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البحوث اإلنسانية العلمية األصيلة واملتميزة.
 .2تُنشررر البحرروث باللّغ رةِ العربيرةِ وتُصرردر اجمللررة أربعررة
أعداد يف السنةِ.
 .3تقرروم البحرروث م ر قبر خرربن اثررنن يف التخص ر
العلمي الدقيق ملوضرو البحر ويف حرا اخرتالف
مهررا يف التقيرري فرتسر إىل حمكر ثالر  ،كمررا قرروم
البح م قب خبن لغوي..

 .4شرتط يف البح ِ أن ال كون قد نُشِرَ أو قُبِ َ للنشرِ يف أيِّ جملةٍ أُخرى.
 .5شررررتط أن تكرررون البحررروث يف اختصاصرررا (العلررروم اإلسرررالمية يف مجير ر
فروعها ،والعلوم األُخرى املُتعلِّقة بالعلومِ الشرعيةِ).

 .6شرررتط يف البح ر املقرردم إىل جملتنررا فحص ر عل ر برنررام () turnitin
عل أن ال تز رد نسربة االسرتال يف البحر عر  %02علر وفرق التعليمرا

النافذة .

 .7عل الباح ِ أو الباحثن إرسا ثالث نسخ مطبوعة مر البحر ِ ،و طالر

الباح بنسخة مطبوعرة جد ردة وبقرر مردم للبحر ِ بعرد قبولر ِ للنشررِ
وتقييم م قب اخلرباء.

 .8طال الباح مبلخ

تعر في للبح باللّغتن العربيرة واإلجنليز رة ،علر أن

ال ز د عل ( )022كلمة مصادق علي ِ م قب املركرز االستشراري للرتمجرة
يف كلية الرتبية /جامعة األنبار ،م قر مدم بذلك.
 .9طب البح باحلاسوب ومبسافا منفردة وعل وجر واحرد علر أالّ ز رد
عل ( )02سطراً يف الصفحة الواحدة .
 .11ال تنشر البحوث إلّا بعد دف أجور النشر والتقو م قب الباحثن .
 .11أجور النشر ،كاآلتي:
أ -ؤخذ م الباحثن الذ حيملون لق (أستاذ) مبلر قردر )000222( :
أل ر

د نررار عراقرري للخم ر

اخلرباء .

والعشررر صررفحة األوىل مررا عرردا أجررور

ب -ؤخرذ مر البرراحثن الررذ حيملررون لقر (أسررتاذ مسرراعد) مبلر قرردر :
( )020222أل

د نار عراقي للخم

والعشر صفحة األوىل ما عدا

أجور اخلرباء.
 ؤخذ م الباحثن الذ حيملرون لقر (مردر فمرا دونر ) مبلر قردر :( )020222أل

د نار عراقي للخم

والعشر صفحة األوىل ما عدا

أجور اخلرباء.
ث -ضرراف مبل ر قرردر  )0022( :ألفرران ومخسررما ة د نررار عراقرري ع ر ك ر ِّ
صفحةٍ زا دةٍ عل اخلم

والعشر صفحة األوىل.

ج -ضاف مبل قدر  )020222( :ألر

د نرار عراقري ،عر أجرور اخلررباء

(للبحوث الشرعية والعلوم املتصلة هبا).
ح -ررت اسررتالم مبلر مقرردم ررود يف اجمللررة قرردر  )0000222( :ألر

د نررار

عراقي كتأمينا  ،م ك ِّ باح ٍ (م ضمنها أجرور اخلررباء املُشرار هلرا
يف أعال ) ،و ت احتساب التكالي
اجمللة.

النها ية للنشر بعرد نشرر البحر يف

خ -يف حالررة سررح البح ر م ر قِبَ ر الباح ر بعررد ارسررا البح ر إىل
اخلرررباء ،عرراد املبلر الررذي مت اسررتالم مر الباحر ِ وخيصر منر أجررور
اخلرباء فقط.
د -زود الباح مبستلة م حبث ِ.
ذ -تحم ر الباحرر املسررؤولية القانونيررة الكاملررة يف حالررة االعتررداء علرر
احلقوق الفكر ة لآلخر .

 .12البحوث املنشورة ال متث رأي اجمللة ،وإنّما متث رأي أصحاهبا فقط.
 .13ال تعاد مسودا البحوث إىل أصحاهبا سواء أنشر البح أم مل نشر.
 .14إعداد الصفحة :أعل وأسف ( )0س مييناً و سراراً ()0سر حجر الورقرة
( )B5كترر البحرر علرر
الصفحا .

وجرر ٍ واحرردٍ (صررفحة) مرر الورقررة وترررق

 .15تكت احلروف العربية باخلط (.)Simplified Arabic
 .16كتر علر الصررفحة األوىل فقررط مر البحر عبررارة (جملررة جامعررة األنبررار
للعلوم اإلسالمية)أعل مين الصفحة  ،و كون حتترها خرط مر ميرن إىل سرار
الصفحة ( 00اسود عر ض).
 .17كون عنوان البح الر ي

باحلج ( )01اسود عر ض وسط الصفحة.

 .18تكتر ر أمسررراء البررراحثن وعناو نررره بررراحلج ( )00اسرررود عرررر ض وسرررط
الصفحة
 .19كررون تسلسر الكتابررة للبحر علر النحررو اآلترري :عنرروان البحر الررر ي ،
أمسرراء البرراحثن وعنوانرراهت  ،ملخ ر

البح ر ب راللغتن العربيررة واإلنكليز ررة،

املقدمة ،املباح أو املطال  ،اخلامتة ،ث قا مة املصادر واملراج .
 .21تكت العنوانا األولية( :املقدمة ،املباح أو املطال ،اخلامتة ،اهلروام،،
املصادر) باحلج ( )00أسود عر ض وسط الصفحة.
 .21تكت العنوانا الثانو ة باحلج ( )00اسود عر ض مين الصفحة.
 .22كتر مررن البحر برراحلج ( )01مر ضرربط الصررفحة وترررت مسررافة باد ررة
(0س ) للسطر األو فقط لك فقرة م املن.

 .23توض اهلوام ،يف نف

الصفحة م من البح

و كون حجر اخلرط ()00

و كررون رقرر اهلررام ،بررن قوسررن علرر الشررك الترراي ( )0و كررون ترررقي
اهلوام ،لك صفحة عل حدة.
 .24كرررون ترتيرر املصرررادر حبسرر احلرررروف العربيرررة و كرررون ترقيمهرررا تلقا ير راً
باستخدام التنسيق الذي كون في الرق م نقطة فقط.
 .25وض بن ك فقرة وأخرى مسافة ( 02س ) (عنوان البح الر ي
الباحثن وعنواناهت ).
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ملدص باللغة العربية

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى نبينا محمد وعمى صحبو الغر الميامين ومن سار عمى
 فالناظر في كتب التراجم يجد الدقة في التحري عن أحوال الرجال وسبر المرويات،نيجو إلى يوم الدين
ً وكذلك بيان حاليم جرحا،والبحث عن دقائق األمور التي من شأنيا تحقيق العدالة والضبط لحفظ الراوي
 وألجل ذلك كان لعمماء الجرح والتعديل، وىذا خير دليل عمى حفظ السنة النبوية من الوضع والكذب،ًوتعديال
 الذي نجح، تقريب التيذيب: الدور البارز في بيان أحوال الرجال ومنيم اإلمام ابن حجر رحمو اهلل في كتابو
 لذلك، فصارت مرجعاً لمدارسين في الحكم عمى الرجال،في تمخيص مقوالت النقاد السابقين بعبارة وجيزة
اخترت بحثي الموسوم (ليس بالقوي عند الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب دراسة مقارنة) حاولت
. ومدى موافقة ىذه الشروط لمن وصفو ابن حجر بيا،فيو بيان شروط ىذه المرتبة

 دراسة مقارنة، الحافظ ابن حجر، ليس بالقوي: الكممات المفتاحية
IT IS NOT STRONG BY AL-HAFIDH IBN HAJAR IN HIS BOOK THE
APPROACH OF REFINEMENT. A COMPARATIVE STUDY
Ass.Prof. Dr. Mohamed K. Abed

Summary
Praise be to God, Lord of the worlds, and prayers and peace be upon
our Prophet Muhammad and his companions of deceitful and those who
followed his approach to the Day of Judgment. The viewer in the books of
translations finds accuracy in investigating the conditions of men and
probing narratives and searching for the minutes of matters that would
achieve justice and discipline to protect the narrator, as well as showing
their condition Wound and amendment, and this is the best evidence for
keeping the Prophet’s Sunnah from the situation and lying. For that reason,
the scholars of wound and amendment had a prominent role in explaining
the conditions of men, including Imam Ibn Hajar, may God have mercy on
him in his book: The Approach of Refinement, which succeeded in
summarizing the statements of former critics in a short phrase, and became
a reference For students in a To judge men, therefore I chose my research
tagged (not strong by al-Hafiz Ibn Hajar in his book The Approach of
Refinement, a comparative study) in which I tried to explain the conditions
of this rank, and the extent to which these conditions correspond to those
described by Ibn Hajar.
Key words: not strong, Al-Hafidh Ibn Hajar, a comparative study
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املقدمة

الحمد ِ
ورسموِ ،
ِ
هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى ِ
سيدنا محمد
خاتم أنبيائو

وآلو الطاىرين وصحابتو أجمعين ،ورحمة ِ
ِ
اهلل ومغفرتو لمتابعين وتابعييم بإحسان إلى
يوم الدين ...وبعد:

فإن التشدد في قبول األخبار والتقصي في أحوال الرجال ،وعني نقاد الحديث
ببيان مراتبيم جرحاً وتعديالً ،قد بمغت ىذه الجيود درجة عالية من الدقة والضبط عند
الحافظ المزي رحمو اهلل في كتابو الشيير (تيذيب الكمال) ،وكذلك ابن حجر في كتابو
(التقريب) الذي نجح في تمخيص مقوالت النقاد السابقين بعبارة وجيزة ،فصارت مرجعاً
لمدارسين في الحكم عمى الرجال ،وما لفت نظري أن الحافظ ابن حجر رحمو اهلل قد
عرف بمراتب الرواة ،إال أنو أىمل مرتبة (ليس بالقوي) ،مع أنو ذكرىا في كتابو اثنتا
عشرة مرة إحداىا لمتمييز.

