخ األوسط )٢(

  ).٢/٢١٨(وتهذیب التهذیب 
  ).٢/٢١٨(وتهذیب التهذیب ، )٥/١٩٤(سیر أعالم النبالء ، )٤٩١ / ٥(تهذیب الكمال  )٣(
  ).٤/١٨٣(ثقات ابن حبان  )٤(
  .)٣١١ص( طبقات خلیفة )٥(
  .)٥/١٩٤( سیر أعالم النبالء )٦(
  ).٤٩١ / ٥(تهذیب الكمال  )٧(
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عن عبد الرحمن بن ، عن معاویة، حدثنا ابن مهدي: ثم قال ابن حاتم
بمثل حدیث ... ة الخشنيعن أبي ثعلب، عن جبیر بن نفیر، وأبي الزاهریة، جبیر

كله بعد ثالث إال أن ینتن :" وقال في الكلب، العالء غیر أنه لم یذكر نتونته
حدثنا معن ،  حدثني زهیر بن حرب- )١٩٧٥/٣٥:(ًوله في مسلم أیضا ؛ فدعه 

عن ، عن جبیر بن نفیر، عن أبي الزاهریة، حدثنا معاویة بن صالح، بن عیسى
 فلم". یا ثوبان أصلح لحم هذه :" حیته ثم قال ضذبح رسول اهللا : ثوبان قال

: وأبو رافع قاال، وحدثنا أبو بكر بن أبي شیبة، أزل أطعمه منها حتى قدم المدینة
أخبرنا عبد الرحمن ، وحدثنا إسحاق بن إبراهیم الحنظلي. حدثنا زید بن حباب ح

 عند وقد تابعه الزبیدي،  اإلسنادكالهما عن معاویة بن صالح بهذا، بن مهدي
     .مسلم

    .)١(حماد بن خالد الخياط القرشي أبو عبد اهللا البصري نزيل بغداد - ٦
، وابن أبي ذئب، وأفلح بن سعید، أفلح بن حمید: روى عن، أصله مدني

وأبي عاتكة البصري ، وعبد اهللا وعاصم ابني عمر العمریین، وهشام بن سعد
، وأحمد بن منیع،  معینوابن: أحمد بن حنبل: وروى عنه، وغیرهم، صاحب أنس

وأبو بكر ابن ، وابن نمیر، ومحمد بن مهران الرازي، وقتیبة، وأبو سعید األشج
  .وجماعة، والزعفراني، أبي شیبة
توثیق لم یختلف أحد في :النقاد في حماد بن خالد الخياط القرشيأقوال 

  .حماد بن خالد
، یى بن معینكتبت عنه أنا ویح، ًكان حافظا: قال أحمد:أقوال الموثقين

: وقال ابن المدیني، )٣(ثقة: وقال ابن عمار والنسائي، )٢(وكان یحدثنا وهو یحفظ

                                                 
، ومعرفة الرجال البن معین )٢/١٢٩(تاریخ یحیى بروایة الدوري : انظر ترجمته في) ١(

بیر ، وتاریخ البخاري الك)٢٩٣، ١/٨٢(، وعلل أحمد )٢/٢١٨(روایة ابن محرز 
، والجرح والتعدیل )٢/٥٤(، والكنى للدوالبي )١/٤٨٩(، والكنى لمسلم )٣/٢٦(
، ذكر )٢/٩٤١(، المؤتلف والمختلف )٨/٢٠٦(، وثقات ابن حبان )٦١٣الترجمة /٣(

، )٢/٥٦(أسماء التابعین ومن بعدهم ممن صحت روایته عن الثقات عند البخاري ومسلم 
، ورجال صحیح مسلم البن منجویه )٩٤ص(م تسمیة من أخرجهم البخاري ومسلم للحاك

، )١/١٠٥(، والجمع البن القیسراني )١٥١، ٨/١٤٩(، وتاریخ الخطیب )١/١٦٠(
، وخالصة )٨، ٣/٧(، وتهذیب التهذیب )١/٢٥١(، والكاشف )٣/٢٠٠(توضیح المشتبه 

  ).١٥٩٩الترجمة /١(الخزرجي 
  ).٣/٧(تهذیب التهذیب  )٢(
  ).٣/٧(تهذیب التهذیب  )٣(
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، كتبنا عنه: وقال مجاهد بن موسى، )١(وكان ثقة عندنا، كان من أهل المدینة
وأنكر أن یكون ، ثقة، صالح الحدیث: وقال أبو حاتم، )٢(وهشیم حي ومدحه

�ُأمیا ِّ
وقال علي ، )٥(وذكره ابن حبان في الثقات، )٤(متقنشیخ : وقال أبو زرعة، )٣(

وكان ، حدثنا حماد بن خالد، حدثنا الحسن بن عرفة، بن ابراهیم بن الهیثم البلدي
  .)٦(ن أدركناهَمن خیر م

ًلم أجد فیما بین یدي من مصادر أحدا جرح حمادا:أقوال المجرحين بل ، ً
  .كلهم مجمعون على ثقته وحفظه

   .ًنا فإنه لم یجرح حمادا أحد من األئمة والنقادعلى ما رأی:الترجيح
، �كان ُأمیا ال یكتب، ثقة: وقال الدوري عن ابن معین:من وصفه باألمية

وقد أنكر ذلك أبو ، )٨(�كان ُأمیا: ویقال: وقال الدارقطني، )٧(وكان یقرأ الحدیث
كار أبي لعل إنو، )٩(ثقة، صالح الحدیث وهو، ٌّيمُأنه أعرفه بأال : حاتم فقال

إال أن ، حاتم أمیة حماد بن خالد راجعة أنه كان یقرأ الحدیث كما قال ابن معین
وكان یقرأ ، �كان ُأمیا ال یكتب:" حیث قال، ًابن معین مدرك بأن حمادا كان یقرأ

فعلى هذا ؛ومع هذا أثبت أنه أمي ال یكتب، فهو مدرك بأنه كان یقرأ، "الحدیث 
ومع هذا ؛ حیث إنه فصل في حال حماد بن خالد بالقبول ىقول ابن معین أول

، كله فحماد بن خالد لم یختلف أحد من األئمة والنقاد على ثقته وقبول حدیثه
وكفى له شهادة أحمد ، حیث إنه یحفظ حدیثه، حدیثهفاألمیة لم تؤثر في قبول 

  .وكان یحدثنا وهو یحفظ: بن حنبل
  :وهو، له في صحیح مسلم حدیث واحد:مروياته

حدثنا أبو عبد اهللا حماد ابن ،  حدثنا محمد بن مهران الرازي-)١٩٣١/٩( -١
، عن أبیه، عن عبد الرحمن بن جبیر، عن معاویة بن صالح، خالد الخیاط

إذا رمیت بسهمك :" عن النبي صلى اهللا علیه و سلم قال: عن أبي ثعلبة
  ".فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ینتن 

                                                 
  ).٣/٧(تهذیب التهذیب  )١(
  ).٣/٧(تهذیب التهذیب  )٢(
  .)٣/١٣٦( الجرح والتعدیل )٣(
  .)٣/١٣٦( الجرح والتعدیل )٤(
  ).٨/٢٠٦(ثقات ابن حبان  )٥(
  ).٣/٨(تهذیب التهذیب  )٦(
  .)٣/١٣٦( الجرح والتعدیل )٧(
  ).٢/٩٤١(المؤتلف والمختلف  )٨(
  .)٣/١٣٦( الجرح والتعدیل )٩(
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حدثنا معن بن ، د بن أبي خلف وحدثني محمد بن أحم- )١٩٣١/١٠( -٢
عن ، عن أبیه، عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر، حدثني معاویة، عیسى

فكله ما لم :" صیده بعد ثالثفي الذي یدرك  عن النبي : أبي ثعلبة
 ".ینتن

، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي،  وحدثني محمد بن حاتم- )١٩٣١/١١( -٣
، عن أبي ثعلبة الخشني ،عن مكحول، عن العالء، عن معاویة بن صالح

عن ، حدثنا ابن مهدي: ثم قال ابن حاتم..  حدیثه في الصیدعن النبي 
عن ، عن جبیر بن نفیر، وأبي الزاهریة، عن عبد الرحمن بن جبیر، معاویة

وقال ، بمثل حدیث العالء غیر أنه لم یذكر نتونته... أبي ثعلبة الخشني
   ".عه كله بعد ثالث إال أن ینتن فد:" في الكلب

، ٧٥٨٩(وأبو عوانة ، )١٧٧٤٤(ومن طریق حماد بن خالد أخرجه أحمد 
وقد ؛ )٢٨٦١(وأبو داود ، من طریق یحیى بن معین وأحمد بن حنبل) ٧٥٩٠

وسألت أبي عن حدیث؛ :" قال ابن أبي حاتم، روي عن حماد بن خالد بوجه آخر
عن عبد ، لحعن معاویة بن صا، عن حماد بن خالد الخیاط، رواه عمرو الناقد

في ، عن النبي ، عن النواس بن سمعان، عن أبیه، الرحمن بن جبیر بن نفیر
ٕوانما ، هذا خطأ: قال أبي؛ یأكله إال أن ینتن: قال، الذي یدرك صیده بعد ثالث

، عن عبد الرحمن، عن معاویة، هو عن أبي ثعلبة حدثونا عن معن بن عیسى
وعبد الرحمن ،  رواه حماد بن خالدوكذا؛ عن النبي ، عن أبي ثعلبة، عن أبیه

      .عمرو الناقد إال أن الخطأ والوهم في هذا من؛ )١("بن مهدي 
  : وله عند أبي داود

حدثنا حماد بن خالد الخیاط ،  حدثنا عبد اهللا بن محمد النفیلي- )٢٨١٦(
عن ثوبان ، عن جبیر بن نفیر، عن أبى الزاهریة، حدثنا معاویة بن صالح: قال
. »یا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة « : ثم قال- -رسول اهللا ضحى : قال
وقد تابعه معن بن عیسى في ، لت أطعمه منها حتى قدمنا المدینةفما ز: قال

  .وعبد الرحمن بن مهدي، وكذا زید بن حباب، )١٩٧٥/٣٥(صحیح مسلم 
. حماد بن زيد بن درهم األزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري األزرق -٧

  . )٢(آل جرير بن حازممولى 
                                                 

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن مهران الرازي ) ١٦٢٥( حاتم علل ابن أبي) ١(
سعد الحمید، وخالد الجریسي بدون، : فریق من الباحثین، بإشراف/، تحقیق)هـ٣٢٧ت(

  .م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧، الطبعة األولى
، )٢/١٢٩(، وتاریخ یحیى بروایة الدوري )٧/٢٨٦(طبقات ابن سعد : انظر ترجمته في) ٢(

، وسؤاالت )٢٣٤رقم (، وروایة ابن طهمان )٩٤٥، ٦٨، ٦١، ٦٠رقم (دارمي وتاریخ ال
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، وعبد العزیز بن صهیب، وأنس بن سیرین، ثابت البناني: روى عن
والجعد أبي ، وأبي جمرة الضبعي، ومحمد بن زیاد القرشي، وعاصم األحول

، وصالح بن كیسان، وشعیب بن الحبحاب، وأبي حازم سلمة بن دینار، عثمان
وهشام بن ، عمرو بن دینارو، وأبي عمران الجوني، وعبد الحمید صاحب الزیادي

ابن : روى عنهو؛ وغیرهم من التابعین فمن بعدهم، وعبید اهللا بن عمر، عروة
، -  وهو من أقرانه - وابن عیینة ، والقطان، وابن وهب، وابن مهدي، المبارك

، -  وهو في عداد شیوخه -ٕوابراهیم بن أبي عبلة ، -  وهو أكبر منه -والثوري 
وسلیمان ، وأبو أسامة، ومؤمل بن إسماعیل، ومسدد ،وعارم، ومسلم بن إبراهیم

ومحمد بن ، وقتیبة، وعلي ابن المدیني، وعمرو بن عوف، وعفان، بن حرب
وخلق كثیر آخرهم الهیثم ، وأبو األشعث أحمد بن المقدام العجلي، زنبور المكي

  .بن سهل التستري مع ضعفه
 زید من األئمة حماد بن: في حماد بن زيد بن درهم األزديأقوال النقاد
وتحریه في ، وأمانته، لم یختلف أحد في ثقته، والحفاظ المبرزین، األعالم
  . الحدیث

أئمة الناس : سمعت عبد الرحمن ابن مهدي یقول: قال رسته:أقوال الموثقين
، واألوزاعي بالشام، ومالك بالحجاز، سفیان الثوري بالكوفة: في زمانهم أربعة

ما رأیت أعلم من هؤالء فذكرهم : وقال ابن مهدي، )١(وحماد بن زید بالبصرة

                                                                                                                     
، وطبقات )٧٤، ٧٢(، وعلل ابن المدیني )٨٧٠، ٨٤٠، ٢١٢، ١٧١، ٣٧(ابن الجنید 

، ٢٤٤٤، ٢٠٠٢، ١٢٥٣، ٩٧٧، ٣٧٩(، وعلل أحمد )٤٥١(، وتاریخه )٢٢٤(خلیفة 
، وتاریخه الصغیر )١٠٠الترجمة /٣(، وتاریخ البخاري الكبیر )٤٦٤٧، ٣٠٣٨، ٢٥١٩

= ، وسؤاالت )١/٣١٩(، وثقات العجلي )١/٥٤(، والكنى لمسلم )٢١٩، ٢/٢١٨(
، ٤٧٣، ٤٧٢، ٤٦٧(، وتاریخ أبي زرعة الدمشقي )٢٤، ١٩(اآلجري البي داود =

، والكنى للدوالبي )٦٨٣، ٦٧٢، ٦٢٨، ٦٢٧، ٦٢٤، ٥٣٧، ٥٢٨، ٥٠٧، ٤٧٨
، )١٨٣، ١٣٦ / ١(تقدمة الجرح والتعدیل ، و)٥١(، والمراسیل البن أبي حاتم )١/٩٦(

مصار ، ومشاهیر علماء األ)٦/٢١٧(، وثقات ابن حبان )٣/١٣٧(والجرح والتعدیل 
، ورجال صحیح مسلم البن )٢٢٨الترجمة (، وأسماء التابعین له )١٢٢٤الترجمة (

، )١/٥٢٣(، ورجال البخاري للباجي )٦/٢٥٧(بي نعیم ، والحلیة أل)١/١٥٥(منجویه 
، )٧/٢٣٩(، تهذیب الكمال )١/١٦٧(، وتذكرة الحفاظ )١/١٠٢(مع البن القیسراني والج

