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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ
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   ملخص البحث  
عند  فيه"  القول  ض  "مرَّ مصطلح  دراسة  البحث  تناول 
اإلمام ابن حبان من خالل مجع الرواة الذين وصفهم هبذا 
املصطلح، ومقارنة كالمه بكالم غريه من النقاد، والرتجيح 
بينها، مع تصدير الرتمجة بام نقله اإلمام ابن حبان يف الراوي.  

إىل  الدراسة  وخلصت  رواة،  عرشة  الرواة  عدد  وبلغ   
اإلمام  ُيطلقه  وصٌف  فيه"،  القول  ض  "مرَّ مصطلح:  أنَّ 
الرتك،  حّد  وصلوا  من  سواء  الضعفاء  عىل  حبان،  ابن 
تضعيف  به  يراد  وال  بحديثهم،  ُيعترب  الذين  الضعفاء  أو 
الناقد للراوي مطلقا، وإنام أراد به مدلوالت أخرى منها: 
بضعفه،  اجلزم  أو  الراوي،  يف  القول  الناقد  تصحيح  عدم 
الناقد قول من ضعفه، أو االنحراف عن القول  أو خمالفة 

األصح يف الراوي، وعدم املبالغة يف تضعيفه. واهلل أعلم.

الكلامت املفتاحية:

ض القول-  مصطلح ابن حبان- مرَّ

Abstract
The research tackles the study of the term "Mar-
rada Alqawla Fihi, literally: discredited him" by 
Imam Ibn Hibban by collecting the narrators 
whom he challenged their authenticity in narra-
tion, comparing his words to the words of other 
critics, and weighing them, with a brief account 
of what Imam Ibn Hibban transmitted about the 
narrator.

The number of narrators reached ten narrators, 
and the study concluded that the term: “Marra-
da Alqawla Fihi, literally: discredited him” is a 
description that Imam Ibn Hibban gives to the 
weak, whether those who have reached the limit 
of being abandoned, or the weak whose narra-
tions are accepted, and it is absolutely not in-
tended to weaken the narrator by the critic, but 
he meant other indications by it; failure of the 
critic to authenticate the statement of the nar-
rator, or assertion of his weakness, the critic’s 
disagreement with those who authenticate the 
statement of the narrator, or deviation from the 
correct judgment regarding the narrator, and not 
to exaggerate his weakness. And God knows 
better!.
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان ) دراسة تطبيقية( مصطلح )مرَّ

املقدمة
ــوذ  ــتغفره، ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد هلل، نحم إن احلم
بــاهلل مــن رشور أنفســنا وســيئات أعاملنــا، مــن هيــد اهلل 
فــال مضــل لــه، ومــن يضلــل فــال هــادي لــه، وأشــهد 
ــوله،  ــده ورس ــدا عب ــهد أن حمم ــه إال اهلل، وأش أن ال إل

أمــا بعــد: 
فــإّن علــم اجلــرح والتعديــل ميــزان دقيــق ُيعــرف مــن 
خاللــه حــال الــراوي مــن حيــث القبــول والــرد، وقــد 
ــا  ــاد ظاهره ــة النق ــض األئم ــات لبع ــد مصطلح توج
ــرا  ــا؛ نظ ــرح فيه ــدار اجل ــتبني مق ــد ال يس اجلرح،وق

Jamila bint Mane`a bin `Ainiyatullah Al-Harbi
Assistant Professor - College of Science and Arts in 
Al-Mandaq - University of Al-Baha,Islamic Studies 

Department,Major of Hadith & its Science

Email: gmanee@bu.edu.sa 

The Term (Marrada Alqawla Fihi, Literally: Discredited Him) and Its
 Significance According To Ibn Hibban, An Applied Study

https://doi.org/10.56760/10.5676/EQUF8822



183

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٨(  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

ــح  لتحملهــا عــدة احتامالت،ويســتفاد منهــا يف الرتجي
بــني أقــوال الناقــد يف الــراوي الواحــد، أو بــني أقوالــه 
وأقــوال غــريه مــن النقــاد، ويعــرف مدلــول أصحاهبــا 
لعباراهتــم،  التــام  باالســتقراء  منهــا  ومقاصدهــم 
ــد  ــة النق ــن أئم ــم م ــوال غريه ــم بأق ــة أقواهل ومقارن
وجهابذتــه؛ للوقــوف عــىل املــراد، وإزالــة مــا يعرتهيــا 
مــن الغمــوض، ومــن تلــك املصطلحــات؛ مصطلــح 
ــر يف  ــان. فالناظ ــن حب ــد اب ــه" عن ــول في ض الق ــرَّ "م
ــد  ــف الناق ــه تضعي ــراد ب ــن أن امل ــح يظ ــذا املصطل ه
للــراوي، وليــس هــذا مــراده عــىل اإلطــالق. وملعرفــة 
ــة  ــث والدراس ــه بالبح ــح؛ أفردت ــذا املصطل ــول ه مدل
التطبيقيــة للــرواة الذيــن ُوصفــوا بــه، ووســمت 
ــه"  ــول في ض الق ــرَّ ــح "م ــوان: )مصطل ــث بعن البح

ــة( .   ــة تطبيقي ــان- دراس ــن حب ــد اب ــه عن وداللت

مشكلة البحث:
يعــد  حبــان  ابــن  أن  يف  البحــث  مشــكلة  تكمــن 
مــن املتشــددين يف اجلــرح؛ فقــد يذكــر الــراوي يف 
املجروحــني ثــم يعيــد ذكــره يف الثقــات؛ وعليــه 
البــد مــن معرفــة حــال الــراوي عنــد نقــاد احلديــث، 
ــد  ــوال الناق ــة أق ــه، وخاص ــت في ــي قيل ــوال الت واألق
الــذي ذكــره ابــن حبــان يف مصطلحــه؛ لبيــان مدلــول 

ــك. ــراده بذل ــه وم قول

أسباب اختيار املوضوع :
مكانــة اإلمــام ابــن حبــان العلميــة؛ فهــو بحــر يف . 1

العلــم، عــامل باملتــون واألســانيد.
هــذه . 2 مثــل  دراســة  عــىل  املرتتبــة  الفوائــد 

ــث  ــن حي ــراوي م ــال ال ــان ح ــات يف بي املوضوع
والــرد. القبــول 

ــن . 3 ــث م ــه بالبح ــم تناول ــوع مل يت ــذا املوض أن ه
ــل. قب

أهداف البحث: 
اإلســهام يف حتريــر مثــل هــذه املصطلحــات وإزالة . 1

مــا يعرتهيــا مــن الغموض.
ــات؛ . 2 ــذه الدراس ــل ه ــة بمث ــة احلديثي ــراء املكتب إث

لتحريــر عبــارات اجلــرح والتعديــل والوصــول إىل 
مــراد أصحاهبــا ومدلوهلــا.

ــن . 3 ــده م ــان ومقاص ــن حب ــام اب ــراد اإلم ــة م معرف
ــام  ــتقراء الت ــد االس ــا بع ــارة ومدلوهل ــك العب تل

ــه.   لعبارت

الدراسات السابقة:
دراســة  عــىل  أقــف  مل  واالطــالع  البحــث  بعــد   
مفصلــة أفــردت املوضــوع ببحــث مســتقل، إال أن 
هنــاك دراســة مجعــت مصطلحــات املحدثــني مــع 
ــد  ــه حمم ــامه مؤلف ــاب س ــم يف كت ــا عنده ــان معانيه بي
خلــف ســالمة "لســان املحدثــني"، وهــو معجــم 
ملصطلحــات املحدثــني ُيعنــى بــرشح مصطلحــات 
ــاراهتم  ــم وإش ــة ورموزه ــة واحلديث ــني القديم املحدث
ومجلــة مــن مشــكل عباراهتــم وغريــب تراكيبهــم 
ــادر أســاليبهم، وذكــر مؤلفــه مــن ضمــن معجمــه  ون
ــه مل  ــه" لكن ــول في ض الق ــرَّ ــان "م ــن حب ــح اب مصطل
ــات  ــاًم ملصطلح ــاب معج ــون الكت ــه؛ لك ــع في يتوس
النقــاد مجعهــا مــن بطــون كتبهــم ورشح معانيهــا 

ورضب األمثلــة لبيــان املــراد.  

حدود البحث:
ض  "مــرَّ البحــث عــىل دراســة مصطلــح  يقتــر 
ــرواة  ــع ال ــان ومج ــن حب ــام اب ــد اإلم ــه" عن ــول في الق
ــي  ــه الت ــارة مــن مصنفات ــال فيهــم تلــك العب ــن ق الذي
والثقــات  كاملجروحــني  الــرواة؛  برتاجــم  اعتنــت 
ودراســة حــال الــراوي لبيــان مدلــول املصطلــح عنــد 

ــه. ــراده ب ــان وم ــن حب اب

منهج البحث:
اعتمــدت يف البحــث عــىل منهجــني؛ مهــا: املنهــج 
االســتقرائي يف مجــع الــرواة الذيــن قــال فيهــم اإلمــام 
ض القــول فيــه" مــن مصنفاتــه التــي  ابــن حبــان: "مــرَّ
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

ــات. ــني والثق ــرواة؛ كاملجروح ــم ال ــت برتاج اعتن
 املنهــج االســتنباطي الســتنباط مدلــول املصطلــح عند 

ابــن حبــان ومــراده بــه.

إجراءات البحث: 
ــان . 1 ــن حب ــم اب ــال فيه ــن ق ــرواة الذي ــت ال مجع

ض القــول فيــه" مــن مصنفاتــه التــي اعتنــت  "مــرَّ
ــرواة. ــم ال برتاج

اعتمــدت يف ترمجــة الــراوي كالم اإلمــام ابــن . 2
حبــان فيــه بذكــر اســمه ونســبه وبعــض شــيوخه 

ــه.  وتالمذت
ــوال . 3 ــة بأق ــراوي مبتدئ ــاد يف ال ــوال النق ــت أق مجع

ــه،  ــان يف مصطلح ــن حب ــره اب ــذي ذك ــد ال الناق
ــة. ــا األصلي ــا إىل مصادره وعزوهت

رتبت أقوال النقاد بحسب وفياهتم.. 4
ختمــت الرتمجــة بتوجيــه قــول ابــن حبــان ومــراده . 5

مــن املصطلــح وذكــر خالصــة أقــوال النقــاد فيــه 
مــع الرتجيــح بــني األقــوال يف الغالــب.

ترمجــت لإلمــام ابــن حبــان ترمجــة موجــزة؛ . 6
ذلــك. دراســات يف  لوجــود عــدة 

خطة البحث: 
مباحــث،  وثالثــة  مقدمــة،  إىل   البحــث  قســمت 

وفهــارس. وخامتــة، 

ــاري  ــباب اختي ــث، وأس ــة البح ــا أمهي ــة: وفيه املقدم
الســابقة،  ومشكلته،والدراســات  وأهدافــه،  لــه، 

ومنهــج البحــث وخطتــه. 

ــان،  ــن حب ــام اب ــز باإلم ــف موج ــث األول: تعري املبح
ــة مطالــب: ــه ثالث وفي

املطلــب األول: اســمه ونســبه وكنيتــه ومولــده وطلبــه 
للعلــم.

املطلب الثاين: رحالته وبعض شيوخه وتالميذه.

ــة  ــاره العلمي ــه وآث ــامء علي ــاء العل ــث: ثن ــب الثال املطل

ــه. ووفات
ض القــول  ــاين: التعريــف بمصطلــح )مــرَّ املبحــث الث
فيــه( وداللتــه عــىل اجلــرح والتعديــل، وفيــه مطلبــان:
ــول  ض الق ــرَّ ــح )م ــف بمصطل ــب األول: التعري املطل

فيــه(

املطلب الثاين: داللته عىل اجلرح والتعديل            

وتتضمــن  التطبيقيــة،  الدراســة  الثالــث:  املبحــث 
ض القــول فيه(  دراســة الــرواة املوصوفــني بعبــارة )مــرَّ

اخلامتـــــة:  وفيها أهم النتائج والتوصيات.

 الفهارس: وتشمل فهرس املصادر واملراجع.

واهلل أســأل أن جيعــل مــا بذلتــه خالًصــا لوجهــه 
ــإن  ــل، ف ــول والعم ــداد يف الق ــأله الس ــم، وأس الكري
ــي  ــن نف ــأت فم ــن اهلل، وإن أخط ــل م ــت فبفض وفق
ــتطعت،  ــا اس ــالح م ــد إال اإلص ــا أري ــيطان، وم والش
ــب.  ــه أني ــت وإلي ــه توكل ــاهلل علي ــي إال ب ــا توفيق وم
وأصــي وأســلم عــىل خاتــم األنبيــاء واملرســلني، 

ــني. ــه أمجع ــه وصحب ــىل آل وع

املبحث األول: تعريف موجز باإلمام ابن حبان

ــده  ــه ونســبه ومول ــه ولقب املطلــب األول: اســمه وكنيت
ــه للعلــم وطلب

 احلافــظ العالمــة حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبان 
بــن معــاذ بــن معبــد بــن شــهيد، أبــو حاتــم التميمــي 
الُبســتي. )ابــن عســاكر، 1415هـــ(. )الذهبــي. ســري 

ــالم النبالء:1427هـ(  أع

ــة  ــاء املعجم ــم الب ــت - بض ــبة إىل بس ــتي: نس والُبس
ــة  ــاء املنقوط ــة والت ــني املهمل ــكون الس ــدة وس املوح
ــل  ــالد كاب ــن ب ــدة م ــي بل ــا-  وه ــني يف آخره بنقطت
بــني هــراة وغزنــة، وهــي بلــدة حســنة كثــرية اخلــر 

ــمعاين، 1408هـــ( . )الس ــار  واألهن
ــن  ــت م ــني يف ُبس ــبعني ومائت ــع وس ــنة بض ــد س ول
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

ــامد، 1406هـــ( ــن الع ــتان. )اب ــم سجس إقلي
وطلــب العلــم عــىل رأس الثالثامئــة.  ). الذهبــي. 

1430هـــ( ــدال:  االعت ــزان  مي

املطلب الثاين: رحالته وبعض شيوخه وتالميذه 

ــكندرية،  ــاش إىل االس ــني الش ــام ب ــل في ــه: رح رحالت
يف  خزيمــة  بــن  بكــر  أيب  عــىل  الفقــه  يف  وتتلمــذ 
نيســابور، وكتــب بالبــرة عــن أيب خليفــة اجلمحــي، 
الكالعــي.  عبيــداهلل  بــن  حممــد  عــن  وبالشــام 

)الســمعاين،1408هـ(
تنقــل يف األمصــار، فرحــل إىل خراســان، ومــر، 
والشــام ، واجلزيــرة، والعــراق ، ونيســابور، والبــرة، 
ــن كثري،1418هـــ(  ــايخ. )اب ــن املش ــري م ــمع الكث وس
وذكــر الذهبــي يف تذكــرة احلفاظ)1419هـــ( عــن 
احلاكــم أن ابــن حبــان رحــل إىل بخــارى، فلقــي عمــر 
ــني  ــع وثالث ــنة أرب ــابور س ــم ورد نيس ــد، ث ــن حمم ب
ــنة  ــرف س ــم ان ــا، ث ــاء نس ــار إىل قض ــة، وس وثالثامئ
ــم خــرج  ــام بنيســابور، ث ــة فأق ســبع وثالثــني وثالثامئ
إىل وطنــه سجســتان عــام أربعــني وثالثامئــة. ووصفــه 
ــني  ــة الرحال ــن األئم ــه م ــاكر)1415هـ( بأن ــن عس اب

ــنني.  ــني املحس واملصنف

بعض شيوخه: 
ــو  ــام رصح ه ــيخ ك ــي ش ــن ألف ــر م ــن أكث ــب ع كت
ــن  ــيم". )اب ــواع والتقاس ــه "األن ــة كتاب ــك يف مقدم بذل
حبان،1408هـــ(. وأكــرب شــيخ لقيــه هــو أبــو خليفــة 
الفضــل بــن احلبــاب اجلمحــي، ســمع منــه بالبــرة، 
أيب  مــن  ســمع  وبمــر  الّســاجي،  زكريــا  ومــن 
عبدالرمحــن النســائي، وإســحاق بــن يونــس املنجنيقي، 
وعــّدة، وســمع باملوصــل مــن أيب يعــىل، وســمع بنســا 
ــن  ــد ب ــن أمح ــداد م ــفيان، وببغ ــن س ــن ب ــن احلس م
احلســن بــن عبداجلبــار الّصــويف وطبقتــه، وخلــق، ويف 

ــن العامد،1406هـــ(. غــري ذلــك مــن األمصــار. )اب

بعض تالميذه:  
حــّدث عنــه: ابــن منــدة، وأبــو عبــداهلل احلاكــم، 
ــن  ــن ب ــدي، وعبدالرمح ــداهلل اخلال ــن عب ــور ب ومنص
حممــد بــن رزق اهلل السجســتاين، وغريهــم. )الذهبــي. 

