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دراسة مقارنة بين كتابيه تقريب التهذيب وفتح الباري
Multiple Commentaries from al-Hafiz Ibn Hajar in Narrators: A Comparative
Study Between His Books Taqrib Tahdhib and Fath al-Bari
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ملخص البحث
 فلذلك ال، وله صولة وجولة يف خمتلف ميادين العلم،ال خيفي أن احلافظ ابن حجر العسقالين إمام كبري من أئمة اإلسالم
.وقل را ٍو إال وله رأي فيه
ّ ، ومن العلوم الىت برز هبا احلافظ علم الرجال وترامجهم،ختفى أثاره الكثرية على طلبة العلم بل عوامهم
ضعف الراوي يف كتاب
ّ  فأحيانا، وجدنا أنه تعارضت أقواله يف بعض الرواة بني كتاب وكتاب،ولكن لو لوحظ يف بعض كتبه
 وذلك من، أو الرتجيح، سواء باجلمع، واإلجابة عنه، فنظرا هلذا اخلالف حياول هذا البحث تصنيفه،ووثّقه يف كتاب آخر
 فتح الباري يف: وسيقوم هذا البحث بدراسة مقارنة بني كتابيه املهمني ومها،خالل النظر يف ترمجة الراوي وكالم العلماء فيه
. وتقريب هتذيب هتذيب،شرح صحيح البخاري
 االختالف، الرواة، فتح الباري، تقريب التهذيب، ابن حجر:الكلمات المفتاحية

Abstract
There is no doubt that Ibn Hajar is one of the notable scholars of Islam. He mastered the various field of
knowledge. Thus, his reputation was well known by public and students. Among the sciences that he was
outstanding in is the science of narrators. Whereby his commentary on most of the narrators of Prophet’s
traditions was being found. But it has been observed that some of his commentaries on some of the narrators
were contradicted in his several books. Some of them were judged as weak in a book and as trustworthy in the
other. Therefore, this study tries to solve the problem by clarifying the contradiction by comparing to the other
scholar’s commentaries on the narrators. A comparative study between his book Taqrib Tahdhib and Fath alBari thus be conducted to solve with the problem.
Keywords: Ibn Hajar, Taqrib Tahdib, Fath al-Bari, narrators, contradiction
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المقدمة:

.2

احلمد هلل الواحد األحد ،الفرد الصمد ،الذي مل يلد ومل يولد،
ومل يكن له كفواً أحد والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى
آله وصحبه أمجعني

.3

أما بعد:
فهذا حبث مجعت فيه ما تعددت فيه أقوال احلافظ ابن حجر
أجل كتبه ،مها:
العسقالين يف الرواة يف كتابني عظيمني من ّ
كتاب فتح الباري يف شرح صحيح البخاري ،وكتاب تقريب
التهذيب ،حماوالً توجيه اخلالف واجلمع إن أمكن ،أو بيان
الراجح ويف أي الكتابني هو ،من خالل النظر يف كتب الرجال
وأقوال العلماء يف الراوي املختلف فيه .وقد حرصت أن يكون
كالم احلافظ على الراوي يف الفتح صرحياً ظاهراً عاماً ،ال خيص
رواية بعينها ،كي ال يكون التعارض بيّناً ولو يف الظاهر.

.4
.5

حجر العسقالين ت  852هـ.
أنه يتعلق بكتابني عظيمني سائرين متداولني بني
الناس ،ال يستغين عنهما طالب العلم.
أنه ينبين على اخلالف بني القولني تعارض احلكم بني
الروايات ،ففي أحد القولني يكون يف الصالحية
االختبارية ،ويف األخرى يف الصالحية االعتبارية ،أو
الصالحية االحتجاجية ،أو عدم الصالحية وحنو
ذلك .وكل هلا حكمها املعروف عند ذوي
التخصص.
بيان ما كان فيه التعارض حقيقياً ،أو صورياً ،وما
يعتذر فيه للحافظ وما يصعب االعتذار فيه.
بيان أنه مهما بلغ اإلنسان يف العلم واملنزلة والدرجة،
فإنه يبقى بشراً يصيب وخيطئ وال ينقص هذا من
منزلته ما دام مل يزد عن احلد املؤثر.

الدراسات السابقة

منهج البحث:

اعتىن الكثري من العلماء والباحثني بكتب احلافظ ابن حجر
العسقالين ،ال سيما كتايب فتح الباري والتقريب ،وُكتبت رسائل
جامعية تدرس أموراً متعلقة هبذين الكتابني ،ومع هذا مل أجد
من درس دراسيت هذه من حيث اجلمع واملقارنة والنقد بني
الرواة ،ومل َأر هلا مثيالً سابقاً.

تتبعت يف البحث:
 .1املنهج االستقرائي ،حيث استقرأت كال الكتابني
استقراءً كامالً.
 .2املنهج التحليلي ،يف بيان العبارات واملصطلحات
وحتليلها.
 .3املنهج النقدي ،والبحث قائم عليه ،حيث يبني
الباحث مواطن الصواب واخلطأ ما أمكن.

المبحث األول :الرواة الذين قال عنهم في التقريب :ثقة،
وخالف ذلك في الفتح:

وقد كانت املخالفة متنوعة كما يلي:

أهميّة البحث:

أوالً :من قال عنه :ثقة في التقريب ،وضعفه في الفتح،
وقد وجدت مثاالً واحداً:

يكتسب البحث أمهية زائدة ،ملا يلي:
 .1أنه يتعلق بإمام كبري بقدر اإلمام أمحد بن علي بن

املثال :سعيد بن فريوز الطائي أبو البخرتي
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1

قال يف التقريب" :ثقة ثبت ،فيه تشيع قليل ،كثري اإلرسال".
وقال يف الفتح" :وقد نسبته يف املناقب إىل ختريج أيب البخرتي
الطائي يف صفة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وأبو البخرتي ال
2
يوثق به".
قلت :ترمجته مبثوثة يف كتب الرجال ،واجلمهور على توثيقه.

حنبل :أبو البخرتي أكذب الناس .قال إسحاق بن راهويه
5
كما قال :كان كذاباً".
ثانياً :من قال عنه في التقريب :ثقة ،وقال عنه في الفتح:
صدوق ،وقد وجدت أربعة أمثلة:

3

املثال األول :إمساعيل بن أبان الوراق األزدي

والذي أميل إليه أن كلمة الطائي يف الفتح ،إما خطأ
من النساخ أو سبق قلم ،بدليل ما جاء يف الفتح :وروى أبو
البخرتي القاضي أحد الضعفاء املرتوكني يف كتاب صفة النيب
صلى اهلل عليه وسلم له أنه أبو هريرة راوي احلديث" 4وذكر
الرواية نفسها.

قال يف التقريب" :ثقة ،تكلم فيه للتشيع" 6.وقال
يف الفتح" :من كبار شيوخ البخاري ،وهو صدوق ،تكلم فيه
7
اجلوزجاين ألجل التشيع".
ممن قال عنه ثقة :أمحد ،وأمحد بن منصور الرمادي،
وأبو داود ،وحممد بن عبداهلل احلضرمي ،وحيىي بن معني ،وابن
9
عدي ،وقال النسائي :ليس به بأس 8.والذهيب " :ثقة ".

وأبو البَخ ِرتي القاضي هو وهب بن وهب بن كثري:
قال حممد بن عوف احلمصي :سألت أمحد بن حنبل ،عن أيب
البخرتي ،فقال :مطروح احلديث ،وقال أبو طالب أمحد بن
محيد :قلت ألمحد بن حنبل :أحد يضع احلديث؟ قال :نعم
أبو البخرتي الذي كان قاضياً ،كان كذاباً يضع احلديث ،روى
أشياء مل يروها أحد .وقال إسحاق بن منصور :قال أمحد بن

وممن قال :صدوق :البخاري 10.ويف اجلرح
والتعديل" :صدوق يف احلديث صاحل احلديث ال بأس به كثري
11
احلديث".
 . 6العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.410 ،

 . 1العسقالين ،علي بن أمحد بن علي بن حجر ،تقريب التهذيب،

 . 7العسقالين ،فتح الباري ،ج ،10ص.154

ترمجة( ،)2380تتحقيق :حممد عوامة ،دار الرشيد ،سوريا ،ط،1
1406هـ ـ 1986م.

 .8املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،3ص .9-8و اجلرجاين ،عبد اهلل بن
عدي ،الكامل يف ضعفاء الرجال ،ج،1ص ،530حتقيق :عادل أمحد
عبد املوجود ،وعلي حممد معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
1418هـ ـ 1997م

 . 2العسقالين ،علي بن أمحد بن علي بن حجر ،فتح الباري شرح
صحيح البخاري،ج ،8ص ،632دار املعرفة ،بريوت ،رقّم كتبه وأبوابه
وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،أخرجه وصححه وأشرف على طبعه:
حمب الدين اخلطيب ،علق عليه العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.

 . 9الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان ،الكاشف يف معرفة من له رواية يف
الكتب الستة ،ج ،1ص ،242احملقق :حممد عوامة أمحد حممد منر
اخلطيب ،الناشر :دار القبلة للثقافة اإلسالمية  -مؤسسة علوم القرآن،
جدة ،الطبعة :األوىل 1413 ،هـ  1992 -م

 . 3املزي ،مجال الدين أبو احلجاج يوسف ،هتذيب الكمال يف أمساء
الرجال ،ج ،11ص ،32حتقيق :د .بشار عواد معروف ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ط1400 ،1هـ ـ 1980
 . 4العسقالين ،فتح الباري ،ج ،7ص.120

 . 10البخاري ،حممد بن إمساعيل ،التاريخ األوسط ،ج ،2ص.337

 . 5الرازي ،حممد بن عبد الرمحن بن أيب حامت ،اجلرح والتعديل ،ج،9
ص ،116طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ،حبيدر آباد الدكن ،اهلند،
ط1271 ،1هـ ـ 1952م.

 . 11الرازي ،اجلرح والتعديل،ج ،2ص.161
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املثال الثالث :شعيب بن حرب املدائين أبو صاحل.

قلت :كالم العلماء فيه متفاوت بني كلميت :ثقة،
وصدوق ،وقد رد احلافظ يف اهلدي على من جرحه ولذا ال
مشكلة يف اختالف وصفه بأحدمها ،وإن كان األغلب يوافق
ما يف التقريب.

يف التقريب" :ثقة عابد".
20
شديد الورع".

قال حيىي بن معني :ثقة .زاد عباس :مأمون .وكذلك
21
قال أبو حامت .وقال النسائي :ثقة".

املثال الثاين :زياد بن الربيع اليَحمدي أبو َخداش البصري
قال يف التقريب" :ثقة".
13
"صدوق".

12

19

ويف الفتح" :صدوق

وقال يف الفتح:

وقال الذهيب" :اإلمام ،القدوة ،العابد ،شيخ
اإلسالم ،أبو صاحل املدائين ،اجملاور مبكة من أبناء
22
اخلرسانية".

قال أمحد :شيخ بصري ليس به بأس ،من الشيوخ
الثقات .وقال إسحاق بن أيب إسرائيل :كان من ثقات
البصريني ،وقال أبو عبيد اآلجري ،عن أيب داود :ثقة" 14.وقال
أمحد أيضاً":ثقة" 15.ونقل ابن حبان عنه " :من متقين
البصريني" 16.وقال إسحاق بن أيب إسرائيل :كان من ثقات
البصريني .وقال ابن عدي" :وال أرى بأحاديثه بأساً" .وقال
البخاري" :يف إسناد حديثه نظر" 17.وذكره ابن حبان يف
18
الثقات.

قلت :كل من تكلم فيه وثّقه يف درجة االحتجاج،
ومل أر من أنزله درجة االختبار ،فما قاله يف التقريب أدق.
املثال الرابع :هارون بن إمساعيل اخلزاز
يف التقريب" :ثقة" 23.ويف الفتح" :وهارون بن
إمساعيل شيخه هو اخلزاز ،كان تاجراً صدوقا ليس له يف
24
البخاري سوى هذا احلديث ،وحديث آخر يف االعتكاف".

قلت :األقرب إىل الصواب ما ذكره احلافظ يف الفتح،
وإن كان حيتمل اآلخر.

 . 18البسيت ،حممد بن حبان بن أمحد ،الثقات ،ج ،6ص ،325دائرة
املعارف العثمانية ،حيدر آباد ،الدكن ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
ط1393 ،1هـ ـ 1973م.

 . 12العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.2072 ،
 . 13العسقالين ،فتح الباري ،ج ،10ص.601
 . 14املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،9ص.460

 . 19العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.2797 ،

 . 15الشيباين ،أمحد بن حممد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال،ج،2
ص ،478حتقيق :وصي اهلل بن حممد عباس ،دار اخلاين ،الرياض،
ط2،1422هـ

 . 20العسقالين ،فتح الباري ،ج ،12ص.412
 . 21املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،12ص.511

 . 16البسيت ،حممد بن حبان بن أمحد ،مشاهري علماء األمصار وأعالم
فقهاء األقطار ،ص ،244حتقيق :مرزوق علي إبراهيم ،دار الوفاء

 . 22الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان ،سري أعالم النبالء ،ج،9
ص ،188حتقيق :جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط،

للطباعة والنشر والتوزيع ،املنصورة ،ط1411 ،1ه ـ 1991م.

مؤسسة الرسالة ،ط1405 ،3هـ ـ 1985م

 . 23العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.7222 ،

 . 17اجلرجاين ،الكامل يف الضعفاء ،ج ،4ص.144 ،143

 . 24العسقالين ،فتح الباري ،ج ،4ص.217
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يف التقريب" :صدوق" 26.ويف الفتح" :ثقة ،وليس
27
له يف البخاري إال هذا احلديث".

قال أبو حامت :شيخ حمله الصدق ،كان عنده كتاب
علي بن املبارك ،وكان تاجراً .وقال أبو داود :ال بأس به ،مسعت
ابن حبّان يف
احلسن بن علي ،قال :اخلزاز شيخ ثقة .وذكره ُ
25
كتاب "الثقات".

قال حيىي بن معني :ثقة .وقال النسائي :ليس به
بأس" 28.ووثقه يعقوب بن سفيان الفسوي .29وقال أبو حامت
فيما نقل عنه ولده عبدالرمحن" :شيخ" 30.وقال الذهيب" :ثقة،
31
قليل احلديث".

قلت :بعد النظر يف أقوال العلماء فيه ،ما ذكره يف
الفتح أقرب إىل الصواب.

قلت :ما ذكره يف التقريب أقرب إىل الوصف.

المبحث الثاني :الرواة الذين قال عنهم في التقريب
"صدوق" أو "ال بأس به" وخالف ذلك في الفتح

املثال الثاين :إبراهيم بن عبيد بن رفاعة األنصاري

وصف احلافظ بعض الرواة بالصدوق ،وبـ ال بأس به يف
التقريب ،ولكننا وجدناه خالف ذلك يف الفتح ،وتنوعت هذه
املخالفة كما يأيت:

يف التقريب" :صدوق"32.ويف الفتح" :ثقة تابعي
33
معروف وأبوه وجده صحابيان".
قال عبدالرمحن بن أيب حامت :حدثنا صاحل بن أمحد
بن حممد بن حنبل قال :قال أيب :إبراهيم بن عبيد بن رفاعة
ليس مبشهور بالعلم ،سألت أيب عنه وحكيت له قول أمحد،
فقال :هو كما قال .قال وسئل أبو زرعة عنه فقال :مديين
34
أنصاري ثقة".

أوال :من قال عنهم "صدوق" و "ال بأس به" في التقريب،
وقال عنهم في الفتح "ثقة" أو كلمة نحوها.

وقد وجدت سبعة عشر راوياً من هذا النوع:
املثال األول :آدم بن علي العجلي الشيباين

قلت :األقرب ما يف الفتح ،وال يشرتط يف الراوي
كي يكون ثقة أن يكون مشهوراً بالعلم.

 . 29الفسوي ،يعقوب بن سفيان ،املعرفة والتاريخ ،ج ،3ص،96
حتقيق :أكرم ضياء العمري ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1401 ،2ه ـ
1981م.

 . 25املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،30ص .78وترمجته يف :البخاري،
التاريخ الكبري ،دائرة املعارف العثمانية ،حيد آباد ،الدكن ،طبع حتت
مراقبة :حممد عبد املعيد خان ،ج ،8الرتمجة  ،2809واجلرح والتعديل،
ج ،9الرتمجة  ،358والبسيت ،الثقات ،ج ،9ص ،238ووثقه الذهيب يف
الكاشف ،ج ،3ترمجة  ،6002والعسقالين ،هتذيب التهذيب ،ج،11
ص ،3مطبعة دائرة املعارف النظامية ،اهلند ،ط1326 ،1هـ.

