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 البحث ملخص
 الفاظ من خزيمة ابن به انفرد ما, () هللا رسول على والسالم والصالة هلل الحمد   

 خزيمة ابن االمام بها انفرد التي الجرح الفاظ عدد  فكان صحيحه في والتعديل الجرح

 من ابرأ انا ، الحديث احالس من ليس ، منه القلب في) وهي الفاظ ( 6 ) هي

 مرؤة له كان الكتاب، هذا في شرطنا من ليس بحديثه، اصحابنا يحتج ال عهدته،

 احد) وهي الفاظ (5) هي خزيمة ابن االمام بها انفرد التي التعديل الفاظ وعدد.(وعقل

 كثير زمانه في الحفظ في اليدانيه ممن هو ، زمانه في الدنيا حفاظ من ، الدنيا عبا

 ابن االمام وكان( فالن مثل مئتين من احفظ ،فالن مثله زمانه في يكن لم ثقه ،

 الفاظه في وسيما , الرجال االخباروتنقية قبول في وصريح واضح منهج له خزيمة

 الراوًي احوال  بجميع ومعرفته بحثه دقة تماماً  ندرك والتعديل الجرح في يختارها التي

 النقدية االقوال عزو خالل من العلمية االمانة على حرصه ويالحظ فيه يتكلم الذي

 معرفته بعدم اقراره خالل من امانته وكذلك االمة علماء من سبقوه ممن اصحابها الى

 على ويحكم احياناً  يبهمه وقد احياناً  الجرح يفسر خزيمة ابن وكان ، الراوة لبعض

 تراجم في التعديل و الجرح الفاظ يذكر خزيمة ابن ،وكان شاملة جامعة بعبارة الراوًي

 . تعقيب هيئة على او السند خالل من او االبواب

 () الكريم رسولنا على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد ان دعوانا خرآًو
 .  انفراد ، ألفاظ ، سنن: المفتاحية الكلمات 
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What is the Peculiar to Ibn Khuzaima in His “Al- Saheeh” 

Abstract 

   The expressions of contest peculiar to Imam Ibn Khuzaima  are six 

in number namely ; the opposite meaning of Hadeeth illegibility to 

reject or contest, I have no liability for the Hadeeth, our followers do 

not take his Hadeeth as an evidence, it is not a condition for us in 

this book and he was a nobel end wise man. It  is evident that the 

expressions of  modifications peculiar to Imam Ibn Khuzaima are 

five in number namely; (he is) one of the  material world worshipers, 

(he, his) the most prominent in memorization in his time, (he is) 

incomparable trustworthy in his time and (x) is better in 

memorization two hundred times than (x). 

      Imam Ibn Khuzaima has a clear and straight forward approach in 

accepting news and judging men particularly in the expressions his 

uses in contest and modification  which gives an indication of his 

meticulous search and knowledge of all affairs of the narrator who is 

addressing. We can see his concern  about scientific fidelity by 

attributing critical statement to those who asserted them of previous 

scholars and his fidelity in admitting his unfamiliarity with some 

narrators. 

Ibn Khuzaima used sometimes to express contest or might leave it 

vague in others and judge the narrator in a comprehensive statement. 

He used to mention expressions of contest and modification in 

translating sections or as a footnote. 

Keywords : In private, words, Sunan 
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 املقدمة

انًالحمدًهللًنحمدهًونستعينهًونستغفرهً،ًونعوذًباهللًمنًشرورًأنفسناًومنًسيئاتًً
اعمالناً،منًيهدهًهللاًفالًمظلًلهً،ًومنًيضللًفالًهاديًلهً،ًوًنشهدًانًالًهللاًاالً

ً(ًوعلىًالهًوصحبهًاجمعينً.هللاًوحدهًالًشريكًلهً،ًوانًمحمدا ًعبدهًورسولهً)ً
ًأماًبعدً...

مننننًالمعلنننومًانًالسننننةًالنبوينننةًهنننيًالمصننندرًالثنننانيًللشنننريعةًاالسنننالميةًبعننندًالقنننرانًً
(ًبحفظهنناًوتبليغهنناًًعلننىًوجههنناًكمنناًسننمع ًونهننىًعنننًالكننريمً،ًفننرمرًرسننولًهللاً)
ًالكذبًفيًاالخبارًعنهً.ً

رجننناالًحفظنننواًهنننذهًالسننننةًفنننيًومننننًاجنننلًهنننذاًسنننخرًهللاًسنننبحانهًوتعنننالىًلهنننذهًاالمنننةً
الصدورًقبلًالسطورًوقطعواًالمسافاتًالطوالًمننًأجنلًحفنظًهنذهًالسننةًوالتركندًمننً

(ً،ًومننًاجنلًذلنكًحنرعًالعلمناءًجنزاهمًهللاًصحةًاالخبنارًالتنيًتنقنلًعننًالنبنيً)
عنننناًوعننننًالمسنننلمينًخينننرًالجنننزاءًعلنننىًالوقنننولًعلنننىًاسنننماءًالنننرواةًوعلنننىًمواليننندهمً

ورحالتهننمًوامننانتهمًوثقننتهمًوًعنندالتهمًوًضننبطهمًوكننذلكًمنننًنسننيانًواسننمامهمًوكننناهمً
اوًغفلنننةًاوًعلننننةًاوًكننننذبًوالننننىًغيننننرًذلننننكً،ًفمننننًاجننننلًذلننننكًكلننننهًنشننننرًعلننننمًالجننننرحً
والتعننديلًوالفنناظًالجننرحًوالتعننديلًفقننامًجماعننةًمنننًاممننةًهننذهًاالمننةًبهننذهًالمهمننةًومنننً

تعننديال ًفكننانًعنننوانًبحثننيًبينننهمًامننامًاالممننةًابنننًخزيمننةًالننذيًتكلننمًفننيًالننرواةًجرحننا ًًو
هنذاً))ًمنناًانفنردًبننهًابنننًخزيمنةًفننيًصننحيحهًمننًالفنناظًالجننرحًوالتعنديلً((ً،ًمبينننا ًمنناً

ًانفردًبهًاالمامًًمنًالفاظًالجرحًوًالتعديلًعنًبقيةًاالممةً.
ًاماًمنهجيًفيًالبحثًفكانًعلىًالنحوًاالتيً:ً

ًكتب ًمختصرا ًعنًحياةًاالمامًابنًخزيمةً.ً -1
يحهًاوًماًيسمىً)ًمختصرًالمختصرً(ًجمعن ًالفناظًالجنرحًبعدًدراسةًصح -2

 والتعديلًالتيًانفردًبهاًاالمامً.ً
 افردتًالفاظًالجرحًومنًثمًالتعديلً.ً -3
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اذكرتًالعبارةًالتيًانفردًبهاًاالمامًومنًثمًابينًمقصندًاالمنامًمننًهنذاًاللفنظً -4
علمناءًالجنرحًوًً،ًومنًثمًاذكرًمثاال ًحتنىًاقنارنًبنينًلفظنةًاالمنامًوًبقينةًاالممنةًمنن

 التعديلً.
اعتمننندتًعلنننىًكتابنننهًالمشنننهورًبصنننحيحًابننننًخزيمنننةًوعلنننىًبعنننضًمننننًكتنننبً -5

 الجرحًوًالتعديلً.ً
ًوقسم ًالبحثًعلىًالنحوًاالتي:ً

ًًً-المبحثًاالولًوفيهً:ًًً
ًالمطلبًاالولً:ًحياةًابنًخزيمةً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًالمطلبًالثانيً:ًمنهجهًفيًالجرحًوًالتعديلً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًً-المبحثًالثانيًًوفيهً:ً
ًالمطلبًاالولً:ًالفاظًالجرحً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًالمطلبًالثانيً:ًالفاظًالتعديلً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً
تنيًاعتمندتًعليهناًومنًثمًاهمًالنتامجًالتيًتوصل ًاليهناًوقاممنةًبرسنماءًالمصنادرًالً

ً،ًسامال ًهللاًعزًوجلًانًيكونًهذاًالعملًخالصا ًلوجههًالكريمً.
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالباحثًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 املبحث األول
 املطلب األول

 حياة ابن خزمية
 

:ًمحمننندًبننننًبسنننحاةًبننننًخزيمنننةًبننننًالمغينننرةًبننننًصنننالحًبننننًبكنننرً،ًالسنننلميًًامسههه 
ً.ًً(1)النيسابوريً،ًشيخًاإلسالمً،ًبمامًاألممةً،ًالحافظً،ًصاحبًًالتصانيفً

:ًكنيتننهًابننوًبكننرً،ًواشننتهرًبننابنًخزيمننةًبننينًأهننلًالعلننمً،ًوأطلنن ًًكنيتهه  هرهه    
ً.ًًً(2)عليهًألسبكيًلقبًأمامًاألممةً

هً(ًوهننو223ًً،ًًوقيننلً)(3)هً(222ً:ًولنندًابنننًخزيمننةًفننيًنيسننابورًسنننةً)ًًوالدتهه 
ً.(4)األرجح

:ًقالًحمدًبنًالفضنلً:ًسنمع ًجنديًابننًخزيمنةًيقنولًاسنترذن ًابنيًًطلب  للعلم 
فننيًالخننروىًبلننىًقتيبننةًفقننالًاقننرأًالقننرآنًاوال ًحتننىًآذنًلننكًفاسننتظهرتًالقننرانًفقننالًلننيً

