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الرواة املوصوفون (بالدعوة إىل البدعة) عند ابن
حبان يف كتابه اجملروحني
 دراسة حتليلية -The narrators who are described as
advocating for bid’ah (innovating in
the religion matters) in Ibn Hibbaan’s
book Almajrouheen.
)(An analytical study
إعداد:
د .عثمان بابكر صاحل عبد الكريم
األتساذ اسماذد يف دلوم احل يث بكلية الرتبية ابلزلفي جبذمعة اجملمعة

إد اد  :د .دثمذن اببكر صذحل دب السنة وعلوم ال

الرواة املوصوفون (ابلدعوة إىل البدعة) عند ابن حبان يف كتابه اجملروحني -دراسة حتليلية ،د .عثمان اببكر صاحل عبدالكرمي

املستخلص
الرواة اسموصوفون (ابل دوة إىل الب دة) دن ابن حبذن يف كاذبه
اجملروحني (دراتسة حتليلية)
من أتسبذب الطعن يف الراوي الوصف (ابلب دة ) فإن كذنت
مبكفر رد ح يثه وان كذنت مبفاق نظر يف حذله فإن الازم الص ق ومل
يرو مذ يقوي ب داه ومل يكن دادية إىل ب داه قبل ح يثه ،وإال رد ،وق
تنذول البحث ابلاحليل الرواة الذين وصفهم ابن حبذن ابل دوة إىل
الب دة يف كاذبه (اجملروحني) ،ومن أهم مذ توصل إليه البحث :قلة من
وصف ابل دوة إىل الب دة يف جنب من وصف ابلب دة (دمومذ) دن
ابن حبذن ،كمذ أن أكثر من وصف ابل دوة إىل الب دة مل يرد وصفهم
بذلك صرحيذ دن غري (ابن حبذن).
كلمات مفتاحية :ال دوة إىل الب دة ،اجملروحني ،ابن حبذن
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Abstract
The narrators who are described as advocating for
bid’ah (innovating in the religion matters) in Ibn
Hibbaan’s book Almajrouheen. (An analytical study)
One of the causes of contesting a narrator
describing him with bid'ah. If this bid’ah entails
disbelieving, his Hadith is rejected. If the bid'ah entails
sinning, his status is checked, if he adheres honesty, and
doesn’t narrate what supports his bid'ah, and doesn’t
advocate to his bid'ah before narrating his Hadith, his
Hadith is accepted otherwise it will be rejected. This
research deals in anylizing the narrators described by Ibn
Hibbaan as advocating for bid'ah in his book
Almajrouheen. The most important finding of the research
is that: those who are described as advocating for bid'ah
are fewer than those who are described as practicing bid'ah
in general by Ibn Hibbaan. Furthermore, most of those
who are described as calling for bid'ah, are not explicitly
described as such in other than Ibn Hibbaan
Keyword: advocating for bid’ah – the book of
Almajrouheen - Ibn Hibbaan.
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املقدمة
احلم هلل دلى جزيل احاذنه والشكر له دلى توفيقه وامانذنه
والصالة والاالم دلى خري خلقه نبينذ حمم بن دب هللا ودلى آله
وصحبه
أمذ بع :
فإن الوقوف دلى أقوال دلمذء احل يث وتسربهذ معني دلى فهم
مذ تكلموا به من مصطلحذت يف نق أحوال الرواة  ،ومن هؤالء العلمذء
اإلمذم احلذفظ (حمم بن حبذن بن أمح بن حبذن) صذحب الاصذنيف
اسمفي ة يف دلوم احل يث ،ال الة دلى تسعة دلمه واطالده .وق كنت يف
أثنذء قراءيت ومسذدي ألقوال العلمذء أقف دلى بعض دبذرات هذا اإلمذم
النذق ة للرواة ومن لك وصفه للراوي أبنه دادية للب دة (حباب وصف
الب دة اليت يصفه هبذ) ،فوقع يف نفاي أن أدرس هؤالء الرواة الذين
وصفهم هبذا الوصف يف كاذبه (اجملروحني) دراتسة حتليلية  ،وممذ شجعين
دلى اسمضي يف هذه ال راتسة أين مل أقف دلى مؤلف أفرد هذا اسموضوع
ابل راتسة ،وامسياه :الرواة اسموصوفون (ابل دوة إىل الب دة) دن ابن حبذن
دراتسة حتليلية .
هذا وأتسأله تسبحذنه وتعذىل الاوفيق واإلدذنة
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أهداف البحث:

 1ـ الوقوف دلى مصطلحذت دلمذء اجلرح والاع يل.
2ـ بيذن أثر الوصف ابلب دة دلى الراوي واسمروي.
3ـ الوقوف دلى وصف ابن حبذن للراوي ب(ال دوة إىل الب دة)
يف كاذبه اجملروحني.
منهج البحث:
اتبعت يف هذا البحث اسمنهج االتساقرائي الاحليلي .
حدود البحث :
يانذول البحث الرواة الذين وصفهم (ابن حبذن) ابل دوة إىل
الب دة بقوله يف الراوي  ( :د ِ
اديَة إِ َىل )...أو(داديذ إىل.)...
