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 ملخص باللغة العسبية
 الطيدة ميال ىبيل أمحد

 علي حمند مهيديأ.و.د. 

ىػ( أحد أعالـ األمة ِٕٕيعد الحافظ اإلماـ أبك حاتـ محمد بف إدريس الرازم )
اإلسالمية, كمف شيكخ المحدثيف, كمف أئمة الجرح كالتعديؿ كالنقد , كقد تنكَّعت كتبو 
فشممت التفسير كالفقو كالزىد كطبقات التابعيف كغير ذلؾ, كقد انفرد ببعض االلفاظ في 

ف لفظة )يكتب حديثو( مع الجرح التعديؿ, كمنيا قكل و : )يكتب حديثو كال يحتج بو(, كا 
لفظة )ال يحتج بو( يؤدياف إلى مدلكؿ كاحد, كىك أف الراكم يكتب حديثو في الشكاىد 

 كالمتابعات, كال يحتج بو إذا انفرد, كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف. 
 دراسة نقدية به، الكممات المفتاحية : لفظة ُيكَتب حديثه ، وال ُيحتج  

THE WORD IS WRITTEN: HADITH AND NOT INVOKED  
BY ABI HATEM AL-RAZI 

Miss Manal Nabeel Ahmed 
Assist Prof. Dr. Ali Muhammad Mhidi 

Summary 

Hafiz Imam Abu Hatem Muhammad bin Idris al-Razi (277 AH) is 

one of the flags of the Islamic nation and of the elders of modern 

scholars. He is also the imam of the Al-Jarh and the amendment 

and criticism that has varied books included interpretation and 

jurisprudence and asceticism and the layers of subordinates and 

others which have been isolated by some words in the Al-Jarh 

amendment, including saying (write his speech and protested) ). 

The word (writes his speech) with the word (not protested) lead to 

a single meaning which is that the narrator writes his testimony in 

the evidence and follow-up and to protest if the individual and the 

last of our prayers that praise to God, the Lord of workers. 

Key words: a word whose speech is written and not invoked, a critical study 
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 مقدمة

الحمد هلل رب العالميف, كأفضؿ الصالة كأتـٌ التسميـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو 
 أٌما بعد:.. كصحبو أجمعيف.

إفَّ أكلى ما صرفت فيو نفائس األيَّاـ, كأعمى ما خيصَّ بمزيد االىتمػاـ, االشػتلاؿ 
ػػا تكفَّػػؿ اهلل بحفػػظ كتابػػو بنفسػػو  سػػبحانو إٍذ بػػالعمـك الشػػرعية المتمقػػاة عػػف خيػػر البريَّػػة, كلمَّ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ںقػػػػػاؿ: 
فَّاظػػػػػان عػػػػػارفيف,  ,(ُ) كفَّػػػػػؽ اهلل لسػػػػػنة نبيػػػػػو حي

كًجيىاًبػػػذىةن عػػػالميف, كصػػػيارفةن ناقػػػديف, ينفػػػكف عنيػػػا تحريػػػؼ اللػػػاليف, كانتحػػػاؿ الميٍبطمػػػيف, 
كتأكيػػػؿ الجػػػاىميف, فتفرغػػػكا ليػػػا, كأفنػػػكا أعمػػػارىـ فػػػي تحصػػػيميا, كبيػػػاف عمميػػػا كأحكاليػػػا, 

 لمسمميفى خيرى الجزاًء.كتمييًز ضعيفيا مف صحيحيا, فجزاىـ اهللي عف اإلسالـً كا
ىػ( كىك أحد أعالـ ِٕٕككاف الحافظ اإلماـ أبك حاتـ محمد بف إدريس الرازم )

األمة اإلسالمية, كمف شيكخ المحدثيف, كمف أئمة الجرح كالتعديؿ كالنقد, كعظماء عمـ 
العمؿ الذيف تكمَّمكا في سائر الركاة, كمف الذيف برزكا في عمـ الحديث في عصره, طمبنا 

 عمالن كنشرنا.ك 
ككاف رحمو اهلل ينفرد ببعض األلفاظ في الجرح كالتعديؿ؛ كمنيا )يكتب حديثو 
كال يحتجُّ بو(, لذا كاف بحثي بعنكاف: )لفظة: "يكتب حديثو كال يحتجُّ بو" عند أبي حاتـ 

 الرازم(.
 كقد قسمت البحث عمى النحك اآلتي:

 المبحث األكؿ: التعريؼ باإلماـ أبي حاتـ الرازم.
 المبحث الثاني: التعريؼ بػ عبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم.

                                                            

 .ٗ( سكرة الحجر, اآلية: ُ)
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المبحث الثالث: تعريؼ الجرح كالتعديؿ, كلفظة )يكتب حديثو كال يحتٌج بو( عند 
 أبي حاتـ.

 ثَـّ كانت الخاتمة كأبرز النتائج التي تكصمت إلييا.
 المصادر كالمراجع

كالدينا كإلخكاننا كلمشايخنا كنسألو تعالى العفك عٌنا, كأٍف يلفر لنا كيرحمنا ك 
 كلجميع المسمميف.

 وصلى اهلل على سيدنا محمد
 وعلى آلو وصحبو وسلم تسليماً كثيراً 
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 املبحث األول: 
 (ُ)التعسيف باإلماو أبي حامت الساشي

 املطلب األول: 
 ضريته الراتية

ىك محمد بف إدريس بف المنذر بف داكد بف ميراف,  أوًًل: أسمُو ونسبُو وكنيتُو:
ٍنظىًمي   .(ْ), الرَّازم(ّ), اللىطىفىاني(ِ)الحى

  

                                                            

(, كتاريخ ابف يكنس المصرم, ألبي ُُّّ), الترجمة َِْ/ٕ( ينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ ُ)
(, كتاريخ ُِٓٔٓ, الترجمة )ُّٕ/ٗ(, كالثقات, البف حباف ِْٗ, الترجمة )ُُٗ/ِسعيد الصدفي

, ُْْ/ِ(, كتاريخ بلداد, لمخطيب البلدادمَُّٖ, الترجمة )ُُٕ/ِأصبياف, ألبي نعيـ األصبياني 
, ِٕٓ/ّ(, كاألنساب, لمسمعاني ُٖٕرجمة ), التِٕٗ/ُ(, كالسابؽ كالالحؽ, لمخطيب َْٓالترجمة )

(, كالمنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ, البف الجكزم َِٕٔ, الترجمة )ّ/ِٓكتاريخ دمشؽ, البف عساكر 
(, كتاريخ اإلسالـ, ََٓٓالترجمة ) ُّٖ/ِْ(, كتيذيب الكماؿ, لممزم ُْٕٖ, الترجمة )ِْٖ/ُِ

(, كالكافي بالكفيات, ِٗٓ, الترجمة )ُُِ/ِلمذىبي  (, كتذكرة الحفاظ,ّّٓ, الترجمة )ٕٗٓ/ٔلمذىبي 
, الترجمة َِٕ/ِ(, كطبقات الشافعية الكبرل, لمسبكي ّ, الترجمة )ُِٖ/ِلصالح الديف الصفدم 

, ِٗٓ/ُ(, كطبقات الحفاظ, لمسيكطي َْ, الترجمة )ُّ/ٗ(, كتيذيب التيذيب, البف حجر ْٗ)
 .ُِّ/ّرات الذىب, البف العماد , كشذِٕ/ٔ(, كاألعالـ, لمزركمي ٕٓٓالترجمة )

ٍنظىًمي: ىذه النسبة إلى بني حنظمة, كىـ جماعة مف غطفاف,  ِْٖ/ْقاؿ السمعاني في األنساب  (ِ) : )الحى
كبالرم درب مشيكر يقاؿ درب حنظمة, منيا أبك حاتـ الرازم(, كينظر: المباب, البف األثير الجزرم 

ُ/ّٗٔ. 
 –: )اللىطىفىاني: ىذه النسبة الى غطفاف, كىي قبيمة مف قيس عيالف ٗٓ/َُ( قاؿ السمعاني في األنساب ّ)

 .ّٖٔ/ِنزلت الككفة(. كينظر: المباب البف األثير الجزرم 
: )الرَّازم: ىذه النسبة الى الرم, كىي بمدة كبيرة مف بالد الديمـ(. ّّ/ٔ( قاؿ السمعاني في األنساب (ْ

 .ٓٔ/ُّ, كسير أعالـ النبالء, لمذىبي ُُٔ/ّ كينظر: معجـ البمداف, لمحمكم
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 .(ِ), كقد أشتير محمد بف إدريس بأبي حاتـ الرازم(ُ)كىك مف مدينة الرم
اتفقت المصادر عمى أفَّ كالدتو كانت في سنة خمس كتسعيف  ثانًيا: مولده:

ىػ( في مدينة الرم, حيث قاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ: )سمعت أبي ُٓٗكمائة )
, فمك طرحنا أربع (ّ)يقكؿ: كتبت الحديث سنة تسع كمائتيف كأنا ابف أربع عشرة سنة(

سعيف كمائة, كىذا ىك سنة عشرة سنة مف تسع كمائتيف, لكجدنا أفَّ المتبقي ىك خمس كت
 , كاهلل أعمـ. (ْ)ميالد اإلماـ الحافظ الجميؿ

تكفي أبك حاتـ رحمو اهلل سنة سبع كسبعيف كمائتيف في شعباف, قاؿ  ثالثًا: وفاتو:
الحافظ في تيذيب التيذيب: )قاؿ أبك الحسيف بف المنادم كغير كاحد: مات في شعباف 

س في تاريخو: مات بالرم سنة خمس كسبعيف سنة سبع كسبعيف كمائتيف, كقاؿ ابف يكن
 .(ٓ)كمائتيف(

                                                            

ا, كىي اآلف ُ) ( الرَّم: مدينة مشيكرة مف أميات البالد كأعالـ المدف, بينيا كبيف نيسابكر مائة كستكف فرسخن
, كمعجـ البمداف, ّٕٓ/ُ,= =كالبمداف, البف الفقيوٖٗ/ُتقع في إيراف. ينظر: معجـ البمداف, لميعقكبي: 

 . ّٕٓ/ُ, كآثار البالد كأخبار العباد, لمقزكينئُُ/ّم: لشياب الديف الحمك 
 .(ُُّّ, الترجمة )َِْ/ٕ( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ِ)
, ِْٕ/ُّ(, كسير أعالـ النبالء, لمذىبي ُُّّ, الترجمة )َِْ/ٕ( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ّ)

 (. ُِٗالترجمة )
, ُِٖ/ِ(, كالكافي بالكفيات, لصالح الديف الصفدم ّّٓة ), الترجمٕٗٓ/ٔ( تاريخ اإلسالـ, لمذىبي ْ)

(, كتيذيب التيذيب البف حجر ْٗ, الترجمة )َِٕ/ِ(, طبقات الشافعية الكبرل, لمسبكي ّالترجمة )
 (. َْ, الترجمة )ّّ/ٗ

(, كتاريخ أصبياف, ألبي نعيـ ُِٓٔٓالترجمة ) ُّٕ/ ٗ( ينظر: الثقات, البف حباف ٓ)
(, ُِٖ, الترجمة )ِِٗ/ُ(, كالسابؽ كالالحؽ, لمخطيب البلدادمَُّٖلترجمة ), إُُ/ِاألصبياني

, ِٖٓ/ُِ, كالمنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ, البف الجكزم ٖ/ِٓكتاريخ دمشؽ, البف عساكر 
(, كتيذيب التيذيب, البف حجر ّ, الترجمة )ُِٖ/ِ(, كالكافي بالكفيات, لمصفدم ُْٕٖالترجمة )

, كالكسيط في عمـك مصطمح الحديث, ُِّ/ّ, كشذرات الذىب, البف العماد (َْ, الترجمة )ّّ/ٗ
 . ٖٔٔ/ُألبي شيبة 
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كقد حضر كفاتو ابنو عبد الرحمف, كنقؿ لنا ما جرى بينو كبيف أبيو مف محادثة 
تكتب بماء العيكف قاؿ: )حضرت أبي رحمو اهلل ككاف في النزع كأنا ال أعمـ, فسألتو 

برأسو: ال أقنع منوي,  لوي صحبة؟ فقاؿ عف عقبة بف عبد اللفار يركم عف النَّبيِّ 
فقمت: فيمت عني لوي صحبة؟ قاؿ: ىك تابعي(, فكاف سيد عممو معرفة الحديث كناقمة 
اآلثار, فكاف في عمرًه يقتبس ذلؾ, فأراد اهلل أف يظير عند كفاتًو ما كاف عميو في 

 حياتو.
 املطلب الثاىي: 

 ضريته العلنية
التقى أبك حاتـ الرازم بالكثيريف مف العمماء أوًًل: شيوخو أو من روى عنهم: 

الكبار, كفي مختمؼ البالد التي زارىا أثناء طمبو العمـ كرحالتو المتكررة, فسمع منيـ 
ا كيثر, كسأكتفي بذكر  ككتب عنيـ خمقنا ال يحصكف كثرة, كقد ذكر لوي المزم لوي شيكخن

ماـ أحمد بف حنبؿ, كأحمد أشير شيكخو المبرزيف, أك مف حدَّث عنيـ, فمف أشيرىـ: اإل
بف صالح المٍصرم, كبشر بف محمد السكرم, كثابت بف محمد الشيباني الزاىد, كجعفر 
ابف محمد بف عمراف التلمبي, كأبك اليماف الحكـ بف نافع, كأبك خيثمَّة زىير بف حرب, 
كصفكاف بف صالح الدمشقي, كأبك نعيـ ضرار بف صرد الطحاف الككفي, كعبد اهلل بف 

لح العجمي, كأبك صالح عبد اهلل ابف صالح المصرم كاتب الميث, كأبك مسير عبد صا
األعمى بف مسير اللساني, كعبد الرحمف بف إبراىيـ دحيـ, كعبدة بف سيميماف المركزم, 
كعبيد اهلل بف مكسى, كعفاف بف مسمـ, كعمر بف حفص بف غياث, كأبك نعيـ الفضؿ 

ف طمحة الجحدرم, كمحمد بف بشار بندار, كمحمد بف دكيف, كقتيبة بف سعيد, ككامؿ اب
 .(ُ)بف يزيد بف سناف الرىاكم, كيحيى ابف معيف

                                                            

(, كتاريخ بلداد, لمخطيب البلدادم ُُّّ, الترجمة )َِْ/ٕ( ينظر : الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ ُ)
ؿ, (, كتيذيب الكمإَِٔ, الترجمة )ّ/ِٓ(, كتاريخ دمشؽ, البف عساكر ْٓٓ, الترجمة )ُٕ/ِ

, الترجمة ِْٕ/ُّ(, كسير أعالـ النبالء, لمذىبي ََٓٓ, الترجمة )ّّٖ, ِّٖ, ُّٖ/ِْلممزم 
 (. َْ, الترجمة )ُّ/ٗ(, كتيذيب التيذيب, البف حجر ُِٗ)
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لمَّا بمغ أبك حاتـ الرازم ما بمغ مف العمـ كالعمؿ ثانيًا: تالميذه أو من روى عنُو: 
بو كالديف المتيف كالشيرة الكاسعة, أقبؿ إليو طمبة العمـ مف جميع بقاع األرض لينيمكا 

 عممًو, فكاف لوي تالمذة كثيركف, منيـ:مف 
براىيـ بف إسحاؽ الحربي, كأحمد بف منصكر  أبك داكد, كالنسائي, كأبف ماجو, كا 
الرمادم, كالربيع بف سميماف المؤذف شيخاهي, كزكريا بف أحمد البمخي قاضي دمشؽ, 

ٌي, كابنو عبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم, كأبك زرعة عبد الرحمف بف عمرك الدمشق
كعبدة بف سيميماف المركزم كىك مف شيكخو, كأبك زرعة عيبيد اهلل بف عبد الكريـ الرازم, 
كمحمد بف عكؼ الطائي كىك مف شيكخو, محمد بف ىاركف الرازم, مكسى بف إسحاؽ 

يكنس بف عبد األعمى كىك مف األنصارم, كأبك عكانة يعقكب بف إسحاؽ اإلسفراييني, ك 
 . (ُ)شيكخو

 تو:ثالثًا: مؤلفا
 .(ِ)كتاب الزينة كبير نحك أربع مائة كرقة .ُ
 .(ّ)تفسير القرآف العظيـ .ِ
 .(ْ)كتاب طبقات التابعيف .ّ
 .(ٓ)كتاب الزينة .ْ
 .(ٔ)كتاب أعالـ النبكة .ٓ

 

                                                            

(, كتاريخ بلداد لمخطيب البلدادم ُُّّالترجمة )  َِْ/ٕ( ينظر: الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ُ)
(, كتيذيب الكماؿ لممزم َِٕٔالترجمة ) ْ/ِٓدمشؽ البف عساكر  (, كتاريخْٓٓالترجمة ) ُٕ/ِ
(, كتيذيب ُِٗالترجمة )  ِْٖ/ُّ(, كسير أعالـ النبالء لمذىبي ََٓٓ, الترجمة )ّْٖ, ّّٖ/ِْ