عدناًاذنًليًفخرج ًالىًمروًوسنمع ًبمنروًًامكثًحتىًنصليهًبالختمةًففعل ًفلما
ً.ًًً(5)ورحل ًالىًبغدادًوًالبصرةًوالكوفةًوًالشامًوًالجزيرةًًوًمصرًوًواسطً

                                                 
،ًوسنيرًاعنالم6ً/184ًًالمننتظمًفنيًتناريخًالملنوكً،ًًو1ً/51ًينظرً:ًتناريخًنيسنابورًللحناكمًً(1)

وشذراتًالذهبًفنيًاخبنارًمننًً،3ً/18ً،ًوطبقاتًالشافعيةًللسبكي14ً/372ًًًالنبالءًللذهبيً
 .6ً/29ً،ًواالعالمًللزركلي4ً/57ًًًذهبًً

 ينظرً:ًالمصادرًنفسهاً.ًً(2)
 .4ًً/57ًشذراتًالذهبًفيًاخبارًمنًذهبً،ًًً(3)
/2ً،ًوتننذكرةًالحفنناظ14ً/372ًً،ًوسننيرًاعننالمًالنننبالءً،1ً/51ًًينظننرً:ًتنناريخًنيسننابورً،ًًً(4)

 .6ً/29ًًالعالمًللزركليً،ًوًا3ً/18ً،ًوطبقاتًالشافعيةً،207ًً
 .3ً/110ًً،ًوًطبقاتًالشافعيةً،2ً/209ًًينظر:ًالبدايةًوالنهايةًًً(5)
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(ً:ً))ًمناءًزمنزمًلمناًوسئلًابنًخزيمةًمنًاينًأوتي ًالعلنمًفقنالً:ًقنالًرسنولًهللاً)
ً.ًًً(2)وانيًلماًشرب ًماءًزمزمًسرل ًهللاًعلما ًنافعا ًً(1)شربًلهً((ً

ً
  -: (3)ثناء العلماء علي  

قنننالًعلنننيًالحنننافظً:ًكنننانًابننننًخزيمنننةًيحفنننظًالفقهيننناتًمننننًحديثنننهًكمننناًيحفنننظًالقنننار ً
ًالسورً.

ًوقالًابنًحبانً:ًلمًيرًمثلًابنًخزيمةًفيًحفظًاالسنادًوالمتنً.ً
ًوقالًالدارقطنيً:ًكانًاماما ًمعدومًالنظيرً.ً

سننريجًيقننولً:ًابنننًخزيمننةًًوقننالًالقفننالًالشاسننيً:ًسننمع ًابنناًبكننرًيقننولًسننمع ًابننن
ً(ًبالمنقاشً.يخرىًالنك ًمنًحديثًرسولًهللاً)

وقننالًالربيننعًبنننًسننليمانًوهننوًشننيخًابنننًخزيمننةً:ًاسننتفدناًمنننًابنننًخزيمننةًاكثننرًممنناً
ًاستفادًمنا

وقننالًالحنناكمً:ًفضنناملًابننننًخزيمننةًمجموعننةًعنننديًفنننيًاوراةًكثيننرةًومصنننفاتهًتزيننندً
ملًالمصننننفةًاكثنننرًمننننًمامنننةًجنننزءًولنننهًفقنننهًعلنننىًمامنننةًواربعنننينًسنننولًالمسننناملًوالمسنننا

ًحديثًبريرةًفيًثالثةًاجزاء.
وقننالًعبنندًالننرحمنًبنننًابننيًحنناتمً:ًسننئلًعنننًابنننًخزيمننةًفقننالًويحكننمًهننوًيسننرلًوالً

ًنسرلًعنهًهوًامامًيقتدلًبهً.ً
وقالًابنًالنفلًهوًحفيدًابنًخزيمةً:ًكانًجديًابوًبكرًالًيدخرًشيئا ًمننًجهندهًبنلً

ًمًوالًيعرلًالوزنًوالًيميزًبينًالعشرةًوالعشرينً.ينفقهًعلىًاهلًالعل

                                                 
(ًوالحننديث3062ًً)2ً/1018ًسنننًابننًماجنةً،ًكتنابًالمناسننكً،ًبنابًالشنربًمننًزمنزمً،ًًً(1)

 2/207ًوكشفًالخفاءًللعجلوني1/178ًًاسنادهًجيدً،ينظرًالمقاصدًالحسنةًللسخاويً
 .2ً/208ًً،ًوتذكرةًالحفاظ3ً/110ًًطبقاتًالشافعيةًالكبرلً،ًينظرً:ًًً(2)ً
،ًوطبقنناتًالشننافعية2ً/212ًً،ًوتننذكرةًالحفنناظً،14ًً/372ًًينظننرً:ًًسننيرًاعننالمًالنننبالءً،ًً(3)

ً.4ً/57ًً،ًوشذراتًالذهبًفيًاخبارًمنًذهبً،3ً/118ًًالكبرلً،ً
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 -مصنفا   :

قنالًالحنناكمًمصنننفاتهًتزينندًعلننىًمامننةًواربعنينًسننولًالمسنناملًوالمسنناملًالمصنننفةًاكثننرً
ً.ً(1)منًمامةًجزءًولهًفقهًحديثًبريرةًفيًثالثةًاجزاءً

ولكنيًلمًاجندًهنذهًالمصنادرًاوًعناوينهناًاوًاسنماءهاًفنيًكتنبًالتناريخًولنمًيصنلًاالً
عندًتحقي ًكتابًالصحيحًالبنًخزيمنةًبعنضًهنذهً(2)قليلًمنهاً،ًوقدًذكرًاالعظميً

الكتنبًوقنالًمننًعنادةًابننًخزيمنةًاننهًيحينلًكثينرا ًالنىًمكلفاتنهًوينذكرهاًفنيًثنايناًكتبننهً
ًحًومنهاً:ًوخاصةًفيًكتابهًالتوحيدًوًالصحي

صحيحًابنًخزيمةً:ًوهوًمشهورًبهذاًاالسمًًواسمهً))ًمختصرًالمختصرً -1
ً(ًينقلًالعدلًعنًالعدلًموصوال ًاليهً((ً.منًالمسندًالصحيحًعنًالنبيً)

 كتابًالتوحيدًواثباتًصفاةًالربًعزًوجلً.ً -2
 كتابًاالشربةً.ًً -3
 كتابًاالمامةً.ًً -4
 كتابًاالموالً.ًً -5
 كتابًالبرًوًالصلةً.ً -6
 ابًالبيوعً.ًكتً -7
 كتابًالتفسيرً.ً -8
 كتابًالتويةً.ًً -9
ًكتابًالتوكلً.ً -10
 كتابًالجنامزً.ً -11
 كتابًالجهادً.ً -12
 كتابًالدعاءً.ً -13
ًكتابًالدعواتً.ًً–14ًًً

                                                 
 .6ً/29ًًاالعالمًللزركليً:ًًً(1)
النندكتورًمحمنندًمصننطفىًاالعظمننيًحقنن ًكتننابًصننحيحًابنننًخزيمننةًوهننذاًالكننالمًفننيًمقدمننةًًً(2)

 .18ًًً-15تحقي ًالكتابً:ً
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ًكتابًذكرًنعيمًالجنةً.ًًًً-15ًً
ًكتابًذكرًنعيمًاالخرةً.ًً–16ً
ًكتابًالصدقاتً.ًً–17ً
ًكتابًالصدقاتًفيًكتابهًالكبيرً.ًً–18ً
ًكتابًًصفةًنزولًالقرآنً.ًً–19ً
ًكتابًالمختصرًمنًكتابًالصالةً.ًً–20ً
ًكتابًالصالةًالكبيرً.ًً–21ً
ًكتابًالصالةً.ًً–22ً
ًكتابًالصيامً.ًً–23ً
ًكتابًالطبًوالرقيً.ًً–24ً
ًكتابًالظهارً.ً–25ً
ًكتابًالفتنً.ًً–26ً
ً(.ًًفضلًعليًبنًابيًطالبً)ً–27ً
ًكتابًالنذرً.ًً–28ً
ًيرً.ًكتابًالكبً–29ً
ًكتابًاللباسً.ًً–30ً
ًكتابًمعانيًالقرآنً.ًً–31ً
ًكتابًالمناسكً.ًً–32ً
ًكتابًالورعً.ًً–33ً
ًكتابًالوصاياً.ًً–34ً
ًكتابًالقراءةًخلفًاالمامً.ًً–35ً

بعنندًذكننرًهننذهًاالسننماءًهننلًالننفًً(1)وقننالًالنندكتورًمحمنندًاالعظمننيًفننيًمقدمننةًالكتنناب

ابنًخزيمةًهنذهًالكتنبًوسنماهاًبهنذهًاالسنماءًوكنلًمنهناًكتنابًمسنتقلًقناممًبذاتنهً،ًامً

                                                 
 .19ًً-18ًصحيحًابنًخزيمةً،ًتحقي ً:ًمحمدًمصطفىًاالعظميً:ًً(1)
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انهنناًفننيًالواقننعًاسننماءًالجننزاءًصننغيرةًتكننونًمجتمعننةًكتابننا ًواحنندا ًكبيننرا ً،ًامًالننبعضً