احلفاظ:1419هـــ(. ــرة  تذك

ــة  ــاره العلمي ــه وآث ــامء علي ــاء العل ــث: ثن ــب الثال املطل
ــه  ووفات

قــال أبــو ســعد اإلدريــي: "كان عــىل قضــاء ســمرقند 
ــار،  ــاظ اآلث ــن، وحّف ــاء الّدي ــن فقه ــا، وكان م زمان
عامًلــا بالطــب، والنجــوم، وفنــون العلــم". ) الصفــدي 

،1420هـــ: 2- 236(
وذكــره احلافــظ أبــو عبــداهلل احلاكــم ووصفــه بأنــه مــن 
ــظ،  ــه والوع ــث والفق ــة واحلدي ــم يف اللغ ــة العل أوعي
ومــن عقــالء الرجــال. وصنّــف يف احلديــث مــا مل 
ــن  ــا م ــمرقند وغريه ــاء بس ــه، ووىل القض ــبق إلي يس
املــدن بخراســان. )الســمعاين 1408هـــ(. )مجــال 

القفطي،1406هـــ( ــن  الدي
وأثنــى عليــه الســمعاين)1408هـ( ووصفــه بأنــه إمــام 
عــره وصنــف تصانيــف مل يســبق إليهــا. وقــال 
الفاضــل  العالمــة  "اإلمــام  احلمــوي)1995م(: 
املتقــن، كان مكثــًرا مــن احلديــث والرحلــة والشــيوخ، 
عامًلــا باملتــون واألســانيد، أخــرج مــن علــوم احلديــث 
ــل  ــه تأمُّ ــل تصانيف ــن تأّم ــريه، وم ــه غ ــز عن ــا عج م
العلــوم،  يف  بحــرا  كان  الرجــل  أن  علــم  منصــٍف 
ســافر مــا بــني الشــاش واإلســكندرية، وأدرك األئمــة 

والعلــامء واألســانيد العاليــة" )415-1(. 
بأنــه  االعتدال:1430هـــ(  الذهبي)ميــزان  ووصفــه 
رأس يف معرفــه احلديــث، وعــارف بالنجــوم، والطب، 
والــكالم، والفقــه. ووصفــه ابــن كثري)1418هـــ( بأنه 

ــار املجتهديــن املصنفــني. أحــد احلفــاظ الكب
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آثاره العلمية:
ــه يف  ــن مصنفات ــد م ــوي )1995م( العدي ــر احلم ذك
ــاره  ــني آث ــن الباحث ــدد م ــتقىص ع ــوم، واس ــتى العل ش
العلميــة وفصلــوا القــول فيهــا، وســأقتر عــىل بعــض 

منهــا، وهــي: 
التقاســيم واألنــواع، املعــروف بصحيــح ابــن . 1

ــان  حب
 الثقات.. 2
مشاهري علامء األمصار.                                      . 3
معرفة املجروحني من املحدثني.. 4
علل أوهام أصحاب التواريخ .                                . 5
روضة العقالء ونزهة الفضالء.      . 6
مناقب أيب حنيفة ومثالبه.                                      . 7
مناقب الشافعي .. 8
صفة الصالة.. 9

ــع  ــنة أرب ــّوال س ــاىل يف ش ــه اهلل تع ــات رمح ــه: م وفات
ــي  ــة الت ــت يف الّصّف ــن بُبس ــة، ودف ــني وثالثامئ ومخس

ــمعاين،1408هـ( ــرب داره. )الس ــا بق ابتناه

ض القــول  ــاين: التعريــف بمصطلــح )مــرَّ املبحــث الث
ــه عــى اجلــرح والتعديــل فيــه( وداللت

ض القول( املطلب األول: التعريف بمعنى )مرَّ

مرض :
)َمــِرَض(: امليــم والــراء والضــاد أصــل صحيــح: يــدل 
ــِه اإلنســان عــن حــدِّ الصحــة يِف َأيِّ  عــىل مــا خيــرج بِ

يشء كان. )ابــن فــارس، 1399هـــ(
وامَلــَرض: ضــّد الصّحــة، َمــِرَض يمــَرض َمَرًضــا 
وَمْرًضــا َفُهــَو َمِريــض ومــاِرض. وأصــل امْلَــَرض 
ض  ــرَّ ــِرض. وم ــد َم ــَف فق ــا ضُع ــف، وكّل َم الضْع
ــد،1987م(  ــن دري الرجــل يِف َكاَلمــه، إِذا ضّعفــه. )اب
ويف هتذيــب اللغــة لألزهــري)2001م(: أصــل املرض 
النقصــان. بــدن مريــض: ناقــص القــوة. وقلــب 

ــي:  ــن. ومــرض فــالن يف حاجت مريــض: ناقــص الدي
ــري،2001م( .  ــا. )األزه ــه فيه ــت حركت إذا نقص

ــُه  ــحَّ َعْزُم َ َومَلْ َيِص ــرَّ ــِة: َق َض يِف احْلَاَج ــرَّ ــوا: َم َوَقاُل
ــه.  ــة حاجت ــارب إِصاب ــَرَض إَِذا ق ــون: َأْم ــا. يقول فِيَه
)ابــن فارس،1399هـــ( ومــَرض يِف اأْلَمــر، إِذا مل ُيَبالغ 

فِيــِه. )ابــن الســكيت، 1423هـــ(
حتكمــه.  وال  نــه  ُتَوهِّ أن  األمــر:  ومتريــض 
)األزهــري،2001م(. وزاد الُصحــاري )1420هـــ(: 

فيــه.  النصــح  وتــرك 
الصــواب.  عــن  انحــراف  فيــه  مريــض:  ورأي 

2001م( )األزهــري، 
وأمــرض: أي: قــارب الصــواب وإن مل يِصــب كل 
الصحــاح  ويف  2001م(  )األزهــري،  الصــواب. 
)اجلوهري،1407هـــ(: وأْمــَرَض الرجــُل، أي قــارب 
ــُع  ــرأي. والتمريــُض يف األمــر: التضجي ــة يف ال اإلصاب
ــر  ــع يف األم ــري، 1407هـــ(. والتضجي ــه. )اجلوه في
يعنــي: التقصري فيــه. )اجلوهــري، 1407هـــ(. ويقال: 
ــروي،  ــه. )اهل ــول أي: ال يصحح ــرض الق ــالن يم ف

1419هـ( 
أيضــا  ويســمى  التضبيــب،  احلديــث  علــوم  ويف 
ــة  ــن جه ــح وروده م ــا ص ــىل م ــض، فيجعــل ع التمري
ــف،  ــى، أو ضعي ــا، أو معن ــد لفظ ــه فاس ــل، إال أن النق
ــن  ــز م ــري جائ ــاذا أو غ ــون ش ــل: أن يك ــص، مث أو ناق
حيــث العربيــة، أو مصحفــا، أو ينقــص كلمــة، أو 
أكثــر، ومــا أشــبه ذلــك. )ابــن الصــالح، 1406هـــ(
وال ختتــص صيــغ التمريــض بالضعيــف بــل تســتعمل 
ــح  ــر يف فت ــن حج ــك اب ــرب بذل ــام أخ ــح. ك يف الصحي
البــاري )ابــن حجر1379هـــ( ونقــل عــن شــيخه زين 
الديــن العراقــي قولــه: "إن البخــاري ال خيــص صيغــة 
التمريــض بضعــف اإلســناد بــل إذا ذكــر املتــن باملعنــى 
ــالف"  ــن اخل ــم م ــا عل ــا مل ــا أيض ــى هب ــره أت أو اخت

.)111 -1(
ــل  ــن قي ــرواة الذي ــة لل ومــن خــالل الدراســة التطبيقي
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ــح  ــس املصطل ــا، فلي ــى جلي فيهــم ذلــك ســيظهر املعن
ــق  ــل كل راٍو قــد ينطب ــى واحــد مطــرد، ب ــدا بمعن مقي
ــياق  ــب الس ــىل حس ــريه ع ــىل غ ــق ع ــا ال ينطب ــه م علي

ــه . ــي قيلــت في ــوال الت واألق
ممــا ســبق نســتنتج أن متريــض القــول يــدل عــىل عــدة 

معــاٍن؛ هــي:
توهني القول وعدم إحكامه. 1
الضعف. 2
النقص وعدم كامل الصحة. 3
التقصري فيه . 4
عدم املبالغة فيه. 5
االنحراف عن الصواب. 6
مقاربة الصواب. 7
ال يصحح القول . 8

املطلب الثاين: داللة املصطلح عى اجلرح والتعديل
ض القــول فيــه فــالن( اســتعمله اإلمــام  مصطلــح )مــرَّ
ابــن حبــان يف عــدد مــن الــرواة، ومل أجــد مــن ســبقه 
يف اســتعامل هــذا املصطلــح ســوى عبــداهلل ابــن اإلمــام 
ــال:  ــالن، فق ــن عج ــت ب ــن ثاب ــأله ع ــام س ــد حين أمح
)كان يكــون بالبــاب واألبــواب، قلــت لــه: هــو 
ــن  ــد ب ــره(.  )أمح ض يف أم ــرَّ ــه م ــكت ، كأن ــة ؟ فس ثق

حنبل،1422هـــ: 97-3(.
ممــا ســبق نســتنتج أن التمريــض ال يــراد بــه الضعيــف 
ــا أو  ــال ال لفظ ــح نق ــا يص ــىل م ــق ع ــل يطل ــا ب مطلق
معنــى. ولعــل مــراد ابــن حبــان هبــذا املصطلــح 
معــان أخــرى غــري التضعيــف كــام ظهــر مــن خــالل 

ــة . ــة واحلديثي ــات اللغوي التعريف

ض  ــرَّ ــون بلفــظ )م ــرواة املوصوف ــث: ال  املبحــث الثال
ــة ــه( دراســة تطبيقي القــول في

إبراهيــم بــن عــي بــن حســن بــن عــي الرافعــي، . 1
يــروي عــن أيــوب بــن احلســن، وروى عنــه 
ــى  ــئ حت ــري ، كان خيط ــد الزه ــن حمم ــوب ب يعق

ض  خــرج عــن حــد مــن حيتــج بــه إذا انفــرد، مــرَّ
حييــى بــن معــني القــول فيــه. )ابــن حبــان، 

1420هـ(
أقوال حييى بن معني يف الراوي:

ــن  ــم ب ــن إبراهي ــني ع ــن مع ــي اب ــامن الدارم ــأل عث س
عــىل الرافعــي؟ فقــال: شــيخ مــات بالقــرب-  ولعــل 
املقصــود بالقــرب: ليلــة ورود اإلبــل املــاء; وذلــك أن 
القــوم ُيِســيُمون اإلبــل وهــم يف ذلــك يســريون نحــو 
ــوا  ــية عجل ــاء عش ــني امل ــم وب ــي بينه ــإذا بق ــاء، ف امل
نحــوه، فتلــك الليلــة ليلــة الَقــَرب )ابــن فــارس 
1399هـــ( - كان هاهنــا، ليــس بــه بــأس. قــال عثامن: 
يقــول حدثنــي عمــي أيــوب بــن حســن، كيــف هــو؟ 

ــني.د.ت( ــن مع ــأس. )اب ــه ب ــس ب ــال: لي فق

أقوال النقاد:
قــال البخــاري )د.ت :1-310(: " فيه نظــر". ووصفه 
ــيخ.  ــه ش ــن أيب حاتم،1271هـــ( بأن ــم )اب ــو حات أب
وترجــم لــه ابــن عدي)1418هـــ( وذكــر أنــه وســط. 
وذكــره ابــن اجلــارود، والســاجي، والدارقطنــي، وابــن 
اجلــوزي يف الضعفــاء. )الدارقطنــي، 1403هـــ(. )ابن 
واهُتِــم  )مغلطاي،1422هـــ(.  اجلوزي،1406هـــ(. 

بالكــذب. )ابــن اجلــوزي،1406 هـــ(.
وضعفه ابن حجر يف التقريب) 1406هـ(. 

يف   الذهبــي  فــره  شــيخ؛  حاتــم  أيب  وقــول 
هــو  ليــس   " بقولــه:  الكاشــف)1413هـ:46-1( 
ــن  ــدا مم ــا أح ــر يف كتابن ــذا مل أذك ــرح، وهل ــارة ج عب
قــال فيــه ذلــك، ولكنهــا أيضــا مــا هــي عبــارة توثيــق، 

وباالســتقراء يلــوح لــك أنــه ليــس بحجــة " .
ــني  ــن مع ــى ب ض حيي ــرَّ ــان )م ــن حب ــول اب ــه ق توجي

ــه(: ــول في الق
جممــل أقــوال النقــاد يف الــراوي أنــه ضعيــف، ونجــد 
أن ابــن معــني عّدلــه مــع تضعيــف أكثــر النقــاد، يؤيــده 
قــول ابــن أيب خيثمــة يف أخبــار املكيــني)1997(: قلت 
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

ليحيــى بــن معــني: إنــك تقــول فــالن " ليــس بــه بــأس 
" قــال: إذا قلــت " ليــس بــه بــأس " فهــو ثقــة. فــكأن 
مــراد ابــن حبــان بتمريــض القــول هنــا عــدم تصحيــح 

ابــن معــني القــول بضعــف الــراوي.
ــن . 2 ــدث ع ــامر، حي ــن مس ــر ب ــن املهاج ــم ب  إبراهي

ــر  ــليم. منك ــن س ــوان ب ــص، وصف ــن حف ــر ب عم
ــى،  ــن أيب عيس ــن ب ــه مع ــدا، روى عن ــث ج احلدي
مــن اجلنــس الــذي قلــت: ال يعجبنــي االحتجــاج 
بخــربه إذا انفــرد، وكان حييــى بــن معــني يمــرض 

القــول فيــه. )ابــن حبــان، 1420هـــ(
 روى لــه ابــن حبــان حديثــا واحــدا وحكــم عــىل متنــه 

بالوضــع. )ابــن حبــان، 1420هـ(

أقوال حييى بن معني يف الراوي:
ضعفــه ابــن معــني يف روايــة الــدوري. ووصــف 
حديثــه بالضعــف حينــام ســأله عنــه، ونقــل بــأن ســامك 
أحــب إىل ابــن معــني مــن إبراهيــم بــن مهاجــر )ابــن 
ــني،  ــن مع ــة الدارمي)اب ــني، 1399هـــ(. ويف رواي مع
د.ت(، وابــن أيب خيثمــة ) التاريــخ الكبري:1427هـــ( 
ــح. ويف  ــي: صال ــأس، وزاد الدارم ــه ب ــس ب ــال: لي ق
ســؤالت ابــن اجلنيــد) 1408هـــ( قــال: " ليــس بــذاك 

ــوي". الق

أقوال النقاد:
احلديــث.  منكــر  حاتــم:  وأبــو  البخــاري،  قــال 
مــدين  شــيخ  باملــرتوك.  ليــس  حاتــم:  أبــو  وزاد 
حاتم،1271هـــ(.  أيب  )ابــن  د.ت(.  )البخــاري، 
يف  حجــر  وابــن  النســائي)1396هـ(،  وضعفــه 
عدى)1418هـــ(:  ــن  اب ــال  وق التقريب)1406هـــ(. 
ــا أنكــر مــن  ــه حديث ــن مهاجــر مل أجــد ل ــم ب "وإبراهي
حديــث قــرأ ﴿طــه﴾ و﴿يــس﴾ ألنــه مل يــروه إال 
ــناد، وال  ــذا اإلس ــروي هب ــر، وال ي ــن مهاج ــم ب إبراهي
بغــري هــذا اإلســناد هــذا املتــن إال إبراهيــم بــن مهاجــر 

هــذا، وباقــي أحاديثــه صاحلــة" ) 353-1(. 