حتقيق :د .بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،ط1،2003م

 .27العسقالين ،فتح الباري ،ج ،8ص.400

 . 33العسقالين ،فتح الباري ،ج ،9ص.158

 .30الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج ،2ص.267

 . 31الذهيب ،تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم،ج ،3ص،367

 .26العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.134 ،

 . 32العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.214 ،

 . 28املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،2ص.309

 . 34املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،2ص.146
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املثال الثالث :إسحاق بن وهب بن زياد العالف

عن أنس ،وأرجو أنه ال بأس به ،وأحاديثه قريبة من غريهن
وهو صاحل فيما يرويه عن أنس عندي .وقال عبداهلل بن املثىن:
42
حدثين عمي مثامة ،قال :صحبت جدي أنس بن مالك".

يف التقريب" :صدوق" 35.ويف الفتح" :وهو ثقة،
ليس له وال لشيخه وال لشيخ شيخه يف البخاري غري هذا
36
املوضع".

قلت :رغم تردد العلماء يف درجته فإن األقرب ما
جاء يف الفتح ،فمن جيتمع عليه أمحد والنسائي على شدته أال
يقدم ،واهلل اعلم

قال أبو حامت" :صدوق" 37.وقال اخلطيب:
"ثقة" 38.وقال الذهيب" :فأما إسحاق بن وهب العالف
39
فواسطي ثقة".

املثال اخلامس :جويرية بن أمساء الضُّبَعي
43

ويف الفتح" :من الثقات

قلت :األقرب ما يف التقريب ،ومل أجد يف املتقدمني
من قال عنه :ثقة.

يف التقريب" :صدوق".
44
األثبات".

املثال الرابع :مثامة بن عبداهلل بن أنس بن مالك األنصاري
يف التقريب" :صدوق" 40.ويف الفتح" :هو الراوي
41
املشهور ،وكان تابعياً ثقة ناب يف القضاء بالبصرة."..

جاء عن حيىي بن معني :من رواية الدارمي":ثقة".
وقال ابن أيب حامت عن أبيه":عنه :ليس به بأس ،ونقل عن
46
أمحد :ليس به بأس ،ثقة .وقال أبو حامت :صاحل احلديث ".
وذكره ابن حبَّان يف كتاب "الثقات" ،47وكذلك أبو حفص
بن شاهني ،48ووثقه الذهيب يف "الكاشف" 49.وقال ابن

 . 35العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.389 ،

ج ،7ص ،239احملقق :إحسان عباس ،الناشر :دار صادر – بريوت،

45

قال عبداهلل بن أمحد بن حنبل ،عن أبيه :ثقة.
وكذلك قال النسائي .وقال أبو أمحد بن عدي :له أحاديث

ط 1968 ،1م ،والشيباين ،العلل ومعرفة الرجال (،)291/1
والبخاري ،التاريخ الكبري ( ،)177/1/2والكامل،ج ،2ص.322

 . 36العسقالين ،فتح الباري ،ج ،4ص.404

 . 37الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج ،2ص .236وانظر :هتذيب الكمال
( ،)489/2وتاريخ اإلسالم (.)51/6

 . 42املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،4ص.406

 .43العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.988 ،

 . 38البغدادي،أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب ،تاريخ بغداد،ج،5

 . 44العسقالين ،فتح الباري ،ج ،9ص.306

ص ،60حتقيق :د .بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،
ط1422 ،2هـ ـ 2002م.

45

 . 39الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال،
ج ،1ص ،203حتقيق :علي حممد البجاوي ،دار املعرفة للطباعة والنشر،
بريوت لبنان ،ط1382 ،1هـ ـ 1963م.

 .ص.84

 . 46الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج ،2ص.531
 . 47البسيت ،الثقات ،ج ،6ص.153

 . 48ابن شاهني ،عمر بن أمحد بن عثمان ،تاريخ أمساء الثقات ،احملقق:

 .40العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.853 ،

صبحي السامرائي ،الدار السلفية – الكويت ،ط1984 - 1404 ،1

 . 41العسقالين ،فتح الباري ،ج ،13ص .142وانظر ترمجته :ابن
سعد ،حممد بن سعد بن منيع البصري ،البغدادي ،الطبقات الكربى،

 . 49الذهيب ،الكاشف ،ج ،1ص.299
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قال احلاكم أبو عبداهلل احلافظ :مسعت أبا الوليد
الفقيه يقول :مسعت أبا احلسن الزهريي يقول :حضرت حممد
بن إمساعيل ،وسأله حممد بن محزة عن علي بن سلمة اللبقي،
فقال :ثقة .قال ابن زهري :أنا محلت أصول علي بن سلمة إىل
حممد بن إمساعيل ،فانتخب منها ،وأنا ذهبت معه حىت مسعنا
منه .وقال أيضا :أخربين عبداهلل بن جعفر عن أيب حامت
السلمي ،قال :مسعت مسلم بن احلجاج يوثق علي بن سلمة
اللبقي" 60.وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال" :مستقيم
61
احلديث".

حبان" :من متقين البصريني كنيته أبو خمراق مات سنة ثالث
50
وسبعني ومائة ،وكان متقناً".
قلت :تعارضت األقوال ،فاحتمل الوجهان ،وإن
كان ما يف الفتح أوىل.
الصلت بن حممد بن عبدالرمحن البصري
املثال السادسَّ :
يف التقريب" :صدوق" 51.ويف الفتح" :بصري ثقة أكثر عنه
52
البخاري".
قال أبو حامت" :صاحل احلديث" 53.وذكره ابن حبان
يف "الثقات" 54.وقال البزار :ثقة 55.وقال الدارقطين :ثقة،
وصحح له حديثا يف األفراد تفرد به 56.وقال الذهيب :البصري
الثقة.57.

قلت :من قال عنه الشيخان :ثقة ،ومل جند ما ينقض
ذلك ،ينبغي املسري إليه ،فيقدم ما يف الفتح.
املثال الثامن :عمر بن احلكم بن ثوبان املدين
يف التقريب" :صدوق" 62.ويف الفتح" :مدين ثقة".

قلت :ال يبعد قول احلافظ يف التقريب ،وإن كان
حيتمل ما يف الفتح.

63

ترجم له البخاري يف التاريخ الكبري ،ومل يذكر فيه جرحاً وال
تعديالً ،64.لكن نقل العقيلي عن البخاري قوله ":ذاهب
احلديث" 65.وقد روى عنه مجع ،وقال ابن سعد" :كان ثقة،

املثال السابع :علي بن سلمة اللَّبَقي النيسابوري
يف التقريب" :صدوق" 58.ويف الفتح" :وهو ثقة ،من صغار
59
شيوخ البخاري".

 . 58العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.4839 ،

 . 50البسيت ،مشاهري علماء األمصار ،ص .250

 . 51العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.2949 ،

 . 59العسقالين ،فتح الباري ،ج ،8ص.275

 . 53الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج ،4ترمجة .1933

 . 61البسيت ،الثقات ،ج ،8ص.474

 .55اهليثمي ،علي بن أيب بكر بن سليمان ،كشف األستار عن زوائد
البزار ،ح ،1920حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،مؤسسة الرسالة،

 . 63العسقالين ،فتح الباري ،ج ،12ص.126

ط ،1بريوت1399 ،هـ ـ 1979م.

 . 65العقيلي ،حممد بن عمرو بن موسى ،الضعفاء الكبري،ج،3
ص ،152حتقيق :عبد املعطي أمني قلعجي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،ط1418 ،2هـ ـ 1998م

 . 60املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،20ص.453

 .52العسقالين ،فتح الباري ،ج ،8ص91

 . 62العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.4882 ،

 . 54البسيت ،الثقات ،ج ،8ص.324

 . 64البخاري ،التاريخ الكبري ،ج ،6ص.146

 . 56العسقالين ،هتذيب التهذيب ،ج ،4ص.436
 . 57الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،8ص.462
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املثال العاشرُ :كليب بن وائل التيمي البَكري

له أحاديث صاحلة" 66.وقال العجلي يف الثقات" :تابعي
68
ثقة" 67.وذكره ابن حبان يف الثقات.

يف التقريب" :صدوق" 74.ويف الفتح" :ثقة عند
75
اجلميع إال أن أبا زرعة ضعّفه بغري قادح".

قلت :ما ذكره احلافظ يف التقريب أوىل ،تقديراً لكالم البخاري
فيه ،ولوال ذلك لكان يستحق منزلة الثقة.

قال حيىي بن معني :ثقة .وقال أبو زرعة :ضعيف.
وعن أيب داود :ليس به بأس" 76.وقال الدوري :سألته (يعين
أمحد بن حنبل) عن كليب بن وائل يروي عن ابن عمر؟ قال:
78
ما أرى به بأساً 77.وقال الدارقطين" :ثقة".

املثال التاسع :قريش بن أنس األنصاري البصري
يف التقريب" :صدوق ،تغري بأخرة" 69.ويف الفتح" :بصري ثقة
يكىن أبا أنس ،كان قد تغري سنة ثالث ومائتني واستمر على
70
ذلك ست سنني".

وذكره ابن حبان يف "الثقات".

قال البخاري :كان ثقة 71.وقال أبو حامت :قال علي
بن املديين :كان ثقة ،مث قال :ال بأس به 72.وقال الذهيب" :
جرحه ابن
عن ابن عون وثقه ابن معني ويقال :تغري قبل موتهّ ،
73
حبان ،وقال النسائي :تغري قبل موته بست سنني".

79

قلت :من هكذا حاله حيتمل الوجهني ،وإن كان ما يف التقريب
أقرب.
املثال احلادي عشر :حممد بن عبادة الواسطي
يف التقريب" :صدوق فاضل" 80.ويف الفتح" :ثقة

قلت :من هذا حاله فاألقرب ما يف الفتح ،فالكبار
على توثيقه .واهلل أعلم.

واسطي".

 . 66ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،5ص.281

 . 75العسقالين ،فتح الباري ،ج ،6ص.528

 . 67العجلي ،العجلي ،معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث،

81

 . 76املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،24ص.215

 . 77الشيباين ،العلل ومعرفة الرجال ،ج ،1ص.186

حتقيق :عبد العليم عبد العظيم البستوي ،مكتبة الدار ،املدينة املنورة،
ط1405 ،1ه ـ 1985م.

 . 78الدرقطين ،علي بن عمر بن أمحد ،سؤاالت احلاكم النيسابوري
للدارقطين ،احملقق :د .موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر ،الناشر :مكتبة
املعارف – الرياض ،ط :األوىل1984 – 1404 ،م

 . 68البسيت ،الثقات ،ج ،5ص.147

 . 69العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.5543 ،

 . 73الذهيب ،املغين يف الضعفاء ،ج ،2ص ،525حتقيق :نور الدين عرت.
وانظر ترمجته :املزي ،هتذيب الكمال ج ،23ص،587-586

 .79البسيت ،الثقات ،ج ،5ص .337وانظر :ابن سعد الطبقات
الكربى ،ج ،6ص ،323وابن معني ،تاريخ الدوري ،ج ،2ص،497
والشيباين ،العلل ج ،1ص ،83والبخاري ،التاريخ الكبري ج ،7ترمجة
 ،985والفسوي ،املعرفة والتاريخ ،ج ،2ص ،816ج ،3ص،،101
والرازي ،اجلرح والتعديل ،ج ،7ص.167

 . 70العسقالين ،فتح الباري ،ج ،9ص.593

والذهيب،ميزان االعتدال ،ج ،3ص ،389والعسقالين ،هتذيب التهذيب
ج ،8ص.375-374

 . 81العسقالين ،فتح الباري ،ج ،13ص.255

 . 71البخاري ،التاريخ الكبري ،ج ،7ص.195
. 72الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج ،7ص.143

 . 80العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.5997 ،

 . 74العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.5663 ،
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قال العجلي " :سكن أنطاكية ،ثقة " 91.و"قال ابن
أيب حامت :سئل أيب عنه ؛ فقال :صدوق " 92.وذكره ابن حبان
يف الثقات 93.وقال الذهيب :ثقة .94.ويف لسان امليزان ":عن
ابن املبارك عن مالك خبرب منكر.وعنه أبو عبد امللك الصوري.
95
قال الدارقطين :ال يثبت".

قال ابن أيب حامت :ثقة صدوق سئل أيب عنه ،فقال:
صدوق ،وكان صاحب حنو وأدب" 82.وقال أبو عبيد
اآلجري ،عن أيب داود :ثقة" 83.وذكره ابن حبان يف كتاب
84
"الثقات".
قلت :ما يف الفتح أوىل باحلكم على هذا الراوي.

قلت :ما جاء يف التقريب أقرب إىل حال الراوي،
واهلل أعلم.

املثال الثاين عشر :حممد بن عبداهلل بن حوشب
يف التقريب" :صدوق" 85.ويف الفتح" :ثقة من أهل
الطائف ،نزل الكوفة"86.قال ابن حجر" :قال ابن شاهني يف
87
الثقات :قال ابن معني :ليس به بأس".

املثال الرابع عشر :اهليثم بن خارجه املروذي
يف التقريب " :صدوق " 96.ويف الفتح " :خراساين
97
نزل بغداد ،كان من األثبات ".

روى عنه البخاري يف تفسري (النساء) وسورة (اقرتبت
88
الساعة) ويف (اجلنائز) ويف (الصالة)".

قال صاحل بن حممد البغدادي احلافظ :مسعت هشام
بن عمار ،وذكر اهليثم بن خارجة؛ فقال :كنا نسميه :شعبة

قلت :األوىل ما يف التقريب ،واهلل أعلم.
املثال الثالث عشر :موسى بن أيوب النصييب
يف التقريب " :صدوق " 89.ويف الفتح " :ثقة ".

90

 . 90العسقالين ،فتح الباري ،ج ،3ص.176

 . 82الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج ،8ص.17

 . 83املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،25ص.448

 . 91العجلي ،الثقات ،ص444

 . 85العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.6013 ،

 . 93البسيت ،الثقات ،ج ،9ص.161

 . 92الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج ،8ص.125

 . 84البسيت ،الثقات ،ج ،9ص.126

 . 94الذهيب ،الكاشف ،ج ،2ص .302وانظر :املزي ،هتذيب الكمال،
ج ،29ص.35

 . 86العسقالين ،فتح الباري ،ج ،3ص.176

 . 87العسقالين ،هتذيب التهذيب ،ج ،9ص .253وانظر :الرازي،
اجلرح والتعديل ،ج ،7ترمجة  ،1605وابن شاهني ،تاريخ الثقات ،ترمجة
.1287

 . 95العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر ،لسان امليزان ،ج ،6ص،113
احملقق :دائرة املعرف النظامية – اهلند ،الناشر :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات بريوت – لبنان ،ط :الثانية1390 ،هـ 1971/م.

 . 88الكالباذي ،أمحد بن حممد بن احلسني ،اهلداية واإلرشاد يف معرفة

 . 96العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.7364 ،

أهل الثقة والسداد ،احملقق :عبد اهلل الليثي ،الناشر :دار املعرفة – بريوت،
الطبعة :األوىل1407 ،ه.

 . 97العسقالين ،فتح الباري ،ج ،8ص.19

 . 89العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.6013 ،
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وقال الذهيب " :ثقة ،ما رأيت ألحد فيه تلييناً إال
106
قول السليماين :إنه من الرافضة ،فاهلل أعلم بصحة ذلك ".
107
وذكره ابن حبان يف "الثقات".

الصغري .وقال صاحل :كان امحد بن حنبل يثين عليه ،وكان
98
يتزهد وكان سيء اخللق مع أصحاب احلديث ".
وقال معاوية بن صاحل ،عن أمحد بن حنبل :اكتب
عنه فقد كتبت عنه ،وقال عبد اخلالق بن منصور ،عن حيىي
بن معني :ثقة " 99.و"قال عبد اهلل بن أمحد :كان أيب إذا
رضي عن إنسان ،وكان عنده ثقة ،ح ّدث عنه وهو حي..
101
" 100.و"قال أبو حامت" :صدوق".

قلت :كالم احلافظ يف التقريب أقرب ،وإن كان
حيتمل ما يف الفتح.
املثال السادس عشر :محيد بن هانئ اخلوالين
قال يف التقريب " :ال بأس به " 108.وقال يف الفتح:
" محيد بن هاىنء ..ثقة ،حيتج به مسلم ،وقد وثقه النسائي،
109
وابن يونس وغريمها ،وال يعرف فيه جتريح ألحد ".

قلت :من هذه حاله؛ فهو ثقة ،فما يف الفتح أوىل،
سيما وقد وصفه الذهيب باحلافظ ،102.وأبو حامت متشدد.
املثال اخلامس عشر :عمار بن زريق أبو األحوص
103

يف التقريب " :ال بأس به ".
104
وتابعهما عمار بن زريق أحد الثقات".