منهننناًكتنننبًكبينننرةًوالنننبعضًاجنننزاءًمننننًكتنننابًكبينننرً،ًولعنننلًالثنننانيًارجنننحً،ًكمننناًهنننوً

ًالمحدثينًفيًالتصنيفًمثلًصحيحًالبخاريًوًمسلمً.ًًاسلوب

 -ريوخ  :

ْثًَعْنُهَما؛ًِلَكْوِنِهًَكتَبًَعْنُهَماًسمعًمن.ً ِبْسَحاَةًبِنًَراْهَوْيه،ًَوُمَحمَِّدًبِنًُحَمْيٍد،ًَوَلْمًُيَحدِ 
ِره. ًِفيًِصَغِرهًَوَقبَلًَفهِمِهًَوَتَبصُّ

ًبِنًُحْجٍر،ًَوَأْحَمَدًَوَسِمَعًِمْن:ًَمْحُمْوِدًبِنًَغْياَلَن،ًوًَ ،ًَوَعِليِ  ُعْتَبَةًبِنًَعْبِدًهللِاًالَمْرَوِزيِ 
ًِبْبَراِهْيَمً ًبِن ًَوَأْحَمَد ًالَعاَلِء، ًبِن ًالَجبَّاِر ًَوَعْبِد ًَوَأِبيًُكَرْيٍب، ًُمَعاٍذ، ًبِن ًَوِبْشِر ًَمِنْيٍع، بِن

ًَشاِهيًْ ًبِن ًَوِإْسَحاَة ًَيْعُقْوَب، ًَوَأِخْيِه؛ ، ْوَرِقيِ  ًَأيُّْوَب،ًالدَّ ًبِن ًَوِزَياِد ، ًَعِليٍ  ًبِن ًَوَعْمِرو ٍن،
ِدً ،ًَوُمَحمَّ ،ًَوُيْوُسَفًبِنًَواِضٍحًالَهاِشِميِ  اِل،ًَوَأِبيًَسِعْيٍدًاأَلَشجِ  ِدًبِنًِمْهَراَنًالَجمَّ َوُمَحمَّ

ِدًبِنًَعْبدًِ اٍر،ًَوُمَحمَِّدًبِنًُمَثنَّى،ًَوالُحَسْيِنًبِنًُحَرْيٍث،ًَوُمَحمَّ ،ًًبِنًَبشَّ ْنَعاِنيِ  اأَلْعَلىًالصَّ
،ًَوَنْصِرًبِنًَعِلي ًٍ بِ يِ  ِدً،َوُمَحمَِّدًبِنًَيْحَيى،ًَوَأْحَمَدًبِنًَعْبَدَةًالضَّ ،ًَوُمَحمَّ َوُمَحمَِّدًبِنًَعِليٍ 

ً ًالرَّْحَمِن ًَعْبِد ًبِن ًَوَأْحَمَد ًاأَلْعَلى، ًَعْبِد ًبِن ًَوُيْوُنَس ، ِميِ  ًالُمَخرِ  ًهللِا ًَعْبِد ،ًبِن الَوْهِبيِ 
ًُجَناَدَة،ً ًبِن ًَوَسْلِم ، ًَيْحَيىًالُقَطِعيِ  ًبِن ًَوُمَحمَِّد ًَراِفٍع، ًبِن ِد ًَوُمَحمَّ ًُمْوَسى، ًبِن َوُيْوُسَف
ٍدً ًُمَحمَّ ًبِن ًَوالَحَسِن ،ً ً َلْيِميِ  ًالسَّ ًَمْنُصْوٍر ًبِن ًِبْشِر ًبِن ًَوِإْسَماِعْيَل ًَحِكْيٍم، ًبِن َوَيْحَيى

،ًَوَها ،ًَوُأَمٍمًِسَواُهم.الزَّْعَفَراِنيِ  ًُرْوَنًبِنًِبْسَحاَةًالَهْمَداِنيِ 
. ُدًبُنًَأَباٍنًالَبْلِخيُّ ،ًَوُمَحمَّ ً.ً(1)ًَوِمْنُهم:ًِبْسَحاُةًبُنًُمْوَسىًالَخْطِميُّ

ً الميذه

ًهللِاًبنًِ ًَعْبِد ًبُن ًَوُمَحمَُّد ،ً ِحْيَحْيِن( ً)الصَّ ًِفيًَغْيِر ًَوُمْسِلٌم ، ًالُبَخاِريُّ ًَعْنُه: َث َعْبِدًًَحدَّ
ً ًً-الَحَكِم ًُشُيْوِخِه ًَأِبيًَطاِلٍب،ًَوَأُبوًً-َأَحُد ًبُن ًالُمَباَرِكًالُمْسَتْمِلي،ًَوِإْبَراِهْيُم ًبُن َوَأْحَمُد

ً، ًالنَّْيَساُبْوِريُّ ٍد ًُمَحمَّ ًبُن ًالُحَسْيُن ًَوَأُبوًَعِليٍ  ، ُغْوِليُّ ًَوَأُبوًالَعبَّاِسًالدَّ ، ْرِقيِ  ًالشَّ ًبُن َحاِمٍد
                                                 

ً..3ً/110ًًطبقاتًالشافعيةًًو2ً/207تذكرةًالحفاظًًو14ً/366ًسيرًاعالمًالنبالءًً(1)
ً
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ًَسْعٍدًَوَأُبوً ًبُن ًَوِإْسَحاُة ًَحْمَداَن، ًبُن ًَعْمٍرو ًَوَأُبو ، ًَعِديٍ  ًبُن ًَأْحَمَد ًَوَأُبو ، ًالُبْسِتيُّ َحاِتٍم
ًالُمْقِرُ ،ً ًِمْهَراَن ًبُن ًَأْحَمُد ًَبْكٍر ًَوَأُبو ًَباُلَوْيه، ًبِن ًُمَحمَِّد ًبُن ًَأْحَمُد ًَحاِمٍد ًَوَأُبو ، النََّسِويُّ

ًبِنًُنَصْيٍرًَوَحِفْيُدُه؛ًُمَحمَُّدًبُنًالفًَ ْضِلًبِنًُمَحمَِّدًبِنًُخَزْيَمَة،ًَوُمَحمَُّدًبُنًَأْحَمَدًبِنًَعِليِ 
ً ًَعِليٍ  ًبُن ًَوالُحَسْيُن ، ْعُلْوِكيُّ ًالصُّ ًَسْهٍل ًَوَأُبو ، ْبِغيُّ ًالصِ  ًِبْسَحاَة ًبُن ًَبْكٍر ًَوَأُبو ُل، الُمَعدَّ

ًُحَسْيَنَك،ًَوِبْشُرًبُنًُمَحمَِّدًبِنًُمحًَ مَِّدًبنًَياِسْيَن،ًَوَأُبوًُمَحمٍَّدًَعْبُدًهللِاًبُنًَأْحَمَدًالتَِّمْيِميُّ
ْجِزيًُّ ،ًَوالَخِلْيُلًبُنًَأْحَمَدًالسِ  ٍدًالَبِحْيِريُّ ،ًَوَأُبوًالُحَسْيِنًَأْحَمُدًبُنًُمَحمَّ ْيَباِنيُّ ًبِنًَجْعَفٍرًالشَّ

، ًًالَقاِضي،ًَوَأُبوًَسِعْيٍدًُمَحمَُّدًبُنًِبْشٍرًالَكَراِبْيِسيُّ ٍدًالَكَراِبْيِسيُّ َوَأُبوًَأْحَمَدًُمَحمَُّدًبُنًُمَحمَّ
ٍدً ًُمَحمَّ ًبُن ًَأْحَمُد ًالَعبَّاِس ًَوَأُبو ، ًالَمْرَواِنيُّ ًالُحَسْيِن ًبُن ًَأْحَمُد ًَنْصٍر ًَوَأُبو الَحاِكُم،

،ًَوَأُبوًالَوَفاءًِ ًالُحَسْيِنًاآلُبِريُّ ًبُن ًُمَحمَُّد ،ًَوَأُبوًالَحَسِن ْنُدْوِقيُّ ًبُنًُمَحمَّدًاْبِنًًالصُّ َأْحَمُد
1ًَحمَُّوْيهًالُمَزكِ ي،ًَوَخْلٌ ًَكِثْيٌر.