ووضعه الدارقطني)1403 هـ(  يف مرتبة االعتبار. 
توجيــه قــول ابــن حبــان )وكان حييــى بــن معــني 

يمــرض القــول فيــه(: 
يرتجــح مــن األقــوال أن الــراوي ضعيــف يعتــرب 
ــراوي  ــني يف ال ــن مع ــوال اب ــت أق ــه، واختلف بحديث
ولعــل تضعيفــه جــاء يف معــرض املقارنــة، وقــد عّدلــه 
ــن  ــل اب ــا جع ــي مم ــة والدارم ــن أيب خيثم ــة اب يف رواي
ــن معــني يمــرض القــول  ــى ب ــان يقــول: وكان حيي حب
ــزم  ــى مل جي ــم-  أن حيي ــراده - واهلل أعل ــكأن م ــه. ف في

ــراوي.  ــف ال بتضعي
جعفــر بــن حممــد بــن عــي بــن احلســني بــن عــي . 3

بــن أيب طالــب ريض اهلل عنهــم: كنيتــه أبــو عبداهلل، 
يــروي عــن أبيــه، وكان مــن ســادات أهــل البيــت 
فقهــا وعلــام وفضــال، روى عنــه الثــوري ومالــك 
وشــعبة والنــاس، حيتــج بروايتــه مــا كان مــن 
ــده  ــث ول ــه؛ ألن يف حدي ــة أوالده عن ــري رواي غ
ــه  ــول في ــرض الق ــام م ــرية، وإن ــري كث ــه مناك عن
ــن  ــه م ــا رأوا يف حديث ــا؛ مل ــن أئمتن ــرض م ــن م م
روايــة أوالده، وقــد اعتــربت حديثــه مــن الثقــات 
عنــه؛ مثــل ابــن جريــج والثــوري ومالــك وشــعبة 
وابــن عيينــة ووهــب بــن خالــد ودوهنــم، فرأيــت 
فيهــا يشء خيالــف  ليــس  أحاديــث مســتقيمة 
ــه  ــده عن ــة ول ــت يف رواي ــات، ورأي ــث األثب حدي
ــه  ــث أبي ــن حدي ــه وال م ــن حديث ــس م ــياء لي أش
ــزق  ــال أن يل ــن املح ــده وم ــث ج ــن حدي وال م
ــان. الثقــات:  ــدا غــريه. )ابــن حب ــه مــا جنــت ي ب

1393هـ(

أقوال النقاد:
كان مالــك ال يــروي عنــه حتــى يضمــه إىل آخــر 
مــن الرفعــاء ثــم جيعلــه بعــده. )ابــن أيب خيثمــة، 
1427هـــ( وأمــا حييــى بــن ســعيد يف نفســه منــه يشء، 
ــدي، 1418هـــ(.  ــن ع ــه. )اب ــه من ــب إلي ــد أح وجمال
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

ــي  ــة الدارم ــني - يف رواي ــن مع ــافعي، واب ــه الش ووثق
) ابــن معــني، د.ت(، وابــن أيب خيثمــة )التاريــخ 
الكبــري، 1427هـــ(، وعثــامن بــن أيب شــيبة )مغلطــاي، 
1422هـــ(. وأبــو حاتــم )ابــن أيب حاتــم، 1271هـ(، 
عــدي  وابــن  1422هـــ(.  )مغلطــاي،  والنســائي 

)1418هـــ(.
وجعــل أبــو زرعــة ) ابــن أيب حاتم،1271هـــ( جعفــر 
بــن حممــد عــن أبيــه، أرفــع مــن ســهيل بــن أيب صالــح 
ــؤالء.  ــرن إىل ه ــه وال يق ــن أبي ــالء ع ــه والع ــن أبي ع
ــأن جعفــر بــن حممــد صــدوق  وُنقــل عــن الســاجي ب
ــتقيم،  ــه مس ــات وحديث ــه الثق ــدث عن ــون إذا ح مأم
وإذا حــدث عنــه مــن دوهنــم اضطــرب حديثــه. 
ابــن حجــر يف  لــه  )مغلطاي،1422هـــ(. وترجــم 
التقريب)1406هـــ( ووصفــه بأنــه فقيه إمــام صدوق. 
ــه  ــول في ــرض الق ــام م ــان: )وإن ــن حب ــول اب ــه ق توجي

ــا(: ــن أئمتن ــرض م ــن م م
الــراوي ثقــة حيتــج بــه إال يف روايــة أوالده عنــه، وقــد 
ــن  ــال اب ــذا ق ــه؛ ل ــن رووا عن ــبب م ــه بس ــَم في ُتُكلِّ
ــا؛  ــن أئمتن ــرض م ــن م ــه م ــول في ــرض الق ــان: م حب
ومــراده بالتمريــض هنــا التضعيــف؛ ودليــل ذلــك أنــه 
ذكــر ســبب التضعيــف حيــث قــال: ملــا رأوا يف حديثــه 

ــم. ــة أوالده. واهلل أعل ــن رواي م

ــب . 4 ــابور، يقل ــل نيس ــن أه ــرياط، م ــن ق ــاد ب  مح
األخبــار عــىل الثقــات وجيــيء عــن األثبــات 
ــة  ــه وال الرواي ــاج ب ــوز االحتج ــات، ال جي بالطام
ــة  ــو زرع ــار، وكان أب ــبيل االعتب ــىل س ــه إال ع عن
)ابــن حبــان،  فيــه.  القــول  الــرازي يمــرض 
ــن  ــئ". )اب ــال: "خيط ــات  ق 1420هـــ( ويف الثق

)206  -8 حبان،1393هـــ: 
روى لــه ابــن حبــان حديثــا واحــدا وبــنّي أنــه ال أصــل 

لــه. )ابــن حبان،1420هـ(
قول أيب زرعة الرازي: 

كان   " )1402هـــ(:  الــرازي  زرعــة  أبــو  قــال   
صدوقــا")3- 861(.  وكــذا نقــل ابــن أيب حاتــم 

. والتعديــل  اجلــرح  يف  عنــه  )1271هـــ( 
أقوال النقاد:

ــاد  ــه أن مح ــن أبي ــم )1271هـــ( ع ــن أيب حات ــل اب  نق
ــه.  ــج ب ــه وال حيت ــب حديث ــث، يكت ــرب احلدي مضط
وذكــر ابــن عــدي )1418هـــ( أن عامــة أحاديثــه  فيهــا 

نظــر. وترجــم لــه ابــن اجلــوزي )1406 هـــ( يف 
"الضعفاء" . 

ــرازي  ــة ال ــو زرع ــان )وكان أب ــن حب ــول اب ــه ق توجي
ــه(:  ــول في ــرض الق يم

ــو  ــد إال أب ــه أح ــد ومل يعدل ــة النق ــه أئم ــراوي ضعف ال
زرعــة، فــكأن مــراد ابــن حبــان أن أبــا زرعــة خالــف 
ــرج  ــه، فخ ــول في ــح الق ــه وال يصح ــن ضعف ــول م ق
ــن  ــاد ب ــاد يف مح ــره النق ــام ذك ــة في ــد الصح ــن ح ع

ــرياط. ق
وقــد علــق ابــن قطلوبغــا )1432هـــ( بعــد ذكــره قول 
أيب زرعــة الــرازي يف محــاد بــن قــرياط بقولــه: "وهــذا 
ــول  ُض الق ــرِّ ــة ُيَم ــو زرع ــي: كان أب ــول الذهب ــرد ق ي
ــف  ــي تضعي ــول الذهب ــه أراد بق ــه" )4- 10(. وكأن في
أيب زرعــة للــراوي مــع أن أبــا زرعــة عّدلــه؛ لــذا 

ــه.  ــب علي عق
ــب  ــان، وال ينس ــن حب ــول اب ــل لق ــي ناق ــت: الذهب قل

إليــه. 

ــي هــو زيــد بــن احلــوارى، كنيتــه أبــو . 5  زيــد الَعمِّ
ــرة.  ــن ق ــة ب ــس ومعاوي ــن أن ــروي ع ــوارى ي احل
ــس  ــن أن ــروي ع ــعبة، ي ــوري وش ــه الث روى عن
ــبق إىل  ــق، س ــا ح ــل هل ــة ال أص ــياء موضوع أش
القلــب أنــه املتعمــد هلــا، وكان حييى يمــرض القول 
فيــه، وهــو عنــدي ال جيــوز االحتجــاج بخــربه وال 
كتابــة حديثــه إال عنــد االعتبــار. ســمعت احلنبــي 
ــمعت  ــول س ــري يق ــن زه ــد ب ــمعت أمح ــول س يق
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

ــد  ــث زي ــوز حدي ــول: ال جي ــني يق ــن مع ــى ب حيي
ــن  ــايش.  )اب ــد الرق ــن يزي ــل م ــي وكان أمي العم

حبان،1420هـ(.

أقوال حييى بن معني يف الراوي:
ضعفــه ابــن معــني )1405هـــ( يف روايــة ابــن حمــرز. 
ابــن  اجلــارود)  أيب  بــن  الوليــد  أبــو  نقــل  وكــذا 
بــن معــني، وزاد:  عســاكر،1415هـ( عــن حييــى 
يكتــب حديثــه، ويف روايــة إســحاق بــن منصــور 
عــن ابــن معــني: ال يشء. )ابــن أيب حاتــم، 1271هـــ( 
وكــذا يف روايــة ابــن طهــامن )ابــن معــني، 1429هـــ(: 
ــر،  ــن حج ــب )اب ــب التهذي ــيء. ويف هتذي ــس ب لي
1404هـــ(: ذكــر إســحاق بــن منصــور عــن ابــن معني 

ــح.  ــه صال أن
ونقــل ابــن عــدي )1418هـــ( عــن يعقــوب بــن شــيبة 

تضعيــف حييــى بــن معــني للــراوي. 
الراجــح مــن أقــوال ابــن معــني أن الــراوي ضعيــف؛ 
فــــليس بــيء هنــا تفيــد ضعــف الــراوي. وقد أشــار 
ــته  ــيد، 2018م( يف دراس ــد رش ــود أمح ــث )حمم الباح
ملصطلــح ابــن معــني )ليــس بــيء( أن الــرواة الذيــن 
ــاء  ــم ضعف ــيء( ه ــس ب ــني )لي ــن مع ــم اب ــال فيه ق
مــن خمتلــف درجــات الضعــف عنــد النقــاد اآلخريــن 
وهــم مــا بــني رتبــة ضعيــف إىل املنتهــى يف الكــذب .

ــد  ــام أمح ــن اإلم ــداهلل اب ــره عب ــا ذك ــك م ــد ذل ويؤي
ــث  ــي؟ حي ــد العم ــن زي ــأله ع ــا س ــه عندم ــن أبي ع
قــال: صالــح، وهــو فــوق يزيــد الرقــايش وفضــل بــن 
عيســى، وقــد جرحــه حييــى بــن معــني وغــريه. ) ابــن 

ــاكر،1415هـ( عس
وأمــا مــا ورد عــن إســحاق بــن منصــور ترتجــح 
الروايــة التــي توافــق روايــة ابــن طهــامن وهــي روايــة 
أيب حاتــم عنــه، وكالمهــا مــن البغــاددة، وهــم أقــرب 
إىل ابــن معــني مــن غريهــم. وقــد ذكــر األســتاذ نــور 
ســيف أمهيــة النقــد الــذي يتناقلــه البغداديــون؛ نظــًرا 

ألهنــم وقفــوا عــىل رأيه األخــري يف بعــض الــرواة الذين 
ــة أن  ــن األمهي ــذا فم ــى؛ ول ــوال حيي ــم أق ــف فيه ختتل
يؤخــذ بقوهلــم عنــد االتفــاق عــىل راٍو يف رأي خيالفهــم 

فيــه غريهــم. )ابــن معــني، 1399هـــ(

أقوال النقاد:
أيب  .)ابــن  العمــي  زيــد  حفــظ  شــعبة  حيمــد  ال 
)2001م(،  ســعد  ابــن  وضعفــه  حاتم،1271هـــ( 
أيب  )ابــن  زرعــة  وأبــو  املديني)1404هـــ(،  وابــن 
حاتم،1271هـــ(، وابــن القطــان )1418هـــ (، وابــن 
ــوي،  ــس بق ــة: لي ــو زرع ــر) 1406هـــ(. وزاد أب حج
واهــي احلديــث. وزاد أبــو حاتــم: يكتــب حديثــه وال 

ــه . ــج ب حيت
    وقــال عبــداهلل عــن أبيه )أمحــد بــن حنبل،1422هـ(: 
ــه  ــح روى عن ــال: صال ــي؟ فق ــد العم ــه زي ــل ل "قي
ســفيان وشــعبة. قيــل لــه: الفضــل بــن عيســى 
الرقــايش؟ قــال: ضعيــف. قيــل لــه: يزيــد الرقــايش؟ 
قــال: كان شــعبة يشــبهه بأبــان بــن أيب عيــاش. وقــال 
ــل  ــي الفض ــم يعن ــؤالء كله ــوق ه ــي ف ــد العم أيب: زي

ويزيــد الرقــايش" ) 3- 55(.
 ويف روايــة ذكــر أنــه ليــس بــيء يف احلديــث. )أمحــد 
بــن حنبــل، 1422هـــ( ووصفــه إبراهيــم بــن يعقــوب 
وســأل  متامســك.  بأنــه  )1405هـــ(   اجلوزجــاين 
ــي؟  ــد العم ــن زي ــا داود) 1403هـــ( ع ــري أب اآلج
ــة؛  ــرًيا . ويف رواي ــمعت إالَّ خ ــا س ــه: م ــاب بقول فأج

ــذاك.  ــس ب ــه: لي ــال عن ق
الفســوي.  ســفيان  بــن  يعقــوب  ووثقــه            
)مغلطاي،1422هـــ( وجعلــه ابــن عــدي )1418هـ(  
يكتــب حديثهــم عــىل  الذيــن  الضعفــاء  يف مجلــة 
بأنــه  الدارقطني)1434هـــ(   ووصفــه  ضعفهــم، 
صالــح احلديــث. وذكــره ابــن اجلوزى)1406هـــ( ىف 

"الضعفــاء". 
ــه  ــه بأن ــي)د.ت(  ووصف ــي يف املغن ــه الذهب ــم ل وترج
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

ــي يف "  ــن احللب ــان الدي ــه بره ــال. ووضع ــارب احل مق
ــه  ــنّي أن ــث" )1407هـــ( وب ــع احلدي ــي بوض ــن رم م

ــه. ــىل تضعيف ــر ع ــه واألكث ــف يف توثيق خمتل
توجيــه قــول ابــن حبــان )وكان حييــى يمــرض القــول 

فيــه(: 
ــان شــّدد  ــراوي ضعفــه أئمــة النقــد؛ لكــن ابــن حب ال
يف جترحيــه ووصفــه بأنــه يضــع األحاديــث عــن أنــس 
ريض اهلل عنــه، وجعلــه يف مرتبــة مــن مل حيتــج بــه، وال 
يكتــب حديثــه إال عنــد االعتبــار، أي تتبــع طــرق 
ــن  ــراد اب ــكأن م ــا، ف ــر فيه ــتقراؤها والنظ ــه واس حديث
حبــان بــأن حييــى يمــرض القــول فيــه؛ مل جيــزم القــول 
فيــه فيجعلــه يف مرتبــة الــرتك؛ لذلــك عقــب ابــن حبان 
فقــال: "وهــو عنــدي ال جيــوز االحتجــاج بخــربه وال 

ــار". ــد االعتب ــه إال عن ــة حديث كتاب
 صدقــة بــن عبــداهلل الســمني، كنيتــه أبــو معاويــة . 6

ــن  ــن اب ــروي ع ــق ي ــل دمش ــن أه ــريش، م الق
املنكــدر وأهــل بلــده، روى عنــه الوليــد بن مســلم 
وأهــل الشــام، كان ممــن يــروي املوضوعــات عــن 
ــب.  ــد التعج ــه إال عن ــتغل بروايت ــات، ال يش األثب
ســمعت حممــد بــن حممــود يقــول: ســمعت 
ــن  ــني ع ــن مع ــى ب ــألت حيي ــول : س ــي يق الدارم
ــف.  ــال: ضعي ــمني، فق ــداهلل الس ــن عب ــة ب صدق
ــول يف  ــا الق ــو زكري ض أب ــرَّ ــم: م ــو حات ــال أب ق
صدقــة حيــث مل يســرب مناكــري حديثــه، وهــو 
يــروي عــن حممــد بــن املنكــدر عــن جابــر بنســخة 
ــا  ــن كان مبتدئ ــع م ــا بالوض ــهد هل ــة يش موضوع
ــن  ــا؟. )اب ــر فيه ــف املتبح ــة فكي ــذه الصناع يف ه

حبان،1420هـــ(.