َ
خطة البحث:
مق مة :وق

كرت فيهذ أه اف البحث ومنهجه وح وده

وخطاه
اسمبحث األول :الاعريف اببن حبذن وكاذبه اجملروحني وفيه مطلبذن:
اسمطلب األول :الاعريف اببن حبذن
اسمطلب الثذين  :الاعريف بكاذب اجملروحني ومنهجه فيه
اسمبحث الثذين  :الوصف ابلب دة وأثرهذ دلى الراوي واسمروي وفيه
مطلبذن:
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اسمطلب األول :تعريف الب دة
اسمطلب الثذين :أثر الوصف ابلب دة دلى الراوي واسمروي
اسمبحث الثذلث  :وصف ابن حبذن الراوي ب(ال دوة إىل الب دة) يف
كاذبه اجملروحني (دراتسة حتليلية)
اخلذمتة  :وفيهذ أهم الناذئج والاوصيذت
فهرس اسمصذدر واسمراجع
فهرس احملاوايت
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املبحث األول :التعريف بابن حبان وكتابه اجملروحني
وفيه مطلبان:
املطلب األول :التعريف بابن حبان:

هو اإلمذم احلذفظ حمم بن حبذن بن أمح بن حبذن بن معذ
بن معب بن تسهي بن ه ية بن مر بن تسع بن يزي بن مرة بن زي بن
دب هللا بن دارم بن حنظلة بن مذلك بن زي منذة بن متيم  ،أبو حذمت
الاميمى الباىت (. )1
مولده:
ول ابن حبذن تسنة بضع وتسبعني ومئاني للهجرة يف م ينة بات
واليت كذنت تع ق ميذ من أدمذل تسجااذن  .وموقعهذ اليوم ضمن
أفغذنااذن احل يثة(. )2
) (1حمم بن أمح الذهيب" ،تسري أدالم النبالء" .احملقق  :جممودة من احملققني
إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط (ط ،3بريوت  :مؤتساة الرتسذلة1405 ،
هـ  1985 /م) 92 : 16 ،ـ  .)104دب الرمحن بن أيب بكر ،جالل ال ين
الايوطي " ،وطبقذت احلفذظ"(.ط ،1بريوت  :دار الكاب العلمية
1403ه ،ص.375
) (2ايقوت بن دب هللا الرومي احلموي " ،معجم البل ان"( ،ط ،2بريوت :دار
صذدر 1995 ،م) .414 :1
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رحل اإلمذم ابن حبذن إىل أكثر من أربعني بل ا ألخذ العلم دن
شيوخ زمذنه ،وق بلغ جمموع شيوخه أكثر من ألفي شيخ  ،كمذ قذل " :
()2
لعلنذ ق كابنذ دن أكثر من ألفي شيخ من الشذش( )1إىل اإلتسكن رية "
ووف طالب العلم دلى ابن حبذن من كل مكذن لألخذ دنه،
واإلفذدة منه؛ حىت قذل احلذكم :وكذنت الرحلة إليه لامذع كابه(.)3
 .1وق خلف ابن حبذن إراث دظيمذً من اسمؤلفذت احل يثية ال الة
دلى مكذناه العلمية بني دلمذء احل يث منهذ :
 .2اسمان الصحيح دلى الاقذتسيم واألنواع  ،اسمشهور ب(صحيح ابن
حبذن).
 .3كاذب الثقذت.
 .4اجملروحني.
 .5مشذهري دلمذء األمصذر.
 .6روضة العقالء ونزهة الفضالء.
 .7الارية النبوية وأخبذر اخللفذء.
) (1بل ة مبذ وراء النهر مثّ مذ وراء هنر تسيحون ماذمخة لبالد الرتك وأهلهذ شذفعيّة
اسمذهب ( .احلموي " ،معجم البل ان".)308 :3 ،
) (2حمم بن حبذن بن أمح بن حبذن" ،اإلحاذن يف تقريب صحيح ابن حبذن".
ترتيب :األمري دالء ال ين دلي بن بلبذن حتقيق وخرج أحذديثه ودلق دليه :شعيب
األرنؤوط ( ط،1بريوت :مؤتساة الرتسذلة1408 ،ه1988 /م ) . 152 :1
) (3تسري أدالم النبالء" ،الذهيب"94 :16 ،ـ
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 .8اتريخ الصحذبة الذين روي دنهم األخبذر.
ِ
أكثر كابه ،ومل يصلنذ منهذ تسوى النذر الياري،
(وق فُق ت ُ
و لك ألنه ق أوقف كابه كلهذ لطلبة العلم يف داره ،فلمذ اناشرت الفنت
واالضطراابت وضعف أمر اخلالفة والالطذن ،اتساوىل اسمفا ون دلى
داره وضذدت كابه العلمية)(.)1
وفذته :كذنت وفذته ببل ه تسنة  354هـ (.)2
املطلب الثاني :التعريف بكتاب اجملروحني:
اسم الكتاب:
اشاهر هذا الكاذب ابتسم (اجملروحني) ،وق يُطلق دليه اتسم
(الضعفذء) ،وق يُطلق دليه اتسم( :أمسذء الضعفذء) ،ووقع يف الناخة
اخلطية اسموددة ب ار الكاب اسمصرية ابتسم( :معرفة اجملروحني من احمل ثني
والضعفذء واسمرتوكني) ( ،)3وطبع الكاذب ابتسم (اجملروحني من احمل ثني
والضعفذء واسمرتوكني).