 -هفا   :

ًتننننننوفيًفننننننيًاليننننننومًالثننننننانيًليلننننننةًالسننننننب ًمنننننننًشننننننهرًذيًالقعنننننندةًسنننننننةًاحنننننندلًعشننننننر

ًودفنًفيًحجرةًفيًدارهًثمًصيرتًتلكًالحجرةًمقبرةً.ً(2)وًثالثمامةًً

ً

ً

ً

                                                 
1
 .3/110وطبقات الشافعية  2/207وتذكرة الفاظ  14/366النبالع سير عالم  - 
،2ً/23ًً،ًوتذكرةًالحفاظ1ً/186ًً،ًوالمنتظمًمنًتاريخًالملوك1ً/51ًًتاريخًنيسابورًً-2

،ًواالعالم3ً/111ًً،ًوطبقاتًالشافعيةًالكبرلًللسبكي14ًً/377ًًوسيرًاعالمًالنبالءً
 .6ً/29ًًللزركليً

 
ً
ً
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 املطلب الثاني

 منهجه يف اجلرح والتعديل
لالمامًابنًخزيمةًمننهجًواضنحًوصنريحًفنيًقبنولًاالخبنارًوتنقينةًالرجنالًويمكننًكانً

ًً-اجمالًمنهجهًفيًصحيحهًكماًيرتيً:ً

كننانًمنهجننهًفننيًالحكننمًعلننىًالننراويًعدالتننهًوضننبطهًولننيسًمذهبننهً،واذاًعلننمً -1

هذاًالمذهبًلمًيغينرًرأينهًولنمًيتنركًاثنرا ًفنيًصندقهًوًامانتنهًعلنىًرواينةًالحنديثًكمناً

ً.ًً(1)مةً:ً))ًانبرناًعبادًبنًيعقوبً،المتهمًفيًدينهً،ًالثقةًفيًحديثهً((قالًابنًخزي

كانًابنًخزيمةًيفسرًالجرحًاحيانا ًوقدًيبهمهًاحيانا ًكقولهً))ًفنيًالقلنبًمننًً -2

،ًوقدًيبهمهًكقولهً))ًفنانًفنيًالقلنبً(2)لسوءًحفظهً((ً–رحمهًهللاًً–اشعثًبنًسوارً

 .(3)منًجريرًبنًايوبًالبجليً((

بنننًخزيمننةًيحكننمًعلننىًالننراويًبعبننارةًجامعننةًمنننًعننندهًكقولننه))ًحارثننةًوكننانًاً -3

،ًفنذكرًهنذهًالعبنارةًمكتفينا ً(4)بنًابنيًالرحنالًلنيسًممننًيحنتجًاهنلًالحنديثًبحديثنهً((

 الىًانًاممةًالحديثًالًيحتجونًبهً.ً

بنقننلًاقننوالًالعلمنناءًبننلًكننانًيمحنناًاقننوالًالنقننادًًكننانًابنننًخزيمننةًاليكتفننيً -4

 ويجتهدًفيًخالفاتهمًويرجحًبينهاً،ًويحكمًعلىًالراويًبحسبًماًيترجحًلديهً.ً

 

                                                 
 .2ً/376ًًًصحيحًابنًخزيمةً:ً(1)
 .3ً/273ًًصحيحًابنًخزيمةً:ًًً(2)
 .3ً/190ًًصحيحًابنًخزيمةً:ًًً(3)
 .10ًً/239ًًصحيحًابنًخزيمةً:ًًًً(4)
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كنننانًابننننًخزيمنننةًيسنننتعملًعبننناراتًمختلفنننةًومتنوعنننةًفنننيًالحكنننمًعلنننىًالنننراويً -5

وقالًفيًموضعًاخنرً))ًفنيًالقلنبًمننهًً(1)كقولهً))ًزمعهًبنًصالحًفيًالقلبًمنهً((

 .(3)،ًوقالًفيًموضعًاخرً))ًاناًابرأًمنًعهدةًزمعةًبنًصالحً((ً(2)لسوءًحفظهً((

كننانًابنننًخزيمننةًيسننتخدمًالتشننبيهًوالمقارنننةًبننينًالننرواةًعننندًجننرحمًاوًتعننديلهمً -6

 .ً(4)كقولهً))ًسفيانًالثوريًاحفظًمنًمئتينًمثلًالعالءًبنًصالحً((

السننندًاوًعلننىًهيئننةًكننانًيننذكرًالكننالمًامنناًفننيًتننراجمًاالبننوابًاوًعنننًطرينن ً -7

 0ًًتعقيب

كنننانًالبننننًخزيمنننةًفنننيًالجنننرحًوًالتعنننديلًالفننناظًانفنننردًبهننناًوهنننذاًهنننوًموضنننوعً -8

 البحثًًوسرذكرهاًانًشاءًهللاً.ً

الننذيًيتتبننعًاقننوالًابنننًخزيمننةًوالسننيماًفننيًالفنناظًالجننرحًوالتعننديلًينندركًتمامننا ً -9

رصننهًعلننىًدقننةًبحثننهًومعرفتننهًبجميننعًاحننوالًالننراويًالننذيًيننتكلمًفيننهًوكننذلكًيالحننظًح

االمانننةًالعلميننةًعنننًطرينن ًردًاالقننوالًالنقديننةًالننىًاصننحابهاًممنننًسننبقوهًمنننًعلمنناءً

االمنننةً.ًوكنننذلكًيالحنننظًامانتنننهًفنننيًاقنننرارهًبعننندمًمعرفتنننهًلنننبعضًالنننرواةًفيقنننولً:ً))ًالً

 ،ًوذكرًهذاًاللفظًفيًمواضعًكثيرةًمنًكتابهً.ً(5)اعرلًفالنًبعدالةًاوًجرحً((

ً

                                                 
 .2ً/103ًًصحيحًابنًخزيمةً:ًً(1)
ً.3ً/214ًًصحيحًابنًخزيمةً:ًًً(2)
 .4ً/262ًًصحيحًابنًخزيمةً:ًًً(3)
 .2ً/154ًًصحيحًابنًخزيمةًً:ًً(4)
 .ها،ًوًغيًر4ً/219ً،ًو3ً/210ًً،ًو27ًً/93ًًًصحيحًابنًخزيمةًً:ًًً(5)



   

 
 

169 

 

 2013 نيسان –عشر  ام العدد اخل –اجمللد الرابع  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 
Issn: 2071-6028 

 (مجعاً) صحيحه يف والتعديل اجلرح الفاظ من خزمية ابن به انفرد ما
 

 املبحث الثاني

 االولاملطلب 

 الفاظ اجلرح
:ًوًمرادًابنًخزيمةًبهذاًاللفظًهوً(1)قالًابنًخزيمةً))ًفيًالقلبًمنهً((ًً -1

اماًلشكًفيًسماعًراٍوًلمنًفوقهًاوًراٍوًالًيعرفهًبعدالةًوالًجرحً،ًفيبينًانًفيً

ًالقلبًمنًذلكًالخبر.ً

ًقالًابنًخزيمةًفيًجريرًبنًايوبًالبجليًالكوفيًفيًالقلبًمنه.ًً-ومثالهً:

ً.(2)اقوالًالعلماءًفيًجرير:ًقالًالبخاريً:ًمنكرًالحديثًًوً

ً.ًً(3)وقالًالنساميً:ًجريرًبنًايوبًالكوفيًمتروكًالحديثً

ً(4)وقالًابنًابيًحاتمً:ًليسًبشيءً.ًوقالًسئلًابوًزرعةًعنهًفقالً:ًمنكرًالحديث

.وقالًابنًحبانً:ًكانًابوًنعيمًيقولً:ًجريرًًبنًايوبًيضعًالحديثًوسئلًيحيىً

ً.(5)بنًمعينًعنهًفقالً:ًضعيفً

ً.ًً(6)وقالًابنًشاهينً:ًليسًبشيءً

ً.ً(7)وقالًالذهبيً:ًجريرًبنًايوبًمشهورًبالضعفً
                                                 

ً.3ً/190ًًصحيحًابنًخزيمةً:ًً(1)
 .1ً/38ًاءًالصغيرًللبخاريً:ًضعف،ًال2ً:215ًالتاريخًالكبيرً:ًًً(2)
 .1ً/28ًًالضعفاءًوًالمذكرونًللنساميً:ًًً(3)
 .2ً/503ًًالجرحًوالتعديلً:ًً(4)
 .1ً/220ًًالمجروحونًالبنًحبانً:ًًً(5)
 .1ً/65ًًتاريخًاسماءًالضعفاءًوًالكذابينً،ًًً(6)
 .1ً/391ًًميزانًاالعتدالً،ًًً(7)



   

 
 

170 

 

 2013 نيسان –عشر  ام العدد اخل –اجمللد الرابع  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 
Issn: 2071-6028 