لذلك ارتأيت دراسة ىذه المرتبة في ىذا البحث الموسوم (ليس بالقوي عند
الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب دراسة مقارنة) ،حاولت فييا بيان شروط ىذه
المرتبة ،ومدى موافقة ىذه الشروط لمن وصفو ابن حجر بيا .ومن خالل تتبعي
لمموضوع لم أجد من الدراسات السابقة التي بينت ىذه المرتبة عند ابن حجر من بحوث
أو رسائل بشكل دقيق ،ويتمخص المنيج الذي سرت عميو في ىذا البحث كاآلتي:
لم أعرف بحياة اإلمام ابن حجر رحمو اهلل لعدم إثقال البحث فالمعروف ال
عالم جميل وفي غنى عن التعريف ،ثم ذكرت مقوالت ابن حجر في ترجمة
ّ
يعرف فيو ٌ
الموصوفين بـ(ليس بالقوي) ،ثم استقصيت كالم نقاد الحديث في الراوي ،وخمصت منيا
ببيان موافقة الوصف لمموصوف .وزدت عمى تراجم ابن حجر بعض العبارات

ِ
استخدميا في المحدثين الذين
التوضيحية ،واستعضت باالسم الصريح عن الرموز التي
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خرجوا لمراوي ،كما أتممت ذكر سنة الوفاة ،وكما حرصت عمى ذكر أول من وصف
ّ
الراوي بأنو ليس بالقوي ،ثم حرصت عمى نقل أقوال نقاد الحديث من كتبيم ،وفي حال

عدم ورود النص عندىم أشرت إلى ذلك.
أرجأت ذكر بطاقات الكتب إلى فيرست المصادر والمراجع لعدم اثقال اليوامش
ولكثرة المصادر التي رجعت إلييا تمشًيا مع محدودية حجم البحث.

واقتضت خطة البحث أن أقسميا بعد ىذه المقدمة ،عمى مبحثين:

المبحث األول :التعريف بمصطمح ليس بالقوي.
المبحث الثاني :من قال عنو ابن حجر ليس بالقوي.
ثم خاتمة البحث التي لخصت فييا أىم النتائج والمقترحات.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

ٕٜٙ
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املبحح األول:

مصطلح ليس بالقىي
واأللفاظ ذات الصلة ومراتب اجلرح عيد ابً حجر

املطلب األول:

مصطلح ليس بالقىي

إن مصطمح (ليس بالقوي) يشير في داللتو عمى العموم إلى ضعف الراوي ،وأنو
دون منزلة الصدوق ،وفوق منزلة الضعيف ،فيو متوسط الحال ،وممن صرح بيذا ابن
أبي حاتم بقولو" :واذا قالوا :ليس بقوي فيو بمنزلة األولى ،أي :بمنزلة لين الحديث في
كتبة حديثو إال أنو دونو"(ٔ).

املطلب الجاىي:

األلفاظ ذات الصلة

 -1ليس بقوي :ذىب المعممي إلى التفريق بينيما بقولو" :وبين العبارتين فرق
ال أراه يخفى عمى األستاذ وال عمى العارف بالعربية ،فكممة (ليس بقوي) تنفي القوة
مطمقاً وان لم تثبت الضعف مطمقاً ،و(ليس بالقوي) تنفي الدرجة الكاممة من القوة،
والنسائي يراعي ىذا الفرق فقد قال ىذه الكممة في جماعة أقوياء"(ٕ).
وما ادعاه من تفريق النسائي ليس صواباً ،إن قصد أن النسائي استخدم كال
العبارتين ،فالنسائي لم يستخدم إال عبارة (ليس بالقوي)(ٖ) ،وىذا ال يدل عمى التفريق
أيضا بقولو " :نعم ىناك فرق بين ىذه
بينيما ،وذىب الوادعي إلى التفريق بينيما ً
العبارات ،فيي تتفاوت( ،ليس بالثقة) ،أي :الثقة العالي الرفيع ،و(ليس بالقوي) كذلك،
بقوي) أدنى ،والذي يظير من
و(ليس بالثقة) و(ليس بالقوي) أعمى و(ليس بثقة) و(ليس ّ
(ٔ) الجرح والتعديل.ٖٚ/ٕ :
(ٕ) التنكيل.ٕٗٗ/ٔ :
(ٖ) ذكر النسائي ىذه العبارة في كتابو الضعفاء والمتروكون (٘ )ٙمرة .
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بمنزلة (ليس بثقة) ،و(ليس بالقوي)
قوليم( :ليس بالثقة) أنو يكون
ً
مردودا ،لكن ليس ْ

بقوي) الظاىر أن كمييما يصمح في الشواىد والمتابعات ،لكن (ليس بالقوي)
و(ليس
ّ
أرفع ،فالضعف يتفاوت كما أن التعديل يتفاوت"(ٔ).
وىذا الفرق قد يتضح من حيث المغة ،إال أنو لم يتضح في أقوال نقاد الحديث،
إذ استخدم أحدىما محل اآلخر ،من ذلك قول أبي زرعة في خالد بن إلياس ،قال" :ليس
بالقوي"(ٕ) ،في حين روى ابن أبي حاتم قولو بمفظ" :سئل أبو زرعة عن خالد بن إلياس،
فقال :ليس بقوي ضعيف"(ٖ) .وسئل أبو زرعة عن مصعب" :قمت :مصعب بن ثابت؟
قال" :ليس بالقوي"(ٗ).
والشواىد عمى ىذا كثيرة عندىما ،ومن الشواىد عند غيرىما:
 قول البخاري" :مات عمر بن حفص أبو حفص العبدي ،يقال :بعدالمائتين ،وليس بالقوي"(٘).
وفي موضع آخر قال" :عمر بن حفص ،أبو حفص ،العبدي .وليس بقوي.
ويقال :مات بعد المئتين"(.)ٙ
 وقال ابن عدي" :سمعت ابن حماد يقول :قال السعدي :ش ْعبة مولى ابنعباس ليس بقوي.

(ٔ) المقترح.ٜٖ :
(ٕ) الضعفاء ألبي زرعة.ٗٚٚ/ٕ :
(ٖ) الجرح والتعديل.ٖٕٔ/ٖ :
(ٗ) الضعفاء ألبي زرعة.٘ٗٔ/ٕ :
(٘) التاريخ األوسط.ٕٜ٘/ٕ :
( )ٙالتاريخ الكبير.ٔ٘ٓ/ٙ :

ٕٜٛ
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 وقال النسائِي ،)ٔ(" :فيما أخبرني محمد بن العباس ،عنو :ش ْعبة مولى ابنعباس ليس بالقوي"(ٕ).
 -2ليس هو بذاك القوي :ذكر ذلك ابن معين(ٖ).
 -3ليس بالقوي عندهم :ذكر ذلك البخاري(ٗ).
 -4لم يكن بالقوي :ذكر ذلك ابن سعد(٘) ،وابن المديني(،)ٙ

املطلب الجالح:

اقرتاٌ املصطلح بغريه مً املصطلحات

يتضح مفيوم مصطمح (ليس بالقوي) عند وروده مقترناً بألفاظ منيا:
 -1ليس بذاك :اقترن ىذا االصطالح بمصطمح (ليس بالقوي) عند عدد من

المحدثين ،منيم :سأل عبد اهلل أباه اإلمام أحمد عن " ِىشام ْبن حجير ،فقال :ليس

بالقوي .قمت :ىو ضعيف؟ قال :ليس بذاك"( ،)ٚوقال النسائي في إبراىيم بن عبد
الرحمن السكسكي" :ليس بذاك القوي"( ،)ٛوكذا قال في عبد األّعمى بن عامر(.)ٜ

(ٔ) ينظر :قولو في الضعفاء والمتروكون.٘ٙ :
(ٕ) الكامل في ضعفاء الرجال.ٖٛ/٘ :
(ٖ) تاريخ ابن معين برواية ابن محرز.ٕٚ ،ٚٓ ،ٙٛ/ٔ :
(ٗ) التاريخ األوسطٙٗ ،ٕٓ/ٕ :؛ التاريخ الكبير ٜ٘/ٗ ،ٕٗ/ٗ ،ٖٔ٘/ٖ :وغيرىا من المواضع؛ الضعفاء
الصغير ٕٚ ،ٚٔ ،٘ٗ :وغيرىا من المواضع.
(٘) الطبقات الكبرى.ٕٖٔ/ٚ :
( )ٙسؤاالت ابن أبي شيبة ،ٜٔٙ ،ٕٔٓ ،ٗٛ :وغيرىا.
( )ٚالعمل ومعرفة الرجالٖٛ٘/ٔ :؛ الكامل في ضعفاء الرجال.ٗٔٗ/ٛ :
( )ٛالضعفاء والمتروكون.ٖٔ :
( )ٜينظر :المصدر نفسو.ٜٙ :

ٕٜٜ
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 -2شيخ" :قيل ألبي زرعة :بريد بن عبد اهلل بن أبي بردة؟ قال :شيخ ،ليس
(ٔ)
أيضا عن بكر بن الحكم التميمي اليربوعي أبي بشر المزلق صاحب
بالقوي"  ،وقال ً
ّ

البصري ،قال عنو" :شيخ ،ليس بالقوي"(ٕ).