، )١/٢٥١(، والكاشف )٢٧٤ / ١(، والعبر )٤٦٦، ٧/٤٥٦(وسیر أعالم النبالء 
، وتهذیب )٤٤٨، ١٦٩، ٢/١٣٢(، وشرح علل الترمذي )٢٠١(والمراسیل للعالئي 

، وشذرات الذهب )١٦٠١الترجمة /١(، وخالصة الخزرجي )١١، ٣/٩(التهذیب 
)١/٢٩٢.(  

  .)١/٤٤(، المجروحین )٣/١٣٨(، و)٢/٢٢(، و)١/١١٨( الجرح والتعدیل )١(
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فلم یسألني عن ، دخلت على مالك: وقال فطر بن حماد، )١(سوى األوزاعي
ًلم أر أحدا : وقال ابن مهدي، )٢(أحد من أهل البصرة إال عن حماد بن زید

ولم ، قط أعلم بالسنة وال بالحدیث الذي یدخل في السنة من حماد بن زید
وقال أبو ، )٣( إال جزء لیحیى بن سعید وكان یخلط فیهیكن عنده كتاب 

وقال ، )٤(ما رأیت بالبصرة أفقه من حماد بن زید: قال ابن مهدي: حاتم
وسئل ما تقول في حماد ، سمعت یزید بن زریع: محمد بن المنهال الضریر

ًوكان اآلخر رجال ، حماد بن زید:  قال؟بن زید وحماد بن سلمة أیهما أثبت
ًصالحا
ما ، حماد بن زید:  فقال-  ؟ وقیل له أیهما أحفظ- وقال وكیع ، )٥(

ما رأیت أحفظ : وقال یحیى بن یحیى النیسابوري، )٦(كنا نشبهه إال بمسعر
حماد بن زید أحب إلینا من عبد الوارث؛ حماد : وقال أحمد بن حنبل، )٧(منه

ن وهو أحب إلي من حماد ب، من أهل الدین واإلسالم، من أئمة المسلمین
، والثقفي، وابن علیة، ابن زید أثبت من عبد الوارث: وقال یحیى، )٨(سلمة

: ًوقال أیضا، )١٠(لیس أحد أثبت في أیوب منه: ًوقال أیضا، )٩(وابن عیینة
: وقال أبو زرعة، )١١(فالقول قوله في أیوب، ًمن خالفه من الناس جمیعا

إال أن ، )١٢(أتقنًوأصح حدیثا و، حماد بن زید أثبت من حماد بن سلمة بكثیر
حماد بن سلمة أعلم بحدیث علي بن زید من حماد بن : یحیى بن معین قال

مات حماد یوم مات وال أعلم له : وقال أبو عاصم، )١٣(لكثرة روایته عنه، زید
كان من عقالء : وقال خالد بن خداش، ًي اإلسالم نظیرا في هیئته ودلهف

یوم مات الیوم مات سید  :وقال یزید بن زریع، )١٤(الناس وذوي األلباب
                                                 

  ).٣/٩(، وتهذیب التهذیب )٧/٢٣٩(تهذیب الكمال  )١(
  ).٣/٩(، وتهذیب التهذیب )٧/٢٣٩(تهذیب الكمال  )٢(
  ).٣/٩(، وتهذیب التهذیب )٧/٢٣٩(تهذیب الكمال ، و)٣/١٣٧(الجرح والتعدیل  )٣(
  ).٣/١٠(، وتهذیب التهذیب )٧/٢٤٦(تهذیب الكمال ، و)٣/١٣٩(الجرح والتعدیل  )٤(
  ).٣/١٠(، وتهذیب التهذیب )٧/٢٤٦(تهذیب الكمال ، و)٣/١٣٨(الجرح والتعدیل  )٥(
  ).٣/١٠(، وتهذیب التهذیب )٧/٢٤٦(تهذیب الكمال ، و)٣/١٣٨(الجرح والتعدیل  )٦(
  ).٣/١٠(، وتهذیب التهذیب )٧/٢٤٧(هذیب الكمال ت، و)٣/١٣٨(الجرح والتعدیل  )٧(
  ).٣/١٠(، وتهذیب التهذیب )٧/٢٤٧(تهذیب الكمال ، و)٣/١٣٨(الجرح والتعدیل  )٨(
  ).٣/١٠(، وتهذیب التهذیب )٧/٢٤٧(تهذیب الكمال ، و)٣/١٣٨(الجرح والتعدیل  )٩(
  ).٣/١٠(ب ، وتهذیب التهذی)٧/٢٤٧(تهذیب الكمال ، و)٣/١٣٨(الجرح والتعدیل  )١٠(
  ).٣/١٠(تهذیب التهذیب  )١١(
  ).٣/١٠(، وتهذیب التهذیب )٧/٢٤٧(تهذیب الكمال ، و)٣/١٣٩(الجرح والتعدیل  )١٢(
  .)٢١١( سؤاالت ابن الجنید )١٣(
  ).٣/١٠(تهذیب التهذیب  )١٤(
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كثیر ، حجة، ًوكان ثقة ثبتا، �كان عثمانیا: وقال محمد بن سعد، المسلمین
ماد بن زید دون ترون ح: سمعت أبا الولید یقول: وقال أبو زرعة، )١(الحدیث

حدثنا حماد بن سلمة : وقال عبد اهللا بن معاویة الجمحي، !شعبة في الحدیث
وفضل ابن سلمة على ابن زید كفضل ، همبن دینار وحماد بن زید بن در

ًكان ضریرا یحفظ حدیثه : وقال ابن حبان في الثقات، )٢(الدینار على الدرهم
، وما كان یحدث إال من حفظه، وكان درهم جده من سبي سجستان، كله

إال أن یكون القائل أراد ، وقد وهم من زعم أن بینهما كما بین الدینار والدرهم
 الدینار والدرهم في الفضل والدین؛ ألن حماد بن سلمة فضل ما بینهما مثل

  .)٣(كان أفضل وأدین وأورع من حماد بن زید
، حماد بن زید أثبت من ابن سلمة: وقال یعقوب بن شیبة:أقوال المجرحين

ٌوكل ثقة ، ویوقف المرفوع، غیر أن ابن زید معروف بأنه یقصر في األسانید، ٌّ
ًفكان أحیانا یذكر ، لم یكن له كتاب یرجع إلیه، ًوكان جلیال، كثیر الشك بتوقیه

 یعد من المتثبتین في وكان، ًوأحیانا یهاب الحدیث وال یرفعه، فیرفع الحدیث
لم یسمع من أبي : وقال ابن أبي حاتم في المراسیل عن أبیه، أیوب خاصة
  .ًالمهزم شیئا

تمد في والمع: قال. رضیه األئمة، متفق علیه، ثقة: قال الخلیلي:الترجيح
  . )٤(حدیث یرویه حماد ویخالفه غیره علیه والمرفوع إلیه

مات في : وقال عارم وجماعة، )٩٨(ولد سنة : قال خالد بن خداش:وفاته
  ).١٧٩(رمضان سنة 

: سأل إنسان عبید اهللا بن عمر: قال ابن أبي خیثمة :من وصفه باألمية
�كان حماد أمیا . یته یكتب ثم ینفخ فیه لیجففرأ، أنا رأیته وأتیته یوم مطر:  قال؟ٌ

قال ابن ، )٥(لم یكن أحد یكتب عند أیوب إال حماد: وسمعت یحیى یقول: قال
إال أن هذا ، )٦(فهذا یدل على أن العمى طرأ علیه: ًحجر معلقا على هذه الروایة

، ًكان ضریرا: قال ابن منجویه وابن حبان، لم یضره؛ حیث إنه كان یحفظ حدیثه
  .كلهوكان یحفظ حدیثه 

                                                 
  ).٧/٢٨٦(طبقات ابن سعد  )١(
، )٣/١٠(هذیب وتهذیب الت، )٧/٧٤٤(وسیر أعالم النبالء ، )٧/٢٥١(تهذیب الكمال  )٢(

  ).٢/٢٥٨(وقال مثل هذه المقالة اإلمام أحمد انظر الكامل البن عدي 
  .)٦/٢١٧(ثقات ابن حبان  )٣(
  ).٣/١١(تهذیب التهذیب  )٤(
  ).٣/١١(تهذیب التهذیب  )٥(
  ).٣/١١(تهذیب التهذیب  )٦(
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فقد روى له األئمة ، وحماد بن زید حدیثه أشهر من أن یذكر:مروياته
  .وما من مصنف إال ولحماد فیه روایة وحدیث، كلهم
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  .)١(خالد بن سليمان الحضرمي أبو سليمان المصري - ٨
، ودراج أبي السمح، بن عمرونافع مولى ا، خالد بن أبي عمران: روى عن

وعبد اهللا ، بو سلمة منصور بن سلمة الخزاعيوأ، ابن وهب: وروى عنه، وغیرهم
  .وغیرهم، ویحیى بن عبد اهللا بن بكیر، وسعید ابن أبي مریم، بن عبد الحكم

لم یتكلم في خالد بن سلیمان  :أقوال النقاد في خالد بن سليمان الحضرمي
  .ًإال خیرافیه إال أن من تكلم فیه لم یذكر ، كثیر من األئمة

وقال علي بن ، كان من الخائفین:  سلمة الخزاعيبوقال أ: أقوال الموثقين
َیقرئ القرآن، �كان مصریا: الحسین بن الجنید ُ ِ ْ وذكره ابن حبان في ، )٢(وكان ثقة، ُ

  .ووهم في ذلك، إال أنه ذكره فیمن اسمه خالد، )٣(الثقات
  .لم أجد من جرح خالد بن سلیمان:أقوال المجرحين

   .�ره أن كان أمیاخالد بن سیلمان ثقة لم یض:الترجيح
، )١٧٨(وتوفي سنة ، مولده بإفریقیة: قال ابن یونس:من وصفه باألمية

�وكان خیاطا أمیا ال یكتب ً
)٤(.  

  :وهما، ؛ فلم یرو له إال حدیثینلم یرو له غیر النسائي:مروياته
حدثنا : قال، أخبرنا محمد بن إسحاق الصاغاني): ٣/٧١(أخرج النسائي 

قال أبو  - حدثنا خالد بن سلیمان : ور بن سلمة قالأبو سلمة الخزاعي منص
أن : عن عائشة، عن عروة، عن خالد بن أبي عمران، وكان من الخائفین: سلمة

فسألته عائشة عن . أو صلى تكلم بكلمات، ًكان إذا جلس مجلسا رسول اهللا 
یر ٕوان تكلم بغ، ًإن تكلم بخیر كان طابعا علیهن إلى یوم القیامة:" الكلمات فقال

وهو في ، "أستغفرك وأتوب إلیك ، هم وبحمدكسبحانك الل: ذلك كان كفارة له
والبیهقي في شعب ، )٢٤٤٨٦(وأخرجه أحمد ، )١٠١٦٠، ١٢٦٨(الكبرى 
من طریق عن خالد بن ) ١٩١٢(والطبراني في الدعاء ، )٦٢٩(اإلیمان 
  .سلیمان

بكر بن  أخبرنا أبو -)١١١٣٦(قال النسائي في السنن الكبرى :حديث آخر
أنه ، حدثني نافع، حدثنا خالد بن سلیمان، حدثنا حسان بن عبد اهللا، إسحاق

وال ، إنا قوم ال نثبت عند قتال عدونا: قلت: قال، سأل عبد اهللا بن عمر

                                                 
والكنى ، )٣/٣٦٥(، والجرح والتعدیل )٣/١٨٨(تاریخ البخاري الكبیر : انظر ترجمته في) ١(

، والكاشف )٨/٣٥٥(، وتهذیب الكمال )٨/٢٢٤(، وثقات ابن حبان )١/٣٧٢(لمسلم 
  ).١٨٨١الترجمة /١(، وخالصة الخزرجي )٣/١٧٢(، وتهذیب التهذیب )١/٢٨٥(

  ).٣/١٧٢(، وتهذیب التهذیب )٣/٣٦٥(الجرح والتعدیل  )٢(
  ).٣/١٧٢(، وتهذیب التهذیب )٨/٢٢٤(ثقات ابن حبان  )٣(
  ).٣/١٧٢(، وتهذیب التهذیب )٨/٣٥٥(الكمال تهذیب  )٤(
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: إن اهللا یقول في كتابه: فقلت، الفئة رسول اهللا :  قال لي؟ندري من الفئة
﴿                    

   ﴾]إنما أنزلت هذه ألهل بدر ال لقبلها وال : قال]. ١٥: األنفال
  .لبعدها

وأخرجه ، عن حسان الواسطي) ٣/١٨٨(علقه البخاري في التاریخ الكبیر 
  ).٤/٢٨(ابن أبي حاتم في التفسیر كما في تفسیر ابن كثیر 

  .)١(بصري األصل، أبو عمار اليمامي، مة بن عمار العجليعكر - ٩
، ٕوایاس بن سلمة بن األكوع، -  وله صحبة - الهرماس بن زیاد : روى عن

وضمضم بن ، وأبي زمیل سماك بن الولید الحنفي، وسالم بن عبد اهللا بن عمر
ٕواسحاق بن عبد اهللا بن أبي ، وطارق بن عبد الرحمن، وشداد بن عمار، جوس
، ومكحول، والقاسم بن محمد، وأبي النجاشي، وأبي كثیر السحیمي، طلحة

وروى ، وطائفة، وهشام بن حسان، أبي رباحوعطاء بن ، ویحیى بن أبي كثیر
ویحیى ، وابن مهدي، وابن المبارك، ویحیى القطان، ووكیع، والثوري، شعبة: عنه

، ابت الجزريوعلي بن ث، وعمر بن یونس الیمامي، وقراد أبو نوح، بن أبي زائدة
وسلم بن ، وزید بن الحباب، وأبو علي الحنفي، وأبو عامر العقدي، وأبو النضر

وعلي بن ، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وبشر بن عمر الزهراني، إبراهیم الوراق
وأبو ، يوعاصم بن عل، وأبو حذیفة، والنضر بن محمد الجرشي، حفص المدائني
، حدثنا رجل من أهل الیمامة: ضل الغالبيقال المف، وآخرون، الولید الطیالسي

هو عكرمة بن عمار بن عقبة بن حبیب بن شهاب بن : وسألته عن عكرمة فقال
  .ذباب بن الحارث بن حمضانة بن األسعد بن جذیمة بن سعد بن عجل