 (مجعاً) صحيحه يف والتعديل اجلرح الفاظ من خزمية ابن به انفرد ما
 

تيًفنرلًلفظًابنًخزيمةًقدًاتف ًفيًالتجريحًمعًبقيةًالعلماءًوهكذاًفيًكلًالفاظهًال

ًانفردًبهاًفيًالجرحًوالتعديلًً

:ًومرادًابنًخزيمةًبهذاًً(1)قالًابنًخزيمةً))ًليسًمنًاحالسًالحديثً(( -2

ًاللفظًهوًجرحًالراويًوانهًليسًمنًاحالسًالحديثًالذيًيحفظًاالسانيد.ً

هً(ًليسًمن182ًًومثالهً:ًًقالًابنًخزيمةًعبدًالرحمنًبنًزيدًبنًاسلمًً)ًً

ًاحالسًالحديث.ً

اماًاقوالًالعلماءًفيًعبدًالرحمنًفقالًالبخاريًًعنهً:ًضعيفًوذكرهًفيًالضعفاءًً

ً.ًً(2)الصغيرً

ً.ًً(3)وقالًالنساميً:ًضعيفً

وقالًعبدًالرحمنًبنًابيًحاتمً:ًقالًعنهًاحمدًبنًحنبلًضعيفً.ًوقالًيحيىًبنً

ً.(4)معينً:ًليسًحديثهًبشيءً.ًوقالًسرل ًعنهًابيًفقالً:ًليسًبقويًالحديثً

ً.(5)وقالًابنًحبانً:ًكانًممنًيقلبًاالخبارًوهوًالًيعلمًحتىًكثرًذلكًفيًروايته

ً.ً(6)وقالًالدارًقطنيً:ًمتروكً

ً.(7)وقالًالذهبيً:ًضعفوهً

                                                 
 .3ً/232ًًصحيحًابنًخزيمةً:ًً(1)
 .1ً/71ًًالضعفاءًالصغيرًللبخاريً:ًًً(2)
 .1ً/66ًالضعفاءًوالمتروكونًللنساميً:ًًً(3)
 .5ً/233ًًالجرحًوالتعديلً:ًً(4)
 .2ً/57ًًالمجروحونًالبنًحبانً:ًًً(5)
 .2ً/161ًًالضعفاءًوالمتروكونًللدارًقطني:ًًًً(6)
 .1ً/628ًالكاشفًللذهبيً:ًًً(7)
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 (مجعاً) صحيحه يف والتعديل اجلرح الفاظ من خزمية ابن به انفرد ما
 

ً.(1)وقالًابنًحجرً:ًضعيفًمنًالثامنةً

0ًفنرلًلفظًابنًخزيمةًقدًاتف ًفيًالتجريحًمعًبقيةًالعلماءً

،ً(3)))ًاناًابرأًمنًعهدتهً((،ًاوً(2)((ًًقالًابنًخزيمةً))ًاناًبر ًمنًعهدته -3

ومرادًاالمامًابنًخزيمةًبهذاًاللفظًهوًصيغةًشكًيطلقهاًابنًخزيمةًعلىًالراويً

ًالذيًالًيطمئنًالىًروايتهً

ًقالًابنًخزيمةًاسماعيلًبنًمسلمًالمكيًاناًابرأًمنًعهدته.ً-مثالهً:

ً.ً(4)اماًاقوالًالعلماءًفذكرهًالبخاريًفيًالضعفاءًً

ً.ً(5)وقالًالنساميً:ًمتروكًالحديثً

وقالًابنًابيًحاتمً:قالًعنهًاحمدًبنًحنبلًمنكرًالحديثً،ًوقالًيحيىًبنًمعينً:ً

ً.ً(6)ليسًبشيءً،ًوقالًسرل ًابيًفقالً:ًهوًضعيفًالحديثًمخلط

وقالًابنًحبانً:ًقالًسئلًيحيىًبنًمعينًعنهًفقالً:ًلمًيزلًمختلطا ًوكانًيحدثً

ً.(7)ثالثةًضروبًًبالحديثًالواحدًعلى

ً.(8)وقالًالذهبيً:ًضعفوهً

                                                 
 .1ً/340ًًالتقريبًالبنًحجرً:ًًً(1)
 .4ً/350ًً،ًو6ً/260ًً،ًو4/69ًًصحيحًابنًخزيمةً:ً(2)
 .4ً/92ًصحيحًابنًخزيمةً:ًًً(3)
 .1ً/17ًًالضعفاءًالصغيرًللبخاريً:ًًً(4)
 .1ً/16ًًالضعفاءًوالمتروكونًللنساميً:ًًً(5)
ً.199ًًًًً–2ً/198ًالجرحًوالتعديلً:ًًً(6)
 .1ً/454ًًالمجروحونًالبنًحبانً:ًً(7) 
ً.1ً/248ًً،ًوميزانًاالعتدال1ً/249ًًالكاشفًللذهبيً:ًًً(8)
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 (مجعاً) صحيحه يف والتعديل اجلرح الفاظ من خزمية ابن به انفرد ما
 

ً.(1)وقالًابنًحجرً:ًكانًفقيها ًضعيفًالحديثًمنًالخامسةً

0ًفنرلًلفظًابنًخزيمةًقدًاتف ًفيًالتجريحًمعًبقيةًالعلماءً

،ًوهناكًصيغًمقاربةًلهذاًً(2)قالًابنًخزيمةً))ًالًيحتجًاصحابناًبحديثهً(( -4

وً))ًليسًهوًممنًًً(3)اللفظًمنهاً:ً))ًليسًممنًيجوزًاالحتجاىًبخبرهً((

،ًفهذهًكلهاًً(5)وً))ًلس ًاحتجًبخبرًمثلهً((ً(4)يحتجًاهلًالتثب ًبحديثهً((

ًالفاظًتعنيًالًيحتجًبهًوحديثهًضعيف.

يثهمًفقالً:ًكانواًوقالًعبدًالرحمنًبنًابيًحاتم:ًسرل ًابي:ًماًمعنىًالًيحتجًبحد

ً.ً(6)الًيحفظونًفيحدثونًبماًالًيحفظونًفيغلطوًن

144ًقالًابنًخزيمةًاسحاةًبنًعبدًهللاًبنًابيًفروةًاالمويًالمدنيً)ًتًً-مثالهً:

ًهً(ًالًيحتجًاصحابناًبحديثهً.ً

ً.(7)اماًاقوالًالعلماءًفقالًعنهًالنساميً:ًمتروكًً

فيًالميزانً:ً)ًقالًالبخاريً:ًتركوهًونهىًً،ًوقالًايضا ًعنه(8)وقالًالذهبيً:ًتركوهً

ً.ً(9)احمدًعنًحديثهً،ًوقالًابوًزرعةًوغيرهً:ًمتروكً،ًثمًقالًلمًارلًاحدا ًمشاهً(
                                                 

ً.1ً/110ًالتعذيبًالبنًحجرً:ً(1)  
 .3ً/148ًًصحيحًابنًخزيمةً:ًً(2)
 .2ً/221ًًصحيحًابنًخزيمةً:ًًً(3)
 .3ً/233ًًصحيحًابنًخزيمةً:ًًً(4)
 .4ً/219ًًصحيحًابنًخزيمةً:ًًً(5)
 .1ً/133ًًالجرحًوًالتعديلً:ًًً(6)
 .1ً/19ًًالضعفاءًوالمتروكونًللنساميً:ًًً(7)
 .1ً:237ًًالكاشفًللذهبيً:ًًً(8)
 .1ً/193ًًميزانًاالعتدالً:ًًً(9)
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 (مجعاً) صحيحه يف والتعديل اجلرح الفاظ من خزمية ابن به انفرد ما
 

،ًوهناكًصيغًوالفاظً(1)قالًابنًخزيمةً))ًليسًمنًشرطناًفيًهذاًالكتابً((ً-5ً

ًاوًً(2)((ًذكرهاًابنًخزيمةًمقاربةًلهذاًاللفظً))ًانًكانًمنًالشرطًالذيًاشترطنا

،ًفمرادًابنًخزيمةًبهذاًاللفظًهوًتمريضًوتضعيفًً(3)))ًانًجازًاالحتجاىًبهً((

ًالراويًوانًقيل ًفيًاحدًفهوًاماًضعيفًاوًلينًالحديثًكماًمبينًفيًالمثالً.ً

ه(ًليس150ًًقالًابنًخزيمةًًعبدًهللاًبنًعامرًاالسلميًالمدنيً)ًتًً-مثالهً:ً

ًمنًشرطناًفيًهذاًالكتاب.ً

ً.ً(4)اًاقوالًالعلماءًفقالًالنساميً:ًهوًضعيفًامً

ً.(5)وقالًابنًابيًحاتمً:ًسرل ًابيًعنهًفقالً:ًهوًضعيفًليسًبالمتروكً

ً.ً(6)وقالًابنًحبانً:ًسئلًعنهًيحيىًبنًمعينًفقالً:ًليسًبشيءً

ً.(7)وقالًالدارًقطنيً:ًضعيفً

ً.(8)وقالًالذهبيً:ًضعيفً

ً.(9)وقالًابنًحجرً:ًضعيفًمنًالسابعةً

0ًفنرلًلفظًابنًخزيمةًقدًاتف ًفيًالتجريحًمعًبقيةًالعلماءً
                                                 

ً.4ً/152ًًصحيحًابنًخزيمةً:ًً(1)
 صحيحًابنًخزيمةً:ًًً(2)
 صحيحًابنًخزيمةً:ًً(3)
 .1ً/61ًًالضعفاءًوًالمتروكونًللنساميً:ًًً(4)
 .5ً/123ًًالجرحًوالتعديلً:ًًً(5)
ً.2ً/6ًالمجروحينًالبنًحبانً:ًًً(6)
 .2ً/160ًًالضعفاءًوًالمتروكونًللدارًقطنيً:ًًً(7) 
 .1ً/564ًًالكاشفًللذهبيً:ًًً(8)
 .1ً/309ًًالتقريبًالبنًحجرً:ًًً(9)
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 (مجعاً) صحيحه يف والتعديل اجلرح الفاظ من خزمية ابن به انفرد ما
 

والظاهرًمنًهذاًالوصفًليسًًً(1)قالًابنًخزيمةً))ًكانًلهًمروءةًوعقلً(( -6

تعديال ًوانماًفيهًايحاءًالىًالجرحًولكنهًليسًجرحا ًيكديًالىًاسقاطًالراويًبالمروءةً