أقوال حييى بن معني يف الراوي:
ــني،  ــن مع ــة الدارمي)اب ــني يف رواي ــن مع ــه اب ضعف
د.ت(، والــدوري )ابــن معــني، 1399هـــ(، ومعاويــة 
ــن  ــأله اب ــاكر:1415هـ(. وس ــن عس ــح. )اب ــن صال ب

اجلنيــد )1408هـــ( عــن الــراوي؟ فقــال : ليــس 
ابــن معــني،  ابــن حمــرز. )تاريــخ  بــيء. وقــال 

ــه  ــت من ــد أثب ــن خال ــة ب ــه: صدق 1405هـــ( عن

أقوال النقاد:
شــاهني،  )ابــن  العزيــز.  عبــد  بــن  ســعيد  وثقــه 
حاتــم،  أيب  نمري)ابــن  ابــن  وضعفــه  1404هـــ( 
وأبــو  حنبل)1422هـــ(،  بــن  وأمحــد  1271هـــ(، 
والنســائي)1396هـ(،  )د.ت(،  الدمشــقي  زرعــة 
الكاشــف  يف  والذهبــي  1434هـــ(،  والدارقطنــي) 
)1313هـــ(، وابــن حجر)1406هـــ(. زاد أمحد: ليس 
بــيء. وزاد أبــو زرعــة: مضطــرب احلديــث. وذكــره 

"الضعفــاء  ابــن اجلــوزي )1406 هـــ( يف 
          ورجــح ضعفــه ابــن عدي)1418هـــ( يف الكامل. 
ووصــف حديثــه باملنكــر؛ أمحــد بــن حنبل)1422هـ(، 

ــلم )1404هـ(. والبخاري )1426هـ(،  ومس
وقــال يعقــوب بــن ســفيان )1401هـــ(: ســمعت أبــا 
ــة  ــم(: "صدق ــم )دحي ــن إبراهي ــن ب ــعيد عبدالرمح س
ــد  ــن يزي ــداهلل ب ــت: عب ــه. قل ــأس ب ــيوخنا ال ب ــن ش م
روى مناكــري!. قــال: أف! نحــن مل نحمــل عنــه وعــن 
أمثالــه عــن صدقــة- وعــرض بغــريه- إنــام محلنــا عــن 
ــه". )2- 405(.  ــا عن ــي وأصحابن ــص التني أيب حف
ــه  ــر علي ــم، وأنك ــو حات ــدق أب ــل الص ــه يف حم وجعل
رأي القــدر. )ابــن أيب حاتــم، 1271هـــ(، ورجــح ابن 
شــاهني توثيقــه يف املختلــف فيهــم. )1420هـــ( وقــال 
الذهبــي يف ســري أعــالم النبــالء )1427ه(: "هــو ممــن 
جيــوز حديثــه، وال حيتــج بــه. وقــد طحنــه أبــو حاتــم 
ابــن حبــان، فقــال: كان ممــن يــروي املوضوعــات عــن 
األثبــات، ال يشــتغل بروايتــه إال عنــد التعجــب" )7-

.)20
ض أبــو زكريــا القــول يف  توجيــه قــول ابــن حبــان )مــرَّ

صدقــة حيــث مل يســرب مناكــري حديثــه(: 
ــان شــّدد  ــراوي ضعفــه أئمــة النقــد؛ لكــن ابــن حب ال
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

يف جترحيــه وجعلــه يف مرتبــة مــن مل حيتــج بــه، ووصفــه 
بأنــه يــروي املوضوعــات؛ فــكأن مــراد ابــن حبــان يف 
متريــض القــول؛ بأنــه انحــرف عــن القــول األصــح يف 
ــه  ــق علي ــث أطل ــه؛ حي ــغ يف تضعيف ــراوي، ومل يبال ال
ــول  ــك ق ــىل ذل ــدل ع ــه؛ ي ــرك حديث ــف دون ت الضع
ابــن حبــان: بــأن أبــا زكريــا: "مل يســرب مناكــري حديثــه" 
مــع أن حييــى بــن معــني وافــق أكثــر النقــاد يف تضعيفــه 
ــد  ــه، وق ــول في ــدد الق ــان ش ــن حب ــام اب ــراوي، بين لل
عقــب الذهبــي عــىل جتريــح ابــن حبــان بقولــه: "وقــد 

طحنــه أبــو حاتــم بــن حبــان".
ــو . 7 ــه أب ــطي : كنيت ــحاق الواس ــن إس ــن ب عبدالرمح

شــيبة، وهــو الــذي يقــال لــه: عبــاد بــن إســحاق، 
يــروي عــن النعــامن بــن ســعد وســعيد املقــربي، 
ــة  ــل الكوف ــل وأه ــن الفضي ــه اب ــه، روى عن وأبي
ــانيد  ــب األس ــن يقل ــاء، كان مم ــن رج ــداهلل ب وعب
وينفــرد باملناكــري عن املشــاهري، ال حيــل االحتجاج 
ض القــول فيــه حييــى بــن معــني  بخــربه،  وقــد مــرَّ

ــام اهلل.  ــل رمحه ــن حنب ــد ب وأمح
ســمعت حممــد بــن حممــود بــن عــدي يقــول: ســمعت 
عــي بــن ســعيد بــن جريــر يقــول: ســمعت أمحــد بــن 
ــطي  ــحاق الواس ــن إس ــن ب ــول: عبدالرمح ــل يق حنب
)ابــن  احلديــث.  يف  لــني  الكوفيــون،  عنــه  روى 

حبان1420هـــ(
وقــد عقــب الدارقطنــي )1414هـــ( عىل ابــن حبان يف 
تســميته عبدالرمحــن بــن إســحاق بعبــاد بــن إســحاق، 
ــطي  ــيبة الواس ــا ش ــن، ألن أب ــط يف عبدالرمح ــه خل بأن
ــن  ــامن ب ــن النع ــدث ع ــحاق حي ــن إس ــن ب عبدالرمح
ــه:  ــال ل ــذي يق ــتقيمة. وال ــري مس ــث غ ــعد بأحادي س
عبــاد هــو عبدالرمحــن بــن إســحاق بــن احلــارث هــو 
الــذي روى عنــه عبــداهلل بــن رجــاء املكــي، وبــرش بــن 
املفضــل، روى عــن ســعيد املقــربي، والزهــري، وأبيــه 
إســحاق بــن احلــارث، ومل يــرو عنــه ابــن املفضــل، وال 

أهــل الكوفــة شــيئا. 

أقوال حييى بن معني وأمحد بن حنبل يف الراوي:
الــدوري.  روايــة  يف  معــني  بــن  حييــى  ضعفــه 
ــن  ــن اب ــدوري ع ــرى لل ــة أخ )1399هـــ( ويف رواي
معــني. )1399هـــ(: ليــس بــيء. وكــذا يف ســؤالت 
ابــن اجلنيــد البــن معــني) 1408هـــ(، وذكــر عبــداهلل 
ــرتوك  ــه م ــد )1422هـــ( أن ــام أمح ــه؛ اإلم ــن أبي ع
ــن  ــن عبدالرمح ــأله ع ــرى س ــة أخ ــث، ويف رواي احلدي
بــن إســحاق الكــويف؟  فخــص أحاديثــه عــن النعــامن 
ــىل  ــي ص ــن النب ــعبة ع ــن ش ــرية ب ــن املغ ــعد ع ــن س ب
ــو  ــس ه ــري، ولي ــث مناك ــا أحادي ــلم بأهن ــه وس اهلل علي

ــن حنبل،1422هـــ(. ــد ب ــث. )أمح ــذاك يف احلدي ب

أقوال النقاد:
ــو  ــه أب ــر". وضعف ــه نظ ــاري) د.ت (: " في ــال البخ  ق
والنســائي)  1271هـــ(،  حاتــم،  أيب  )ابــن  حاتــم 
1396هـــ(، وابن حجر يف التقريــب )1406هـ(. وزاد 
أبــو حاتــم: منكــر احلديــث يكتــب حديثــه وال حيتــج 
بــه. ونقــل ابــن أيب حاتــم )1271هـــ( عــن أيب زرعــة 
الــرازي أن عبدالرمحــن بــن إســحاق الــذي يــروى عنــه 
ابــن أيب زائــدة وأبــو معاويــة ليــس بالقــوي. ووصــف 
ــه  ــه: ال يتابع ــض أحاديث ــدي )1418هـــ(  بع ــن ع اب

ــه.  ــات علي الثق

ض القــول فيــه حييــى بــن  توجيــه قــول ابــن حبــان )مــرَّ
معــني وأمحــد بــن حنبــل رمحهــام اهلل(: 

الــراوي ضعفــه أئمــة النقــاد؛ لكــن ابــن حبان شــدد يف 
جترحيــه وجعلــه يف مرتبــة الــرتك، ووصفــه بأنــه يقلــب 
ــاهري؛  ــن املش ــري ع ــرد باملناك ــانيد وينف ــار واألس األخب
ــدم  ــول؛ ع ــض الق ــان يف متري ــن حب ــراد اب ــكأن م ف
ــت  ــث اختلف ــه؛ حي ــرك حديث ــه وت ــة يف تضعيف املبالغ
أقــوال ابــن معــني واإلمــام أمحــد يف الــراوي، ومل جيزمــا 

يف القــول برتكــه كــام جــزم ابــن حبــان بذلــك. 
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

عبدالرمحــن بــن ســليامن بــن عبــد اهلل بــن حنظلــة . 8
بــن أيب عامــر الغســيل. كنيتــه أبــو ســليامن، مــات 
ــئ  ــن خيط ــة، وكان مم ــبعني ومائ ــدى وس ــنة إح س
ــل  ــذي أمي ــه، وال ــدق في ــىل ص ــريا ع ــُم كث وهَيِ
ــار  ــه تــرك مــا خالــف الثقــات مــن األخب ــه في إلي
واالحتجــاج بــام وافــق الثقــات مــن اآلثــار. وقــد 

ــه.  ــول في ــيخان الق ــرض الش م
يقــول: ســمعت  بــن إســحاق  يعقــوب  ســمعت 
ــن  ــن ب ــن عبدالرمح ــى ع ــألت حيي ــول: س ــي يق الدارم
ــن  ــد ب ــمعت حمم ــح. س ــو صويل ــال: ه ــيل فق الغس
حممــود يقــول: ســمعت عــي بــن ســعيد يقول: ســألت 
أمحــد بــن حنبــل رمحــه اهلل عــن ابــن الغســيل؟ فقــال: 

ــان، 1420هـــ( ــن حب ــح. )اب صال

أقوال حييى بن معني واإلمام أمحد يف الراوي:
ســأل الدارمــي ابــن معــني )د.ت( عــن عبدالرمحــن بن 
الغســيل؟ فقــال: صويلــح. ووثقــه يف روايــة الــدوري 
) ابــن معني،1399هـــ(. وقــال يف موضــع آخــر: ليــس 

بــه بــأس )ابــن معــني، د.ت(.
مل أقــف عــىل قــول اإلمــام أمحــد يف كتبــه ســوى 
ــن  ــح". )اب ــه: "صال ــه بقول ــان عن ــن حب ــه اب ــا نقل م

حبان،1420هـــ(
والراجح من أقوال ابن معني أنه ثقة وذلك أن:

ال بــأس بــه عنــد ابــن معــني يعنــي ثقــة، كــام أخــرب . 1
ــه:  ــن أيب خيثمــة عندمــا ســأله عــن قول بذلــك اب
فــالن "ليــس بــه بــأس". )ابــن معني،1399هـــ(

الناقــل لتوثيــق ابــن معــني هــو الــدوري، وهــو من . 2
تالميــذه املالزمــني لــه. كــام قــال حييــى بــن معــني 
)املزي،1418هـــ(.  وصاحبنــا.  صديقنــا  عنــه: 
معــني؛  الــدوري البــن  ذكــر مالزمــة  وممــن 

ــري) 1427هـــ(.  ــي يف الس الذهب
 اعتــامد ابــن شــاهني توثيــق ابــن معــني لــه؛ فذكــره . 3

)1404هـ(.  الثقات  يف 

أقوال النقاد:
والدارقطنــي،  والنســائي،  زرعــة،  أبــو  وثقــه 
والذهبــي. وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات. )ابــن 
 ( حبان،1393هـــ(،  )ابــن  1271هـــ(،  حاتــم،  أيب 
البغدادي،1422هـــ(،  ــب  )اخلطي املزي،1418هـــ(، 
ــه  ــوان الضعفاء:1387هـــ( ووصفــه بأن )الذهبــي. دي
ليــس بالقــوي األزدي، والنســائي كــام يف هتذيــب 
التهذيب)ابــن حجــر، 1404هـــ(. وقــال ابــن عــدي) 
ــب".  ــه، ويكت ــرب حديث ــن يعت ــو مم 1418هـــ(: "وه
الضعفــاء  يف  )1406هـــ(   اجلــوزي  ابــن  وذكــره 
ــف:1413هـ(،   ــي )الكاش ــال الذهب ــني. وق واملرتوك
وابــن حجر)التقريــب: 1406هـــ(: صــدوق. وزاد 

ــني.  ــه ل ــر: في ــن حج اب

ــول  ــيخان الق ض الش ــرَّ ــان )م ــن حب ــول اب ــه ق توجي
ــه(:  في

اختلــف النقــاد يف توثيــق الــراوي وتضعيفــه، ووصفــه 
ــج بخــربه  ــرة اخلطــأ والوهــم، وال حيت ــان بكث ــن حب اب
إال إذا وافــق الثقــات؛ فــكأن مــراد ابــن حبــان يف 
متريــض القــول فيــه االنحــراف فيــه عــن القــول 
األصــح وعــدم اجلــزم بتوثيقــه؛ حيــث اختلفــت 
ــراوي   ــح أن ال ــراوي. والراج ــني يف ال ــن مع ــوال اب أق
ثقــة عنــد األكثــر. وقــد احتــج بــه  الشــيخان كــام قالــه 

ــح )1379هـــ(. ــر يف الفت ــن حج اب
ــن . 9 ــداهلل ب ــن عب ــد ب ــن حمم ــعيب ب ــن ش ــرو ب  عم

عمــرو بــن العــاص الســهمي: كنيتــه أبــو إبراهيم، 
يــروي عــن أبيــه وســعيد بــن املســيب وطــاووس. 
ــاس، وكان  ــج والن ــن جري ــوب، واب ــه أي روى عن
أمحــد بــن حنبــل وعــي بــن املدينــي وإســحاق بــن 
إبراهيــم حيتجــون بحديثــه، وتركــه ابــن القطــان، 
وأمــا حييــى بــن معــني فمــرض القــول فيــه. 
ــن زهــري يقــول:  ــي يقــول: أمحــد ب ســمعت احلنب
ــعيب  ــن ش ــرو ب ــن عم ــني ع ــن مع ــى ب ــئل حيي ُس
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