 -3يكتب حديثه :اقترن ىذا المصطمح بمصطمح (ليس بالقوي) ،من ذلك:
ضعيف ،ليس بالقوي ،ونحن
ما قالو ابن المديني في محمد ابن أخي الزىري" :
ٌ

نكتب حديثو"(ٖ).

وقال الدارقطني في شبل بن العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرفي" :ليس
بالقوي ،ويخرج حديثو"(ٗ) .وأكثر أبو حاتم من قولو( :ليس بقوي) كما في إسماعيل بن
مياجر" :ليس بقوي ،يكتب حديثو"(٘) .وقال في الحسين بن ميمون الخندقي" :ليس بقوي
بقوي الحديث يكتب حديثو"(.)ٙ
وقال في حماد بن واقد" :ليس بقوي ،لين الحديث يكتب حديثو عمى
االعتبار"( ،)ٚوقولو في جسام بن مصك" :ليس بقوي ،يكتب حديثو"(.)ٛ
وقال الذىبي" :وباالستقراء إذا قال أبو حاتم( :ليس بالقوي) يريد بيا أن ىذا
الثبت"(.)ٜ
الشيخ لم يبمغ درجة القوي ْ
(ٔ) الضعفاء ألبي زرعة.ٖٙٔ/ٕ :
(ٕ) المصدر نفسو.ٜٚٛ/ٖ :
(ٖ) سؤاالت ابن أبي شيبة.ٕٖٔ :
(ٗ) سؤاالت البرقاني لمدارقطني.ٖٙ :
(٘) الجرح والتعديل.ٖٔ٘/ٕ :
( )ٙالمصدر نفسو.ٙ٘/ٖ :
( )ٚالمصدر نفسو.ٔ٘ٓ/ٖ :
( )ٛالمصدر نفسو.ٖٔٚ/ٖ :
( )ٜالموقظة.ٖٛ :

ٖٓٓ
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 –4يعتبر به :اقترنت ىذه العبارة بعبارة (ليس بقوي) ،كما في قول الدارقطني في
روح بن القاسم بن عبيد" :ليس بالقوي يعتبر بو"(ٔ) ،وقولو في أبي خمف موسى بن
خمف" :ليس بالقوي ،يعتبر بو"(ٕ) ،وىذه العبارة تشير كما تشير عبارة (يكتب حديثو) إلى
إلى أن الراوي ليس ضعيفاً أو مطرحاً ،بل يعتبر بحديثو وال يحتج بو.
 –5متوسط الحال :من شواىد اقترانو بعبارة (ليس بقوي) ،ما قالو الدارقطني في
سعيد بن يحيى الحميري" :متوسط الحال ،ليس بالقوي"(ٖ).
 -6لين الحديث :من شواىد اقترانو بمصطمح (ليس بالقوي) :قول أبي حاتم في
طمحة بن عمرو الحضرمي المكي" :ليس بالقوي لين الحديث عندىم"(ٗ).
 -7منكر الحديث :وردت ىذه العبارة في وصف بعض من وصف بأنو (ليس
بالقوي) ،وىي تخالف ما ذكر سابقا من أقوال النقاد ،من ذلك:
قول أبي زرعة في إسحاق بن إبراىيم بن سعيد الصواف المدني ،وقيل المزني،
مولى مزينة " :منكر الحديث ليس بقوي"(٘).
وقال أبو حاتم في سميمان الخزاعي المدينى" :منكر الحديث ليس بقوي"( ،)ٙوقال
وقال في الفضل بن عيسى الرقاشى " :منكر الحديث ليس بقوي"(.)ٚ

(ٔ) سؤاالت البرقاني لمدارقطني.ٜ٘ :
(ٕ) المصدر نفسو.ٙٚ :
(ٖ) سؤاالت الحاكم لمدارقطنئٕٙ :؛ تاريخ بغداد.ٔٓٚ/ٔٓ :
(ٗ) الجرح والتعديل.ٗٚٛ/ٗ :
(٘) الضعفاء ألبي زرعة.ٜٚٗ/ٖ :
( )ٙالجرح والتعديل.ٜٔٗ/ٗ :
( )ٚالمصدر نفسو.ٙٗ/ٚ :
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ونقل ابن أبي حاتم عن ابن نمير(ٔ) ،قولو" :سعيد بن بشير منكر الحديث ليس
بشيء ليس بقوي الحديث ،يروي عن قتادة المنكرات"(ٕ).
وقال أبو حاتم في إبراىيم بن أبي حبيبة ،قال" "شيخ ليس بقوي يكتب حديثو وال
يحتج بو ،منكر الحديث دون إبراىيم بن إسماعيل بن مجمع"(ٖ) ،وقول أبي حاتم في
إبراىيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة األشيمي األنصاري" :شيخ ليس بقوي ،يكتب حديثو
وال يحتج بو ،منكر الحديث"(ٗ).
ويبدو مما تقدم أن لكل ناقد من نقاد الحديث مفيومو الخاص ليذا المصطمح،
ومع ذلك فقد سمكوا مسمكين في توظيف ىذا المصطمح ،وىما:
المسلك األول :إن عبارة (ليس بالقوي) يراد منيا تميين ىين في الحكم عمى
الراوي(٘) .حيث قال الذىبي" :وقد قيل في جماعات( :ليس بالقوي) واحتج بو ،وىذا
عدة( :ليس بالقوي) ويخرج ليم في كتابو .قال :قولنا( :ليس بالقوي)
النسائي قد قال في ّ
ليس بجرح م ْف ِسد"(.)ٙ

اليمداني الخارفي ،من حفاظ الحديث .من أىل الكوفة،
(ٔ) ىو محمد بن عبد اهلل بن نمير ،أبو عبد الرحمن
ّ
سمع أباه وأبا معاوية .روى عنو البخاري ومسمم وآخرون .لقبو درة العراق ،ثقة حافظ فاضل من الطبقة
العاشرة (تٖٕٗىـ) .ينظر :التاريخ األوسطٖٙٗ/ٕ :؛ التاريخ الكبيرٔٗٗ/ٔ :؛ الكاشفٜٔٔ/ٕ :؛
تقريب التيذيب.ٜٗٓ/ٕ :
(ٕ) المصدر نفسو.ٖٕٕ-ٖٕٔ/ٔ :
(ٖ) الجرح والتعديل.ٖٛ/ٕ :
(ٗ) المصدر نفسو.ٖٛ/ٕ :
(٘) ينظر :فتح الباري.ٖٜٚ/ٔ :
( )ٙالموقظة.ٕٛ :
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ومن قيمت فيو ىذه العبارة" :يعني ّأنو محتج بو لكن ليس كغيره من الثقات،

الّذين يحتمل تفردىم ،ويقوون عمى الرواية بانفرادىم ،فميس ىذا بجرح يسقط عدالة

قويو وىو صنيع اإلمام البخاري"(ٔ).
الراوي ،ولكن ال ي ّ
خرج لو في الصحيح إالّ بما ي ّ
أن من قيل فيو ىذا االصطالح فيكتب
وعمى العوم فيذا االتجاه يشير إلى ّ

حديثو ويعتبر بو وال يحتج بو لذاتو.

المسلك الثاني :وىو الذي اقترن بوصف النكارة كما تقدم في الفقرة السابعة،
فيو يشير إلى ضعف الراوي ،وعدم االعتبار بحديثو ،إال أن ىذا لم يمنع من كتابة
أيضا ،وقال الذىبي " :والبخاري
حديثو ،وعمى ىذا فال يخرج عن نطاق المسمك األول ً

قد يطمق عمى الشيخ( :ليس بالقوي) ،ويريد أنو :ضعيف"(ٕ).

وعمى الرغم من الخالف في ألفاظ نقاد الحديث ،إال أن تباين ىذه األلفاظ في
عموميا ال تخرج الراوي عن دائرة الثقة ،أو ال تدخمو في دائرة الضعف ،وعبر عن ىذا
الذىبي بقولو " :وقد يكون نفس اإلمام فيما وافق مذىبو أو في حال شيخو ألطف منو
فيما كان بخالف ذلك ،والعصمة لألنبياء والصديقين وحكام القسط ،ولكن ىذا الدين
مؤيد محفوظ من اهلل تعالى ،لم يجتمع عمماؤه عمى ضاللة ،ال عمدا وال خطأ ،فال
يجتمع اثنان عمى توثيق ضعيف ،وال عمى تضعيف ثقة ،وانما يقع اختالفيم في مراتب
القوة أو مراتب الضعف ،والحاكم منيم يتكمم بحسب اجتياده وقوة معارفو ،فإن قدر
خطؤه في نقده فمو أجر واحد ،واهلل الموفق"(ٖ).

(ٔ) الشرح والتعميل أللفاظ الجرح والتعديل :يوسف محمد صديق ،ص.ٔٓٚ
(ٕ) الموقظة.ٖٛ :
(ٖ) الموقظة.ٛٗ :
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املطلب الرابع:

مرتبة (ليس بالقىي) عيد ابً حجر

لم يذكر اإلمام ابن حجر رحمو اهلل (ليس بالقوي) في مراتب الجرح ،وىي
عنده(ٔ):
المرتبة األولى :من روى عنو واحد فأكثر ،ولم يوثق ،وأشار إليو بـ(مستور) أو
(مجيول الحال).
المرتبة الثانية :من ال يوجد توثيق فيو لمعتبر ،واطالق الضعف وجد فيو ،ولم
يفسر واإلشارة إليو بمفظ (ضعيف).
المرتبة الثالثة :من لم يرو غير واحد عنو ،وغير موثق ،وأشير إليو بكممة
(مجيول).
المرتبة الرابعة :من لم يوثق مطمقا ،وضعف بقادح ،وأشاروا إليو (بمتروك) أو
(متروك الحديث) أو (واىي الحديث) أو (ساقط).
المرتبة الخامسة :المتيم بالكذب أو فالن كذاب أو كان يرمى بالكذب.
المرتبة السادسة :من أطمق عميو اسم الكذب أو الوضع ،فالن كذاب أو كان
يكذب.