منهج ابن حبان يف كتاب (اجملروحني):
كر ابن حبذن يف مق مة كاذبه طريقاه فقذل رمحه هللا :وإين اكر
ضعفذء احمل ثني وأض اد الع ول(من اسمذضني) ممن أطلق أئمانذ دليهم
) (1تسري أدالم النبالء" ،الذهيب" 95 :16 ،ـ
) (2اسمص ر الاذبق . 102 :16
) (3كره حمقق الكاذب(حممود ابراهيم زاي ) يف مق مة حتقيقه للكاذب (م).
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الق ح ،وصح دن ان فيهم اجلرح ،وأ كر الابب الذي من أجله جرح،
والعلة اليت هبذ ق ح ،لريفض تسلوك االدوجذج ابلقول أبخبذرهم دن
االحاجذج ،وأقص يف لك ترك اإلمعذن والاطويل ،وألزم اإلشذرة إىل
نفس الاحصيل(.)1
وميكن أن نااقرئ بعض اسمالحظذت دلى الكاذب :
طريقته يف ترتيب الكتاب :
1ـ رتَّب ابن حبذن أمسذء الرواة دلى حروف اسمعجم  ،بذكر اتسم
اسمرتجم له ونابه وناباه وكنياه.ومن روى دنهم ويذكر وفذته أحيذانً.
ُ
2ـ مجع ابن حبذن يف جرحه للرواة أقوال األئمة  ،فإن مل جي حكمذً
يذكر مذ توصل إليه من خالل مجع مروايته والنظر فيهذ .وهو يف جرحه
يذكر تسبب اجلرح .
3ـ يذكر للراوي بعض مذ يُاانكر من ح يثه  ،ولذلك يوج
يف الكاذب رواايت ألحذديث ق ال جي هذ البذحث يف ٍ
كاذب آخر.
قامذ  ،وق
 4ـ ـ َّ
قام (ابن حبذن) أنواع جرح الرواة إىل دشرين ً
أشذر يف النوع الاذتسع دشر إىل اسمبا ع ،قذل :النوع الاذتسع دشر :ومنهم
إمذمذ يُقا ى به
اسمبا ع إ ا كذن دادية ي دو
النذس) إىل ب داه حىت صذر ً
(2
يف ب داه ويرجع إليه يف ضاللاه .
) (1حمم بن حبذن بن أمح " ،اجملروحني" .حتقيق :حممود إبراهيم زاي (،بريوت:
دار اسمعرفة 1412،ه 1992-م).4 :1 ،
) (2ابن حبذن" ،اجملروحني".82-81 :1 ،
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وممذ اناق دليه:
 1ـ تردده يف بعض الرواة حيث كرهم يف كاذبيه (الثقذت)
و(اجملروحني)كحذل (هذرون بن تسع العجلي) (.)1
2ـ ـ كره لبعض الرواة ممن وثقوا كمذ هو احلذل يف (حريز بن
دثمذن) (.)2
 3ـ تش ده يف جرح بعض الرواة ممن اشاهر ابلفضل والعلم كمذ
هو احلذل يف(أيب حنيفة) (.)3
 4ـ ادرتاضه لبعض النقذد يف تضعيف الرواة كمذ يف حذل (أابن
بن يزي الرقذشي)(.)4

) (1تسيأيت ص26
) (2تسيأيت ص.29
) (3تسيأيت ص.23
) (4ابن حبذن" ،اجملروحني".98 :1 ،
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املبحث الثاني :الوصف بالبدعة وأثره على الراوي واملروي
وفيه مطلبان :
املطلب األول :تعريف البدعة
البدعة لغة:
ب ع :ب َع الشيءَ يـَْب َ دُه بَ ْ دذً وابْـاَ َ َده :أَنشأَه وب أَه .وب َع
ِ
ِ
الركِية :اتساـْنـبطَهذ وأَح ثهذِ ِ .