قال أبو حامت " :صاحل " 110.و"قال النسائي :ليس به بأس
112
" 111.وقال الذهيب " :ثقة ".

ويف الفتح" :

وقال ابن حجر " :قلت :وابن شاهني يف الثقات :هو أكرب
شيخ البن وهب ،رفع به أمحد بن صاحل املصري ،وقال
الدارقطين :ال بأس به ،ثقة .وقال ابن عبد الرب :هو عندهم
113
صاحل احلديث ،ال بأس".

قال عثمان بن سعيد الدارمي عن حيىي بن معني،
وأيب زرعة :ثقة .وقال أبو حامت :ال بأس به .وقال النسائي:
كنت اختلفت
ليس به بأس .وقال لوين :قال أبو أمحد :لو َ
105
إىل عمار بن زريق لكفاك أهل الدنيا ".

 . 106الذهيب ،ميزان االعتدال ،ج ،3ص.164

 . 98البغدادي،أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب ،تاريخ بغداد ،ج،1
ص ،58حتقيق :د .بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،
ط1422 ،2هـ ـ 2002م

 . 107البسيت ،الثقات ،ج ،7ص .286وانظر :ابن معني ،تاريخ
الدارمي ،ترمجة  ،563والشيباين ،العلل ،ج ،1ج ،104والبخاري،
واجلرح والتعديل ،ج،6ترمجة.2182

 . 99املصدر السابق ،ج ،14ص.59

. 100الشيباين ،العلل ومعرفة الرجال ،ج ،1ص.53

 . 108العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.1562 ،

 . 102الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،8ص.439

 . 110الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج ،3ص.321

 . 109العسقالين ،فتح الباري ،ج ،6ص.9

 . 101الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج ،8ص.125

 . 103العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.4821 ،

 . 111املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،7ص.402

 . 105املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،21ص.190

 . 113العسقالين ،هتذيب التهذيب ،ج ،3ص.51

 . 112الذهيب ،الكاشف ،ج ،1ص.534

 .104العسقالين ،فتح الباري ،ج ،1ص.275
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وعلى هذا النوع سبعة أمثلة:

قلت :يظهر مما سبق ،أن ما جاء يف التقريب أدق يف وصف
الراوي.

املثال األول :عبد اهلل بن معاذ بن نَشيط

املثال السابع عشر :علي بن سويد بن منجوف.

يف التقريب " :صدوق ،حتامل عليه عبد الرزاق
121
" 120.ويف الفتح " :ضعيف ".

يف التقريب " :ال بأس به "114.ويف الفتح " :سدوسي بصري
115
ثقة ،ليس له يف البخاري سوى هذا املوضع".

قال أبو زرعة :قال حيىي بن معني :كان عبد الرزاق
يكذبه .وقال هشام بن يوسف :هو صدوق .وقال حيىي بن
معني :هو ثقة .وقال أبو زرعة :أقول أنا :هو أوثق من عبد
الرزاق .وقال عبد الرمحن بن أيب حامت ،عن أبيه :هو أحب إىل
من عبد اهلل بن الوليد .قلت له :ما تقول فيه؟ قال :هو شيخ.
قلت :هو أحب إليك أو حممد بن ثور؟ قال :حممد بن ثور.
وقال البخاري :قال حيىي بن معني :كان ثقة ،إال أن عبد الرزاق
كان يكذبه.

" قال أمحد بن حنبل :ما أرى به بأساً ،وقد ح ّدث عنه حيىي
بن سعيد .وقال حيىي ابن معني وأبو داود :ثقة .وقال النسائي:
ليس به بأس .وقال أبو حامت :ال بأس به .وذكره ابن حبان يف
116
الثقات ".
وقال العجلي :ثقة ،117.وقال الدارقطين :ثقة.
119
الذهيب" :بصري ثقة".

118

وقال

قلت :ما يف التقريب أقرب ،وإن كان حيتمل الوجه اآلخر.

وقال مسلم بن احلجاج :عبد اهلل بن معاذ الصنعاين
الثقة الصدوق .وقال أبو أمحد بن عدي :أرجو أنه ال بأس
122
به".

ثانياً :من قال عنهم " :صدوق " في التقريب ،وأشار إليهم
في الفتح بالضعف.

وقد تنوعت عباراته يف ذلك :ضعيف ،فيه مقال ،فيه ضعف،
شيخ ،لني.

الفتح.

 . 114العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.4744 ،

قلت :يظهر جلياً ترجيح ما يف التقريب على ما يف

ص ،187والبسيت ،الثقات،ج ،7ص ،187والعسقالين ،هتذيب
التهذيب ،ج ،7ص.330

 . 115العسقالين ،فتح الباري ،ج ،8ص.66

 . 120العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.3628 ،

 . 116املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،20ص.459

 . 121العسقالين ،فتح الباري ،ج ،1ص.26

 . 117العجلي ،الثقات ،ج ،2ص.154

 . 122املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،16ص .159وانظر :البخاري،
التاريخ الكبري ،ج ،5ترمجة ،682والفسوي ،املعرفة والتاريخ ،ج،1
ص ،345والرازي ،اجلرح والتعديل ،ج ،5ترمجة ،809 – 808
والبسيت ،الثقات ،ج ،7ص ،34والذهيب ،ميزان االعتدال ،ج ،2ترمجة
..4615

 . 118د .املسلمي ،حممد مهدي ،وجمموعة ،موسوعة أقوال أيب احلسن
الدارقطين يف رجال احلديث وعلله ،ج ،2ص ،463ط :األوىل2001 ،
م ،الناشر :عامل الكتب للنشر والتوزيع  -بريوت ،لبنان .وانظر هتذيب
التهذيب ،ج ،7ص.332

 . 119الذهيب ،تاريخ اإلسالم ،ج ،6ص .27وانظر ترمجته :البخاري،
التاريخ الكبري ،ج ،6ترمجة ،2393والرازي ،اجلرح والتعديل ،ج،6
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املثال الثاين :إبراهيم بن مرة الشامي
يف التقريب ":صدوق " 123.ويف الفتح " :فيه مقال ".

وقال احلسني بن حممد بن الفهم :قال خلف بن سامل ليحىي
بن معني :متضي إىل عبد الرمحن بن صاحل؟ فقال له حيىي بن
معني :اغرب ال صلى اهلل عليك ،عنده واهلل سبعون حديثا،
ما مسعت منها شيئا .قال :ورأيت حيىي بن معني وحبيش بن
مبشر وابن الرومي بني يدي عبد الرمحن بن صاحل جلوسا.
وقال سهل بن علي الدوري :مسعت حيىي بن معني يقول :يقدم
عليكم رجل من أهل الكوفة ،يقال له :عبد الرمحن بن صاحل،
ثقة ،صدوق ،شيعي ،ألن خير من السماء أحب إليه من أن
يكذب يف نصف حرم .وقال أمحد بن حممد بن القاسم بن
حمرز ،عن حيىي بن معني :ال بأس به .وقال أبو عبيد األجري:
سألت أبا داود عن عبد الرمحن بن صاحل .فقال :مل أر أن
أكتب عنه ،وضع كتاب مثالب يف أصحاب رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم .قال :وذكره مرة أخرى فقال :كان رجل سوء.
وقال أبو حامت :صدوق .وقال موسى بن هارون :شيعي حمرتق،
خرقت عامة ما مسعت منه ،يروى أحاديث سوء يف مثالب
أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .وقال يف موضع
آخر :كان ثقة ،وكان حيدث مبثالب أزواج رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم وأصحابه .وقال علي بن حممد بن حبيب املروزي،
عن صاحل بن حممد احلافظ :صدوق .وقال عبد املؤمن بن
خلف النسفي ،عن صاحل بن حممد :كويف صاحل ،إال إنه كان
يقرض عثمان! وقال أبو القاسم البغوي :مسعت عبد الرمحن
بن صاحل األزدي يقول :أفضل ،أو خري هذه األمة بعد نبيها
أبو بكر وعمر .وذكره ابن حبان يف كتاب "الثقات" .وقال
أبو أمحد بن عدي :معروف مشهور يف الكوفيني ،مل يذكر

124

" قال النسائي :ليس به بأس " 125.وقال الذهيب " :صدوق
127
" 126.وقال العيين " :صدوق".
وقال احلافظ " :قلت :وأخرج النسائي حديثه يف
السنن الكربى ،ومل يرقم املزي عالمته ،وذكره ابن حبان يف
الثقات ،وقد ضعفه اهليثم بن خارجة ،وأقره الوليد بن مسلم
128
على ذلك ".
قلت :ما يف التقريب أوىل ،وإن كان نقله للتضعيف
وسكوته ،قد يسوغ ما ذكره يف الفتح.
املثال الثالث :عبد الرمحن بن صاحل األزدي
يف التقريب " :صدوق يتشيع " 129.ويف الفتح" :
130
فيه مقال ".
قال يعقوب بن يوسف املطوعي :كان عبد الرمحن
بن صاحل األزدي رافضيا وكان يغشى أمحد بن حنبل ،فيقربه
ويدنيه ،فقيل له :يا أبا عبد اهلل ،عبد الرمحن بن صاحل رافضي.
فقال :سبحان اهلل ،رجل أحب قوما من أهل بيت النيب صلى
اهلل عليه وسلم نقول له( :ال) حتبهم ،هو ثقة .وقال حممد بن
موسى الرببري :رأيت حيىي بن معني جالسا يف دهليز عبد
الرمحن بن صاحل غري مرة ،خترج إليه جزازات يكتب منها عنه.

 . 127العيين ،حممود بن أمحد بن موسى ،مغاين األخيار يف شرح أسامي
رجال معاين اآلثار ،ج ،3ص ،502حتقيق :حممد حسن حممد حسن
إمساعيل ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1427 ،1ه ـ

 . 123العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.249 ،
 . 124العسقالين ،فتح الباري ،ج ،9ص.196
 . 125املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،2ص.200

 . 128العسقالين ،هتذيب التهذيب ،ج ،1ص.161

 . 126الذهيب ،تاريخ اإلسالم ،ج ،3ص.610

 . 129العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.3898 ،
 . 130العسقالين ،فتح الباري ،ج ،3ص.404
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ضعف ،إال ما جاء عن
قلت :مل أجد مسوغاً ملن ّ
مفسر ،وأقل ما يوصف به أن
الدارقطين ،وجرحه مبهم غري ّ
يكون صدوقاً.

بالضعف يف احلديث ،وال اهتم فيه إال أنه حمرتق فيما كان فيه
131
من التشيع ".
قلت :وصفه بصدوق أقرب إىل واقع حال الرجل،
وقد أحسن يف وصفه ابن عدي فأجاد.

املثال اخلامس :صاحل بن نبهان موىل التوأمة

املثال الرابع :عبد اهلل بن عثمان بن خثيم

يف التقريب " :صدوق اختلط " 137.ويف الفتح " :فيه ضعف
139
" 138.و " :ضعيف الختالطه ".

يف التقريب " :صدوق " 132.ويف الفتح " :صدوق ،فيه ضعف
133
".

قال ابن عدي ملخصاً حاله " :وهو يف نفسه
ورواياته ال بأس به إذا مسعوا منه قدميا والسماع القدمي منه مسع
منه بن أيب ذئب ،وابن جريج وزياد بن سعد وغريهم ممن مسع
منه قدميا فأما من مسع منه بأخرة ؛ فإنه مسع ،وهو خمتلط وحلقه
مالك والثوري وغريهم بعد االختالط ،وحديث صاحل الذي
ح ّدث به قبل االختالط ،وال أعرف له حديثاً منكراً إذا روى
عنه ثقة ،وإمنا البالء ممن دون ابن أيب ذئب ،ويكون ضعيفا
فريوي عنه وال يكون البالء من قبله ،وصاحل موىل التوأمة ال
140
بأس برواياته وحديثه ".

قال حيىي بن معني :ثقة حجة ،وقال العجلي :ثقة،
وقال أبو حامت :ما به بأس ،صاحل احلديث .وقال النسائي:
ثقة .وقال يف موضع آخر :ليس بالقوي .وذكره ابن حبان يف
كتاب الثقات " 134.وقال ابن عدي " :وهو عزيز احلديث،
وأحاديثه حسان" 135.الكامل ،وقال الدارقطين " :ضعيف
136
".

 . 131املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،17ص .182 – 180وانظر ترمجته:

العلمية ،بريوت – لبنان ،ط :الثانية 1405 ،هـ  1985 -م .وانظر
ترمجته :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،5ص ،487والبخاري ،التاريخ
الكبري ،ج ،5ترمجة ،443والرزي ،اجلرح والتعديل ،ج ،5ترمجة،510
والبسيت ،الثقات ،ج ،5ص.34

ابن سعد الطبقات الكربى ،ج ،7ص ،360والرازي ،اجلرح والتعديل،
ج ،5ترمجة  ،1174والبسيت ،الثقات ،ج ،8ص ،380واجلرجاين،
الكامل يف ضعفاء الرجال ،ج ،5ص ،516والذهيب ،ميزان االعتدال،
ج ،2الرتمجة  ،4889والعسقالين ،هتذيب التهذيب ،ج ،6ص– 197
.198

 . 137العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.2892 ،
 . 138العسقالين ،فتح الباري ،ج ،1ص.486

 . 132العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.3466 ،

 .139العسقالين ،فتح الباري ،ج ،13ص.384

 . 133العسقالين ،فتح الباري ،ج ،11ص.239

 . 140اجلرجاين ،الكامل يف ضعفاء الرجال ،ج ،5ص.89 – 88
وانظر ترمجته :البخاري ،التاريخ الكبري ،ج ،4ترمجة ،2865والرازي،

 . 134املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،15ص.281

 . 135اجلرجاين ،الكامل يف ضعفاء الرجال ،ج ،5ص.268

اجلرح والتعديل ،ج ،4ترمجة  ،1830وهتذيب الكمال ،ج ،13ص،99
والذهيب ،ميزان الذهيب ،ج ،2ص ،3833والعسقالين ،هتذيب
التهذيب ،ج ،4ص.405

 . 136الدارقطين ،علي بن عمر بن أمحد ،اإللزامات والتتبع ،ص،352
دراسة وحتقيق :الشيخ مقبل بن هادي الوداعي ،الناشر :دار الكتب
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قال ابن سعد " :وكان ضعيفاً جداً " 148.وقال ابن
عدي " :وأجلح بن عبد اهلل له أحاديث صاحلة غري ما ذكرته،
يروي عنه الكوفيون وغريهم ،ومل أجد له شيئاً منكراً جماوزاً
للحد ال إسناداً ،وال متناً ،وهو أرجو أنه ال بأس به ،إال أنه
يع ّد يف شيعة الكوفة ،وهو عندي مستقيم احلديث صدوق
150
" 149.وقال العجلي " :كويف ثقة ".

ضعفه كمالك والنسائي ،إمنا ألجل
قلت :ترمجته واسعة ،وممّن ّ
اختالطه ،وهذا ال يضر مبن روى عنه قبل االختالط ،ولذا ما
ذكره احلافظ يف التقريب أوىل وأدق .واهلل أعلم.
املثال السادس :أسامة بن حفص املدين
يف التقريب " :صدوق ،ضعفه األزدي بال حجة
" 141.ويف الفتح " :هو شيخ ،مل يزد البخاري يف التاريخ يف
142
تعريفه على ما يف هذا اإلسناد ".

ويف مغاين األخيار " :عن حيىي :ليس به بأس ،وعنه:
صاحل ،وعنه :ثقة .قال أبو حامت :ليس بالقوي ،يكتب حديثه
151
وال حيتج به .وقال أمحد بن عبد اهلل :هو ثقة ".

143

قال الذهيب " :وثق ،ضعفه األزدي وحده ".
وقال أيضاً " :صدوق ،ضعفه أبو الفتح األزدي بال حجة،
144
وقال الاللكائي :جمهول .قلت :روى عنه أربعة ".

قلت :تضعيف ابن سعد له مبهم مل يأت عليه ببينة،
وهو معروف بالتحامل على أهل الكوفة أحياناً ،ولذلك
فاألوىل ما جاء يف التقريب.

وقد أخرج البخاري له حديثاً واحداً يف باب ذبيحة
األعراب وحنوهم 145يف كتاب الذبائح (حديث الباب).

المبحث الثالث :من غمزه مع إطالق وصف الصدوق،
وخالف ذلك في الفتح:

قلت :األزدي حيتاج من يوثقه ،ولذا ما قَبِل أحد
خرج له يف حديث الباب ،وما
تضعيفه ،خاصة أن البخاري ّ
ذكره احلافظ يف التقريب أوىل.

