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 ارَبِنة اأَلَعاِمَجة لََّجَم

 يف سطور ةالميَّم اإلِسِوُلللُع

 

 ، مجلت جامعت ألاهبار للعلىم ؤلاسالميت
 
 علمي   مجلت

 
 فصلي   ت

 
 م   ت

 
 حك

 
جصدر ، مت

 ىِت، أربعت أعداد في الس  / جامعت ألاهبار، بعً كليت العلىم ؤلاسالميت
 
عن

 
 ى بح

 
 ي

ْ
 رش

غِت العربيِت في العلىم ؤلاسالميت البحىث 
ّ
 .بالل

 

سست اإلا
 
 ببغداد: والىجائم الكخب دار في ؤلاًداع وركم (م،2009سىت )جلت أ

 الدولي اإلاركم: اإلاعياري  الخصييف على (م، وحصلت2009( لسىت )1235)

ISSN (Print): 2071-6028       
ISSN (Online): 2706-8722 

 

سهم في العلىم ؤلاسالميت بما ئلى وشِر اإلاجلت تهدف  قي باإلاسخىي العلمي ٌ  الرُّ

م وشر  في  البحىث العلميت ألاصيلت واإلاخميزةللخخصصاث الشرعيت، وذلك عً طٍر

، ال سيما البحىث التي حعالج اإلاشاكل، وجضع جميع فروعهابالعلىم ؤلاسالميت 

 ئسالميت هليت.الحلىل إلاسخجداث العصر، كل ذلك وفم رؤٍت 
 

تها اباصدار  مسخمرة اإلاجلت الباحثين مً العراق وخارجه، وهي اسخلطبت

 مهمت في اإلاكخبت  الباحثين واإلاإسساث التي جرفد
ً
ت

 
ِبى

 
عدُّ ل

 
بالدراساث والبحىث التي ح

 العلميت كادًميتألا ، ومىكع اإلاجالثاإلاجلتمىكع ، وهي مخىفرة على ؤلاسالميت

 .العراكيت

 

 ييئة التحرير
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 ُشُرِوُط الهَِّصر الِعِلِميَّة
 

د    في البحىث  الب 
 
 جحلم الشروط العلميت آلاجيت: مً مت لليشر لد  اإلا

  البدثأن ًيىن  .1
 
.بالل

ً
 غت العشبُت خطشا

ِشش   كذ البدث ًيىن  ال أن .2
ُ
ِبل   أو ،و

ُ
خشي  مجلت   في لليششِ  ك

ُ
 .أ

 .ؤلاظالمُت العلىماث خططج خذأ في يىن ً أن البدث في شترطٌُ  .3

ال جلبل بدىر جدلُم اإلاخطىطاث، إال إرا اعخمذث على وسخخين ازيخين،  .4

لبل الخدلُم على وسخت واخذة إال  ًُ  ضىابط معُىت.بخدلم وال 

فيال الطابع راث البدىر جلبل ال .5  أو هُئاث أو إلاىظماث جيٍتروال أو خعٍش

 .معُىت حهاث

ذ ال أن على (Turnitin) برهامجب فدظجخضع البدىر لل .6  وعبت جٍض

 وفم ،(%30 )، ووعبت الاكخباط عً: (%20 ): عً البدث في الاظخالٌ

 .الىافزة الخعلُماث

دم  لها أن ب  مً كِ  جخضع البدىر إلى فدظ أوليّ  .7 ش، ٍو ل هُئت الخدٍش

، على أن ال جخجاوص مذة دون بُان ألاظبابحعخزس عً كبٌى البدث مً 

 هظش الهُئت أظبىع
ً
 ، ا

ً
ٌ  بالضشوسة حعني ال الهُئت مىافلت أن   علما  كبى

 .اإلادىمين على عشضه ضالخُت حعني ماإه   لليشش، البدث

م  البدثًخضع  .8 ً لب  كِ  مًللخلٍى  العلمي الخخطظ في ازىين خبيًر

 إلىالبدث  شظلًُ  الخلُُم في اخخالفهما خاٌ وفي، البدث إلاىضىع الذكُم

ِ د  ُم 
ّ
 عً ج زالث، مى

ً
  خبير   لب  كِ  مً البدث مٍلى فضال

ُ
 ل

 
في مذة ال ، ّي ىِ غ

ً  .جخجاوص: شهٍش

شظل .9
ُ
مين مالخظاث ج ِ

ّ
ى د 

ُ
يشش إلى الباخث، وال اإلا  بها. بعذ ألاخز إال البدث ًُ

وألاخز  خلُُمال بعذ بدِث مً ال حذًذة وسخت إسظاٌ الباخِث  على .11

 .الخظاثاإلاب



 

 

ذ ال للبدث بملخظ الباخث طالبًُ  .11 ، وولماث ولمت (200)عً  ًٍض

ذ عً   ولماث، و  (3)مفخاخُت ال جٍض
 
ت، العشبُت غخينبالل  أن على وؤلاهجليًز

 ًيىن اإلالخظ ؤلاهيليزي مطادك
ً
اإلاىخب الاظدشاسي بجامعت علُه مً  ا

 .وعاهُتولُت التربُت للعلىم ؤلا -ألاهباس

12. ً ً  ؤلا  اإلالخظخضم 
 
 .تؤلاهيليًزغت هيليزي عىىان البدث واظم الباخث بالل

طالب الباخث بئسفاق ظيرة راجُت  .13  .عىه ُمىحضةًُ

 لذم الباخث ًُ  .14
ً
ا  ُ  خط

ً
 فُه ًخعهذ  إكشاسا

ُ
 هى حهذ  لليشش م لذ  بأن  البدث اإلا

الاعخذاء على  إلاعؤولُت اللاهىهُت واملت في خاٌاٍخدمل خالظ له، و 

.ً ت لآلخٍش  الحلىق الفىٍش

 ما جمثل سأي أصحابها فلط.جمثل سأي اإلاجلت، وإه  البدىر اإلايشىسة ال  .15

  ظىاء، البدىر معىداثاإلاجلت غير ملضمت بئعادة  .16
ُ
 لم أم البدث ش  ِش و

 ًُ 
ْ
 .ششي
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 الَفهِّيَّةُشُرِوُط الهَِّصر 

 

ر  ر الشروط اً 
ْ

ش
 
لدمت للي

 
يتعى في البحىث اإلا ِ

ّ
ى
 
 آلاجيت: الف

  إسظاٌو مع اإلاجلت،  الخخاطب ًيىن  .1
ً
ذ البدىر إلىتروهُا م بٍش ، عً طٍش

 issccoll@uoanbar.edu.iq:   ؤلالىترووي إلاجلتا

 .مىفشدة وبمعافاث، الحاظىبعلى ( Word)برهامج الُىسد ب البدث طبعًُ  .2

 ، (سم2) وأظفل أعلى: الىدى آلاحي على الطفدت إعذادًيىن  .3
ً
  ًمُىا

ً
عاسا  َو

، و  (سم2)
ً
 .الطفداث مُجشكمع مشاعاة  ،(B5): الىسكت حجمأًضا

، وباللىن ، للمتن والهامش(Simplified Arabic) :بخطجيىن الىخابت  .4

 .ألاظىد

الطفدت ألاولى: : آلاحي الىدى على لبدثا هخابتضفداث  حعلعل ًيىن  .5

بعذ رلً  ،وإًمُالتهم وعىىاهاتهم الباخثين أظماء الشئِغ، البدث عىىان

ت العشبُت باللغخين البدث ملخظ م   ،مع اليلماث اإلافخاخُت وؤلاهيليًز
ُ
ز

م   اإلالذمت،
ُ
م   اإلاطالب، أو اإلاباخثز

ُ
  الخاجمت،ز

ً
 اإلاطادس كائمت واخيرا

 .واإلاشاحع

 ألاهباس حامعت مجلت) :عباسة البدث مً فلط ألاولى الطفدت على ىخبًُ  .6

يىن  الطفدت، ًمين أعلى (ؤلاظالمُت للعلىم  (22) بحجم: خط جدتها ٍو

 .هاٌعاس  إلى الطفدت ًمين مً (Bold) غامم ظىدأ

 الطفدت وظط غامم سىدأ (21) بالحجم الشئِغ البدث عىىان ًيىن  .7

 .ألاولى

8.  
ُ
 (Bold) غامم سىدأ (23) بالحجم، وعىىاهاتهم الباخثين أظماء ىخبج

 ، أظفل  عىىان البدث.ألاولى الطفدت وظط
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9.  
ُ
 واظم الباخث. ترن معافت بين عىىان البدثج

ىخب إًمُل الباخث جدذ اظمه  .11  مباششة، مع مشاعاة الذكت في رلً.ًُ

11.  
ُ
 الخاجمت، اإلاطالب، أو اإلاباخث اإلالذمت،: )ألاولُت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت وظط (Bold) غامم أسىد (23) بالحجم( اإلاطادس الهىامش،

12.  
ُ
 ًمين (Bold) غامم سىدأ (21) بالحجم الثاهىٍت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت

 ، الطفدت ضبط مع، (21) بالحجم البدث متن ىخبًُ  .13
ُ
 معافت ترنوج

ٌ  للعطش (سم2) كذسها بادئت  .اإلاتن مً فلشة ليل فلط ألاو

14.  
ُ
)حىاش ي هفعها  الطفدت فيوجيىن ، (22) حجمالهىامش البدث ب ىخبج

 هىزا: كىظين بين الهامش سكم ًيىن على أن ، البدث متنأظفل  سفليت(

 .خذة على التركُم ليل ضفدت، مع خُاس (2)

شترط هخابت الىطىص اللشآهُت بالشظم العثماوي، ببرهامج:  .15 )مصحف ٌُ

 .(الىبىٍت لليشر الحاسىبياإلادًىت 

:  العشبُت الحشوف بدعب اإلاطادس جشجِب ًيىن  .16
ً
)أ، ب، ث، ر، ج، هجائُا

 ، ح، خ، .... (
ً
 جللائُمشكمت جشكُما

ً
 فُه ًيىن  الزي الخيعُم باظخخذام ا

 ..(2)، هىزا فلط هلطت مع الشكم

 (03)اإلاجلت غير ملضمت بلبٌى البدىر التي ًخجاوص عذد ضفداتها عً  .17

 ضفدت، ظىي ضفداث: العىىان واإلالخظ واإلاطادس.

 

 

 

 

 

 



 

 رــر  الهَِّصِوــُجُأ

ر 
ْ

ش
 
 الىحى آلاحي:على في اإلاجلت  أجىر الي

ْعخىفى مً الباخثين  .1  مبلغداخل العشاق ٌُ
ً
مائت وخمعت وعششون كذسُه:  ا

مً البدث، فئن ضفدت ألاولى  (22)، عً الـدًىاس  عشاقي (125000)ألف 

ضاف مبلغ كذسُه: ألفان وخمعمائت  رلًعلى صاد  عشاقي عً  دًىاس   (2500)ًُ

 .وّلِ ضفدت  

ْعخىفى مً الباخثين  .2  مبلغخاسج العشاق ٌُ
ً
كذسُه: مائت وخمعت وعششون  ا

 رلًلى مً البدث، فئن صاد عضفدت ألاولى  (22)، عً الـ($ 125) دوالس،

ضاف مبلغ كذسُه:  . ($ 3) زالزت دوالساثًُ  عً وّلِ ضفدت 

غ الباخث باليلفت النهائُت  .3
 
بل خدمل أحىس ل ًُ شش لدعذًذها، ٍو

 
حىس الي

ل وافت.ال  خدٍى

عاد اإلابلغ الزي جم  هبدثالباخث سحب إرا  .4 ٌُ بعذ إسظاله إلى الخبراء، 

 ح
ّ
 مىُه أحىس الخبراء فلط.مُه مً عل

ً
 الباخِث مخطىما

 بعذ دفع  .5
ّ

يشش بدثه إال ًُ ش، وال 
ْ

ش
 
ضود الباخث بىخاب كبٌى الي ًُ حىس ألا ال 

 .واملت

 جتراوح مذة خالٌ والفىُت العلمُت الششوط اظخىماٌ بعذ البدث ًيشش .6

خ مً أشهش( 9-3)حععت  إلى زالزت مً ٌ  هخاب ضذوس  جاٍس  اليشش، كبى

 .اليشش ظشوف وبدعب

ض   .7 م ، إلىتروهُت مً بدثه (معخلتبيسخت )ود الباخث ًُ جشظل عً طٍش

لها مً ًمُلؤلا  مىً جٍض   مىكع اإلاجلت، ٍو
ً
 .أًضا
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 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

1 
ستدالل باألحادٓث ميَج الظعساّٖ يف اال

ّاملْضْع٘ ّأثسٍا يف تفشريِ  الضعٔف٘
 منْذجاأسْزٗ البكسٗ 

 الشٔد علٕ حشً عبٔد
 38-1 حدٓث أ.د.ذلنْد محٔد دلبل

2 
 السّاٗ الرًٓ تهله فَٔه 

 اإلماو البدازٖ يف الضعفاٛ الصغري 
 ّأخسج هله يف الصخٔح

 88-39 حدٓث سسمد فؤاد طفٔل أ.و.د.

 و الدزداٛ الهربٚ أأحادٓث  3
 دزاس٘ ىكدٓ٘

 144-89 حدٓث خلدٌّ ىْزٖ إمساعٔل. و.د

4 
تطبٔكات أصْلٔ٘ علٙ أحادٓث صف٘ 

 الْضْٛ مً نتاب عندٗ األحهاو
 دزاس٘ تطبٔكٔ٘

عبدالٍْاب بً عبداهلل . أ.د
 192-145 أصْل فكُ السسٔين

5 
الكاعدٗ األصْلٔ٘ مفَْمَا، ضْابطَا، 

 226-193 أصْل فكُ عنس حشني غّزاٖ. أ.و.د ّظاٜفَا، مشتيداتَا، أىْاعَا

 حل املسٓض يف العيآ٘ الطبٔ٘  6
 ّحفظ الهسام٘ يف الظسٓع٘ اإلسالمٔ٘

ذلند بً عبداهلل بً عابد . أ.د
 268-227 فكُ الصْاط

7 
اليزاعات احلسبٔ٘ بني البالد اإلسالمٔ٘ 

 ّطسم فضَا يف الفكُ اإلسالمٕ
بسأٍه ذلنْد إالشٔدٗ إٓياض 

 326-269 فكُ صادم خلف أْٓب. أ.د

 املشاٜل االفرتاضٔ٘ للنشح علٙ اخلف  8
 يف حاطٔ٘ الباجْزٖ

 و. و. صالح صادم دلٔد
 368-327 فكُ أ. د. عبد السمحً محدٖ طايف

9 
آزاٛ أبٕ احلشً السستغفين احليفٕ 

 ٍـ( 345الفكَٔ٘ )ت: 
 فٔنا عدا العبادات

 412-369 فكُ أ.و.د.فساض دلٔد عبداهلل

 اخلالفٔاتتسجٔخات البَٔكٕ يف نتابُ  11
 دزاس٘ فكَٔ٘ مكازى٘ نتاب الصدقات

 قٔص سعدٖ مجٔلالشٔد 
 466-413 فكُ أ.و.د. أمحد عبٔد جاسه

 

 

 



 

 

 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

11 
 طَادٗ املشتدفٕ دزاس٘ فكَٔ٘ تأصٔلٔ٘

مع دزاس٘ تطبٔكٔ٘ يف احملانه »
 «الشعْدٓ٘

 514-467 فكُ عنس بً عبد اهلل الفآز. أ.و.د

حهه إثبات اليشب بسؤٓا الييب صلٙ اهلل  12
 536-515 فكُ عادل محاد سامل. د.و علُٔ ّسله

13 
 لٔعكْب باطا: حاطٔ٘ علٙ طسح الْقآ٘

 51-46دزاس٘ ّحتكٔل مً اللْح٘: 
 )مشاٜل يف الصٔاو ّاالعتهاف(

 581-537 فكُ ذلند لإمساعٔعبد احلنٔد . و.و

14 
 األىبٔاٛ ّعصن٘ تعاىل اهلل زؤٓ٘

 الهسماسيت حشني بً ْٓسف اإلماو عيد
 (ٍـ916ت)

 الشٔدٗ زىا جرب جفال
 618-581 عكٔدٗ إبسأٍه زجب عبداهلل. أ.د

15 
 ىْز العٌْٔ يف تلدٔص سريٗ األمني املأمٌْ 

 ٍـ(734البً سٔد الياض )ت
 )حبث يف امليَج ّاملْازد (

 654-619 سريٗ و.د. جياٌ قخطاٌ مجٔل
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 باللغة العربية: ملخص
 أ.و.د. سرمد فؤاد شفيق العبيدي

تناولت في بحثي ىذا الرواة الذين ذكرىم اإلمام البخاري رحمو اهلل في "ضعفائو 
حيحو، وبعد اْن تتبعت روايات ىؤالء ومنيا كانت فكرة صالصغير"، وقد أخرج ليم في 
ري في مروياتو ليؤالء الرواة أنَّو لم يخرج لو في األصول البحث، وجدت أنَّ اإلمام البخا

بدون متابعات وشواىد، أو أنَّو قد أخرج ليم تعميقا أو أنَّو قد يكون ضعف بعضيم 
بسبب بدعة في الضعفاء وىي عنده غير قادحة بعد ثبوت صدقو وموافقتو لرواية 

 ودراسة ىذا البحث أثبتت ذلك.، األثبات
 اإلمام البخاري ، الضعفاء الصغير،  صحيح الجامع الكممات المفتاحية:

THE NARRATORS THAT IMAM AL-BUKHARI SPOKE ABOUT IN 
THE BOOK (AL-DUA`FA AL-SAGHEER) AND INCLUDED THEM IN 

THE BOOK AL-SAHIH 

Prof. Dr. Sarmad F. Shafeeq 

Summary 

The hadith characteristic of Imam Al-Bukhari (may God have 

mercy on him) indicates that he is in front of this art and its first 

pioneer, how not when he is the genius and the mountain as it is 

called. And what was entrusted by many researchers in that Imam 

Al-Bukhari might mention narrators in his weakness, then we see 

him at other times he comes out for him in the Sahih, which called 

me to read the narrators whom Imam Al-Bukhari weakened in his 

weakness and he made them in the Sahih,It has been shown that 

each of the narrators has something that corrects his hadith on 

one side and weakens it on the other. Therefore, Imam Al-Bukhari 

is an awake, clever imam and in front of his art and a suspicion 

that he comes out in the Sahih to narrators of their weakness 

himself is not correct, and the study of this research has proven 

that, praise be to Allah. 
Key words: Imam Al-Bukhari, Al-Dua'fa Al-Sagheer, Sahih Al-Jami 
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 ملقدمةا
سيد األولين العالمين، والصالة والسالم عمى سيدنا محمد  هلل ربالحمد 