 (.َْ, الترجمة )ّّ/ٗالتيذيب البف حجر 
 .ِّٔ/ُ( الفيرست, البف النديـ ِ)
 .ُٗ/ِ( ىدية العارفيف, لمباباني ّ)
 . ِٕ/ٔاألعالـ, لمزركمي ( ْ)
 . ِٕ/ٔ( المصدر نفسو ٓ)
 .  ِٕ/ٔ( المصدر نفسو ٔ)
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 املبحث الثاىي: 
 ُ))حامت الساشي التعسيف بـ عبد السمحً بً أبي

 املطلب األول: 
 ضريته الراتية

عبد الرحمف بف اإلماـ أبي حاتـ محمد بف  ىك اإلماـأوًًل: اسمو ونسبو وكنيتُو: 
 .(ِ)إدريس بف المنذر بف داكد بف ميراف, أبك محمد التميمي الحنظمي

, (ْ)ىػُِْ, كقيؿ: (ّ)ىػَِْختمؼ في مكلده, فقالكا: كلد سنة اثانًيا: مولده: 
 . (ٓ)كالصكاب األكؿ, كما جاء ذلؾ عنوي 

مع زكجتو سبعيف سنة, فمـ يرزؽ  عاش اإلماـ عبد الرحمفثالثًا: زوجتو وأوًلده: 
 .(ٔ)كلدنا, ككانت امرأتو في الصالح مثمو

  

                                                            

, ِِٔ/ُ, كتاريخ ابف الكردم ٖٓٔ/ِ( ينظر ترجمتو في: تأريخ مكلد العمماء ككفياتيـ, البف زبر الربعي ُ)
 (, كالتقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد, البفّّْٗ, ترجمة )ّٕٓ/ّٓكتاريخ دمشؽ, البف عساكر 

(, كتاريخ ُٗٗ, ترجمة )ّْٓ/ُ(, كطبقات الشافعية, البف الصالح َِْ, ترجمة )ّّّنقطة: 
(, كسير أعالـ ُِّٗ, ترجمة )َُُ/ُ, كالمعيف في طبقات المحدثيف لو َِٕ/ِْاإلسالـ, لمذىبي 

(, كطبقات ْٓٔٗ, ترجمة )ٕٖٓ/ِ(, كميزاف االعتداؿ, لو ُِٗ, ترجمة )ِّٔ/ُّالنبالء, لو 
, كالعبر في ُِٔ/ُُ(, كالبداية كالنياية, البف كثير َِٖ, ترجمة )ِّْ/ّالبف السبكي  الشافعية,

 (.ُِٗٔ, ترجمة )ّّْ/ّ, كلساف الميزاف, لو ِٕ/ِخبر مف غبر, البف حجر 
 .  ُِٔ/ُُ( البداية كالنياية, البف كثير ِ)
 .  ّٖٔ/ِ( اإلرشاد, لمخميمي ّ)
 . ِّٔ/ُّ( سير أعالـ النبالء, لمذىبي ْ)
 .  ُٓٓ/ّ( ينظر: التدكيف في أخبار قزكيف, لمرافعي ٓ)
 . ْٖٔ/ِ( اإلرشاد, لمخميمي ٔ)
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,  (ُ)ىػ(ِّٕتكفي سنة سبع كعشريف كثالث مائة )رابًعا: وفاتو:  في شير محـر
 .(ّ), في مدينة الرم(ِ)كقد عشر التسعيفن 

 املطلب الثاىي: 
 ضريته العلنية

بف أبي حاتـ مف خالؿ  استطاع عبد الرحمفأوًًل: شيوخو أو من روى عنهم: 
ىذه الجكالت التي شممت العديد مف المدف كاألقاليـ أف يظفر بمقي كثير مف الشيكخ 
ككاف يحجزه االنتقاء كثيرنا فيك ال يرغب في السماع مف مجركح أسكة بأبيو كأبي 

, كمع ذلؾ فقد سمع خمقنا كثيرنا(ْ)زرعة
, يصؿ إلى قرابة الثالث مائة كالستيف ممف (ٓ)

, كمنيـ: أبكه: أبك حاتـ الرازم, كأبك زرعة الرازم, كأبك سعيد (ٔ)نيـ كسمع منوكتب ع
األشج, كأحمد بف سناف القطاف, كالحسف بف عرفة, كصالح بف اإلماـ أحمد, كعبد اهلل 
بف اإلماـ أحمد, كعمي بف المنذر الطريقي, كمحمد بف مسمـ بف كارة, كيكنس بف عبد 

 .(ٕ)األعمى
كاف لمكانة ابف أبي حاتـ الرفيعة بيف أىؿ العمـ, ثانياً: تالميذه أو من روى عنو: 

كلعمك منزلتو في عمـ الحديث, كلذيكع صيتو, أكبر األثر في أف يمتؼ حكلو طائفة مف 
التالميذ الذيف رحؿ الكثير منيـ إليو مف أماكف شتى, ينيمكف مف عممو, كيردكف صفك 

                                                            

 . ٓٓ/ِ( طبقات الحنابمة, البف أبي يعمى ُ)
. كعشر التسعيف: أم دخؿ  ِٕ/ِ, كالعبر في خبر مف غبر َِٗ/ِْ( ينظر: تاريخ اإلسالـ, لمذىبي ِ)

 في العقد التاسع مف عمره. 
 .ُّٗ/ْبف العماد ( شذرات الذىب, الّ)
 . ُِٕ/ُ( مقدمة محققي عمؿ الحديث, البف أبي حاتـ ْ)
 .  َِٕ/ِْ( تاريخ اإلسالـ لمذىبي ٓ)
 .  ٗٔ( ابف أبي حاتـ كأثره في عمـك الحديث, لمدكتكر رفعت فكزم : ٔ)
ريخ , كتإّٔٓ/ّٓ, كتأريخ دمشؽ, البف عساكر ٓٓ/ِ( ينظر: طبقات الحنابمة, البف أبي يعمى الحنبمي ٕ)

 . ِّٔ/ُّ, كسير أعالـ النبالء لو, َِٕ/ِْريخ اإلسالـ, لمذىبي كتأ
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ُ)ثقافتو كيفيدكف خبرتو كمنيـ: إبراىيـ بف محمد النصر آباذم, إبراىيـ محمد بف  ,(
عبداهلل بف يزداد, أبك الشيخ بف حياف, أبك القاسـ عبداهلل بف محمد بف أسد الفقيو, أبك 
سعيد عبداهلل بف محمد الرازم, أبك عمي حمد بف عبداهلل األصبياني, أحمد بف محمد 

 .(ِ)القاضي يكسؼ الميانجيبف الحسيف البصير, عمي بف عبدالعزيز بف مردؾ, 
 ثالثًا: مؤلفاتو:

 كتاب الكنى. .ُ
 فكائد الرازييف. .ِ
 .(ّ)الجرح كالتعديؿ .ّ
 الرد عمى الجيمية في مجمد كبير. .ْ
 فضائؿ اإلماـ أحمد. .ٓ
كتاب التفسير الذم يربك فيو عمى تفسير ابف جرير الطبرم كغيره مف  .ٔ
 .(ْ)المفسريف

  

                                                            

 . ِِٓ/ُ( ينظر: مقدمة محققي عمؿ الحديث, البف أبي حاتـ ُ)
, كسير أعالـ النبالء, َِٕ/ِْ, كتأريخ اإلسالـ, لمذىبي ّٗٓ/ّٓ( ينظر: تأريخ دمشؽ, البف عساكر ِ)

 .ُْٔ/ُّلو 
 : )كىك مف أجؿ الكتب المصنفة في ىذا الشأف(. ُِٔ/ُُلنياية ( قاؿ الحافظ ابف كثير في البداية كاّ)
, البداية كالنياية, البف كثير َِٕ/ِْ, كتأريخ اإلسالـ, لمذىبي ٓٓ/ِ(طبقات الحنابمة, البف أبي يعمى ْ)

ُُ/ُِٔ . 
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 املبحث الثالث: 
 والتعديل, تعسيف عله اجلسح 

 لفظة )يكتب حديثه وال حيتج به( عيد أبي حامت
 املطلب األول: 

 تعسيف عله اجلسح والتعديل
 أوًًل: الجرح لغة واصطالحًا:

: الجيـ كالراء كالحاء أصالف أحدىما الكسب, كالثاني شؽ الجرح لغة:  -1 جيرحه
نما سمي ذلؾ  ا؛ ألنَّو عمؿ الجمد, فاألكؿ قكليـ أجترح, إذا عمؿ ككسب, كا  اجتراحن

بالجكارح كىي األعضاء الككاسب, كالجكارح مف الطير كالسباع ذكات الصيد, كأما 
دَّ قكلوي( , كيقاؿ: جيرح الشاىد إذا رى ا, كاالسـ الجرحي وي بحديدة جرحن رحى اآلخر فقكليـ جى