اختلفت أقوال النقاد في : في عكرمة بن عمار العجليأقوال األئمة والنقاد
ومنهم من ، ًومنهم من ضعفه مطلقا، ًثقه مطلقافمنهم من و، عكرمة بن عمار
  .فصل في روایته

، ًلقد وثق عكرمة بن عمار بعض األئمة مطلقا:أقوال من وثقه مطلًقا
وقال الغالبي عن ، )٢(ثقة: عن یحیى بن معین، قال معاویة بن صالح :منهم
، )٣(لیس به بأس، صدوق: عن ابن معین، وقال ابن أبي خیثمة، ثبت: یحیى
كان عكرمة عند : عن علي بن المدیني،  محمد بن عثمان بن أبي شیبةوقال

                                                 
، والكنى )٣/٣٦٥(، والجرح والتعدیل )٣/١٨٨(تاریخ البخاري الكبیر : انظر ترجمته في) ١(

، والكاشف )٨/٣٥٥(، وتهذیب الكمال )٨/٢٢٤(، وثقات ابن حبان )١/٣٧٢(لمسلم 
  .)١٨٨١الترجمة /١(، وخالصة الخزرجي )٣/١٧٢(، وتهذیب التهذیب )١/٢٨٥(

  ).٢٠/٢٥٩ (الكمالوتهذیب ، )١٢/٢٦١( تاریخ بغداد )٢(
  ).٢٠/٢٥٩ (الكمالوتهذیب ، )٣/٣٦٥(الجرح والتعدیل  )٣(
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ًأصحابنا ثقة ثبتا ً
یروي عنه النضر بن محمد ألف ، ٌثقة: وقال العجلي، )١(

مستقیم الحدیث إذا روى عنه : وقال ابن عدي، ثقة: وقال الدارقطني، )٢(حدیث
ًكان ثقة ثبتا:  یعقوب بن شیبةوقال، )٣(ثقة قال : ین في الثقاتوقال ابن شاه، ً

وقال علي بن محمد ، واحتج به وبقوله، إنه ثقة:  أقولأنا: أحمد بن صالح
  .)٤( وكان ثقة-عن عكرمة بن عمار ، ثنا وكیع: الطنافسي

كان یحیى بن سعید یضعف : قال ابن المدیني:أقوال من ضعفه مطلًقا
وربما وهم ، اًكان صدوق: وقال أبو حاتم، ة أهل الیمامة؛ مثل عكرمة وضربهروای

، )٥(وفي حدیثه عن یحیى بن أبي كثیر بعض األغالیط، وربما دلس، في حدیثه
 في حدیثه إال أن، إن عكرمة بن عمار صدوق: ًوقال صالح بن محمد أیضا

روى عنه ، ثقة: وقال إسحاق بن أحمد بن خلف البخاري، روى عنه الناس، ًشیئا
وقال ابن ، )٦(نفرد عن إیاس بأشیاءی، وكان كثیر الغلط، وذكره بالفضل، الثوري
  . وفي حدیثه نكرة، ًكان صدوقا: خراش

عكرمة : عن أبیه، وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل :من فصل في روايته
عكرمة : ًوقال أیضا عن أبیه، )٧(مضطرب الحدیث عن یحیى بن أبي كثیر
ًوكان حدیثه عن إیاس صالحا، مضطرب الحدیث عن غیر إیاس بن سلمة

)٨( ،
سمعت أحمد یضعف روایة أیوب بن عتبة وعكرمة بن : وقال أبو زرعة الدمشقي

وقال الفضل بن ، )٩(عكرمة أوثق الرجلین: وقال، عمار عن یحیى بن أبي كثیر
مثل ، هل كان بالیمامة أحد یقدم على عكرمة الیمامي: سألت أبا عبد اهللا: زیاد
أو نحو .. رمة فوق هؤالءعك: ؟ فقالب بن عتبة ومالزم بن عمرو وهؤالءأیو
قلت البن : وقال عثمان الدارمي، )١٠(روى عنه شعبة أحادیث: ثم قال، هذا

، عكرمة أحب إلي: ؟ فقال عتبة أحب إلیك أو عكرمة بن عمارأیوب بن: معین

                                                 
  ).٢٠/٢٦٠ (الكمالتهذیب  )١(
  .)٢/١٤٤( ثقات العجلي )٢(
  .)٥/٢٧٧( الكامل البن عدي )٣(
  .)٧/٢٣٤( تهذیب التهذیب )٤(
  ).٣/٣٦٥(الجرح والتعدیل  )٥(
  ).٢٠/٢٦٢( الكمالتهذیب )٦(
  ).٣/٣٦٥(الجرح والتعدیل  )٧(
  .)٧١٧رقم( علل أحمد )٨(
  ).٣/١٧٢(، وتهذیب التهذیب )٢/٣٣٨(تهذیب الكمال ٕ، واكمال )٤٥٣( تاریخ أبي زرعة )٩(
  ).٢٠/٢٥٩ (الكمالوتهذیب ، )١٢/٢٥٦( تاریخ بغداد )١٠(
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عن یحیى بن أبي كثیر ، أحادیث عكرمة: وقال ابن المدیني، )١(وأیوب ضعیف
مضطرب : وقال البخاري، )٢(حیى بن سعید یضعفهاكان ی، مناكیر، لیست بذاك

عن أبي ، وقال اآلجري، )٣(ولم یكن عنده كتاب، في حدیث یحیى بن أبي كثیر
كان یقدم علیه مالزم ، وفي حدیثه عن یحیى بن أبي كثیر اضطراب، ثقة: داود

، إال في حدیث یحیى بن أبي كثیر، لیس به بأس: وقال النسائي، )٤(بن عمرو
إال أن یحیى بن سعید ضعفه في ، وثقه أحمد ویحیى، صدوق: )٥(اجيوقال الس

:  ابن عمار الموصليوقال، ًوقدم مالزما علیه،  بن أبي كثیرأحادیثه عن یحیى
وقال ، ًابن مهدي ما سمعت فیه إال خیراوروى عنه ، عكرمة بن عمار ثقة عندهم

وقال أبو أحمد ، )٦(وهو شیخ أهل الیمامة، هو أثبت من مالزم: في موضع آخر
: وقال صالح بن محمد األسدي، )٧(جل حدیثه عن یحیى ولیس بالقائم: الحاكم

وقدم البصرة فاجتمع إلیه : قال. ولم یشركه فیها أحد، كان یتفرد بأحادیث طوال
ًأال أراني فقیها وأنا ال أشعر: الناس فقال

كان : وقال عاصم بن علي، )٨(
  .مستجاب الدعوة

ال ابن معین وغیره وق،  في امارة المهديمات: ن صالحقال معاویة ب:وفاته
في روایته عن یحیى : وقال. وكذا ذكر ابن حبان في الثقات، )١٥٩(مات سنة 

  .كان یحدث من غیر كتابه، بن أبي كثیر اضطراب
�كان ُأمیا: قال أبو حاتم عن ابن معین:من وصفه باألمية   .ًوكان حافظا، ِّ

إال في روایته ،  عكرمة بن عمار ثقة حافظالحق أن:تحليل أقوال األئمة
  .عن یحیى بن أبي كثیر ففیها اضطراب كثیر

: قاال، وأحمد بن سعید،  حدثنا محمد-)٦١٠٣(قال البخاري :مروياته
عن ، عن یحیى بن أبي كثیر، أخبرنا علي بن المبارك، حدثنا عثمان بن عمر

یا : ه قال الرجل ألخیإذا:" قال أن رسول اهللا ، عن أبي هریرة ، أبي سلمة
عن عبد اهللا بن ، عن یحیى، وقال عكرمة بن عمار، "فقد باء به أحدهما . كافر
فرواه البخاري عن عكرمة ، عن النبي ، رةسمع أبا هری، سمع أبا سلمة، یزید

                                                 
  ).٢٠/٢٥٩ (الكمالوتهذیب ، )٤٨٩، ١٢٣( تاریخ ابن معین روایة الدارمي )١(
  ).٢٠/٢٥٩ (الكمالوتهذیب ، )١٢/٢٥٦( تاریخ بغداد )٢(
  ).٥/٢٧٢ (الكامل البن عديو، )٣/٣٧٨( ضعفاء العقیلي )٣(
  ).٢٦٤ت( سؤاالت اآلجري )٤(
  ).٢٠/٢٦١ (الكمالوتهذیب ، )١٢/٢٦٠( تاریخ بغداد )٥(
  ).٢٠/٢٦٢ (الكمالوتهذیب ، )١٢/٢٦١( تاریخ بغداد )٦(
  ).٧/٢٣٤ (التهذیبتهذیب  )٧(
  ).٢٠/٢٦٢ (الكمالوتهذیب ، )١٢/٢٦١( تاریخ بغداد )٨(
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اهللا بن ًاویا بین یحیى وأبي سلمة هو عبدوقد زاد فیه عكرمة ر، ًبن عمار معلقا
والسماع بین أبي ،  بین عبد اهللا بن یزید وبین أبي سلمةومع ذكره السما، یزید

عن ، وسئل عن حدیث یحیى بن أبي كثیر:" قال الدارقطني، سلمة وأبي هریرة
فقد ، یا كافر: إذا قال الرجل ألخیه:" عن النبي ، عن أبي هریرة، أبي سلمة
 النضر واختلف عنه؛ فرواه، یرویه یحیى بن أبي كثیر: فقال، "أحدهما باء بها 

عن أبي ، عن عبد اهللا بن یزید، عن یحیى، عن عكرمة بن عمار، بن محمد
وغیره ، عن عكرمة، ووقفه أبو حذیفة، عن النبي ، رةعن أبي هری، سلمة
واألشبه ، ً یذكر بینهما أحداوال، عن أبي هریرة، عن أبي سلمة، عن یحیى، یرویه

دل :" ل الحافظ ابن حجرقا، )١("عن عكرمة ، أن یكون النضر بن محمد حفظه
صنیع البخاري على أن زیادة عبد اهللا بن یزید بین یحیى وأبي سلمة في هذه 
الروایة المعلقة لم تقدح في روایة علي بن المبارك عن یحیى بدون ذكر عبد اهللا 

  : بن یزید عنده
ثم سمعه من أبي ، إما الحتمال أن یكون یحیى سمعه من أبي سلمة بواسطة -١

  . سلمة
 .  أن یكون لم یعتد بزیادة عكرمة بن عمار لضعف حفظه عندهٕواما -٢

یحیى : وقال، وقد استدرك الدارقطني علیه إخراجه لروایة علي بن المبارك
والحق أن مثل هذا ال یتعقب به ، ًوقد زاد فیه عكرمة رجال، ر مدلسبن أبي كثی

، نها ال تقدحوأشار إلى أ، بل عرفها وأبرزها، البخاري؛ ألنه لم تخف علیه العلة
، وكأن ذلك ألن أصل الحدیث معروف ومتنه مشهور مروي من عدة طرق

وأن ما ظاهره القدح منها إذا انجبر زال ، فیستفاد منه أن مراتب العلل متفاوتة
وكان الحافظ ذكر تعلیل الدارقطني في مقدمة الفتح هدي ؛"واهللا أعلم ، عنه القدح

وأخرج البخاري حدیث : قال الدارقطني: نالحدیث الثاني والتسعو:" الساري فقال
عن أبي هریرة أن ، عن أبي سلمة، عن یحیى بن أبي كثیر، علي بن المبارك

وقال ". إذا قال الرجل ألخیه یا كافر فقد باء بها أحدهما :"  قالرسول اهللا 
سمع أبا ، سمع أبا سلمة، عن عبد اهللا بن یزید، عن یحیى، عكرمة بن عمار

ویشبه أن یكون قول عكرمة ، یحیى بن أبي كثیر مدلس: دارقطنيقال ال. هریرة
ًقد أخرج البخاري طریق عكرمة تعلیقا فهو : قلت. وهو ثقة، ًأولى؛ ألنه زاد رجال
  ".واهللا أعلم ، عنده على االحتمال

                                                 
  ).١٦٨ص(، وانظر التتبع )٨/٣٣(علل الدارقطني ) ١(
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  :روايات عكرمة بن عمار العجلي في صحيح مسلم
  :وهي ،وله في صحیح مسلم خمسة أحادیث عن یحیى بن أبي كثیر

حدثنا ، حدثنا النضر بن محمد،  وحدثني عبد اهللا بن الرومي-)١٣٥( .١
عن أبي هریرة ، حدثنا أبو سلمة، حدثنا یحیى، - وهو ابن عمار - عكرمة 

هذا : ال یزال یسألونك یا أبا هریرة حتى یقولوا:" قال لي رسول اهللا : قال
، ني ناس من األعرابفبینا أنا في المسجد إذ جاء: قال ". ؟اهللا فمن خلق اهللا

، فأخذ حصى بكفه فرماهم:  قال؟هذا اهللا فمن خلق اهللا! یا أبا هریرة: فقالوا
والحدیث ثابت عن أبي هریرة له عنه ، صدق خلیلي، قوموا قوموا: ثم قال

  ).١٣٥، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢(طرق ذكرها مسلم قبل هذا بأرقام 
حدثنا عمر بن : وأبو معن الرقاشي قاال،  وحدثني محمد بن حاتم-)٢٤٠( .٢

حدثني :  وقال–حدثني یحیى بن أبي كثیر ، حدثنا عكرمة بن عمار، یونس
: حدثني سالم مولى المهري قال،  حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن- أو 

خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص فمررنا 
 شاهد فأصل وهو، مثله  النبي على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن

قال ، ..).،٢٤٠/٢٥( ذكرها مسلم بأرقام الحدیث عن عائشة ثابت عن طرق
عن ، رواه عكرمة بن عمار):"١/٢٨٦(ي معرفة السنن واآلثار البیهقي ف

، عن عائشة، عن سالم مولى المهدي، عن أبي سلمة، یحیى بن أبي كثیر
عكرمة أن : وزعم بعض الحفاظ. وهو من ذلك الوجه مخرج في كتاب مسلم

فقد رواه كافة أصحاب ، بن عمار وهم في ذكر أبي سلمة في هذا اإلسناد
أخرجه القاسم بن ؛ "وحدیث أبي سلمة كما مضى ، عن سالم، یحیى عنه

، )١/٣٨(والطحاوي في شرح معاني اآلثار ، )٣٧٧(سالم في الطهور 
ِوالخطیب في موضح أوهام الجمع والتفریق، )٥٣٠٤(والطبراني في األوسط 