الطيبين الطاىرين، وعمى أصحابو الغر الميامين، ومن سار عمى وعمى آلو واآلخرين 
 وبعد:.. .نيجيم واقتفى أثرىم إلى يوم الدين

م ىذا الفن، إنَّ الصنعة الحديثية لإلمام البخاري رحمو اهلل تدلُّ عمى أنَّو إما
من  ما كان يراود كثيرمورائده األول، كيف ال؟ وىو العبقري والجبل كما يطمق عميو، و 

الباحثين في أنَّ اإلمام البخاري رحمو اهلل قد يذكر رواة في ضعفائو ثم نراه تارة ُأخرى 
إلمام البخاري اُيخّرج لو في الصحيح، ِممَّا دعاني إلى استقراء الرواة الذين ضعفيم 

الرواة الذين تكلم حمو اهلل في ضعفائو وأخرج ليم في الصحيح، وكان عنوان البحث )ر 
 (. وأخرج لهم في الصحيحالصغير فيهم اإلمام البخاري في الضعفاء 

وقد تبين أنَّ لكل واحد من الرواة ما يصحح حديثو من جية ويضعفو من جية 
الراوي مو اهلل قد ُيضّعف حاري ر ُأخرى. وبعد الدراسة المستفيضة تبين أنَّ اإلمام البخ

وُيخرج لو في  عنو، ل بمدىا ةراويًا بسبب روايويضعف  بسبب خفة الضبط والوىم،
الصحيح بروايتو عن غير أىل ىذا البمد الذي قد ضعفو فيو، أو إنَّ الراوي قد يكون 

الط دراية كبيرة بأحاديثو قبل االخت وفيو يذكره في ضعفائو بسبب االختالط، ول طاختم
بأنَّيا مستقيمة فيخرج لو في الصحيح وىكذا. لذا فإنَّ اإلمام البخاري رحمو اهلل إمام 
متيقظ حاذق إمام في فنو، وشبية أْن يخرج في الصحيح لرواة ضعفيم بنفسو ليست 

 مستقيمة ودراسة ىذا البحث أثبتت ذلك. وهلل الحمد والمنة. 
 ث وىي: وقسمت البحث بعد ىذه المقدمة عمى أربعة مباح

معين  أىل بمد ةروايخفة الضبط والوىم و َمن ُضّعف بسبب  المبحث األول:
  :، وفيو مطمبانعنو
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 .المطمب الثاني: عباد البصريو  .زىير العنبري المطلب األول:
  :َمن رمي باالختالط، وفيو مطمبان المبحث الثاني:
 .المطمب الثاني: عطاء الكوفي، و سعيد البصري المطلب األول:

  :، وفيو ثالثة مطالبوالتشيع َمن رمي باإلرجاء مبحث الثالث:ال
المطمب الثالث: ، و المطمب الثاني: ذر المرىبي، و أيوب الكوفي المطلب األول:

 .الكوفي عبد الممك
  :َمن رمي بالَقَدر، وفيو ثالثة مطالب المبحث الرابع:

 .المدنيالمطمب الثاني: عبداهلل و  .عبد الوارث البصري المطلب األول:
 .المطمب الثالث: عطاء ابن ميمونة.و 

 ثم جاءت الخاتمة التي بينت فييا أىم ما توصمت فييا من النتائج. 
وآخر دعوانا أْن الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى سيدنا محمد 

 وعمى آلو وصحبو أجمعين. 
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 :املبحث األول
 َمً ُضّعف بسبب خفة الضبط والوهه 

 هل بلد معني عيهورواية أ
 :املطلب األول

 ربّيِير الَعِيَهُز
 سمو ونسبو وكنيتو: اأواًل: 

َرقي. نسبة خَ ل، كناه آدم المروزي ازىير بن محمد التميمي العنبري، أبو المنذر
 .(ٕ)(ھ ٕٙٔمن السابعة، مات سنة ) ، (ٔ)َرق(إلى قرية من قرى مرو، تسمى )خَ 

 لماء، وذكر سبب التضعيف: أقوال فيمن ضعفو من العبيان ثانًيا: 
كأن زىيًرا الذي يروي  " البخاري رحمو اهلل عن اإلمام احمد رحمو اهللقال اإلمام 

. (ٖ)"عن زىير مناكير لمشاميينعنو أىل الشام زىيًرا آخر، فقمب اسمو. وقال أيضا: 
وقال ابن  .(ٗ)«رواية أىل الشام عنو غير مستقيمة، فضعف بسببيا»وقال أبو زرعة: 

ات اىل العراق عنو تشبو المستقيمة لعل أىل الشام أخطأوا عميو؛ فإنَّ رواي»ي: عد
وقال  ،(٘)«ضعَّفو أبو زرعة الرازي»واكتفى ابن عساكر بقولو:  «.وأرجو أْن ال بأس بو
روى عنو أىل الشام أحاديث مناكير، وما روى عنو أىل البصرة »البخاري والحاكم: 

  .(ٚ)«لو أغاليط كثيرة»ي: الدارانقال  .(ٙ)«فإنَّو صحيح
                                                           

؛ وتررراريإل اإلسرررالم لمرررذىبي: ٖٓٙ/ٕ؛ ومعجرررم البمررردان: ٕٕ٘/ٔينظرررر: رجرررال مسرررمم، ألبررري بكرررر األصررربياني: ( ٔ)
ٗ/ٖٙٚ. 

 .ٕٚٔ/ٔ؛ وتقريب التيذيب البن حجر: ٛٔٗ/ٜينظر: تيذيب الكمال لممزي: ( ٕ)
 .ٚ٘/ٔ؛ وبحر الدم البن المبرد الحنبمي: ٕٚٗ/ٖالتاريإل الكبير: ( ٖ)
 .ٛٔٙ/ٕالمصدر نفسو:( ٗ)
 .ٛٛ/ٜٔ؛ وتاريإل دمشق: ٕٚٔ/ٖالكامل في ضعفاء الرجال: ( ٘)
يب الكمررال، ؛ وتيررذٕٚٔ/ٖ؛ والكامررل فرري ضررعفاء الرجررال، البررن عرردي: ٕٜ/ٕينظررر: الضررعفاء الصررغير: ( ٙ)

 .٘ٔٗ/ٜلممزي: 
 .ٚٔٗ/ٜ؛ وتيذيب الكمال، لممزي: ٛٛ/ٜٔينظر: تاريإل دمشق، البن عساكر: ( ٚ)
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وقال أبو  .(ٔ).«ليس بالقوي»، وقال في موضع آخر «ضعيف»وقال النسائي: 
أنا أتقي ىذا الشيإل كأن »سألت البخاري عن زىير بن محمد فقال البخاري: عيسى 

 .(ٕ)«منكر الحديث: »أيضا، وقال «وليس ىذا عندي زىير بن محمدحديثو موضوع 
ابن عبد البر:  وقال. (ٖ)"منيا لو مناكير فميحذر"قمت: « فزىير ضعي»وقال الذىبي: 

وقال الذىبي: . (ٗ)«زىير بن محمد ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ، ال ُيحتج بو»
 .(٘)«كال بل خرَّج لو البخاري، ومسمم»

 ثالثًا: بيان أقوال فيمن وثقو من العلماء: 
، ثقاتوفي  ه ابن حبانوذكر  .(ٙ)«يس بو بأسل»وثَّقو ابن معين، وقال أيضا: 

: وقال اإلمام أحمد، (ٛ)وذكره ابن شاىين في ثقاتو .(ٚ)«يخطئ، ويخالف»وقال: 
، وقال في «مقارب الحديث»، وقال أيضا: «ليس بو بأس»وقال أيضا:  .(ٜ)«ثقة»

، وقال (ٔٔ)«وكان ثقة»وقال عيسى بن يونس:  ، (ٓٔ)«مستقيم الحديث»موضع آخر: 
  .(ٕٔ)«بما ُينكر عميو ثقة يغرب ويأتي»الذىبي: 

                                                           

 .ٗٛ/ٕينظر: ميزان االعتدال لمذىبي: ( ٔ)
 .ٜٖٙ، ٖٓٛ/ٔالعمل الكبير: ( ٕ)
 .ٖٚٙ/ٗ؛ وتاريإل اإلسالم: ٗٛ/ٕميزان االعتدال: ( ٖ)
 .ٜٖٔ/ٔاالستذكار: ( ٗ)
 .٘ٛ/ٕميزان االعتدال: ( ٘)
 .ٜٓ/ٔ، ورواية ابن محرز: ٖٗ٘/ٗتاريخو )رواية الدوري(: ( ٙ)
 .ٖٖٚ/ٙالثقات: ( ٚ)
 .(ٜٖٚ، برقم )ٜٓتاريإل أسماء الثقات: ( ٛ)
 .ٙٔٗ/ٜينظر: تيذيب الكمال، لممزي: ( ٜ)
؛ وبحر الدم البن ٖٖٕ؛ وسؤاالت أبي داود لإلمام أحمد: ٚٓٗينظر: سؤاالت ابن الجنيد؛ البن معين: ( ٓٔ)

 .ٚ٘/ٔمبرد الحنبمي: ال
 .ٜٓ/٘ينظر: إكمال تيذيب الكمال، لمغمطاي: ( ٔٔ)
 .ٛٓٗ/ٔالكاشف: ( ٕٔ)
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، وقال ابن (ٔ)«ثقة، إالَّ أنَّ رواية أىل الشام عنو غير مستقيمة» وقال ابن حجر:
، وقال (ٖ)«جائز الحديث»، وقال العجمي: (ٕ)«ثقة، لو غرائب»ابن العماد الحنبمي: 

لعلَّ »، وقال ابن عدي: (ٗ)«ما روى عنو أىل البصرة فإنَّو صحيح الحديث»البخاري: 
م قد أخطؤوا عميو؛ فإنَّو إذا حدَّث عنو اىل العراق فروايتيم عنو شبو أىل الشا

، وقال أبو بكر المروذي عن أحمد بن حنبل: وقال (٘)«المستقيمة، وأرجو أنَّو ال بأس بو
، وقال ابن المديني (ٙ)«صالح»وُسئل مرة ُأخرى فقال: ، «بالقويليس »وقال أبو زكريا: 

، وقال أبو «صدوق صالح الحديث»قوب بن شيبة: ، وقال يع(ٚ)«ال بأس بو»والنسائي: 
محمو الصدق، وفي »، وقال أبو حاتم: (ٛ)«كان أحاديثو فوائد»أبو عروبة الحراني: 

حفظو سوء، وكان حديثو بالشام أنكر من حديثو بالعراق لسوء حفظو، فما حدَّث من 
 . (ٜ)«حفظو ففيو أغاليط، وما حدث من كتبو فيو صالح

فيو لين في حفظو، وحدث في الشام من أنَّو ثقة "واهلل أعمم حقيقة أمره  النتيجة:
حفظو، فكثرت مناكيره، فال ُيحتج بو في رواية الشاميين عنو، وأنت إذا رأيَت في ترجمتو 
الجرح والتعديل المتعدد فيو من اإلمام الواحد فسترى أنَّ الواضح فيو ما قمت؛ ألنَّ ذلك 

 . (ٓٔ)"ينمحماًل لتوثيق الموثقين وجرح المجرح
                                                           

 .ٕٚٔ/ٔتقريب التيذيب: ( ٔ)
 .ٕٗٛ/ٕشذرات الذىب: ( ٕ)
 .ٛٛٔ/ٜٔ؛ وينظر: تاريإل دمشق، البن عساكر: ٙٙٔ/ٔالثقات: ( ٖ)
 .ٖٚٔ/ٕالتاريإل الصغير: ( ٗ)
 .ٗٛ/ٕ؛ وميزان االعتدال لمذىبي:  ٙٔٗ/ٜي: ؛ وتيذيب الكمال لممز ٛٚٔ/ٗالكامل:  (٘)
 .ٛٛٔ/ٜٔينظر: تاريإل دمشق البن عساكر: ( ٙ)
 .ٗٛ/ٕ؛ وميزان االعتدال لمذىبي: ٙٔٗ/ٜينظر: تيذيب الكمال لممزي: ( ٚ)
 .ٖٓ٘/ٖينظر: تيذيب التيذيب البن حجر: ( ٛ)
 .ٜٓ٘/ٖالجرح والتعديل: ( ٜ)
 .ٕٛٓ/ٔ ينظر: من تكمم فيو وىو موثق، لمذىبي:( ٓٔ)
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 لو في صحيحو: رابًعا: رواية اإلمام البخاري 
نَّ (ٔ)لم ُيخّرج لو اإلمام البخاري سوى حديثين متابعًة، وروى لو الجماعة ، وا 

، كما مبيَّن بأنَّ الرواية اأُلولى روى عنو عبد الممك الروايتين ليستا من أحاديث الشاميين
َحدَّثَِني َعْبُد "قال اإلمام البخاري:  .(ٕ)ابن عمرو، وىو بصري اإلقامة والوفاة وليس شاميً 

ِن َعْبُد المَِّو ْبُن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا َعْبُد الَمِمِك ْبُن َعْمٍرو، َحدَّثََنا ُزَىْيُر ْبُن ُمَحمٍَّد، َعْن ُمَحمَِّد بْ 
، َوَعنْ  َأِبي ُىَرْيَرَة: َعِن  َعْمِرو ْبِن َحْمَحَمَة، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِبي َسِعيٍد الُخْدِريِّ

َما ُيِصيُب الُمْسِمَم، ِمْن َنَصٍب َواَل َوَصٍب، َواَل َىمٍّ َواَل ُحْزٍن َواَل َأًذى َواَل »َقاَل:   النَِّبيِّ 
وقد تابعو الوليد بن كثير  .(ٖ)«َغمٍّ، َحتَّى الشَّْوَكِة ُيَشاُكَيا، ِإالَّ َكفََّر المَُّو ِبَيا ِمْن َخَطاَياهُ 

َحدَّثََنا َعْبُد المَِّو " اإلمام البخاري في )االستئذان(، قال: لو أخرج و  .(ٗ)اإلمام مسممعند 
ْبُن ُمَحمٍَّد، َأْخَبَرَنا َأُبو َعاِمٍر، َحدَّثََنا ُزَىْيٌر، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَمَم، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن 

َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل « ِإيَّاُكْم َوالُجُموَس ِبالطُُّرَقاتِ »َقاَل:   : َأنَّ النَِّبيَّ  َأِبي َسِعيٍد الُخْدِريِّ 
ِإْذ َأَبْيُتْم ِإالَّ الَمْجِمَس، َفَأْعُطوا : » المَِّو، َما َلَنا ِمْن َمَجاِلِسَنا ُبدٌّ َنَتَحدَُّث ِفيَيا، َفَقالَ 

َغضُّ الَبَصِر، َوَكفُّ : » وَل المَِّو؟ َقالَ َقاُلوا: َوَما َحقُّ الطَِّريِق َيا َرسُ « الطَِّريَق َحقَّوُ 
. ولم ينسب زىيًرا عنده، (٘)«اأَلَذى، َوَردُّ السَّاَلِم، َواأَلْمُر ِباْلَمْعُروِف، َوالنَّْيُي َعِن الُمْنَكرِ 

فذكر المزي وغيره أنَّو زىير بن محمد، وقد تابعو عميو حفص بن ميسرة عندىما، 
وليس لو في البخاري ، (ٙ)داود، كالىما عن زيد بن أسمم بو ي عند مسمم، وأبيدوالدراور 

                                                           

 .ٖٙٚ/ٔينظر: سؤاالت الترمذي لمبخاري، ليوسف بن محمد: ( ٔ)
 .ٖٗٙ/ٛٔينظر: تيذيب الكمال لممزي: ( ٕ)
 .(ٖٛٔ٘، برقم )ٖٕٚٔ/٘صحيح البخاري، "كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض": ( ٖ)
مررض أو حرزن أو نحرو صحيح مسمم، " كتاب البر والصمة واآلداب، باب ثرواب المرؤمن فيمرا يصريبو مرن ( ٗ)

 .( ٖٕٚ٘، برقم )ٕٜٜٔ/ٗذلك حتى الشوكة يشاكيا" : 
 .(٘ٚٛ٘برقم ) ٖٕٓٓ/٘صحيح البخاري، كتاب االستئذان، باب بدء السالم: ( ٘)
 .ٔٓٗ/ٔينظر: ىدي الساري البن حجر: ( ٙ)
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، وكذلك الرواية الثانية روى عنو أبو عامر ىو عبد الممك بن عمرو، وىو كما غير ىذا
 . أسمفنا بصري اإلقامة والوفاة

 :الثاىياملطلب 
 عباد البصري

 أواًل: اسمو ونسبو وكنيتو: 
لبزار، آخره راء، مولى بني كمب بن البصري ا ، موالىمعبَّاد بن راشد التميمي

من ، (ٔ)يربوع، وىو بطن من بني تميم، ابن اخت داود بن أبي ىند، ويقال: ابن خالتو
 . (ٕ) (ھ ٓٙٔمات سنة )السابعة، 

 ضعَّفو من العلماء:ثانًيا: بيان أقوال فيمن 
، وقال أيضا: «ليس حديثو بالقوي، ولكنو يكتب»قال يحيى بن معين: 

، وقال اإلمام (٘)القطان وتركو يحيى، (ٗ)«ضعيف»وقال أبو داود: ، (ٖ)«ضعيف»
ليس »، وقال النسائي: (ٚ)«في حديثو ضعف»، وقال الفسوي: (ٙ)«ييم الشيء»البخاري: 

كان ممن يأتي بالمناكير عن أقوام مشاىير حتى »، وقال ابن حبان: (ٛ)«ليس بالقوي»
ىذا »ابن حجر:  وتعقبو. (ٜ)«اج بويسبق إلى القمب أنَّو كان المتعمد ليا، فبطل االحتج

                                                           