(ُ) ,
ا: جرح الحاكـ شاىدنا, أم إذا عثر منوي ما أسقط بو عدالتو  مف كذب كمف المجاز أيضن

 .(ِ)كغيرهً 
ىك كصؼ متى التحؽ بالراكم كالشاىد سقط االعتبار الجرح اصطالًحا: -2

ّ)بقكلو, كبطؿ العمؿ بو ا )كصؼ الراكم في عدالتًو أك ضبطو بما ( , كيعرؼ أيضن
 .(ْ)يقتضي تمييف ركايتو أك تضعيفيا أك ردَّىىا(

  

                                                            

, ِٓٓ/ُكاألثر البػف األثيػر  , كالنياية في غريب الحديثُْٓ/ُ( ينظر: معجـ مقاييس الملة البف فارس ُ)
, َٔ, كالقػػامكس الفقيػػي لمػػدكتكر سػػعدم ص ٓٗ/ُكالمصػػباح المنيػػر فػػي غريػػب الشػػرح الكبيػػر لمحمػػكم 

 .ُُٓ/ُكالمعجـ الكسيط 
, كلسػػػاف العػػػرب البػػػف َُّ/ُ, كأسػػػاس البالغػػػة, لمزمخشػػػرم ّٗ( ينظػػػر: مفػػػاتيح العمػػػـك لمخػػػكارزمي ص ِ)

 .  ّّٕ/ٔض الزبيدم , كتاج العركس ألبي الفيِِْ/ِمنظكر 
 . ُِٔ/ُ( ينظر: جامع األصكؿ, البف األثير الجزرم ّ)
 . ٕ/ُ( ضكابط الجرح كالتعديؿ, لعبد العزيز بف محمد ْ)
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 ثانيًا: التعديل لغة واصطالًحا:
يٌعدؿ بتشديد العيف, كالعدؿ ما قاـ في النفكس أنَّوي  مف عىدؿالتعديل لغة:  -1

ًكـ يىٍعدؿي عىدالن كىك عاًدؿه  ـي في الحي , كالعدؿ يقاؿ (ُ)مستقيـ كىك ضد الجكر, عىدىؿ الحاًك
, كىك خالؼ الجكر كالظمـ, كرجؿ عدؿ أم (ِ)ىك: )المرض مف الناس قكلوي كحكموي(

رضيٍّ كمقنعه في الشيادة
د أك الراكم, أم نسبتو الى العدالة ككصفتوي , كىعدَّلت الشاى(ّ)

 .(ْ)بيا
كىك كصؼ متى التحؽ بالراكم, أك الشاىد اعتيبرى التعديل اصطالًحا:  -1

ا: )كصؼ الراكم في عدالتو كضبطو بما يقتىضي قبكؿ (ٓ)قكليما كأٍخذى بو , كعيٌرؼ أيضن
 .(ٔ)ركايتو(

 ثالثًا: تعريف علم الجرح والتعديل: 
عمـ يبحث فيو عف جرح كالركاة كتعديميـ, بألفاظ مخصكصة, كعف مراتب  ىك

 . (ٕ)تمؾ األلفاظ, كىذا العمـ مف فركع عمـ رجاؿ الحديث
  

                                                            

 .  َّْ/ُُ( ينظر: لساف العرب: البف منظكر ُ)
 . ِِٔ, كالمينىجد في الملة, ألبي الحسف األزدم ص ّٖ/ِ( العيف, لمخميؿ الفراىيدم ِ)
, ُٔٓ, كمجمؿ الملة, البف فارس ص َُٕٔ/ٓصحاح تاج الملة كصحاح العربية, لمفارابي ( ينظر: الّ)

 .َْٖ/ِكمعجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية لمحمكد عبد المنعـ 
, كالتكقيؼ عمى ميمات ّٔٗ/ِ( ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, ألبي العباس الحمكم ْ)

 . ٗٗالتعاريؼ, لممناكم ص: 
 . ِٔ/ُينظر: جامع األصكؿ, البف األثير الجزرم  (ٓ)
 . ٖ/ُ( ضكابط الجرح كالتعديؿ, لعبد العزيز بف محمد ٔ)
 .ِٖٓ/ُ( ينظر: كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالمتكف, لحاجي خميفة ٕ)



 

  42 

2 
 

 املطلب الثاىي: 
 قوله: )يكتب حديثه(

إفَّ معنى يكتب حديثو تطمؽ عمى ضربيف: الضرب األكؿ: مف يكتب حديثو 
 حديثو لالستشياد بو.لالحتجاج بو, كالضرب الثاني: مف يكتب 

فيك ضعيؼ؟  فإف قيؿ: كيؼ يقاؿ أف مف قيؿ في حقو ىذًه الكممة فإذا تبيَّف ىذا
الجكاب عمى ذلؾ أفَّ أصؿ ىذا االعتراض صحيح, كلكف يكتب حديثو اصطالحية ليا 
معنى عرفي عند المحدثيف, فيك مقدـ عمى المعنى الملكم ليا, فاقتصار الناقد عمى 

ر بأنَّوي يريد أف ينفي عف الراكم الترؾ, كىك عدـ صالحيتو لكتابة ىذه المفظة, ييشع
حديثو, فإذا قيؿ: إفَّ قائؿ تمؾ الكممة قد يككف مترددنا في حاؿ ذلؾ الراكم: أيصمح 
لالحتجاج أـ لالستشياد كحدهي, فعبر عف حالو بكممة يكتب حديثو؛ ألنَّو لـ يقدر عمى 

األمر كذلؾ, فإنَّو يتعيف عمى مف يستند إلى الجـز بشيء؟ الجكاب عمى ذلؾ إذا كاف 
كالـ ذلؾ الناقد األخذ باألحكط أك المتيقف, كىك أدنى المرتبتيف, فيككف أمر الركاية 
مبني عمى االحتياط كالتثبت, كمَّما يؤيد تفسير )يكتب حديثو( ىك أنَّيا كثيرنا ما ترد في 

ياننا قميمة مقركنة بكممة )صدكؽ(, كالـ الناقد مقركنة بكممة تضعيؼ أك تمييف, كتأتي أح
أك )حسف الحديث(, كلكف ال تأتي مقركنة بكممة تكثيؽ تاـ, أك ثناء عاؿو عمى ضبط 

: ىك )ثقة يكتب حديثو(, أك )يكتب حديثو كىك حجة( , (ُ)ذلؾ الراكم, فال يقاؿ مثالن
 كبالمثاؿ يتضح المقاؿ: 

ي بف أحمد بف قاؿ ابف عدم في ترجمة إبراىيـ بف ىاركف: )حدثنا عم .ُ
سميماف حدثنا أحمد بف سعد بف أبي مريـ, قاؿ سمعت يحيى بف معيف: 
يقكؿ إبراىيـ بف ىاركف: )ليس بو بأس, يكتب حديثو(, قاؿ ابف عدم 

                                                            

 . ْٖٖ/ُ, كشفاء العميؿ َِّٓ/ُ( ينظر: لساف المحدثيف ُ)
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عقبوي: )كقكؿ يحيى بف معيف يكتب حديثو معناهي أنَّوي مف جممة الضعفاء 
 .(ُ)الذيف يكتب حديثيـ(

سرائيؿ المالئي إقاؿ اإلماـ أحمد في إسماعيؿ بف خميفة العبسي أبي  .ِ
 .(ّ), كقاؿ فيو ابف حجر: )صدكؽ سيء الحفظ((ِ)الككفي: )يكتب حديثو(

كقاؿ النسائي في إبراىيـ بف عبد الرحمف السكسكي أبي إسماعيؿ الككفي:  .ّ
))ليس بذاؾ, يكتب حديثو( ْ , كقاؿ فيو ابف حجر )صدكؽ, ضعيؼ (

 .(ٓ)الحفظ(
, كقاؿ فيو (ٔ)قاؿ العجمي في أشعث بف سكار: )ضعيؼ, كىك يكتب حديثو( .ْ

 .(ٕ)ابف حجر: )ضعيؼ(
ـ البيكندم, )قد ركل عنوي  .ٓ كقاؿ أبك يعمى الخميمي في ترجمة محمد بف سالَّ

نَّما يكتب حديثو  جماعة مف العمماء مف صناعتيـ ىذا الشأف, كا 
 .(ٖ)لالعتبار(

 .(ٗ)عثمَّاف بف مرة, فقاؿ: )يكتب حديثو(أبك حاتـ الرازم كقد سئؿ عف  .ٔ

                                                            

 ( .ّٕ, ترجمة )ّْٗ/ُ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم ُ)
 . ٖٕ/ّ( تيذيب الكماؿ لممزم ِ)
 ( .َْْ, ترجمة )َُٕ( تقريب التيذيب البف حجر ص ّ)
 . ُِّ/ِ( تيذيب الكماؿ لممزم ْ)
 ( .َِْ, ترجمة )ُٗ( تقريب التيذيب البف حجر ص ٓ)
 ( .َُٓ, ترجمة )ٗٔ( تاريخ الثقات لمعجمي ص ٔ)
 ( .ِْٓ, ترجمة )ُُّ( تقريب التيذيب البف حجر ص ٕ)
 . ٕٓٗ/ّ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث, لمخميمي ٖ)
 ( .ِٕٗ, الترجمة )َُٕ/ٔ( الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ ٗ)
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تبيَّف في ضكء ما تقدَّـ أف الراكم المكصكؼ بيذًه العبارة, ىك مف جممة 
 الضعفاء, كلكف يكتب حديثو؛ لالعتبار. 