ُ 
، حدثني یحیى بن أبي كثیر، من طریق عكرمة بن عمار) ٢٨٥ – ١/٢٨٤(

وقد ذكره ، به، حدثنا سالم مولى المهري، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن
كذا : وقال الخطیب، ال یصح: وقال، )٤/١٠٩(یخ الكبیر البخاري في التار

والصواب عن ، وهو وهم، عن یحیى بن أبي كثیر، رواه عكرمة بن عمار
وأخرجه ،  وجه إلدخال أبي سلمة في اإلسنادوال، عن سالم نفسه، یحیى

 ومن طریقه - ) ٣٧٦(والقاسم بن سالم في الطهور ، )٢٤٥١٦(أحمد 
 من طریق شیبان بن - ) ١/٢٨٤(الخطیب في موضح أوهام الجمع والتفریق 

والطبري في التفسیر ، من طریق األوزاعي) ٢٤٥٤٣(و، عبد الرحمن
 – ١/٢٣٠(وأبو عوانة ، )١١٥٠٧(و، ق حسین المعلممن طری) ١١٥٠٥(

والطحاوي في ، )٢٣١ – ١/٢٣٠(و، من طریق علي بن المبارك) ٢٣١
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من ) ٨٢٣ – ٢/٨٢٢(وابن عدي في الكامل ، )١/٣٨(شرح معاني اآلثار 
عن سلم عن عائشة ، ثالثتهم عن یحیى بن أبي كثیر، طریق حرب بن شداد

وقال علي بن ، سالم الدوسي: ن المعلمقال حسی. بدون ذكر أبي سلمة. به
إال أن ، سالم أبو عبد اهللا الدوسي: ل حربوقا، سالم مولى دوس: المبارك

 شداد واألوزاعي وعلي أبا عوانة جمع روایة عكرمة بن عمار مع حرب بن
وسئل أبو زرعة عن ):" ١٤٨(قال ابن أبي حاتم في العلل ، بن المبارك

عن سالم ، عن یحیى بن أبي كثیر، المعلموحسین ، حدیث؛ رواه األوزاعي
فدعا ، دخلت مع عبد الرحمن بن أبي بكر على عائشة: قال، الدوسي
، فإني سمعت رسول اهللا ، یا عبد الرحمن أسبغ الوضوء: فقالت، بوضوء

عن یحیى بن أبي ، ورواه عكرمة بن عمار، "ویل لألعقاب من النار :" یقول
: قال، عن أبي سالم مولى المهریین، منعن أبي سلمة بن عبد الرح، كثیر

ورواه أبو ، ن أبي بكر على عائشة فذكر الحدیثدخلت مع عبد الرحمن ب
عن سالم ، عن یحیى بن أبي كثیر، عن شیبان أبي معاویة النحوي، نعیم

أنه سمع عائشة تقول لعبد الرحمن بن أبي ، سمع أبا هریرة، مولى دوس
ویل للعراقیب من :"  یقولل اهللا فإني سمعت رسو، أسبغ الوضوء: بكر

وحدیث ، الحدیث حدیث األوزاعي وحسین بن المعلم: فقال أبو زرعة، "النار 
وعلل الدارقطني ، )١٧٨(ًوانظر أیضا ". ٌشیبان وهم وهم فیه أبو نعیم 

)٣٣٣-١٤/٣٣٢.(  
، وعبد بن حمید، ومحمد بن حاتم،  حدثنا محمد بن المثنى- )٧٧٠/٢٠٠( .٣

، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا عمر بن یونس: ي قالواوأبو معن الرقاش
: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال، حدثنا یحیى بن أبي كثیر

 یفتتح صالته إذا قام سألت عائشة أم المؤمنین بأي شيء كان نبي اهللا 
اللهم رب جبرائیل : افتتح صالته، كان إذا قام من اللیل:  قالت؟من اللیل
أنت ، عالم الغیب والشهادة، فاطر السموات واألرض، ٕ واسرافیلومیكائیل

اهدني لما اختلف فیه من الحق ، تحكم بین عبادك فیما كانوا فیه یختلفون
وقد أخرجه أحمد ، " تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم إنك، بإذنك

ائي فى والنس، )٣٤٢٠(والترمذي ، )٧٦٨، ٧٦٧(وأبو داود ، )٢٥٢٢٥(
وابن ماجه ، )١٣٢٢(وفي السنن الكبرى ، )٢١٣-٣/٢١٢(المجتبى 

وابن حبان ، )٣٠٥- ٢/٣٠٤(وأبو عوانة ، )١١٥٣(وابن خزیمة ، )١٣٥٧(
قال ابن عمار الشهید في ، به، من طرق عن عكرمة، )اإلحسان- ٢٦٠٠(

وهو حدیث تفرد به عكرمة بن ):"١٣(علل أحادیث في صحیح مسلم رقم 
أنه : قالیى بن أبي كثیر؛ یعمار عن یحیى وهو مضطرب في حدیث یح
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- ٢/٣٤٠(قال ابن رجب في شرح علل الترمذي ، "لیس عنده كتاب
عن عائشة في ، عن أبي سلمة، ُوقد ُأنكر علیه حدیثه عن یحیى):"٣٤١

وقد خرجه ، استفتاح النبي صلى اهللا علیه وعلى آله وسلم الصالة باللیل
ناك كالم األئمة وذكرنا ه، وخرجه الترمذي في الدعاء، مسلم في صحیحه

هذا الحدیث مما ذكره ابن عدي في و، "لفاظهم في روایة عكرمة عن یحیى بأ
فیكون هذا مما أنكره ابن عدي على عكرمة بن عمار ، )٥/٢٧٤(الكامل 

ولم . مستقیم الحدیث إذا روى عنه ثقة: وقد قال ابن عدي، كما هو معروف
وقد صحح الحدیث مع ؛ رها مما أنكر علیهیذكر أن هذه األحادیث التي ذك

ولعل وجه إخراج اإلمام مسلم لهذا الحدیث في ، مسلم ابن خزیمة وابن حبان
 قراد أبو -وهم خمسة ثالثة منهم ثقات ، األصول اجتماع عدد من الرواة

وأبو حذیفة ، وعاصم بن علي، والنضر بن محمد، وعمر بن یونس، نوح
مما یدل على عدم ، حد على روایة الحدیث على وجه وا-موسى بن مسعود 

وكونه یضطرب عن . اضطراب عكرمة في روایة هذا الحدیث وضبطه له
إنما یدل ، ًیحیى بن أبي كثیر ال یدل على عدم إصابته مطلقا فیما رواه عنه

وأما ما ظهرت فیه مالمح اإلصابة فإنه ، على اجتناب ما ظهر خطؤه فیه
ًالنسائي أیضا لما أخرج ویؤید ذلك أن اإلمام . وال مطعن له فیه، مقبول

مما یقتضي أنه ال علة له عنده كما ذكر ذلك ابن ، الحدیث سكت علیه
م فیه قال ِهَفمسلم یتخیر من حدیث هذا الطبقة ما ال ی؛ )١(حجر من منهجه

ومن في حفظه ، فال یخرج إال حدیث الثقة الضابط: وأما مسلم:" ابن رجب
وال یخرج ،  في التخریج عنهلكنه یتحرى، وتكلم فیه لحفظه، بعض الشيء

  .)٢("إنه مما وهم فیه: إال ما ال یقالعنه 
 أن اإلمام أحمد ممن أنكر هذا الحدیث على عكرمة )٣( قال أحدهم:تنبیه

:" وقوله هذا بناء على ما نقله عن ابن رجب في شرح العلل حیث قال، بن عمار
هو :"  روایة حربوقال فيد، قاله أحم، وحدیثه عن إیاس بن سلمة األكوع متقن

  ".في غیر یحیى ثبت 
وقد أنكر علیه حدیثه عن یحیى عن أبي سلمة عن عائشة في 

ََأنكر :" فجعل تشكیل الفعل...". استفتاح َ َُأنكر :" إال أن صوابه، لإلمام أحمد" ْ
ِ ْ "

والدلیل على صحة ما أقول أنه لم ، فال یعود على اإلمام أحمد، بالبناء للمجهول
                                                 

  ).١/٤٠٣(نتائج األفكار ) ١(
  ).٢/٥٨(شرح علل الترمذي ) ٢(
بشیر علي عمر وقف السالم، ) ١/٣٣٢(انظر منهج اإلمام أحمد في إعالل األحادیث ) ٣(

  .م٢٠٠٥- هـ١٤٢٥، الطبعة األولى
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  . ر اإلمام أحمد من العلماءینقل أحد إنكا
حدثنا النضر بن ، حدثني أحمد بن جعفر المعقري) ٨٣٢/٢٩٤( -١

ویحیى بن ، حدثنا شداد بن عبد اهللا أبو عمار، حدثنا عكرمة بن عمار، محمد
وصحب ، ولقي شداد أبا أمامة وواثلة:  قال عكرمة- عن أبي أمامة ، أبي كثیر

ًوأثنى علیه فضال وخیر، أنسا إلى الشام قال عمرو بن :  عن أبي أمامة قال- ا ً
وأنهم لیسوا ، كنت وأنا في الجاهلیة أظن أن الناس على ضاللة: عبسة السلمي

فقعدت على ، ًفسمعت برجل بمكة یخبر أخبارا، على شيء وهم یعبدون األوثان
فتلطفت ، جرءاء علیه قومه، ًمستخفیا فقدمت علیه فإذا رسول اهللا ، راحلتي

 ؟وما نبي: فقلت". أنا نبي :"  قال؟ما أنت: بمكة فقلت لهحتى دخلت علیه 
، أرسلني بصلة األرحام:"  قال؟وبأي شيء أرسلك: فقلت". أرسلني اهللا:" قال

وقد قرن عكرمة بن عمار في ، "وأن یوحد اهللا ال یشرك به شيء ، وكسر األوثان
 كل ما فهذا، عمارهذا الحدیث مع یحیى بن أبي كثیر شداد بن عبد اهللا أبا 

وقد أخرج مسلم ، ي صحیح مسلم عن یحیى بن أبي كثیرلعكرمة بن عمار ف
، ١٧٢٩، ٩٩(لعكرمة بن عمار عن إیاس بن سلمة عدة أحادیث وهي بأرقام 

وله عند ، )٢٩٩٣، ٢٧٨٣، ٢٤٢٣، ٢٠٢١، ١٨٠٧، ١٧٧٧، ١٧٥٥، ١٧٥٤
  .عن سماك الجنفي) ١١٤/١٨٢(مسلم 

  :)١( عبد اهللا المكيمحمد بن ميمون الخياط البزاز أبو-١٠
، والولید بن مسلم، وأبي سعید مولى بني هاشم، ابن عیینة: روى عن
ووهب بن جریر ، وعبد المجید بن أبي رواد، وشعیب بن حرب، ومعاذ بن هشام

وابن ، والنسائي، الترمذي: روى عنه؛ وغیرهم، ومؤمل بن إسماعیل، بن حازم
وزكریاء ، وأبو بشر الدوالبي، موابن أبي عاص، والبجیري، وابن خزیمة، ماجة

  .وآخرون، وأبو عروبة، والبغوي، وابن صاعد، ومحمد بن علي الحكیم، الساجي
  :أقوال النقاد واألئمة في محمد بن ميمون الخياط البزاز

  .ًلم نجد من وثق محمد بن میمون مطلقا:أقوال الموثقين

                                                 
، وثقات ابن )٨/٨١(، والجرح والتعدیل )١٩٩١الترجمة (الكنى لمسلم : انظر ترجمته في) ١(

، والمعجم المشتمل )أ٢٨١ق(، األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم )٩/١١٧(حبان 
، والمؤتلف والمختلف )٣/١٠٤(، والضعفاء والمتروكین البن الجوزي )٩٧٣الترجمة (

، وتوضیح المشتبه )٣/٢٧٣(مال في رفع االرتیابواإلك، )٢/٩٤١(للدارقطني 
، ودیوان )٥٢٦٣الترجمة /٣(، والكاشف )٢٦/٥٣٩(، وتهذیب الكمال )٣/٢٠١(

، ذكر من تكلم فیه وهو موثق )٦٠٣٥الترجمة /٢(، والمغني )٤٠١٢الترجمة (الضعفاء 
، )٩/٤٨٥(، وتهذیب التهذیب )٨٢٤٤الترجمة /٤(، ومیزان االعتدال )١٧١ص(

  ).٦٦٩٩الترجمة /٢(، وخالصة الخزرجي )٢/٢١٢(یب والتقر
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أرجو أن : ختهوقال في مشی. لیس بالقوي: وقال النسائي: أقوال المجرحين
ربما : ذكره ابن حبان في الثقات وقال، )١(صالح: ًوقال أیضا. ال یكون به بأس

َوذكر أنه بغدادي سكن مكة. وهم َ َ
خمسین مات سنة اثنتین و: قال الدوالبي، )٢(

   .)٣(ال بأس به: وقال مسلمة في الصلة، ومائتین
ًكان ُأمیا مغفال: قال أبو حاتم:من وصفه باألمية � ر لي أنه روى عن ذك، ِّ

ًأبي سعید مولى بني هاشم عن شعبة حدیثا باطال وما ُأبعد أن یكون وضع ، ً
  . )٤(�للشیخ؛ فإنه كان أمیا

نجد أن أقوال  :تحلیل أقوال النقاد في محمد بن میمونمن خالل :الترجيح
فهو ال بأس به إال ، لثقة اتفقت على أنه لیس في الدرجة العلیا من اقدالعلماء 

ولم یعلم به؛ ، أما قول أبي حاتم فیه فقد بین أنه قد وضع علیه حدیث، یهمأنه 
والحدیث الذي بسببه قال أبو حاتم ما ، ًوكان مغفال، سبب في ذلك أنه أميوال

كان : وسمعت أبي یقول:" - )١٨٢٢(قال هو ما ذكره ابن أبي حاتم في العلل 
ًمد بن میمون المكي أمیا مغفالمح حمد بن میمون الخیاط إن م: قیل ألبي، �

عن ، عن أبي إسحاق، عن شعبة، روى عن أبي سعید مولى بني هاشم، المكي
 لقد رأیتنا وأنا سابع سبعة ما لنا: قال، عن عتبة بن غزوان، قیس بن أبي حازم

، هذا حدیث باطل بهذا اإلسناد: فقال أبي، طعام إال األسودین الحدیث بطوله
  ."�فإنه كان أمیا ، وما أبعد أن یكون قد وضع للشیخ