؛ ٙ٘٘ٔ/ٖادي: ؛ والمتفق والمفتررق لمخطيرب البغردٕ٘٘/ٔينظر: ذكر أسماء التابعين لإلمام الدارقطني:  (ٔ)
؛ وغايرررررة النيايررررة البرررررن الجرررررزري: ٙٔٔ/ٗٔ؛ وتيرررررذيب الكمررررال لممرررررزي: ٕٗٔ/ٔٔواألنسرررراب لمسرررررمعاني: 

 .ٜٕٓ/ٔ؛ وتقريب التيذيب: ٕٖ٘/ٔ
 .ٕٜ/ٗينظر: تاريإل اإلسالم لمذىبي: ( ٕ)
 .٘ٓ٘؛ والكامل البن عدي: ٖٔٔ/ٖ؛ وينظر: الضعفاء الكبير لمعقيمي: ٖٓٔ/ٗتاريخو )رواية الدوري(: ( ٖ)
 .ٕٜ/٘ينظر: تيذيب التيذيب البن حجر: ( ٗ)
 .ٖٙ/ٙينظر: التاريإل الكبير لمبخاري: ( ٘)
 .ٜٛالضعفاء الصغير: ( ٙ)
 .ٕٙٔ/ٕالمعرفة والتاريإل: ( ٚ)
 .ٗٚالضعفاء والمتروكون: ( ٛ)
 .ٖٙٔ/ٕالمجروحين: ( ٜ)
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رقي، ب، وقال ابن ال«ال أعرف حالو»، وقال ابن المديني: (ٔ)«عندي من أوىام ابن حبان
، وقال الدكتور بشار عواد، (ٕ)«ليس بالقوي»رقي، وعبد الرحيم التيان، وابن الجارود: بال

 . (ٖ)«ضعيف يعتبر بو»عواد، والشيإل شعيب األرنؤوط: 
 و من العلماء: ثالثًا: بيان أقوال فيمن وثق

، وقال «شيإل ثقة صدوق صالح»، وقال أيضا: «ثقة ثقة»قال االمام أحمد: 
، وثقو العجمي (ٗ)«عباد بن راشد أثبت حديثًا من عباد بن ميسرة المنقري»أيضا: 
ى صالح الحديث، وأنكر عم»وقال أبو حاتم: .(٘)، وابن حّبان، وابن شاىينوالبزار

، وقال ابن عدي: (ٙ)«لضعفاء، وقال: يحول من ىناكالبخاري إدخال اسمو في كتاب ا
وعباد بن راشد ىذا ليس حديثو بالكثير، وحديثو مقدار مالو ِممَّا ذكرتو وما لم أذكره »

وقال . (ٛ)«صالح»قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: و ، (ٚ)«عمى االستقامة
و أقوى من عباد صدوق، إمام، وى»، وقال الذىبي: (ٜ)«صدوق»ارقطني: الساجي والدَّ 
 .  (ٔٔ)«صدوق، ولو أوىام»، وقال ابن حجر: (ٓٔ)«بن منصور

                                                           

 .ٖٜ/٘تيذيب التيذيب: ( ٔ)
كمال ٛٔٔ/ٗٔينظر: تيذيب الكمال لممزي: ( ٕ)  .ٚٙٔ -ٙٙٔ/ٚتيذيب الكمال لمغمطاي: ؛ وا 
 .ٚٚٔ/ٕتحرير تقريب التيذيب: ( ٖ)
؛ والمتفررق والمفترررق لمخطيررب البغرردادي: ٜٚ/ٙ؛ وينظررر: الجرررح والتعررديل البررن ابرري حرراتم: ٖٛٙ/ٕالعمررل: ( ٗ)

 .ٕٛ؛ وبحر الدم البن المبرد الحنبمي: ٙ٘٘ٔ/ٖ
 .ٔٚٔ؛ تاريإل أسماء الثقات:  ٖٗٔ/٘الثقات: و  ؛ٕٚ/ٔ؛ وينظر: كشف األستار لمييثمي: ٕٙٗالثقات: ( ٘)

ٔٚٔ. 
 .ٜٚ/ٙالجرح والتعديل: ( ٙ)
 .ٓ٘٘/٘الكامل: ( ٚ)
 .ٓ٘٘/٘ينظر: الكامل البن عدي: ( ٛ)
 .ٛٔٔ/ٗٔينظر: تيذيب الكمال لممزي: ( ٜ)
 .ٜٛ٘/ٙسير أعالم النبالء: ( ٓٔ)
 .ٜٕٓ/ٔتقريب التيذيب: ( ٔٔ)
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 . (ٔ)، حديثو يكتب لالعتبارإنَّو صدوق، لو أوىام النتيجة:
 رابًعا: رواية اإلمام البخاري لو في صحيحو: 

روى لو اإلمام البخاري حديثًا واحًدا في تفسير سورة البقرة بمتابعة يونس بن 
 .(ٕ)اب السنن إالَّ الترمذيعبيد، وروى لو أصح

، َحدَّثََنا " قال اإلمام البخاري:  َحدَّثََنا ُعَبْيُد المَِّو ْبُن َسِعيٍد، َحدَّثََنا َأُبو َعاِمٍر الَعَقِديُّ
ُب َعبَّاُد ْبُن َراِشٍد، َحدَّثََنا الَحَسُن، َقاَل: َحدَّثَِني َمْعِقُل ْبُن َيَساٍر، َقاَل: َكاَنْت ِلي ُأْخٌت ُتْخطَ 

، َوَقاَل ِإْبَراِىيُم، َعْن ُيوُنَس، َعِن الَحَسِن، َحدَّثَِني َمْعِقُل ْبُن َيَساٍر، ح َحدَّثََنا َأُبو  ِإَليَّ
َأنَّ ُأْخَت َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر َطمََّقَيا » " :َمْعَمٍر، َحدَّثََنا َعْبُد الَواِرِث، َحدَّثََنا ُيوُنُس، َعِن الَحَسنِ 

}فاَلَ تَعْضُلُىهُهَّ أَنْ َفَنَزَلْت: « َكَيا َحتَّى اْنَقَضْت ِعدَُّتَيا، َفَخَطَبَيا، َفَأَبى َمْعِقلٌ َزْوُجَيا َفَترَ 

فاإلمام البخاري لم يرِو لو منفرًدا، إنَّما قرنو بيونس  .[ٕٖٕ]البقرة:  (ٖ)يَنْكِحْهَ أَزْوَاجَهُهَّ{

مو اهلل فيمن ثبتت عنو بن عبيد في إشارة إلى اعتضاده بو، وىذا صنيع اإلمام رح
، فأبو عامر العقدي ىو )عبد الممك بن عمرو( الرواية مع عدالتو، واختالف في ضبطو

 .وىو بصري، وليس من الشاميين
 
 

  

                                                           

 .ٖٕٛ/ٔينظر: من تكمم فيو وىو موثق لمذىبي: ( ٔ)
؛ وىدي الساري البن حجر: ٚٔٔ/ٗٔ؛ وتيذيب الكمال لممزي: ٕٜٙ/ٕينظر: التعديل والتجريح لمباجي: ( ٕ)

 .ٔٗحجر: 
 .(ٕ٘٘ٗ، برقم )٘ٗٙٔ/ٗصحيح البخاري، كتاب التفسير، باب سورة البقرة: ( ٖ)



 

 44 

2 
 

 :املبحث الثاىي
 مً ُرمي باالختالط

 :املطلب األول
 يد البصرّيِعَس

 أواًل: اسمو ونسبو وكنيتو: 
، وقال خميفة: دينار، (ٔ)بة: ميرانعيد بن أبي عروبة، واسم أبي عرو سَ "ىو 

أبو النضر البصري ولد في حياة أنس بن مالك، لو  ،(ٕ)"مولى بني عدي بن يشكر
  .(ٖ)( وىو في عشر الثمانينھ ٕٙ٘تصانيف، من السادسة، مات سنة )

 ثانًيا: بيان أقوال العلماء فيمن سمع منو قبل االختالط: 
د بن أبي عروبة، وسماعيم منو ذكر أئمة الحديث جماعة ممن سمع من سعي

بن محمد، وخالد بن الحارث، وسفيان بن حبيب، وشعيب بن أسباط " صحيح، وىم: 
إسحاق، وعبداهلل بن بكر السيمي، وعبد األعمى الساجي، ويزيد بن زريع، ويزيد بن 

محمد بن بكر البرساني، وعيسى بن ىارون، ويحيى بن سعيد، ومحمد بن بشر، و 
 . (ٗ)"سميمان، وحفص بن غياث، وغيرىميونس، وعبدة بن 

لم يسمع منو، إالَّ في الصحة، وأن أول من عرف زعموا أنَّ غندر »وقال يحيى: 
" ، وكان يحيى بن سعيد يوقت فيمن سمع من سعيد بن أبي عروبة «اختالطو: غندر

(، وىذه ىزيمة إبراىيم بن ھ ٘ٗٔزيمة، فسماعو صالح، واليزيمة كانت سنة )يقبل ال

                                                           

 .ٕٓٗ/ٜ؛ وتاريإل اإلسالم لمذىبي: ٖٚ/ٚينظر: الطبقات الكبرى، البن سعد: ( ٔ)
 .(ٗٗٛٔ، الرقم )ٖٛٚطبقاتو: ( ٕ)
وتقريرب التيرذيب  ؛ٕٗٔ/ٔ؛ والمعرفرة والتراريإل لمفسروي: ٕٛٔ/ٗينظر: تاريإل ابرن معرين )روايرة الردوري(:  (ٖ)

 .ٜٖٕ/ٔالبن حجر: 
؛ ٖٓٙ/ٙ؛ والثقررات البررن حبرران: ٙٗٗ/ٗ؛ والكامررل البررن عرردي: ٕٓٛ/ٔينظررر: العمررل الكبيررر، لمترمررذي: ( ٗ)

 .ٜٖٔواالغتباط، البن العجمي: ؛ ٘ٛٓٔ/ٖوالتعديل والتجريح لمباجي: 
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من سمع من "مام أحمد: . وقال اإل(ٔ)"عمى أبي جعفراهلل بن الحسن الذي خرج عبد
سعيد بن أبي عروبة قبل اليزيمة فسماعو جيد، ومن سمع بعد اليزيمة فكان يضعفيم، 

 .(ٕ)"ومن سمع منو بالكوفة فسماعو جيد، ثم قال: قدم سعيد الكوفة مرتين قبل اليزيمة
فيو صحيح السماع، وسماع من سمع ( ھ ٕٗٔمن سمع منو بعد )"وقال ابن معين: 

ختالط فإنَّ ذلك من سمع منو قبل اال»وقال ابن عدي:  .(ٖ)"منو بعد ذلك ليس بشيء
وقال ابن حبان: .(ٗ)« صحيح حجة، ومن سمع بعد االختالط فذلك ما ال يعتمد عميو

عتبر برواية وأحب اليَّ أنَّو ال يحتج بو إالَّ بما روي عنو القدماء قبل االختالط، وي»
 .(٘)«بيمالمتأخرين دون االحتجاج 

وحكم المختمط أنَّو ال يحتج بما روي عنو في االختالط أو شك »وقال النووي: 
سنة االختالط و وأنو ابتدأ ب (ٙ)«في وقت تحممو، ويحتج بما روي عنو قبل االختالط

أخيًرا،  (، ولم يستحكم ولم يطبق بو، واستمر عمى ذلك إلى أْن استحكم بوھ ٖٖٔ)
، فعمى المشيور تكون مدة اختالطو (ٚ)وعامة الرواة عنو سمعوا منو قبل االستحكام

 . (ٛ)عشر سنين
 
 

                                                           

 .ٜٕٓينظر: سؤاالت ابن الجنيد: ( ٔ)
 ٖٛٗ/ٔالعمل لإلمام أحمد: ( ٕ)
 .ٙٙ/ٗينظر: تيذيب التيذيب البن حجر:  ( ٖ)
 .ٔ٘ٗ/ٗالكامل:  (ٗ)
 .ٖٓٙ/ٙالثقات:  (٘)
 .ٕٕٔ/ٔتيذيب األسماء والمغات:  (ٙ)
 .ٖٔٚ/ٗينظر: فتح المغيث لمسخاوي:  (ٚ)
 .ٖٚٔ/ٔر لمذىبي: ينظر: العب (ٛ)
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 ثالثًا: بيان أقوال العلماء فيمن سمع منو بعد االختالط: 
َكاَن يحيى بن سعيد َيُقول َجاَء بن أبي عدي ِإَلى سعيد بن  »قال اإلمام أحمد: 

ِني َوُىَو مختمط َقاَل أبي قمت لُمَحمد بن أبي عدي َكاَن سعيد يممي أبي عُروَبة ِبآِخرِه َيعْ 
تحدث عن سعيد بن أبي عروبة، "وقيل لوكيع: . (ٔ)«َعَمْيُكم َقاَل ُكنَّا ِإذا أردَنا أْممى عمينا

نَّما سمعت عنو في االختالط، فقال: رأتيني حدثت عنو إالَّ بحديث مستو . وروى (ٕ)"وا 
، يزيد بن ىارون، وابن المبارك، وابن أبي عدي"ة في االختالط عن سعيد بن أبي عروب

 . (ٖ)"بن عمران، وكل من روى عنو مثل ىؤالء فيو مختمط ىوالمعاف
سماع "، وفي (ٗ)"من سمع منو بعد االختالط فميس بشيء"وقال النسائي: 

ل بن أبو نعيم الفض". وسمع منو في االختالط (٘)"عنو مناكير وأوىام كثيرةالمتأخرين 
. (ٙ)"كتبت عنو بعدما اختمط حديثين، وقد يقال: لعمو ما حدث بيما"؛ فإنَّو قال: "دكين
 إنَّو سمع منو في االختالط، إالَّ أنَّو يريد بذلك بيان"بن سميمان عن نفسو:  عبدةوقال 

 "وقال أبو عمر الحوضي: .(ٚ)"اختالطو، وأنو لم يحدث بما سمع منو في االختالط
أريد أن أسمع منو، فسمعت منو كالما فسمعتو يقول: األزد عريضة،  سعيددخمت عمى 

ذبحوا شاة مريضة، أطعموني فأبيت، ضربوني فبكيت، فعممت أنو مختمط فمم أسمع 
 .(ٛ) "منو

                                                           

 .ٕٖ٘/ٔالعمل لإلمام أحمد: ( ٔ)
 .ٚٛٔ/ٔينظر: الثقات لمعجمي: ( ٕ)
 .ٕٓٛينظر: شرح عمل الترمذي، البن رجب الحنبمي: /( ٖ)
 .ٙٙ/ٗينظر: تيذيب التيذيب البن حجر: ( ٗ)
 .ٜٕٗ/ٔينظر: مشاىير عمماء األمصار، لمحمد بن حبان: ( ٘)
 . ٜٖٔينظر: االغتباط البن العجمي: ( ٙ)
 . ٔٗينظر: المختمطين لمعالئي:  (ٚ)
 .ٜٗٗ/ٗينظر: الكامل البن عدي: ( ٛ)
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 رابًعا: تدليس سعيد بن أبي عروبة: 
لم يسمع َسِعيد ْبن َأِبي عُروَبة من الحكم ْبن أبي عتيبة َواَل "قال اإلمام أحمد: 

َحمَّاد َواَل من َعْمرو ْبن ِديَنار َواَل من ِىَشام ْبن ُعْرَوة َواَل من األعمش، وال من من 
، ِإْسَماِعيل بن أبي َخاِلد َواَل من ُعَبْيد المَّو ْبن ُعَمر َواَل من َأِبي بشر َواَل من َزْيد ْبن أسمم

َناد َوقد حدث َعن ىَ  وال من عمر بن أبي سممة، ؤاَُلِء كميم َولم يسمع ِمْنُيم َواَل من أبي الزِّ
 . (ٕ)"أنَّو كان يدلس". وكان سعيد يرسل األحاديث، يعني: (ٔ)"َشْيئا

 ضعَّفو من العلماء:  فيمنخامًسا: بيان أقوال 
مد اْلعمي َقاَل  ذكرت لَجاِبر اْلجْعِفّي سعيد َوحفظو َوَكاَن " َعن أبي عبد الصَّ

 . (ٖ)"ابر َأي الرَِّجال سعيد بن أبي عُروَبة َىَذاَجابر ُيعجبُو رجل َحافظ َفَقاَل لي جَ 
كان َقَدريا، واختمط »وقال ابن قتيبة، والحاكم، وابن ناصر الدين، وابن بندار: 

وأمَّا كونو يرى  .(٘)«كان قد تغير حفظو قبل موتو». وقال الذىبي: (ٗ)«في آخر عمره
أنَّو كان يكتمو، فميس ىو  القدر، فال يضر بثقتو وروايتو، لما ذكر اإلمام أحمد من

 . (ٙ)، لكن ال يحتج بو فيما يؤيد بدعة القدرةبداعي
 
 
 

                                                           

 .ٔٔ/ٔٔ؛ وتيذيب الكمال لممزي: ٓ٘ٗ/ٗ؛ والكامل البن عدي: ٖٖٔ/ٕالعمل لإلمام أحمد: ( ٔ)
 .ٔ٘؛ والمدلسين، البن العراقي: ٕٖٛ/٘ينظر: إكمال تيذيب الكمال لمغمطاي:  (ٕ)
 .ٕٖ٘/ٔمد: ينظر: العمل لإلمام أح( ٖ)
؛ شرررذرات الرررذىب البرررن ٕٓٗ/ٜ؛ وتررراريإل اإلسرررالم لمرررذىبي: ٗٓٔ؛ وسرررؤاالت السرررجزي: /ٛٓ٘المعرررارف: ( ٗ)

 .ٕٗ٘/ٕالعماد: 
 .ٖٚٔ/ٔالعبر: ( ٘)
 .ٕٕ٘/ٔينظر: من تكمم فيو وىو موثوق، لمذىبي: ( ٙ)
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 سادًسا: بيان أقوال فيمن وثَّقو من العلماء: 
اتفق العمماء عمى توثيقو، منيم: اإلمام  ابن سعد، وابن المديني، وأحمد، ويحيى 

ولما قدم . (ٔ)، وغيرىمالقطان، والعجمي، وابن معين، وأبو ُزرعة، والنسائي، وأبو حاتم
من "يِزيد بن ُزَرْيع ، وقال "دقك بالمنحاز دق الفمفل َيْعِني شدَّة اْلِحْفظ"سعيد الكوفة، قال: 

سمعت أحمد يقول: ". وقال أبو داود: (ٕ)"بن أبي عُروَبة لم يسمع اْلِفْقوالم يْدخل حجَرة 
اإلمام، ». وقال الذىبي: (ٖ)"ىشام الدستوائي ثبت، ولكن لو برز لسعيد اين كان يقع منو

ن العمم بيا ، وقال ابن حجر: (ٗ)«الحافظ، أحد األعالم، شيإل البصرة، وأول من دوَّ
 .(٘)«الحافظ، الَعَمم»، وقال أيضا: «ثقة، حافظ، لكنو كثير التدليس واختمط»

إنَّو ثقة، ُيحتجُّ بما كان من حديثو قبل االختالط، وُيرد ما كان منو  النتيجة:
 . (ٙ)بعده

 سابًعا: رواية اإلمام البخاري لو في صحيحو: 
، إالَّ أنو احتج بسعيد بن أبي عروبة اإلمام البخاري، رحمو اهلل في الصحيح

لذلك فإنَّ جل  احتاط فيما أخرجو عن أكابر أصحابو ممن أخذ عنو قبل االختالط.
واهلل روايات ابن أبي عروبة في صحيح البخاري ىي ممن روى عنو قبل االختالط، 

 أعمم، وبيذا صرَّح كثير من األئمة.