ًفذكرتهًمعًالفاظًالجرحً.ً

ًمانًبنًسعدًالكاتبًالبصريًكانًلهًمروءةًوعقل.قالًابنًخزيمةًعثً-مثالهً:

ً.ًً(2)اماًاقوالًالعلماءًفقالًالنساميً:ًليسًبالقويًً

وقالًابنًابيًحاتمً:قالًعنهًيحيىًبنًمعينً:ليسًبذاكً،ًوقالًسرل ًابيًعنً

ً.(3)عثمانًفقالً:ًشيخً،ًوقالًسئلًابوًزرعةًعنهًفقال:ًلينً

منًشيخًغيرهًويحدثًبماًالًيدريًويجيبًًوقالًابنًحبانً:ًكانًممنًاليميزًشيخه

ً.(4)فيماًالًيسرلًفالًيجوزًاالحتجاىًبهً

ً.(5)وقالًالذهبيً:ًلينهًغيرًواحدً

ً.(6)وقالًابنًحجرً:ًضعيفًمنًالخامسةً

0ًفنرلًلفظًابنًخزيمةًقدًاتف ًفيًالتجريحًمعًبقيةًالعلماءً

ً

ً

ً
                                                 

 .4ً/151ًً،ًو2/284ًًصحيحًابنًخزيمةً:ً(1)
 .1ً/75ًًالضعفاءًوالمتروكونًللنساميً:ًًً(2)
 .6ً/153ًًالجرحًوالتعديلً:ًًً(3)
 .2ً/96ًًًالمجروحينًالبنًحبانً:ًًً(4)
 .3ً/94ًً،ًوميزانًاالعتدالً:2ً/7ًًالكاشفًللذهبيً:ًًً(5)
 .1ً/383ًًالتقريبًالبنًحجرً:ًًً(6)
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 (مجعاً) صحيحه يف والتعديل اجلرح الفاظ من خزمية ابن به انفرد ما
 

 املطلب الثاني

 -ألفاظ التعديل : 

،ًويقصدًبهاًاالمامًابنًخزيمةًصالحً(1)قالًابنًخزيمةً))ًاحدًعبادًالدنيا((ًً-1

دينهًوكثرةًعبادتهًونرلًاالمامًقدًيصفًشخصا ًبالعبادةًفانًكانًهناكًخللًفيً

حديثهًذكرًذلكًوبينهًكماًهوًمذكورًًفيًالفاظًالجرحً.ًفهذاًوصفًيدلًعلىً

ًصالحهً.ً

هً(ًاحدًعباد142ًًيسًالمالميًالكوفيً)ًتًقالًابنًخزيمةًعمروًبنًقً-مثالهً:

ًالدنيا.ً

اماًاقوالًالعلماءًفقالًعبدًهللاً:ًسرل ًابيًعنًعمروًبنًقيسًالمالميًفقالً:ًثقةًً
(2)ً.ً

وقالًعبدًالرحمنًبنًابيًحاتمً:ًسرل ًابيًعنًعمروًبنًقيسًبنًالمالميًفقالً:ً

ً.(3)قةًمرموًنثقةً،ًوسئلًابوًًزرعةًعنًعمروًبنًقيسًالمالميًفقالً:ًث

ً.ً(4)وقالًالذهبيً:ًوثقهًاحمدً

ً.(5)وقالًابنًحجرً:ًثقةًمتقنًعابدًمنًالسادسةً

0ًفنرلًلفظًابنًخزيمةًقدًاتف ًفيًالتعديلًمعًبقيةًالعلماءً

                                                 
 .3ً/199ًًصحيحًابنًخزيمةً:ًً(1)
 .3ً/126ًًالعللًومعرفةًالرجالًالحمدًبنًحنبلً،ًروايةًعبدًالرحمنًاحمدً:ًًً(2)
 .6ً/255ًًالجرحًوًالتعديلً:ًً(3)
 .2ً/86ًًالكاشفً:ًًً(4)
 .1ً/426ًًيبً:ًالتقًرًً(5)
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 (مجعاً) صحيحه يف والتعديل اجلرح الفاظ من خزمية ابن به انفرد ما
 

،ًويقصدًاالمامًبهذاًالوصفًً(1)قالًابنًخزيمةً))ًمنًحفاظًالدنياًفيًزمانهً((ً-2

ًالمبالغةًفيًالتعديلًوًمروياتًمنًيصفهًبهذاًالوصفًمنًاعلىًدرجاتًالصحيحً.ً

قالًابنًخزيمةًاسماعيلًبنًجعفرًبنًابيًكثيرًاالنصاريًالد رفي:ً)ًتًً-مثالهً:ً

ًهً(ًمنًحفاظًالدنياًفيًزمانه.180ًً

سرل ًابيًفقالً:ًالًاعلمًاالًاماًاقوالًالعلماءًفقالًعبدًالرحمنًبنًابيًحاتمً:ًً

خيرا ً،ًقل ًثقةً؟قالً:نعمً،وقالًًيحيىًبنًمعينًعنهًثقةًمرمونًقليلًالخطرً،ًً

ً.ًً(2)وسئلًابوًزرعةًعنهًفقالً:ًمدنيًثقةً

ً.ًً(3)وقالًالذهبيً:ًمنًثقاتًالعلماءً

ً.ًً(4)وقالًابنًحجرً:ًثقةً،ًثب ًمنًالثامنةً

0ًعديلًمعًبقيةًالعلماءًفنرلًلفظًابنًخزيمةًقدًاتف ًفيًالت

،ًويقصدًً(5)قالًابنًخزيمةً))ًهوًممنًاليدانيهًفيًالحفظًفيًزمانهًكثيرً(( -3

ًاالمامًبهذاًالقولًالمبالغةًفيًالتعديلًوًمروياتهًمنًاعلىًمراتبًالصحيحً.ً

هً(161ًًقالًابنًخزيمةًسفيانًبنًسعيدًبنًمسروةًالثوريًالكوفيً)ًتًً-مثالهً:

ًالحفظًفيًزمانهًكثير.ًهوًممنًاليدانيهًفيً

                                                 
 .3ً/202ًًصحيحًابنًخزيمةً:ًً(1)
 .2ً/163ًًالجرحًوالتعديلً:ًًً(2)
 .1ً/244ًًالكاشفً:ًًً(3)
 .1ً/106ًًالتقريبً:ًًً(4)
 .3ً/233ًًًصحيحًابنًخزيمةً:ًً(5)
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اماًاقوالًالعلماءًفذكرًاالمامًالبخاريًانهًسمعًابنًالمباركًيقولً:ًماًرأي ًاحدًً

ً.(1)اعلمًمنًسفيانً

وقالًالعجلي:ًثقةًكوفيًورجلًصالحًزاهدًعابدًثب ًفيًالحديثًفقيهًصاحبًسنةً

ً.ً(2)واتباعًوكانًمنًاقولًالناسً

،ًوقالًحجةًثب ً،ًمتف ًعليهً،ًمعً(3)وزاهدا ًوقالًالذهبيً:ًهوًاحدًاالعالمًعلما ً

ً.ً(4)انهًكانًيدلسًعنًالضعفاءً

وقالًابنًحجرً:ًسفيانًثقةًحافظًفقيهًعابدًامامًحجةًمنًرؤوسًالطبقةًالسابعةً

ً.ً(5)وكانًربماًدلسً

0ًفنرلًلفظًابنًخزيمةًقدًاتف ًفيًالتعديلًمعًبقيةًالعلماءً

:ًوكذلكًيقصدًاالمامًً(6)قالًابنًخزيمةً))ًثقةًلمًيكنًفيًزمانهًمثلهً((ً -4

ًفمروياتهًمنًاعلىًمراتبًالصحيحً.بالغةًفيًالتعديل،ابنًخزيمةًبهذاًالقولًهوًالم

135ًمثالهً:ًقالًابنًخزيمةً:ًسلمةًبنًدينارًابوًحازمًاالعرىًالتمارًالمدنيً)ًتً

ًهً(ًثقةًلمًيكنًفيًزمانهًمثله.ً

ً.ً(7)اقوالًالعلماءًفقالًالعجليً:ًسلمةًبنًدينارًمدنيًتابعيًرجلًصالحًًاماً

                                                 
 .4ً/92ًًالترريخًالكبيرًللبخاريً:ًًً(1)
 .1ً/407ًًالثقاتًللعجليً:ًًً(2)
 .1ً/449ًًالكاشفً:ًًً(3)
 .2ً/169ًميزانًاالعتدالً:ًًً(4)
 .1ً/244ًًالتقريبً:ًً(5)
 .3ً/199ًًًصحيحًابنًخزيمةً:ًً(6)
 .1ً/240ًًالثقاتًللعجليً:ًًً(7)
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ً.ً(1)وقالًعبدًالرحمنًبنًابيًحاتمً:ًسرل ًابيًعنًابيًحازمًالمدنيًفقالًثقة