والحدیث مشهور من طریق أخرى عن عتبة بن غزوان عند مسلم 
إال أن محمد بن میمون لم ینفرد به عن أبي سعید مولى بني ، وغیره) ٢٩٦٧(

/ ١٧(هاشم فقد تابعه أبو عبید بن فضیل بن عیاض عند الطبراني في الكبیر 
 معرفة الصحابة وفي، )١٧٢-١/١٧١(وأبي نعیم في الحلیة ، )٢٨٥رقم 

، )٢٨٥رقم / ١٧(ومحمد بن منصور الجواز عند الطبراني في الكبیر ، )٥٣٣٩(
   .فال وجه إلنكاره على محمد بن میمون إذن، وكالهما ثقة

عند الترمذي  :ومن مرویاته التي رواها في الكتب الستة:مروياته
ي مالك حدثن، حدثنا سفیان بن عیینة،  حدثنا محمد بن میمون المكي- )١٨٥٠(

رأیت : عن أنس بن مالك قال، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أبي طلحة، بن أنس
هذا : قال الترمذي، هفال أزال أحب،  یتتبع في الصحفة یعني الدباءرسول اهللا 

،  أنس في الموطأ والبخاري وغیرهماوالحدیث ثابت عن، حدیث حسن صحیح
                                                 

  ).٩/٤٨٥(وتهذیب التهذیب ، )٩٧٣ت( المعجم المشتمل )١(
  ).٩/١١٧(ثقات ابن حبان  )٢(
  ).٩/٤٨٥(تهذیب التهذیب  )٣(
  ).٨/٨٢ (الجرح والتعدیل) ٤(
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عن ، حدثنا سفیان، كي حدثنا محمد بن میمون الم-)٢٨٣٧(ًوله عنده أیضا 
أخنع اسم عند :"  قالعن أبي هریرة یبلغ به النبي ، عن األعرج، أبي الزناد

وأخنع ، شاهان شاه: نقال سفیا". اهللا یوم القیامة رجل تسمى بملك األمالك 
والحدیث ثابت فهو في ، هذا حدیث حسن صحیح: قال الترمذي، یعني وأقبح

، وفیه تفسیر ابن عیینة، عن ابن عیینة، نيعن علي ابن المدی) ٦٢٠٦(البخاري 
وله عند النسائي ، من طریق أخرى عن أبي الزناد) ٦٢٠٥(ًوفي البخاري أیضا 

، عن عمرو، حدثنا سفیان:  أخبرنا محمد بن میمون قال-)٤٨٠٤(رقم ) ٨/٤٤(
ى باثني عشر  قضأن النبي : عن ابن عباس: عن عكرمة سمعناه مرة یقول

محمد بن مسلم ):" ٦٩٧٩(قال النسائي في السنن الكبرى ، دیةًألفا یعني في ال
ن مسلم ومحمد ب، "ًن لیس بالقوي أیضا وابن میمو، والصواب مرسل، لیس بالقوي

والحق أن محمد بن میمون لم یخطئ في هذا ، الذي تابع سفیان بن عیینة
ٕوانما : قال محمد بن میمون):" ٣٢٤٥(الحدیث حیث قال في سنن الدارقطني 

عن عكرمة : وأكثر من ذلك كان یقول، مرة واحدة. عن ابن عباس: قال لنا فیه
فقد بین محمد بن ، )٨/٧٨( البیهقي في السنن الكبرى ونقل ذلك ". عن النبي 

وأكثر ذلك كان ، عن ابن عباس: میمون أن سفیان حدث مرة واحدة فقال فیه
  .ن میمون للحدیثفهذا یدل على حفظ محمد ب. عن عكرمة عن النبي : یقول

 حدثنا محمد بن میمون - )٢٥٠٩(ولمحمد بن میمون عند ابن ماجه 
، عن سعید، عن الزهري، حدثنا سفیان بن عیینة: قاال، وهشام بن عمار، المكي

فقد ، في الركاز الخمس:  قالأن رسول اهللا ، عن أبي هریرة، وأبي سلمة
وزهیر ، و بكر بن أبي شیبةوأب، وتابعهما یحیى بن یحیى، تابعه هشام بن عمار

ًوله عند ابن ماجه أیضا ، )١٧١٠(على بن حماد عند مسلم وعبد األ، بن حرب
عن عمارة ، حدثنا سفیان بن عیینة،  حدثنا محمد بن میمون المكي- )٣٦٥٨(

 ؟من أبر، یا رسول اهللا: قالوا: عن أبي هریرة قال، عن أبي زرعة، بن القعقاع
ثم : قال". أباك :"  قال؟ثم من: قال". أمك :" قال ؟ثم من: قال". أمك :" قال
وقد توبع على روایته هذه تابعه إبراهیم بن بشار ؛ "األدنى فاألدنى :"  قال؟من

والطحاوي في ) ١١١٨(والحمیدي ، )إحسان- ٤٣٣(الرمادي عند ابن حبان 
إال أنه لیس ، )١٦٧١(ًوعلي بن المدیني عند الطحاوي أیضا ، )١٦٧٠(المشكل 

؛ "األدنى فاألدنى :" قال ؟ثم من: قال:" وایتهم عن سفیان آخره وهو قولهفي ر
ان رواه الشیخ، هذا إسناد صحیح):"٤/٩٨(قال البوصیري في مصباح الزجاجة 

من أحق الناس :" من طریق القعقاع به بلفظ )٢٥٤٨(ومسلم ، )٥٩٧١(البخاري 
 في وهى؛"اقي نحوه والب، "ثم أدناك أدناك :" وقال، الحدیث..." بحسن صحابتي

إذا ، أما ثبوتها عن ابن عیینة فهذا محل نظر، صحیح مسلم فقط دون البخاري
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واهللا ، كل من روى الحدیث عن ابن عیینة لم یروها إال محمد بن میمون فقط
  .أعلم
  :)١(مصعب بن ماهان المرزوي ثم العسقالني العابد - ١١

: وروى عنه، ن كثیروعباد ب، وداود بن نصیر الطائي، الثوري: روى عن
وأبو عقبة بن عقبة ، وعمرو بن أبي سلمة، وزكریاء بن نافع، إبراهیم بن شماس

  .وغیرهم، وأبو توبة الربیع بن نافع، بن وساج
اختلفت أقوال النقاد في :أقوال األئمة والنقاد في مصعب بن ماهان

  .وبعضهم فصل فیه، ًفبعضهم وثقه مطلقا، مصعب
: وقال أبو داود، )٢(ثقة:  ابن وضاح أنه قال عنهحكي عن:وثقينمأقوال ال

، )٣(مصعب بن ماهان یحدث عن سفیان ثقة كان بعسقالن: سمعت أحمد قال
: وحكى غیري عن أبي أنه قال، شیخ: سألت أبي عنه فقال: وقال ابن أبي حاتم

   .)٤(ثقة عابد
كان : قال لنا رواد بن الجراح: قال أحمد بن أبي الحواري:أقوال المجرحين

، )٥(�كان ُأمیا ال یكتب: قال أحمد. فكتب له ما سمع وما لم یسمع، یحضر معنا
وحكى ، وبةوقد ذكر النسائي مصعب بن ماهان في أثبت أصحاب ابن أبي عر

ًكان فیما حكي عن رواد بن الجراح أن مصعبا كان سيء : حكایة رواد هذه فقال
وما لم ، فیكتب ما سمعثم یجيء ، األخذ؛ كان ال یكتب عند سفیان الثوري

واهللا ، فال أدري قال هذا بعد االختالط أم قبله، ًورواد كان قد اختلط أیضا، یسمع
ًكان رجال صالحا: وقال األثرم عن أحمد، )٦(أعلم وكان حدیثه ، ًوأثنى علیه خیرا، ً

وعرفه عیسى بن ، كان یلحن: وقال أبو توبة، )٧(فیه شيء من الغلط، ًمقاربا
                                                 

، والجرح )٤/١٩٨(، وضعفاء العقیلي )١/١٧٢(المعرفة التاریخ : انظر ترجمته في) ١(
، وتسمیة من لم یرو عنه غیر رجل )٢٥٠ص(، وسؤاالت أبي داود )٨/٣٠٨(تعدیل وال

تاریخ و، )٦/٣٦٢(، والكامل البن عدي )٩/١٧٥(، وثقات ابن حبان )١٢٩ص(واحد 
، وضعفاء ابن الجوزي )٣٩ / ٢٨(، وتهذیب الكمال )١/٤٠٩(مولد العلماء ووفیاتهم 

، ومیزان )٦٢٦٧الترجمة /٢(مغني ، وال)٤١٣٨الترجمة (، ودیوان الضعفاء )٣/١٢٣(
، )٢/٢٥٢(، والتقریب )١٠/١٦٤(، وتهذیب التهذیب )٨٥٦٨الترجمة /٤(االعتدال 

  ).٧٠٢٥الترجمة /٣(وخالصة الخزرجي 
  ).١٠/١٦٤(تهذیب التهذیب  )٢(
  ).٢٥٠ص(سؤاالت أبي داود  )٣(
  ).٨/٣٠٨(الجرح والتعدیل  )٤(
  ).٨/٣٠٨(الجرح والتعدیل  )٥(
  ).١٢٩ص(ن لم یرو عنه غیر رجل واحد تسمیة م )٦(
  ).٨/٣٠٨(الجرح والتعدیل  )٧(
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وسئل أبي عنه وعن : وقال ابن أبي حاتم، )١(لي بالكتابة عنهیونس وأشار ع
له : وقال العقیلي، )٢(مصعب بن المقدام أحب إلي: مصعب بن المقدام فقال
وقال ابن ، )٣(فذكر نحو ما تقدم... أثنى علیه أحمد، أحادیث ال یتابع علیها

،  طویلةوله عن الثوري نسخة، حدث عن الثوري وغیره مما ال یتابع علیه: عدي
  .)٤(وروى عمرو بن أبي سلمة عنه عن الثوري أحادیث غیر محفوظة منكرة

وصفه باألمیة أحمد بن أبي الحواري بعدما حكى قول :من وصفه باألمية
  .رواد بن الجراح فیه

وقال أحمد بن حنبل ، مات سنة ثمانین ومائة: ابي عاصمقال ابن :وفاته
  .وغیره مات سنة أحدى وثمانین ومائة

وقد أثرت ، حال مصعب من الثقة والتعدیل في الحال المتوسطة: رجيحالت
ُفإذا جاء لیكتب له عن مشایخه یكتب له ما ، حیث كان ال یكتب، فیه األمیة

  . سمع وما ال یسمع
 حدثنا -)١٦٣(ًروى له أبو داود في المراسیل حدیثا وهو :مروياته

، حدثنا أبو توبة، بحین أتى قومه من أهل حل، إسماعیل بن مسعدة التنوخي
عن ، عن محمد بن راشد، عن سفیان، حدثنا مصعب بن ماهان العسقالني

نهاه ف،  مر على رجل یبیع حنطة یخلط الجید بالرديءمكحول أن رسول اهللا 
تابع سفیان على روایته عن محمد بن راشد ، »میز كل واحد على حدة«:وقال

: وله عند ابن حبان حیث هو، )٥٤٤- ٦/٥٤٣(لمنیر عبد الرزاق كما في البدر ا
حدثنا : حدثنا مخلد بن مالك السلمسیني قال:  أخبرنا أبو عروبة قال-)٤٥٣(

أن : عن عائشة، عن أبیه، عن هشام بن عروة، عن سفیان، مصعب بن ماهان
 ؟جاءتني راغبة راهبة أصلها: قالت،  عن أم لها مشركةأسماء سألت النبي 

وأصحاب سفیان یجعلونه من ، مسند عائشةفجعل الحدیث من ؛ "نعم :" قال
وفي ، )بترتیب السندي- ٢/١٨٧(مسند أسماء أخرجه هكذا الشافعي في المسند 

، )٢٦٩١٣(وأحمد ، )٣١٨(والحمیدي ، )٢/٥٢(وفي األم ، )٥١١(السنن 
والطبراني في الكبیر ، )٢٥(وفي األدب المفرد ، )٥٨٧٨(والبخاري في 

والبغوي في شرح ، )٩/١٢٩(و، )٤/١٩١(ن والبیهقي في السن، )٢٠٨رقم/٢٤(
وانظر علل ؛ عن أسماء، عن أبیه، عن هشام، عن سفیان) ٣٤٢٥(السنة 

  ).٢٩٩- ١٥/٢٩٨(الدارقطني 
                                                 

  ).١٠/١٦٤(تهذیب التهذیب  )١(
  ).٨/٣٠٨(الجرح والتعدیل  )٢(
  ).٤/١٩٨(ضعفاء العقیلي  )٣(
  ).٦/٣٦٢(الكامل البن عدي  )٤(
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  :)١( نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر المدني- ١٢
رأى أبا أمامة بن سهل بن ، ى بني هاشم یقال إن أصله من حمیرمول

وسعید بن أبي ، ومحمد بن كعب القرظي، مسیبسعید بن ال: وروى عن، حنیف
، وموسى بن یسار،  بن عروةوهشام، وأبي بردة بن أبي موسى، سعید المقبري

 ومات - والثوري ، - وهو من خاتمة أصحابه - ابنه محمد : وروى عنه، وغیرهم
وأبو النضر ، وابن مهدي، وهشیم، وعبد اهللا بن إدریس، واللیث بن سعد، -قبله 

، ومحمد بن سواء، وعثمان بن عمر، وهوذة بن خلیفة، ووكیع، لقاسمهاشم بن ا
، ومنصور بن أبي مزاحم، ومحمد بن بكار بن الریان، وأبو ضمرة، والواقدي

  .وآخرون، وأبو الربیع الزهراني، وعاصم بن علي، وسعید بن منصور
ًمن العلماء والنقاد من وثق أبا معشر نجیحا :أقوال النقاد في أبي معشر

ومنهم من قبل حدیثه عن أناس وردها عن ، ًوبعضهم ضعفه مطلقا، ًلقامط
  .ومنهم من قبلها في باب ورده في باب، آخرین

وال ، �ما رأیت مدنیا یشبهه: عن هشیم، قال عمرو بن عوف:من وثقه مطلًقا
ًكان كیسا حافظا: عن نعیم، وقال أبو زرعة الدمشقي، )٢(أكیس منه ً