                                                           

ح والتعرررررديل: ؛ والجررررر ٕٚٛ/ٖ؛ والضررررعفاء: ٚٛٔ/ٔ؛ والثقرررررات: ٖٛ؛ والعمررررل: ٖٕٚ/ٚالطبقررررات الكبرررررى: ( ٔ)
 .ٔٔ/ٔٔ؛ تيذيب الكمال: ٙٙ/ٗ

 .ٖٛٗ/ٔينظر: العمل لإلمام أحمد: ( ٕ)
 .ٖٖٙ/ٔسؤاالتو: ( ٖ)
 .ٖٖٔ/ٔ؛ وتذكرة الحفاظ: ٔٗٗ/ٔ؛ والكاشف: ٗٓٗ/ٜتاريإل اإلسالم: ( ٗ)
 .ٖٕٓ/ٚ؛ لسان الميزان: ٜٖٕ/ٔتقريب التيذيب: ( ٘)
 .ٕٕ٘/ٔينظر: من تكمم فيو وىو موثق لمذىبي: ( ٙ)
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وما كان في الصحيحين عنو محمول عمى األخذ عنو قبل : »وقال اإلمام النووي
ِحيَحْيِن َأْو َأَحِدِىَما ِمَن التَّْخِريِج ِلَمْن »، وقال السخاوي: (ٔ)«االختالط َوَما َيَقُع ِفي الصَّ

َيْسَمْع ِمْنُو ِإالَّ َبْعَدُه ؛ َفِإنَّا َنْعِرُف َعَمى اْلُجْمَمِة َأنَّ  ُوِصَف ِبااِلْخِتاَلِط ِمْن َطِريِق َمْن َلمْ 
ِتاَلِط َذِلَك ِممَّا ثََبَت ِعْنَد اْلُمَخرِِّج َأنَُّو ِمْن َقِديِم َحِديِثِو، َوَلْو َلْم َيُكْن َمْن َسِمَعُو ِمْنُو َقْبَل ااِلخْ 

َحِديِثِو َفْضاًل َعْن َغْيِرِه ؛ ِلُحُصوِل اأْلَْمِن ِبِو ِمَن َعَمى َشْرِطِو َوَلْو َضِعيًفا، ُيْعَتَبُر بِ 
َحدَّثََنا َعِميُّ ْبُن َعْبِد المَِّو، َقاَل: "من ذلك ما أخرجو اإلمام البخاري، قال:  .(ٕ)«التَّْغِييرِ 

، َأنَّ َأَنَس ْبَن َماِلٍك، َحدََّثُو َأنَّ َحدَّثََنا َيِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع، َقاَل: َحدَّثََنا َسِعيٌد، َقاَل: َحدَّثََنا َقَتاَدةُ 
، َفَأَتَجوَُّز »َقاَل: "  النَِّبيَّ  ِبيِّ اَلِة َوَأَنا ُأِريُد ِإَطاَلَتَيا، َفَأْسَمُع ُبَكاَء الصَّ ِإنِّي أَلَْدُخُل ِفي الصَّ

اإلمام ابن حجر رحمو اهلل:  قال .(ٖ)«ِفي َصاَلِتي ِممَّا َأْعَمُم ِمْن ِشدَِّة َوْجِد ُأمِِّو ِمْن ُبَكاِئوِ 
ما أخرجو البخاري من حديثو عن قتادة فأكثره ... و لم يخرج لو البخاري عن غير قتادة »

 .(ٗ)«من رواية من سمع منو قبل االختالط
قال اإلمام أحمد: "كل شيء رواه يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة فال 

 .(٘)يم، وكان يأخذ الحديث بنية"تباِل أْن ال تسمعو من أحد، سماعو من سعيد قد
 
 
 
 
 

                                                           

 .ٕٕٔ/ٔتيذيب األسماء والمغات: ( ٔ)
 .ٕٚٙ/ٗفتح المغيث: ( ٕ)
 (.ٚٚٙ، برقم )ٕٓ٘/ٔصحيح البخاري، "كتاب االذان، باب من أخف الصالة عند بكاء الصبي": ( ٖ)
 .ٗٓٗ/ٔىدي الساري: ( ٗ)
 .ٕٛٔ/ٕٖتيذيب الكمال لممزي: ( ٘)
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 :الثاىياملطلب 
 ويّفطاء الُكَع

 أواًل: اسمو ونسبو وكنيتو: 
ىو عطاء بن السائب بن مالك، أبو السائب، ويقال: أبو زيد، ويقال: أبو محمد  

 . (ٕ)(ھ ٖٙٔ)اختمط، من الخامسة، مات سنة ، (ٔ)محدث الكوفةالثقفي، تابعي مشيور، 
بن السائب، من بيان اختالطو الذي كان السبب في تجنب  لبيان حال عطاء

، (ٖ)البخاري ذكره في ضعفائو الصغير عنو، فاإلمام الروايةعنو، أو قمة الرواية األئمة 
وأشار بذلك إلى تضعيف روايتو إالَّ ما كان قبل االختالط، والتي انفرد بيا اإلمام 

 الذي سيأتي إن شاء اهلل تعالى.البخاري برواية واحدة مقرونة لو في حديث الحوض 
ىنا كان عميَّ أْن ُأبّيَن الضابط في وقت اختالطو، وبيان من روى عنو قبل 

 االختالط وبعده. 
خرة، فمنيم آوقد اختمف العمماء في ضابط من سمع منو قديًما، ومن سمع منو ب

َمن سمع منو بالكوفة فسماعو صحيح، ومن سمع منو بالبصرة فسماعو "من قال: 
، وَمن سمع في الثانية فسماعو ضعيف، ومنيم (ٗ)، والدستوائيصحيح، ومنيم: الحمَّادان
سماعيل بن ُعمّية عطاء عن رجل واحد فيو ثقة، " . ومنيم من قال: إْن حدَّث(٘)"وىيب وا 

ن حدَّث عن جماعة فحديثو ضعيف، وىذا ضابط التمييز عند اإلمام شعبة  ثقة، وا 

                                                           

؛ وسرير ٜٚ/ٕٓافي بالوفيات، لمصفدي: ؛ والو ٖٖٖ/٘ينظر: فتح الباب في الكنى واأللقاب البن المنذر: ( ٔ)
 .ٖٕٙ/ٙأعالم النبالء لمذىبي: 

 .ٜٖٔتقريب التيذيب البن حجر: ( ٕ)
 .ٚٓٔالضعفاء الصغير: ( ٖ)
 .ٛٚٗسؤاالت ابن الجنيد، ألبي زكريا يحيى بن معين: ( ٗ)
 .ٖٛسؤاالت السممي، ألبي عبد الرحمن السممي: ( ٘)
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حديث شعبة، وسفيان وعن عطاء صحيح؛ "من قال:  . ومنيم(ٔ)"بالنسبة لروايات عطاء
 . (ٕ)"ألنَّو قبل االختالط

 ثانًيا: بيان أقوال العلماء فيمن روى عنو قبل االختالط: 
لم يترك أئمتنا المتقدمون صغيرة وال كبيرة إالَّ وقد بّينوىا في رواة حديث النبي 

 لتي حدث فييا الخطأ صحيح حديث الراوي من سقيمو ذكروا األزمنة ا، وحتى يعرف
، فقد قال عمي بن (رحمو اهلل)والوىم واالختالط، ومن ذلك في عطاء بن السائب 

ما سمعت أحًدا من الناس يقول في عطاء بن "المديني عن يحيى بن سعيد القطان: 
قط في حديثو القديم، وما حدث سفيان وشعبة عن عطاء صحيح إالَّ  السائب شيًئا

وَمن سمع منو قبل االختالط . (ٖ)"خرة عن زاذانآسمعتيما ب حديثين كان شعبة يقول:
"شعبة، وسفيان، وحماد بن زيد، وىشيم بن حصين، وأيوب وحماد بن سممة في الرحمة 
األولى، وزىير وزائدة ووىيب"، قالو األئمة ابن معين، وأحمد، والعجمي، وأبو زرعة، 

رقطني، والباجي، والمزي، وابن والفسوي، والعقيمي، وابن أبي حاتم، وابن عدي، والدا
فيحصل لنا من مجموع »وقال ابن حجر:  .(ٗ)رجب الحنبمي، وابن العجمي، وابن حجر

كالميم أن سفيان الثوري وشعبة وزىيرا وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنو صحيح ومن 
عداىم يتوقف فيو اال حماد بن سممة فاختمف قوليم والظاىر أنو سمع منو مرتين مرة 

                                                           

 .ٜٗٔ/ٔ: ينظر: عمل الحديث، البن أبي حاتم( ٔ)
 .ٖ٘ٚ/ٕينظر: شرح عمل الترمذي، البن رجب الحنبمي: ( ٕ)
؛ وشرح عمل الترمرذي، البرن ٜٖٛ/ٖ؛ والضعفاء الكبير لمعقيمي: ٘ٙٗ/ٙينظر: التاريإل الكبير، لمبخاري: ( ٖ)

 .ٕٕٛ/ٔرجب الحنبمي: 
الثقررررات:  ؛ٗٔٗ/ٔ؛ العمررررل لإلمررررام أحمررررد: ٗٓٗ -ٖٓٗ/ٖينظررررر: ترررراريإل ابررررن معررررين )روايررررة الرررردوري(:  ( ٗ)

؛ والضعفاء الكبير، لمعقيمي: ٛٚ/ٕ؛ والمعرفة والتاريإل لمفسوي: ٖ٘ٗ/ٕوالضعفاء ألبي زرعة:  ؛ٖ٘ٔ/ٕ
، ٖٗٔ/ٔٔ؛ العمرل: ٕٚ/ٚ؛ الكامل في ضعفاء الرجال: ٕٛٙ/٘؛ عمل الحديث البن أبي حاتم: ٜٖٛ/ٖ

؛ وشرررررح عررررل ٖٜ/ٕٓ؛ تيررررذيب الكمررررال لممررررزي: ٖٓٓٔ/ٖ(؛ التعررررديل والتجررررريح لمبرررراجي: ٜٕٚٔبرررررقم )
وتيرذيب التيرذيب البرن حجرر:  ؛ٕٔٗ؛ واالغتبراط، البرن العجمري: ٕٕٛ/ٔالترمذي البرن رجرب الحنبمري: 

ٚ/ٕٓٙ. 
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أيوب كما يومي إليو كالم الدارقطني ومرة بعد ذلك لما دخل إلييم البصرة وسمع مع 
يفيم من كالمو في تمثيمو بسفيان، "وتعقب العراقي، فقال:  .(ٔ)«منو مع جرير وذويو

 . (ٕ)"وشعبة من األكابر أنَّ غيرىما من األكابر سمع منو في الصحة
 االختالط:  بعدثالثًا: بيان أقوال العلماء فيمن روى عنو 

ومن روى عنو بعد اختالطو: "عبيدة، وخالد الواسطي، ويعمى بن مرة، وجرير 
وذويو، وأبو عوانة، وابن فضيل، والبصريين، وزاذان، وميسرة، وأبو البختري، وابن 

براىيم بن طيمان، وجعفر بن سميمان، والحسين بن واقد، وأبو إسحاق الفزاري، جريج،  وا 
بن يحيى، ووكيع، وعبد السالم بن حرب، وأبو حمزة السكري، ومعمر بن راشد، وىمام 

ومحمد بن ميمون، ومنصور بن أبي األسود، وأبو األحوص سالم بن سميم، كميم أخذوا 
قالو األئمة: ابن سعد، وابن معين، والعجمي، والفسوي، والعقيمي، منو بعد االختالط". 

 .(ٖ)ي، وابن حجروابن أبي حاتم، والمزي، والذىبي، وابن رجب الحنبم
 رابًعا: أقوال العلماء فيو: 

وثَّقو أئمة، وضعَّفو آخرون. فنبدأ باألئمة الذين وثَّقوه: وثقو اإلمام ابن سعد، 
إنَّما ضعفوه أمَّا الذين ضعَّفوه: . (ٗ)وابن معين، وأحمد، والعجمي، والفسوي، وأبو حاتم

                                                           

 .ٕٚٓ/ٚتيذيب التيذيب: ( ٔ)
 .ٕٗٗالتقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح: ( ٕ)
 ؛ٗٓٗ -ٖٓٗ/ٕترررراريإل ابررررن معررررين )روايررررة الرررردوري(:  .ٖٖٛ/ٙينظررررر: الطبقررررات الكبرررررى، البررررن سررررعد:  (ٖ)

والجرح والتعرديل،  ؛ٜٖٛ/ٖ؛ الضعفاء الكبير: ٜٖٙ/ٖ؛ المعرفة والتاريإل: ٖ٘ٗ/ٕالضعفاء ألبي زرعة: 
؛ وميررزان ٜٛٙ/ٖ؛ وترراريإل اإلسررالم لمررذىبي: ٜٓ/ٕٓ؛ تيررذيب الكمررال، لممررزي: ٖٗٗ/ٙالبررن أبرري حرراتم: 

مرررذي، البرررن رجرررب ؛ شررررح عمرررل التر  ٕٗٓ/ٚ؛ وتيرررذيب التيرررذيب البرررن حجرررر: ٔٚ/ٖاالعتررردال لمرررذىبي: 
 . ٕٕٛ/ٔالحنبمي: 

؛ والمعرفرة ٖ٘ٔ/ٕ؛ والثقات: ٗٔٗ/ٔ؛ والعمل: ٖٜ؛ تاريخو )رواية الدارمي(: ٖٖٛ/ٙالطبقات الكبرى:   (ٗ)
 .ٕٖٖ/ٙ؛ والجرح والتعديل: ٕٖٙ/ٖوالتاريإل: 
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عف عندي من ضىو أ"عمية: قال ابن . (ٔ)بسبب اختالطو، وسوء حفظو في آخر ُعُمره
. وقال ابن (ٕ)"ليث، وقال: لم أكتب عن عطاء إالَّ لوًحا واحًدا، فمحوُت أحد الجانبين

يشعر  وىو الإنَّ عطاء كان يجمع بين المشايإل؛ الختالطو "أبي حاتم: قال ابن رجب: 
رك ما تركوه؛ ولعمو أراد بالت"وقال الحاكم: . (ٖ)"كان يأتي بذلك عمى وجو التوىموأنو 

حدثنا ". وقال شعبة: (٘). وكان ابن معين ال يحتج بحديثو(ٗ)"يتعمق بحديثو في االختالط
أصابو االختالط، وال يجب الحكم ". وقال البزار: (ٙ)"عطاء بن السائب، وكان نسيا

خرة ولم يفحش خطؤه حتى آكان قد اختمط ب". وقال ابن حبان: (ٚ)"بحديث إذا انفرد بو
 . (ٛ)"عن مسمك العدول بعد تقدم صحة ثباتو في الروايات يستحق أْن يعدل بو

خرة، فال يحتج بحديث إالَّ ما رواه عن الثقات قبل آإنَّو ثقة، تغير ب النتيجة:
خرة، آولم يختمفوا أنَّ أحاديثو القديمة صحيحة، وأنو اختمط ب»اختالطو، وقال الحاكم: 

أمَّا فعل اإلمام البخاري في وضعو في .(ٜ)«إالَّ أنَّ يحيى بن معين كان ال يحتج بحديثو
لمن روى عنو بعد االختالط، لذلك وضعو في  -واهلل أعمم-الضعفاء الصغير فراجع 

 الضعفاء الصغير. 
  