(ٔ) ينظر :تقريب التيذيب.ٕٖ :
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املبحح الجاىي:

مً قال عيه ابً حجر ليس بالقىي

وصف ابن حجر اثني عشر راويا بيذا الوصف ،أحدىا ذكره لمتمييز ،وفيما
يأتي أقوال ابن حجر ومقابمتيا مع أقوال نقاد الحديث:

 -1أحمد بن عيسى التنيسي المصري:
ذكره ابن حجر لمتمييز ،وقال ":ليس بالقوي ،من الطبقة الحادية عشرة توفى سنة
(ٖٕٚه) تمييز"(ٔ).
ذكره بيذا الوصف الدارقطني(ٕ) .ووصفو ابن يونس بأنو "كان مضطرب الحديث
جداً"(ٖ) .وقال ابن حبان" :يروي عن المجاىيل األشياء المناكير وعن المشاىير األشياء
المقموبة ال يجوز عندي االحتجاج بما انفرد بو من األخبار"(ٗ) ،وبنحوه قال ابن
عدي(٘) ،وقال عنو ابن القيسراني" :كذاب"(.)ٙ
وقال الذىبي" :عن ابن وىب ثقة ،كذبو ابن معين فأسرف ،وأشار أبو حاتم إلى
ضعفو ،وقال :ال بأس بو "()ٚ؛ وقال عنو ايضا" :تالف"(.)ٛ

(ٔ) تقريب التيذيب.ٖٛ :
(ٕ) الضعفاء والمتروكونٕٕ٘ :؛ سؤاالت السممي.ٕٔٛ :
(ٖ) تاريخ ابن يونس.ٜٔ/ٔ :
(ٗ) كتاب المجروحين.ٔٗٙ/ٔ :
(٘) ينظر :الكامل في ضعفاء الرجال.ٖٔٗ/ٔ :
( )ٙتذكرة الحفاظٜٔ٘ :؛ معرفة التذكرة.ٕٔٗ :
( )ٚالمغني في الضعفاء.٘ٔ/ٔ :
( )ٛالميذب في اختصار السنن الكبرى.ٕٖٕٚ/٘ :
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ومن األخبار التي انفرد بيا ما رواه ابن حبان عنو" :عن وائمة بن األسقع عن
النبي  قال األمناء عند اهلل ثالثة :أنا ،وجبريل ،ومعاوية"(ٔ).
الخالصة :من ىذا يتبين أن وصف التنيسي بأنو ليس بقوي ،غير مناسب ،فيو
ضعيف ،ومتيم بوضع األحاديث ،لذا وصف بالكذب.

 -2بريدة بن سفيان األسلمي المدني:
قال ابن حجر" :ليس بالقوي ،من الطبقة السادسة .أخرج لو النسائي"(ٕ) ،ذكره
بيذا الوصف ،أي( :ليس بالقوي) :النسائي(ٖ).
وسأل عبد اهلل بن أحمد أباه عن بريدة بن سفيان كيف حديثو؟ فقال" :لو
بمية"(ٗ) .وقال عنو البخاري" :فيو نظر"(٘) .وقال الجوزجاني" :رديء المذىب"( .)ٙوقال
وقال عنو أبو حاتم" :ضعيف الحديث"( .)ٚوقال ابن عدي" :ليس كبير رواية ،وعامة
حديثو يرويو بن إسحاق ،ولم أر لو شيئاً منك اًر جداً"( .)ٛوقال عنو الدارقطني:
"متروك"(.)ٜ
الخالصة :من ىذا يتبين أن وصفو ليس بالقوي يوافق حالو ،وأفضل ما قيل فيو
ىو قول ابن عدي" :ولم أر لو شيئاً منك اًر جداً".
(ٔ) كتاب المجروحين.ٔٗٙ/ٔ :
(ٕ) تقريب التيذيب.ٕٔٔ :
(ٖ) الضعفاء والمتروكون.ٕ٘ :
(ٗ) العمل ومعرفة الرجالٗٗ/ٕ :؛ الضعفاء الكبير.ٔٙٗ/ٔ :
(٘) التاريخ الكبير.ٔٗٔ/ٕ :
( )ٙأحوال الرجال.ٕٕٔ :
( )ٚالجرح والتعديل.ٕٗٗ/ٕ :
( )ٛالكامل في ضعفاء الرجال.ٕٗٗ/ٕ :
( )ٜالضعفاء والمتروكون.ٕٙٓ/ٔ :
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 –3جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب الفزاري ثم السمري:
قال ابن حجر" :ليس بالقوي ،من الطبقة السادسة .أخرج لو أبو داود"(ٔ).
قال مغمطاي" :وقال ابن عبد البر(ٕ) :ليس بالقوي"(ٖ) .وقال عنو ابن عبد
الحق :ليس بالقوي(ٗ) .ذكره أغمب المحدثين من دون جرح أو تعديل ،منيم :البخاري(٘)،
البخاري(٘) ،وابن أبي حاتم( ،)ٙوالمزي( ،)ٚوالذىبي في موضع(.)ٛ
وذكره ابن حبان في الثقات( .)ٜوقال عنو ابن حزم :مجيول الحال(ٓٔ).وقال ابن
الجوزي :ما عممت فيو طعنا(ٔٔ) .وقال ابن القطان :إنو مجيول الحال(ٕٔ) .وقال عنو
ابن سيد الناس" :مستور الحال"(ٖٔ).
وقال الذىبي عن سند فيو جعفر" :وبكل حال ىذا إسناد مظمم ال ينيض
بحكم"(ٗٔ).
(ٔ) تقريب التيذيب.ٔٗٓ :
(ٕ) لم أقف عمى قول ابن عبد البر في كتبو المتوافرة.
(ٖ) إكمال تيذيب الكمال.ٕٔٛ/ٖ :
(ٗ) ينظر :األحكام الوسطى.ٕٚٓ/ٔ :
(٘) ينظر :التاريخ الكبير.ٜٕٔ/ٕ :
( )ٙينظر :الجرح والتعديل.ٗٛٔ/ٕ :
( )ٚينظر :تيذيب الكمال.ٗٔ/٘ :
( )ٛينظر :الكاشف.ٕٜٗ/ٔ :
( )ٜالثقات.ٖٔٚ/ٙ :
(ٓٔ) ينظر :المحمى.ٗٓ/ٗ :
(ٔٔ) الضعفاء والمتروكون.ٕ٘/ٕ :
(ٕٔ) ينظر :بيان الوىم واإلييام.ٖٔٛ/٘ :
(ٖٔ) النفح الشذي.ٕٖٛ/ٗ :
(ٗٔ) ميزان االعتدال.ٗٓٛ/ٔ :
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الخالصة :من ىذا يتبين أن وصفو بأنو ليس بالقوي يوافق حالو ،فيو متردد بين
كونو ثقة وبين كونو مجيول الحال ،لذلك قال الذىبي عن إسناد فيو جعفر "وقد جيد
المحدثون فييم جيدىم"(ٔ).

 –4سلم بن زرير العطاردي:
قال ابن حجر" :أبو بشر البصري ،وثقو أبو حاتم ،وقال النسائي :ليس بالقوي،
من الطبقة السادسة مات في حدود (ٓٔٙه) أخرج لو الشيخان والنسائي"(ٕ).
وصفو النسائي بأنو (ليس بالقوي)(ٖ) .وينسب الذىبي ىذا ألبي حاتم(ٗ) .وضعفو
وضعفو ابن معين(٘) ،والبمخي( ،)ٙوابن شاىين( .)ٚوسكت عنو البخاري( ،)ٛومسمم(.)ٜ
ومسمم( .)ٜووثقو العجمي(ٓٔ) ،وأبو حاتم ،وقال فيو "ثقة ما بو بأس"(ٔٔ) ،أما ابن حبان،
فقد وثقة تارة(ٕٔ) ،وضعفو أخرى فقال" :روى عنو البصريون لم تكن صناعتو الحديث
وكان عميو صفة الصالح ،يخطئ ،ال يجوز االحتجاج بو إال فيما يوافق الثقات"(ٖٔ)،
(ٔ) المصدر نفسو.ٗٓٚ/ٔ :
(ٕ) تقريب التيذيب.ٕٗ٘ :
(ٖ) الضعفاء والمتروكونٗٙ :؛ الكامل في ضعفاء الرجال.ٖ٘ٓ/ٗ :
(ٗ) ينظر :المغني في الضعفاءٕٖٚ/ٔ :؛ تاريخ اإلسالم.ٙٙ/ٗ :
(٘) ينظر :تاريخ ابن معين برواية الدوريٖٜٗ/ٖ :؛ سؤاالت ابن الجنيد.ٖٓٗ :
( )ٙينظر :قبول األخبار.ٕٖٖ/ٕ :
( )ٚينظر :تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين.ٔٓٔ :
( )ٛينظر :التاريخ الكبير.ٔ٘ٛ/ٗ :
( )ٜينظر :الكنى واألسماء.ٜٕٙ/ٕ :
(ٓٔ) ينظر :معرفة الثقات.ٜٗٔ/ٔ :
(ٔٔ) الجرح والتعديل.ٕٙٗ/ٗ :
(ٕٔ) ينظر :الثقات.ٕٗٔ/ٙ :
(ٖٔ) كتاب المجروحين.ٖٗٗ/ٔ :
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وأبو زرعة قال" :بصري صدوق"(ٔ) ،أما أبو دواد فقال " :ليس ىو بذاك"(ٕ) ،وقال ابن
عدي" :وىو في عداد البصريين المقمين الذين يعز حديثيم وليس ىي مقدار ما لو من
الحديث أن يعتبر حديثو ضعيف ىو أو صدوق"(ٖ) ،وقال الذىبي" :لو نحو من عشرة
أحاديث يحتج ببعضيا"(ٗ) .وىو من رجال الشيخين(٘).
الخالصة :مما تقدم يتبين صحة وصفو بأنو (ليس بالقوي) إذ احتج الشيخان
بحديثو ،وأن ضعفو ليس بالضعف الشديد المخل.