ــذاك. ــس ب ــال: لي ــده؟ فق ــن ج ــه ع ــن أبي ع
ــن  ــعيب إذا روى ع ــن ش ــرو ب ــم: "عم ــو حات ــال أب ق
طــاووس وابــن املســيب عــن الثقــات غــري أبيــه فهــو 
ــؤالء، وإذا  ــن ه ــروي ع ــام ي ــاج ب ــوز االحتج ــة جي ثق
روى عــن أبيــه عــن جــده ففيــه مناكــري كثــرية ال جيــوز 
ــه عــن جــده؛  ــدي بــيء رواه عــن أبي االحتجــاج عن
ألن هــذا اإلســناد ال خيلــو مــن أن يكــون مرســال 
أو منقطعــا؛ ألنــه عمــرو بــن شــعيب بــن حممــد 
ــوه  ــه فأب ــن أبي ــإذا روى ع ــرو، ف ــن عم ــداهلل ب ــن عب ب
شــعيب وإذا قــال عــن جــده وأراد عبــداهلل بــن عمــرو 
وجــد شــعيب فــإن شــعيبا مل يلــق عبــداهلل بــن عمــرو 
واخلــرب بنقلــه هــذا منقطــع، وإن أراد بقولــه عــن جــده 
ــرو  ــن عم ــداهلل ب ــن عب ــد ب ــو حمم ــى فه ه األدن ــدَّ ج
وحممــد بــن عبــداهلل ال صحبــة لــه، فاخلــرب هبــذا النقــل 
يكــون مرســال، فــال ختلــوا روايــة عمــرو بــن شــعيب 
عــن أبيــه عــن جــده مــن أن يكــون مرســال أو منقطعــا؛ 
واملرســل واملنقطــع مــن األخبــار ال يقــوم هبــا حجــة؛ 
ألن اهلل جــل وعــال مل يكلــف عبــاده أخــذ الديــن 
عمــن ال ُيعــرف، واملرســل واملنقطــع ليــس خيلــوا ممــن 
ال يعــرف، وإنــام يلــزم العبــاد قبــول الديــن الــذي هــو 
مــن جنــس األخبــار إذا كان مــن روايــة العــدول حتــى 
يرويــه عــدل عــن عــدل إىل رســول اهلل صــىل اهلل عليــه 
ــرو  ــدي يف عم ــم عن ــس احلك ــوال. فلي ــلم موص وس
ــده  ــن ج ــه ع ــن أبي ــا روى ع ــة م ــعيب إال جمانب ــن ش ب
واالحتجــاج بــام روى عــن الثقــات غــري أبيــه، ولــوال 
ــي  ــاره الت ــري أخب ــن مناك ــرت م ــل لذك ــة التطوي كراه
ــه عــن جــده أشــياء يســتدل هبــا عــىل  رواهــا عــن أبي

ــناد.  ــذا اإلس ــن ه وه
والصــواب يف عمــرو بــن شــعيب أن حيــول إىل تاريــخ 
ــري يف  ــا املناك ــت، فأم ــد تقدم ــه ق ــات؛ ألن عدالت الثق
ــه عــن جــده، فحكمــه  ــة أبي ــه إذا كانــت يف رواي حديث
حكــم الثقــات إذا رووا املقاطيــع واملراســيل، بــأن 
يــرتك مــن حديثهــم املرســل واملقطــوع، وحيتــج باخلــرب 

ــريه  ــعيب وغ ــن ش ــرو ب ــم عم ــذا حك ــح. ه الصحي
مــن املحدثــني الذيــن تقدمــت عدالتهــم". ابــن حبــان 

)1420هـــ:37-2 ، 40(

أقوال حييى بن معني يف الراوي:
روى الــدوري عــن حييــى )ابــن معني،1399هـــ(  أنــه 
ــده  ــن ج ــه ع ــن أبي ــعيب ع ــن ش ــرو ب ــدث عم إذا ح
فهــو كتــاب، وهــو يقــول: أيب عــن جــدي عــن النبــي؛ 
ــا جــاء ضعفــه. فــإذا حــدث عمــرو بــن  فمــن هــا هن
شــعيب عــن ســعيد بــن املســيب أو عــن ســليامن بــن 
يســار أو عــن عــروة فهــو ثقــة عــن هــؤالء أو قريــب 
مــن هــذا الــكالم. ويف روايــة  ابــن أيب خيثمــة ) التاريخ 
الكبــري: 1427هـــ(،  ُســئل حييــى عــن حديــث عمــرو 
بــن شــعيب عــن أبيــه، عــن جــده؟ قــال: ليــس بــذاك. 
ــى:  ــت ليحي ــن اجلنيد)1408هـــ( قل ــؤالت اب ويف س
عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده، ضعيــف؟ 
ــن  ــام روى ع ــت: ف ــذاك" ، قل ــس ب ــه لي ــال: "كأن فق
ســعيد بــن املســيب وغــريه؟ قــال: "عمــرو بن شــعيب 

ثقــة" .
ــن  ــى ب ــا حيي ــن كالم أيب زكري ــاق ) م ــة الدق ويف رواي
ــعيب  ــن ش ــرو ب ــال: 1429هـــ(: عم ــني يف الرج مع
ثقــة، قيــل لــه: فيــام يــروي عــن أبيــه؟ قــال: كــذا يقول 
أصحــاب احلديــث، قلــت لــه: كانــت صحيفــة؟ قــال: 

نعــم. 

أقوال النقاد:
قــال األوزاعــي: "مــا رأيــت قرشــيا أكمــل مــن عمــرو 
بــن شــعيب".)ابن عــدي، 1418هـــ:6-203( وقــال 
ــي  ــد ودعن ــاووس وجماه ــك بط ــث: "علي ــوب للي أي
مــن جواليقــك عمــرو بــن شــعيب وفــالن". )ابــن أيب 
حاتــم 1271هـــ: 6-238( ووّهــاه حييــى بــن ســعيد 
ــي  ــه ع ــم، 1271هـــ( وضعف ــن أيب حات ــان. )اب القط
ــن  ــه ع ــن أبي ــه ع ــي )1404هـــ( يف روايت ــن املدين ب
جــده، وإذا روى عنــه أيــوب وابــن جريــج فصحيــح. 
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وقــال أمحــد )1414هـ(: أصحــاب احلديث إذا شــاءوا 
ــه:  ــرم عن ــه وإذا شــاءوا تركــوه. وروى االث احتجــوا ب
أنــه كتتــب حديثــه، وربــام حيتــج بــه، وربــام وجــس يف 

القلــب منــه. )أمحــد بــن حنبــل، 1425هـــ(
ــالء  ــن الع ــرو ب ــن أيب عم ــاري) د.ت(  ع ــر البخ وذك
ــام يشء  ــاب عليه ــعيب ال يع ــن ش ــرو ب ــادة وعم أن قت
إال أهنــام كانــا ال يســمعان شــيئا إال حدثــا بــه. ووثقــه 
ــم،  ــن أيب حات ــة )اب ــو زرع ــي) 1405هـــ(، وأب العج
1271هـــ(، وابــن عــدي ) 1418هـ( وزاد أبــو زرعة: 
إنــام تكلــم فيــه بســبب كتــاب عنــده. وزاد ابــن عــدي: 
ــي صــىل اهلل  ــه، عــن جــده عــن النب ــه، عــن أبي أحاديث
ــاه،  ــم إي ــع احتامهل ــاس م ــا الن ــلم اجتنبه ــه وس علي
ــي  ــوا ه ــوه، وقال ــا خرج ــاح م ــوه يف صح ومل يدخل
ــب  ــوي يكت ــس بق ــم: "لي ــو حات ــال أب ــة. وق صحيف
حديثــه ومــا روى عنــه الثقــات فيذاكــر بــه" )ابــن أيب 

حاتــم، 1271هـــ: 239-6(.
ــح األزدي بالصــدوق إذا روى عــن  ــو الفت ووصفــه أب
ســعيد بــن املســيب وغــريه، ومــا رواه عــن أبيــه عــن 
جــده جيــب التوقــف فيــه ) ابــن اجلــوزي، 1406هـــ(.
وبــنّي ابــن اجلوزي)1406هـــ(  ســبب توقــف النقــاد 
يف حديثــه؛ ألنــه إذا قــال عــن جــده احتمــل أن يكــون 
حممــدا، وذاك مل يلــق رســول اهلل صــىل اهلل عليه وســلم، 
وأمــا إذا قــال عــن جــده عبــداهلل وســامه كان صحيحــا. 
وأفصــح الذهبي)ســري أعــالم النبالء.1427هـــ(  عــن 
ــه:  ــاق قول ــا س ــد م ــه  بع ــان ل ــن حب ــق اب ــبب توثي س
أن ابــن حبــان حتــرج مــن تليــني عمــرو بــن شــعيب، 
ــد  ــن عن ــر األمري ــه، وأن آخ ــاده إىل توثيق وأداه اجته
ابــن حبــان أن عمــرا ثقــة يف نفســه، وأن روايتــه، عــن 
ــه، عــن جــده، إمــا منقطعــة أو مرســلة، وال ريــب  أبي
أن بعضهــا مــن قبيــل املســند املتصــل، وبعضهــا جيــوز 
ــه ِوجــادة أو ســامعا، فهــذا حمــل نظــر  أن تكــون روايت

ــامل.  واحت
 وال يعــد الذهبــي نســخة عمــرو، عــن أبيــه، عــن جده 

مــن أقســام الصحيــح مــن أجــل الوجــادة، ولوجــود 
ــل احلســن.  ــه مــن قبي ــل جعــل حديث املناكــري فيهــا، ب
يتأمــل حديــث عمــرو بــن شــعيب،  وينبغــي أن 
وجيتنــب مــا جــاء منــه منكــرا، ويــروى مــا عــدا ذلــك 
ــج  ــد احت ــناده، فق ــنني إلس ــكام حمس ــنن واألح يف الس
ــه  ــف في ــة، وتوق ــوه يف اجلمل ــار، ووثق ــة كب ــه أئم ب
ــري  ــه )س ــدا ترك ــت أن أح ــا علم ــال، وم ــرون قلي آخ
أعــالم النبالء.1427هـــ. ميزان االعتــدال 1430هـ(. 
ــه  ــب )1406هـــ( بأن ــر يف التقري ــن حج ــه اب ووصف

ــدوق.  ص

توجيــه قــول ابــن حبــان )وأمــا حييــى بــن معــني 
فمــرض القــول فيــه(: 

تكلــم النقــاد يف الــراوي؛ لروايتــه عــن أبيــه عــن 
ــه عــن جــده  ــه عــن أبي جــده؛ فالبعــض جعلــوا روايت
مرســلة؛ ألن جــده عندهــم هــو حممــد بــن عبــداهلل بــن 
عمــرو؛ وحممــد ليــس لــه صحبــة. والبعــض جعلوهــا 
منقطعــة؛ ألن جــده عندهــم عبــداهلل بــن عمــرو جــد 
شــعيب؛ ومل يلــق عبــداهلل بــن َعْمــرو. وقــد ثبــت بــام 
ــد  ــداهلل وإن كان ق ــعيبا رأى عب ــي أن ش ــال الدارقطن ق
أنكــر ذلــك ابــن حبــان. واحلكــم يف عمــرو بن شــعيب 
جمانبــة مــا روى عــن أبيــه عــن جــده، واالحتجــاج بــام 
ــه  ــب إلي ــا ذه ــذا م ــه، وه ــري أبي ــات غ ــن الثق روى ع
أبــو حاتــم ابــن حبــان؛ فــكأن مــراده بتمريــض القــول 
هنــا التضعيــف؛ وداللــة ذلــك أنــه ذكــر مــن أحتــج بــه 
ومــن تركــه ثــم ذكــر بعــده متريــض ابــن معــني القــول 
ــن  ــج اب ــدل عــىل جتري ــا ي ــراوي، وســاق بعــده م يف ال
ــاج أو  ــد االحتج ــال ال يفي ــا جمم ــراوي جترحي ــني لل مع
الــرتك ومل يفصــل كــام ورد عــن أكثــر النقــاد يف الــكالم 
عــىل الــراوي؛ ولــذا فصــل ابــن حبــان رمحــه اهلل القول 
يف الــراوي بعدمــا نقــل قــول ابــن معــني املجمــل مــع 
ــعيب  ــن ش ــرو ب ــول يف عم ــل الق ــني فص ــن مع أن اب
وتوثيقــه يف غــري روايتــه عــن أبيــه عــن جــده يف روايــة 
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

الــدوري عنــه. واهلل أعلــم. 
فرفــد بــن يعقــوب الســبخي: كنيتــه أبــو . 10

يعقــوب، يــروي عــن احلســن وســعيد بــن جبــري، 
روى عنــه العراقيــون. مــات قبــل الطاعــون وكان 
الطاعــون ســنة إحــدى وثالثــني ومائــة، وكان 
فرقــد حائــكا مــن عبــاد أهــل البــرة وقرائهــم، 
ــام  ــُم في ــكان هَيِ ــظ ف ــة ورداءة حف ــه غفل وكان في
ــند  ــم، ويس ــو ال يعل ــيل، وه ــع املراس ــروي فريف ي
ــك  ــر ذل ــام كث ــم. فل ــث ال يفه ــن حي ــوف م املوق
ــاج  ــل االحتج ــاب بط ــه الثق ــش خمالفت ــه وفح من
ــه  ــول في ــرض الق ــني يم ــن مع ــى ب ــه. وكان حيي ب
علــام منــه بأنــه مل يكــن يتعمــد ذلــك. روى لــه ابــن 
ــن  ــه. )اب ــع علي ــا وقــال بعــده: مل يتاب ــان حديث حب

حبان،1420هـ(

أقوال حييى بن معني يف الراوي:
ــة الدارمــي ) ابــن معــني، د.ت (.  وثقــه حييــى يف رواي
ويف روايــة قــال: ليــس بــه بــأس، مســكني. )أمحــد بــن 

حنبل،1422هـ(

أقوال النقاد: 
ــال:  ــد ؟ فق ــن فرق ــوب ع ــد أي ــن زي ــاد ب ــأل مح س
ــن  ــد ب ــه حمم ــاري، د.ت( وضعف ــيء. )البخ ــس ب لي
وذكــره  والنســائي)1396هـ(،  )2001م(،  ســعد 
)1409هـــ(،  ــاهني  ش ــن  واب الدارقطني)1404هـــ(، 
ــن  ــاء. وزاد اب ــوزي )1406هـــ( يف الضعف ــن اجل واب
ســعد: منكــر احلديــث. وزاد ابــن شــاهني: ليــس 
ــه عــن فرقــد؟ فقــال: ليــس  ــداهلل أبي بثقــة. وســأل عب
بقــوي يف احلديــث. قلــت: هــو ضعيــف؟ قــال: 
ليــس هــو بــذاك. ويف روايــة حــرك يــده كأنــه مل 
ــة أيب  ــن حنبل،1422هـــ(. ويف رواي ــد ب ــه. )أمح يرض
ــث، مل  ــوي يف احلدي ــس بق ــح، لي ــل صال ــب، رج طال
ــن أيب حاتم،1271هـــ(  ــث. )اب ــب حدي ــن صاح يك
وذكــر اجلوزجاين)1405هـــ( عــن أمحــد أن فرقــد 

يــروى عــن مــرة منكــرات. وعقــب اجلوزجــاين 
ــه: صــدق أمحــد.  )1405هـــ( عــىل كالم اإلمــام بقول
ــث  َة أحادي ــرَّ ــن ُم ــده ع ــا وعن ــون كوفيًّ ــف يك وكي
عــن أيب بكــر الصديــق مرفوعــة مل يرشكــه يف يشء 
ــاري  ــف البخ ــة؟. ووص ــل الكوف ــن أه ــد م ــا أح منه
)د.ت( حديثــه باملناكــري. وذكــره العجي)1405هـــ(، 
وابــن شــاهني)1404هـ( يف الثقــات، وقــاال: ال بــأس 
ــه: أن  ــن أبي ــن أيب حاتم)1271هـــ( ع ــه. وروى اب ب
ــم  ــث. وترج ــوى يف احلدي ــس بق ــبخى لي ــد الس فرق
ــس  ــد لي ــر أن فرق ــدي ) 1418هـــ( وذك ــن ع ــه اب ل
ــرة.  ــل الب ــي أه ــن صاحل ــد م ــث ويع ــري احلدي بكث
ــف فيهم)1420هـــ(  ــاهني يف املختل ــن ش ــره اب وذك
ــر  ــن حج ــر اب ــه. وذك ــد في ــام أمح ــول اإلم ــح ق ورج
يف التقريب)1406هـــ( بأنــه عابــد صــدوق لكنــه لــني 

ــأ.  ــري اخلط ــث كث احلدي

توجيــه قــول ابــن حبــان )وأمــا حييــى بــن معــني 
ــرض القــول فيــه(:  فمَّ

الــراوي ضعفــه أكثــر النقــاد إال أن ابــن معــني وثقــه؛ 
هلــذا قــال ابــن حبــان: وكان حييــى بــن معــني بمــرض 
ــه  ــن ضعف ــول م ــف ق ــراده خال ــكأن م ــه؛ ف ــول في الق
ــاد. واهلل  ــره النق ــام ذك ــة في ــد الصح ــن ح ــرج ع فخ

ــم. أعل

اخلامتـــــة
ــم  ــىل خات ــلم ع ــي وأس ــني، وأص ــد هلل رب العامل احلم
النبيــني وســيد املرســلني وعــىل آلــه وصحبــه أمجعــني.
أختــم بحثــي ببعــض النتائــج التــي ظهــرت مــن 

خاللــه، وأشــري إىل أمههــا:
تشّدد اإلمام ابن حبان يف اجلرح.. 1
ــه . 2 ــٌف ُيطلق ــه"، وص ــول في ض الق ــرَّ ــح "م مصطل

ــن  ــواء م ــاء س ــىل الضعف ــان، ع ــن حب ــام اب اإلم
ــرب  ــن ُيعت ــاء الذي ــرتك، أو الضعف ــّد ال ــوا ح وصل

ــم. بحديثه
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

ض . 3 ــرَّ ــم )م ــال فيه ــن ق ــرواة الذي ــدد ال ــغ ع بل
القــول فيــه( عــرشة رواة.