                                                           

 .ٕٗٗ؛ وىدي الساري البن حجر: ٖٗٗ/ٕينظر: المغني في الضعفاء لمذىبي:  (ٔ)
 .ٖٖٛ/ٙالكبرى، البن سعد: ينظر: الطبقات  (ٕ)
 .ٜٗٔ/ٔعمل الحديث:  (ٖ)
 .ٕ٘ٓ/ٚ؛ وتيذيب التيذيب البن حجر: ٕٕٙسؤاالت الحاكم لمدارقطني:  (ٗ)
 .ٖٓٓٔ/ٖينظر: التعديل والتجريح:  (٘)
 (.ٖٕٚ، برقم )ٕٓٔينظر: سؤاالت أبي عبيد اآلجري:  (ٙ)
 .ٛٔٗ/ٕينظر: التمخيص الحبير البن حجر:  (ٚ)
 .ٕٕ٘/ٚالثقات:  (ٛ)
 .ٕٕٓ/ٗالمدخل إلى الصحيح:  (ٜ)
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 : خامًسا: رواية اإلمام البخاري لو في صحيحو
، وكانت مقرونة، فقد جاءت (ٔ)روايتو عنو في الصحيح، وىي واحدة فقط

 ألسباب: 
لبخاري ىو أدرى بعطاء، وبمن روى عنو قبل االختالط، وقد أنَّ اإلمام ا -ٔ

حديثًا من رواية ىشيم عن عطاء بن السائب، وليس لو عند  روى البخاري
البخاري غيره، إالَّ أنَّو قرنو بأبي بشر جعفر بن إياس، رواه عن عمرو 

 .(ٕ)الناقد، عن ىشيم، عن أبي بشر... 
روايتو عنو، والدليل أنَّو لم تكن لو إالَّ  أنَّ اإلمام البخاري لم يكن مكثًرا في -ٕ

َحدَّثَِني َعْمُرو ْبُن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا ُىَشْيٌم، َأْخَبَرَنا َأُبو " ىذه الرواية، وىي قولو: 
، َقاَل:  ِبْشٍر، َوَعَطاُء ْبُن السَّاِئِب، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس 

الَكِثيُر الَِّذي َأْعَطاُه المَُّو ِإيَّاُه " َقاَل َأُبو ِبْشٍر: ُقْمُت ِلَسِعيٍد: ِإنَّ  الَكْوَثُر: الَخْيرُ 
النََّيُر الَِّذي ِفي الَجنَِّة ِمَن »َفَقاَل َسِعيٌد:  " ُأَناًسا َيْزُعُموَن َأنَُّو َنَيٌر ِفي الَجنَِّة؟

 . (ٖ)«الَخْيِر الَِّذي َأْعَطاُه المَُّو ِإيَّاهُ 
وايتو جاءت مقرونة بأبي بشر، فبذلك يكون قد شاركو غيره في الرواية أنَّ ر  -ٖ

 . (ٗ)عن سعيد بن جبير
أنَّ الرواية جاءت في تفسير ابن عباس أنَّ )الكوثر ىو الخير الكثير(، وىي  -ٗ

(، وروى مسمم لو في رضي اهلل عنيما)عمى ابن عباس  بذلك تكون موقوفة
 . (٘)الشواىد أحاديث

                                                           

 .ٕٛينظر: المختمطين لمعالئي:  (ٔ)
 .ٖٛٔ/ٖٕ؛ وعمدة القاري لمعيني: ٕٔٗينظر: االغتباط البن العجمي:  (ٕ)
 (.ٕٚٓٙرقم الحديث ) ٕ٘ٓٗ/٘صحيح البخاري: كتاب الرقائق، باب في الحوض:  (ٖ)
 .ٕٗٗالبن حجر: ىدي الساري  ؛ٕٔٗينظر:  االغتباط البن العجمي:  (ٗ)
 .ٕٗٗينظر: ىدي الساري، البن حجر:  (٘)
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 :املبحث الثالث
 والتشيع َمً ُرمي باإلرجاء

 :املطلب األول
 ويّفوب الُكيََّأ

 أواًل: اسمو ونسبو وكنيتو: 
، الكوفي، من َوُىَو بطن من َطيء :البحتريأيوب بن عائذ، ابن مدلج الطائي  

  .(ٔ)"(ھٓ٘ٔ-ٔٗٔمات بين )"السادسة، قال اإلمام الذىبي: 
 ثانًيا: بيان أقوال فيمن ضعَّفو من العلماء: 

وقد عمق أحمد  ."يضّعف، ويقال: "كان يرى رأي اإلرجاء»ل اإلمام الترمذي: قا
شاكر عمى ىذه الفقرة بما مفاده: أنيا ذكرت في بعض النسإل، ولم تذكر في بعضيا 

نما قالوا: "كان يرى  »وقولو بعد ذلك:  .اآلخر وأيوب بن عائذ لم أر من ضّعفو، وا 
البخاري أورده في "الضعفاء"؛ إلرجائو،  . محل نظر؛ فإن؟«اإلرجاء" وليس ىذا بضعف

لما أدخمو الذىبي في  ، وأيضا لو لم يكن ذلك ضعًفاوكذا سرده أبو زرعة في "الضعفاء"
والعجب من ): وقال اإلمام الذىبي .(ٕ)كتابو )المغني في الضعفاء(، مع أنَّو وثقو

حدىما: التأخير، أ"  ويطمق اإلرجاء عمى معنيين: .(ٖ) «و(البخاري يغمزه، وقد احتج ب
والثاني: إعطاء اإلرجاء، وأصحاب ىذا المعنى  العمل عن النية واالعتقاد.أي تأخير 

يقولون: ال يضر مع اإليمان معصية، كما ال ينفع مع الكفر طاعة. وقد نسب كثير من 
واإلرجاء: مذىب لعدة من أجمة »، وقال الذىبي: (ٗ)"المحدثين إلى المعنى األول

 .(٘)«نبغي التحامل عمى قائموالعمماء، وال ي
                                                           

؛ وتقريرررب ٕٓٛ/ٖ؛ وتررراريإل اإلسرررالم لمرررذىبي: ٖٕٔ/ٔينظرررر: المبررراب فررري تيرررذيب األنسررراب البرررن األثيرررر:  (ٔ)
 .ٛٛٔ/ٔالتيذيب البن حجر: 

 .ٜٙ/ٔ؛ والمغني في الضعفاء لمذىبي: ٙٚٗ/ٔسؤاالت الترمذي لمبخاري )ليوسف بن محمد(:  (ٕ)
 .ٜٕٛ/ٔميزان االعتدال:  (ٖ)
 .ٜٖٔ/ٔينظر: الممل والنحل لمشيرستاني:  (ٗ)
 .ٜٜ/ٗميزان االعتدال:  (٘)
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 ثالثًا: بيان أقوال فيمن وثَّقو من العلماء: 
وثَّقو ابن معين، وابن المديني، والعجمي، وأبو داود، والنسائي، وأبو حاتم، وابن 

وكان مرجًيا ». وذكره ابن حبان في ثقاتو، وقال: (ٔ)شاىين، والذىبي، وابن حجر
كان يرى اإلرجاء وىو : »عقيمي، والساجي، والوقال اإلمام البخاري .(ٕ)«يخطئ
 .(ٗ)«رواة ىذا الحديث عن آخرىم ثقات»ولما ذكر الحاكم حديثو قال:  .(ٖ)«صدوق

 .(٘)«ثقة»وقال ابن خمفون: 
 : رواية اإلمام البخاري لو في صحيحورابًعا: 

لو في البخاري حديث واحد في )المغازي(، في قصة أبي موسى األشعري، 
جبل من الجبال، ىو شعبة، وىذا ِممَّا يصمح أْن يعتذر بو عن عة أخرجو لو بمتاب

كان يرى »البخاري في إخراجو لحديثو، مع أنَّ البخاري لما أورده في الضعفاء قال فيو: 
أنَّ ما يقولو أحمد شاكر، وقد انتقد البخاري " والحاصل  .(ٙ)«اإلرجاء، وىو صدوق

قرار ابن حجر ىو الحق؛ فإنَّ (ٚ)اإلرجاءبإخراجو أليوب ىذا؛ ألنَّو طعن فيو بسبب  . وا 
اإلرجاء وغيره من االبتداء جرح بل جرح مفسر ومبين، وال تقبل رواية المبتدع مطمقة 
من القيود والشرط، بل يشترط في قبوليا: أالَّ يكون داعًيا لبدعتو، وأالَّ يروي شيًئا ِممَّا 

                                                           

؛ والجرررح والتعررديل: ٗ٘ٔ/ٔ؛ وسررؤاالت أبرري عبيررد اآلجررري: ٙٚ/ٔ؛ والثقررات: ٖٛٗ/ٖتاريخررو )الرردوري(:  (ٔ)
؛ ولسررران ٕٔٙ/ٔ؛ والكاشرررف: ٛٚٗ/ٖ؛ وتيرررذيب الكمرررال لممرررزي: ٘/ٔ؛ وتررراريإل أسرررماء الثقرررات: ٕٕ٘/ٔ

 .ٚٛٗ/ٔالميزان: 
 .ٜ٘/ٙالثقات:  (ٕ)
كمال تيذيب الكمال لمغمطاي: ٛٓٔ/ٔ؛ والضعفاء الكبير: ٕٚالضعفاء الصغير:  (ٖ)  .ٖٙ/ٕ؛ وا 
 (.ٙٗٔ٘، رقم الحديث )ٜٕ٘/ٖالمستدرك عمى الصحيحين:  (ٗ)
 .ٖٖٚ/ٕينظر: إكمال تيذيب الكمال، لمغمطاي:  (٘)
 .ٕٚالضعفاء الصغير:   (ٙ)
 .ٚٓٗ/ٔ؛ وتيذيب التيذيب البن حجر: ٜٖٛ/ٔنظر: ىدي الساري البن حجر: ي (ٚ)
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صادق الميجة فيما يرويو. وقد اعتذر يؤيد بدعتو، وأالَّ يكون غالًيا فييا، وأْن يكون 
، وأيضا فإنَّ حديثو الذي أخرجو البخاري يبدو منو لمبخاري في روايتو عن أيوب بما تقدم

أنَّو في قصة ليس في حكم شرعي، وىذه األعذار التي اعتذر بيا عن أيوب تكاد تكون 
وأما  .(ٔ)" مقاسًما مشترًكا بين جميع المبتدعين الذين روى ليم البخاري، بل ومسم

عن خمق كثير من ذلك، لكنيم من  الصحيحينروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين ففي 
قال اإلمام  .(ٕ)غير الدعاة وال الغالة، إالَّ أنَّيما لم يخرجا ألحد منيم إالَّ ما توبع عميو

ُد الَواِحِد، َعْن َأيُّوَب ْبِن َعاِئٍذ، َحدَّثَِني َعبَّاُس ْبُن الَوِليِد ُىَو النَّْرِسيُّ َحدَّثََنا َعبْ "البخاري: 
 َحدَّثََنا َقْيُس ْبُن ُمْسِمٍم، َقاَل: َسِمْعُت َطاِرَق ْبَن ِشَياٍب، َيُقوُل: َحدَّثَِني َأُبو ُموَسى اأَلْشَعِريُّ 

  َقاَل: َبَعثَِني َرُسوُل المَِّو ،  ِإَلى َأْرِض َقْوِمي، َفِجْئُت َوَرُسوُل المَِّو إٌل ِباأَلْبَطحِ ُمِني 
« َكْيَف ُقْمَت؟»ُقْمُت: َنَعْم َيا َرُسوَل المَِّو، َقاَل: « َأَحَجْجَت َيا َعْبَد المَِّو ْبَن َقْيسٍ »، َفَقاَل: "

ُقْمُت: َلْم َأُسْق، َقاَل: « َفَيْل ُسْقَت َمَعَك َىْدًيا»َقاَل: ُقْمُت: َلبَّْيَك ِإْىاَلاًل َكِإْىاَلِلَك، َقاَل: 
َفا َوالَمْرَوِة، ثُمَّ ِحلَّ  َفُطفْ » َفَفَعْمُت َحتَّى َمَشَطْت ِلي اْمَرَأٌة ِمْن "«. ِباْلَبْيِت، َواْسَع َبْيَن الصَّ

 . (ٖ)"ِنَساِء َبِني َقْيٍس، َوَمُكْثَنا ِبَذِلَك َحتَّى اْسُتْخِمَف ُعَمرُ 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ٜٚٗ/ٔينظر: سؤاالت الترمذي لمبخاري، ليوسف بن محمد:  (ٔ)
 .ٕٜ/ٔينظر: توضيح األفكار لمصنعاني:  (ٕ)
صحيح البخاري، "كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ برن جبرل رضري اهلل عنيمرا إلرى الريمن قبرل  (ٖ)

 (.ٜٛٓٗ، برقم )ٜٚ٘ٔ/ٗ": حجة
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 :الثاىياملطلب 
 ّيِبِهِرر امُلَذ

 أواًل: اسمو ونسبو وكنيتو: 
ر بن عبداهلل بن زرارة بن معاوية بن عميرة بن منبو بن غالب بن وقش بن ذَ  

، من (ٖ)، ثم اليمداني، أبو عمر الكوفي(ٕ)، المرىبي: بطن من ىمدان(ٔ)قشم بن مرىبة
إحدى عشرة ومائة، أو قبميا بعد ، وقال الصدفي: مات سنة (ٗ)السادسة، مات قبل المائة

 . (٘)المائة
 يمن ضعفو من العلماء: ثانًيا: بيان أقوال ف

اء العمل عن ج، وىو إر (ٙ)«كان مرجًئا»قال ابن سعد، وأبو داود، وغيرىم: 
، (ٚ)، ويسمى: )إرجاء الفقياء(، وأول من قال بو: ىو ذر بن عبداهلل المرىبياإليمان

كنا عند سعيد بن جبير فذكرنا ذًرا في حديثنا فنال منو، »وعن حبيب بن أبي ثابت قال: 
ك حسن الثناء؟ قال: ال يزال ضااًل كل يوم يطمب لَ  دَّ ، إنَّو لو أأبا عبداهلل فقمت: يا

، وقال حمزة الزيات عن أبي المختار (ٜ)وىجره سعيد بن جبير إلرجائو .(ٛ)«دينو
شكى ذر اليمداني في سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطائي، فقال: مررُت »الطائي: 

                                                           

 .ٜٖٙ/ٔ؛ وجميرة أنساب العرب البن حزم: ٜٕٚ/ٙينظر: الطبقات الكبرى البن سعد:  (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔينظر: لب المباب لمسيوطي:  (ٕ)
 .ٖٕ٘/ٔ؛ وتقييد الميمل، ألبي عمي الغساني: ٖٗ٘/ٔينظر: الكنى لإلمام مسمم:  (ٖ)
 .ٖٕٓ/ٔينظر: تقريب التيذيب البن حجر:  (ٗ)
 .ٕٛ/ٗٔالوافي بالوفيات:  (٘)
 .٘ٔٙ/ٕ؛ وينظر: الضعفاء البي زرعة: ٜٕٚ/ٙالطبقات الكبرى:  (ٙ)
 .ٜٕٖ/ٔينظر: السنة لعبداهلل بن أحمد:  (ٚ)
 .ٕٕٛ/ٖينظر: المعرفة والتاريإل لمفسوي:  (ٛ)
 .ٖٙٛ/ٔينظر: الكاشف لمذىبي:  (ٜ)
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؟ فقال إنَّ أبو البختري لسعيد بن جبير في ذلك، فقال سعيد:  فسممت عميو، فمم يرد عميَّ
 .(ٕ)«يتكممون فيو»، وقال األزدي: (ٔ)«ىذا يحدث كل يوم دينا، واهلل ال كممتو أبدا

 ثالثًا: بيان أقوال فيمن وثقو من العلماء: 
وثقو ابن معين، وابن حبان، والنسائي، وابن خراش، وابن خمفون، وابن نمير، 

، وذكره في الضعفاء ألجل ما «صدوق»وقال اإلمام البخاري: . (ٖ)جروالذىبي، وابن ح
ألبي عبداهلل: ذر اليمداني كيف ىو؟ قال: "، وقال األثرم: قمت (ٗ)رمي بو من اإلرجاء

، وذكره أبو نعيم (ٙ)«صدوق في الحديث». وقال أبو حاتم والساجي: (٘)"ما بحديثو بأس
لقد تركُت ». وقال ذر: (ٚ)"واألعالم ئمةفي جممة الرواة عن الزىري من األ"نعيم الحافظ 

   (ٛ)«-يعني المحدث من الرأي-تركُت أشياء أخشى أْن تتخذ ديًنا 
 رابًعا: رواية اإلمام البخاري لو في صحيحو: 

روى لو اإلمام البخاري في التوحيد والرقاق وبدء الخمق واالستئذان وغير ذلك، 
ثََنا آَدُم، َقاَل: َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َحدَّثََنا الَحَكُم، َحدَّ "قال اإلمام البخاري: و  .(ٜ)وروى لو الجماعة

، َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأْبَزى، َعْن َأِبيوِ  َجاَء َرُجٌل ِإَلى "، َقاَل: "الَحَكُم، َعْن َذرٍّ
                                                           

 .ٕٔ٘/ٛينظر: تيذيب الكمال لممزي:  (ٔ)
 .ٕٖ/ٕالعتدال، لمذىبي: ينظر: ميزان ا (ٕ)
؛ والمتفق والمفترق لمخطيرب البغردادي: ٜٕٗ/ٙ؛ والثقات: ٖ٘ٗ/ٖينظر: الجرح والتعديل البن أبي حاتم:  (ٖ)

كمررررال تيررررذيب الكمررررال، لمغمطرررراي: ٕٔ٘/ٛ؛ وتيررررذيب الكمررررال لممررررزي: ٜٜٛ/ٕالبغرررردادي:  ؛ ٜٕٔ/ٗ؛ وا 
 .ٜٜٖ؛ وىدي الساري: ٓٚ؛ واإليثار بمعرفة رواة اآلثار: ٖٙٛ/ٔوالكاشف: 

 .ٓٙالضعفاء الصغير:  (ٗ)
 .ٖ٘ٗ؛ والجرح والتعديل البن أبي حاتم: /ٖٓٙ/ٔموسوعة أقوال اإلمام أحمد:  (٘)
كمال تيذيب الكمال، لمغمطاي: ٖ٘ٗ/ٖالجرح والتعديل:  (ٙ)  .ٜٔٗ/ٗ؛ وا 
 .ٜٔٗ/ٗينظر: إكمال تيذيب الكمال، لمغمطاي:  (ٚ)
 .ٕٚٙ/ٖينظر: التاريإل الكبير لمبخاري:  (ٛ)
 .ٖٕ٘/ٔ؛ وتقييد الميمل ألبي عمي الغساني: ٕٗٗ/ٔينظر: رجال صحيح البخاري لمكالباذي:  (ٜ)
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ُر ْبُن َياِسٍر ِلُعَمَر ْبِن ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب، َفَقاَل: ِإنِّي َأْجَنْبُت َفَمْم ُأِصِب الَماَء، َفَقاَل َعمَّا
، َوَأمَّا َأَنا َفَتَمعَّكْ  ُت الَخطَّاِب: َأَما َتْذُكُر َأنَّا ُكنَّا ِفي َسَفٍر َأَنا َوَأْنَت، َفَأمَّا َأْنَت َفَمْم ُتَصلِّ

 َفَضَرَب النَِّبيُّ  «ِإنََّما َكاَن َيْكِفيَك َىَكَذا: »، َفَقاَل النَِّبيُّ " َفَصمَّْيُت، َفَذَكْرُت ِلمنَِّبيِّ 
 . (ٔ)«ِبَكفَّْيِو اأَلْرَض، َوَنَفإَل ِفيِيَما، ثُمَّ َمَسَح ِبِيَما َوْجَيُو َوَكفَّْيوِ 