ً))ًماذكرهًابنًخزيمةً((ً.ً(2)وذكرًالذهبيً

ً.ً(3)قالًابنًحجرً:ًثقةًعابدًمنًالخامسةًماتًفيًخالفةًالمنصورً

0ًخزيمةًقدًاتف ًفيًالتعديلًمعًبقيةًالعلماءًفنرلًلفظًابنً

او))ًفالنًاحفظًًً(4)قالًابنًخزيمةً))ًفالنًاحفظًمنًمئتينًمثلًفالنً(( -5

ويقصدًاالمامًابنًخزيمةًبهذهًالعبارةًهوًالتميزًبينًً(5)منًعددًمثلًفالنً((ً

علىًانًالثقاتًعلىًمراتبًالثقاتًعندًاالختاللًمنًحيثًالمرتبةًوهذاًيدلً

ً.تةمتفاًو

قالًابنًخزيمةًسليمانًبنًمهرانًاالسديًالكاهليًالمشهورًباالعمشً)ًتًً-مثالهً:

ًهً(ًاالعمشًاحفظًمنًمئتينًمثلًمحمدًبنًابيًصالح.148ًً

اماًاقوالًالعلماءًفقالًاالمامًالبخاريً:ًماًاعلمًاحداًاعلمًبحديثًابنًمسعودًمنًً

ً.ًً(6)االعمش

ً.ًً(7)محدثًاهلًالكوفةًفيًزمانهوقالًالعجليً:ًاالعمشًثقةًكوفيًوكانً

                                                 
 .4ً/159ًًالجرحًوالتعديلً:ًًً(1)
 .1ً/452ًًالكاشفً:ًًً(2)
 .1ً/247ًالتقريبً:ًًً(3)
 .3ً/16ًًصحيحًابنًخزيمةً:ًً(4)
 .4ً/37ًًصحيحًابنًخزيمةً:ًًً(5)
 .4ً/38ًًالتاريخًالكبيرً:ًًً(6)
 .1ً/432ًًالثقاتًللعجليً:ًًً(7)
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ًوقالًعبدًالرحمنً:ًسمع ًابيًيقولً:ًاالعمشًثقةًيحتجًبحديثهً،ًوقالًابو

ً.ً(1)زرعةً:ًاالعمشًًامامً،ًوقالًيحيىًبنًمعينً:ًاالعمشًثقةًً

ً.(2)وقالًالذهبيً:ًاالعمشًهوًاحدًاالعالمً

دلسًمنًوقالًابنًحجرً:ًاالعمشًثقةًحافظًعارلًبالقراءاتًورعًلكنهًي

ً.(3)الخامسة

0ًفنرلًلفظًابنًخزيمةًقدًاتف ًفيًالتعديلًمعًبقيةًالعلماءً

 اخلامتة
(ً،ًوبعدًانًانتهي ًمنًالبحثًالبدًالحمدًهللًوالصالةًوالسالمًعلىًرسولًهللاً)ً

ًانًاذكرًماًتوصل ًاليهًمنًاهمًالنتامجً،ًوهيً.ً

(ًالفاظ6ًًخزيمةًهيً)ًتبينًانًعددًالفاظًالجرحًالتيًانفردًبهاًاالمامًابنً -1

وهيً)فيًالقلبًمنهً،ًليسًمنًاحالسًالحديثً،ًاناًابرأًمنًعهدته،ًالًيحتجً

ًاصحابناًبحديثه،ًليسًمنًشرطناًفيًهذاًالكتاب،ًكانًلهًمرؤةًوعقلً(ً.

(ًالفاظ5ًًتبينًانًعددًالفاظًالتعديلًالتيًانفردًبهاًاالمامًابنًخزيمةًهيً)ً -2

اظًالدنياًفيًزمانهً،ًهوًممنًاليدانيهًفيًالحفظًفيًوهيً)احدًعبادًالدنياً،ًمنًحف

 زمانهًكثيرً،ًثقهًلمًيكنًفيًزمانهًمثلهً،فالنًاحفظًمنًمئتينًمثلًفالنً(.

كانًاالمامًابنًخزيمةًلهًمنهجًواضحًوصريحًفيًقبولًاالخباروتنقيةً -3

ًالرجالًالسيماًفيًالفاظهًالتيًيختارهاًفيًالجرحًوالتعديلًندركًتماما ًدقةًبحثه
                                                 

 .147ًًً–4ً/146ًالجرحًوالتعديلً:ًًً(1)
 .1ً/464ًًالكاشفً:ًًً(2)
 .1ً/254ًًالتقريبً:ًًً(3)
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ومعرفتهًبجميعًًاحوالًالراويًالذيًيتكلمًفيهًونالحظًحرصهًعلىًاالمانةًالعلميةً

عنًطري ًعزوًاالقوالًالنقديةًالىًاصحابهاًممنًسبقوهًمنًعلماءًاالمةًوكذلكً

 امانتهًعنًطري ًاقرارهًبعدمًمعرفتهًلبعضًالرواةً.ً

ويحكمًعلىًكانًابنًخزيمةًيفسرًالجرحًاحيانا ًوقدًيبهمهًاحيانا ًاخرلً -4

 الراويًبعبارةًجامعةًشاملةً.

كانًابنًخزيمةًيذكرًالفاظًالجرحًوًالتعديلًفيًتراجمًاالبوابًاوًعنًطري ً -5

ًالسندًاوًعلىًهيئةًتعقيبً.

ً(واخرًدعواناًانًالحمدًهللًربًالعالمينًوالصالةًوالسالمًعلىًرسولناًالكريمً)

 المصادر
نًعليًبنًفارس،ًالزركليًاألعالمً:ًلخيرًالدينًبنًمحمودًبنًمحمدًبً -1

ًهن(1396الدمشقيً)المتوفى:ً
ًم2002ًأيارً/ًمايوًً-الناشر:ًدارًالعلمًللماليينًًالطبعة:ًالخامسةًعشرً

البدايةًوالنهاية:ًالبيًالفداءًبسماعيلًبنًعمرًبنًكثيرًالقرشيًالبصريًثمًًً-2ً
ًهن(774الدمشقيً)المتوفى:ً

ً-،ًهن1408ًاثًالعربيًًالطبعة:ًاألولىًتحقي :ًعليًشيريًالناشر:ًدارًبحياءًالتًر
ًم1988ً
تاريخًأسماءًالضعفاءًوالكذابينًً:ًالبيًحفاًعمرًبنًأحمدًبنًعثمانًبنً -3

أحمدًبنًمحمدًبنًأيوبًبنًأزداذًالبغداديًالمعرولًبنًابنًشاهينً)المتوفى:ً
هن(ًًتحقي :ًعبدًالرحيمًمحمدًأحمدًالقشقريًًالطبعة:ًاألولى،385ً
ًم1989هن/1409

تاريخًالكبيرًً:ًلمحمدًبنًبسماعيلًبنًببراهيمًبنًالمغيرةًالبخاري،ًأبوًعبدًال -4
ًالدكنًًً–هن(ًًالطبعة:ًدامرةًالمعارلًالعثمانية،ًحيدرًآباد256ًهللاً)المتوفى:ً
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تذكرةًالحفاظًً:ًلشمسًالدينًأبوًعبدًهللاًمحمدًبنًأحمدًبنًعثمانًبنًَقاْيمازً -5
لبنانًًالطبعة:ً-ارًالكتبًالعلميةًبيروتهن(ًًالناشر:ًد748الذهبيً)المتوفى:ً

ًم1998ً-هن1419األولى،ً
تقريبًالتهذيبًًً:ًالبيًالفضلًأحمدًبنًعليًبنًمحمدًبنًأحمدًبنًحجرً -6

ًهن(ًًالمحق :ًمحمدًعوامة852العسقالنيً)المتوفى:ً
 1986ً–1406ًسورياًًالطبعة:ًاألولى،ًً–الناشر:ًدارًالرشيدً

بدًهللاًالحاكمًمحمدًبنًعبدًهللاًبنًمحمدًبنًتلخياًتاريخًنيسابورًً:ًالبيًع -7
حمدويهًبنًُنعيمًبنًالحكمًالضبيًالطهمانيًالنيسابوريًالمعرولًبابنًالبيعً

هن(ًًتلخيا:ًأحمدًبنًمحمدًبنًالحسنًبنًأحمدًالمعرول405ً)المتوفى:ً
بهًعنًالفرسية:ًً–بالخليفةًالنيسابوريًًالناشر:ًكتابخانةًابنًسيناً طهرانًًعر 

ًنًكريميًنًطهراند/ًبهم
تهذيبًالتهذيبًً:ًالبيًالفضلًأحمدًبنًعليًبنًمحمدًبنًأحمدًبنًحجرً -8

هن(ًًالناشر:ًمطبعةًدامرةًالمعارلًالنظامية،ًالهند852ًًالعسقالنيً)المتوفى:ً
ًهن1326الطبعة:ًالطبعةًاألولى،ً

الثقاتًً:ًلمحمدًبنًحبانًبنًأحمدًبنًحبانًبنًمعاذًبنًَمْعبَد،ًالتميمي،ًأبوً -9
ًهن(354حاتم،ًالدارمي،ًالُبستيً)المتوفى:ً

طبعًبإعانة:ًوزارةًالمعارلًللحكومةًالعاليةًالهنديةًًتح ًمراقبة:ًالدكتورًمحمدً
ًعبدًالمعيدًخانًمديرًدامرةًالمعارلًالعثمانية