يع والبِ ْعُ:
َ
ورك ٌّي بَ ٌ
َّ ّ ْ َ َ
يعَ :ح يثةُ احلَْفر .والبَ ُ
َ
الشَّيءُ الَّ ِذي يَ ُكو ُن أ َّوًالَ .وِيف الاَّـْن ِز ِ
يل :ﭧ ﭨ ﱡ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ْ

ﲄﲆﲇﲈﲉﲊﲋ
ﱼﱽ ﱾﱿﲀﲁﲂﲃ ﲅ

ﱠ [تسورة األحقذف آية . )1( ]9
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ َّ
اصطالحا:
ق درفت باعريفذت كثرية وم ارهذ دلى مذ أح ث يف ال ين بع
النيب صلى هللا دليه وتسلم والصحذبة من دقي ة ودمل  ،ومن أحان مذ
درفت به تعريف االمذم الشذطيب حيث قذل :طَ ِريقة يف ال ين خمرتدة،
تُضذهي الشَّرِديَّ َة يقص ِابلالوك دلَيـهذ الْمبذلغة ِيف الاـَّعبُّ ِ َِِّ
ّلِل ُتسْب َحذنَه (.)2
َ
َ
َ َْ
ْ
) (1ابن منظور حمم بن مكرم بن دلى" ،لاذن العرب" (ط،3بريوت :دار
صذدر 1414ه) .6 :8
) (2إبراهيم بن موتسى الشهري ابلشذطيب" ،االداصذم" .حتقيق :تسليم بن دي
اهلاليل(،ط ،1الاعودية :دار ابن دفذن1412،ه 1992-م) .50:1
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وتنقام الب دة إىل:
أ ـ مكفرة ب ـ غري مكفرة
(فضذبط الب دة اسمكفرة :من أنكر أمرا جممعذ دليه ماواترا من
الشرع معلومذ من ال ين ابلضرورة  ،والقام الثذين الب ع اليت ليات
مبكفرة :وهي مذ مل يلزم منه تكذيب ابلكاذب وال بشيء ممذ أرتسل هللا
به رتسله)(.)1
املطلب الثاني :أثر الوصف بالبدعة على الراوي واملروي
الوصف ابلب دة من أتسبذب الطعن يف الراوي  ،وله أثر دلى
الراوي واسمروي ،كمذ أن نوع الب دة من مكفرة وغري مكفرة له أثر يف
الراوي واسمروي من حيث القبول والرد.
قذل النووي رمحه هللا  :من كفر بب دة مل حياج به ابالتفذق ومن
مل يكفر قيل :ال حياج به مطلقذً ،وقيل حياج به إن مل يكن ممن يااحل
الكذب يف نصرة مذهبه أو ألهل مذهبه ،وحكي دن الشذفعي  ،وقيل
حياج به إن مل يكن دادية إىل ب داه ،وال حياج به إن كذن دادية ،وهذا
) (1حذفظ بن أمح بن دلي احلكمي " ،معذرج القبول بشرح تسلم الوصول إىل
دلم األصول" .حتقيق  :دمر بن حممود أبو دمر ( ط،1ال مذم :،دار ابن
القيم 1410 ،هـ  1990 -م ). 1228:3 ،
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هو األظهر األد ل ،وقول كثري أو األكثر وضعف األول ابحاجذج
صذحيب الصحيحني وغريمهذ بكثري من اسمبا دة غري ال دذة (.)1
من خالل كالم اإلمذم النووي نلحظ هذا الاقايم حيث جعل
الب دة إ مذ أن تكون مبكفر أو ال ،مث قام من مل يكفر بب داه إىل
أقاذم وميكن إمجذل تقايمه يف اآليت:
أ ـ من كفر بب داه وق حكى االتفذق دلى د م قبول رواياه
،قذل احلذفظ ابن حجر  ُ:مثَّ الب دة :إِ َّمذ ِمبكفر ،أَو ِمبفاق .فَذألَولَ :ال
يقبل صذحبهذ اجلمهور(.)2
ب ـ من مل يكفر بب داه وفيه ثالثة أقوال:
1ـ ال حياج به مطلقذً ،و لك :سمذ يف الرواية دنه تروجيذً ألمره،
وتنويهذً بذكره.
قذل ابن الصالح" :بعي ٌ مبذد للشذئع دن أئمة احل يث؛ فإن
()3
ُكاُـبَـ ُهم طذفحة ابلرواية دن اسمبا دة غري ال دذة " ...
) (1حيىي بن شرف النووي " ،الاقريب والاياري سمعرفة تسنن البشري النذير يف
أصول احل يث" .تق مي وحتقيق وتعليق :حمم دثمذن اخلشت (،ط1
،بريوت :دار الكاذب العريب 1405 ،هـ  1985 -م) ،ص.50
) (2أمح بن دلي بن حجر " ،خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر" ( .بريوت
:دار إحيذء الرتاث العريب ) ،ص.3
) (3دثمذن بن دب الرمحن ابن الصالح" ،مق مة ابن الصالح" ( .بريوت :دار
الفكر اسمعذصر ،تسوراي ،دار الفكر 1406 ،هـ 1986 -م)  ،ص.115
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2ـ حياج به إن مل يكن ممن يااحل الكذب يف نصرة مذهبه أو
ألهل مذهبه.