وعن ، )٣(
أبو معشر أكذب : سمعت أبا جزء نصر ابن طریف یقول: قالیزید بن هارون 

فوضع اهللا تعالى أبا جزء ورفع أبا : قال یزید. من في السماء ومن في األرض

                                                 
، )٨٢٩الترجمة (، وتاریخ الدارمي )٤١٨، ٥/٢٦٦(طبقات ابن سعد : انظر ترجمته في) ١(

، وعلل )٤٤٨(، وتاریخ خلیفة )٢٨٥الترجمة (، وابن طهمان )٢/٦٠٣(یخ الدوري وتار
، )١/١٣٥(، وعلل أحمد )١٠٦الترجمة (، وسؤاالت ابن أبي شیبة )٩٠(ابن المدیني 

، )٩٨٥الترجمة /٩(، و)٢٣٩٧الترجمة /٨(، وتاریخ البخاري الكبیر )١١٨، ٢/٧٤(و
، وسنن الترمذي )٣٨٠الترجمة (غیر ، وضعفاؤه، الص)٢٠٥، ٢/١٧٢(وتاریخه الصغیر 

الترجمة (، وضعفاء النسائي )٥٨٢، ٥٨١(، وتاریخ أبي زرعة الدمشقي )٢١٣٠، ٣٤٣(
، والمجروحین )٢٢٦٣الترجمة /٨(، والجرح والتعدیل )٤/٣٠٨(، وضعفاء العقیلي )٥٩١

، )٥٥٠الترجمة (، وضعفاء الدارقطني )٧/٥٢(، والكامل البن عدي )٣/٦٠(البن حبان 
، وتاریخ )٢٥٤الترجمة (، وضعفاء أبي نعیم )١٤٩٤الترجمة (ثقات ابن شاهین و

، )٨/٩(، و)٧/٤٣٦(، والمحلى )٣٥٠(، والسابق والالحق )١٣/٤٢٧(الخطیب 
، وسیر أعالم النبالء )٢٩/٣٢٢(، وتهذیب الكمال )٣/١٥٧(وضعفاء ابن الجوزي 

، والكاشف )١/٢٣٤(اظ ، وتذكرة الحف)٤٣٥٢الترجمة (، ودیوان الضعفاء )١٣/٤٨٣(
، ومیزان االعتدال )٦٦٠٠الترجمة /٢(، والمغني )١/٢٥٨(، والعبر )٥٨٨٩الترجمة /٣(
، )١٠/٣٧٣(، وتهذیب التهذیب )٥٠٨ص(، والكواكب النیرات )٩٠١٧الترجمة /٤(

  ).٧٥٩٣الترجمة /٣(، وخالصة الخزرجي )٢/٢٩٨(والتقریب 
  ).٢٢٦٣الترجمة /٨(الجرح والتعدیل  )٢(
  .)١٣/٤٢٩( بغدادتاریخ  )٣(



       
 
 

   
 
 
 
 

٨٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 - دراسة نظرية تطبيقية - أثر األمية يف جرح الرواة تعديلهم 

  . )١(معشر
، كان یحیى بن سعید ال یحدث عنه: قال عمرو بن علي:أقوال المجرحين

: موقال أبو حات، )٢(وكان ابن مهدي یحدث عنه، ویضحك إذا ذكره، ویضعفه
وقد كنت أهاب حدیثه : قال. ًكان بصیرا بالمغازي: ویقول، كان أحمد یرضاه

: قیل له، حتى رأیت أحمد یحدث عن رجل عنه فتوسعت بعد في كتابة حدیثه
صدوق : وقال أبو زرعة، )٣(محله الصدق، لین الحدیث، صالح: قال. فهو ثقة

  .)٤(ولیس بالقوي، في الحدیث
عن ، قال أحمد بن أبي یحیى:آخرينمن قبلها عن أناس وردها عن 

، )٥(یكتب من حدیث أبي معشر أحادیثه عن محمد بن كعب في التفسیر: أحمد
اهللا بن وقال عبد، )٦(ومع ضعفه یكتب حدیثه، حدث عنه الثقات: وقال ابن عدي

  .لیس بذاك، لكنه ال یقیم اإلسناد، ًكان صدوقا: عن أبیه، أحمد
: ًوعنه أیضا، لیس بشيء، �كان أمیا:  بن معینعن یحیى:من ضعفه مطلًقا
أبو ، لیس بشيء: بن معینعن ا، وقال ابن أبي خیثمة، )٧(لیس بقوي في الحدیث

وقال ، )٨(تعرف وتنكر: عن ابن مهدي، وقال عبید بن فضالة، معشر ریح
ولكن أكتب حدیثه ، ال یقیم اإلسناد، حدیثه عندي مضطرب: عن أحمد، األثرم

، ضعیف: وقال النسائي وأبو داود، منكر الحدیث: لبخاريوقال ا، )٩(أعتبر به
ال أروي : قال محمد، هتكلم بعض أهل العلم فیه من قبل حفظ: وقال الترمذي

، وقال ابن أبي خیثمة، ًال یسوى حدیثه شیئا: لح بن محمدوقال صا، ًعنه شیئا
ًیرا كان أبو معشر تغیر قبل أن یموت تغ: سمعت محمد بن بكار بن الریان یقول

كان كثیر : بن سعدوقال ا، كان یخرج منه الریح وال یشعر بهاحتى ، ًشدیدا
   .له أحادیث مناكیر: ًوقال أبو داود أیضا، ًالحدیث ضعیفا

، ضعیف: عن ابن معین، وقال ابن أبي مریم:من قبله في باب دون آخر

                                                 
  ).٢٢٦٣الترجمة /٨(الجرح والتعدیل  )١(
  ).٢٢٦٣الترجمة /٨(الجرح والتعدیل  )٢(
  ).٢٢٦٣الترجمة /٨(الجرح والتعدیل  )٣(
  ).٢٢٦٣الترجمة /٨(الجرح والتعدیل  )٤(
  ).٧/٥٢(الكامل البن عدي  )٥(
  ).٧/٥٢(الكامل البن عدي  )٦(
  .)٢/١١٨(  العلل ومعرفة الرجال)٧(
  ).٢٢٦٣الترجمة /٨(الجرح والتعدیل  )٨(
  .)١٣/٤٣٠( بغدادتاریخ  )٩(
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عن ، لدوريوقال ا، )١(یتقى من حدیثه المسند، �وكان ُأمیا، یكتب من حدیثه الرقاق
أبو : وقال الخلیلي، )٢(یكتب رقاق حدیثه، إسناده لیس بشيء، ضعیف: ابن معین

، وضعفوه في الحدیث، وتاریخه احتج به األئمة، معشر له مكان في العلم والتاریخ
وتغیر قبل أن یموت ، أمسك الشافعي عن الروایة عنه، وكان ینفرد بأحادیث
ًبسنتین تغیرا شدیدا ً

ه في القصص ولم  البرقي فیمن احتملت روایتوذكره ابن، )٣(
إال أنه ، ًصدوقا، �وكان أمیا، منكر الحدیث: وقال الساجي، یكن متین الروایة

لیس : وقال الحاكم أبو أحمد، )٥(كان ال یحفظ األسانید: وقال ابن نمیر، )٤(یغلط
ع وابن روى عن ناف: وقال أبو نعیم، )٧(ضعیف: وقال الدارقطني، )٦(بالمتین عندهم

قال الحافظ ، )٨(المنكدر وهشام بن عروة ومحمد بن عمرو الموضوعات ال شيء
  .)٩(أفحش فیه القول فلم یصب وصفه: ابن حجر

توفي أبو معشر سنة : عن أبیه، وقال داود بن محمد بن أبي معشر:وفاته
وكذلك قال ، ًوكان أبیض أزرق سمینا، ن الرشیدسبعین ومائة في خالفة هارو

في : وزاد محمد بن بكار، وغیر واحد في تاریخ وفاته، ریانبكار بن المحمد بن 
  .رمضان

  .وصفه باألمیة یحیى بن معین كما تقدم عنه:من وصفه باألمية
،  حدثنا سعید بن منصور-)٣٧٧٨(ًأخرج له أبو داود حدیثا هو :مروياته

عن عائشة رضي اهللا عنها ، عن أبیه، عن هشام بن عروة، حدثنا أبو معشر
، اجمال تقطعوا اللحم بالسكین؛ فإنه من صنیع األع:" قال رسول اهللا : قالت

قال النسائي في ، ولیس هو بالقوي: قال أبو داود، "وانهسوه؛ فإنه أهنأ وأمرأ 
وأبو معشر المدني اسمه نجیح ): ٢٥٦٣(والسنن الكبرى ، )٤/١٧١(المجتبى 

: ادیث مناكیر منهاعنده أح، ًومع ضعفه أیضا كان قد اختلط، وهو ضعیف
ما بین :" ال قعن النبي  محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هریرة 

عن عائشة عن النبي ، عن أبیه، هشام بن عروة: ومنها؛ "المشرق والمغرب قبلة

                                                 
  .)١٣/٤٣٠( بغدادتاریخ  )١(
  ).٧/٥٢(، و الكامل البن عدي )٨٢٩الترجمة (تاریخ الدارمي  )٢(
  .)١٠/٣٧٦(  تهذیب التهذیب)٣(
  .)١٠/٣٧٦(  تهذیب التهذیب)٤(
  . المصدر السابق)٥(
  . المصدر السابق)٦(
  .السابق المصدر )٧(
  . المصدر السابق)٨(
  . المصدر السابق)٩(
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 ":وقال البیهقي في شعب ؛ ..."ًولكن انهسوا نهسا، ال تقطعوا اللحم بالسكین
وأخرج ابن حبان .  المدني ولیس بالقويتفرد به أبو معشر): ٥٥٠٦(اإلیمان 

  .وأخرج له الترمذي؛ )٣/٦٠(یر أبي معشر في المجروحین الحدیث من مناك
، عن محمد بن عمرو، حدثنا أبي،  حدثنا محمد بن أبي معشر-)٣٤٢(

ما بین المشرق والمغرب :" قال رسول اهللا : عن أبي هریرة قال، عن أبي سلمة
  ".قبلة

  مثله...حدثنا محمد بن أبي معشر، بن موسى حدثنا یحیى -)٣٤٣(
وقد تكلم ، حدیث أبي هریرة قد روي عنه من غیر هذا الوجه: قال الترمذي

، واسمه نجیع مولى بن هاشم، بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه
وأخرجه ابن ماجه ؛ وقد روى عنه الناس، ًال أروي عنه شیئا: قال محمد

وقد تابع ، دیث السابق أن النسائي أنكر هذا الحدیثوقد تقدم في الح، )١٠١١(
أخرجه ابن عدى ، عن محمد بن عمرو بسنده سواء، ُّأبا معشر على بن ظبیان

؛ ثنا على بن ظبیان: قال، من طریق محمد بن إبراهیم بن أبى سكینة) ٥/١٨٨(
وهذا ال أعلم یرویه عن محمد بن عمرو غیر علي بن ظبیان : وقال ابن عدى

ولعل علي بن ظبیان ، وهو بأبي معشر أشهر منه بعلي بن ظبیان، عشروأبي م
ناد ضعیف عن وروي بإس«):٢٠، ٢/١٩(في مختصر الخالفیات ؛ سرقه منه

، وروي عن أبي جعفر الرازي، »ما بین المشرق والمغرب قبلة«:ًأبي هریرة مرفوعا
 :خرهوزاد في آ، ًعن أبي هریرة مرفوعا، عن أبي سلمة، عن محمد بن عمرو

، وهذا أشبه، عن محمد بن عمرو، وكذلك روي عن أبي معشر، »ألهل العراق«
وللحدیث طرق أخرى عن أبي هریرة وغیره من ، »وأبو معشر هذا ضعیف

  .الصحابة
  :وهو، وألبي معشر عند الترمذي حديث آخر

حدثنا ، حدثنا محمد بن سواء،  حدثنا أزهر بن مروان البصري- )٢١٣٠(
تهادوا فإن الهدیة :"  قالعن النبي ، عن أبي هریرة، دعن سعی، أبو معشر

:  قال الترمذي؛ " جارة لجارتها ولو شق فرسن شاةوال تحقرن، تذهب وحر الصدر
وقد ، وأبو معشر اسمه نجیح مولى بني هاشم، هذا حدیث غریب من هذا الوجه

الهدیة تهادوا؛ فإن : " قال ابن القطان، لم في بعض أهل العلم من قبل حفظهتك
وهو ، وسكت عنه، "ال تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة ، تذهب وحر الصدر

وأبو معشر ؛ عن أبي هریرة، عن سعید، عند الترمذي من روایة أبي معشر نجیح
وتابعه ابن عجالن في ، )١(فالحدیث من أجله حسن. ومنهم من یوثقه، ضعیف

                                                 
علي بن محمد بن عبد الملك الحمیري الفاسي، أبو الحسن ) ٤/٥٠٧(بیان الوهم واإلیهام ) ١(

الحسین آیت سعید دار طیبة، الریاض، السعودیة، . د/، تحقیق)هـ٦٢٨ت(ابن القطان 
  .م١٩٩٧- هـ١٤١٨، أولى.ط
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  ). ٥/١٩٧(روایته عن سعید كما قال ابن حجر في فتح الباري 
  :وأخرج له ابن ماجه هذا الحدیث

عن أبي ، حدثنا عبد اهللا بن إدریس،  حدثنا عبد اهللا بن سعید- )٢٢٧٤(
الربا :" قال رسول اهللا : قال عن أبي هریرة ، عن سعید المقبري، معشر

وأخرجه البیهقي في شعب اإلیمان ؛ "أیسرها أن ینكح الرجل أمه ، ًسبعون حوبا
أبو معشر وابنه غیر :" وقال، ابن أبي معشر عن أبيمن طریق ) ٥١٣٤(

،  عن أبي هریرة، عن أبیه، ًرواه أیضا عبد اهللا بن سعید المقبري، قویین
وأخرجه محمد بن نصر ؛ "وعبد اهللا ضعیف، عن أبي هریرة، عن جده: وقال

عن أبي ، ُمن طریق النضر بن شمیل، )٢١٥ رقم١٦٧ص(ُّالمروزي في السنة 
  .ا على أبي هریرةًمعشر موقوف

  :ًوله عند ابن ماجه أیضا
حدثنا عبد العزیز بن أبي ،  حدثنا یعقوب بن حمید بن كاسب- )٢٥٧٥(