نَّ اإلمام البخاري رحمو اهلل قد أخرج عن ذر المرىبي؛ ألنَّو قد وجد رجوعو  وا 
خذ ديًنا لقد تركُت أشياء أخشى أْن تت: »عن بدعتو، أو ما ذىب إليو، وذلك بذكر قولو

 (ٕ)«-يعني المحدث من الرأي-
 :الثالثاملطلب 

 َمً ُرمي بالتشيع
 ويّفالُكعبد امللك 

 أواًل: اسمو ونسبو وكنيتو: 
عبد الممك بن أعين أخو حمران بن أعين، ويقال: ابن عبد الرحمن بن عبد  

 ، وقال اإلمام(ٗ)، من السادسة(ٖ)الممك الكوفي، مولى بني شيبان الذماري اليماني
 .(٘)(ھ ٖٓٔ -ٕٔٔالذىبي: مات بين )

  

                                                           

 (.ٖٖٔ، برقم )ٜٕٔ/ٔصحيح البخاري،" كتاب التيمم، باب المتيمم ىل ينفإل فييما":  (ٔ)
 .ٕٚٙ/ٖينظر: التاريإل الكبير لمبخاري:  (ٕ)
؛ ورجررال ٖٕٔ/ٔتررابعين، لإلمررام الرردارقطني: ؛ وذكررر أسررماء الٖٓٚ/ٖينظررر: المعرفررة والترراريإل لمفسرروي:  (ٖ)

كمال تيذيب الكمال، لمغمطاي: ٕٙٛ/ٕصحيح البخاري، لمكالباذي:   .ٕٖٓ/ٛ؛ وا 
 .ٕٖٙ/ٔينظر: تقريب التيذيب، البن حجر:  (ٗ)
 .ٙ٘ٗ/ٖتاريإل اإلسالم لمذىبي:  (٘)
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 ثانًيا: بيان أقوال فيمن ضعفو من العلماء: 
قال اإلمام أحمد، والبخاري، والجرجاني، والفسوي، والعقيمي، والكالباذي، وابن 

وكان عبد الرحمن بن ميدي قد " .(ٔ)«كان رافضًيا، وصاحب رأي»عساكر، والذىبي: 
وقال أبو عبيد  . (ٖ)"ليس بشيء"عين وابن الجارود: ، وقال ابن م(ٕ)"حدث عنو ثم تركو

ة: عبد و ىم ثالثة ُأخ"، عن أبي داود: حدثنا حامد، قال: حدثنا سفيان، قال: اآلجري
. (ٗ)"أخبثيم قواًل: عبد الممك ...الممك بن أعين، وزرارة بن أعين، وحمران بن أعين، 

ضعيف، يعتبر بو في ": وقال الدكتور بشار عواد معروف، والشيإل شعيب األرناؤوط
 . (٘)"المتابعات، والشواىد

 ثالثًا: بيان أقوال فيمن وثقو من العلماء: 
وذكره ابن  .(ٙ)"ال بأس بو"، وفي موضع آخر، قال: «ثقة»قال اإلمام العجمي: 

وقال . (ٚ)«ليس بو بأس»حبان، وابن شاىين، وابن خمفون في كتابو )الثقات(، وقال: 
وقال البخاري، والساجي:  .(ٛ)«ال بأس بو»وفي موضع آخر:  ،«ثقة»أحمد بن صالح: 

                                                           

؛ والضعفاء ٖٓٚ/ٖلتاريإل: ؛ والمعرفة وآٖٔ؛ وأحوال الرجال: ٘ٓٗ/٘؛ والتاريإل الكبير: ٔ٘٘/ٔالعمل:  (ٔ)
؛ والمغنررري فررري الضرررعفاء: ٘ٗ٘/ٕ؛ وتررراريإل دمشرررق: ٕٙٛ/ٕ؛ ورجرررال صرررحيح البخررراري: ٖٖ/ٖالكبيرررر: 

ٕ/ٗٓٗ. 
 .ٖٖٕ/ٖينظر: الضعفاء الكبير:  (ٕ)
كمرررال تيرررذيب الكمرررال: ٖٖٔ/ٔ؛ وتررراريإل أسرررماء الضرررعفاء، البرررن شررراىين: ٖٚٚ/ٖتاريخرررو )الررردوري(:  (ٖ) ؛ وا 

ٛ/ٖٖٓ. 
 .ٕٗٛ/ٛٔالكمال لممزي:  ينظر: تيذيب(ٗ)
 .ٜٖٚ/ٕتحرير تقريب التيذيب:  (٘)
كمال تيذيب الكمال: ٕٓٔ/ٕالثقات:  (ٙ)  .ٙ/ٕ؛ والعمل لإلمام أحمد: ٖٗٓ/ٛ؛ وا 
كمال تيذيب الكمال: ٛ٘ٔ؛ وتاريإل أسماء الثقات: ٜٗ/ٚالثقات البن حبان:  (ٚ)  .ٖٗٓ/ٛ؛ وا 
 .ٖٖٓ/ٛينظر: إكمال تيذيب الكمال:  (ٛ)
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، وقال ابن أبي (ٕ)«صالح الحديث»، وقال الرازي: (ٔ)«يحتمل في الحديث»والساجي: 
. وقال اإلمام (ٖ)«محمو الصدق، صالح الحديث، يكتب حديثو»حاتم: سمعت أبي يقول: 

 .  (ٗ)«صدوق في الحديث»اإلمام الذىبي، وابن حجر: 
 البخاري لو في صحيحو:  رابًعا: رواية اإلمام

سوى حديث واحد مقروًنا بجامع بن أبي  صحيح اإلمام البخاريفي لو ليس 
، َحدَّثََنا ُسْفَياُن، َحدَّثََنا َعْبُد الَمِمِك ْبُن َأْعَيَن، ". قال اإلمام البخاري: (٘)راشد َحدَّثََنا الُحَمْيِديُّ

: َقاَل َرُسوُل المَِّو "  ، َقالَ ، َعْن َعْبِد المَِّو َأْعَيَن، َوَجاِمُع ْبُن َأِبي َراِشٍد، َعْن َأِبي َواِئلٍ 
: « َُقاَل َعْبُد « َمِن اْقَتَطَع َماَل اْمِرٍئ ُمْسِمٍم ِبَيِميٍن َكاِذَبٍة، َلِقَي المََّو َوُىَو َعَمْيِو َغْضَبان

}إِنَّ الَّذِيهَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ْكُرُه: ِمْصَداَقُو ِمْن ِكَتاِب المَِّو َجلَّ ذِ  ،المَِّو: ثُمَّ َقَرَأ َرُسوُل المَِّو 

 . [ اآلَيةَ ٚٚ]آل عمران:  (ٙ)وَأَيْمَبوِهِمْ ثَمَنًب قَلِيلًب أُولَئِكَ الَ خاَلَقَ لَهُمْ فِي اآلخِرَةِ واَلَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ{

ت، وىو فإنَّ اإلمام البخاري لم ُيخّرج لو منفرًدا، بل جاء بمن شاركو من الثقا
جامع بن أبي راشد، واألصل فيو: أنَّو ممن يكتب حديثو، وقد قرن اإلمام البخاري حديثو 

بدعة، فإنَّ اإلمام أمَّا إنَّو صاحب  -واهلل أعمم -جامع بن أبي راشدالراوي مشفًعا ب
 البخاري لم ُيخّرج لو حديثًا يدعو فيو إلى بدعتو، مع متابعة غيره لو واهلل أعمم. 

  
                                                           

 .ٕٖٓ/ٛ؛ وينظر: إكمال تيذيب الكمال: ٚٛء الصغير: الضعفا (ٔ)
 .ٛٗٔ/ٕينظر: الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي:  (ٕ)
 .ٖٖٗ/٘الجرح والتعديل:   (ٖ)
 .ٕٖٙ/ٔ؛ وتقريب التيذيب: ٕ٘ٙ/ٕ؛ وميزان االعتدال: ٖٙٙ/ٔالكاشف:  (ٗ)
 .ٕٓٗ/ٔ؛ وىدي الساري البن حجر: ٕٜٓ/ٕينظر: التعديل والتجريح لمباجي:  (٘)
، ٕٓٔٚ/ٙصحيح البخاري، "كتاب التوحيرد، براب قرول اهلل تعرالى )وجروه يومئرذ ناضررة إلرى ربيرا نراظرة(":  (ٙ)

(؛ وصررحيح مسررمم، "كترراب اإليمرران، برراب: وعيررد مرن اقتطررع حررق مسررمم بيمررين فرراجرة بالنررار": ٚٓٓٚبررقم )
 (.ٖٛٔ، برقم )ٖٕٔ/
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 :ث الرابعاملبح
 َمً ُرمي بالقدر

 :املطلب األول
 صرّيارث الَببد الَوَع

 أواًل: اسمو ونسبو وكنيتو: 
عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري، موالىم التنوري، وىذه النسبة  

، مات (ٖ)من الثامنة (ٕ) (ھ ٕٓٔ. أبو عبيدة البصري، ولد سنة )(ٔ)إلى التنور وعممو
( سنة، وصمى عميو ابن سوار ٛٚولو يوم مات ). (ٗ)البصرة (، فيھ ٓٛٔسنة )
، رحمو اهلل رحمة واسعة ، بعد حياة حافمة في تعميم القرآن وسنة سيد األنام (٘)العنبري

 واسعة وجزاه اهلل أفضل الجزاء. 
 ثانًيا: بيان أقوال فيمن ضعفو من العلماء: 

عن عبد َم ال ُتحّدث لِ " ذكره العقيمي في الضعفاء، وقيل ألبي داود الطيالسي: 
الوارث؟ قال: ُأحّدثك عن رجل كان يزعم أنَّ يوًما من عمرو بن عبيد أكبر من ُعمر 

حدثنا الحسن بن " . وقال الفسوي، وابن أبي خيثمة: (ٙ)"أيوب، وابن عون، ويونس
الربيع، قال: سألُت عبداهلل بن المبارك، فقمت: ُكنَّا نأتي عبد الوارث بن سعيد، فإذا 

                                                           

 .ٕٕٙ/ٔينظر: المباب في تيذيب األنساب البن األثير:  (ٔ)
؛ والعبررر، لمرررذىبي: ٛٚٗ/ٛٔ؛ وتيررذيب الكمررال، لممرررزي: ٜٓ٘/ٔينظررر: الكنررى واألسرررماء، لإلمررام مسرررمم:  (ٕ)

ٔ/ٗٚٛ. 
 .ٖٚٙ/ٔتقريب التيذيب، البن حجر:  (ٖ)
؛ والرروافي بالوفيررات لمصررفدي: ٚٓٗ/ٔ؛ وترراريإل مولررد العممرراء، البررن زبررر: ٔ٘ٗينظررر: ترراريإل ابررن خميفررة:  (ٗ)

ٜٔ/ٜٔٛ. 
 .ٛٚٗ/ٔ؛ وغاية النياية، البن الجزري: ٓٗٔ/ٚالبن حبان: الثقات  (٘)
 .ٜٜ -ٜٛ/ٖالضعفاء الكبير، لمعقيمي:  (ٙ)
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. وقال أبو عبيد (ٔ)"ت الصالة تركناه، وخرجنا؟ فقال: ما أعجبني لما فعمتحضر 
. وكان ىمام يقول: (ٕ)"من أتى مجمس عبد الوارث، فال يقربني"يزيد بن ذريع: و اآلجري، 

ال تصموا في مسجد عبد الوارث التّنوري؛ فإنَّو قد أخرجو في الطريق، أو من الطريق، "
 . (ٖ)"انقمت: َمن قال ىذا؟ قال: عفَّ 

 ثالثًا: أقوال فيمن وثَّقو من العلماء: 
، والعجمي، والنسائي، وأبو حاتم، وابن وثقو ابن سعد، وأبو زرعة، والجوزجاني

وقال أبو  .(٘). وشيد لو اإلمام شعبة باإلتقان(ٗ)حبان، وابن شاىين، والذىبي، وابن حجر
وقال عبيد اهلل  .(ٙ)« ما رأيُت فقيًيا قطُّ أفصح من عبد الوراث»أبو عمر الجرمي: 

ما رأيت يحيى القطان روى عن أحد من مشايخنا قبل موتو إالَّ عن عبد " : القواريري
وقال  .(ٚ)" الوارث، وزاد: كان يثبتو، فإذا خالفو أحد من أصحابو قال ما قال عبد الوارث

حديث أبي التيَّاح،  وقال معاد بن معاذ: سألُت أنا ويحيى بن سعيد: شعبة عن شيء من
فما رأيُت أحًدا أحفظ لحديث أبي  -يعني: عبد الوارث-ل: ما يمنعكم من ذاك الشاب فقا

. وقال (ٛ)التيَّاح منو، فقمنا فجمسنا إليو، فألسناه، فجعل يمّرىا كأنيا مكتوبة في قمبو

                                                           

 .ٖٗٗ/ٙ؛ وتيذيب التيذيب البن حجر: ٖٕٙ/ٕالمعرفة والتاريإل:  (ٔ)
 .ٖٔٔ/ٚ؛ وسير أعالم النبالء، لمذىبي: ٖٛٗ/ٛٔينظر: تيذيب الكمال، لممزي:    (ٕ)
 .ٖٛٗ/ٔد: ينظر: العمل، لإلمام أحم (ٖ)
؛ والجررررررح ٖٗٔ/ٔ؛ والثقرررررات: ٗٛٔ؛ وأحررررروال الرجررررال: ٜ٘ٓ/ٖ؛ والضررررعفاء: ٕٕٔ/ٚالطبقررررات الكبررررررى:  (ٗ)

؛ ٖٛٗ/ٛٔ؛ وتيرذيب الكمرال، لممرزي: ٚٙٔ؛ وتراريإل أسرماء الثقرات: ٓٗٔ/ٚ؛ والثقرات: ٙٚ/ٙوالتعديل: 
 .ٖٚٙ/ٔ؛ وتقريب التيذيب: ٖٓٔ/ٚوسير أعالم النبالء: 

 .ٔ٘/ٜن الجوزي: ينظر: المنتظم الب (٘)
 .ٕٗ٘/ٔٔينظر: تاريإل اإلسالم لمذىبي:  (ٙ)
 .ٙٛٙ/ٗالمصدر نفسو:  (ٚ)
 .٘ٚ/ٙينظر: الجرح والتعديل، البن أبي حاتم:  (ٛ)
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يحيى اإلمام وقال . (ٔ)"كان عبد الوارث صالح في الحديث" عبداهلل بن أحمد بن حنبل: 
 .(ٕ)"شيوخ البصريين: عبد الوارث بن سعيد، مع جماعة سمَّاىم من أثبت"بن معين: 

، ومن ىو اإلمام أحد األعالم، كان إماًما حجة متعبًدا، لكنو قدري»وقال الصفدي: 
إماٌم حافظ، مقرئ، وكان ثقة، »وقال ابن الجزري:  .(ٖ)«خواص تالمذة عمرو بن عبيد

، وذكره ضمن «كنو اُتيم بالقدرل، و حجة، موصوًفا بالعبادة والدين والفصاحة والبالغة
 .(ٗ)عمماء القراءات

 رابًعا: من رماه بالقدر ولم يثبت أو لم يكن داعية لو: 
إنَّ ممن كان ينيى عن الكتابة عنو بسبب بدعتو: حماد بن زيد، وعدي بن 

. أمَّا من (٘)مفضل، وابن معين، والساجي، والصفدي، وذلك بسبب كونو داعية لبدعتو
لم يكن داعية لبدعتو، كاإلمام البخاري، وابن المديني، وأحمد، والعجمي، وابن  قال إنَّو

الجزري، وصفي الدين، وابن حجر؛ فأشاروا إلى أنَّو لم يكن صاحب بدعة أو داعية 
 . (ٙ)ليا

إسحاق بن سويد ىجاء لعمرو بن عبيد، وواصل "عن وقد حكى عبد الوارث 
 الغزال، وىو: 

                                                           

 .٘ٗٔ/ٔالعمل:  (ٔ)
 .ٕٕٜ/ٕينظر: التعديل والتجريح، لمباجي:  (ٕ)
 .ٜٛٔ/ٜٔالوافي بالوفيات:  (ٖ)
 .ٛٚٗ/ٔغاية النياية:  (ٗ)
كمرال تيرذيب الكمرال لمغمطراي: ٖٚٙ/ٕبي زرعرة: الضعفاء أل (٘) ؛ ٜٛٔ/ٜٔ؛ الروافي بالوفيرات: ٖٛٙ/ٛ؛ وا 

 .ٖٗٗ/ٙ؛ وتيذيب التيذيب، البن حجر: ٔٔٗ/ٕوالمغني في الضعفاء، لمذىبي: 
؛ والمعرفرررررة والتررررراريإل، لمفسررررروي: ٖٗٔ/ٔ؛ والثقرررررات لمعجمررررري: ٜٕٙينظرررررر: الضرررررعفاء الصرررررغير لمبخررررراري:  (ٙ)

كمال تيذيب الٖٕٙ/ٕ ؛ تيذيب ٛٚٗ/ٔ؛ وغاية النياية البن الجزري: ٜٖٙ -ٖٛٙكمال لمغمطاي: /؛ وا 
 .ٕٚٗ؛ وخالصة تذىيب تيذيب الكمال البن أبي الخير: ٖٗٗ/ٙالتيذيب البن حجر: 
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 (ٔ)"من الغزال منيم وابن باب** يم برئت من الخوارج لست من
رمي بالقدر، ولم يثبت عنو، ويحتمل أنَّو رجع عنو، بل ": وقال اإلمام ابن حجر

لوال »؛ فانو كان يقول: "الذي اتضح لي أنيم اتيموه بو ألجل ثنائو عمى عمرو بن عبيد
ي أعمم أنَّو صدوق ما حدثت عنو، وأئمة الحديث كانوا يكذبون عمرو بن عبيد نأن

وقيد  .(ٕ)«، فمن ىنا اتيم عبد الوارث، وقد احتج بو الجماعةوينيون عن مجالستو
. (ٖ)"بقبول روايتو إذا لم يرِو ما يقوي بدعتو ىذا القبول"الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني 