3ـ حياج به إن مل يكن دادية إىل ب داه ،وال حياج به إن كذن
دادية ،قذل ابن حبذن :وليس بني أهل احل يث من أئمانذ خالف أن
الص وق اسماقن إ ا كذن فيه ب دة ومل يكن ي دو إليهذ أن االحاجذج
أبخبذره جذئز فإ ا ددذ إىل ب داه تسقط االحاجذج أبخبذره (،)1وقذل ابن
الصالح  :وهذا مذهب الكثري أو األكثر من العلمذء(،)2وقذل النووي:
وهذا هو األظهر األد ل (، )3وقذل ابن حجر :والثذين :يقبل من مل
يكن دادية إىل ب داه يف األصح(.)4

) (1حمم بن حبذن بن أمح بن حبذن " ،الثقذت" .حتت مراقبة :ال كاور حمم
دب اسمعي خذن م ير دائرة اسمعذرف العثمذنية( ،ط،1حي ر اابد ال كن اهلن :
دائرة اسمعذرف العثمذنية  1393ه = .140:6 ،) 1973
) (2ابن الصالح" ،مق مة ابن الصالح"،ص.114
) (3النووي" ،الاقريب والاياري سمعرفة تسنن البشري النذير يف أصول احل يث" ،ص.50
) (4ابن حجر "،خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر" ،ص.3
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املبحث الثالث :وصف ابن حبان الراوي ب(الدعوة إىل البدعة) يف
كتابه اجملروحني (دراسة حتليلية)
قام (ابن حبذن) ـ ـ كمذ كرت آنفذ ـ ـ أنواع جرح الرواة إىل
َّ
قامذ  ،وق أشذر يف النوع الاذتسع دشر إىل اسمبا ع  ،قذل
دشرين ً
:النوع الاذتسع دشر :ومنهم اسمبا ع إ ا كذن دادية ي دو النذس إىل
إمذمذ يُقا ى به يف ب داه ويرجع إليه يف ضاللاه(.)1
ب داه حىت صذر ً
وق نقل (ابن حبذن)االتفذق دلى د م االحاجذج ابلراوي إ ا
كذن دادية إىل ب داه ،قذل :وليس بني أهل احل يث من أئمانذ خالف
أن الص وق اسماقن إ ا كذن فيه ب دة ومل يكن ي دو إليهذ أن االحاجذج
أبخبذره جذئز فإ ا ددذ إىل ب داه تسقط االحاجذج أبخبذره (.)2
بلغ د د الرواة الذين وصفهم ابن حبذن يف كاذبه (اجملروحني)
ب(دادية) أو (داديذ)إىل مذهبه تساة دشر راوايً تصنيفهم حباب
الب دة اليت اتصفوا هبذ كذلاذيل :
أ ـ الق ر( )3ود دهم تساة رواة.
) (1ابن حبذن" ،اجملروحني"82-81: 1 ،
) (2ابن حبذن" ،الثقذت".140:6 ،
) (3الق رية :هم الذين يزدمون أن كل دب ٍ
خذلق لفعله ،وال يرون الكفر
ٌ
واسمعذصي باق ير هللا تعذىل (.دلي بن حمم بن دلي الزين الشريف اجلرجذين،
"الاعريفذت" .ضبطه وصححه مجذدة من العلمذء إبشراف النذشر،
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ب ـ اإلرجذء( )1ود دهم مخاة رواة.
ج ـ الرفض( )2ود دهم ثالثة رواة.

(ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية 1403 ،هـ 1983-م) ص.174
) (1اإلرجذء دلى معنيني:
ِ
َخذهُ} (تسورة األدراف
أح مهذ :مبعىن الاأخري كمذ يف قوله تعذىل{ :قَذلُوا أ َْرج ْه َوأ َ
 ،)111أي أمهله وأخره.
والثذين :إدطذء الرجذء.
أمذ إطالق اتسم اسمرجئة دلى اجلمذدة ابسمعىن األول فصحيح ،ألهنم كذنوا يؤخرون
العمل دن النية والعق .
وامذ ابسمعىن الثذين فظذهر ،فإهنم كذنوا يقولون :ال تضر مع اإلميذن معصية ،كمذ ال
تنفع مع الكفر طذدة.
وقيل اإلرجذء أتخري حكم صذحب الكبرية إىل يوم القيذمة ،فال يقضى دليه حبكم
مذ يف ال نيذ؛ من كون من أهل اجلنة ،أو من أهل النذر .فعلى هذا :اسمرجئة،
والودي ية فرقاذن ماقذبلاذن.