 -5سليمان بن عبيد اهلل األنصاري:
قال ابن حجر ":أبو أيوب الرقي الحطاب ،صدوق ليس بالقوي ،من الطبقة
العاشرة .أخرج لو الترمذي وابن ماجو"( ،)ٙمن وصفو بأنو (ليس بالقوي) النسائي فيما
حكاه عنو المزي والذىبي(.)ٚ
وىذا وىم ،فالنسائي قال ىذا بحق سميمان بن قرم( ،)ٛأما سميمان بن أيوب ،فمم
يذكر عند النسائي وفي جميع كتبو المتوافرة .وقال أبو زرعة عنو " :منكر الحديث"(.)ٜ

(ٔ) الضعفاء ألبي زرعة.ٛٚٙ/ٖ :
(ٕ) سؤاالت أبي عبيد.ٖٖٓ :
(ٖ) الكامل في ضعفاء الرجال.ٖ٘ٓ/ٗ :
(ٗ) تاريخ اإلسالم.ٙٙ/ٗ :
(٘) ينظر :رجال صحيح البخاريٖٖٗ/ٔ :؛ رجال صحيح مسمم.ٕٓٛ/ٔ :
( )ٙتقريب التيذيب.ٕٖ٘ :
( )ٚينظر :تيذيب الكمالٖٚ/ٕٔ :؛ الكاشفٕٗٙ/ٔ :؛ تاريخ اإلسالمٖٕٛ/٘ :؛ ميزان االعتدال.ٕٔٗ/ٕ :
ٕ.ٕٔٗ/
( )ٛالضعفاء والمتروكون.ٜٗ :
( )ٜالضعفاء ألبي زرعة.ٖٚٙ/ٕ :
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وقال المزي" :قال أبو داود ،عن يحيى بن معين :ليس بشيء"(ٔ).
ولم أقف عمى ىذا عند ابن معين ،إذ لم يرد ذكره عنده .قال العقيمي" :ال يتابع
عميو"(ٕ) ،وقال الذىبي" :صويمح"(ٖ) ،وضعفو ابن كثير في كتابو(ٗ) ،أما ابن أبي حاتم
حاتم فقال" :سألت أبي عنو ،فقال :ما رأينا إال خي اًر صدوق"(٘) ،وذكره ابن حبان في
()ٙ
أيضا عن محمد بن عمي بن ميمون(.)ٚ
الثقات  ،وحكى المزي ذلك ً

الخالصة :من محصمة أقوال المحدثين يتبين أن وصف (ليس بالقوي) يتوافق

مع حالو ،جرحاً وتعديالً ،واهلل أعمم .

 -6عبيد اهلل بن أبي زياد القداح:
قال ابن حجر" :أبو الحصين المكي ،ليس بالقوي ،من الطبقة الخامسة مات
سنة (ٓ٘ٔه) .أخرج لو أبو دواد ،والترمذي ،وابن ماجو"(.)ٛ
وصفو (ليس بالقوي) النسائي( ،)ٜوأبو حاتم(ٓٔ) ،وضعفو ابن معين(ٔٔ)،
والبمخي(ٕٔ) ،وابن شاىين(ٔ) ،وزاد ابن عدي روايات أخرى عن ابن معين ،ورد فييا أنو
(ٔ) تيذيب الكمال.ٖٚ/ٕٔ :
(ٕ) الضعفاء الكبير.ٖٔٔ/ٕ :
(ٖ) المغني في الضعفاء.ٕٛٔ/ٔ :
(ٗ) ينظر :التكميل.ٜٛ/ٗ :
(٘) الجرح والتعديل.ٕٔٚ/ٗ :
( )ٙينظر :الثقات.ٕٜٚ/ٛ :
( )ٚينظر :تيذيب الكمال.ٖٚ/ٕٔ :
( )ٛتقريب التيذيب.ٖٚٔ :
( )ٜالضعفاء والمتروكون.ٙٙ :
(ٓٔ) ينظر :الجرح والتعديل.ٕٔٚ/ٗ :
(ٔٔ) ينظر :تاريخ ابن معين برواية الدوري.ٜٛ/ٖ :
(ٕٔ) ينظر :قبول األخبار.ٕٜ٘/ٕ :
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(ثقة) ،و(ليس بو بأس)(ٕ) ،وذكره العجمي في الثقات(ٖ) .وقال عنو أحمد" :صالح"(ٗ)،
وذكره مسمم ولم يذكر فيو جرحاً وال تعديالً(٘).
وقال ابن أبي حاتم ":سألت أبي عن عبيد اهلل ابن أبي زياد القداح؟ فقال :ليس
بالقوي وال بالمتين ،وىو صالح الحديث ،يكتب حديثو ومحمد بن عمرو بن عمقمة أحب
إلي منو ،يحول اسمو من كتاب الضعفاء الذي صنفو البخاري"(.)ٙ
ّ
وقال ابن حبان عنو " :كان ممن ينفرد عن القاسم بما ال يتابع عميو وكان رديء
الحفظ ،لم يكن في اإلتقان بالحال التي يقبل ما انفرد بو ،وال يجوز االحتجاج بأخباره إال
بما وافق الثقات"(.)ٚ
خالصة األقوال :يتبين من األقوال السابقة موافقة حال القداح لوصفو بأنو (ليس
بالقوي).

 -7عبيد اهلل بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن موهب التيمي:
قال ابن حجر" :ويقال عبد اهلل ...ليس بالقوي ،من الطبقة السابعة .أخرج لو
البخاري في جزء القراءة والنسائي وابن ماجو"(.)ٛ
وصفو النسائي (ليس بالقوي)( ،)ٜوقال عنو ابن معين" :ضعيف"(ٔ) ،وفي رواية
(ٔ) ينظر :تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين.ٔ٘ٔ :
(ٕ) ينظر :الكامل في ضعفاء الرجال.ٕ٘ٛ/٘ :
(ٖ) ينظر :الجرح والتعديل.ٖٔٙ/٘ :
(ٗ) العمل ومعرفة الرجال.٘ٓٓ/ٕ :
(٘) ينظر :الكنى واألسماء.ٕٙٓ/ٔ :
( )ٙالجرح والتعديل.ٕٔٚ/ٗ :
( )ٚكتاب المجروحين.ٙٙ/ٕ :
( )ٛتقريب التيذيب.ٖٕٚ :
( )ٜالضعفاء والمتروكون.ٙ٘ :
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(ٕ)
أيضا قولو" :ليس بشيء"(ٖ) ،وأنو ثقة(ٗ)،
أخرى عنو "ليس بو بأس"  ،وروي عنو ً

وضعفو العقيمي(٘) ،وسكت عنو البخاري(.)ٙ

وثقو العجمي( ،)ٚوابن حبان( ،)ٛوقال أبو حاتم" :صالح الحديث"( ،)ٜوقال عنو
ابن عدي" :وىو حسن الحديث يكتب حديثو"(ٓٔ).
الخالصة :يظير مما تقدم توافق شروط (ليس بالقوي) مع ما قيل عنو.

 -8عثمان بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن سالم الجمحي البصري:
قال ابن حجر" :ليس بالقوي ،من الطبقة الثامنة .أخرج لو الترمذي وابن
ماجو"(ٔٔ) ،وصفو أبو حاتم بأنو (ليس بالقوي) ،قال ابنو" :سألت أبي عنو؟ فقال :ىو
بصري ليس بالقوي يكتب حديثو وال يحتج بو"(ٕٔ) ،وقال عنو الترمذي" :وعثمان بن عبد
الرحمن ليس عند أىل الحديث بالقوي"(ٖٔ).
قال ابن عدي" :إن عامة أحاديثو ال يوافقو عمييا الثقات ولو غير ما ذكرت
(ٔ) تاريخ ابن معين برواية الدوري.ٜٔٙ/ٖ :
(ٕ) من كالم ابن معين في الرجال.ٕ٘ :
(ٖ) التاريخ الكبير البن أبي خيثمةٖٖٗ/ٕ :؛ قبول األخبار.ٕٜٕ/ٕ :
(ٗ) ينظر :الجرح والتعديل.ٖٕٖ/٘ :
(٘) الضعفاء الكبير.ٜٔٔ/ٖ :
( )ٙينظر :التاريخ األوسطٗ/ٕ :؛ التاريخ الكبير.ٖٜٛ/٘ :
( )ٚينظر :معرفة الثقات.ٔٔٔ/ٕ :
( )ٛينظر :الثقات.ٔٗٛ/ٚ :
( )ٜالجرح والتعديل.ٖٕٖ/٘ :
(ٓٔ) الكامل في ضعفاء الرجال.ٖ٘ٓ/٘ :
(ٔٔ) تقريب التيذيبٖٛ٘ :
(ٕٔ) الجرح والتعديل.ٔ٘ٛ/ٙ :
(ٖٔ) سنن الترمذي ،ٗ٘ٓ/ٗ :رقم (.)ٕٕٛٛ
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وعامة ما يرويو مناكير إما إسناداً واما متناً"(ٔ) ،وقال المزي" :قال البخاري :مجيول"(ٕ).
مجيول"(ٕ) .ولم أقف عميو عند البخاري.
الخالصة :يتبين مما تقدم صحة وصف عثمان بن عبد الرحمن بأنو (ليس
بالقوي) ،ولتوافر الشروط فيو.