كان احلافظ يطلق وصف الصدوق على رواة ،ويضيف إليها
عبارات :رمبا وهم ،كثري اخلطأ ،فيه لني ،خيطيء ..،ونرى
احلافظ خيالف هذا يف الفتح ،وتنوعت املخالفة كما يلي:

املثال السابع :األجلح بن عبد اهلل بن ُح َجيّة ( هو حيىي،
واألجلح لقب)
يف التقريب " :صدوق شيعي" 146.ويف الفتحّ " :لني ".

أوالً :من قال في التقريب عنه ذلك ،وقال عنه في الفتح:
ثقة.

147

 . 141العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.314 ،

 . 146العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.283 ،

 . 143الذهيب ،املغين ،ج ،1ص.66

 . 148ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،6ص.337

 . 147العسقالين ،فتح الباري ،ج ،9ص.615

 . 142العسقالين ،فتح الباري ،ج ،9ص.615

 .149اجلرجاين ،الكامل يف الضعفاء ،ج ،2ص.136

 . 144الذهيب ،ميزان االعتدال ،ج ،1ص.174

 . 150العجلي ،الثقات ،ص.57

 . 145البخاري ،حممد بن إمساعيل ،اجلامع الصحيح ،ج ،7ص،92

 . 151العيين ،مغاين األخيار ،ج ،1ص.25

ح.5507
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وعلى هذا النوع ستة أمثلة:

يف التقريب " :صدوق خيطيء" 158.ويف الفتح" :
فرواه عامر األحوال ومطر الوراق وعبد الرمحن بن احلارث..
159
واألربعة ثقات ،وأحاديثهم يف السنن ".

املثال األول :شرحبيل بن مسلم اخلوالين الشامي
يف التقريب " :صدوق فيه لني " 152.ويف الفتح " :وهو شامي
153
ثقة ".

" قال أمحد بن حنبل :ليس بقوي .وقال أيضاً :ليس حديثه
بشيء .وقال أبو داود :مسعت أمحد يضعفه .وقال حيىي بن
160
معني :ليس به بأس .وقال أبو حامت :ثقة ،ال بأس به ".
161
وذكره ابن حبان يف "الثقات".

قال أمحد بن حنبل :من ثقات الشاميني .وقال أبو
داود :مسعت أمحد يرضاه .وقال حيىي بن معني :ضعيف .وقال
154
العجلي :ثقة .وذكره ابن حبان يف كتاب الثقات ".

الراوي.

لكن يف رواية الدوري عن ابن معني " :شرحبيل بن
مسلم ثقة " ،155وقال الذهيب يف الكاشف " :وثّقه أمحد
وضعفه ابن معني ".156
وغريهّ ،

قلت :ما ذكره احلافظ يف التقريب أقرب إىل حال

املثال الثالث :عبد اهلل بن رجاء الغ ّداين
يف التقريب " :صدوق يهم قليالً " 162.ويف الفتح " :بصري
163
ثقة ".

قلت :مل َأر تفسرياً لتضعيف ابن معني فيقدم عليه
من وثق ،وقد جاء عنه التوثيق يف رواية أخرى ،لذا فما جاء
يف الفتح أوىل ،وقد وجدت نفس حكم احلافظ عند العيين يف
" مغاين األخيار ".157

قال حيىي بن معني :كان شيخاً صدوقاً ،ال بأس به.
وقال أيضاً :كثري التصحيف ،وليس به بأس .وقال عمرو بن
علي :صدوق ،كثري الغلط والتصحيف ليس حبجة .وقال عبد
الرمحن بن أيب حامت :سئل أبو زرعة عنه ،فجعل يثين عليه،
وقال :حسن احلديث عن إسرائيل .وقال أبو حامت :كان ثقة
رضى .وقال علي ابن املديين :اجتمع أهل البصرة على عدالة

املثال الثاين :عامر بن عبد الواحد األحول

 .152العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.2771 ،

 . 158العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.3103 ،

 . 154املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،12ص.431

 . 160املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،14ص.66

 .159العسقالين ،فتح الباري ،ج ،9ص.384

 . 153العسقالين ،فتح الباري ،ج ،9ص.372

 . 156الذهيب ،الكاشف ،ج ،1ص .483وانظر الذهيب ،املغين ج،1
ص ،296وتاريخ اإلسالم ج ،3ص .431وانظر :البخاري ،التاريخ

 . 161البسيت ،الثقات ،ج ،5ص .193وانظر :البخاري ،التاريخ
الكبري ،ج ،6ترمجة ،2977والرازي ،واجلرح والتعديل ،ج ،6ص،326
والعجلي ،الثقات ،ص.244

 . 155ج ،4ص.428

الكبريج ،2ترمجة ،2281والرازي ،اجلرح والتعديل ،ج ،4ص،340
والبسيت ،الثقات،ج ،4ص ،363والعجلي ،الثقات ،ص.216

 . 163العسقالين ،فتح الباري ،ج ،7ص.10

 . 162العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.3312 ،

 . 157ج ،3ص.522
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رجلني :أيب عمر احلوضي ،وعبد اهلل بن رجاء .وقال النسائي:
عبد اهلل بن رجاء املكي ،والبصري كالمها ليس هبما بأس.
164
وذكره ابن حبان يف كتاب "الثقات" ".
مفسر.
ّ

مفسر ،وكالم احلافظ يف التقريب أقرب
قلت :اجلرح ّ
إىل حال الراوي.
الوراق.
املثال اخلامس :مطر بن طهمان ّ

قلت :ما ذكره احلافظ يف التقريب أدق ،ألن اجلرح

169

يف التقريب " :صدوق ،كثري اخلطأ " .ويف الفتح " :فرواه
عامر األحوال ومطر الوراق وعبد الرمحن بن احلارث ..واألربعة
170
ثقات ،وأحاديثهم يف السنن ".

املثال الرابع :عبد اهلل بن سعيد الفزاري موالهم املدين
يف التقريب " :صدوق رمبا وهم " 165.ويف الفتح" :
166
وهو مدين ثقة ".

قال أبو طالب :سألت أمحد بن حنبل عن مطر
الوراق فقال :كان حيىي بن سعيد يضعف حديثه عن عطاء،
وقال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل :سألت أيب عن مطر الوراق،
فقال :كان حيىي بن سعيد يشبه حديث مطر الوراق بابن أيب
ليلى يف سوء احلفظ قال عبد اهلل :فسألت أيب عنه ،فقال :ما
أقربه من ابن أيب ليلى يف عطاء خاصة ،وقال :مطر يف عطاء
ضعيف احلديث قال عبد اهلل :قلت ليحىي بن معني :مطر
الوراق؟ فقال :ضعيف يف حديث عطاء بن أيب رباح .وقال
إسحاق بن منصور عن حيىي بن معني ،وأبو زرعة :صاحل .زاد
أبو زرعة :روايته عن أنس مرسلة مل يسمع من أنس شيئاً .وقال
عبد الرمحن بن أيب حامت :قلت أليب :مسع من حفصة؟ فقال:
ممن هو أكرب من حفصة ،وقال أيضاً :سألت أيب عنه ،فقال:
هو صاحل احلديث أحب إيل من عقبة األصم ،ومن سليمان
بن موسى األشدق وكان أكرب أصحاب قتادة سناً مطر مث
هشام مث شعبة .وقال النسائي :ليس بالقوي .وذكره ابن حبان

قال أمحد بن حنبل :ثقة ثقة .وقال أيضاً :ثقة
مأمون .وقال حيىي بن معني :ثقة .وقال أبو حامت :ضعيف
احلديث .وقال أبو بكر بن خالد الباهلي :سألت حيىي بن
سعيد عنه ،فقال :كان صاحلاً ،تعرف وتنكر .وقال زيد بن
أخرم ،عن عبد اهلل بن داود :رأيت عبد اهلل بن سعيد وما
يبكي ،مث رأيته يبكي .وقال أبو عبيد اآلجري :سئل أبو داود
عن عبد اهلل بن سعيد بن أيب هند ،فقال :ثقة ،حيىي روى عنه
ومل يرفعه كما رفعه غريه ،روى عنه حيىي"نعمتان مغبوط فيهما
كثري من الناس"مل يسنده .وروى عنه مالك كالماً .وقال
النسائي :ليس به بأس .وذكره ابن حبان يف كتاب "الثقات"،
168
وقال :خيطئ " 167.وقال العجلي " :ثقة".

 . 164املزي ،هتذيب الكمال،ج ،14ص .499 - 498وانظر:

 . 168العجلي ،الثقات ،ج ،1ص .258وانظر ترمجته :ابن معني ،تاريخ

البخاري ،التاريخ الكبري ،ج ،5ترمجة ،250والرازي ،اجلرح والتعديل،
ج ،5ص ،55والبسيت ،الثقات ،ج ،8ص ،341والذهيب ،امليزان ،ج،2
ترمجة3409

الدوري ،ج ،2ص ،310والشيباين ،العلل ،ج ،1ص ،130والبخاري
التاريخ الكبري ،ج ،5ترمجة  ،300والرازي ،اجلرح والتعديل ،ج،5
ترمجة ،335والبسيت ،الثقات ،ج ،7ص ،12والعسقالين ،هتذيب
التهذيب ،ج ،5ص.239

 . 165العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.3358 ،

 . 169العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة6699 ،

 .166العسقالين ،فتح الباري ،ج ،7ص.511

 . 170العسقالين ،فتح الباري ،ج ،9ص.384

 . 167املزي ،هتذيب الكمال،ج ،15ص.40 -39
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يف كتاب "الثقات" " 171.وقال ابن سعد " :من أهل خراسان،
172
وكان فيه ضعف يف احلديث ".

ثانياً :من قال عنه في التقريب ذلك ،وقال عنه في الفتح:

قلت :توثيق احلافظ ملطر يف الفتح غريب ،والصواب واضح مبا
يف التقريب.

وحتت هذا النوع وجدت مخسة أمثلة:

ضعيف ونحوه

املثال األول :بكر بن خنيس الكويف
يف التقريب " :صدوق له أغالط " 176.ويف الفتح:
177
" ضعيف ".

املثال السادس :معاذ بن هشام الدَّستوائي
يف التقريب ":صدوق رمبا وهم ".
174
صاحب غرائب ".

173

ويف الفتح " :ثقة

قال ابن معني :صاحل ،ال بأس به .إال إنه يروي عن
ضعفاء ،ويكتب من حديثه الرقاق ،وعن حيىي أيضاً :ليس
بشيء .وقال أبو حامت :سألت علي بن املديين عنه ،فقال:
للحديث رجال .وقال حممد بن عبد اهلل بن عمار املوصلي:
ليس مبرتوك .وهو شيخ صاحب غزو.وقال أمحد بن صاحل
املصري ،وعبد الرمحن بن يوسف بن خراش ،والدارقطين:
مرتوك .وقال عمرو بن علي ،ويعقوب بن شيبة السدوسي،
والنسائي :ضعيف .زاد يعقوب :وكان يوصف بالعبادة والزهد.
وقال النسائي يف موضع آخر :ليس بالقوي .وقال عبد الرمحن
بن أيب حامت :سئل يب عنه ،فقال :كان رجاال صاحلا غزاء
وليس بقوي يف احلديث .قلت :هو مرتوك احلديث؟ قال :ال
يبلغ به الرتك .وقال أبو داود :ليس بشيء .وذكره يعقوب بن
سفيان يف باب"من يرغب يف الرواية عنهم" :وكنت أمسع
أصحابنا يضعفوهنم .وقال إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين :كان
يروي كل منكر ،وكان ال بأس به يف نفسه .وقال أبو أمحد بن

قال حيىي بن معني :صدوق ،وليس حبجة .وقال أبو
عبيد اآلجري :قلت أليب داود :معاذ بن هشام عندك حجة؟
قال :أكره أن أقول شيئا ،كان حيىي ال يرضاه ،وقال أبو عبيد:
ال أدري من حيىي ،حيىي بن معني :أو حيىي القطان ،وأظنه حيىي
القطان .قال أبو أمحد بن عدي :وملعاذ بن هشام عن أبيه عن
قتادة حديث كثري ،وملعاذ عن غري أبيه أحاديث صاحلة ،وهو
رمبا يغلط يف الشيء بعد الشيء ،وأرجو أنه صدوق .وذكره
175
ابن حبان يف كتاب "الثقات".
قلت :الذي ذكره احلافظ يف التقريب أقرب إىل
وصف حال الراوي.

 . 175املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،28ص .143 - 141وانظر ترمجته:

 . 171املزي ،هتذيب الكمال،ج ،28ص.54-53

 . 172ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،9ص .253وانظر ترمجته :ابن
معني ،تاريخ الدوري ،ج ،2ص ،568و البخاري ،التاريخ الكبري،7 ،
ترمجة ،1752والرازي ،اجلرح والتعديل ،ج ،8ص ،287والبسيت،

ابن معني ،تاريخ الدوري ،ج ،2ص ،572والبخاري التاريخ الكبري،
ج ،7ترمجة  ،1572والرازي ،اجلرح والتعديل ،ج ،8ترمجة،1133
والبسيت ،الثقات ،ج ،9ص ،176والعسقالين ،هتذيب التهذيب،
ج ،10ص.196

الثقات ،ج ،5ص ،435واجلرجاين ،الكامل ،ج ،8ص.134

 . 176العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.739 ،

 .173العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.6742 ،

 . 177العسقالين ،فتح الباري ،ج ،8ص.139

 . 174العسقالين ،فتح الباري ،ج ،7ص.423
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قط إال يقول :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل
أكرب ،إال أن يكون يصلي أو حيدثنا " 181.وقال ابن سعد" :
182
ضعيف ".

عدي :وهو ممن يكتب حديثه .وحيدث بأحاديث مناكري عن
قوم ال بأس هبم ،وهو يف نفسه رجل صاحل .إال أن الصاحلني،
يشبه عليهم احلديث ،ورمبا حدثوا بالتوهم ،وحديثه يف مجلة
178
حديث الضعفاء ،وليس ممن حيتج حبدثه ".

وقال ابن عدي " :وقلما رأيت يف حديثه منكرا ،قد
جاوز احل ّد إذا روى عنه ثقة ،وقد أمجعوا على ضعفه ،إال أنه
183
مع ذلك يكتب حديثه ".

أحسن أبو حامت وابن عدي يف وصف حال
قلت:
َ
بك ٍر ،وما ذكره احلافظ يف الفتح أوىل ال سيما وأن جترحيه
مفسر .فهو من أهل الصالحية االعتبارية ال االختبارية.
ّ

قلت :يظهر من جمموع كالم العلماء يف حبة أنه
ضعيف ،صاحل لالعتبار ،فالذي يف الفتح أقرب إىل واقع حال
الراوي .واهلل أعلم.

املثال الثاين :حبّة بن ُجوين العَُرين
يف التقريب " :صدوق له أغالط " 179.ويف الفتح:
180
" ضعيف ".

املثال الثالث :عبد اهلل بن بديل بن ورقاء
يف التقريب " :صدوق خيطيء " 184.ويف الفتح " :ضعيف
185
".

قال حيىي بن معني :قد رأى الشعيب رشيد اهلجري،
وحبة العرين ،واألصبغ بن نباتة ،وليس كلهم شيئاً .وقال أيضاً:
حبة العرين ليس بثقة .وقال إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين :غري
ثقة .وقال عبد الرمحن بن يوسف بن خراش :ليس بشيء.
وقال النسائي :ليس بالقوي .وقال صاحل بن حممد البغدادي:
حبة العرين من أصحاب علي ،شيخ ،وكان يتشيع ،ليس هو
مبرتوك ،وال ثبت ،وسط .وقال أمحد بن عبد اهلل العجلي:
كويف ،تابعي ،ثقة .وقال سلمة بن كهيل :ما رأيت حبة العرين

قال ابن معني :صاحل .وقال ابن عدي :له أحاديث
مما تنكر عليه الزيادة يف متنه أو إسناده .وذكره ابن حبان يف
الثقات " 186.وقال الدارقطين " :ضعيف احلديث " 187.وقال
188
الذهيب " :فيه ضعف ،غمزه الدارقطين".

 . 178املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،4ص 209ـ  .211وانظر ترمجته:

ص ،235والبسيت ،اجملروحني ،ج ،1ص ،267والعسقالين ،هتذيب
التهذيب ،ج.177 ،2

البخاري ،التاريخ الكبري ،1 ،2،ص ،89والرازي ،اجلرح والتعديل،2 ،
ص ،384واملعرفة ليعقوب ،والبسيت ،اجملروحني ،ج ،1ص،195
واجلرجاين ،الكامل ج ،2ص.191

 . 184العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.3224 ،
 .185العسقالين ،فتح الباري ،ج ،4ص.274

 .179العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.1081 ،

 . 186املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،14ص326

 . 180العسقالين ،فتح الباري ،ج ،9ص.243

 . 187الدارقطين ،املؤتلف واملختلف ،ج ،1ص ،167حتقيق :موفق بن
عبد اهلل بن عبد القادر ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ط1406 ،1هـ

 . 181املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،5ص 352ـ .353

 . 188الدارقطين ،املغين ،ج ،1ص .332وانظر ترمجته :البخاري ،التاريخ
الكبري ،ج ،5ترمجة ،127والرازي ،اجلرح والتعديل ،ج ،5ص،15

 . 182ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،8ص.297

 . 183اجلرجاين ،الكامل ،ج ،3ص .353وانظر ترمجته :البخاري،
التاريخ الكبري ،ج ،3ترمجة ،322والرازي ،اجلرح والتعديل ،ج،3
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قلت :األقرب يف وصف الراوي ما ورد يف الفتح،
وإن كان ال يبعد ما ذكره يف التقريب ،فاملعىن قريب بينهما.