وقيل اإلرجذء :أتخري دلي رضي هللا دنه دن ال رجة األوىل إىل الرابعة .فعلى هذا
اسمرجئة والشيعة فرقاذن ماقذبلاذن ) حمم بن دب الكرمي الشهرتساذين" ،اسملل
والنحل" .حتقيق  :أمح فهمي حمم (،ط ،2بريوت :دار الكاب
العلمية1413،ه 1992-م) 139: 1
) (2الرافضة وإمنذ مسوا رافضة لرفضهم إمذمة أيب بكر ودمر وهم جممعون دلى أن
النيب صلى هللا دليه وتسلم نص دلى اتساخالف دلي بن أيب طذلب ابمسه
وأظهر لك وأدلنه وأن أكثر الصحذبة ضلوا برتكهم االقا اء به بع وفذة
النيب صلى هللا دليه وتسلم وأن اإلمذمة ال تكون إال بنص وتوقيف ( أبو
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د ـ االدازال( )1را ٍو واح
ه ـ النصب( )2را ٍو واح
الرواة املوصوفون ابلدعوة إىل القدر عند (ابن حبان):
وق بلغ د دهم تساة وهم:
 1ـ عباد بن صهيب البصري(ت 212ه):
احلان دلي بن إمسذديل األشعري" ،مقذالت اإلتسالميني واخاالف اسمصلني"
 .دىن باصحيحه :هلموت ريرت (ط ، ،3م ينة فيابذدن (أسمذنيذ)  :دار فرانز
شاذيز  1400هـ  1980 -م)  ،ص16
ي خالف َواصل بن دطذء الغزال ِيف الْق ر وىف
) (1ح ث ِيف اايم ْ
احلان الْبَ ْ
ص ِر ّ
الْمنزلَة بَني اسمنزلاني وانضم اليه َد ْمرو بن دبي بن َابب ِيف ب داه فطردمهذ
ِ
ِ
صَرة فَقيل َهلمذ
ْ
احلان َدن َْجملاه فذدازال َدن َتسذ ِريَة من تسواري َم ْاج الْبَ ْ
والتبذدهمذ معازلة الدازاهلم قَول االمة ِيف ددواهذ ان الْ َف ِ
ذتسق من امة ِْ
اإل ْتس َالم
َ َْ َ
َال ُمؤمن َوَال َكذفِر (دب القذهر بن طذهر البغ ادي " ،الفرق بني
الفرق"(.ط ،2بريوت :دار اآلفذق اجل ي ة  )1977 ،ص.15
) (2النصب بغض دلي رضي هللا دنه وتق مي غريه دليه (أمح بن دلي بن حجر
" ،فاح البذري شرح صحيح البخذري" .رقم كابه وأبوابه وأحذديثه :حمم فؤاد
دب البذقي  ،قذم إبخراجه وصححه وأشرف دلى طبعه :حمب ال ين
اخلطيب،دليه تعليقذت العالمة :دب العزيز بن دب هللا بن ابز ( بريوت :دار
اسمعرفة 1379 ،ه)459: 1 ،
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قذل ابن حبذنَ :كذ َن ق راي َداديذ إِ َىل الْق ر ومع لك يروي
اسمنذكري دن اسمشذهري اليت إ ا مسعهذ اسمبا ئ يف هذه الصنذدة شه هلذ
ابلوضع (.)1
أقوال دلمذء اجلرح والاع يل:
()2
قذل أبو زردة :ق ري ،دادية .
قذل دب هللا بن أمح بن حنبل :تسألاه(يعين اإلمذم أمح ) دن
دبذد بن صهيب فقذل ق رأياه ابلبصرة غري مرة وكذنت الق رية تناحله
ومذ كذن بصذحب كذب وكذن دن ه من احل يث أمر دظيم وكذن ق
مسع من األدمش(.)3
قذل البخذري :تركوه(.)4
) (1ابن حبذن" ،جملروحني" .164: 2 ،
)(2دبي هللا بن دب الكرمي أبو زردة "،الضعفذء" أليب زردة الرازي يف أجوباه
دلى أتسئلة الرب دي) (الرتسذلة العلمية :لاع ي بن مه ي اهلذمشي،أبو زردة
الرازي وجهوده يف الانة النبوية)(ط ،دمذدة البحث العلمي ابجلذمعة
اإلتسالمية ،اسم ينة النبوية ،اسمملكة العربية الاعودية1402 :هـ1982/م)،
386 :2
) (3أمح بن حمم بن حنبل "،العلل ومعرفة الرجذل" .احملقق :وصي هللا بن حمم
دبذس(،ط،2الرايض :دار اخلذين 1422ه ـ 2001م)101 :3 ،
) (4حمم بن إمسذديل البخذري" ،الاذريخ الكبري" .طبع حتت مراقبة :حمم دب
اسمعي خذن( ،حي ر اابد – ال كن :دائرة اسمعذرف العثمذنية). 43: 6 ،
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وقذل أبو داود :كذن ق راي ص وقذً(.)1
وقذل الناذئي :مرتوك (.)2
()3
وقذل اجلوزجذين :كذن غذليذ يف ب داه خمذصم أبابطيله
وقذل أبو حذمت :ضعيف احل يث منكر احل يث ترك ح يثه(.)4
قذل ابن د ي :ولعبذد تصذنيف كثرية وح يث كثري دن اسمعروفني
ودن الضعفذء ويابني دلى ح يثه الضعف ومع ضعفه يكاب ح يثه(.)5
وقذل الذهيب  :أح اسمرتوكني(.)6
)(1تسليمذن بن األشعث أبو داود" ،تسؤاالت أيب دبي اآلجري أاب داود
الاجااذين" .احملقق :حمم دلي قذتسم العمري ( ،ط ، 1اسم ينة اسمنورة:
دمذدة البحث العلمي ابجلذمعة اإلتسالمية1403 ،هـ1983/م) ،ص. 335
) (2أمح بن شعيب الناذئي" ،الضعفذء واسمرتوكون" .احملقق :حممود إبراهيم زاي ،
( ط،1حلب  :دار الودي 1396هـ) (ص. )74
)(3إبراهيم بن يعقوب اجلوزجذين" ،أحوال الرجذل" .احملقق :دب العليم دب
العظيم البَااوي (ابكااذن :ح يث اكذدمي ) ،ص188
)(4دب الرمحن بن حمم ابن أيب حذمت" ،اجلرح والاع يل"  ( .ط ،1بريوت :دار
إحيذء الرتاث العريب  1271 ،هـ  1952م). 82: 6 ،
) (5دب هللا بن د ي اجلرجذين" ،الكذمل يف ضعفذء الرجذل" .حتقيق :دذدل أمح
دب اسموجود-دلي حمم معوض ،شذرك يف حتقيقه :دب الفاذح أبو تسنة(،
ط ،1بريوت  ::الكاب العلمية 1418 ،هـ1997م) .557: 5
) (6حمم بن أمح الذهيب" ،ميزان االدا ال يف نق الرجذل" .حتقيق :دلي حمم البجذوي،
( ط،1بريوت :دار اسمعرفة للطبذدة والنشر 1382 ،هـ  1963 -م).367: 2 ،
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اخلالصة:
 1ـ مل يرو له ابن حبذن يف صحيحه شيئذً فذلازم رمحه هللا بشرطه
يف الراوي.