 املطلب الثاىي: 
 قوله: )ال حيتج به(

تعد ىذه المفظة مف الجرح الخفيؼ الذم يصمح مف قيؿ فيو في الشكاىد 
ا كالمتابعات,  كىي في األصؿ تعني ترؾ االحتجاج مطمقنا, سكاء أكاف صالحن

لالستشياد, أـ ال, كعندما نتحرل صنيع مف النقاد فإنَّوي يطمقيا غالبنا عمى مف يستشيد 
بو, كلكنو ليس مَّمف يحتج بو, إذنا ىي مف األلفاظ التي تتسع ألكثر مف معنى, ككاف 

تيـ مثؿ ىذه الكممات المرنة عريضة مف شأف كثير مف النقاد أف يؤثركا في عبارا
المعنى عمى ما ليس كذلؾ مف الكممات؛ ألفَّ المفظة كمَّما كانت أعـ, كاف مجاؿ الكالـ 

, كمف األمثمة عمى (ُ)أكسع, ككاف المتكمـ عف المعاني الحرجة كالمسالؾ الضيقة أبعد
 ذلؾ:

بف سعد: قاؿ في ترجمة قابكس بف أبي ظبياف: )فيو ضعؼ, ال  محمد .ُ
 .(ِ)يحتج بو(

أبك حاتـ الرازم: كقد سئؿ عف شجاع بف قيس السككني؟ فقاؿ: )ىك ليف  .ِ
الحديث, شيخ ليس بالمتيف, كال يحتج بو, إال أف عندهي عف محمد بف عمرك 

 .(ّ)بف عمقمة أحاديث صحاح(
: ذكر في ترجمة األزكر بف غالب مف أىؿ محمد بف حباف أبك حاتـ البيستي .ّ

البصرة, كقاؿ )كاف قميؿ الحديث, إال أنَّوي ركل عمى قمتو عف الثقات ما لـ 
                                                            

, كلساف َْٖ/ُ( ينظر: شفاء العميؿ بألفاظ كقكاعد الجرح كالتعديؿ ألبي الحسف مصطفى المصرم ُ)
 . َُِٗ/ُالمحدثيف لمحمد بف خمؼ سالمة 

 ( .ُِٗٓ, الترجمة )َّّ/ٔ( الطبقات الكبرل البف سعد ِ)
 ( .ُْٓٔ, الترجمة )ّٕٗ/ْ( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ّ)
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يتابع عميو مف المناكير, فكأنَّو كاف يخطئ كىك ال يعمـ, حتى صار مَّمف ال 
 .(ُ)يحتج بو إذا انفرد(

 املطلب الثالث: 
 مع لفظة )ال حيتج به(داللة اجلنع بني اللفظتني )يكتب حديثه( 

إفَّ لفظة )يكتب حديثو( مع لفظة )ال يحتج بو( يؤدياف إلى مدلكؿ كاحد, كىك 
في الشكاىد كالمتابعات, كال يحتجُّ بو إذا انفرد, فمفظة ال يحتج  أفَّ الراكم يكتب حديثو

بو العامة تفسرىا لفظة يكتب حديثو, ككذلؾ لفظة يكتب حديث العامة تفسرىا لفظة ال 
 تجُّ بو, كعمى ىذا نستخمص أفَّ الراكم يككف بمنزلة االعتبار كاالستشياد.يح

لذلؾ ينبلي لمناقؿ مف كتب الجرح كالتعديؿ أف يعمـ كيؼ ينقؿ مف كتب الجرح 
كالتعديؿ, كأف ال يختصر اختصارنا يخؿ بالمعنى, كأف ال يقتصر عمى إحدل الكممتيف 

 بعض.دكف األخرل, فكمتا الكممتيف تفسر بعضيا ال
كفي ضكء ما بحثت في كتب التراجـ لـ أجد مف جمع بيف ىذًه المفظة إال نادرنا, 
منيـ: اإلماـ يحيى بف معيف, فقد قاؿ في إبراىيـ بف إسماعيؿ بف أبي حبيبة األنصارم 

 .(ِ)األشيمي: )صالح, يكتب حديثو, كال يحتج بو(
اإلماـ أبا حاتـ الرازم قد ككذا كرد عف اإلماـ أحمد كالنسائي كالعجمي, إال أفَّ 

مف استعمميا بكثرة, كأطمقيا عمى مجمكعة مف الركاة, لذلؾ ارتأيت أف أجمع ىؤالء 
الركاة في رسالة خاصة, كما صنعت في ىذه الرسالة, كدرستيـ دراسة مقارنة؛ ليظير 
, كبياف داللتيا عند أبي حاتـ, كعمى مف أطمقيا, ككـ  لنا المرتبة الحقيقية لكؿ راكو

 طمقيا, مقارنة بأقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ.أ
  

                                                            

 ( .ُُّ, الترجمة )ُٖٕ/ُ( المجركحيف البف حباف ُ)
 . ّْ/ِ( تيذيب الكماؿ لممزم ِ)
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 املطلب اخلامظ: 
 ميصلة قوله )يكتب حديثه وال حيتج به( بني مساتب اجلسح والتعديل

كىي تعني في الجممة أفَّ الراكم يكتب حديثو؛ لمنظر فيو, كالنظر في مكافقة 
لحديثو, كليذا فحديثو غيره لوي عند االعتبار, كال يرتقي إال عند كجكد شاىد أك متابعة 

عمى االنفراد ال يحتجُّ بو, كىذا جرح؛ ألفَّ االرتقاء إنَّما يككف ألجؿ انضماـ غيرهي لوي ال 
ألجؿ حديثو فقط, كىي تمييز عمَّف ال يحتجُّ بو كال يكتب حديثو؛ ألنَّو ال يحتمؿ أف 

د, لكف يكتب يرتقي بليره؛ لشدة ضعفو ككىنو, فيقاؿ: أنَّو ال يحتج بحديثو إذا انفر 
حديثو؛ ليعتبر بو مع غيرًه, فيذا يعني أفَّ الراكم المكصكؼ بيذه العبارة ىك مف جممة 
الضعفاء, كلكف حديثو يكتب ليعتبر بو, كما بينا مف خالؿ ما ذكرنا سابقنا أفَّ أبك حاتـ 
الرازم ىك مف استعمميا بكثرة, فكانت ىذًه العبارة يعني بيا شرح حاؿ الراكم, كبياف 

رتبتو كفي األغمب تستعمؿ مقركنة مع عبارات أخرل, كقد أستعمميا أبك حاتـ مع م
عبارات التعديؿ, ككذلؾ مع عبارات التجريح, كفي العمـك المكصكؼ بيا يكتب حديثو؛ 

 لالعتبار, كال يحتج بو.
أمَّا فيما يخص منزلتيا بيف مراتب الجرح كالتعديؿ: فقد اصطمح عمماء الحديث 
عمى ألفاظ يعبركف بيا عف كصؼ الراكم مف حيث القبكؿ كالرد, ككضعكا ىذه األلفاظ 
ضمف مراتب معينة يعرؼ مف خالليا حاؿ كؿ راكو مف ركاة الحديث كىي ما يعبركف 

اد العمماء كثيرنا في تقسيـ ىذه المراتب منيـ عنيا بمراتب الجرح كالتعديؿ, فكاف اجتي
مف حصرىا في ثمانية مراتب, كمنيـ مف زاد عمى ذلؾ, ككاف أكؿ مف صنؼ كرتب 
أللفاظ الجرح كالتعديؿ ىك اإلماـ عبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم في كتابو العظيـ 