 -9محمد بن يزيد بن سنان الجزري:
قال ابن حجر ":أبو عبد اهلل بن أبي فروة الرىاوي ،ليس بالقوي ،من الطبقة
التاسعة ،مات سنة (ٕٕٓه) .أخرج لو النسائي في مسند عمي"(ٖ).
نقل عن النسائي قولو فيو" :ليس بالقوي"(ٗ) .ولم أقف عميو عند النسائي ،إذ لم
يذكره في طبقاتو ،وال في مشيختو.
وجاء عن ابن أبي حاتم " :سألت أبي عنو فقال :ليس بالمتين ىو أشد غفمة من
أبيو مع أنو كان رجالً صالحاً ،لم يكن من أحالس الحديث ،صدوق وكان يرجع إلى
ستر وصالح وكان النفيمى يرضاه"(٘) .وقال الدارقطني عنو" :ضعيف"( ،)ٙوذكره ابن
حبان في الثقات(.)ٚ
الخالصة :يتضح موافقة حال محمد بن يزيد لشروط (ليس بالقوي).

 -11محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي:
قال ابن حجر" :أبو ىشام الرفاعي الكوفي قاضي المدائن ،ليس بالقوي من
(ٔ) الكامل في ضعفاء الرجال.ٕٕٚ/ٙ :
(ٕ) تيذيب الكمال.ٖٕٗ/ٜٔ :
(ٖ) تقريب التيذيب.ٖ٘ٔ :
(ٗ) تيذيب الكمالٕٔ/ٕٚ :؛ تاريخ اإلسالم٘ٗ٘/٘ :؛ ميزان االعتدال.ٜٙ/ٗ :
(٘) الجرح والتعديل.ٕٔٛ/ٛ :
( )ٙسنن الدارقطني.ٖٔ٘/ٔ :
( )ٚينظر :الثقات.ٚٗ/ٜ :
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صغار الطبقة العاشرة ،وذكره ابن عدي في شيوخ البخاري ،وجزم الخطيب بأن البخاري
روى عنو؛ لكن قد قال البخاري :رأيتيم مجمعين عمى ضعفو ،مات سنة (ٕٗٛه).
أخرج لو مسمم وأبو دواد وابن ماجو"(ٔ) ،ونسب مغمطاي القول بأنو (ليس بالقوي)
لمحاكم(ٕ) ،إال أن الحاكم ذكره في شيوخ مسمم(ٖ).
قال عنو النسائي" :ضعيف"(ٗ) ،وقال عنو العجمي" :ال بأس بو"(٘) ،وقال ابن
الجوزي" :قال البخاري رأيتيم مجتمعين عمى ضعفو"( ،)ٙإال أن نص البخاري ىو:
"يتكممون فيو"(.)ٚ
الخالصة :صحة ما وصفو فيو بأن (ليس بالقوي) ،وقد تفرد بو مسمم ،روى عنو
مقرونا بأبي كريب"(.)ٛ
في كتاب الزكاة
ً

 -11مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني:
قال ابن حجر :أبو عمرو الكوفي ليس بالقوي وقد تغير في آخره ،من صغار

الطبقة السادسة مات سنة (ٗٗٔه) .أخرج لو مسمم واألربعة"(.)ٜ

(ٔ) تقريب التيذيب.٘ٔٗ :
(ٕ) ينظر :إكمال تيذيب الكمال.ٖٜٗ/ٔٓ :
(ٖ) ينظر :تسمية من أخرجيم البخاري ومسمم.ٕٕٚ :
(ٗ) الضعفاء والمتروكون.ٜ٘ :
(٘) تاريخ الثقات.ٗٔٙ :
( )ٙالضعفاء والمتروكون.ٔٓٚ/ٖ :
( )ٚالتاريخ األوسط.ٖٛٚ/ٕ :
( )ٛرجال صحيح مسمم.ٖٓٔ :
( )ٜتقريب التيذيب.ٕ٘ٓ :
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نسب المزي والذىبي القول بأنو (ليس بالقوي) لمنسائي(ٔ) ،في حين قال النسائي
النسائي عنو" :ضعيف الحديث"(ٕ) .سئل أحمد عن مجالد كيف ىو؟" فقال :كذا وكذا،
وقال :روى عنو يحيى ،قمت؟ تحتج بو؟ فقال بكالم لين"(ٖ) ،وروي عن أحمد قولو فيو" :
" ليس بشيء"(ٗ) ،قال البخاري" :كان يحيى يضعف مجالد بن سعيد بن عمير اليمداني
اليمداني الكوفي ،وكان ابن ميدي ال يروي عنو"(٘).
وقال البخاري" :قال أحمد :أحاديث مجالد كميا حمم"( .)ٙوقال الجوزجاني:
"يضعف في حديثو"( ،)ٚوقال عنو العجمي" :جائز الحديث ،حسن الحديث ،إال أن عبد
الرحمن بن ميدي كان يقول :أشعث بن سوار أقوى منو ،والناس ال يتابعونو عمى ىذا،
كان مجالد أرفع من أشعث بن سوار"(.)ٛ
وسئل أبو حاتم" :مجالد بن سعيد يحتج بحديثو؟ قال ال ،وىو أحب إلى من بشر
بن حرب وأبي ىارون العبدي وشير بن حوشب ،وأحب إلى من داود األودي وعيسى
الحناط ،وليس مجالد بقوى الحديث"( ،)ٜوروى عنو مسمم مقروناً(ٓٔ).
الخالصة :يتبين مما تقدم توافق شروط اصطالح (ليس بالقوي) مع حال مجالد.

(ٔ) ينظر :تيذيب الكمالٕٕٖ/ٕٚ :؛ المغني في الضعفاءٛٙ/ٔ :؛ تاريخ اإلسالم.ٜٚٚ/ٖ :
(ٕ) الضعفاء والمتروكون.ٜ٘ :
(ٖ) العمل ومعرفة الرجال برواية المروذي.ٙٔ ،ٜٗ :
(ٗ) الضعفاء ألبي زرعة.ٖٙٙ/ٕ :
(٘) التاريخ األوسطٜٚ/ٕ :؛ التاريخ الكبيرٜ/ٛ :؛ الضعفاء الصغير.ٖٔٓ :
( )ٙالتاريخ األوسط.ٖٔ٘/ٔ :
( )ٚأحوال الرجال.ٔٗٗ :
( )ٛمعرفة الثقات.ٕٙٗ/ٖ :
( )ٜالجرح والتعديلٖٕٙ/ٛ :
(ٓٔ) ينظر :تاريخ اإلسالم.ٜٜٚ/ٖ :
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 -12النضر بن إسماعيل بن حازم البجلي:
قال ابن حجر" :أبو المغيرة الكوفي القاص ليس بالقوي ،من صغار الطبقة
الثامنة مات (ٕٔٛه) .أخرج لو الترمذي والنسائي"(ٔ) ،وقال عنو أبو زرعة والنسائي:
"ليس بالقوي"(ٕ) ،وعن عبد اهلل بن أحمد ،قال " :سألت أبي عن النضر بن إسماعيل بن
إسماعيل بن المغيرة القاص ،قال :لم يكن يحفظ اإلسناد ،روى عن إسماعيل عن قيس
قال رأيت أبا بكر  آخذ بمسانو ،وىو حديث منكر ،وانما ىذا حديث زيد بن أسمم"(ٖ).
وعن أحمد أنو قال" :قد كتبنا عنو ليس ىو بقوي يعتبر بحديثو؛ ولكن ما كان من
رقائق"(ٗ).
وعن يحيى بن معين أنو قال" :النضر بن إسماعيل البجمي ليس حديثو
بشيء"(٘) .ووثقو العجمي( .)ٙوقال البمخي" :ليس بشيء"( .)ٚوقال ابن حبان" :كان ممن
ممن فحش خطؤه وكثر وىمو استحق الترك من أجمو"( .)ٛوقال ابن عدي" :وأرجو أنو ال
ال بأس بو"(.)ٜ
الخالصة :يتبين مما تقدم توافق حال النضر مع شروط (ليس بالقوي).

(ٔ) تقريب التيذيب.٘ٙٔ :
(ٕ) الضعفاء ألبي زرعةٖٕٛ/ٖ :؛ الضعفاء والمتروكون.ٕٔٓ :
(ٖ) العمل ومعرفة الرجالٕٜٚ/ٖ :؛ الجرح والتعديل.ٗٚٗ/ٛ :
(ٗ) العمل ومعرفة الرجال برواية المروذي.ٕٔٙ ،ٜٗ :
(٘) الجرح والتعديل.ٗٚٗ/ٛ :
( )ٙينظر :معرفة الثقات.ٖٖٔ/ٕ :
( )ٚقبول األخبار.ٖٖٗ/ٕ :
( )ٛكتاب المجروحين.٘ٔ/ٖ :
( )ٜالكامل في ضعفاء الرجال.ٕٙٚ/ٛ :
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من نتائج ىذا البحث:

اخلامتة

ٔ .اختمف مدلول مصطمح (ليس بالقوي) لدى نقاد الحديث ،إال أنو من حيث
العموم يدل عمى أن الراوي متوسط الحال ،وىو دون المين وفوق الضعيف،
وان حديثو يكتب وال يحتج بو إذا انفرد بروايتو.
ٕ .لم يذكر الحافظ ابن حجر مرتبة (ليس بالقوي) ضمن مراتب الجرح ،وقد
ذكرىا في الحكم عمى الرجال اثنتا عشرة مرة إحداىا تميي اًز.
ٖ .قد يشترك ناقدان من نقاد الحديث في وصف أحد الرواة بأنو (ليس بالقوي).
ٗ .أكثر النقاد استخداماً لمصطمح (ليس بالقوي) اإلمام النسائي ،فقد نقل عنو
ىذا الوصف ثمان مرات ،اثنان منيم لم تصح نسبتو إليو.
٘ .استخدم أبو حاتم ىذا المصطمح مرتين.
 .ٙاستخدم ىذا المصطمح مرة واحد كل من أبي زرعة ،والترمذي ،والدارقطني،
وابن عبد الحق.
 .ٚنسب استخدام ىذا المصطمح البن عبد البر ولمحاكم مرة واحدة لكل منيما،
ولم تتأكد صحة ىذه النسبة.
 .ٛظير تطابق ىذا الوصف مع الشروط التي وضعيا النقاد لمصطمح (ليس
بالقوي) عشر مرات ،ولم يظير ىذا التطابق مرتين ،إذ كان الراوي ضعيفاً
جداً.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني
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ثبت املصادر واملراجع