 2ـ وق وصفه أمح بن حنبل ابلق ر ()1وكذا البخذري(.)2
 3ـ حكم دذمة دلمذء اجلرح والاع يل  :أنه مرتوك(البخذري
والناذئي وأبو حذمت والناذئي والذهيب وابن حجر) كمذ تق م.
 4ـ وق تسبق أبو زردة الرازي واجلوزجذين (ابن حبذن) يف وصفه
ابل دوة إىل الق ر.
ضعِيفذَ ،وَال أدلمهُ ح ث َدنهُ ثَِقة
:وإِن َكذ َن دبذد َ
قذل ال ارقطين َ
ِ ِ
ضوع(.)3
حبَ يث َم ْو ُ
 2ـ عباد بن منصور الباجي أبو منصور السلمي(ت
152ه):
) (1ابن أيب حذمت" ،اجلرح والاع يل".81 : 6 ،
) (2حمم بن إمسذديل البخذري" ،الضعفذء الصغري" .حتقيق :أبو دب هللا أمح بن
إبراهيم بن أيب العينني(،ط،1الاعودية :مكابة ابن دبذس
1426ه2005/م) .43 : 6 ،
) (3دلي بن دمر ال ارقطين " ،تعليقذت ال ارقطين دلى اجملروحني البن حبذن ".
حتقيق :خليل بن حمم العريب ( ،ط،1القذهرة  :الفذروق احل يثة للطبذدة
والنشر ،دار الكاذب اإلتسالمي 1414ه 1994-م) (ص.)198
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قذل ابن حبذنَ :وَكذ َن ق راي َداديذ إِ َىل الْق ر .ووصفه كذلك
ابلا ليس (.)1
أقوال دلمذء اجلرح والاع يل:
()2
ضعِيف َوق َكذ َن أَيْضذ ق تغري
قذل الناذئيَ :
وقذل ابن أيب حذمت :تسألت اىب دن دبذد بن منصور قذل :كذن
()3
ضعيف احل يث يكاب ح يثه
وقذل ابن أيب حذمت :تسئل أبو زردة دن دبذد بن منصور فقذل
بصرى لني(.)4
وقذل ابن د ي :وهو ِيف مجلة من يكاب ح يثه(.)5
قذل ابن حجر :ص وق رمي ابلق ر وكذن ي لس وتغري أبخرة(،)6
و كره يف اسمرتبة الرابعة ( )7من مراتب اسموصوفني ابلا ليس( ،)1وقذل
) (1ابن حبذن" ،اجملروحني".166 :2 ،
) (2الناذئي " ،الضعفذء واسمرتوكون" ،ص .74
) (3ابن أيب حذمت " ،اجلرح والاع يل".86 : 6 ،
) (4اسمص ر الاذبق.86 : 6 ،
) (5ابن د ي " ،الكذمل يف ضعفذء الرجذل".549 : 5 ،
) (6أمح بن دلي بن حمم بن حجر" ،تقريب الاهذيب" .احملقق :حمم دوامة(،
ط،1تسوراي  :دار الرشي 1406 ،ه – 1986م)  ،ص.291
) (7من اتفق دلى أنه ال حياج بشيء من ح يثهم اال مبذ صرحوا فيه ابلامذع
لكثرة ت لياهم دلى الضعفذء واجملذهيل كبقية بن الولي ( أمح بن دلي بن
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(:تكلموا فيه من د ة جهذت ،إح اهذ أنه رمي ابلق ر لكنه مل يكن
دادية  ،اثنيهذ أنه كذن ي لس ،اثلثهذ أنه كذن ال حيفظ)()2وأخرج له
البخذري تعليقذ( )3وأصحذب الانن األربعة.