عممو مع الجرح كالتعديؿ, ككؿ مف أتى بعده كاف ليـ دكر التكضيح كاإلضافة عمى 
اعترافيـ بريادتو كبراعتو في ىذا العمؿ, كأفَّ ابف أبي حاتـ لـ ينشئ ىذا التقسيـ عف 
فراغ إنَّما عممو بعد تأمؿ دقيؽ في أقكاؿ أئمة الجرح كالتعديؿ, كما يطمقكنو مف ألفاظ 
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ُ)عمى الركاة , حيث قسـ الركاة الى أربع طبقات, ألنوي احتيج الى تبييف طبقاتيـ, (
حاالتيـ, كتبايف درجاتيـ؛ ليعرؼ مف كاف منيـ في منزلة االنتقاد كالجيبذة كمقادير 

كالتنقير كالبحث عف الرجاؿ كالمعرفة بيـ, كىؤالء ىـ مف أىؿ التزكية كالتعديؿ كالجرح, 
 فجعؿ ىذه المفظة ىي مف ضمف المرتبة الثالثة, ككاف تقسيمو عمى ما يأتي: 

ف أىؿ الثبت في الحديث كالحفظ مف كاف منيـ عدالن في نفسو م األولى:
  .كاإلتقاف فيو, ىؤالء ىـ مف أىؿ العدالة

منيـ الصدكؽ في ركايتو الكرع في دينو الثبت الذم ييـ أحياننا قد قبمو الثانية: 
ا .   الجيابذة النقاد ىذا يحتج بحديثو أيضن

كما أشعر بالقرب مف التجريح الصدكؽ الكرع الملفؿ اللالب عميو الكىـ  الثالثة:
كاللمط كالسيك كالخطأ, ىذا يكتب مف حديثو الترغيب كالترىيب كالزىد كاآلداب كال يحتج 
بحديثو في الحالؿ كالحراـ أم إذا انفرد, إنما لالعتبار فقط دكف االختبار, كذلؾ لظيكر 

 أمرىـ في عدـ الضبط .
منيـ مف قد ألصؽ نفسو بيـ كدلسيا بينيـ ممف قد ظير لمنقاد العمماء ة: الرابع

 .(ِ)بالرجاؿ منيـ الكذب, ىذا يترؾ حديثو كيطرح ركايتو, كيسقط ال يشتلؿ بو
مع إضافة  ثَـّ جاء الحافظ الذىبي فتابع التقسيـ الرباعي في مراتب التعديؿ

الرابعة عند ابف أبي حاتـ فجعميما في صيلة التكرار لمتكثيؽ كما أدمج المرتبة الثالثة ك 
المرتبة الثالثة, كرتب ألفاظ التجريح في خمس مراتب, فجعؿ ىذه المفظة ىي مف ضمف 

                                                            

 . ِّْ( ينظر: ابف أبي حاتـ كأثره في عمـك الحديث ص ُ)
, ِٖٓ/ُ, المقنع في عمـك في عمـك الحديث, البف الممقف ٔ/ُ( ينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ ِ)

 .  ُٖٗ/ُمصطمح, لمحمكد الطحاف  , كتيسيرَْْ/ُتدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم, لمسيكطي 
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, أما الحافظ ابف حجر فمـ يسرد المراتب بؿ (ُ)المرتبة الرابعة عنده مف مراتب التعديؿ
مراتب التجريح  اقتصر عمى أرفع مراتب التعديؿ كأدناىا كزاد في تمؾ المراتب, كأسكأ

, فإذا قالكا: (ِ)كأسيميا, فجعؿ تمؾ المفظة مف ضمف المرتبة السادسة مف مراتب التعديؿ
ا يكتب حديثو  ليف الحديث كتب حديثو كينظر فيو اعتبارنا, كصالح الحديث فإنوي أيضن
لالعتبار, ثَـّ جاء الحافظ السخاكم بعده الذم أفاد منوي كممف قبمو, فضـ ىذه الزيادات 

لى ست في حالتي التعديؿ كالتجريح, فكانت ىذه المفظة عندهي مف إانتيت المراتب عندهي ك 
ضمف ألفاظ المرتبة السادسة مع إضافة األلفاظ إلييا مثؿ يعتبر بو, يكتب حديثو, ما 

, فنجد أفَّ سبب اختالؼ األئمة في عدد المراتب ىك في الكاقع أف أئمة (ّ)اقرب حديثو
ا في ىذا المجاؿ كلـ يضعكا غالبنا الجرح كالتعديؿ قد  أطمقكا كثيرنا مف األلفاظ خصكصن

أماـ كؿ لفظة ما يبيف األساس الذم جعميـ يطمقكنيا عمى الراكم؛ ألنيـ لك فعمكا 
لسيمت إلحاؽ ألفاظيـ في مراتب ال يختمؼ عمييا, ليذا جاء االختالؼ بيف األئمة حتى 

ف لـ يكف كبيرنا .  كا 
  

                                                            

, كالرفع كالتكميؿ, لمكنكم ص َْٕ/ُ, كتدريب الراكم, لمسيكطي ْ/ُ( ينظر: ميزاف االعتداؿ, لمذىبيُ)
ُّٗ  . 

 . َْٕ–َْٓ/ُ, كتدريب الراكم, لمنككم ُٕٓ–ُْٕ( ينظر: نزىة النظر, البف حجر العسقالني صِ)
 .  ُٓٓرفع كالتكميؿ, لمكنكم ص , كالُُّ/ِ( ينظر: فتح المليث, لمسخاكم ّ)
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 اخلامتة
نقدـ ما يسر اهلل  -رغـ قصر المدة ككثرة المشاغؿ-البحث كالتطكاؼ  كفى نياية

مف جيد متكاضع ما نختـ بو البحث, كعمى  -جؿ كعال-تحصيمو كما مفَّ بو عمينا 
 النحك اآلتي: 

كانت في سنة خمس كتسعيف  -رحمو اهلل-اتفقت المصادر عمى أفَّ كالدتو  .5
 كمائة, في مدينة الرم.

 سنة سبع كسبعيف كمائتيف في شعباف. -رحمو اهلل-أبك حاتـ  تكفي .4
أحد أعالـ األمة اإلسالمية, كمف شيكخ  -رحمو اهلل-يعد أبك حاتـ  .4

 المحدثيف, كمف أئمة الجرح كالتعديؿ.
فيما عدا الجرح كالتعديؿ فشممت  -رحمو اهلل-تنكعت كتب أبي حاتـ  .2

 لؾ.التفسير كالفقو كالزىد كطبقات التابعيف كغير ذ
إفَّ لفظة )يكتب حديثو( مع لفظة )ال يحتٌج بو( يؤدياف إلى مدلكؿ كاحد,  .4

 كىك أفَّ الراكم يكتب حديثو في الشكاىد كالمتابعات, كال يحتجُّ بو إذا انفرد.
 قٌؿ مف جمع بيف لفظة )يكتب حديثو( كلفظة )ال يحتج بو( إال نادرنا. .4

اهلل جميعا كسدد خطانا كزادنا عممنا ينفعنا, كنفعنا بما عممنا إٌنو نعـ المكلى  كفقنا
كنعـ النصير, كصمى اهلل عمى اليادم البشير كالسراج المنير نبينا محمد صمى اهلل عميو 

 كسمـ كعمى آلو كصحابتو أجمعيف.
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 املصادز املساجع
 القرآن الكريم

الحديث, لمدكتكر رفعت فكزم عبد ابف أبي حاتـ الرازم كآثره في عمـك  .ُ
 القاىرة. ,مكتبة الخانجي المطمب,

آثار البالد كأخبار العباد, لزكريا بف محمد بف محمكد القزكيني  .ِ
 بيركت. ,دار صادر ق(,ِٖٔ)ت

اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث, ألبي يعمى الخميمي, خميؿ بف عبد اهلل  .ّ
محمد َق(, تحقيؽ: دْْٔبف أحمد بف إبراىيـ بف الخميؿ القزكيني )ت

 ق.َُْٗ, ُطالرياض,  ,مكتبة الرشد سعيد عمر إدريس,
أساس البالغة, أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد, الزمخشرم جار اهلل  .ْ

 ىػ(.ّٖٓ)ت
األعالـ, لخير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس, الزركمي  .ٓ

 ـ.ََِِ ,ُٓطدار العمـ لممالييف,  ق(,ُّٔٗالدمشقي )ت
األنساب, ألبي سعد عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني  .ٔ

ق(, تحقيؽ: عبد الرحمف بف يحيى المعممي اليماني ِٔٓالمركزم )ت
-قُِّٖ, ُطمجمس دائرة المعارؼ العثمانية, حيدر آباد,  كغيره,
 ـ.ُِٔٗ

سماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم إالبداية كالنياية, ألبي الفداء  .ٕ
دار إحياء التراث العربي,  ق(, تحقيؽ: عمي شيرم,ْٕٕالدمشقي )ت ثـ
 ـ.ُٖٖٗ-قَُْٖ, ُط
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البمداف, ألحمد بف إسحاؽ أبي يعقكب بف جعفر بف كىب بف كاضح  .ٖ
 ق.ُِِْ, ُطق(, دار الكتب العممية, بيركت, ِِٗاليعقكبي )ت بعد