قال أمحد بن حنبل :تركه حيىي بن سعيد بأخرة .ويف
رواية أخرى :ليس بشيء .ويف رواية ثالثة :روى عن نافع
أحاديث مناكري ،قال :فقلت له :أراه حسن احلديث ،فقال:
إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة .وقال حيىي بن معني:
كان حيىي بن سعيد يضعفه .ويف رواية :ثقة صاحل .ويف رواية
ثالثة :ليس به بأس .ويف رابعة :ثقة حجة .وقال أبو حامت:
يكتب حديثه وال حيتج به .وقال النسائي :ليس بالقوي .وقال
أبو أمحد بن عدي :يروي عنه الثوري ،ومجاعة من الثقات،
ويروي عنه ابن وهب نسخة صاحلة ،وهو كما قال ابن معني:
198
ليس حبديثه بأس ،وهو خري من أسامة بن زيد بن أسلم ".

وقال ابن حجر " :وقال مسلمة :صاحل .وقال الدارقطين :ليس
بقوي .وقال ابن عدي :يشبه أن يكون الذي روى عنه
195
البخاري هو ابن بنت أزهر .يعين :الذي بعدي ".

وقال الذهيب " :صدوق ،قوي احلديث ،أكثر مسلم
إخراج حديث ابن وهب عنه ،ولكن أكثرها شواهد ومتابعات،
199
والظاهر :أنه ثقة."..

قلت :وجه التعارض بني القولني ،أن القول األول
يف الصالحية االختبارية ،بينما القول الثاين يف الصالحية
االعتبارية ،وما يف التقريب أوىل.

قلت :اخلالف يف أسامة واضح بني اإلمامني أمحد
وابن معني ،وقد مال ابن عدي إىل ابن معني ،وقد مال أبو
حامت والنسائي إىل أمحد ولو نسبياً ،ويظهر يل أن ما ذكره
احلافظ يف التقريب أوىل .واهلل أوىل.

املثال الرابع :بشر بن آدم بن يزيد
يف التقريب" :صدوق ،فيه لني" 189.ويف الفتح" :
190
فيه مقال ".
قال أبو حامت " :ليس بقوي " .191.وقال النسائي:
" ال بأس به " 192.وذكره ابن حبان يف الثقات 193.وقال
194
الذهيب " :صدوق".

املثال اخلامس :أسامة بن زيد الليثي

ثالثاً :من قال فيه في التقريب " :صدوق ،له خطأ كبير"،

يف التقريب " :صدوق يهم " 196.ويف الفتح " :سيء احلفظ
197
".

وقال عنه في الفتح" :صدوق في حفظه شيء ":

 . 194الذهيب ،الكاشف ،ج ،1ص.267

والبسيت ،الثقات ،ج ،7ص ،21واجلرجاين ،الكامل ،ج ،5ص،358
والعسقالين ،هتذيب التهذيب ،ج ،5ص.155

 . 195اجلرجاين ،الكامل يف الضعفاء ،ج ،2ص ،174والقسطالين،
هتذيب التهذيب ،ج ،1ص.442

 . 189العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.675 ،
 .190العسقالين ،فتح الباري ،ج ،3ص.310

 . 196العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.317 ،

 . 191الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج ،2ص.351

 . 197العسقالين ،فتح الباري ،ج ،3ص.310

 . 193البسيت ،الثقات ،ج ،8ص.144

 .199الذهيب ،ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق ،ص.41

 . 192اخلزرجي ،اخلالصة ،ج ،1ص.48

 . 198املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،2ص 249ـ  ،250بتصرف.
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وقد وجدت مثاالً واحداً على ذلك :فضيل بن سليمان
النمريي:

أوالً :من قال عنهم في التقريب " مقبول " ،وقال عنهم
في الفتح ":ثقة ":

يف التقريب " :صدوق له خطأ كثري" 200.وذكره يف
الفتح مرتني :األوىل " :وفضيل بن سليمان راويه عن منصور،
وإن كان يف حفظه شيء " 201.والثانية " :صدوق ،يف حفظه
202
شيء ".

وقد وجدت عليها سبعة أمثلة:
املثال األول :شجاع بن الوليد البخاري أبو الليث.
يف التقريب " :مقبول " 204.ويف الفتح " :ثقة ،من
205
أقران البخاري ،ومسع قبله قليالً ".

قال ابن معني :ليس بثقة .وقال أبو زرعة :لني
احلديث ،روى عنه علي بن املديين وكان من املتشددين .وقال
أبو حامت :يكتب حديثه ،ليس بالقوي .وقال أبو عبيد
اآلجري :سألت أبا داود عن الفضيل بن سليمان النمريي،
فقال :كان عبد الرمحن بن مهدي ال حيدث عنه .قال :مسعت
أبا داود يقول ذهب فضيل بن سليمان والسميت إىل موسى
بن عقبة فاستعارا منه كتابا فلم يرداه .وقال النسائي :ليس
203
بالقوي ،وذكره ابن حبان يف الثقات ".

قلت :نظرت يف كتب الرجال فما وجدت أحداً وثقه
أو ضعفه ،وأغلب الكالم فيه :روى عن،وروى عنه ،وال شيء
206
بعدها.
ففي الكاشف " :شجاع بن الوليد أبو الليث البخاري عن
عبد الرزاق ،وعبيد اهلل بن موسى ،وعنه البخاري ،وسهل بن
شاذويه " 207.فما أدري وجه توثيقه يف الفتح؟؟
املثال الثاين :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق

قلت :ما ذكره احلافظ يف التقريب أقرب إىل حاله.

يف التقريب " :مقبول " 208.ويف الفتح " :وهو ثقة،
209
ما له يف البخاري غري هذا احلديث ".

المبحث الرابع :الرواة الذين قال عنهم في التقريب" :
مقبول " ،وخالف ذلك في الفتح:

حكم احلافظ على جمموعة من الرواة بـ :مقبول ،بينما وجدناه
خالف ذلك يف الفتح ،وقد تنوعت هذه املخالفة ،كما يأيت:

 . 205العسقالين ،فتح الباري ،ج ،7ص.456

 . 200العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.4515 ،

 . 206انظر :املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،12ص ،388والعسقالين،
هتذيب التهذيب ،ج ،4ص.314

 . 201العسقالين ،فتح الباري ،ج ،10ص.376
 . 202املصدر السابق ،ج ،11ص.231

 . 203املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،23ص ،271وانظر :الرازي ،اجلرح

 . 207ج ،1ص.480

والتعديل ،ج ،2ترمجة  ،409البسيت ،الثقات ،ج ،9ص،10
والعسقالين ،هتذيب التهذيب ،ج ،8ص.291 – 290

 . 209العسقالين ،فتح الباري ،ج ،10ص.97

 . 208العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.3425 ،

 . 204العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.2751 ،
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قال العجلي" :ثقة" 210.وذكره ابن حبان يف
الثقات ،211وقال الذهيب " :ثقة " 212.وذكره ابن أيب حامت
213
يف اجلرح والتعديل ،ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال.

بعضهم بينه وبني ابن كثري املكي املقريء .وحبثت
وقد خلَط ُ
عن توثيق ابن املديين والنسائي له ،فلم أجد ،ولذا فالذي أميل
ما ذكره يف التقريب.

وهلذا فما ذكره يف التقريب أوىل ،وأقرب إىل حال
صرح بتوثيقه ،أو حىت دون ذلك.
الراوي ،إذ مل أجد َمن ّ

املثال الرابع :عمر بن عبد اهلل بن الزبري األسدي املدين
يف التقريب ":مقبول " 220.ويف الفتح ":وهو مدين ثقة قليل
221
احلديث ،ما له يف البخاري إال هذا احلديث".

املثال الثالث :عبد اهلل بن كثري السهمي
يف التقريب " :مقبول " 214.ويف الفتح " :ثقة ".

215

قال ابن سعد ":وقد كان كبرياً ...وكان قليل
احلديث " 222.وقال الذهيب " :وكان ثقة خياراً " 223.وذكره
224
ابن حبان يف الثقات.

قال الذهيب " :وثّقه علي بن املديين وغريه ...وثّقه النسائي
" 216.ولكنه خالف ذلك يف امليزان " :فعبد اهلل بن كثري
السهمي :ال يعرف إال من رواية ابن جريج عنه ،وما رأيت
أحداً وثّقه ؛ ففيه جهالة " 217.وذكره ابن حبان يف الثقات،
218
وقال يف مشاهري علماء األمصار " :من خيار أهل مكة ".

أورد له البخاري ومسلم حديثاً واحداً عن جده عن
عائشة(:طيبت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيدي بذريرة
225
يف حجة الوداع.) ..

أورد له مسلم حديثاً واحداً ،باب ما يقال عند دخول القبور
والدعاء ألهلها( ،219يف املتابعات)

قلت :مل أجد يف األقدمني كالماً فيه إال ما جاء عن ابن سعد؛
وهو كالم حمتمل ؛ وذ ْكر ابن حبان يف الثقات ،وما رأيت أحداً

 . 210العجلي ،الثقات ،ج ،2ص.44

 . 219مسلم ،مسلم بن احلجاج ،املسند الصحيح ،ج  ،2ص،669
ح ،974احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت.

 . 211البسيت ،الثقات ،ج ،5ص.10

 . 212الذهيب ،الكاشف ج ،1ص.567

 . 220العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.4931 ،

 . 213ج ،7ص.299

 .221العسقالين ،فتح الباري ،ج ،10ص.371

 . 214العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.3549 ،

 .222ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج،5ص .376

 . 215العسقالين ،فتح الباري ،ج ،4ص.429

 .223الذهيب ،تاريخ اإلسالم ،ج ،3ص115

 . 216الذهيب ،تاريخ اإلسالم ،ج ،3ص.264

 . 224البسيت ،الثقات ،ج ،7ص.166

 . 217ج ،2ص.474

 . 225البخاري ،اجلامع الصحيح ،ج ،7ص ،80ح ،5930باب
َّ
الذ ِريرة ( يف حديث الباب ) ،ومسلم املسند الصحيح ،ج2ص،847 ،

 . 218البسيت ،الثقات ،ج ،7ص ،53ومشاهري علماء األمصار ج ،1
ص .232وانظر ترمجته :البحاري ،التاريخ الكبري ،ج ،5ترمجة،567
والرازي ،اجلرح والتعديل ،ج ،5ترمجة ،673واملزي ،هتذيب
الكمال،ج ،15ص.464

ح ،1189باب الطيب للمحرم عند اإلحرام ( يف املتابعات )
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صرح بتوثيقه قبل الذهيب ،ولكن ذكر البخاري له يف حديث
الباب يرفع شأنه ،فامليل إىل حتسني حديثه أوىل .واهلل أعلم.

يف التقريب ":مقبول" .ويف الفتح" :وهو مدين ثقة ،قليل
َّ 232
احلديث" 231.ويف ":وهو قليل احلديث ،موثق".

املثال اخلامس :يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود.

ذكره ابن حبان يف الثقات ،233وقال احلاكم :قلت
234
للدارقطين معن بن حممد الطفاوي؟ قال ثقة.

يف التقريب " :مقبول ".
التابعني ".

226

ويف الفتح " :ثقة ،من صغار

أورد له البخاري ثالثة أحاديث 235.قلت :هذا يؤيد
ما يف الفتح ،التحسني على أقل أحواله .واهلل أعلم.

ذكره ابن حبان يف الثقات 227.وقال الذهيب " :ثقة
" 228.وقال اخلزرجي " :موثّق " 229.وقد روى له مسلم
230
حديثني.

كي
املثال السابع :يزيد بن أيب َكبشة َّ
السك َ
ْس ّ
يف التقريب " :مقبول " 236.ويف الفتح " :وهو ثقة ،ويل خراج
السند لسليمان بن عبد امللك ،ومات يف خالفته ،وليس له يف
ِّ
237
البخاري ذكر إال يف هذا املوضع ".

قلت :مل أجد كالماً يف ترمجته إال ما رأيت ،ولكن
إخراج مسلم له يف الباب يقوي أمره ،وقد يكون ما يف الفتح
أوىل.

قال البخاري ،وأبو حامت :عريف السكاسك .وذكره
ابن حبان يف كتاب الثقات .وذكره اهليثم بن عدي يف تسمية
238
من ويل العراق ومجع له املصران ".

املثال السادس :معن بن حممد بن معن الغفاري

 . 226العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.7830 ،

 . 235األول :ج ،1ص ،18ح ،39باب الدين يسر (يف حديث
الباب) لكن كرره يف ثالثة مواضع من غري طريقه (ح ،5673

 . 228الذهيب ،الكاشف ،ج ،2ص.394

 .)6463،7235والثاين:ج ،7ص ،95ح ،5985باب من بسط له
يف الرزق بصلة الرحم (يف الباب) .والثالث :ج ،7ص ،220ح،6419
لكن
باب من بلغ ستني سنة ،فقد أعذر اهلل إليه يف العمر(يف الباب) ّ
البخاري قال عقبه " :تابعه أبو حازم،وابن عجالن،عن املقربي ".
وانظر ترمجته :البخاري ،التاريخ الكبري ،ج ،7ترمجة ،1699والرازي،
اجلرح والتعديل ،ج ،8ص ،277والذهيب ،الكاشف ،ج ،2ص،284
والعسقالين ،هتذيب التهذيب،ج ،10ص.253

 . 227البسيت ،الثقات ،ج ،5ص.552
 . 229اخلزرجي ،اخلالصة ،ص439

 .230األول :عن الشريد بن سويد ،ج ،4ص ،1767ح ،2255كتاب
الشعر (يف املتابعات) .والثاين :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،ج،4
ص2258ـ  ،2260ح ،2940باب يف خروج الدجال ومكثه يف
األرض ،ونزول عيسى وقتله إياه( ..يف حديث الباب) لكن أتبعه
مبتابعات داخل الباب.

 . 236العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.7765 ،

 . 231العسقالين ،فتح الباري ،ج ،14ص.94

 . 237العسقالين ،فتح الباري ،ج ،6ص.136

 . 232املصدر السابق ،ج ،10ص.415

 . 238املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،32ص .228انظر ترمجته :البخاري،
التاريخ الكبري ،8 ،ترمجة ،3312والرازي ،اجلرح والتعديل ،ج،9
ص ،286والبسيت ،الثقات ،ج ،5ص.544

 . 233البسيت ،الثقات ،ج ،7ص.490

 . 234الذهيب ،سؤاالت احلاكم للدارقطين،رقم .472
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يف التقريب " :مقبول " 245.ويف الفتح " :مسلمة أدرك بعض
246
الصحابة ،وهو صدوق ".

قلت :أورده البخاري يف صحيحه ؛فقال يف أثناء
سنده ":مسعت أبا بردة ،واصطحب هو ويزيد بن أيب كبشة يف
سفر ،فكان يزيد يصوم يف السفر ،فقال له أبو بردة :مسعت
أبا موسى مراراً " 239.فنرى أنه ال عالقة له بسلسلة السند.
وما ذكر به يزيد يف كتب الرتاجم ،ال يؤهله للتوثيق ،لذا ؛ فما
ذكره يف التقريب هو الصواب .واهلل أعلم.

قال الزبري بن بكار :كان من رجاهلم ،وكان يلقب
اجلرادة الصفراء ،وله آثار كثرية يف احلروب ونكاية يف الروم.
وذكره عبد اهلل بن عياش اهلمداين فيمن ويل العراق ومجع له
املصران .وقال غريه :كانت داره بدمشق عند باب اجلامع
القبلي ،وويل املوسم يف أيام الوليد ،وغزا الروم غزوات ،وحاصر
القسطنطينية ،وواله أخو يزيد بن عبد امللك إمرة العراقني ،مث
247
عزله ،وويل أرمينية ".

ثانياً :من قال عنهم في التقريب ":مقبول " ،وقال عنهم
في الفتح " :صدوق ".
وقد وجدت على ذلك مثالني:

قلت :املدح الذي ناله مسلمة كان بسبب جهاده
وبسالته ،وحسن إمارته ،ومل َأر من مدحه يف الرواية إال ذكر
ابن حبان له يف الثقات ،248وال يكفيه ذلك كي يصبح
صدوقاً ،فما قاله يف التقريب أوىل.