ليــس املــراد باملصطلــح تضعيــف الناقــد للــراوي . 4
ــرت  ــرى ظه ــوالت أخ ــه مدل ــام أراد ب ــا وإن مطلق

ــة وهــي: خــالل الدراســة التطبيقي
عدم تصحيح الناقد القول بضعفه.أ. 
عدم جزم الناقد بضعف الراوي. ب. 
خمالفــة الناقــد قــول مــن ضعفــه وال يصحــح ج. 

القــول بتضعيفــه.
االنحــراف عــن القــول األصــح يف الــراوي وعدم د. 

ــة يف تضعيفه. املبالغ
تضعيف النقاد للراوي.ه. 

ومن التوصيات:
العنايــة بمصطلحــات اجلــرح عنــد املحدثــني . 1

وإفرادهــا بدراســات مســتقلة للوقــوف عــىل 
أصحاهبــا. مدلــوالت 

لدراســة . 2 والتعديــل  اجلــرح  كتــب  اســتقراء 
املصطلحــات   اخلاصــة بالناقــد وبيــان املــراد 

منهــا.
مجــع األلفــاظ املتجاذبــة بــني االحتجــاج وعدمــه . 3

وحتريرهــا؛ للوصــول إىل عــرف ذلــك اإلمــام 
اجلهبــذ، واصطالحــه، ومقاصــده، بعد االســتقراء 
التــام لعباراتــه الكثــرية، كــام أشــار بذلــك اإلمــام 

الذهبــي يف املوقظــة. )1412هـــ(

املصادر واملراجع

ــن حممــد  ــو حممــد عبدالرمحــن ب ــم- أب ــن أيب حات 1.اب
بــن إدريس بــن املنــذر التميمــي الــرازي، )1271هـ(. 
اجلــرح والتعديــل. حيــدر أبــاد الدكــن. طبعــة جملــس 
دائــرة املعــارف العثامنيــة. بــريوت: دار إحيــاء الــرتاث 

العــريب. 

2.ابــن أيب خيثمــة- أبــو بكــر أمحــد بــن زهــري، 

ــن  ــخ اب ــروف بتاري ــري املع ــخ الكب )1427هـــ(. التاري
ــن فتحــي هــالل. ط1.  ــق: صــالح ب أيب خيثمــة. حتقي

ــرش. ــة والن ــة للطباع ــاروق احلديث ــرة: الف القاه

3.ابــن أيب خيثمــة- أبــو بكــر أمحــد بــن زهــري، 
)1997م(. أخبــار املكيــني مــن كتــاب التاريــخ الكبــري 
ــني.  ــن حس ــامعيل حس ــق: إس ــة. حتقي ــن أيب خيثم الب

ط1. الريــاض: دار الوطــن.

4.ابــن اجلــوزي- مجــال الديــن أبــو الفــرج عبدالرمحن 
الضعفــاء  )1406هـــ(.  حممــد،  بــن  عــي  بــن 
واملرتوكــون. حتقيــق: عبــداهلل القــايض. ط1. بــريوت: 

دار الكتــب العلميــة.

ــد اهلل  ــن عب ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــد، أب ــن اجلني 5.اب
ــني. ــن مع ــى ب ــا حيي ــؤالت أليب زكري )1408ه(. س
حتقيــق: أمحــد حممــد نــور ســيف.ط1. املدينــة املنــورة, 

ــدار . ــة ال مكتب

6.ابــن الســكيت- أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق، 
)1423هـــ(. إصــالح املنطــق. حتقيــق: حممــد مرعب. 

ط1. دار إحيــاء الــرتاث العــريب.

7.ابــن الصــالح- عثــامن بــن عبدالرمحــن، أبوعمــرو، 
علــوم  أنــواع  معرفــة  )1406هـــ(.  الديــن،  تقــي 
ــق:  ــالح. حتقي ــن الص ــة اب ــرف بمقدم ــث، وُيع احلدي
ــور الديــن عــرت. بــريوت- ســوريا: دار الفكــر- دار  ن

ــارص . ــر املع الفك

8.ابــن العــامد- عبداحلــي بــن أمحــد بــن حممــد احلنبي، 
)1406هـــ(. شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب. 
ــاؤوط،  ــود األرن ــاؤوط، حمم ــادر األرن ــق: عبدالق حتقي

ط1. دمشــق: دار بــن كثــري  .

9.ابــن القطــان- أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن عبــد 
امللــك الفــايس، )1418هـــ(. بيــان الوهــم واإلهيــام يف 
ــعيد.  ــت س ــني آي ــق: د. احلس ــكام. حتقي ــاب األح كت

ــة. ــاض: دار طيب ط1. الري
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

10.ابــن املدينــي- أبــو احلســن عــي بــن عبــد اهلل بــن 
ــن  ــد ب ــؤاالت حمم ــري، )1404هـــ(. س ــر الب جعف
عثــامن بــن أيب شــيبة لعــي بــن املدينــي .حتقيــق: موفــق 
عبــداهلل عبــدا لقــادر. ط1. الريــاض: مكتبــة املعــارف.

ــن  ــان ب ــن حب ــد ب ــم حمم ــو حات ــان- أب ــن حب 11.اب
أمحــد بــن حبــان الُبســتي، )1393هـــ(. الثقــات. حتت 
مراقبــة: الدكتــور حممــد عبــد املعيــد خــان. ط1. حيدر 

ــرة املعــارف العثامنيــة. ــاد الدكــن: دائ أب

ــن  ــان ب ــن حب ــد ب ــم حمم ــو حات ــان- أب ــن حب 12.اب
أمحــد بــن حبــان الُبســتي، )1408هـــ(. اإلحســان يف 
ــالء  ــري ع ــب: األم ــان. ترتي ــن حب ــح اب ــب صحي تقري
ــعيب  ــق: ش ــاريس. حتقي ــان الف ــن بلب ــي ب ــن ع الدي

ــالة. ــة الرس ــاؤوط. ط1. بــريوت: مؤسس األرن

ــن  ــان ب ــن حب ــد ب ــم حمم ــو حات ــان- أب ــن حب 13.اب
ــان الُبســتي، )1420هـــ(.  املجروحــني  ــن حب أمحــد ب
ــلفي.  ــد الس ــدي عبداملجي ــق: مح ــني. حتقي ــن املحدث م

ط1. الريــاض: دار الصميعــي.

ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــو الفض ــر- أب ــن حج 14.اب
ــاري رشح  ــح الب ــقالين، )1379هـــ(. فت ــر العس حج
صحيــح البخــاري. قــام بإخراجــه وصححــه وأرشف 
عــىل طبعــه: حمــب الديــن اخلطيــب. بــريوت: دار 

ــة. املعرف

ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــو الفض ــر- أب ــن حج 15.اب
ــب.  ــب التهذي ــقالين، )1404هـــ(. هتذي ــر العس حج

ط1. بــريوت: دار الفكــر.

ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــو الفض ــر- أب ــن حج 16.اب
ــب.  ــب التهذي ــقالين، )1406هـــ(. تقري ــر العس حج

حتقيــق: حممــد عوامة.ط1.ســوريا: دار الرشــد.

17.ابــن دريــد- أبــو بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريد 
األزدي، )1987م(. مجهــرة اللغــة. حتقيــق: رمــزي 

منــري بعلبكــي. ط1. بــريوت: دار العلــم للماليــني.

18.ابــن ســعد- حممــد بــن ســعد بــن منيــع الزهــري، 
)2001م(. الطبقــات الكبــري. حتقيــق: عــي حممــد 

ــي.  ــة اخلانج ــرة: مكتب ــر. ط1. القاه عم

ــن  ــد ب ــن أمح ــر ب ــص عم ــو حف ــاهني- أب ــن ش 19.اب
ــخ  ــدادي، )1404هـــ(. "تاري ــد البغ ــن أمح ــامن ب عث
ــامرائي. ط1.  ــي الس ــق: صبح ــات". حتقي ــامء الثق أس

ــلفية. ــدار الس ــت: ال الكوي

ــن  ــد ب ــن أمح ــر ب ــص عم ــو حف ــاهني- أب ــن ش 20.اب
عثــامن بن أمحــد البغــدادي، )1404هـــ(. تاريخ أســامء 
الضعفــاء والكذابــني. حتقيــق: عبدالرحيــم حممــد أمحــد 

القشــقري. ط1.

ــن  ــد ب ــن أمح ــر ب ــص عم ــو حف ــاهني- أب ــن ش 21.اب
ــف  ــدادي، )1420هـــ(. املختل ــد البغ ــن أمح ــامن ب عث
فيهــم. حتقيــق: عبدالرحيــم بــن حممــد بــن أمحــد 

القشــقري. ط1. الريــاض: مكتبــة الرشــد.

22.ابــن طهــامن- أبــو خالــد يزيــد بــن اهليثــم الدقاق، 
)1429هـــ(. مــن كالم أيب زكريــا حييــى بــن معــني يف 
ــري. ط1.  ــي األزه ــن ع ــد ب ــق: حمم ــال. حتقي الرج

ــرش. ــة والن ــة للطباع ــاروق احلديث ــرة: الف القاه

ــن  ــدي ب ــن ع ــداهلل ب ــد عب ــو أمح ــدي- أب ــن ع 23.اب
ــاء  ــداهلل اجلرجــاين، )1418هـــ(. الكامــل يف ضعف عب
ــي  ــود- ع ــد عبداملوج ــادل أمح ــق: ع ــال. حتقي الرج
ــو  ــاح أب ــد الفت ــه: عب ــارك يف حتقيق ــوض. ش ــد مع حمم

ــة. ــب العلمي ــريوت: الكت ــنة. ط1. ب س

24.ابــن عســاكر- أبــو القاســم عــي بــن احلســن بــن 
هبــة اهلل الشــافعي، )1415هـــ(. تاريــخ مدينــة دمشــق 
وذكــر فضلهــا وتســمية مــن حلهــا هبــا مــن األماثــل أو 
اجتــاز بنواحيهــا مــن واردهيــا وأهلهــا. حتقيــق: حمــب 

الديــن عمــر بــن غرامــة الَعْمــروي. ط1. دار الفكــر.

القزوينــي  زكريــا  بــن  أمحــد  فــارس-  25.ابــن 
الرازيــن )1399هـــ(. معجــم مقاييــس اللغــة. حتقيق: 
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

عبدالســالم حممــد هــارون. دار الفكــر. 

ــم  ــن قاس ــن الدي ــداء زي ــو الف ــا- أب ــن ُقْطُلْوَبَغ 26.اب
اجلــاميل احلنفــي، )1432هـــ(. الثقــات ممــن مل يقــع يف 
ــد  ــن حمم ــادي ب ــق: ش ــة وحتقي ــتة. دراس ــب الس الكت
بــن ســامل آل نعــامن. ط1. صنعــاء: مركــز النعــامن 
ــرتاث  ــق ال ــالمية وحتقي ــات اإلس ــوث والدراس للبح

ــة.  والرتمج

27.ابــن كثــري- أبــو الفــداء إســامعيل بــن عمــر 
ــة  ــري، )1418هـــ(. البداي ــريش الب ــري الق ــن كث ب
والنهايــة. حتقيــق: عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي. 
ط1. دار هجــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع واإلعــالن.

28.أبــو داود- ســليامن بــن األشــعث بــن إســحاق بن 
ــد  ــؤالت أيب عبي ــتاين، )1403هـــ(. س ِجْس ــري السِّ بش
ــق: حممــد عــي قاســم العمــري. ط1.  اآلجــري. حتقي
ــث  ــامدة البح ــالمية، ع ــة اإلس ــورة: اجلامع ــة املن املدين

العلمــي. 

ــرو  ــن عم ــن ب ــقي- عبدالرمح ــة الدمش ــو زرع 29.أب
بــن عبــداهلل النــري، )د.ت(. تاريــخ أيب زرعــة 
ــة  ــد. دراس ــن راش ــون ب ــة: أيب امليم ــقي، رواي الدمش
وحتقيــق: شــكر اهلل نعمــة اهلل القوجــاين. دمشــق: 

ــة. ــة العربي ــع اللغ جمم

ــم  ــن عبدالكري ــداهلل ب ــرازي- عبي ــة ال ــو زرع 30.أب
بــن يزيــد املخزومــي، )1402هـــ(. كتــاب الضعفــاء. 
حتقيــق: ســعدي بــن مهــدي اهلاشــمي. املدينــة املنــورة: 

عــامدة البحــث العلمــي باجلامعــة اإلســالمية.

31.أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل- أبو عبــداهلل الشــيباين، 
)1422هـــ(. العلــل ومعرفــة الرجــال. حتقيــق: ويص 

اهلل بــن حممــد عبــاس. ط2. الريــاض: دار اخلــاين.

32.أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل- أبــو عبــد اهلل 
الشــيباين، )1409هـــ(. مــن كالم أمحــد بــن حنبــل يف 
ــروذي.  ــة امل ــال، رواي ــة الرج ــث ومعرف ــل احلدي عل

حتقيــق: صبحــي البــدري الســامرائي. ط1. الريــاض: 
ــارف. ــة املع مكتب

عبــداهلل  أبــو  حنبــل-  بــن  حممــد  بــن  33.أمحــد 
الشــيباين، )1414هـــ(. ســؤاالت أيب داود لإلمــام 
أمحــد بــن حنبــل يف جــرح الــرواة وتعديلهــم. حتقيــق: 
ــة  ــورة: مكتب ــة املن ــد منصــور. ط1. املدين ــاد حمم د. زي

ــم.  ــوم واحلك العل

عبــداهلل  أبــو  حنبــل-  بــن  حممــد  بــن  34.أمحــد 
الشــيباين، )1425هـــ(. مــن ســؤاالت أيب بكــر أمحــد 
ــن  ــد ب ــداهلل أمح ــا عب ــرم أب ــئ األث ــن هان ــد ب ــن حمم ب
ــربي.  ــن ص ــر حس ــق: د.عام ــل. حتقي ــن حنب ــد ب حمم

ط1. بــريوت: دار البشــائر اإلســالمية.