ٔ .األحكام الوسطى من حديث النبي  ،عبد الحق ابن عبد الرحمن بن عبد
اهلل بن الحسين بن سعيد إبراىيم األزدي ،األندلسي األشبيمي ،المعروف بابن
الخراط (تٔ٘ٛى) ،تحقيق :حمدي السمفي ،وصبحي السامرائي ،مكتبة
الرشد لمنشر والتوزيع ،الرياضٔٗٔٙ ،ىٜٜٔ٘-م.
ٕ .أحوال الرجال ،أبو إسحاق إبراىيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي
الجوزجاني (تٕٜ٘ىـ) ،تحقيق :عبد العميم عبد العظيم البستوي ،حديث
أكادمي ،فيصل آباد ،باكستان ،بال تاريخ.
ٖ .إكمال تيذيب الكمال في أسماء الرجال ،عالء الدين أبو عبد اهلل مغمطاي
بن قميج بن عبد اهلل البكجري المصري الحكري الحنفي (تٕٚٙى) ،تحقيق:
عادل محمد ،ومحمد أسامة إبراىيم ،دار الفاروق الحديثة لمطباعة والنشر،
ٕٕٗٔىٕٓٓٔ-م.
عمي بن محمد بن عبد
ٗ .بيان الوىم واإلييام في كتاب األحكام ،أبو الحسن ّ
الممك الكتامي الحميري الفاسي ،ابن القطان (تٕٙٛى) ،تحقيق الدكتور
الحسين آيت سعيد ،دار طيبة ،الرياضٔٗٔٛ ،ىٜٜٔٚ-م.
٘ .تاريخ ابن معين (رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز) ،تحقيق محمد
كامل القصار ،مجمع المغة العربية ،دمشقٔٗٓ٘ ،ىٜٔٛ٘-م.
 .ٙتاريخ ابن معين (رواية الدوري) ،أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد
بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء البغدادي (تٖٖٕى) ،تحقيق
الدكتور أحمد محمد نور سيف ،مركز البحث العممي واحياء التراث
اإلسالمي ،مكة المكرمةٖٜٜٔ ،ى ٜٜٔٚ-م.
 .ٚتاريخ ابن يونس المصري ،أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس
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الصدفي (تٖٗٚى) ،دار الكتب العممية ،بيروتٕٔٗٔ ،ى.
 .ٛتاريخ أسماء الضعفاء والكذابين ،أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان
المعروف بابن شاىين (تٖ٘ٛى) ،تحقيق عبد الرحيم محمد أحمد القشقري،
مؤسسة الرسالة ،بيروتٜٔٗٓ ،ىـ ٜٜٔٛ-م.
 .ٜتاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم ،أبو عبد اهلل شمس الدين محمد
بن أحمد الذىبي (تٚٗٛى) ،تحقيق الدكتور بشار عواد معروف ،دار
الغرب اإلسالمي ،بيروتٕٖٓٓ ،م.
ٓٔ .التاريخ األوسط ،أبو عبد اهلل محمد بن إبراىيم بن إسماعيل البخاري الجعفي
(تٕ٘ٙى) ،تحقيق محمود إبراىيم زايد ،دار الوعي ،حمب ،ومكتبة دار
التراث ،القاىرةٖٜٔٚ ،ى ٜٔٚٚ-م.
ٔٔ .تاريخ الثقات ،أبو الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجمي الكوفي
(تٕٔٙى) ،دار الباز ،السعوديةٔٗٓ٘ ،ى ٜٔٛٗ-م.
ٕٔ .التاريخ الكبير ،أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة (تٕٜٚى) ،تحقيق صالح
فتحي ىالل ،الفاروق الحديثة لمطباعة والنشر ،القاىرةٕٔٗٚ ،ى ٕٓٓٙ-م.
ٖٔ .التاريخ الكبير ،أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم البخاري الجعفي
(تٕ٘ٙى) ،تحقيق السيد ىاشم الندوي ،دار الفكر لمطباعة والنشر ،بال
تاريخ.
ٗٔ .تاريخ بغداد أو مدينة السالم ،أبو بكر أحمد بن عمي الخطيب البغدادي
(تٖٗٙى) ،تحقيق الدكتور بشار عواد معروف ،الناشر دار الغرب
اإلسالمي ،بيروتٕٕٔٗ ،ى ٕٕٓٓ-م.
٘ٔ .تذكرة الحفاظ (أطراف أحاديث كتاب المجروحين البن حبان) ،أبو الفضل
عمي بن أحمد المقدسي الشيباني ،المعروف بابن
محمد بن طاىر بن
ّ
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القيسراني (ت٘ٓٚى) ،تحقيق حمدي عبد المجيد السمفي ،دار الصميعي
لمنشر والتوزيع ،الرياضٔٗٔ٘ ،ى ٜٜٔٗ-م.
 .ٔٙتسمية من أخرجيم البخاري ومسمم وما انفرد كل واحد منيما ،أبو عبد اهلل
محمد بن عبد اهلل بن حمدويو النيسابوري الحاكم (ت٘ٓٗى) ،تحقيق كمال
يوسف الحوت ،مؤسسة الكتب الثقافية ،دار الجنان ،بيروتٔٗٓٚ ،ى.
عمي بن حجر العسقالني الشافعي
 .ٔٚتقريب التيذيب ،أبو الفضل أحمد بن ّ
(تٕ٘ٛى) ،تحقيق محمد عوامة ،دار الرشيد ،سوريأٗٓٙ ،ى ٜٔٛٙ-م.
 .ٔٛالتكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاىيل ،أبو الفداء
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (تٗٚٚى)،
دراسة وتحقيق الدكتور شادي بن محمد بن سالم آل نعمان ،مركز النعمان
لمبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة ،اليمنٖٕٔٗ ،ى -
ٕٔٔٓم.
عمي
 .ٜٔالتنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل ،عبد الرحمن بن يحيى بن ّ
بن محمد المعممي العتمي اليماني (تٖٔٛٙىـ) ،تحقيق محمد ناصر الدين
األلباني ،وزىير الشاويش ،وعبد الرزاق حمزة ،المكتب اإلسالمي ،بيروت،
طٕٔٗٓٙ ،ىـ ٜٔٛٙ -م.
ٕٓ .تيذيب الكمال في أسماء الرجال ،أبو الحجاج جمال الدين يوسف المزي
(تٕٗٚى) ،تحقيق الدكتور بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة ،بيروت،
ٓٓٗٔى ٜٔٛٓ-م.
ٕٔ .الثقات ،أبو حاتم التميمي محمد بن حبان بن أحمد البستي (تٖٗ٘ى)،
دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد ،الدكن  -اليندٖٜٖٔ ،ى ٜٖٔٚ -م.
ٕٕ .الجامع في العمل ومعرفة الرجال أحمد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أحمد بن
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محمد بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباني (تٕٔٗىـ) رواية المروذي
وغيره ،تحقيق الدكتور وصى اهلل محمد عباس ،الدار السمفية ،بومباى –
اليندٔٗٓٛ ،ىـ ٜٔٛٛ -م.
ٖٕ .الجرح والتعديل ،أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن
المنذر التميمي الرازي (تٖٕٚى) ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،
ٕٔٔٚى ٜٕٔ٘-م.
ٕٗ .رجال صحيح البخاري  -اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد ،أبو
نصر أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكالباذي (تٖٜٛى) ،تحقيق
عبد اهلل الميثي ،دار المعرفة ،الطبعة الثانية ،بيروت ٔٗٓٚ -ى.
عمي بن منجويو األصبياني
ٕ٘ .رجال صحيح مسمم ،أبو بكر أحمد بن
ّ
(تٕٗٛى) ،تحقيق عبد اهلل الميثي ،دار المعرفة ،بيروت ،طٕٔٗٓٚ ،ى.
 .ٕٙالرفع والتكميل في الجرح والتعديل ،أبو الحسنات محمد عبد الحي بن محمد
عبد الحميم األنصاري المكنوي اليندي (تٖٗٓٔىـ) ،تحقيق عبد الفتاح أبو
غدة ،مكتب المطبوعات اإلسالمية ،حمب ،طٖٔٗٓٚ ،ىـ.
 .ٕٚسنن الترمذي ،أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السممي (تٕٜٚى)،
تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،طٕ،
ٖٜ٘ٔى ٜٔٚ٘-م.
عمي بن عمر الدارقطني البغدادي (تٖ٘ٛى)،
 .ٕٛسنن الدارقطني ،أبو الحسن ّ
تحقيق شعيب األرناؤوط وآخرين ،مؤسسة الرسالة ،بيروتٕٔٗٗ ،ى -
ٕٗٓٓم
 .ٕٜسؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين ،أبو زكريا يحيى بن معين
بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء البغدادي
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(تٖٖٕى) ،تحقيق أحمد محمد نور سيف ،مكتبة الدار ،المدينة المنورة،
ٔٗٓٛى ٜٔٛٛ-م.
عمي بن عثمان اآلجري (توفي بعد
ٖٓ .سؤاالت أبي عبيد اآلجري محمد بن ّ
سنة ٕٖٛى) أبا داود السجستاني سميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير
بن شداد بن عمرو األزدي السجستاني (تٕ٘ٚى) في الجرح والتعديل،
تحقيق محمد عمي قاسم العمري ،عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية،