املثال األول :بالل بن مرداس الفزاري املصيصي
يف التقريب " :مقبول " 240.ويف الفتح " :بالل وهو ابن
مرداس الفزاري :شيخ كويف أخرج له أبو داود ،وهو صدوق،
241
ال بأس به".

المبحث الخامس :الرواة الذين قال عنهم في التقريب "
ضعيف " وخالف ذلك في الفتح:

ذكره ابن حبان يف الثقات.242
وقال يف

أطلق احلافظ مصطلحي " :ضعيف " أو " لني احلديث "،
وخالف ذلك يف الفتح ،وكانت املخالفة ؛ كما يلي:

قلت :بناء على ما سبق ال يرتفع حال الراوي إىل
الصدوق ،وما جاء يف التقريب هو الصواب .واهلل أعلم.

أوالً :من قال عنهم في التقريب" ضعيف " ،وضعفهم جداً
في الفتح ،وقد بلغوا خمسة أمثلة:

املثال الثاين :مسلمة بن عبد امللك بن مروان

مرة
املثال األول :عمر بن عبد اهلل بن يعلى بن ّ

 . 239ج ،4ص ،20ح.2996

 . 244ج ،1ص.352

وقال الذهيب " :وكان أمرياً جواداً ".
244
امليزان " :ال يصح حديثه ،حكاه األزدي ".

243

 .240العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.783 ،

 . 245العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.6660 ،

 .242البسيت ،الثقات ،ج ،6ص.92

 . 247املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،27ص.563

 . 246العسقالين ،فتح الباري ،ج ،10ص.613

 .241العسقالين ،فتح الباري ،ج ،11ص.263

 . 248ج ،7ص.490

 .243الذهيب ،الكاشف ،ج ،1ص.277
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يف التقريب ":ضعيف" 249.ويف الفتح ":وهو من رواية عمر
250
بن عبد اهلل بن يعلى بن مرة ،وهو ضعيف جداً".
قال البخاري " :يتكلمون فيه ".

مسألة الشرب ،فقال الساجي ":كان زائدة ال يرى شرب ما
يسكر ،فأحسبه رآه يشرب شيئًا من هذه األنبذة اليت هي عند
255
ممن يراها حر ًاما مخر".

251

الربذي
املثال الثاين :موسى بن عبيدة َّ

قال أمحد بن حنبل :ضعيف احلديث .وكذلك قال
حيىي بن معني ،وأبو حامت ،والنسائي .زاد أبو حامت :منكر
احلديث .وقال عثمان بن سعيد الدارمي  ،عن حيىي :ليس
بشيء .وقال عبد الرمحن بن أيب حامت عن أيب زرعة :ليس
بقوي .قيل له :فما حاله؟ قال :أسأل اهلل السالمة .وقال جرير
بن عبد احلميد يقول :كان عمر بن يعلى بن منبه الثقفي
يشرب اخلمر .وقال الدارقطين :مرتوك " 252.وقال الذهيب" :
253
ضعفوه ".
ّ

256

يف التقريب " :ضعيف ،ال سيما يف عبد اهلل بن دينار".
لكن فيه موسى بن عبيدة ،وهو شديد الضعف،
ويف الفتحْ " :
257
فال حجة فيما تفرد به ".
اختلف العلماء يف تضعيفه أو أش ّد؛ فأمحد ،وابن
معني ضعّفاه جداً ،والنسائي وغريه ضعّفوه فحسب ،وقد
خلّص حاله يعقوب بن شيبة فقال " :صدوق ،ضعيف احلديث
جداً ،ومن الناس من ال يكتب حديثه لوهائه ،وضعفه ،وكثرة
اختالطه ،وكان من أهل الصدق " 258.وقال الذهيب" :
259
مشهور ،ضعّفوه ،وقال أمحد :ال حيل الرواية عنه ".

وقال أبو الفضل بن طاهر املقدسي :ليس بشيء.
وقال أمحد بن صاحل العجلي :كويف ثقة ،وذكره أبو العرب وابن
شاهني والعقيلي وابن اجلارود يف " مجلة الضعفاء " .وقال
املروذي :ذكره أمحد فلم يرضه .وقال اجلوزقاين يف كتاب "
املوضوعات " تأليفه :منكر احلديث .وذكره ابن خلفون يف
254
كتاب " الثقات " وقال :هو عندي ممن يكتب حديثه ".

قلت :ملخص ذلك أنه ضعيف عند اجلمهور،
وبعضهم ضعفه جداً ،ولذا فكالم احلافظ له ما يؤيده يف كال
الكتابني ،وإن كان اجلمهور على ما يف التقريب ،واهلل أعلم.
املثال الثالث :ناصح بن عبد اهلل التميمي.

قلت :األقرب إىل حاله الضعف فهو صاحل لالعتبار،
ال عدم الصالحية والضعف الشديد .وقد تأول بعض العلماء

 .254مغلطاي ،مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل املصري ،إكمال هتذيب
الكمال ،ج ،10ص ،84 – 83احملقق :أبو عبد الرمحن عادل بن حممد
 أبو حممد أسامة بن إبراهيم ،الناشر :الفاروق احلديثة للطباعة والنشر،ط 1422 ،1:هـ  2001 -م

 . 249العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.4933 ،
 .250العسقالين ،فتح الباري ،ج ،11ص.595

 . 251البخاري ،حممد بن إمساعيل ،الضعفاء ،ص ،96حتقيق :أبو عبد
اهلل أمحد بن إبراهيم أيب العينني ،مكتبة ابن عباس ،مسنود ،مصر ،ط،1
2005م

.255

املصدر السابق ،ج ،10ص.84

 .256العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.6989 ،

 . 252املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،21ص ،417وانظر :الرازي ،اجلرح

 . 257العسقالين ،فتح الباري ،ج ،3ص.22

والتعديل ،ج ،6ص.118

 .258املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،29ص.104

 . 253الذهيب ،الكاشف ،ج ،2ص ،64واملغين ،ج ،2ص.470

 . 259الذهيب ،املغين ،ج ،2ص.685
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يف التقريب " :ضعيف " 260.ويف الفتح " :ويف سندمها :ناصح
261
بن عبد اهلل ،وهو ضعيف جداً ".

ابن مصفى ،قال :حدثنا حيىي بن سعيد العطار ثقة ،فذكر عنه
حديثا .وقال أبو عبيد األجري :سألت أبا داود عنه ،فقال:
جائز احلديث .وقال أبو بكر بن خزمية :ال حيتج حبديثه .وقال
الدارقطين :ضعيف.وقال أبو أمحد بن عدي :له كتاب مصنف
يف " حفظ اللسان" ،حدثنا بالكتاب أمحد بن حممد بن عنبسة
عن أيب التقى هشام بن عبد امللك ،عن حيىي بن سعيد هذا،
ويف ذلك الكتاب أحاديث ال يتابع عليها ،وهو بني الضعف
266
".

" قال حيىي بن معني :صاحب مساك ،ليس بثقة ،وقال مرة:
ليس بشيء .وقال عمرو بن علي :مرتوك احلديث ،روى عن
مساك أحاديث منكرة .وقال البخاري :منكر احلديث .وقال
أبو داود :ليس بشيء .وقال الرتمذي :ليس بالقوي عند أهل
احلديث .وقال النسائي :ضعيف " 262.وقال الذهيب" :
263
ضعفوه ".
ّ

وقال ابن حبان " :كان ممن يروي املوضوعات عن
األثبات ،واملعضالت عن الثقات ،ال جيوز االحتجاج به وال
الرواية عنه إال على سبيل االعتبار ألهل الصنعة " 267.ومع
ذلك قال الذهيب " :اإلمام احملدث الصدوق ،أبو زكريا
268
األنصاري احلمصي ".

قلت :يظهر أن مجهور العلماء على التضعيف الشديد ،وعلى
رأسهم البخاري وابن معني وأبو داود ،لذا فما يف الفتح أوىل.
واهلل اعلم.
املثال الرابع :حيىي بن سعيد العطار احلمصي.

قلت :نرى اختالفاً يف درجة العطار بني موثق،
ومضعف جداً ..واألكثر على التضعيف ،فكال
مضعف،
ّ
ّ
الكتابني هناك من يشهد له ،وإن كانت ك ّفة التقريب أرجح.

يف التقريب " :ضعيف " 264 .ويف الفتح " :والعطار ضعيف
265
جداً ".
قال حممد بن عوف احلمصي :مسعت حيىي بن معني.
يضعف حيىي بن سعيد العطار صاحبنا ،وذكر أنه أخرج كتبه،
وأنه روى أحاديث منكرة .وقال عثمان بن سعيد الدارمي:
قلت ليحىي بن معني :حيىي بن سعيد العطار احلمصي؟ قال:
ليس بشيء .وقال إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين ،وأبو جعفر
العقيلي :منكر احلديث .وقال أبو بكر بن أيب عاصم :حدثنا

املثال اخلامس :حيىي بن مسلم الب ّكاء
يف التقريب " :ضعيف ".
270
احلديث ".

269

ويف هدي الساري " :مرتوك

 . 260العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة7067 ،

 .264العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.7558 ،

 . 262املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،29ص .262بتصرف

 . 266املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،31ص.343

 .265العسقالين ،فتح الباري ،ج ،11ص.106

 . 261العسقالين ،فتح الباري ،ج ،11ص.243

 . 263الذهيب ،الكاشف ،ج ،2ص .313وانظر ترمجته :البخاري،

 . 267البسيت ،اجملروحني ،ج ،3ص.123

التاريخ الكبري،ج ،8ترمجة ،2425والضعفاء للنسائي ،ترمجة،483
والرازي ،اجلرح والتعديل ،8 ،ترمجة ،2303والبسيت ،اجملروحني ،ج،3
ص ،54والضعفاء للدارقطين ،ترمجة.537

 . 269العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.7645 ،

 . 268الذهيب ،السري ،ج ،8ص.168

 . 270العسقالين ،هدي الساري ،ص.427
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قال ابن سعد " :وكان ثقة إن شاء اهلل " 271.وقال
272
النسائي " :مرتوك احلديث ".

املطوس ،والشك يف مساع
علل :االضطراب ،واجلهل حبال أيب ّ
276
أبيه من أيب هريرة ".

قال عبيد اهلل القواريري :مل يكن حيىي بن سعيد
القطان يرضى حيىي البكاء .قال :وسألت حيىي بن معني عنه
فقال :حيىي البكاء ليس بذاك .وقال عبد الرمحن بن أيب حامت:
سألت أيب :حيىي البكاء أحب إليك أو أبو جناب؟ قال :ال
هذا وال هذا ،قلت :إذا مل يكن يف الباب غريمها أيهما أكتب
؟ قال :ال تكتب منه شيئاً .قلت ك ما قولك فيه ؟ قال :هو
شيخ.وقال :سألت أبا زرعة عن حيىي البكاء ؛ فقال :ليس
بقوي " 273.وقال الذهيب " :خمتلف فيه ،واجلمهور على
274
تضعيفه ".

قال حيىي بن معني :أبو املطوس امسه :عبد اهلل بن
املطوس ،أراه كوفياً ثقة .وقال البخاري :امسه يزيد بن املطوس.
وقال أبو حامت :ال يسمى " 277.وتناقض قول الذهيب فيه ؛
فقال يف الكاشف ،278املقتىن " :279وثّق " .بينما قال يف
280
ضعف ".
املغينّ " :
وقال احلافظ ابن حجر " :وقال أمحد :ال أعرفه ،وال
أعرف حديثه عن غريه .وقال البخاري :ال أعرف له غري
281
حديث الصيام ".
قلت :مل يعرفه أمحد ،ولكن عرفه غريه ،ومن عرف
مق ّدم على من مل يعرف ،وبالتايل ما ذكره يف التقريب مق ّدم.

ضعفوه اختلفوا يف درجة
قلت :اجلمهور الذين ّ
التضعيف ،والذي أورده يف كال الكتابني له سلف قد قال به,
وإن كان مجهور اجلمهور مبا يف التقريب.

المبحث السادس :الرواة الذين قال عنهم في التقريب
متروك ،ووصفهم بالضعف في الفتح.

ثانياً :من قال عنه في التقريب" ليّن الحديث " ،وحكم
عليه بجهالة الحال في الفتح ،وقد وجدت عليه مثاالً

من خالل النظر سفي الرواة الذين اختلف فيهم قول احلافظ،
وجدت مجاعة منهم كانوا من أصحاب الضعف الشديد ( غري
الصالحية ) وهذا يف التقريب ،بينما يف الفتح كانوا من أهل
الصالحية االعتبارية ،وقد وجدت على ذلك عشراً من األمثلة:

واحداً:

املطوس
املثال :أبو ِّ
املطوس ،يزيد ،وقيل :عبد اهلل بن ّ
يف التقريبّ " :لني احلديث " 275.ويف الفتح " :واختلف فيه
على حبيب بن أيب ثابت اختالفاً كثرياً ،فحصلت فيه ثالث

املثال األول :إبراهيم بن الفضل املخزومي

 . 271ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،9ص.244

 . 276العسقالين ،فتح الباري ،ج ،4ص.161

 . 277املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،34ص.300

 . 272النسائي ،علي بن شعيب ،الضعفاء واملرتوكون،ص .109

 . 278ج ،2ص.461

 .273الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج ،9ص ،186وانظر :املزي ،هتذيب

 . 279ج ،2ص.82

الكمال ،ج ،31ص.353

 . 274الذهيب ،املغين ،ج ،2ص.744

 . 280ج ،2ص.808

 . 275العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.8374 ،

 . 281العسقالين ،هتذيب التهذيب ،ج ،12ص.238
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يف التقريب " :مرتوك " 286.ويف الفتح " :ضعيف ".

يف التقريب " :مرتوك " 282.ويف الفتح " :وإبراهيم املخزومي
هو ابن الفضل ،ويقال :ابن إسحاق املخزومي مدين ،ضعيف،
283
ليس من شرط هذا الكتاب ".

287

قال البخاري :تركوه .وهنى أمحد عن حديثه .وقال
إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين :مسعت أمحد بن حنبل يقول :ال
حتل عندي الرواية عن إسحاق بن أيب فروة ،وقال :ما هو بأهل
أن حيمل عنه وال يروى عنه .وقال أمحد بن احلسن الرتمذي:
مسعت أمحد بن حنبل يقول :ال أكتب حديث أربعة :موسى
بن عبيدة ،وعبد الرمحن ابن زياد بن أنعم ،وجويرب بن سعيد،
وإسحاق بن عبد اهلل بن أيب فروة .وقال معاوية بن صاحل ،عن
حيىي بن معني :حديثه ليس بذاك .وقال يف موضع آخر :ال
يكتب حديثه ،ليس بشيء .وقال عبد اهلل بن شعيب
الصابوين ،عن حيىي :ضعيف .وقال إسحاق بن منصور ،عن
حيىي :ال شيء .وقال أبو داود عن حيىي :ليس بثقة .وكذلك
قال الغاليب ،عن حيىي.وقال عباس الدوري ،عن حيىي :عبد
احلكيم بن أيب فروة ،وإسحاق بن أيب فروة ،وآخر من بين أيب
فروة :هم ثقات إال إسحاق .وقال علي بن احلسن اهلسنجاين،
عن حيىي :كذاب .وكذلك قال عبد الرمحن بن يوسف بن
288
خراش ".

قال أمحد :ضعيف احلديث ،ليس بقوي يف احلديث.
وقال حيىي بن معني :ليس حديثه بشيء .وقال أبو زرعة:
ضعيف .وقال أبو حامت :ضعيف احلديث .منكر احلديث.
يضعف يف
وقال البخاري :منكر احلديث .وقال الرتمذيّ :
احلديث .وقال النسائي :منكر احلديث .وقال يف موضع آخر:
ليس بثقة وال يكتب حديثه .وقال احلاكم أبو أمحد :ليس
بالقوي عندهم .وقال أبو أمحد بن عدي :ومع ضعفه يكتب
حديثه ،وهو عندي ممن ال جيوز االحتجاج حبديثه ،وإبراهيم
284
اخلوزي عندي أصلح منه ".
وضعفه ابن اجلارود ،وأبو جعفر العقيلي ،وأبو
ّ
حفص ابن شاهني .وقال الساجي :منكر احلديث .وقال أبو
الفتح األزدي :مرتوك .وكذا قال الدارقطين :مرتوك .وقال ابن
ضعفوه.
حبان :فاحش اخلطأ .وقال الذهيب يف "الكاشف"ّ :
285
وقال يف "ديوان الضعفاء" :تركه غري واحد.