ــن  ــد ب ــن أمح ــد ب ــور حمم ــو منص ــري- أب 35.األزه
ــد  ــق: حمم ــة. حتقي ــب اللغ ــروي، )2001م(. هتذي اهل
ــرتاث  ــاء ال ــريوت: دار إحي ــب، ط1. ب ــوض مرع ع

ــريب.  الع

36.البخــاري- أبــو عبــداهلل حممــد بــن إســامعيل بــن 
إبراهيــم بــن املغــرية، )1426هـــ(. كتــاب الضعفــاء. 
حتقيــق: أمحــد بــن إبراهيــم بــن أيب العينــني. ط1. 

ــاس. ــن عب ــة اب مكتب

37.البخــاري- أبــو عبــداهلل حممــد بــن إســامعيل بــن 
ــع  ــري. طب ــخ الكب ــرية، )د.ت(. التاري ــن املغ ــم ب إبراهي
ــاد  ــدر آب ــان. حي ــد خ ــد املعي ــد عب ــة: حمم ــت مراقب حت

ــة. ــارف العثامني ــرة املع ــن: دائ -الدك

ــن  ــم ب ــا إبراهي ــو الوف ــي- أب ــن احللب ــان الدي 38.بره
حممــد بــن خليــل ســبط ابــن العجمــي، )1407هـــ(. 
كشــف احلثيــث عمــن رمــي بوضــع احلديــث. حتقيــق: 
صبحــي الســامرائي. ط1. بــريوت: عــامل الكتــب، 

ــة. ــة العربي ــة النهض مكتب

ــن  ــي ب ــن ع ــو احلس ــي- أب ــن القفط ــال الدي 39.مج
يوســف، )1406هـــ(. إنبــاه الــرواة عــىل أنبــاه النحاة. 
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

ــرة:  ــم. ط1. القاه ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: حمم حتقي
دار الفكــر العــريب. بــريوت: مؤسســة الكتــب الثقافية.

ــو إســحاق إبراهيــم بــن يعقــوب  40.اجلوزجــاين- أب
الســعدي اجلوزجــاين، )1405هـــ(.  بــن إســحاق 
أحــوال الرجــال .حتقيــق: صبحــي البدري الســامرائي. 

ــالة. ــة الرس ــريوت: مؤسس ب

محــاد  بــن  إســامعيل  نــر  أبــو  41.اجلوهــري- 
الفــارايب، )1407هـــ(. الصحــاح تــاج اللغــة وصحاح 
ــار. ط1.  ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أمح ــة. حتقي العربي

بــريوت: دار العلــم للماليــني.

ــوت  ــداهلل ياق ــو عب ــن أب ــهاب الدي ــوي- ش 42.احلم
ــدان.  ــم البل ــي، )1995 م(. معج ــداهلل الروم ــن عب ب

ــادر. ــريوت: دار ص ط2. ب

ــي  ــن ع ــد ب ــر أمح ــو بك ــدادي- أب ــب البغ 43.اخلطي
الســالم  مدينــة  تاريــخ  )1422هـــ(.  ثابــت،  بــن 
وأخبــار حمدثيهــا وذكــر قطاهنــا العلــامء مــن غــري 
ــق:  ــخ بغــداد(. حتقي أهلهــا وواردهيــا )املعــروف بتاري
بشــار عــواد معــروف. ط1. بــريوت: دار الغــرب 

اإلســالمي.

44.الدارقطنــي- أبــو احلســن عــي بــن عمــر بــن أمحد 
ــىل  ــي ع ــات الدارقطن ــدادي، )1414هـــ(. تعليق البغ
ــد  ــن حمم ــل ب ــق: خلي ــان .حتقي ــن حب ــني الب املجروح
ــة  ــة للطباع ــاروق احلديث ــرة: الف ــريب. ط1. القاه الع

ــالمي. ــاب اإلس ــرش، دار الكت والن

ــن  ــر ب ــن عم ــي ب ــن ع ــو احلس ــي- أب 45.الدارقطن
أمحــد البغــدادي )1434هـــ(. الضعفــاء واملرتوكــون. 
حتقيــق: حممــد بــن عــي األزهــري. ط1. القاهــرة: دار 

ــرش. ــة والن ــة للطباع ــاروق احلديث الف

46.الذهبــي- شــمس الديــن أبــو عبــداهلل حممــد 
بــن أمحــد بــن عثــامن، )1387هـــ(. ديــوان الضعفــاء 
ــم  ــات فيه ــني وثق ــن املجهول ــق م ــني وخل واملرتوك

لــني. حتقيــق: محــاد بــن حممــد األنصــاري. ط2. مكــة: 
ــة.  ــة احلديث ــة النهض مكتب

47.الذهبــي- شــمس الديــن أبــو عبــداهلل حممــد 
ــامن، )1412هـــ(. املوقظــة يف علــم  ــن عث ــن أمحــد ب ب
ــو  ــاح أب ــد الفت ــه: عب ــى ب ــث. اعتن ــح احلدي مصطل
ــالمية. ــات اإلس ــة املطبوع ــب: مكتب ــّدة. ط2. حل ُغ

ــو عبــداهلل حممــد بــن  48.الذهبــي- شــمس الديــن أب
أمحــد بــن عثــامن، )1427هـــ(. ســري أعــالم النبــالء. 

ــث. ــرة: دار احلدي القاه

ــو عبــداهلل حممــد بــن  49.الذهبــي- شــمس الديــن أب
ــدال يف  ــزان االعت ــامن، )1430هـــ(. مي ــن عث ــد ب أمح
ــويس،  ــوان عرقس ــد رض ــق: حمم ــال. حتقي ــد الرج نق
ــاج  ــاث احل ــاوي، وغي ــامر رحي ــركات، وع ــد ب وحمم
مؤسســة  دمشــق:  ط1.  املغــريب.  وفــادي  أمحــد، 

ــة. ــالة العاملي الرس

ــو عبــداهلل حممــد بــن  50.الذهبــي- شــمس الديــن أب
أمحــد بــن عثــامن، )د.ت(. املغنــي يف الضعفــاء. حتقيــق: 

الدكتــور نــور الديــن عــرت.

ــو عبــداهلل حممــد بــن  51.الذهبــي- شــمس الديــن أب
ــة  ــامن، )1413 هـــ(. الكاشــف يف معرف ــن عث ــد ب أمح
مــن لــه روايــة يف الكتــب الســتة. حتقيــق: حممــد عوامــة 
ــة  ــدة: دار القبل ــب. ط1. ج ــر اخلطي ــد نم ــد حمم أمح

ــرآن. ــوم الق ــة عل ــالمية - مؤسس ــة اإلس للثقاف

ــو عبــداهلل حممــد بــن  52.الذهبــي- شــمس الديــن أب
أمحــد بــن عثــامن، ) 1419هـــ(. تذكــرة احلفــاظ. ط1. 

ــة. بــريوت. دار الكتــب العلمي

53.الســمعاين- أبــو ســعد عبدالكريــم بــن حممــد بــن 
ــم  ــاب. تقدي ــي، )1408هـــ(. األنس ــور التميم منص
ــان. ــارودي. ط1. دار اجلن ــر الب ــداهلل عم ــق: عب وتعلي

الَعْوتبــي،  ُمْســِلم  بــن  َســَلمة  54.الُصحــاري- 
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حتقيــق:  العربيــة.  اللغــة  يف  اإلبانــة  )1420هـــ(. 
د.عبدالكريــم خليفــة - د. نــرت عبــد الرمحــن - د. 
ــارس  ــواد - د. ج ــن ع ــد حس ــرار - د. حمم ــالح ج ص
ــة. ط1.  مســقط: وزارة الــرتاث القومــي  أبــو صفي

والثقافــة.

55.الصفــدي- صــالح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن 
عبــداهلل، )1420هـــ(. الــوايف بالوفيــات. حتقيــق: أمحد 
ــاء  ــريوت: دار إحي ــى. ب ــي مصطف ــاؤوط وترك األرن

الــرتاث.

ــن  ــداهلل ب ــن عب ــد ب ــن أمح ــو احلس ــي- أب 56.العج
ــات. ط1.  ــخ الثق ــويف، )1405هـــ(. تاري ــح الك صال

ــاز. دار الب

57.الفســوي- يعقــوب بــن ســفيان بــن جــوان 
ــق:  ــخ. حتقي ــة والتاري ــاريس، )1401هـــ(. املعرف الف
مؤسســة  بــريوت:  ط1.  العمــري.  ضيــاء  أكــرم 

الرســالة.

ليــس   ( 58.حممــود رشــيد، )2108م(. مصطلــح 
ــة  ــة. جامع ــة مقارن ــني دراس ــن مع ــد اب ــيء ( عن ب
ــد  ــات. املجل ــوث والدراس ــة للبح ــة مؤت ــة: جمل مؤت

الثالــث والثالثــون، العــدد الثالــث. 

59.املــزي- أبــو احلجــاج، مجــال الديــن يوســف بــن 
عبدالرمحــن بــن يوســف، )1418هـــ(. هتذيــب الكامل 
ــواد،  ــار ع ــور بش ــق: الدكت ــال. حتقي ــامء الرج يف أس

ــالة. ــة الرس ــريوت: مؤسس ط1. ب

القشــريي  احلســن  أبــو  بــن احلجــاج  60.مســلم 
النيســابوري، )1404هـــ(. الكنــى واألســامء. حتقيــق: 
عبدالرحيــم حممــد أمحــد القشــقري. ط1. املدينــة 
املنــور: عــامدة البحــث العلمــي باجلامعــة اإلســالمية. 

ــعودية. ــة الس ــة العربي اململك

61.مغلطــاي بــن قليــج بــن عبــد اهلل البكجــري 
إكــامل  )1422هـــ(.  احلنفــي،  احلكــري  املــري 

هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال. حتقيــق: أبــو 
عبدالرمحــن عــادل بــن حممــد - أبــو حممــد أســامة بــن 
ــرش. ــة والن ــة للطباع ــاروق احلديث ــم. ط1. الف إبراهي

62.النســائي- أبــو عبدالرمحــن أمحــد بــن شــعيب بــن 
عــي اخلراســاين، )1396هـــ(. الضعفــاء واملرتوكــون. 
إبراهيــم زايــد. ط1. حلــب: دار  حتقيــق: حممــود 

ــي. الوع

63.اهلــروي- أبــو عبيــد أمحد بــن حممــد، )1419هـ(. 
الغريبــني يف القــرآن واحلديــث. حتقيــق ودراســة: أمحــد 
فريــد املزيــدي.ط1. مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز 

ــعودية. ــة الس ــة العربي اململك

64.حييــى بــن معــني- أبــو زكريــا بــن عــون بــن زيــاد 
بــن بســطام البغــدادي، )1399هـــ(. تاريــخ ابــن معني 
)روايــة الــدوري روايــة(. حتقيــق: د. أمحــد حممــد نــور 
ــي  ــث العلم ــز البح ــة: مرك ــة املكرم ــيف. ط1. مك س

وإحيــاء الــرتاث اإلســالمي.

65.حييــى بــن معــني- أبــو زكريــا بــن عــون بــن زيــاد 
ــال  ــة الرج ــطام البغدادي،)1405هـــ(. معرف ــن بس ب
ــي  ــن املدين ــي ب ــن ع ــه ع ــني وفي ــن مع ــى ب ــن حيي ع
وأيب بكــر بــن أيب شــيبة وحممــد بــن عبــداهلل بــن نمــري 
ــن  ــم ب ــن القاس ــد ب ــن حمم ــد ب ــة أمح ــم. رواي وغريه
ــار.  ــل القص ــد كام ــزء األول: حمم ــق اجل ــرز. حتقي حم

ــة.  ــة العربي ــع اللغ ــق: جمم ط1. دمش

66.حييــى بــن معــني- أبــو زكريــا بــن عــون بــن زيــاد 
ــني  ــن مع ــخ اب ــدادي، )د.ت(. تاري ــطام البغ ــن بس ب
)روايــة عثــامن الدارمــي(. حتقيــق: د. أمحــد حممــد نــور 

ســيف. دمشــق: دار املأمــون للــرتاث.
almasadir walmarajie

1. aibn 'abi hatama- 'abu muhamad eabdal-
rahman bin 'iidris bin almundhir altamimi 
alraazi (1271 ha). aljurh waltaedili. hay-
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dar 'abad aldakn. tabeat majlis dayirat al-
maearif aleuthmaniati. bayrut: dar 'iihya' 
alturath alearabii.

2. 'abi aibn khaythamatin- 'abu bakr 'ah-
mad bin zuhayr (1427 ha). altaarikh alka-
bir almaeruf bitarikh aibn 'abi khaythama. 
tahqiqu: salah bin fathi hilal. t 1. alqahira-
tu: alfaruq alhadithat liltibaeat walnashri.

3. abn 'abi khaythamata- 'abu bakr 'ahmad 
bin zuhayr (1997 mi). 'akhbar almakiyiyn 
min kitab altaarikh alkabir liaibn 'abi khay-
thamatun. tahqiqu: 'iismaeil hasan husayn. 
t 1. alrayad: dar alwatani.

4. abn aljuzi- jamal aldiyn 'abu alfaraj eab-
dalrahman bin ealiin bin muhamad (1406 
ha). aldueafa' walmatrukun. tahqiqu: eab-
dallah alqadi. t 1. bayrut: dar alkutub aleil-
miati.

5. abn aljunaydi, 'abu 'iishaq 'iibrahim bin 
eabd allh (1408 ha). sulat li'abi zakariaa 
yahyaa bin mueianin.tahqiqi: 'ahmad mu-
hamad nur sayufa.t 1. almadinat almuna-
warati, maktabat aldaar.

6. abn alsakit- 'abu yusuf yaequb bn 'iish-
aq (1423 ha). 'iislah almantiqa. tahqiqu: 
muhamad mureib. t 1. dar 'iihya' alturath 
alearabii.

7. abn alsalahi- euthman bin eabdalrah-
man , 'abueamru , taqi aldiyn (1406 ha). 
maerifat 'anwae eulum alhadith , yuhaerif 
bimithl abn alsalahi. tahqiqa: nur aldiyn 
eatra. bayrut- suria: dar alfikri- dar alfikr 
almueasiri.

8. aibn aleamadi- eabdalhi bin 'ahmad bin 
muhamad alhanbali (1406 ha). shadharat 
aldhahab fi 'akhbar min dhahaba. tahqiqu: 

eabdalqadir al'arnawuwt , mahmud al'ar-
nawuwt , t 1. dimashqa: dar bin kathir.

9. abn alqataan- 'abu alhasan ealiin bin 
muhamad bin eabd almalik alfasii (1418 
hu). bayan alwahm wal'iiham fi kitab al'ah-
kami. tahqiqu: du. alhusayn ayat saeid. t 1. 
alriyad: dar tib.

10. abn almadini- 'abu alhasan eali bin 
eabd allh bin jaefar albasari (1404 hu). 
sualat muhamad bin euthman bin 'abi shi-
bat lieali bin almadini .tahqiqu: muafaq 
eabdallah eabdan liqadir. t 1. alriyad: mak-
tabat almaearifi.

11. abn hiban- 'abu hatim muhamad bin hi-
baan bin 'ahmad bin hibaan albusty (1393 
ha). althaqati. taht muraqabati: alduktur 
muhamad eabd almueid khan. t 1. haydar 
'abad aldakn: dayirat almaearif aleuthma-
niati.

12. abn hiban- 'abu hatim muhamad bin hi-
baan bin 'ahmad bin hibaan albusty (1408 
hu). al'iihsan fi taqrib sahih aibn hiban. 
tartiba: al'amir eala' aldiyn eali bin balban 
alfarsi. tahqiqu: shueayb al'arnawuwta. t 1. 
bayrut: muasasat alrisalati.

13. abn hiban- 'abu hatim muhamad bin hi-
baan bin 'ahmad bin hibaan albusty (1420 
hu). almajruhin almuhdithini. tahqiqu: 
hamdi eabdalmajid alsalafi. t 1. alrayad: 
dar alsamiei.