وحدثنا المغیرة بن عبد : قال عن أبي هریرة ، عن أبیه، عن سهیل، حازم
وحدثنا أنس بن : قال عن أبي هریرة ، عن أبیه، عن ابن عجالن، الرحمن
عن أبي ، وموسى بن یسار، حمد بن كعبعن م، عن أبي معشر، عیاض
  ".من حمل علینا السالح فلیس منا:"  قالأن النبي ، هریرة

أبو عبد اهللا ، الجعفي: ويقال، معلى بن هالل بن سويد الحضرمي - ١٣
  .)١(الطحان الكوفي

وسهیل بن أبي ، ومنصور بن المعتمر، أبي إسحاق السبیعي: روى عن
ٕواسماعیل بن ، وزبید بن الحارث، ن األعمشوسلیما، وسلیمان التیمي، صالح

وعطاء ، ویونس بن عبید، ومغیرة بن مقسم، وعبد اهللا بن أبي نجیح، مسلم المكي
، ٕواسماعیل بن زكریا، عبد السالم بن حرب: وروى عنه؛ وغیرهم، بن عجالن

                                                 
، )٢/٦١(، و)٣٤٢، ١/١٧٨(، وعلل أحمد )٢/٥٧٦(ي تاریخ الدور: انظر ترجمته في) ١(

، وأحوال الرجال )٢/١٧٨(، وتاریخه الصغیر )٧/٣٩٦(وتاریخ البخاري الكبیر 
، )٣/١٣٧(، والمعرفة لیعقوب )٥٢٩(، وأبو زرعة الرازي )٥٥الترجمة (للجوزجاني 

عقیلي ، وضعفاء ال)٥٦٠الترجمة (، وضعفاء النسائي )٤٧١(وتاریخ أبي زرعة الدمشقي 
، والكامل البن )٣/١٦(، والمجروحین البن حبان )٨/٣٣١(، والجرح والتعدیل )٤/٢١٤(

، )٢/٢٨٩(، ثقات العجلي )٥٠٥الترجمة (، وضعفاء الدارقطني )٦/٣٧١(عدي 
، وتهذیب الكمال )٣٤٤(، والسابق والالحق )٢٤٢الترجمة (وضعفاء أبي نعیم 

، )٤٢٠٠الترجمة (ان الضعفاء ، ودیو)٥٦٦٠الترجمة /٣(، والكاشف )٢٨/٢٩٧(
، وتهذیب التهذیب )٨٦٧٩الترجمة /٤(، ومیزان االعتدال )٦٣٦٢الترجمة /٢(والمغني 

  ).٧١٢٣الترجمة /٣(، وخالصة الخزرجي )٢/٢٦٦(، والتقریب )٢٤٣، ١٠/٢٤٠(
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، وقتیبة بن سعید، وعبد اهللا بن عامر بن زارة، وأحمد بن عبد اهللا بن یونس
ومحمد بن عبید ، وعلي بن سعید بن مسروق الكندي، ثمان العسكريوسهل بن ع

  .وغیرهم، المحاربي
  .اتفق النقاد على تكذیبه وتركه: في معلى بن هاللأقوال النقاد

، لم أر من عدل معلى بن هالل فیما بین یدي من مصادر:أقوال الموثقين
  .بل هم متفقون على تكذیبه وتركه

حدیثه ، متروك الحدیث: عن أحمد، البقال أبو ط  :أقوال المجرحين
، )٢(المعلى بن هالل كذاب: قال أبي، وقال عبد اهللا بن أحمد، )١(موضوع كذب

وهو من المعروفین بالكذب ووضع : عن ابن معین، وقال أحمد بن أبي مریم
وقال ، )٤(لیس بثقة كذاب: عن ابن معین، وقال عباس الدوري، )٣(الحدیث
، غیر ثقة وال مأمون: عن أبي داود، ل أبو عبید اآلجريوقا، )٥(تركوه: البخاري

كنت أمشي مع ابن عیینة فمررنا : ثنا أبو نعیم قال، حدثني أبو زرعة الدمشقي
وقال في موضع ، )٦(إن هذا من أكذب الناس: بمعلى بن هالل فقال لي سفیان

ل علي وقا، )٧( الحدیثمتروك: وقال مرة. كذاب: وقال النسائي، ًكان كذابا: آخر
: عن معلى الطحان فقال، حدثت ابن عیینة: عن أبي أحمد الزبیري، بن المدیني

ما رأیت یحیى بن سعید : ًوقال علي أیضا، )٨(ما أحوج صاحب هذا إلى أن یقتل
وقال علي ، ٕى بن هالل وابراهیم بن أبي یحیىیصرح في أحد بالكذب إال معل

ثم ظهرت ، به لمن أصح الكتبٕأتینا معلى بن هالل وان كت: ًسمعت وكیعا یقول
رأیت : وقال عمرو بن محمد الناقد، ءمنه أشیاء ما نقدر أن نحدث عنه بشي

قال أبو بكر : ًوكیعا یعرض علیه أحادیث معلى بن هالل فجعل وكیع یقول
وقال أحمد بن محمد بن ، )٩(نالكذب مجانب لإلیما: الصدیق رضي اهللا عنه

كان معلى بن هالل ینزل بني داالن تمر : لسمعت أبا نعیم یقو: محمد البغدادي
فلما ، وكان الثوري وشریك یتكلمان فیه فال یلتفت إلى قولهما، بنا المراكب إلیه

                                                 
  .)٨/٣٣٢( الجرح والتعدیل )١(
  .)٨/٣٣٢( الجرح والتعدیل )٢(
  ).٢٤٣، ١٠/٢٤٠(تهذیب التهذیب  )٣(
  .لیس بشيء): ٤/٢١٤(، عند العقیلي )٨/٣٣٢( الجرح والتعدیل )٤(
  .)٧/٣٩٦( التاریخ الكبیر )٥(
  ).٢٤٣، ١٠/٢٤٠(تهذیب التهذیب  )٦(
  .)٥٦٠ت( الضعفاء والمتروكین )٧(
  ).٢٤٣، ١٠/٢٤٠(تهذیب التهذیب  )٨(
  ).٢٤٣، ١٠/٢٤٠(تهذیب التهذیب  )٩(
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عن أحمد بن العباس ، وقال زكریا بن یحیى الساجي، )١(مات كأنه وقع في بئر
 ً أحدا بالكذب إالكان سفیان الثوري ال یرمي: سمعت أبا نعیم یقول، یسابوريالن

رأیت معلى بن هالل یحدث بأحادیث : وقال أبو الولید الطیالسي، معلى بن هالل
: فكلموني فیه فأتیت أبا األحوص فقال، بیني وبینك السلطان: فقلت. قد وضعها

وقال ، )٢(ذن على منارة طویلةأهو ی: فقال. هو كذاب: فقلت. بائسمالك ولذلك ال
المعلى ابن هالل ما كان تنقم سئل أبو زرعة عن : عبد الرحمن بن أبي حاتم

هو في عداد من یضع : ن عديوقال أبو أحمد اب، )٣(الكذب:  فقال؟علیه
عندنا شیخ یقال له أبو عصمة : قال ابن المبارك لوكیع، وقال البخاري، الحدیث

روى : وقال اآلجري عن أبي داود، )٤(نوح بن أبي مریم یضع كما یضع المعلى
، )٥(عن ابن عباس كلها مختلفة، عن مجاهد، نجیحًأربعین حدیثا عن ابن أبي 

: علي ابن الحسین بن الجنیدو، والعجلي، وقال الجوزجاني، متروك: األزديوقال 
كان یروي : وقال ابن حبان، )٦(كوفي یكذب: وقال الدارقطني، كذاب

  .)٧(ال تحل الروایة عنه بحال، الموضوعات عن قوم أثبات
وذكره ابن البرقي في باب من رمي ، لتنورسجرت بكتابه ا:  أبو أسامةقال

كان ال بأس به ما لم : وقال ابن المبارك في تاریخه، �كان قدریا: وقال، بالكذب
 ؟یا أبا عبد الرحمن أتغتاب الصالحین: فقال له بعض الصوفیة. یجئ بالحدیث

 روى عن: )٨(وأبو نعیم، وقال الحاكم، إذا لم نبین الحق فمن یبین! كت اس: فقال
عن ، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبیه، وغیره المناكیر، یونس بن عبیدة

عن نفیع في ، عن علي بن سوید، ابن نمیر في حدیث رواه یحیى الحماني
، ُجعل معلى علي، علي بن سوید هذا هو معلى بن هالل بن سوید: المؤذنین
  . )٩(كذاب: قال العجلي، ونسب إلى جده سوید، الل من الوسطوحذف ه

، وكان یروى الموضوعات عن أقوام ثقات: قال ابن حبان :من وصفة باألمية
ال ، یشتم أصحاب رسول اهللا ، ًوكان غالیا في التشیع، �وكان ُأمیا ال یكتب

                                                 
  ).٢٤٣، ١٠/٢٤٠(تهذیب التهذیب  )١(
  ).٢٤٣، ١٠/٢٤٠(هذیب التهذیب ت )٢(
  .)٨/٣٣٢( الجرح والتعدیل )٣(
  .)٤/٦٥٣(، والتاریخ األوسط )٧/٣٩٦( التاریخ الكبیر )٤(
  ).٢٤٣، ١٠/٢٤٠(تهذیب التهذیب  )٥(
  .)٥٠٤ت( الضعفاء والمتروكون )٦(
  ).٣/١٦(المجروحین البن حبان  )٧(
  .)٨/٣٣٢( الجرح والتعدیل )٨(
  .)١٤٨ص( الضعفاء له )٩(
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  .وال كتابة حدیثه إال على جهة التعجب، تحل الروایة عنه بحال
  . األئمة والنقاد متفقون على تركه وتكذیبه :الترجيح
  :ًروى له ابن ماجه حدیثا:همرويات
عن ، حدثنا المعلى بن هالل،  حدثنا عبد اهللا بن عامر بن زرارة-)٢٤٨(
ثم ، فقبض رجلیه، حتى مألنا البیت، دخلنا على الحسن نعوده: قال، إسماعیل

: ثم قال، فقبض رجلیه، حتى مألنا البیت،  نعوده دخلنا على أبي هریرة: قال
فلما رآنا قبض ، ى مألنا البیت وهو مضطجع لجنبهحت، دخلنا على رسول اهللا 

، وحیوهم، فرحبوا بهم، إنه سیأتیكم أقوام من بعدي یطلبون العلم:" ثم قال، رجلیه
 بعد إال، وال علمونا، وال حیونا، ًفأدركنا واهللا أقواما ما رحبوا بنا: قال؛ "وعلموهم 

هذا ): ١/٣٦(جاجة قال البوصیري في مصباح الز؛ أن كنا نذهب إلیهم فیجفونا
ونسبه إلى ، فیه المعلى بن هالل كذبه أحمد وابن معین وغیرهما، إسناد ضعیف

  . ٕواسماعیل هو ابن مسلم اتفقوا على ضعفه، وضع الحدیث غیر واحد
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   وأهم النتائجاخلامتة

ً سندا  لحفظ السنةًواضحاًمحكما وًلقد وضع المحدثون منهجا     
ولقد كان ، واالفتراء والدس،  عن العبث والتحریف وضمان صیانتها،ًومتنا

ًالكالم على الرجال جرحا وتعدیال  ثمرة من ثمار جهود علماء الجرح ً
وأعظم دلیل على اهتمام ،  النبویة الشریفةة على السنللمحافظةوالتعدیل 

فوقف هؤالء العلماء على الضبط والتدقیق في التعریف ، المسلمین بها
 وسیلة عناه العام وموكان الضبط بنوعیه ،مع نقد مرویاتهمالرواة وأحوالهم ب

ًوقد تناول هذا البحث نوعا  ، الحكم على الرواة وسبر مرویاتهممن وسائل
في الكتب الستة مع وهم الرواة الذین وصفوا باألمیة من أنواع الرواة ًخاصا 

وقد عرض ، جمع مرویاتهم ما أمكن ووضعها في میزان النقد الحدیثي
لضبط مفهومه وأقسامه ووسائله وعالقته بأمیة لث في جزئه النظري البح

ٕالراوي لبیان اعتماد المحدثین على جانب ضبط الصدر حتى وان كان 
 حیث عرض المحدثون لمسألة قبول روایة األمي في بابین من ،ًالراوي أمیا

  .یثعلم مصطلح الحد
  . في الحدیث عن تحدیث العلماء من حفظه:أولهما

في الراوي فالشرط األساسي ،  في العرض على المحدث من كتاب:اوثانیهم
َ إذ علم من إجماع الصدر ؛فظه أو كتابهإما من ح، یرویهُضبطه لما 

ِ
ُ

�األول قبول خبر العدل وان كان ُأمیا ٕ ،  
ً عدال قبول روایة الراوي إذا كانفي جزئه النظري  ولذلك أثبت البحث

�حافظا ولو كان ُأمیا ِّ ءت الدراسة التطبیقیة حیث تم حصر الرواة األمیین وقد جا، ً
ًرجال لهم مرویات في الكتب حیث بلغ عددهم ثالثة عشر  في الكتب الستة

 بنسبة ، والضعفاء بدرجات متفاوتة أربعة، تسع رواةبلغ عدد الثقات منهم  ،الستة
 "ة ثالثون بالمائة من عدد األمیین في الكتب الست"ًتقریبا % ٣٠مئویة تقدر ب 

بعیدة كل البعد عن الوصف باألمیة إال في هؤالء األربعة وكانت أسباب الضعف 
فقد كان من الثقة والتعدیل في   مصعب بن ماهانٍراو واحد وهوما كان من حال 
ُفإذا جاء لیكتب له ، حیث كان ال یكتب، وقد أثرت فیه األمیة، الحال المتوسطة

ٍفهو راو واحد أثرت فیه األمیة  ،عن مشایخه یكتب له ما سمع وما ال یسمع

  . وتحرى العلماء أمره مفصلین سبب جرحه
وقد حرصت الدراسة بیان مرویاتهم في الكتب الستة مع بیان منهج 

 في مرویاتهم لألمیین في كتابیهما وهو منهج ال – رحمهما اهللا –البخاري ومسلم 
  . قبلینفصل عن مناهج المحدثین في الضبط بصفة عامة فیما ذكرناه 
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  : وقد خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية
  .أن األمیة لم تكن في القرون األولى للهجرة من الصفات المذمومة -١
إال إذا كان ، ن األمیة في ذاتها ال دخل لها في صحة الحدیث وضعفهأ -٢