ذا دعا إلى »وقال ابن حبان:  وقد أجمعت األئمة عمى  .(ٗ)«بدعتو سقط االحتجاج بووا 
ن كان فيو بدعة، فإنَّو لم يكن داعية إلييا  . (٘)االحتجاج بو، وا 

 خامًسا: رواية اإلمام البخاري لو في صحيحو: 
أخرج اإلمام البخاري لو في العمم، وغير موضع عن ابنو عبد الصمد، وأبي 

 . (ٙ)و الجماعةمعمر، وعمران بن ميسرة، ومسدد، وروى ل
َحدَّثََنا َأُبو َمْعَمٍر، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الَواِرِث، َقاَل: َحدَّثََنا  "قال اإلمام البخاري:

المَُّيمَّ َعمِّْمُو »َوَقاَل:  " َخاِلٌد، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َضمَِّني َرُسوُل المَِّو 
 . (ٚ)«الِكَتابَ 

نَّ اإلم ام البخاري ال يتيم عبد الوارث بالقول بالقدر، أو تأكد لو رجوعو عنو، وا 
 ، وأحمد، والعجمي، وغيرىم.ولتوثيق كبار العمماء لو كابن المديني

                                                           

 .ٜٖٙ/ٛينظر: إكمال تيذيب تيذيب الكمال، لمغمطاي:  (ٔ)
 .ٖٚٙ/ٔ؛ والتقريب: ٕٕٗىدي الساري:  (ٕ)
 .ٕٖٓ/ٛ؛ وسير أعالم النبالء: ٕٖاني: ينظر: أحوال الرجال لمجوزج (ٖ)
 .ٔٗٔ -ٓٗٔ/ٙالثقات:  (ٗ)
 .ٕٚٗينظر:  خالصة تذىيب تيذيب الكمال البن أبي الخير:  (٘)
 ٗٛٗ/ٛٔ؛ وتيذيب الكمال لممزي: ٕٜٔ/ٕينظر: التعديل والتجريح لمباجي:  (ٙ)
 (.٘ٚ، برقم )ٔٗ/ٔ )الميم عممو الكتاب( ": صحيح البخاري، "كتاب العمم، باب قول النبي  (ٚ)
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 :الثاىياملطلب 
 دىّيبداهلل املَع

 أواًل: اسمو ونسبو وكنيتو: 
ن من وكاأبو المغيرة، مولى األخنس بن شريق الثقفي،  ،عبداهلل بن أبي لبيد 

ُأتي بجنازة، فقام صفوان ". قال عبد العزيز الدراوري: (ٔ)الُعبَّاد المنقطعين، من السادسة
. قال (ٕ)"، فانصرف ولم يصلِّ عميوعبداهلل بن أبي لبيدبن سميم فاتكأ عمى يدي، فقيل: 

وأما صفوان بن سميم حيث لم يصل عميو ألجل ما كان يرمى بالقدر، وأما »ابن عدي: 
 . (ٗ)بالمدينة (ٖٔٔ). مات سنة (ٖ)«روايات فال بأسفي باب ال

 ثانًيا: بيان أقوال من ضعفو من العلماء: 
كان عندي ضعيفا، »، وقال يحيى: (٘)«يخالف في بعض حديثو»قال العقيمي: 

كان يرى »وقال ابن عيينة، وأبو زرعة، وابن منجويو، والاللكائي:  .(ٙ)«فمحوتو
قديًما وحديثا، وىي الرواية عن أىل األىواء تمف فييا وىذه المسألة قد اخ .(ٚ)«القدر
، يعني: «لو تركت أىل البصرة لمقدر لخربت الكتب»، قال عمي بن المديني: والبدع

. ومذىب الكثير من العمماء (ٛ)، ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعيةلذىب الحديث

                                                           

؛ وتقريرب ٜٕٔ/ٔ؛ ومشاىير عمماء األمصار لمحمد بن حبران: ٜٚٙ/ٕينظر: المعرفة والتاريإل لمفسوي:  (ٔ)
 .ٜٖٔ/ٔالتيذيب، البن حجر: 

 .ٕٜٕ/ٕالضعفاء الكبير:  (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٗالكامل في ضعفاء الرجال:  (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٕ؛ ومغاني األخيار لمعيني: ٙٗ/٘الثقات البن حبان:  (ٗ)
 .ٕٜٕ/ٕالضعفاء الكبير:  (٘)
 .ٜٖٛ/٘ينظر: الكامل البن عدي:  (ٙ)
؛ ورجرال مسرمم، ٔٙٛ/ٕ؛ ورجرال صرحيح البخراري لمكالبراذي: ٜٕٙ/ٕينظر: أجوبة أبي زرعة لمبرذعري:  (ٚ)

كمال تيذيب الكمال لمغمطاي: ٖٗٛ/ٔالبن منجويو:   .ٕٗٔ/ٛ؛ وا 
 .ٖٙ٘، ٖٕٔ/ٔالترمذي البن رجب الحنبمي:  ؛ وشرح عملٜٕٔينظر: الكفاية لمخطيب البغدادي:  (ٛ)
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يث الداعية، وذلك أنَّ إلى بدعتو، ورد حدوذلك بقبول رواية غير الداعية " التفصيل، 
وقد يحممو ذلك عمى تحريف المبتدع إذا كان عنده باعث عمى رواية ما يشيد بو بدعتو، 

نرى َأن من َكاَن »، وقال ابن دقيق العيد: (ٔ)"الروايات وتسويتيا عمى ما يقتضيو مذىبو
َواَية عَ  خمادا َداِعَية لمذىبو المبتدع متعصبا َلُو متجاىرا بباطمو َأن تْترك الرِّ نُو إىانة َلُو وا 

المَُّيمَّ ِإالَّ َأن يكون َذِلك الَحِديث غير َمْوُجود لنا ِإالَّ من ِجَيتو َفِحيَنِئٍذ تقدم ... لبدعتو 
وِممَّا تقدم يتبين صحة إطالق  .(ٕ)«مصمَحة حفظ الَحِديث عمى مصمَحة إىانة المبتدع

صدقو وأمانتو، ويتبين أنيم إنَّما قبول رواية غير الداعية إذا ثبت صالحو و األئمة عمى 
نصوا عمى رد المبتدع الداعية تنبيًيا عمى أنَّو ال يثبت لو الشرط لمقبول، وىو ثبوت 

 العدالة. 
 من وثقو من العلماء: فيثالثًا: بيان أقوال 

 .(ٖ)«ثبت في الحديث»، وقال أيضا: «ما أعمم بحديثو بأس»قال اإلمام أحمد: 
، وذكره ابن (ٗ)عجمي، وأبو حاتم، والنسائي، والذىبي، وابن حجرثقو ابن معين، والقد و 

، وقال (ٙ)«كان من ُعّباد أىل المدينة: »، وقال ابن سعد والفسوي(٘)حبان في ثقاتو
لم أَر فيو " . الحاصل: (ٛ)«وىو محتمل»، وقال البخاري: (ٚ)«كان صدوًقا»الساجي: 

                                                           

 .ٗٔٗينظر: ىدي الساري البن حجر:   (ٔ)
 .ٜ٘االقتراح في بيان االصطالح:  (ٕ)
 .ٕٓ٘وسؤاالتو:  ؛ٖٓٗ/ٔالعمل:  (ٖ)
؛ وتيررررذيب الكمررررال لممررررزي: ٛٗٔ/٘؛ والجرررررح والتعررررديل: ٕٗٚ/ٔ؛ والثقررررات: ٕٗٔ/ٔترررراريإل ابررررن معررررين:  (ٗ)

 .ٜٖٔ/ٔوالتقريب: ؛ ٜٓ٘/ٔ؛ والكاشف: ٗٛٗ/٘ٔ
 .ٙٗ/٘ثقاتو:  (٘)
 .ٜٚٙ/ٕ؛ والمعرفة والتاريإل: ٕٕٓ/ٜالطبقات الكبرى:  (ٙ)
 .ٕٖٚ/٘ينظر: تيذيب التيذيب البن حجر:  (ٚ)
 .ٙٙالضعفاء الصغير:  (ٛ)
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ا القدر فالظاىر أنَّو لم يكن غالًبا فيو، جرًحا من جية حفظو، إالَّ ما قال العقيمي، وأم
 . (ٔ)" فيو في مرتبة االحتجاج بو، لما نقمت فيو من أقوال األئمة

 : رواية اإلمام البخاري لو في صحيحورابًعا: 
بمتابعة رجمين غيره،  االعتكافليس لو في البخاري سوى حديث واحد في 

عن أبي سعيد في االعتكاف،  وىما: محمد بن عمرو، وسميمان األحول عن أبي سممة
 .(ٕ)وروى لو الباقون سوى الترمذي

َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ِبْشٍر، َحدَّثََنا ُسْفَياُن، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، " قال اإلمام البخاري:
يٍد، َقاَل ُسْفَياُن: َعْن ُسَمْيَماَن اأَلْحَوِل، َخاِل اْبِن َأِبي َنِجيٍح، َعْن َأِبي َسَمَمَة، َعْن َأِبي َسعِ 

َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمٍرو، َعْن َأِبي َسَمَمَة، َعْن َأِبي َسِعيٍد، َقاَل: َوَأُظنُّ َأنَّ اْبَن َأِبي َلِبيٍد، 
، ِو َحدَّثََنا َعْن َأِبي َسَمَمَة، َعْن َأِبي َسِعيٍد َرِضَي المَُّو َعْنُو، َقاَل: اْعَتَكْفَنا َمَع َرُسوِل المَّ 

َقاَل:  ،"  الَعْشَر اأَلْوَسَط، َفَممَّا َكاَن َصِبيَحَة ِعْشِريَن َنَقْمَنا َمتَاَعَنا، َفَأَتاَنا َرُسوُل المَِّو 
َمْن َكاَن اْعَتَكَف، َفْمَيْرِجْع ِإَلى ُمْعَتَكِفِو، َفِإنِّي َرَأْيُت َىِذِه المَّْيَمَة َوَرَأْيتُِني َأْسُجُد ِفي َماٍء »

َفَممَّا َرَجَع ِإَلى ُمْعَتَكِفِو َوَىاَجِت السََّماُء، َفُمِطْرَنا، َفَوالَِّذي َبَعَثُو ِبالَحقِّ َلَقْد " ، «نٍ َوِطي
َىاَجِت السََّماُء ِمْن آِخِر َذِلَك الَيْوِم، َوَكاَن الَمْسِجُد َعِريًشا، َفَمَقْد َرَأْيُت َعَمى َأْنِفِو َوَأْرَنَبِتِو 

 .(ٖ)" الطِّينِ َأَثَر الَماِء وَ 
 :الثالثاملطلب 

 وىةيُنبي َمطاء بً َأَع
 أواًل: اسمو ونسبو وكنيتو: 

عطاء بن أبي ميمونة، واسم أبي ميمونة: منيع البصري، يكنى: أبو معاذ،  
، مولى عمران بن حصين، وىو والد إبراىيم مولى أنس بن مالك، وقال يزيد بن ىارون

                                                           

 .ٖٓٔ -ٜٖٓ/ٔينظر: من تكمم فيو وىو موثق:  (ٔ)
 .ٗٔٗ؛ وىدي الساري البن حجر: ٖٛٗ/٘ٔينظر: تيذيب الكمال لممزي:  (ٕ)
 (.ٖٜ٘ٔ، برقم )ٚٔٚ/ٕصحيح البخاري، "كتاب االعتكاف، باب من خرج من اعتكافو عند الصبح":  (ٖ)
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كان "قال حماد بن زيد: . (ٔ)ء بن أبي ميمونةبن عطاء بن أبي ميمونة، وروح بن عطا
عطاء بن أبي ميمونة ممن القى إلى الحسن ذلك الرأي، يعني: القدر. وقال أيضا: كان 
معبد الجيني أول من تكمم في القدر بالبصرة، وكان عطاء بن أبي ميمونة فكأنو لسانو 

د الطاعون بالبصرة سنة . من الرابعة، مات بع(ٕ)"يسحر، قال: وقد رأيتو وكان يرى القدر
 .(ٖ) (ھ ٖٔٔ)

 ثانًيا: بيان أقوال فيمن ضعفو من العلماء: 
منكر »، وقال اإلمام أحمد: (ٗ)ذكره أبو زرعة، وابن الجوزي في الضعفاء

في أحاديثو »، وقال ابن عدي: (ٙ)«ال يحتج بحديثو»وقال أبو حاتم:  .(٘)«الحديث
ى عنو يكنيو بأبي معاذ، وال يسميو وممن يرو »، وقال أيضا: «بعض ما ينكر عميو

 .(ٚ)«لضعفو
  

                                                           

؛ وتيررذيب ٙ٘ٔ؛ ومشرراىير عممرراء األمصررار البررن حبرران: ٗٚٚ/ٕينظررر: الكنررى واألسررماء لإلمررام مسررمم:  (ٔ)
 .ٚٔٔ/ٕٓالكمال لممزي: 

 .ٖٓٗ/ٖينظر: الضعفاء الكبير لمعقيمي:  (ٕ)
؛ والتقريرررب البرررن حجرررر: ٜٕٔ/ٙ؛ وسرررير أعرررالم النررربالء: ٕ٘ٗ/ٚالطبقرررات الكبررررى، البرررن سرررعد: ينظرررر:  (ٖ)

ٕ/ٕٖ. 
 .ٛٚٔ/ٕ؛ والضعفاء والمتروكون: ٜٕٗالضعفاء:  (ٗ)
 .ٜٕ٘/ٗالعمل:  (٘)
 .ٖٚٚ/ٙالجرح والتعديل:  (ٙ)
 .ٖٜ/ٚالكامل في ضعفاء الرجال:  (ٚ)
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 ثالثًا: بيان أقوال فيمن وثقو من العلماء: 
وثقو العجمي، قد و  .(ٔ)«ال بأس بو»، وقال أيضا: «ثقة»قال ابن معين: 

وقال الذىبي:  .(ٖ)«بصري مشيور»، وقال البزار: (ٕ)والفسوي، والنسائي، وابن حبان
 .(٘)«ثقة»ابن حجر:  ، وقال(ٗ)«صدوق، وثقوه، حجة»

 . (ٙ)إنَّو ثقة ال يضره تشدد أبي حاتم فيو النتيجة:
 رابًعا: من رماه بالقدر: 

، (ٚ)«كان يرى القدر»قال ابن سعد، وأحمد، والبخاري، والعقيمي، والكالباذي: 
بل ىو قدري »، وأنكر الذىبي قولو، فقال: «إنَّو كان رأًسا في القدر»وقال الجوزجاني: 

 . ولم يذكر األئمة أنَّو كان داعية. (ٛ)«صغير
 خامًسا: رواية اإلمام البخاري لو في صحيحو: 

حديثين، األول: احتج بو الجماعة، سوى الترمذي، وليس لو في البخاري سوى 
والثاني: في تسمية برة زينب، عن أبي ىريرة رضي . (ٜ)عن أنس بن مالك في االستنجاء

ل، أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن رضي اهلل عنو قال: حدثنا صدقة بن الفض
                                                           

 .٘ٓٗ/ٕ، ٔ٘ٔ/ٗتاريخو )رواية الدوري(:  (ٔ)
؛ وتيرررررذيب ٖٕٓ/٘؛ والثقرررررات: ٖٖٚ؛  الجررررررح والتعرررررديل: /ٗٔٔ/ٕ؛ والمعرفرررررة والتررررراريإل: ٖٖٖلثقرررررات: ا (ٕ)

 .ٚٔٔ/ٕٓالكمال، لممزي: 
 .ٕٙٔ/ٚينظر: تيذيب التيذيب البن حجر:  (ٖ)
 .ٜٕٔ/ٙ؛ وسير أعالم النبالء: ٕٗ/ٕالكاشف:  (ٗ)
 .ٖٕ/ٕتقريب التيذيب:  (٘)
 .ٖٛٚ/ٔ ينظر: من تكمم فيو وىو موثق لمذىبي: (ٙ)
؛ ورجال ٖٓٗ/ٖ؛ والضعفاء الكبير: ٜٙٗ/ٙ؛ والتاريإل الكبير: ٚٚ/ٖ؛ والعمل: ٘ٗ٘/ٚالطبقات الكبرى:  (ٚ)

 .ٛٙ٘/ٕورجال صحيح البخاري: 
 .ٙٚ/ٕميزان االعتدال:  (ٛ)
 .ٕٗٗ؛ وىدي الساري البن حجر: ٙٓٓٔ/ٖينظر: التعديل والتجريح لمباجي:  (ٜ)
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عطاء بن أبي ميمونة، عن أبي رافع عن أبي ىريرة قال:  "إنَّ زينب كانت تسمى برة 
 .(ٔ)زينب" تزكي نفسيا، فسماىا النبي 

وقد أخرج اإلمام البخاري لكثير ممن رمي بالبدعة، ومنيم عطاء ىذا؛ ألنَّ من 
ديثو إن ثبت عنده عدالتو وضبطو بغض النظر تعالى إخراج أحا اهللمنيج اإلمام رحمو 

عن بدعتو، ومن نظر في رجال الصحيح يجد ذلك جمًيا، فيو إنَّما ذكره في ضعفائو 
ن كان ُمقاّل وىو حديث واحد لكون إنَّو ثبت عدالتو  لبدعتو، وأخرج لو في الصحيح، وا 

 وروايتو ليذا الحديث. واهلل أعمم. 
ا َأُبو الَوِليِد ِىَشاُم ْبُن َعْبِد الَمِمِك َقاَل: َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َعْن َحدَّثَنَ قال اإلمام البخاري: 

َأِبي ُمَعاٍذ، َواْسُمُو َعَطاُء ْبُن َأِبي َمْيُموَنَة َقاَل: َسِمْعُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك، َيُقوُل َكاَن النَِّبيُّ 
: « ََنا ِإَداَوٌة ِمْن َماٍء، َيْعِني َيْسَتْنِجي ِبوِ ِإَذا َخَرَج ِلَحاَجِتِو، َأِجيُء َأَنا َوُغاَلٌم، َمع»(ٕ). 