14. abn hajar- 'abu alfadl 'ahmad bin ealiin 
bin hajar aleasqalanii (1379 ha). fath albari 
sharh sahih albukhari. qam bi'iikhrajih wa-
sahhih wa'ashraf ealaa tabeihi: muhibu al-
diyn alkhatib. bayrut: dar almaerifati.

15. abn hajar- 'abu alfadl 'ahmad bin ealiin 
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bin hajar aleasqalanii (1404 ha). tahdhib 
altahdhib. t 1. bayrut: dar alfikri.

16. abn hajar- 'abu alfadl 'ahmad bin ealiin 
bin hajar aleasqalanii (1406 ha). taqrib al-
tahdhib. tahqiqu: muhamad eawamat.ta1.
surya: dar alrushdi.

17. abn dirid- 'abu bakr muhamad bin al-
hasan bin durayd al'azdi (1987 mi). jam-
harat allughati. tahqiqu: ramziun munir 
baelabaki. t 1. bayrut: dar aleilm lilmalay-
ini.

18. abn saeda- muhamad bin saed bin 
maniye alzuhrii (2001 ma). altabaqat alk-
abira. tahqiqu: eali muhamad eumr. t 1. 
alqahirata: maktabat alkhanji.

19. abn shahin- 'abu hafs eumar bin 'ahmad 
bin euthman bin 'ahmad albaghdadi (1404 
ha). "tarikh 'asma' althaqati". tahqiqu: sub-
hi alsaamaraayy. t 1. alkuaytu: aldaar al-
salafiatu.

20. abn shahin- 'abu hafs eumar bin 'ahmad 
bin euthman bin 'ahmad albaghdadi (1404 
ha). tarikh 'asma' aldueafa' walkadhaabina. 
tahqiqu: eabdalrahim muhamad 'ahmad 
alqashqari. t 1.

21. abn shahin- 'abu hafs eumar bin 'ahmad 
bin euthman bin 'ahmad albaghdadi (1420 
ha). almukhtalif fihim. tahqiqu: eabdalra-
him bin muhamad bin 'ahmad alqashqari. t 
1. alrayad: maktabat alrushdi.

22. aibn tahman- 'abu khalid yazid bin al-
haytham aldaqaaq (1429 ha). min kalam 
'abi zakaria yahyaa bin mueayn fi alrajal. 
tahqiqu: muhamad bin eali al'azhari. t 1. 
alqahirati: alfaruq alhadithat liltibaeat wal-
nashri.

23. aibn eudi- 'abu 'ahmad eabdallah bin 
eadi bin eabdallah aljirjani (1418 ha). alka-
mil fi dueafa' alrajal. tahqiqu: eadil 'ahmad 
eabdalmawjudi- eali muhamad mueawada. 
sharak fi tahqiqihi: eabd alfataah 'abu san-
at. t 1. bayrut: alkutub aleilmiata.

24. abn easakri- 'abu alqasim eali bin al-
hasan bin hibat allah alshaafieiu (1415 hu). 
tarikh madinat dimashq wadhakar fadlaha 
watasmiatan min haliha biha min al'am-
athil 'aw aijtaz binawahiha min waridiha 
wa'ahliha. tahqiqu: muhibi aldiyn eumar 
bin gharamat aleamrwy. t 1. dar alfikri.

25. abn fars- 'ahmad bin zakariaa alqa-
zwini alraazii (1399 ha). muejam maqayis 
allughati. tahqiqu: eabdalsalam muhamad 
harun. dar alfikri.

26. aibn qutlubagha- 'abu alfida' zayn al-
diyn qasim aljamali alhanafii (1432 ha). 
althiqat miman lam yadae fi alkutub. dira-
satan watahqiqa: shadi bin muhamad bin 
salim al nueman. t 1. sanea'a: markaz al-
nueman lilbuhuth waldirasat al'iislamiat 
watahqiq alturath waltarjamati.

27. abn kathirin- 'abu alfida' 'iismaeil bin 
eumar bin kathir alqurashii albasriu (1418 
ha). albidayat walnihayatu. tahqiqu: eabd 
allah bin eabd almuhsin alturkiu. t 1. dar 
hajr liltibaeat walnashr waltawzie wal'iie-
lani.

28. 'abu dawud- sulayman bin al'asheath 
bin bashir alsijistany (1403 ha). sualat 'abi 
eubayd alajri. tahqiqu: muhamad eali qa-
sim aleamri. t 1. almadinat almunawara-
ti: aljamieat al'iislamiat , eimadat albahth 
aleilmii.
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29. 'abu zareat aldimashqi- eabdalrahman 
bin eamrw bin eabdallah alnasri (da.t). 
tarikh 'abi zareat aldimashqi , riwayatu: 
'abi almimun bin rashid. dirasat watah-
qiqu: shakar allah niemat allah alqujani. 
dimashqa: majmae allughat alearabiati.

30. 'abu zareat alraazi- eubidallah bin eab-
dalkarim bin yazid almakhzumi (1402 hu). 
kitab aldueafa'i. tahqiqu: saedi bin mahdi 
alhashimi. almadinat almunawarati: eima-
dat albahth bialjamieat al'iislamiati.

31. 'ahmad bin muhamad bin hanbul- 'abu 
eabdallah alshaybani (1422 hu). aleilal 
wamaerifat alrajal. tahqiqu: wasi allah bin 
muhamad eabaas. t 2. alrayad: dar alkhani.

32. 'ahmad bin muhamad bin hanbul- 'abu 
eabd allah alshaybani (1409 ha). min kalam 
'ahmad bin hanbal fi eilal alhadith wamae-
rifat alrijal , riwayat almirudhi. tahqiqu: 
subhi albadri alsaamaraayiy. t 1. alriyad: 
maktabat almaearifi.

33. 'ahmad bin muhamad bin hanbul- 'abu 
eabd allah alshaybani (1414 hu). sualat 'abi 
dawud lil'iimam 'ahmad bin hanbal fi jurh 
alruwaat wataedilihim. tahqiqu: du. ziad 
muhamad mansur. t 1. almadinat almuna-
warati: maktabat aleulum walhukm

34. 'ahmad bin muhamad bin hanbul- 'abu 
eabd allah alshaybani (1425 hu). min 
sualat 'abi bakr 'ahmad bin muhamad bin 
hani al'athariat 'aba eabdallah 'ahmad bin 
muhamad bin hanbal. tahqiqu: da.eam-
ir hasan sabri. t 1. bayrut: dar albashayir 
al'iislamiati.

35. al'azhari- 'abu mansur muhamad bin 
'ahmad bin alharawi , (2001 ma). tahdhib 

allughati. tahqiqu: muhamad eawad mureib 
, t 1. bayrut: dar 'iihya' alturath alearabii.

36. albukhari- 'abu eabdallh muhamad bin 
'iibrahim bin almughira (1426 ha). kitab al-
dueafa'i. tahqiqu: 'ahmad bin 'iibrahim bin 
'abi aleaynayni. t 1. maktabat abn eabaas.

37. albukhari- 'abu eabdallah muhamad bin 
'iibrahim bin almughira (da.t). altaarikh 
alkabiru. tabe taht muraqabati: muhamad 
eabd almueid khan. haydar abad - aldakn: 
dayirat almaearif aleuthmaniati.

38. burhan aldiyn alhalbi- 'abu alwfa 'ii-
brahim bin muhamad bin khalil sabt abn 
aleajamii (1407 ha). kashf alhathith eaman 
ramy biwade alhadithi. tahqiqu: subhi al-
saamaraayiy. t 1. bayrut: ealam alkutub , 
maktabat alnahdat alearabiati.

39. jamal aldiyn alqafti- 'abu alhasan eali 
bin yusif (1406 ha). 'iinbah alruwaat ealaa 
'anbah alnahaati. tahqiqu: muhamad 'abu 
alfadl 'iibrahim. t 1. alqahirata: dar alfikr 
alearabi. bayrut: muasasat alkutub althaqa-
fiati.

40. aljuzjani- 'abu 'iishaq 'iibrahim bin 
yaequb bin 'iishaq alsaedii aljuzjaniu (1405 
ha). 'ahwal alrijal .tahqiqu: subhi albadri 
alsaamaraayiy. bayrut: muasasat alrisalati.

41. aljawhari- 'abu nasr 'iismaeil bin 
hamaad alfarabi (1407 ha). alsihah taj al-
lughat wasihah alearabia. tahqiqu: 'ahmad 
eabd alghafur eatar. t 1. bayrut: dar aleilm 
lilmalayini.

42. alhamwy- shihab aldiyn 'abu eabdallah 
yaqut bin eabdallah alruwmi (1995 mi). 
muejam albildan. t 2. bayrut: dar sadir.

43. alkhatib albaghdadi- 'abu bakr 'ah-
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mad bin eali bin thabit (1422 hu). tarikh 
madinat alsalam wa'akhbar muhdithiha 
wadhakar qitanuha aleulama' min ghayr 
'ahliha wawardiha (almaeruf bitarikh 
baghdad). tahqiqu: bashaar eawad maeruf. 
t 1. bayrut: dar algharb al'iislamii.

44. aldaariqatani- 'abu alhasan eali bin 
eumar bin 'ahmad albaghdadi (1414 hu). 
taeliqat aldaariqutni ealaa almajruhayn li-
aibn hibaan .tahqiqi: khalil bin muhamad 
alearabi. t 1. alqahirati: alfaruq alhadithat 
liltibaeat , dar alkitaab al'iislamii.

45. aldaariqatani- 'abu alhasan eali bin eu-
mar bin 'ahmad albaghdadi (1434 ha). al-
dueafa' walmatrukun. tahqiqu: muhamad 
bin eali al'azhari. t 1. alqahirati: dar alfaruq 
alhadithat liltibaeat walnashri.

46. aldhahabi- shams aldiyn 'abu eabdallah 
muhamad bin 'ahmad bin euthman (1387 
hu). diwan aldueafa' walmatrukin wakhulq 
min almajhulin wathiqat lin. tahqiqi: 
hamaad bin muhamad al'ansari. t 2. makat: 
maktabat alnahdat alhadithati.

47. aldhahabi- shams aldiyn 'abu eabdallah 
muhamad bin 'ahmad bin euthman (1412 
ha). almuaqizat fi eilm mustalah alhadithi. 
aietanaa bihi: eabd alfataah 'abu ghudd. t 
2. halba: maktabat almatbueat al'iislamiati.

48. aldhahabi- shams aldiyn 'abu eabdallh 
muhamad bin 'ahmad bin euthman (1427 
hu). sayr 'aelam alnubala'i. alqahirata: dar 
alhadithi.

49. aldhahabi- shams aldiyn 'abu eabdallah 
muhamad bin 'ahmad bin euthman (1430 
hu). mizan alaietidal fi naqd alrajal. tah-
qiqu: muhamad ridwan earqasusi , wamu-

hamad barakat , waeamaar rihawi , waghi-
ath alhaji 'ahmad , wafadi almaghribi. t 1. 
dimashqa: muasasat alrisalat alealamiati.

50. aldhahabi- shams aldiyn 'abu eabdallah 
muhamad bin 'ahmad bin euthman (da.t). 
almughaniy fi aldueafa'i. tahqiqu: alduktur 
nur aldiyn eatr.

51. aldhahabi- shams aldiyn 'abu eabdallah 
muhamad bin 'ahmad bin euthman (1413 
ha). alkashif fi maerifat riwayat alkutub. 
tahqiqu: muhamad eawaamat 'ahmad mu-
hamad namir alkhatib. t 1. jidat: dar alqi-
blat lilthaqafat al'iislamiat - muasasat eu-
lum alqurani.

52. aldhahabi- shams aldiyn 'abu eabdallh 
muhamad bin 'ahmad bin euthman (1419 
ha). tadhkirat alhafazi. t 1. bayrut. dar al-
kutub aleilmiati.

53. alsimeani- 'abu saed eabdalkarim bin 
muhamad bin mansur altamimi (1408 ha). 
al'ansab. taqdim wataeliqi: eabdallah eu-
mar albarudi. t 1. dar aljinan.

54. alsuhary- salamt bin muslim aleawtby 
(1420 ha). al'iibanat fi allughat alearabia-
ti. tahqiqu: di.eabdalkarim khalifat - du. 
nusart eabd alrahman - du. salah jaraar - du. 
muhamad hasan eawad - da. jasir 'abu sa-
fia. t 1. masqat: wizarat alturath alwatanii.

55. alsafadi- salah aldiyn khalil bin 'ay-
bik bin eabdallah (1420 ha). alwafi balu-
fyat. tahqiqu: 'ahmad al'arnawuwt waturki 
mustafaa. bayrut: dar 'iihya' altarathi.

56. aleajli- 'abu alhasan 'ahmad bin eab-
dallah bin salih alkufaa (1405 ha). tarikh 
althaqati. t 1. dar albazi.

57. alfaswi- yaequb bin sifyan bin jawan 
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alfarisii (1401 ha). almaerifat waltaarikhu. 
tahqiqu: 'akram dia' aleamri. t 1. bayrut: 
muasasat alrisalati.

58. mahmud rashid (2108 mi). mustalah 
(lays bishay') eind aibn mueayan dirasat 
muqaranatin. jamieat mutat: majalat mutat 
lilbuhuth waldirasati. almujalad althaalith 
walthalathun , aleadad althaalithi.

59. almazi- 'abu alhajaaj , jamal aldiyn 
yusif bin eabdalrahman bin yusif (1418 
ha). tahdhib alkamal fi 'asma' alrajal. tah-
qiqu: alduktur bashaar eawad , t 1. bayrut: 
muasasat alrisalati.

60. muslim bin alhajaaj 'abu alhasan 
alqushayriu alnaysaburiu (1404 ha). alku-
naa wal'asma'i. tahqiqu: eabdalrahim mu-
hamad 'ahmad alqashqari. t 1. almadinat 
almunwar: eimadat albahth aleilmii bial-
jamieat al'iislamiati. almamlakat alearabiat 
alsaeudiati.

61. mughaltay bin qalij bin eabd allah al-
bakjarii almisrii alhakrii alhanafii (1422 
ha). alhusul ealaa tahdhib alkamal fi 'asma' 
alrajal. tahqiqu: 'abu eabdalrahman eadil 
bin muhamad - 'abu muhamad 'usamat bin 
'iibrahim. t 1. alfaruq alhadithat liltibaeat 
walnashri.

62. alnasayiyu- 'abu eabdalrahman 'ahmad 
bin shueayb bin ealiin alkharasanii (1396 
ha). aldueafa' walmatrukun. tahqiqu: 
mahmud 'iibrahim zayid. t 1. halba: dar al-
waei.

63. alharawi- 'abu eubayd 'ahmad bin mu-
hamad (1419 ha). algharibin fi alquran 
walhadithi. tahqiq wadirasatu: 'ahmad far-
id almazidi.t 1. maktabat nizar mustafaa 

albaz almamlakat alearabiat alsaeudiati.

64. yahyaa bin muein- 'abu zakariaa bin 
eawn bin ziad bin bistam albaghdadi (1399 
hu). tarikh aibn muein (riwayat aldawri ri-
wayatu). tahqiqu: du. 'ahmad muhamad 
nur sif. t 1. makat almukaramatu: markaz 
albahth aleilmii wa'iihya' alturath al'iis-
lamii.

65. yahyaa bin muein- 'abu zakariaa bin 
eawn bin ziad bin bistam albaghdadi (1405 
ha). maerifat alrijal ean yahyaa mueayanin 
wafih rumuz 'ukhraa. riwayat 'ahmad bin 
muhamad bin alqasim bin muhriz. tahqiq 
aljuz' al'awala: muhamad kamil alqasaari. t 
1. dimashqa: mujmae allughat alearabiati.

66. yahyaa bin muein- 'abu zakariaa bin 
eawn bin ziad bin bistam albaghdadi (da.t). 
tarikh aibn mueayn (riwayat euthman al-
daarmi). tahqiqu: du. 'ahmad muhamad 
nur sif. dimashqa: dar almamun liltarathu.