المدينة المنورة ،السعوديةٖٔٗٓ ،هٖٜٔٛم.
عمي بن عمر الدارقطني البغدادي
ٖٔ .سؤاالت البرقاني لمدارقطني ،أبو الحسن ّ
(ت٘ ،)ٖٛتحقيق الدكتور عبد الرحيم محمد أحمد القشقري ،كتب خانو
جميمي ،باكستانٔٗٓٗ،ى.
عمي بن عمر أبو الحسن الدارقطني
ٕٖ .سؤاالت الحاكم النيسابوري لمدارقطنيّ ،
البغدادي (تٖٓٙى) ،تحقيق الدكتور موفق عبد اهلل عبد القادر ،مكتبة
المعارف ،الرياضٔٗٓٗ ،ى ٜٔٛٗ-م.
ٖٖ .سؤاالت السممي لمدارقطني ،أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد
بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري السممي (تٕٔٗى) ،تحقيق فريق
من الباحثين الطبعة ،مؤسسة الجريسي لمتوزيع واإلعالن ،الرياض،
ٕٔٗٚى.
عمي
لعمي بن المديني ،أبو الحسن ّ
ٖٗ .سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة ّ
بن عبد اهلل بن جعفر المديني (تٖٕٗى) ،تحقيق موفق عبد اهلل عبد
القادر ،مكتبة المعارف ،الرياضٔٗٓٗ ،ى.
ٖ٘ .الشرح والتعميل أللفاظ الجرح والتعديل ،يوسف محمد صديق ،مكتبة ابن
تيمية ،الكويتٔٗٔٓ ،ه ٜٜٔٓ -م.
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 .ٖٙالضعفاء الصغير ،محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (تٕ٘ٙى) ،تحقيق
أحمد إبراىيم أبي العينين ،مكتبة ابن عباس ،مصرٕٔٗٙ ،ى ٕٓٓ٘-م.
 .ٖٚالضعفاء الكبير ،أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيمي (تٕٕٖى)،
تحقيق عبد المعطي أمين قمعجي ،دار المكتبة العممية ،بيروتٔٗٓٗ ،ى -
ٜٗٔٛم.
 .ٖٛالضعفاء وأجوبة الرازي عمى سؤاالت البرذعي (أبو زرعة الرازي وجيوده في
السنة النبوية) ،عبيد اهلل بن عبد الكريم بن يزيد الرازي أبو زرعة
(تٕٗٙى) ،تحقيق الدكتور سعدي الياشمي ،عمادة البحث العممي
بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،السعوديةٕٔٗٓ ،ى ٜٕٔٛ-م.
عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن
 .ٖٜالضعفاء والمتروكون ،أبو الحسن ّ
مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (تٖ٘ٛى) ،تحقيق
الدكتور عبد الرحيم محمد القشقري ،مجمة الجامعة اإلسالمية بالمدينة
المنورة ،جزء (ٔ) :العدد  ،ٜ٘رجب  -شعبان  -رمضان ٖٓٗٔىجزء
(ٕ) :العدد ٓ ،ٙشوال  -ذو القعدة  -ذو الحجة ٖٓٗٔىجزء (ٖ) :العدد
ٖ ،ٙٗ - ٙرجب  -ذو الحجة ٗٓٗٔى.
عمي بن محمد المعروف
ٓٗ .الضعفاء والمتروكون ،أبو الفرج عبد الرحمن بن ّ
بابن الجوزي (تٜ٘ٚى) ،تحقيق عبد اهلل القاضي ،دار الكتب العممية،
بيروتٔٗٓٙ ،ى.
ٔٗ .الضعفاء والمتروكون ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي الخراساني
النسائي (تٖٔٓى) ،تحقيق محمود إبراىيم زايد دار الوعي ،حمب،
ٖٜٔٙى.
ٕٗ .الطبقات الكبرى ،أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الزىري البصري
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(تٖٕٓى) ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيروت،
ٓٔٗٔى ٜٜٔٓ-م.
ٖٗ .العمل ومعرفة الرجال ،أبو عبد اهلل أحمد بن حنبل الشيباني (تٕٔٗى)،
تحقيق وصي اهلل محمد عباس ،المكتب اإلسالمي  -بيروت ،ودار الخاني
 الرياض ،طٕٕٕٔٗ ،ى ٕٓٓٔ-م.عمي بن حجر
ٗٗ .فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أبو الفضل أحمد بن
ّ
العسقالني الشافعي (تٕ٘ٛى) ،دار المعرفة ،بيروتٖٜٔٚ ،ى ٜٔٙٓ-م.
٘ٗ .قبول األخبار ومعرفة الرجال ،أبو القاسم عبد اهلل بن أحمد بن محمود
الكعبي البمخي (تٖٜٔىـ) ،تحقيق الحسيني عمر عبد الرحيم ،دار الكتب
العممية ،بيروتٕٔٗٔ ،ىـٕٓٓٓ -م.
 .ٗٙالكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة ،أبو عبد اهلل شمس الدين
محمد بن أحمد الذىبي (تٚٗٛى) ،تحقيق محمد عوامة ،دار القبمة لمثقافة
اإلسالمية ،مؤسسة عمو ،جدةٖٔٗٔ ،ى ٜٜٕٔ-م.
 .ٗٚالكامل في ضعفاء الرجال ،أبو أحمد عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن
محمد الجرجاني (تٖ٘ٙى) ،تحقيق عادل أحمد عبد الموجود ،عمي محمد
معوض ،عبد الفتاح أبو سنة ،دار الكتب العممية ،بيروتٔٗٔٛ ،ى -
ٜٜٔٚم.
 .ٗٛكتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ،أبو حاتم محمد بن
حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي ،الدارمي البستي
(تٖٗ٘ى) ،تحقيق محمود إبراىيم زايد .دار الوعي ،حمبٖٜٔٙ ،ى.
 .ٜٗالكنى واألسماء ،أبو الحسين مسمم بن الحجاج بن مسمم القشيري
(تٕٔٙى) ،تحقيق عبد الرحيم محمد أحمد القشقري ،الجامعة اإلسالمية،
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المدينة المنورة ،طٕٔٗٓٗ ،ى ٜٔٛٗ-م.
عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاىري األندلسي
ٓ٘ .المحمى ،أبو محمد ّ
(تٗ٘ٙى) ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،دار الفكر ،بيروت ،بال تاريخ.
ٔ٘ .معرفة التذكرة في األحاديث الموضوعة ،أبو الفضل محمد بن طاىر بن
عمي بن أحمد المقدسي الشيباني ،المعروف بابن القيسراني (ت٘ٓٚى)،
ّ
تحقيق عماد الدين أحمد حيدر ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروتٔٗٓٙ ،ى -
ٜ٘ٔٛم.
ٕ٘ .معرفة الثقات من رجال أىل العمم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاىبيم
وأخبارىم ،أبو الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجمى الكوفى
(تٕٔٙىـ) ،تحقيق عبد العميم عبد العظيم البستوي ،مكتبة الدار ،المدينة
المنورةٔٗٓ٘ ،ه – ٜ٘ٔٛم.
ٖ٘ .المغني في الضعفاء ،أبو عبد اهلل شمس الدين محمد بن أحمد الذىبي
(تٚٗٛى) ،تحقيق نور الدين عتر ،دار الفكر لمطباعة والنشر ،بيروت،
بال تاريخ.
ٗ٘ .المقترح في أجوبة بعض أسئمة المصطمح ،مقبل ىادي الوادعي
(تٕٕٗٔىـ) ،دار اآلثار ،صنعاء -اليمن ،طٖٕٔٗ٘ ،ىـ ٕٓٓٗ -م.
٘٘ .مقدمة ابن الصالح -معرفة أنواع عموم الحديث ،تقي الدين أبو عمرو
عثمان بن عبد الرحمن الشيرزوري المعروف بابن الصالح (تٖٗٙى)،
تحقيق نور الدين عتر ،دار الفكر بدمشق ،دار الفكر المعاصر ببيروت،
ٜٔٛٙم.
 .٘ٙمن كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال (رواية طيمان) ،أبو زكريا
يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء
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البغدادي (تٖٖٕى) ،تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف ،دار المأمون
لمتراث ،دمشق ،بال تاريخ.
 .٘ٚالميذب في اختصار السنن الكبير ،أبو عبد اهلل شمس الدين محمد بن
أحمد الذىبي (تٚٗٛى) ،دار الوطن لمنشر ،الرياضٕٕٔٗ ،ىـ -
ٕٔٓٓم.
 .٘ٛالموقظة في عمم مصطمح الحديث ،أبو عبد اهلل شمس الدين محمد بن
أحمد الذىبي (تٚٗٛى) ،اعتنى بو عبد الفتاح أبو غدة ،مكتبة المطبوعات
اإلسالمية ،حمب ،طٕٕٔٗٔ ،ى.
 .ٜ٘ميزان االعتدال في نقد الرجال ،أبو عبد اهلل شمس الدين محمد بن أحمد
عمي محمد البجاوي ،دار المعرفة لمطباعة
الذىبي (تٚٗٛى) ،تحقيق
ّ
والنشر ،بيروتٖٕٔٛ ،ى ٜٖٔٙ-م.
ٓ .ٙالنفح الشذي شرح جامع الترمذي ،فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن
محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري الربعي (تٖٗٚىـ) ،تحقيق عبد
العزيز أبو رحمة وآخرين ،دار الصميعي لمنشر والتوزيع ،الرياض،
ٕٔٗٛىـٕٓٓٚ-م.
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