البمداف: ألبي عبد اهلل أحمد بف محمد بف إسحاؽ اليمداني المعركؼ بابف  .ٗ
, ُطق(, تحقيؽ: يكسؼ اليادم, عالـ الكتب, بيركت, ّٓٔالفقيو )ت
 ـ.ُٔٗٗ-قُُْٔ

تاريخ ابف الكردم, عمر بف مظفر بف عمر بف محمد ابف أبي الفكارس,  .َُ
ار الكتب ىػ(, دْٕٗأبك حفص, زيف الديف ابف الكردم المعرم الكندم )ت

 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٕ, ُطبيركت,  ,لبناف ,العممية
تاريخ ابف يكنس المصرم, ألبي سعيد عبد الرحمف بف أحمد بف يكنس  .ُُ

 ق.ُُِْ, ُطق(, دار الكتب العممية, بيركت, ّْٕالصدفي )ت
تاريخ أصبياف, ألبي نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف  .ُِ

تحقيؽ: سيد كسركم حسف,  ق(,َّْمكسى بف ميراف األصبياني )ت
 ـ.َُٗٗ-قَُُْ, ُطبيركت,  ,دار الكتب العممية

تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ, لشمس الديف أبي عبد اهلل  .ُّ
ق(, تحقيؽ: الدكتكر ْٖٕمحمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي )ت

 ـ.ََِّ, ُطدار اللرب اإلسالمي,  بشار عكاد معركؼ,
بي الحسف أحمد بف عبداهلل بف صالح العجمي الككفي تاريخ الثقات, أل .ُْ

 ـ.ُْٖٗ-قَُْٓ ,ُطدار الباز,  ق(,ُِٔ)ت
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تاريخ بلداد, ألبي بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم  .ُٓ
دار  ق(, تحقيؽ: الدكتكر بشار عكاد معركؼ,ّْٔالخطيب البلدادم )ت

 ـ.ََِِ-قُِِْ, ُطبيركت, , اللرب اإلسالمي
تاريخ دمشؽ, ألبي القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف  .ُٔ

دار الفكر  ق(, تحقيؽ: عمرك بف غرامة العمركم,ُٕٓعساكر )ت
 ـ.ُٓٗٗ-قُُْٓلمطباعة كالنشر كالتكزيع, 

تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ, أبك سميماف محمد بف عبد اهلل بف أحمد بف  .ُٕ
ىػ(, ّٕٗلرحمف بف زبر الربعي )تربيعة بف, سميماف بف خالد بف عبد ا

, ُطالرياض,  ,تحقيؽ: د. عبد اهلل أحمد سميماف الحمد, دار العاصمة
 ىػ.َُُْ

تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم, لعبد الرحمف بف أبي بكر, جالؿ  .ُٖ
دار  ق(, تحقيؽ: أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي,ُُٗالديف السيكطي )ت

 طيبة. 
يف, عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ, أبك القاسـ التدكيف في أخبار قزك  .ُٗ

ىػ(, تحقيؽ: عزيز اهلل العطاردم, دار الكتب ِّٔالرافعي القزكيني )ت
 .ـُٕٖٗ-ىػَُْٖالعممية, 

تذكرة الحفاظ, لشمس الديف أبي عبداهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف  .َِ
 ,ُطلبناف,  ,ق( دار الكتب العممية, بيركتْٖٕقايماز الذىبي )ت

 ـ.ُٖٗٗ-قُُْٗ
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التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد, محمد بف عبد اللني بف أبي بكر بف  .ُِ
ىػ(, ِٗٔشجاع, أبك بكر, معيف الديف, ابف نقطة الحنبمي البلدادم )ت

ىػ َُْٖ ,ُطالمحقؽ: كماؿ يكسؼ الحكت, دار الكتب العممية, الطبعة: 
 ـ.ُٖٖٗ-

تيذيب التيذيب, ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر  .ِِ
, ُطق(, مطبعة دائرة المعارؼ النظامية, اليند, ِٖٓالعسقالني )ت

 ق.ُِّٔ
تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ, ليكسؼ بف عبدالرحمف بف يكسؼ, أبي  .ِّ

الحجاج, جماؿ الديف ابف زكي أبي محمد القضاعي الكمبي المزم 
بيركت, , مؤسسة الرسالة بشار عكاد معركؼ, .تحقيؽ: دق(, ِْٕ)ت
 ـ.َُٖٗ-قََُْ, ُط

التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ, لزيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ  .ِْ
بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم 

 ـ.َُٗٗ-قَُُْ, ُطالقاىرة,  ,ق(, عالـ الكتبَُُّ)ت
الحديث, ألبي حفص محمكد بف أحمد بف محمكد طحاف تيسير مصطمح  .ِٓ

 ـ.ََِْ-قُِْٓ, َُطمكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع,  النعيمي,
الثقات, لمحمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف معبد التميمي,  .ِٔ

ق(, طبع بإعانة: كزارة المعارؼ ّْٓأبي حاتـ, الدارمي, البستي )ت
: الدكتكر محمد عبد المعيد خاف مدير لمحككمة العالية اليندية, إشراؼ

دائرة المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكف اليند,  دائرة المعارؼ العثمانية,
 ـ.ُّٕٗ-قُّّٗ, ُط
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جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ, لمجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف  .ِٕ
محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير 

 التتمة تحقيؽ بشير عيكف,, ق(, تحقيؽ: عبد القادر األرناكؤطَٔٔ)ت
 .ُمكتبة الحمكاني, ط

الجرح كالتعديؿ, ألبي محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر  .ِٖ
ق(, طبعة مجمس دائرة ِّٕالتميمي, الحنظمي, الرازم ابف أبي حاتـ )ت

 ,ياء التراث العربياليند, دار إح, بحيدر آباد الدكف, المعارؼ العثمانية
 ـ.ُِٓٗ-قُُِٕ, ُبيركت, ط

السابؽ كالالحؽ في تباعد مابيف كفاة راكييف عف شيخ كاحد, ألبي بكر  .ِٗ
أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البلدادم 

دار الصميعي, الرياض,  ق(, تحقيؽ: محمد بف مطر الزىراني,ّْٔ)ت
 ـ.َََِ-قُُِْ, ِالمممكة العربية السعكدية, ط

سير أعالـ النبالء, لشمس الديف أبك عبداهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف  .َّ
ق(, تحقيؽ مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ ْٖٕقايماز الذىبي )ت

 ـ.ُٖٓٗ-قَُْٓ, ّشعيب األرناؤكط, مؤسسة الرسالة, ط
خبار مف ذىب, ألبي الفالح عبدالحي بف أحمد بف أشذرات الذىب في  .ُّ

ق(, حققو: محمكد األرناؤكط, َُٖٗمحمد ابف العماد العػكرم الحنبمي )ت
, ُبيركت, ط ,خرج أحاديثو: عبدالقادر األرناؤكط, دار ابف كثير, دمشؽ

 ـ.ُٖٔٗ-قَُْٔ
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شفاء العميؿ بألفاظ كقكاعد الجرح كالتعديؿ, ألبي الحسف مصطفى بف  .ِّ
 ـ. ُُٗٗ-قُُُْ, ُالقاىرة, ط, يؿ, مكتبة ابف تيميةسماعإ
سماعيؿ بف حماد إالصحاح تاج الملة كصحاح العربية, ألبي نصر  .ّّ

دار العمـ  ق(, تحقيؽ: أحمد عبداللفكر عطار,ّّٗالجكىرم الفارابي )ت
 ـ.ُٕٖٗ-قَُْٕ, ْبيركت, ط ,لممالييف

تحميمية(, ضكابط الجرح كالتعديؿ مع ترجمة إسرائيؿ بف يكنس )دراسة  .ّْ
 لفضيمة الشيخ الدكتكر عبدالعزيز بف محمد بف ابراىيـ العبد المطيؼ.