فإن كان ، الراوي سيء الحفظ حیث یلزمه حینئذ مراجعة أصوله وكتابه
  .ٕواال ردت، ء الصادقین قبلت روایتهن یعرض علیه من األمناَله م

خاصة البخاري ، أن أصحاب الكتب الستة تخیروا من مرویات الرواة -٣
  .فلم یقبلوا منهم إال ما دل على حفظهم لمرویاتهم، ومسلم

ِفقد بلغت قصارى جهدي في كتابة هذا البحث: ُوبعد ِ
َ َ ُ ُ ُوحرصت على ، ْ ْ ِ َ

ْااللتزام بما أخذته على نفسي من منه
ِ

ُ ُ َ
ِ ُ؛ فإن أكن قد َأصبت –ُ ما استطعت –ٍج ِ ْ َ ْ ْ ْ

ِفیما عملت فهذا بتوفیق  ُ ْ َاهللا وعونه سبحانه وتعالىِ ُ َ
ِ ِ ِ؛ وما كان من خطأ فمن نفسي ِ

ْ ْ
ٍ

َ
ِوالشیطان فأرجو اهللا أن یعفو عن الزلل ِ َِ ْ َ ِورحم اهللا من یرشدني إلى الصواب، ُ ِ ِ ُِ ُْ ْ َ ُ َ َ ،

َویقوم لي االعوجاج َ
ِ

ُ ِوالحمد هللا ، ِّ َرب العالمینُ ِوالصالة والسالم على خاتم ، ِّ
ُ ُ

ِالمرسلین محمد األمین ٍ
ْورضي اهللا عن، َ ُ َ

ِ
ِصحبه الكرام َ ٍوالتابعین لهم بإحسان ، ِ ْ َ

ِإلى یوم الدین ِ .  
  كتبه

  حممد الرقاص/ د 
    جامعة حائل-كلیة التربیة 

  المملكة العربیة السعودیة
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 - دراسة نظرية تطبيقية - أثر األمية يف جرح الرواة تعديلهم 

  عــادر واملراجــملصأهم اقائمة ب
  

الحافظ أبو عبد اهللا محمد بن عبد الواحد بن أحمد ، األحادیث المختارة -١
عبد الملك بن عبد : المحقق، الحنبلي المقدسي المشهور بالضیاء المقدسي

، السعودیة، مكة المكرمة، مكتبة النهضة الحدیثةطبعة ، اهللا بن دهیش
  .هـ١٤١٠، األولى

 ٣٠٣( بن علي النسائيأبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب ، السنن الكبرى -٢
، لبنان، بیروت، مؤسسة الرسالة، ُحسن عبد المنعم حسن شلبي/تحقیق، )هـ
  . م٢٠٠١- هـ١٤٢١ ألولى،ا

اهللا الحاكم  اهللا أبو عبد محمد بن عبد المؤلف، المستدرك على الصحیحین -٣
 دار طبعةو .بدون سنة طبع، لبنان، بیروت، طبعة دار المعرفة، النیسابوري

، األولى، عطا القادر عبد مصطفى/تحقیق،  لبنانبیروت، ةالعلمی الكتب
  .م١٩٩٠-هـ١٤١١

، )ـ ه٤٥٨(أحمد بن الحسین أبو بكر البیهقي ، ألسماء والصفاتا -٤
  .ت.د، السعودیة، جدة، مكتبة السوادي، عبد اهللا بن محمد الحاشدي/تحقیق

د أسعد محم/تحقیق، )المعروف بتفسیر ابن أبي حاتم(تفسیر القرآن العظیم  -٥
-هـ١٤١٩الثانیة، ، لبنان، بیروت، صیدا، طبعة المكتبة العصریة، الطیب
  . م١٩٩٩

، )هـ٢٤١(أحمد بن محمد بن حنبل ، )روایة عبد اهللا(العلل ومعرفة الرجال  -٦
، السعودیة، الریاض، الخاني دار، وصي اهللا بن محمد عباس/تحقیق
  .م٢٠٠١- هـ١٤٢٢، الثانیة

  . بیروت، الفكر دار، )هـ٣٥٤ ت( البستي حبان البن: الثقات -٧
 أحمد بن عبد اهللا بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي، الثقاتمعرفة  -٨

ْعبد/تحقیق، )هـ٢٦١ت( ْعبد العلیم َ  المدینة، الدار مكتبة، البستوي العظیم َ
  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، األولى، السعودیة، المنورة

یس بن درإ حاتم محمد بن يبأمحمد عبد الرحمن بن ، والتعدیل الجرح -٩
 دائرة مجلس مطبعة، )هـ ٣٢٧ت(المنذر التمیمي الحنظلي الرازي 

  . م١٩٥٢ - هـ١٣٧١، األولى، الهند -  الدكن بحیدرآباد العثمانیة المعارف
 ت (اهللا البصري الزهري محمد بن سعد بن منیع أبو عبد، الكبرى الطبقات - ١٠

  .هـ١٣٨٨، بالقاهرة، التحریر دار، )هـ ٢٣٠



       
 
 

   
 
 
 
 

٨٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 - دراسة نظرية تطبيقية - أثر األمية يف جرح الرواة تعديلهم 

  بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعيأحمد، تقریب التهذیب - ١١
الثالثة، ، سوریا، حلب، دار الرشید، محمد عوامة/تحقیق، )هـ٨٥٢(

  .م١٩٩١-هـ١٤١١
 الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد، البخاري صحیح شرح الباري فتح - ١٢

  .هـ١٣٧٩األولى، ، لبنان- بیروت، المعرفة دار، الشافعي العسقالني
أسعد محمد /تحقیق، )المعروف بتفسیر ابن أبي حاتم(تفسیر القرآن العظیم  - ١٣

-هـ١٤١٩الثانیة، ، لبنان، بیروت، صیدا، طبعة المكتبة العصریة، الطیب
  . م١٩٩٩

 وأیامه وسننه  اهللا رسول أمور من المختصر الصحیح المسند الجامع - ١٤
 المغیرة بن إبراهیم بن إسماعیل بن محمد، )المعروف بصحیح البخاري(

 ناصر بن زهیر محمد/المحقق، )هـ٢٥٦، هـ١٩٤ (اهللا عبد وأب، البخاري
  .هـ١٤٢٢، األولى،  لبنان- بیروت، النجاة طوق دار، الناصر

، )هـ١٧٩ت( األصبحي عبداهللا أبو أنس بن مالك، مالك اإلمام موطأ - ١٥
  .مصر –القاهرة ، العربي التراث إحیاء دار، الباقي عبد فؤاد محمد /تحقیق

، وآخرین األرناؤوط شعیب /تحقیق، )هـ٢٤١ت( حنبل بن ألحمد: المسند - ١٦
  . م١٩٩٩- هـ١٤٢٠، الثانیة، لبنان بیروت الرسالة مؤسسة

 الدین يیمح محمد/مراجعة، )هـ٢٧٥ ت( السجستاني داود ألبي: السنن - ١٧
  .نلبنا – بیروت، العربي التراث إحیاء دار، عبدالحمید

 دار، معروف عواد بشار د /تحقیق، )هـ٢٧٩ت( للترمذي: الكبیر الجامع - ١٨
  .م١٩٩٨الثانیة، ، م١٩٩٦الطبعة األولى بیروت، اإلسالمي الغرب

 محمد بن اهللا عبد بن الرحمن عبد القاسم أبي الحافظ اإلمام، الموطأ مسند - ١٩
 لطفي بن محمد الصغیر وطه بن علي بو /تحقیق، )هـ٣٨١ت( الجوهري

  .م١٩٩٧ ،األولى، لبنان- بیروت، دار الغرب اإلسالمي، سریح
حسین عبد المنعم شلبي  /تحقیق )هـ٣٠٣ت( للنسائي: الكبرى السنن - ٢٠

   .م٢٠٠١ - هـ١٤٢١، األولى، بیروت، لبنان، مؤسسة الرسالة
محمد ناصر الدین /تخریج، )هـ٢٨٧ت(عاصم  بي بكر بن أبيأل، السنة - ٢١

  .م١٩٩٣ - هـ١٤١٣الثالثة، ،  لبنان- بیروت، المكتب اإلسالمي، األلباني
 البیهقي موسى بن علي بن الحسین بن حمدأ بكر أبو، والقدر القضاء - ٢٢

، العبیكان مكتبة، عامر آل اهللا عبد بن محمد/تحقیق، )هـ٤٥٨ - هـ٣٨٤(
  .م٢٠٠٠- هـ١٤٢١، األولى، السعودیة – الریاض

 بن علي بن أحمد الفضل أبو، الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب - ٢٣
 رسالة) ١٧( /تحقیق، )هـ٨٥٢ت (العسقالني حجر بن أحمد بن محمد
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 ناصر بن سعد. د: تنسیق، سعود بن محمد اإلمام لجامعة قدمت علمیة
، األولى، السعودیة – الغیث دار، العاصمة دار، الشثري العزیز عبد بن

  . هـ١٤١٩
 بن بكر أبي بن أحمد، العشرة المسانید بزوائد المهرة الخیرة تحافإ - ٢٤

-هـ١٤٢٠ألولى، ا، الریاض السعودیة، الوطن دار، البوصیري إسماعیل
  .م١٩٩٩

، الكوفي العجلي الحسن أبو صالح بن اهللا عبد بن أحمد، الثقات معرفة - ٢٥
 المنورة المدینة- الدار مكتبة، البستوى العظیم عبد لعلیم عبد/تحقیق

  .م١٩٨٥- هـ١٤٠٥، األولى، السعودیة
 بن إسماعیل الفداء أبو، )المعروف بتفسیر ابن كثیر( العظیم القرآن یرتفس - ٢٦

 بن سامي المحقق،  ]هـ ٧٧٤ - ٧٠٠ [ الدمشقي القرشي كثیر بن عمر
 .م١٩٩٩- هـ١٤٢٠، الثانیة،  السعودیة الریاضدار طیبة، سالمة محمد

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان،  - ٢٧
ُمعاذ بن معبد، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي  َ ْ ، )هـ٣٥٤ت(َ

لبان بن عبد اهللا، عالء الدین الفارسي، المنعوت علي بن ب/ترتیب
-هـ١٤١٤، بیروت، لبنان، الثانیة مؤسسة الرسالة.ط، )هـ٧٣٩ت(باألمیر
 .م١٩٩٣

، )ـه٤٥٨(أحمد بن الحسین أبو بكر البیهقي : المدخل إلى السنن الكبرى - ٢٨
محمد ضیاء الرحمن األعظمي، دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي، /تحقیق

 .یتالصباحیة، الكو
 الهیئة .ط، )هـ٨١٧ت(محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، القاموس المحیط - ٢٩

 .المصریة العامة للكتاب
بدر الدین أبي عبد اهللا محمد بن جمال ، النكت على مقدمة ابن الصالح - ٣٠

 .ط ،زین العابدین بن محمد بال فریج.  د/تحقیق، الدین عبد اهللا بن بهادر
 .م١٩٩٨- هـ١٤١٩، ولىاأل، السعودیة،  الریاض،أضواء السلف

، عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي - ٣١
،  الریاض،مكتبة الریاض الحدیثة، عبد الوهاب عبد اللطیف/تحقیق

 .السعودیة
 عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي ،طبقات الحفاظ - ٣٢

 - هـ١٤٠٣ألولى، ادار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، .ط، )هـ٩١١ت(
 .م١٩٨٣
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 - دراسة نظرية تطبيقية - أثر األمية يف جرح الرواة تعديلهم 

شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ، سیر أعالم النبالء - ٣٣
ْقایماز الذهبي  مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ /تحقیق، )هـ٧٤٨ت(َ

-  هـ١٤٠٥، الثالثة، بیروت، لبنان، مؤسسة الرسالة.ط، شعیب األرناؤوط
 .م١٩٨٥

عالمة تاج الدین بن علي بن عبد الكافي اإلمام ال، طبقات الشافعیة الكبرى - ٣٤
، عبد الفتاح محمد الحلو.د، محمود محمد الطناحي.  د/تحقیق، السبكي

 .هـ١٤١٣، الثانیة  ، مصر،القاهرة، هجر للطباعة والنشر والتوزیع.ط
شهاب الدین أحمد بن علي  سالممام الحافظ شیخ اإللإل ،تهذیب التهذیب - ٣٥

، ر الفكر للطباعة والنشر والتوزیعدا، )هـ٥٢٨ت (بن حجر العسقالني
 .م١٩٨٤- هـ١٤٠٤، ولىاأل

 أبو العباس شمس الدین أحمد بن ،وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان - ٣٦
 ، دار صادر.ط،  إحسان عباس/تحقیق، محمد بن أبي بكر بن خلكان

 .، لبنان، طبع على سنین مختلفةبیروت
 دار الكتب .ط، دادي أحمد بن علي أبو بكر الخطیب البغ،اریخ بغدادت - ٣٧

 .، لبنان بیروت،العلمیة
زكریا /دراسة وتحقیق،  محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى،ذكرة الحفاظت - ٣٨

 -هـ١٤١٩، األولى، لبنان- دار الكتب العلمیة بیروت.ط، عمیرات
 .م١٩٩٨

  
  



       
 
 

   
 
 
 
 

٨٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
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  فهرس املوضوعات
 

  الصفحة  الموضــــوع
 ٧٦٩  ةـــالمقدم  
 ٧٦٩ موضوع البحث وأهمیته 
 ٧٧٠  هداف الدراسةأ  
 ٧٧٠  تساؤالت الدراسة  
 ٧٧٠  المنهج واالجراءات  
 ٧٧١  الدراسات السابقة  
 ٧٧١  خطــة البحـث  
 واللغةاألمیة في القرآن الكریم والسنة النبویةالوصف ب: تمهید  

  -المعنى والداللة- 
٧٧٢  

 أقسامه - الضبط مفهومه ( الدراسة النظریة: الفصل األول– 
  ألمیةوعالقته با) وسائله

٧٨١  

  ٧٨١   وسائله-  أقسامه- الضبط مفهومه: المبحث األول
  ٧٩١   الوصف باألمیة عند المحدثین:المبحث الثاني

 في الكتب الرواة األمیون الدراسة التطبیقیة: الفصل الثاني 
  - دراسة أحوالهم ومرویاتهم– الستة

٧٩٢  

 ٨٣٩  الخاتمة وأهم النتائج  
 ٨٤١  أهم المصــادر والمراجــع  
 ٨٤٦  فهرس الموضوعات  

  

 