ضعفوه جداً ،بل بالغ بعضهم
قلت :مجهور العلماء ّ
فكذبه ،ولذا فما يف التقريب أصوب.واهلل أعلم.

قلت  :مجهور العلماء على التضعيف الشديد ،وهو
ما أشار إليه يف التقريب.

احملرب.
املثال الثالث :داود بن َّ

املثال الثاين :إسحاق بن عبد اهلل بن أيب فروة

 . 282العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.228 ،

 . 286العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.228 ،

 . 284املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،2ص.166

 . 288املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،2ص 450ـ .451بتصرف وانظر:
البخاري ،التاريخ الكبري  ،1،1ص ،396والنسائي ،الضعفاء واملرتوكون،

 . 287العسقالين ،فتح الباري ،ج ،3ص.459

 .283العسقالين ،فتح الباري ،ج ،9ص.558

 . 285انظر :البسيت ،اجملروحني ،ج ،1ص ،104واجلرجاين ،الكامل،

ج ،1ص ،54والرازي ،اجلرح والتعديل ،ج ،2ص ،227واجلرجاين،
الكامل ،ج ،1ص.530

ج ،1ص ،231والذهيب ،امليزان ،ج ،1ص ،52والكاشف ،ج،1
ص ،220وديوان الضعفاء ،ج ،1ص ،18والعسقالين ،هتذيب
التهذيب ،ج ،1ص.150
57

Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah
Vol. 14, No. 2, (2018), pp. 31-66
ISSN: 1823-4356 | eISSN: 2637-0328

يف التقريب " :مرتوك " 289.ويف الفتح " :ضعيف ".

290

بريي.
املثال الرابع :عامر بن صاحل الز ّ
يف التقريب " :مرتوك احلديث " 292.ويف الفتح " :وعامر فيه
293
ضعف ".

قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل :سألت أيب عن داود
بن احملرب ،فضحك ،وقال :شبه ال شيء ،كان ال يدري ما
احلديث .وقال البخاري مثله .وقال عباس الدوري :مسعت
حيىي بن معني ،وذكر داود بن احملرب ،فأحسن الثناء عليه ،وذكره
خبري ،وقال :ما زال معروفا باحلديث ،يكتب احلديث ،وترك
احلديث ،مث ذهب فصحب قوما من املعتزلة فأفسدوه ،وهو
ثقة .وقال يف موضع آخر :ليس بكذاب ،وقد كتبت عن أبيه
احملرب ،وكان داود ثقة ،ولكنه جفا احلديث ،وكان يتنسك
وجالس الصوفيني بعبادان ،وكان يعمل اخلوص ،مث قدم بغداد
بعد ذلك ،فلما أسن وكرب أتاه أصحاب احلديث فكان
حيدثهم ,وكان خيطئ كثريا ،ويصحف إال أنه كان ثقة .وقال
الفضل بن سهل األعرج :سئل حيىي بن معني ،عن داود بن
احملرب ،فقال :ليس له خبت .وقال علي بن املديين :ذهب
حديثه .وقال إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين :كان يروي عن
كل ،وكان مضطرب األمر .وقال أبو زرعة :ضعيف احلديث.
وقال أبو حامت :ذاهب احلديث ،غري ثقة .وقال أبو داود :ثقة
شبه الضعيف .بلغين عن حيىي فيه كالم أنه يوثقه .وقال
النسائي :ضعيف .وقال صاحل بن حممد البغدادي :ضعيف،
صاحب مناكري .وقال يف موضع آخر :يكذب ،ويضعف يف
291
احلديث.وقال الدارقطين :مرتوك احلديث ".

قال أمحد بن حنبل :ثقة ،مل يكن صاحب كذب.
وقال حيىي بن معني :ضعيف .وقال أبو بكر بن أيب خيثمة،
عن حيىي بن معني :كان كذاباً ،يروي عن هشام بن عروة ،كل
حديث مسعه ،وقد كتبت عامة هذه األحاديث عنه .وقال
أمحد بن حممد بن القاسم بن حمرز ،عن حيىي بن معني :كذاب
خبيث عدو اهلل ،قال :فقلت ليحىي :إن أمحد بن حنبل حيدث
عنه ،فقال :مله وهو يعلم أنا تركنا هذا الشيخ يف حياته؟ !
قال :فقلت :ومل؟ فقال :قال يل حجاج األعور :أتاين فكتب
عين حديث هشام بن عروة ،عن ابن هليعة ،وليث بن سعد،
مث ذهب فادعاها ،فحدث هبا عن هشام .وقال أبو داود :قيل
ليحىي بن معني :إن أمحد بن حنبل ح ّدث عن عامر بن صاحل.
فقال :ما لهُ ،ج ّن؟ وقال أبو داود :حدث عنه أمحد بثالثة
أحاديث ،استعار كتاب حجاج األعور ،عن ليث بن سعد،
عن هشام بن عروة ،فنسخه مث حدث به عن هشام بن عروة.
وقال عبد اهلل بن علي بن املديين :قال أيب :عامر بن صاحل:
قد رأيته .وكأنه غمزه فأنكر حديثه .وقال أبو حامت :صاحل
احلديث ،ما أرى حبديثه بأسا ،كان حيىي بن معني حيمل عليه،
وأمحد بن حنبل يروي عنه .وقال النسائي :ليس بثقة .وقال
أبو أمحد بن عدي :عامة حديثه مسروق من الثقات ،وأفراد
ينفرد هبا .وقال أبو الفتح األزدي :ذاهب احلديث .وقال ابن
حبان :كان يروي املوضوعات عن الثقات ،ال حيل كتب

قلت :يظهر أن ما يف التقريب هو الصواب ،وجمموع كالم
العلماء يؤيد ضعفه الشديد.

 .289العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.1811 ،

اجلرح والتعديل ،ج ،3ترمجة ،1931واجلوزجاين ،أحوال الرجال،
ترمجة.376

 .290العسقالين ،فتح الباري ،ج ،9ص.595

 . 292العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.3096 ،

 . 291املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،8ص .446 - 445وانظر ترمجته:
ابن معني ،التاريخ ،رواية الدوري ،ج ،2ص ،154،والشيباين ،العلل،
ج ،1ص ،125والبخاري ،التاريخ الكبري ،ج ،3ترمجة ،737والرازي،

 . 293العسقالين ،فتح الباري ،ج ،1ص.19
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سعد ":كان يروي عن أبيه ،وكان ضعيفاً يف احلديث".
301
وقال الذهيب " :قال النسائي وغريه :مرتوك ".

حديثه إال على التعجب .وقال الدارقطين :أساء القول فيه حيىي
بن معني ،ومل يتبني أمره عند أمحد ،وهو مدين ،يرتك عندي
294
".

300

قلت :ما ذكره احلافظ يف التقريب يف األقرب إىل
حال الراوي.

قلت :خلص اخلالف فيه الدارقطين ؛ فقال " :أساء
القول فيه حيىي بن معني ،ومل يتبني أمره عند أمحد ،وهو مدين
يرتك عندي " 295.وهلذا فالراجح ما ذكره احلافظ يف التقريب.

املثال السادس :النضر بن عبد الرمحن أبو عمر اخلزاز
يف التقريب " :مرتوك " 302.ويف الفتح " :والنضر ضعيف،
303
وقد خبط يف إسناده ويف متنه ".

املثال اخلامس :عبد الوهاب بن جماهد بن جرب
يف التقريب " :مرتوك ،وقد كذبه الثوري " 296.ويف الفتح:
"وهذا إسناد ضعيف ،من أجل عبد الوهاب" 297.و" :وفيه
298
عبد الوهاب بن جماهد ،وهو ضعيف".

قال أمحد بن حنبل :ضعيف احلديث ،ليس
بشيء.وقال حيىي بن معني :ليس بشيء .وقال أيضاً :ال حيل
ألحد أن يروي عنه  .وقال أبو زرعة :لني احلديث .وقال أبو
حامت :منكر احلديث ،ضعيف احلديث .وقال البخاري :منكر
احلديث .وقال يف موضع آخر :ضعيف ،ذاهب احلديث .وقال
أبو عبيد اآلجري :سألت أبا داود عن نضر اخلزاز؟ قال :ال
يروى عنه ،أحاديثه بواطيل .قال :وقال يل عثمان بن أيب شيبة:
أيضا كذاباً .وقال الرتمذي :قد تكلم بعضهم فيه.
كان ابنه ً
وقال النسائي :مرتوك احلديث .وقال يف موضع آخر :ليس
احلراين:
بثقة ،وال يكتب حديثه .وقال حممد بن حيىي بن كثري ّ
مسعت أبا نعيم ،وسئل عن النضر بن عبد الرمحن اخلزاز ،فرفع
شيئا من األرض ،فقال :ال يسوى هذه ،كان جيئ جيلس عند

عن مهران بن أيب عمر :كنت مع سفيان الثوري يف
املسجد احلرام فمر عبد الوهاب بن جماهد ،فقال سفيان :هذا
كذاب .وقال أمحد بن حنبل :ليس بشيء ،ضعيف احلديث.
وقال حيىي بن معني :ضعيف .وقال إبراهيم بن يعقوب
اجلوزجاين :غري مقنع .وقال أبو حامت :ضعيف احلديث .وقال
اآلجري :سألت أبا داود عنه ،فقال :كان عبد الرمحن
أبو عبيد ّ
ال حيدث عنه ،وكان سفيان يستلقي خلفه ويقعد إنسانه
يسأله .وقال النسائي :ليس بثقة ،وال يكتب حديثه .وقال أبو
أمحد بن عدي :عامة ما يرويه ال يتابع عليه " 299.وقال ابن

 . 294املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،14ص 45ـ .47

ج ،6ترمجة  ،1825واجلوزجاين ،أحوال الرجال،ترمجة  ،254والرازي،
اجلرح والتعديل ،ج ،6ترمجة  ،362والبسيت ،اجملروحني ،ج ،2ص.146

 .295املسلمي ،موسوعة أقوال الدارقطين ،ج ،2ص.342

 .300ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،5ص.496

 . 296العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.4263 ،

 . 301الذهيب ،املغين ،ج ،2ص.413

 . 297العسقالين ،فتح الباري ،ج ،2ص.566

 . 302العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.7144 ،

 . 298املصدر السابق ،ج ،11ص.158

 . 303العسقالين ،فتح الباري ،ج ،3ص.441

 . 299املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،18ص .518 - 517وانظر ترمجته:
ابن معني ،تاريخ الدوري ،ج ،2ص  ،379والبخاري ،التاريخ الكبري،
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304

النسائي :ضعيف" 315.وقال أيضاً" :وقال حممد بن عبد اهلل
316
بن منري :ابن احلماين :كذاب .وقال مرة :ثقة ".

ضعف النضر شديد ،فما ذكره يف التقريب هو الصواب.
قلتْ :
واهلل أعلم.

قلت :يظهر أن البخاري مييل إىل ما قاله أمحد حيث
يعرج على قول ابن معني ،ونستبعد ما قاله ابن
ذكر رأيه ،ومل ّ
احلماين ،هو احلسد ،فهل
معني أن الدافع للكالم يف حيىي ّ
يعهد هذا يف مثل اإلمام أمحد وعلي بن املديين !! ..ولذا ؛
فالراجح ما ذكره احلافظ يف التقريب .واهلل أعلم.

احلماين فكل شيء يسأل يقول :عكرمة عن ابن عباس ".
ّ
306
305
وقال الذهيب " :ساقط " .وقال " :ضعّفوه جداً ".

احلماين
املثال السابع :حيىي بن عبد احلميد ّ
يف التقريب " :حافظ ،إال أهنم اهتموه بسرقة احلديث ".
308
ويف الفتح " :قلت :واحلماين ضعيف ".

307

التمار القرشي
املثال الثامن :حيىي بن ميمون ّ

اختلف قويل أمحد وابن معني يف احلماين ،فرماه أمحد
بالكذب ،بينما قال عنه ابن معني :ثقة 309.ويف رواية ابن
حمرز عن معني ":كان ثقة ،ال بأس به ،رجل صدق" 310.وكذا
اختلف قويل أيب حامت وأيب زرعة " :قال أبو حممد :ترك أبو
زرعة الرواية عن حيىي احلماين ،وكان أيب يروي عنه " 311.وقال
البخاري " :يتكلمون فيه ،رماه أمحد ،وابن منري " 312.وقال:
" كان أمحد وعلي يتكلمان فيه" 313.وقال ابن عدي " :وأرجو
314
أنه ال بأس به ".

يف التقريب " :مرتوك " 317.ويف الفتح " :ويف إسناده حيىي بن
318
ميمون ،وهو ضعيف ".
قال أمحد :ليس بشيء ،جربنا حديثه ،كان يقلب
األحاديث .وقال علي بن املديين :كان عندي ضعيفاً .وقال
عمرو بن علي :كان كذاباً .وقال مسلم بن احلجاج :منكر
احلديث .وقال النسائي :ليس بثقة وال مأمون .وقال
320
الدارقطين :مرتوك " 319.وقال الذهيب " :تركوه ".

وقال الذهيب " :حافظ منكر احلديث ،وقد وثّقه ابن معني
وغريه ،وقال أمحد بن حنبل :كان يكذب جهاراً ،وقال
 . 311الرازي ،اجلرح والتعديل ج ،9 ،ص.170

 .304املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،29ص 394ـ  .395وانظر :ابن
معني ،تاريخ الدوري ،ترمجة  ،2056والبخاري ،التاريخ الكبري ،ج،8
ترمجة  ،2300والرازي ،اجلرح والتعديل ،ج ،8ترمجة  ،2181والبسيت،
اجملروحني ،ج ،3ص.49

 . 314اجلرجاين ،يف الكامل ،ج ،9ص.98

 . 306الذهيب ،املغين ،ج ،2ص.698

 . 316الذهيب ،امليزان ،ج ،4ص.392

 . 312البخاري ،التاريخ الكبري ،ج ،8ص.291/
 .313البخاري ،التاريخ األوسط ،ج ،2ص.357

 . 305الذهيب ،الكاشف ج ،2ص.321

 . 315الذهيب ،املغين ،ج ،2ص.739

 . 307العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.7591 ،

 . 317العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.7656 ،

 . 309املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،31ص ،419واجلرجاين ،الكامل،
ج ،9ص.95

 . 319املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،32ص 11ـ  .12بتصرف.

 . 308العسقالين ،فتح الباري ،ج ،3ص.404

 .318العسقالين ،فتح الباري ،ج ،11ص.239
 . 320الذهيب ،الكاشف ،ج ،2ص.377

 . 310ج ،1ص.104
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قلت :يظهر جلياً الضعف الشديد ليحىي ،فما ذكره
يف التقريب أوىل.

قلت :يظهر جلياً الضعف الشديد أليب بكر اهلذيل ،وهبذا
يق ّدم ما يف التقريب.

املثال التاسع :أبو بكر اهلذيل ،قيل :امسهُ :سلمى بن عبد اهلل،
وقيل :روح.

املثال العاشر :أبو املعزم يزيد بن سفيان التميمي البصري
يف التقريب " :مرتوك " 328.ويف الفتح " :فقد أخرج ذلك ابن
329
املنذر من طريق أيب املهزم ،وهو ضعيف ".

يف التقريب " :إخباري مرتوك احلديث " 321.ويف الفتح" :
322
من رواية أيب بكر اهلذيل ،وهو ضعيف ".

قال عمرو بن علي :مل حيدثا ،يعين حيىي بن سعيد،
وعبد الرمحن بن مهدي عن أيب املهزم شيئاً قط .وقال أمحد بن
حنبل :ما أقرب حديثه .وقال حيىي بن معني :ضعيف .وقال
مرة :ال شيء .وقال أبو زرعة :ليس بقوي شعبة يوهنه يقول:
كتبت عنه مئة حديث ما حدثت عنه بشيء ،حكى علي ابن
املديين عن عبد الرمحن ذلك .وقال أبو حامت :ضعيف احلديث.
وقال البخاري :تركه شعبة .وقال النسائي :مرتوك احلديث.
وقال زكريا بن حيىي الساجي :عنده أحاديث مناكري ،ليس هو
330
حبجة يف السنن ".

قال أبو مسهر ،عن مزاحم بن زفر الكويف :سألت
شعبة عن أيب بكر اهلذيل ،فقال :دعين ال أقئ! .وقال عمرو
بن علي :مسعت حيىي بن سعيد وذكر أبا بكر اهلذيل فلم يرضه
ومل أمسعه وال عبد الرمحن حيدثان عنه بشيء قط .قال :ومسعت
يزيد بن زريع يقول :عدلت عن أيب بكر اهلذيل عمداً .وقال
عن حيىي بن معني :ليس بشيء .وقال يف موضع آخر :ليس
بثقة .وقال أبو بكر بن أيب خيثمة ،عن حيىي بن معني :ليس
بشيء .وقال أيضا عن حيىي :كان غندر يقول :كان أبو بكر
اهلذيل إمامنا وكان يكذب .وقال أبو زرعة :ضعيف .وقال أبو
حامت :لني احلديث ،يكتب حديثه وال حيتج به .وقال النسائي:
323
ليس بثقة وال يكتب حديثه ".