 
  

                                                           

 (.ٜٖٛ٘، برقم )ٜٕٛ/٘ويل االسم إلى اسم احسن منو": صحيح البخاري "كتاب األدب، باب تح (ٔ)
 (.ٜٗٔ، برقم )ٛٙ/ٔصحيح البخاري، " كتاب الوضوء، باب االستنجاء بالماء ":  (ٕ)
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 اخلامتة
 بعد إتمام ىذا البحث ُأوجز أىم ما توصمت إليو من نتائج، وىي: 

إنَّ من أخرج لو اإلمام البخاري رحمو اهلل ممن اختمط وذكره في ضعفائو  -ٔ
 كان قد أخرج لو في صحيحو قبل اختالطو. 

مو اهلل قد يذكر في ضعفائو أصحاب البدع، وقد أخرج إنَّ اإلمام البخاري رح -ٕ
لو في صحيحو ألنَّ روايتو مستقيمة فال ينظر إلى بدعتو وبخاصة إذا لم 

 يكن داعية لبدعتو. 
إنَّ اإلمام البخاري رحمو اهلل ذكر قسًما في ضعفائو بسبب سوء حفظو مثال،  -ٖ

 عميو من الثقات.  ةفأخرج لو في صحيحو مقارنة ومتابع
اإلمام البخاري رحمو اهلل قد أخرج لبعضيم في صحيحو وقد ذكرىم في  إنَّ  -ٗ

 الضعفاء إالَّ أنَّو لم يخرج ليم في األصول وىكذا. 
والحمد هلل رب العالمين، وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو 

 أجمعين. 
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكريم.

برىان الدين الحمبي أبو الوفا  الط:االغتباط بمن رمي من الرواة باالخت .ٔ
إبراىيم بن محمد بن خميل الطرابمسي الشافعي سبط ابن العجمي 

المحقق: عالء الدين عمي رضا، وسمى تحقيقو )نياية  ىر(،ٔٗٛ)ت
االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط( وىو دارسة وتحقيق وزيادات في 

 .مٜٛٛٔ ،ٔط القاىرة، ،التراجم عمى الكتاب، دار الحديث
 إكمال تيذيب الكمال في أسماء الرجال: العالمة عالء الدين مغمطاي .ٕ

أبي محمد أسامة  ،تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن محمد ،(ھ ٕٙٚ)ت
 .مٕٔٓٓ ،ٔط الفاروق الحديثة، بن إبراىيم،

األنساب: لإلمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي  .ٖ
ق: عبد الرحمن بن يحيى المعممي اليماني ىر(، تحقيٕٙ٘السمعاني )ت

 .مٕٜٙٔ، ٔوغيره، مجمس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط
بحر الدم فيمن تكمم فيو اإلمام أحمد بمدح أو ذم: لإلمام يوسف بن حسن  .ٗ

ه(، تحقيق ٜٜٓبن أحمد ابن حسن أبن عبد اليادي الصالحي الحنبمي )ت
 ،ويفي، دار الكتب العممية، بيروتوتعميق: د. روحية عبد الرحمن الس

 .مٕٜٜٔ، ٔلبنان، ط
تاريإل ابن معين )رواية الدوري(: لإلمام أبي زكريا يحيى بن معين بن عون  .٘

ىر(، تحقيق: ٖٖٕبن زياد ابن بسطام بن عبد الرحمن المري، البغدادي )ت
حياء التراث اإلسالمي  ،د. أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العممي وا 

 .مٜٜٚٔ، ٔمة، طمكة المكر 



 

 44 

2 

تاريإل أسماء الثقات: لإلمام أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي  .ٙ
ىر(، تحقيق: صبحي السامرائي، الدار ٖ٘ٛالمعروف برابن شاىين )ت

 .مٜٗٛٔ، ٔالكويت، ط ،السمفية
تاريإل أسماء الضعفاء والكذابين: لإلمام أبي حفص عمر بن أحمد بن  .ٚ

ب البغدادي المعروف برابن شاىين عثمان بن أحمد بن محمد بن أيو 
 .مٜٜٛٔ، ٔىر(، تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، طٖ٘ٛ)ت

تاريإل اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم: لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن  .ٛ
ه(، تحقيق: عمر عبد السالم ٛٗٚاحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي )ت
 .مٖٜٜٔ، ٕالتدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

التاريإل الكبير: لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم البخاري  .ٜ
ه(، تحقيق: محمد عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية، ٕٙ٘)ت

 .الدكن ،حيدر آباد
تاريإل خميفة بن خياط: لإلمام أبي عمرو خميفة بن خياط بن خميفة  .ٓٔ

قيق: د. أكرم ضياء العمري، ىر(، تحٕٓٗالشيباني العصفري البصري )ت
 .هٜٖٚٔ، ٕدمشق، بيروت، ط ،دار القمم، مؤسسة الرسالة

تاريإل دمشق: لإلمام أبي القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل المعروف  .ٔٔ
ه(، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر ٔٚ٘بابن عساكر )ت

 .مٜٜ٘ٔلمطباعة والنشر والتوزيع، 
 فظ احمد بن عمي بن حجر العسقالنيتحرير تقريب التيذيب: لمحا .ٕٔ

الدكتور بشار عواد معروف، والشيإل شعيب االرنؤوط،  :تحقيق ه(،ٕ٘ٛ)ت
 .مٜٜٚٔ، ٔبيروت، ط ،مؤسسة الرسالة
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تذكرة الحفاظ: لإلمام شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان  .ٖٔ
، ٔلبنان، ط ،ىر(، دار الكتب العممية، بيروتٛٗٚبن قايماز الذىبي )ت

 .مٜٜٛٔ
التعديل والتجريح: لإلمام أبي الوليد سميمان بن خمف بن سعد بن أيوب بن  .ٗٔ

ىر(، تحقيق: د. أبو لبابة ٗٚٗوارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي )ت
 .مٜٙٛٔ، ٔالرياض، ط ،حسين، دار المواء لمنشر والتوزيع

 تقريب التيذيب: لإلمام أبي الفضل أحمد بن عمي بن حجر العسقالني .٘ٔ
 .مٜٙٛٔ، ٔسوريا، ط ،ه(، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيدٕ٘ٛ)ت

تيذيب األسماء والمغات: لإلمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  .ٙٔ
 .مٜٜٙٔ، ٔىر(، دار الفكر، بيروت، طٙٚٙالنووي )ت

تيذيب التيذيب: لإلمام أبي الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن  .ٚٔ
، ٔطبعة دائرة المعارف النظامية، اليند، طىر(، مٕ٘ٛحجر العسقالني )ت

 .ىرٕٖٙٔ
تيذيب الكمال في أسماء الرجال: لإلمام أبي الحجاج يوسف بن عبد  .ٛٔ

ه(، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة ٕٗٚالرحمن المزي )ت
 .مٜٓٛٔ، ٔبيروت، ط ،الرسالة

الثقات: لإلمام أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد الدارمي البستي  .ٜٔ
(، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية هٖٗ٘)ت

 .مٖٜٚٔ، ٔاليند، ط ،بحيدر آباد الدكن
وسننو وأيامو   الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل .ٕٓ

: لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري «صحيح البخاري»
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 ،ابن كثير، اليمامةه(، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ٕٙ٘)ت
 .مٜٚٛٔ، ٖبيروت، ط

الجرح والتعديل: لإلمام أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن  .ٕٔ
 ،ه(، دار إحياء التراث العربيٕٖٚالمنذر التميمي الرازي ابن أبي حاتم )ت

 .مٕٜ٘ٔ، ٔبيروت، ط
خالصة تذىيب تيذيب الكمال في أسماء الرجال )وعميو إتحاف الخاصة  .ٕٕ

لخالصة لمعالمة الحافظ البارع عمي بن صالح الدين الكوكباني بتصحيح ا
الصنعاني(: لإلمام أحمد بن عبد اهلل بن أبي الخير بن عبد العميم الخزرجي 

ىر(، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ٖٕٜاألنصاري الساعدي اليمني )ت
 .ىرٙٔٗٔ، ٔبيروت، ط ،حمب ،مكتب المطبوعات اإلسالمية، دار البشائر

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن  سماء من تكمم فيو وىو موثق:ذكر أ .ٖٕ
المحقق: محمد شكور بن  ىر(،ٛٗٚأحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )ت

 .مٜٙٛٔ، ٔالزرقاء، ط ،مكتبة المنار محمود الحاجي أمرير المياديني،
رجال صحيح البخاري: لإلمام أبي نصر أحمد بن محمد بن الحسين  .ٕٗ

 ،ىر(، تحقيق: عبد اهلل الميثي، دار المعرفةٜٖٛباذي )تالبخاري الكال
 .ىرٚٓٗٔ، ٔبيروت، ط

رجال صحيح مسمم: لإلمام أبي بكر أحمد بن عمي بن محمد بن إبراىيم،  .ٕ٘
بيروت،  ،ىر(، تحقيق: عبد اهلل الميثي، دار المعرفةٕٛٗابن َمْنُجوَيو )ت

 .هٚٓٗٔ، ٔط
لإلمام أبي زكريا يحيى بن  سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين: .ٕٙ

معين ابن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري، البغدادي 
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المدينة المنورة،  ،ىر(، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، مكتبة الدارٖٖٕ)ت
 .مٜٛٛٔ، ٔط
سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديميم: لإلمام  .ٕٚ

بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباني أبي عبد اهلل أحمد بن محمد 
المدينة  ،ىر(، تحقيق: د. زياد محمد منصور، مكتبة العموم والحكمٕٔٗ)ت

 .هٗٔٗٔ، ٔالمنورة، ط
سؤاالت الترمذي لمبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي: يوسف بن  .ٕٛ

عمادة البحث العممي  ىر(،ٖٔٗٔمحمد الّدخيل النجدي ثم المدني )ت
، ٔط المدينة المنورة، المممكة العربية السعودية، بالجامعة اإلسالمية،

 .مٖٕٓٓ
سؤاالت الحاكم النيسابوري لمدارقطني: لإلمام أبي الحسن عمي بن عمر  .ٜٕ

بن أحمد بن ميدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني 
 ،ىر(، تحقيق: د. موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، مكتبة المعارفٖ٘ٛ)ت

 .مٜٗٛٔ، ٔ، طالرياض
سؤاالت السممي لمدار قطني: لإلمام أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين  .ٖٓ

ه(، تحقيق: د. سعد بن عبد اهلل ٕٔٗبن محمد النيسابوري السممي )ت
 .هٕٚٗٔ، ٔالحميد، د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي، ط

سير أعالم النبالء: لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن  .ٖٔ
ه(، تحقيق: مجموعة من المحققين، مؤسسة ٛٗٚز الذىبي )تقايما

 .مٜ٘ٛٔ، ٖالرسالة، ط
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شرح عمل الترمذي: لإلمام زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب  .ٕٖ
ه(، تحقيق: الدكتور ىمام بن عبد الرحيم سعيد، مكتبة ٜ٘ٚالحنبمي )ت

 .مٜٚٛٔ، ٔاألردن، ط ،المنار
د بن عمرو بن موسى بن حماد الضعفاء الكبير: لإلمام أبي جعفر محم .ٖٖ

ه(، تحقيق: عبد المعطي أمين قمعجي، دار المكتبة ٕٕٖالعقيمي )ت
 .مٜٗٛٔ، ٔبيروت، ط ،العممية

الضعفاء والمتروكون: لإلمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن عمي بن محمد  .ٖٗ
بيروت،  ،ىر(، تحقيق: عبد اهلل القاضي، دار الكتب العمميةٜٚ٘الجوزي )ت

 .ىرٙٓٗٔ، ٔط
لضعفاء والمتروكون: لإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي ا .ٖ٘

، ٔحمب، ط ،ه(، تحقيق: محمود إبراىيم زايد، دار الوعيٖٖٓالنسائي )ت
 .هٜٖٙٔ

الطبقات الكبرى: لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع، البغدادي  .ٖٙ
ه(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار ٖٕٓالمعروف بابن سعد )ت

 .مٜٜٓٔ، ٔبيروت، ط ،الكتب العممية
 مام ابي عيسى محمد بن عيسى بن َسْورة الترمذيالعمل الكبير، لإل .ٖٚ

ىر(، تحقق: صبحي السامرائي، أبو المعاطي النوري، محمود خميل ٜٕٚ)ت
الصعيدي، رتبو عمى كتب الجامع: أبو طالب القاضي، عالم الكتب، مكتبة 

 .هٜٓٗٔ، ٔبيروت، ط ،النيضة العربية
العمل الواردة في األحاديث النبوية: لإلمام أبي الحسن عمي بن ُعَمر بن  .ٖٛ

تحقيق: محفوظ الرحمن زين اهلل  ،ه(ٖ٘ٛأحمد بن ميدي الدارقطني )ت
 .مٜ٘ٛٔ، ٔالرياض، ط ،السمفي، دار طيبة
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العمل ومعرفة الرجال: لإلمام أبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن  .ٜٖ
اية ابنو عبد اهلل، تحقيق: وصي اهلل بن محمد ىر( رو ٕٔٗىالل الشيباني )ت

 .مٕٔٓٓ، ٕعباس، دار الخاني، الرياض، ط
مام أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر إلالعمل، ل .ٓٗ

سعد بن  ىر(، تحقيق: د.ٕٖٚالتميمي،  الحنظمي، الرازي ابن أبي حاتم )ت 
مطابع الحميضي، خالد بن عبد الرحمن الجريسي،  عبد اهلل الحميد، د.

 .مٕٙٓٓ، ٔط
الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة: لإلمام أبي عبد اهلل  .ٔٗ

ه(، تحقيق: محمد عوامة أحمد ٛٗٚمحمد بن احمد بن قايماز الذىبي )ت
 .مٕٜٜٔ، ٔجده، ط ،ومحمد نمر الخطيب، دار القبمة اإلسالمية

بن عدي الجرجاني  الكامل في ضعفاء الرجال: لإلمام أبي أحمد عبد اهلل .ٕٗ
ه(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، عمي محمد معوض وعبد ٖ٘ٙ)ت

 .مٜٜٚٔ، ٔلبنان، ط ،الفتاح أبو سنة، الكتب العممية، بيروت
كتاب الضعفاء ألبي زرعة الرازي وجيوده في السنة النبوية: لإلمام أبي  .ٖٗ

 ه(، رسالةٕٗٙزرعة عبيد اهلل ابن عبد الكريم بن يزيد الرازي )ت
ماجستير: لسعدي بن ميدي الياشمي، المدينة النبوية، المممكة العربية 

 .مٕٜٛٔالسعودية، 
كتاب الضعفاء: لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن  .ٗٗ

ىر(، تحقيق: أبو عبد اهلل أحمد بن إبراىيم بن أبي ٕٙ٘المغيرة البخاري )ت
 .مٕ٘ٓٓ، ٔالعينين، مكتبة ابن عباس، ط
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ى واألسماء: لإلمام أبي الحسين مسمم بن الحجاج القشيري الكن .٘ٗ
 ،ه(، تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، الجامعة اإلسالميةٕٔٙ)ت

 .مٜٗٛٔ، ٔالمدينة المنورة، ط
المباب في تيذيب األنساب: لإلمام أبي الحسن عمي بن أبي الكرم محمد  .ٙٗ

لجزري ابن األثير بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ا
 .بيروت ،ىر(، دار صادرٖٓٙ)ت

لسان الميزان: لإلمام أبي الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن حجر  .ٚٗ
اليند، مؤسسة  ،ىر(، تحقيق: دائرة المعارف النظاميةٕ٘ٛالعسقالني )ت

 .مٜٔٚٔ، ٕاألعممي لممطبوعات، بيروت، ط
حاتم محمد  المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لإلمام أبي .ٛٗ

ه(، تحقيق: محمود إبراىيم زايد، دار ٖٗ٘بن حبان بن احمد الدارمي )ت
 .هٜٖٙٔ، ٔحمب، ط ،الوعي

صالح الدين أبو سعيد خميل بن عبد اهلل الدمشقي العالئي  المختمطين: .ٜٗ
 المحقق: د. رفعت فوزي عبد المطمب، عمي عبد الباسط مزيد، ىر(،ٔٙٚ)ت

 .مٜٜٙٔ، ٔالقاىرة، ط ،مكتبة الخانجي
المدلسين: لإلمام أبي زرعة ولي الدين احمد بن عبد الرحيم بن الحسين  .ٓ٘

ىر(، تحقيق: د. رفعت ٕٙٛالكردي الرازياني ثم المصري، ابن العراقي )ت
 .مٜٜ٘ٔ، ٔفوزي عبد المطمب، د. نافذ حسين حماد، دار الوفاء، ط

 : المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل .ٔ٘
ه(، ٕٔٙمام أبي الحسين مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري )تلإل

 .بيروت ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي
ه(، ٕٙٙمعجم البمدان: لإلمام أبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي )ت .ٕ٘

 .مٜٜ٘ٔ، ٕبيروت، ط ،دار صادر
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ن الضعفاء وذكر مذاىبيم معرفة الثقات من رجال أىل العمم والحديث وم .ٖ٘
وأخبارىم: لإلمام أبي الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجمي الكوفي 

المدينة  ،ىر(، تحقيق: عبد العميم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدارٕٔٙ)ت
 .مٜ٘ٛٔ، ٔالسعودية، ط ،المنورة

مام ابي يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي المعرفة والتاريإل، لإل .ٗ٘
ىر(، تحقيق: أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة،  ٕٚٚ)ت سويالف

 مٜٔٛٔ، ٕبيروت، ط
المغني في الضعفاء: لمحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  .٘٘

 ،بيروت ،ىر( تحقيق: نور الدين عتر، دار الكتب العمميةٛٗٚتالذىبي، )
 .مٜٜٚٔ-ىرٛٔٗٔ

يم بن أبي بكر أحمد الممل والنحل: لإلمام أبي الفتح محمد بن عبد الكر  .ٙ٘
 .ىر(، مؤسسة الحمبيٛٗ٘الشيرستاني )ت

ميزان االعتدال في نقد الرجال: لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن احمد بن  .ٚ٘
ه(، تحقيق: عمي محمد البجاوي، دار ٛٗٚعثمان بن قايماز الذىبي )ت
 .مٖٜٙٔ، ٔلبنان، ط ،المعرفة لمطباعة والنشر، بيروت

ح الدين خميل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي الوافي بالوفيات: لإلمام صال .ٛ٘
 ،ىر(، تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراثٗٙٚ)ت

 .مٕٓٓٓبيروت، 
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