طبقات الحفاظ, لعبدالرحمف بف أبي بكر, جالؿ الديف السيكطي  .ّٓ
 ق.َُّْ, ُبيركت, ط ,ق(, دار الكتب العمميةُُٗ)ت

طبقات الحنابمة, ألبي الحسيف ابف أبي يعمى, محمد بف محمد  .ّٔ
 بيركت., الفقي, دار المعرفة ق(, تحقيؽ: محمد حامدِٔٓ)ت

طبقات الشافعية الكبرل, لتاج الديف عبدالكىاب بف تقي الديف السبكي  .ّٕ
عبدالفتاح محمد . محمكد محمد الطناحي, د. ق(, تحقيؽ: دُٕٕ)ت

 ق.ُُّْ, ِالحمك, ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع, ط
بالكالء, الطبقات الكبرل, ألبي عبداهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي  .ّٖ

ق(, تحقيؽ: محمد عبد َِّالبصرم, البلدادم المعركؼ بابف سعد )ت
 ـ.َُٗٗ-قَُُْ, ُبيركت, ط, القادر عطا, دار الكتب العممية

العبر في خبر مف غبر, لشمس الديف أبي عبداهلل محمد بف أحمد بف  .ّٗ
ق(, تحقيؽ: أبك ىاجر محمد السعيد ْٖٕعثماف بف قايماز الذىبي )ت

 ط..د ,بيركت, دار الكتب العممية بسيكني زغمكؿ,
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العيف, ألبي عبدالرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم  .َْ
ابراىيـ السامرائي, . ميدم المخزكمي, د. ق(, تحقيؽ: دَُٕالبصرم )ت

 دار كمكتبة اليالؿ.
فتح المليث بشرح ألفية الحديث لمعراقي, لشمس الديف أبي الخير محمد  .ُْ

محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاكم  بف عبدالرحمف بف
, ُمصر, ط, ق(, تحقيؽ: عمي حسيف عمي, مكتبة السنةَِٗ)ت

 ـ.ََِّ-قُِْْ
الفيرست, ألبي الفرج محمد بف إسحاؽ بف محمد الكراؽ البلدادم  .ِْ

براىيـ إق(, تحقيؽ: ّْٖالمعتزلي الشيعي المعركؼ بابف النديـ )ت
 ـ.ُٕٗٗ-قُُْٕ, ِبيركت, ط, رمضاف, دار المعرفة

ا, الدكتكر سعدم أبك حبيب, دار الفكر .ّْ  ,القامكس الفقيي للة كاصطالحن
 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖ ,ِطسكرية,  ,دمشؽ

ق(, ّٓٔالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ, ألبي أحمد بف عدم الجرجاني )ت .ْْ
تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد, عمي محمد معكض, شارؾ في تحقيقو: 

-قُُْٖ, ُلبناف, ط, ممية, بيركتعبدالفتاح أبك سنة, الكتب الع
 ـ.ُٕٗٗ

كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف, لمصطفى بف عبداهلل كاتب  .ْٓ
حمبي القسطنطيني المشيكر باسـ حاجي خميفة أك الحاج خميفة 

 ق.ُُْٗبلداد, , ق(, مكتبة المثنىَُٕٔ)ت
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المباب في تيذيب األنساب, ألبي الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف  .ْٔ
بف عبدالكريـ بف عبدالكاحد الشيباني الجزرم, عزالديف ابف األثير محمد 
 بيركت. ,ق(, دار صادرَّٔ)ت

لساف العرب, لمحمد بف مكـر بف عمي, أبي الفضؿ, جماؿ الديف ابف  .ْٕ
بيركت, , ق(, دار صادرُُٕمنظكر األنصارم الركيفعي اإلفريقي )ت

 ق.ُُْْ, ّط
المحدثيف القديمة كالحديثة لساف المحدثيف, معجـ يعني بشرح مصطمحات  .ْٖ

شاراتيـ كجممة مف مشكؿ عباراتيـ كغريب تراكيبيـ كنادر  كرمكزىـ كا 
 ط..د ,أساليبيـ, لمحمد خمؼ سالمة

لساف الميزاف, ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر  .ْٗ
اليند, مؤسسة , ق(, تحقيؽ: دائرة المعارؼ النظاميةِٖٓالعسقالني )ت
 ـ.ُُٕٗ-قَُّٗ, ِلبناف, ط, كعات, بيركتاألعممي لممطب

المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف, لمحمد بف حباف بف أحمد  .َٓ
بف حباف بف معاذ بف مػعبد, التميمي, أبي حاتـ الدارمي, البستي 

, ُحمب, ط, ق(, تحقيؽ: محمكد ابراىيـ زايد, دار الكعيّْٓ)ت
 ق.ُّٔٗ

فارس بف زكرياء القزكيني الرازم, أبي مجمؿ الملة البف فارس, ألحمد بف  .ُٓ
ق(, دراسة كتحقيؽ: زىير عبدالمحسف سمطاف, مؤسسة ّٓٗالحسيف )ت

 ـ.ُٖٔٗ-قَُْٔ, ِبيركت, ط, الرسالة
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المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, ألحمد بف محمد بف عمي  .ِٓ
 بيركت., ق(, المكتبة العمميةَٕٕالفيكمي ثـ الحمكم, أبك العباس )ت

البمداف, لشياب الديف أبك عبداهلل ياقكت بف عبداهلل الركمي الحمكم معجـ  .ّٓ
 ـ.ُٓٗٗ, ِق(, دار صادر, بيركت, طِٔٔ)ت

معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية, لمدكتكر محمكد عبدالرحمف  .ْٓ
عبدالمنعـ, مدرس أصكؿ الفقو بكمية الشريعة كالقانكف, جامعة األزىر, 

 دار الفضيمة.
محمد  ,حامد عبد القادر ,أحمد الزيات ,إبراىيـ مصطفىالمعجـ الكسيط,  .ٓٓ

 مجمع الملة العربية بالقاىرة, دار الدعكة. ,النجار
معجـ مقاييس الملة, ألحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم, أبي  .ٔٓ

ق(, تحقيؽ: عبدالسالـ محمد ىاركف, دار الفكر, ّٓٗالحسيف )ت
 ـ.ُٕٗٗ-قُّٗٗ

, محمد بف أح .ٕٓ مد بف يكسؼ, أبك عبد اهلل, الكاتب البمخي مفاتيح العمـك
 .ِطىػ(, إبراىيـ األبيارم, دار الكتاب العربي, ّٕٖالخكارزمي )ت

المقنع في عمـك الحديث, ألبف الممقف سراج الديف أبي حفص عمر بف  .ٖٓ
ق(, تحقيؽ: عبداهلل بف يكسؼ َْٖعمي بف أحمد الشافعي المصرم )ت

 ق.ُُّْ, ُالسعكدية, ط ,الجديع, دار فكاز لمنشر
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المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ, لجماؿ الديف أبك الفرج عبدالرحمف بف  .ٗٓ
ق(, تحقيؽ: محمد عبدالقادر عطا, ٕٗٓعمي بف محمد الجكزم )ت

-قُُِْ, ُمصطفى عبدالقادر عطا, دار الكتب العممية, بيركت, ط
 ـ.ُِٗٗ

لممقب بػ المنجد في الملة, لعمي بف الحسف الينائي األزدم, أبك الحسف ا .َٔ
ق(, تحقيؽ: دكتكر أحمد مختار عمر, دكتكر َّٗكراع النمؿ )ت

 ـ.ُٖٖٗ, ِضاحي عبدالباقي, عالـ الكتب, القاىرة, ط
ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ, لشمس الديف أبي عبداهلل محمد بف أحمد  .ُٔ

ق(, تحقيؽ: عمي محمد البجاكم, ْٖٕبف عثماف بف قاٍيماز الذىبي )ت
 ـ.ُّٔٗ-قُِّٖ, ُلبناف, ط, عة كالنشر, بيركتدار المعرفة لمطبا

نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح األثر, ألبي الفضؿ أحمد  .ِٔ
ق(, حققو عمى ِٖٓبف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني )ت

نسخة مقركءة عمى المؤلؼ كعمؽ عميو: نكر الديف عتر, مطبعة الصباح, 
 ـ.َََِ-قُُِْ, ّدمشؽ, ط

في غريب الحديث كاألثر, لمجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف  النياية .ّٔ
محمد بف محمد بف محمد ابف عبدالكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير 

محمكد  ,بيركت, تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكم, ق(, المكتبة العمميةَٔٔ)ت
 .ـُٕٗٗ-قُّٗٗ, محمد الطناحي

سماء المؤلفيف كآثار المصنفيف, إلسماعيؿ بف محمد أميف أىدية العارفيف  .ْٔ
ق(, طبع بعناية ككالة المعارؼ ُّٗٗبف مير سميـ الباباني البلدادم )ت

 .ُُٓٗ ,استانبكؿ ,الجميمة في مطبعتيا البيية
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الكافي بالكفيات, لصالح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبداهلل الصفدم  .ٓٔ
ي مصطفى, دار إحياء ق(, تحقيؽ: أحمد األرناؤكط ك تركْٕٔ)ت

 ـ.َََِ-قَُِْبيركت, , التراث
الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث, ألبي شيبة محمد بف محمد بف  .ٔٔ

 ط..د ,سكيمـ, دار الفكر العربي
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