قلت :يغلب على أيب املهزم الضعف الشديد،
فالصواب ما ذكره يف التقريب.
فائدة :كل من كان يف هذا املبحث كان الصواب
فيه مع ما ذكره احلافظ يف التقريب.

وقال اجلوزجاين " :يضعف حديثه وكان من علماء الناس
324
بأيامهم ".

المبحث السابع :الرواة الذين حكم عليهم بالجهالة في

وقال الذهيب ":واه " 325.وقال ":تركوا حديثه " 326.وقال":
327
جممع على ضعفه ".

التقريب ،وخالف ذلك في الفتح.

 . 321العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.8002 ،

 . 326الذهيب ،املغين ،ج ،1ص.276

 . 323املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،33ص 159ـ .160

 . 328العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.8397 ،

 . 325الذهيب ،الكاشف ،ج ،2ص.414

 . 330املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،34ص.327

 . 327الذهيب ،ديوان الضعفاء ،ج ،1ص.453

 . 322العسقالين ،فتح الباري ،ج ،10ص.306

 . 329العسقالين ،فتح الباري ،ج ،4ص.147

 . 324اجلوزجاين ،أحوال الرجال ،ج ،1ص.208
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يف التقريب " :مستور ".
337
".

من خالل النظر يف الرواة الذين اختلف فيهم قول احلافظ،
وجدت مجاعة منهم قال عنهم يف التقريب " :جمهول،
ومستور" وخالف ذلك يف الفتح ،وقد وجدت على ذلك
مثالني:

336

ويف الفتح " :تابعي صدوق

قال حيىي بن أيب عمرو السيباين :كان نوف البكايل
إماما ألهل دمشق ،فكان إذا أقبل على الناس بوجهه قال:
من ال حيبكم ال أحبه اهلل ،ومن ال يرمحكم فال رمحه اهلل.

املثال األول :إدريس بن صبيح األودي
يف التقريب " :جمهول " 331.ويف الفتح " :ومل ينفرد به ،بل
وافقه إدريس األودي ،وحممد العرزمي عن عون لكن الثالثة
332
ضعفاء ،وقد خالفهم من هو مثلهم أو أمثل".

وقال صفوان بن عمرو ،عن ابن أيب عتبة الكندي:
كنا خنتلف إىل نوف البكايل إذ أتاه رجل وأنا عنده ،فقال :يا
أبا يزيد رأيت رؤيا كأنك تسوق جيشاً ،ومعك رمح طويل يف
رأسه مشعة تضئ للناس .فقال :لئن صدقت رؤياك
ألستشهدن ،فلم يكن إال أن خرجت البعوث مع حممد بن
مروان على الصائفة فقتل.

وجه اخلالف أن إطالق مصطلح جمهول يقصد به
جهالة العني وهو انفراد راو بالرواية عنه ،دون توثيق.
قال أبو حامت " :جمهول " 333.وذكره ابن حبان يف
الثقات وقال " :يغرب ،وخيطيء على قلته " 334.وقال الذهيب:
335
" جمهول".

له ذكر يف الصحيحني يف حديث سعيد بن جبري ،عن ابن
339 338
عباس ،عن أيب بن كعب حديث موسى واخلضر ".
وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال " :كان راوية للقصص
" 340.ويف مشاهري علماء األمصار ":من صاحلي أهل
341
مصر".

قلت :الصواب أنه جمهول عني ،ولعله يعتذر للحافظ
يف قوله " :لكن الثالثة ضعفاء " .أن يقصد الضعف العام،
أي :عدم القبول ،واجلهالة تدخل فيه .واهلل أعلم

قلت :مل أجد من وثقه يف الرواية غري ذكر ابن حبان له يف
الثقات ،وما ذكره من الصالح له ،وبالتايل ،يكون ما ذكره
احلافظ يف التقريب أوىل.

كايل
املثال الثاين :نوف بن فَضالة البَ ّ

 . 338ورد يف صحيح البخاري ،يف حديث اخلضر مكرراً أربع مرات(ح
 ،)4727 ،4725 ،3401 ،122وورد يف صحيح مسلم ،مرة
واحدة(ح :)2380بلفظ :عن سعيد بن جبري ،قال :قلت البن عباس:
إن نوفا البكايل يزعم أن موسى عليه السالم ،صاحب بين إسرائيل ليس
هو موسى صاحب اخلضر ،عليه السالم ،فقال :كذب عدو اهلل.

 . 331العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.295 ،
 . 332العسقالين ،فتح الباري ،ج ،2ص.115

 . 333الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج ،2ص.2264
 . 334البسيت ،الثقات،ج  ،6ص.78

 . 335الذهيب ،الكاشف ،ج ،1ص.230

 . 339املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،30ص. 66 -65

 . 336العسقالين ،تقريب التهذيب ،ترمجة.7213 ،

 . 340البسيت ،الثقات ،ج ،5ص.483

 . 337العسقالين ،فتح الباري ،ج ،8ص.403

 . 341البسيت ،مشاهري علماء األمصار ،ص.196
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الخاتمة:

ه.على الباحث أن ينظر يف كالم العامل يف كتبه املتعددة ،وال
غري رأيه يف موضع آخر
يقتصر على بعضها فيسرع النقل ،فرمبا ّ
من كتبه.

من خالل هذه الدراسة ميكنين اإلشارة ملا يلي:
أ .مكانة احلافظ ابن حجر معلومة ال يزحزحها مثل هذا
البحث ،وأكرب منه ،وكفى باملرء نبالً أن تع ّد معايبه ،فاحلافظ
تكلم يف آالف الرجال ،وما وجدنا تعارضاً إال يف آحاد أو
عشرات.

و .اجلهد الذي بذله احلافظ يف احلكم على الرواة كبري ،وهذا
البحث يدلل على ذلك ،حيث كان الصواب غالباً مبا يف
التقريب.
توصية:

ب .يف بعض الرتاجم كان التعارض حقيقياً ،وكان الصواب
واضحاً يف أحد الكتابني دون اآلخر ،ويف بعض الرتاجم كان
االحتمال وارداً يف كال الكتابني ،وأحياناً ـ وهو قليل ـ ما
استطاع الباحث ترجيح الصواب.

يوصي الباحث مبزيد من املقارنات بني أقوال العلماء
الذين تتعدد وختتلف أواهلم يف الرواة ،ودراسة ذلك للوصول
أقرب ما يكون إىل الصواب.

ج .عدد الرتاجم الكلي :مثان وستون ترمجة ،كان الرتجيح ملا
يف التقريب :إحدى وأربعون ،وكان الرتجيح ملا يف الفتح :مخس
عشرة ترمجة ،وما احتمل الوجهان والتقريب أوىل :مثان تراجم،
وما احتمل فيها الوجهان والفتح أوىل :ثالث تراجم ،وما
احتمل فيها الوجهان ومل يرجح الباحث :ترجة واحدة.

المصادر والمراجع:
اآلجري ،سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف
اجلرح والتعديل ،حتقيق :د .حممد علي قاسم العمري ،عمادة
البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية ،الدينة املنورة ،ط،1
1403هـ ـ 1983م.

%100
%60.3
%22
%11.7

68
عدد الرواة الكلي
الرتجيح ملا يف التقريب 41
15
الرتجيح ملا يف الفتح
ما احتمل فيه الوجهان 8
والتقريب أوىل
%.44
ما احتمل فيه الوجهان 3
والفتح أوىل
%.147
ما احتمل فيه الوجهان 1
ومل يرجح الباحث
د .أكثر األبواب اليت رجح فيها ما يف الفتح ما جاء يف املبحث
الثاين ،أوالً :لفظه الصدوق ،ويف املبحث الثالث.

البخاري ،م256 ،هـ  :التاريخ األوسط ،حتقيق :تيسري بن
سعد ،دار الرشد،الرياض ،ط 1426 ،1هـ ـ 2005م.
التاريخ الصغري ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد،دار املعرفة ،بريوت.
التاريخ الكبري ،دائرة املعارف العثمانية ،حيد آباد ،الدكن ،طبع
حتت مراقبة :حممد عبد املعيد خان.
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الدارقطين ،ع ،ت 385هـ:

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم وسننه وأيامه ،احملقق :حممد زهري بن ناصر الناصر،
الناشر :دار طوق النجاة ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ

اإللزامات والتتبع ،حتقيق :مقبل بن هادي
الوادعي ،دار الكتب العلمية ،بريوت1405،
هـ

الضعفاء ،حتقيق :أبو عبد اهلل أمحد بن إبراهيم أيب العينني،
مكتبة ابن عباس ،مسنود ،مصر ،ط2005 ،1م

املؤتلف واملختلف ،حتقيق :موفق بن عبد اهلل
بن عبد القادر ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت

البسيت ،م ،ت 354هـ :الثقات ،دائرة املعارف العثمانية،
حيدر آباد ،الدكن ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط،1
1393هـ ـ 1973م.

ط1406 ،1هـ
ج .الدرقطين ،علي بن عمر بن أمحد ،سؤاالت
احلاكم النيسابوري للدارقطين ،احملقق :د .موفق
بن عبد اهلل بن عبد القادر ،الناشر :مكتبة
املعارف – الرياض ،ط :األوىل– 1404 ،
1984م

اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني ،حتقيق :حممود
إبراهيم زايد ،دار الوعي ،حلب ،ط1،1396هـ
مشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار ،حتقيق :مرزوق
علي إبراهيم ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،املنصورة،
ط1411 ،1ه ـ 1991م.

الذهيب ،حممد بن أمحد ،ت 748هـ:

البغدادي،أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب ،ت 463هـ ،تاريخ
بغداد ،حتقيق :د .بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي،
بريوت ،ط1422 ،2هـ ـ 2002م

تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم،
حتقيق :د .بشار عواد معروف ،دار الغرب
اإلسالمي ،ط1،2003م

البكجري ،م ،ت 762هـ ،إكمال هتذيب الكمال يف
أمساء الرجال ،حتقيق :أبو عبد الرمحن عادل بن حممد،
وأبو حممد أسامة بن إبراهيم ،الفاروق احلديثة للطباعة
والنشر ،ط1422 1هـ2001،م.

ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق ،حتقيق:
حممد شكور امرير املياديين ،مكتبة املنار،
الزرقاء1406 ،هـ
ج .سري أعالم النبالء ،حتقيق :جمموعة من احملققني
بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة،

اجلرجاين ،ع ،ت365هـ ،الكامل يف ضعفاء الرجال،
حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود ،وعلي حممد معوض،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1418 ،1هـ ـ 1997م

ط1405 ،3هـ ـ 1985م

اجلوزجاين ،إ ،ت 259هـ ،أحوال الرجال ،حتقيق:
صبحي السامرائي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت 1405هـ

د .املغين يف الضعفاء ،حتقيق :نور الدين عرت.
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أبو الشيخ األصبهاين ،ع ،ت 369هـ ،طبقات احملدثني
بأصبهان ،حتقيق :عبد الغفور عبد احلق البلوشي ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،ط1412 ،2هـ ـ 1992م

ه ـ املقتىن يف سرد الكىن ،حتقيق :حممد صاحل عبد العزيز
املراد ،اجمللس العلمي باجلامعة اإلسالمية،
املدينة املنورة ،ط1408 ،1هـ.

العجلي ،أ ،ت 261هـ ،معرفة الثقات من رجال أهل
العلم واحلديث ،حتقيق :عبد العليم عبد العظيم البستوي،
مكتبة الدار ،املدينة املنورة ،ط1405 ،1ه ـ 1985م.

و .ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،حتقيق :علي حممد
البجاوي ،دار املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت
لبنان ،ط1382 ،1هـ ـ 1963م.

العسقالين ،أ ،ت 852هـ :

ز .ديوان الضعفاء واملرتوكني وخلق من اجملهولني وثقات
فيهم لني ،احملقق :محاد بن حممد األنصاري ،الناشر:
مكتبة النهضة احلديثة – مكة ،الطبعة :الثانية1387 ،
هـ  1967 -م

تقريب التهذيب ،حتقيق :حممد عوامة ،دار
الرشيد ،سوريا ،ط1406 ،1هـ ـ 1986م.
ب.هتذيب التهذيب ،مطبعة دائرة املعارف النظامية،
اهلند ،ط1326 ،1هـ.

ي .الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة،
احملقق :حممد عوامة أمحد حممد منر اخلطيب ،الناشر :دار
القبلة للثقافة اإلسالمية  -مؤسسة علوم القرآن ،جدة،
الطبعة :األوىل 1413 ،هـ  1992 -م

ج .فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار املعرفة،
بريوت ،رقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي،
أخرجه وصححه وأشرف على طبعه :حمب الدين
اخلطيب ،علق عليه العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن
باز.

الرازي ،اجلرح والتعديل ،ت 327هـ ،طبعة جملس دائرة
املعارف العثمانية ،حبيدر آباد الدكن ،اهلند ،ط،1
1271هـ ـ 1952م.

د .لسان امليزان ،احملقق :دائرة املعرف النظامية – اهلند،
الناشر :مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت – لبنان،
ط :الثانية1390 ،هـ 1971/م.

ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع البصري ،البغدادي،
الطبقات الكربى ،احملقق :إحسان عباس ،الناشر :دار
صادر – بريوت ،ط 1968 ،1م.

العصفري ،خ ،ت  240هـ ،رواية :أيب عمران موسى ين
زكريا التسرتي ،وحممد بن أمحد بن حممد األزدي ،حتقيق:
سهيل زّكار ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
1414هـ ـ1993م.

الشيباين ،أ ،ت 241هـ ،العلل ومعرفة الرجال ،حتقيق:
وصي اهلل بن حممد عباس ،دار اخلاين ،الرياض،
ط2،1422هـ.
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العقيلي ،م ،الضعفاء الكبري ،حتقيق :عبد املعطي أمني
قلعجي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط،2
1418هـ ـ 1998م

املسلمي ،م ،موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف
رجال احلديث وعلله ،عامل الكتب للنشر والتوزيع،
بريوت ،ط2001 ،1م.

العيين ،م ،ت 855ه ،مغاين األخيار يف شرح أسامي
رجال معاين اآلثار ،حتقيق :حممد حسن حممد حسن
إمساعيل ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط،1
1427ه ـ

ابن معني ،ي ،ت 233هـ:
تاريخ ابن معني ( رواية الدوري ) ،حتقيق :د.
أمحد حممد نور سيف ،مركز البحث العلمي
وإحياء الرتاث اإلسالمي  /مكة املكرمة،
ط1،1399هـ ـ 1979م

ابن العماد احلنبلي ،ع ،ت 1089هـ ،شذرات الذهب
خرج
يف أخبار من ذهب ،حتقيق :حممود األرناؤوطّ ،
أحاديثه :عبد القادر األرناؤوط ،دار ابن كثري ،دمشق،
بريوت ،ط1406 ،1هـ ـ 1986م

تاريخ ابن معني ( ،رواية عثمان الدارمي )،
حتقيق :د .أمحد حممد نور سيف ،دار املأمون
للرتاث ،دمشق

الفسوي ،ي ،ت277ه ،املعرفة والتاريخ ،حتقيق :أكرم
ضياء العمري ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1401 ،2ه
ـ 1981م.

مغلطاي ،مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل املصري ،إكمال
هتذيب الكمال ،ج ،10ص ،84 – 83احملقق :أبو
عبد الرمحن عادل بن حممد  -أبو حممد أسامة بن إبراهيم،
الناشر :الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ،ط1422 ،1:
هـ  2001 -م

الكالباذي ،أمحد بن حممد بن احلسني ،اهلداية واإلرشاد
يف معرفة أهل الثقة والسداد ،احملقق :عبد اهلل الليثي،
الناشر :دار املعرفة – بريوت ،الطبعة :األوىل1407 ،ه.

النسائي ،أ ،ت 303هـ ،الضعفاء واملرتوكون ،حتقيق:
حممود إبراهيم زايد ،دار الوعي ،حلب ،ط1،1396هـ.

املزي ،ي ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،ت 742هـ،
حتقيق :د .بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت
ط1400 ،1هـ ـ 1980

اهليثمي ،ن ،ت807هـ ،كشف األستار عن زوائد البزار،
حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،مؤسسة الرسالة ،ط،1
بريوت1399 ،هـ ـ 1979م.

مسلم ،مسلم بن احلجاج ،املسند الصحيح ،ج ،2
ص ،669ح ،974احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي،
الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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