1393ًالناشر:ًدامرةًالمعارلًالعثمانيةًبحيدرًآبادًالدكنًالهندًًالطبعة:ًاألولى،ً
1973ً=ًًًه
والتعديلًً:ًالبيًمحمدًعبدًالرحمنًبنًمحمدًبنًبدريسًبنًالمنذرًالجرحً -10

الناشر:ًطبعةًمجلسًًهن(327التميمي،ًالحنظلي،ًالرازيًابنًأبيًحاتمً)المتوفى:ً
ً–الهندًًدارًبحياءًالتراثًالعربيًً–بحيدرًآبادًالدكنًً-دامرةًالمعارلًالعثمانيةً

ًم1952ًهن1271ًًبيروتًًاألولى،ً
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بنًماجةًأبوًعبدًهللاًمحمدًبنًيزيدًالقزويني،ًوماجةًاسمًسننًابنًماجه:ًال -11
الناشر:ًدارًبحياءًًهن(ًًتحقي :ًمحمدًفكادًعبدًالباقي273أبيهًيزيدً)المتوفى:ً

ًفيصلًعيسىًالبابيًالحلبيً-الكتبًالعربيةً
سيرًأعالمًالنبالءًً:ًلشمسًالدينًأبوًعبدًهللاًمحمدًبنًأحمدًبنًعثمانًبنًً-12ً

المحق ً:ًمجموعةًمنًالمحققينًبإشرالًالشيخًًهن(748هبيً)المتوفىً:ًَقاْيمازًالذ
ًم1985ًهنً/1405ًًشعيبًاألرناؤوطًًالناشرً:ًمكسسةًالرسالةًالطبعةً:ًالثالثةً،ً

شذراتًالذهبًفيًأخبارًمنًذهبًً:ًلعبدًالحيًبنًأحمدًبنًمحمدًابنً -12
:ًمحمودًحققهًهن(1089العمادًالَعكريًالحنبلي،ًأبوًالفالحً)المتوفى:ً

ً–األرناؤوطًًخرىًأحاديثه:ًعبدًالقادرًاألرناؤوطًالناشر:ًدارًابنًكثير،ًدمش ً
ًم1986ًً-هن1406ًًبيروتًًًالطبعة:ًاألولى،ً

المكلف:ًأبوًبكرًمحمدًبنًبسحاةًبنًخزيمةًبنًالمغيرةًًصحيحًابنًخزيمةً -13
المحق :ًد.ًمحمدًًهن(311بنًصالحًبنًبكرًالسلميًالنيسابوريً)المتوفى:ً

ًبيروتً-الناشر:ًالمكتبًاإلسالميًًصطفىًاألعظميم
صحيحًابنًخزيمةًً:ًالبيًبكرًمحمدًبنًبسحاةًبنًخزيمةًبنًالمغيرةًبنًًًً-14

المحق :ًد.ًمحمدًمصطفىًًهن(311صالحًبنًبكرًالسلميًالنيسابوريً)المتوفى:ً
ًبيروتً–األعظميًًالناشر:ًالمكتبًاإلسالميً

بسماعيلًبنًببراهيمًبنًالمغيرةًالبخاري،ًأبوًالضعفاءًالصغيرًً:ًمحمدًبنًًً-15
حلبًًً–الناشر:ًدارًالوعيًًهن(ًًالمحق :ًمحمودًببراهيمًزايد256عبدًهللاً)المتوفى:ً
ًهن1396ًالطبعة:ًاألولى،ً

الضعفاءًوالمتروكونًً:ًأبوًعبدًالرحمنًأحمدًبنًشعيبًبنًعليًالخراساني،ً-16ًً
ً–ودًببراهيمًزايدًًالناشر:ًدارًالوعيًالمحق :ًمحمًهن(303ًالنساميً)المتوفى:ً

ًهن1396حلبًًًالطبعة:ًاألولى،ً
الضعفاءًالضعفاءًوالمتروكونًً:ًالبيًالحسنًعليًبنًعمرًبنًأحمدًبنًًً-17

هن(385ًًمهديًبنًمسعودًبنًالنعمانًبنًدينارًالبغداديًالدارقطنيً)المتوفى:ً
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يةًالحديثًبالجامعةًالمحق :ًد.ًعبدًالرحيمًمحمدًالقشقري،ًأستاذًمساعدًبكل
ًاإلسالميةًًالناشر:ًمجلةًالجامعةًاإلسالميةًبالمدينةًالمنورة

طبقاتًالشافعيةًالكبرلًً:ًلتاىًالدينًعبدًالوهابًبنًتقيًالدينًالسبكيًًً-18
هن(ًًًالمحق :ًد.ًمحمودًمحمدًالطناحيًد.ًعبدًالفتاحًمحمدًالحلو771ًً)المتوفى:ً

ًهن1413وزيعًًالطبعة:ًالثانية،ًالناشر:ًهجرًللطباعةًوالنشرًوالت
العللًومعرفةًالرجال:ًالبيًعبدًهللاًأحمدًبنًمحمدًبنًحنبلًبنًهاللًبنًًًً-19

هن(ًًالمحق :ًوصيًهللاًبنًمحمدًعباسًًالناشر:ًدار241ًأسدًالشيبانيً)المتوفى:ً
ًم201ًًً-هن1422ًًالخانيً،ًالرياضًًالطبعة:ًالثانية،ً

ايةًفيًالكتبًالستةًً:ًلشمسًالدينًأبوًعبدًهللاًالكاشفًفيًمعرفةًمنًلهًرًوً-20
هن(ًالمحق :ًمحمد748ًمحمدًبنًأحمدًبنًعثمانًبنًَقاْيمازًالذهبيً)المتوفى:ً

مكسسةًً-عوامةًأحمدًمحمدًنمرًالخطيبًًالناشر:ًدارًالقبلةًللثقافةًاإلسالميةً
ًم1992ًًً-هن1413ًًالطبعة:ًاألولى،ًًعلومًالقرآن،ًجدة

ومزيلًاإللباسًً:ًإلسماعيلًبنًمحمدًبنًعبدًالهاديًالجراحيًًكشفًالخفاءًً-21
الناشر:ًالمكتبةًالعصريةًًًهن(1162العجلونيًالدمشقي،ًأبوًالفداءً)المتوفى:ً

ً-هن1420ًتحقي :ًعبدًالحميدًبنًأحمدًبنًيوسفًبنًهنداويًًالطبعة:ًاألولى،ً
ًم2000ً
بنً)التذكرةًفيًاألحاديثًالآللئًالمنثورةًفيًاألحاديثًالمشهورةًالمعرولًًً-22

المشتهرة(ًً:ًأبوًعبدًهللاًبدرًالدينًمحمدًبنًعبدًهللاًبنًبهادرًالزركشيًالشافعيً
هن(ًًالمحق :ًمصطفىًعبدًالقادرًعطاًًالناشر:ًدارًالكتبًالعلمية794ً)المتوفى:ً

ًم1986ًً-هن1406ًًبيروتًًالطبعة:ًاألولى،ًً–
والمتروكينًً:ًلمحمدًبنًحبانًبنًأحمدًالمجروحينًمنًالمحدثينًوالضعفاءًًً-23

هن(354ًًبنًحبانًبنًمعاذًبنًَمْعبَد،ًالتميمي،ًأبوًحاتم،ًالدارمي،ًالُبستيً)المتوفى:ً
ًهن1396حلبًالطبعة:ًاألولى،ًً–المحق :ًمحمودًببراهيمًزايدًًالناشر:ًدارًالوعيً

اهبهمًمعرفةًالثقاتًمنًرجالًأهلًالعلمًوالحديثًومنًالضعفاءًوذكرًمذًً-24
وأخبارهمًًًالمكلف:ًأبوًالحسنًأحمدًبنًعبدًهللاًبنًصالحًالعجلىًالكوفىً
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 (مجعاً) صحيحه يف والتعديل اجلرح الفاظ من خزمية ابن به انفرد ما
 

ً-هن(ًًالمحق :ًعبدًالعليمًعبدًالعظيمًالبستويًًالناشر:ًمكتبةًالدار261ً)المتوفى:ً
ًالسعوديةً-المدينةًالمنورةً
1985ًً–1405ًالطبعة:ًاألولى،ً

نًأبوًالفرىًعبدًالرحمنًبنًالمنتظمًفيًتاريخًاألممًوالملوكًً:ًلجمالًالديً-25
ًهن(597عليًبنًمحمدًالجوزيً)المتوفى:ً

المحق :ًمحمدًعبدًالقادرًعطا،ًمصطفىًعبدًالقادرًعطاًًالناشر:ًدارًالكتبً
ًم1992ًً-هن1412ًًالعلمية،ًبيروتًًالطبعة:ًاألولى،ً

ميزانًاالعتدالًفيًنقدًالرجالًًالمكلف:ًشمسًالدينًأبوًعبدًهللاًمحمدًبنًًً-26
ًهن(748مدًبنًعثمانًبنًَقاْيمازًالذهبيً)المتوفى:ًأح

لبنانًًً–تحقي :ًعليًمحمدًالبجاويًًالناشر:ًدارًالمعرفةًللطباعةًوالنشر،ًبيروتً
ًم1963ًً-هن1382ًًالطبعة:ًاألولى،ً

 
 
 