اخلالصة:
 1ـ الازم ابن حبذن شرطه يف الراوي فلم يرو له يف صحيحه.
 2ـ مل يرد وصف كونه دادية إال دن ابن حبذن ،بل صرح ابن
حجر أبنه مل يكن دادية.
3ـ وصفه دذمة العلمذء ابلضعف ،كمذ وصف ابلا ليس  ،لكن
رواية البخذري له تعليقذ مشعرة أبنه ممن يكاب ح يثه وكذا رواية
أصحذب الانن.
 3ـ غيالن بن أيب غيالن أبو مروان موىل عثمان بن عفان:
حجر" ،تعريف أهل الاق يس مبراتب اسموصوفني ابلا ليس" : .حتقيق :د.
دذصم بن دب هللا القريويت( ط ،1دمذن :مكابة اسمنذر )1983 – 1403 ،
(ص)14
) (1ابن حجر" ،تعريف أهل الاق يس مبراتب اسموصوفني ابلا ليس" ،ص50
) (2ابن حجر" ،فاح البذري"173: 10 ،
) (3حمم بن إمسذديل البخذري" ،صحيح البخذري" .احملقق :حمم زهري بن انصر
النذصر (،ط ،1بريوت :دار طوق النجذة (مصورة دن الالطذنية إبضذفة
ترقيم حمم فؤاد دب البذقي)1422ه) ،كاذب الطب  ،ابب :ات اجلنب
 128: 7ح()5719
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قذل ابن حبذنَ :كذ َن د ِ
اديَة إِ َىل الْق ر قال وصلب ِابلشَّذم(.)1
َ
أقوال دلمذء اجلرح والاع يل:
ذل
ذل ُحمَ َّم بْن بشذر ان ُم َعذ َد ِن ابْن دون قَ َ
قذل البخذريَ :وقَ َ
مررت بغيالن فإ ا مصلوب دلى ابب الشذم(.)2
قذل ابن أيب حذمت :قال يف الق ر(.)3
وقذل ابن د ي :وغيالن هذا ُه َو الذي يعرف بغيالن الق ري
اّلِلُ َدلَ ِيه َوتسلَّ َم ِيف مه ،والَ أدلم له من اسمان
صلَّى َّ
ويروي دن النيب َ
َشيئًذ(.)4
قذل الذهيب :اسمقاول يف الق ر ،ضذل ماكني (.)5
قذل ابن حجر :وقذل الاذجي :كذن ق راي دادية ددذ دليه دمر
بن دب العزيز فقال وصلب وكذن غري ثقة وال مأمون كذن مذلك ينهى
دن جمذلااه قلت وكذن األوزادي هو الذي انظره وأفىت بقاله (.)6
) (1ابن حبذن " ،اجملروحني".200: 2 ،
) (2البخذري " ،الاذريخ الكبري".102: 2 ،
) (3ابن أيب حذمت" ،اجلرح والاع يل".54: 7 ،
) (4ابن د ي" ،الكذمل يف ضعفذء الرجذل". 116: 7 ،
) (5الذهيب" ،ميزان االدا ال".338: 3 ،
) (6أمح بن دلي بن حمم بن حجر " ،لاذن اسميزان" .احملقق :دائرة اسمعرف
النظذمية  -اهلن (ط ،2بريوت :مؤتساة األدلمي للمطبودذت 1390هـ
1971/م)424: 4 ،
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اخلالصة:
 1ـ مل يرو له ابن حبذن يف صحيحه شيئذً فذلازم رمحه هللا بشرطه
يف الراوي.
 2ـ قاله وصلبه يف الق ر دليل دلى أنه كذن دادية إىل ب داه.
وق نقل ابن حجر كمذ مر دن الاذجي أنه كذن دادية.
 4ـ الفضل بن عيسى أبو عيسى الرقاشي:
قذل ابن حبذن :وَكذ َن ق راي د ِ
اديَة إِ َىل الْق ر وكذن يقص ابلبصرة
َ
َ
ممن يروي اسمنذكري دن اسمشذهري(.)1
أقوال دلمذء اجلرح والاع يل:
قذل البخذري :وقذل ابن ديينة َ :كذ َن يرى الق ر وَكذ َن أهال أن ال
ذل
يروى دنه ،وقذل موتسى بن امسذديلَِ :مسعت تسالم بْن أَِيب مطيع قَ َ
ذل أيوب :لو أن فضال الرقذشي ول أخرس َكذ َن خريا لَهُ(.)2
:قَ َ
()3
ذل(الرتمذي) :والْفضل بن ِدياى ِ
الرقذشي ياهم ابلق ر .
قَ َ
ضعِيف(.)4
قذل الناذئيَ :
) (1ابن حبذن " ،اجملروحني".211: 2 ،
) (2البخذري " ،الاذريخ الكبري".118: 7 ،
) (3حمم بن دياى الرتمذي ،أبو دياى" ،دلل الرتمذي الكبري" .حتقيق:
صبحي الاذمرائي  ،أبو اسمعذطي النوري  ،حممود خليل الصعي ي (ط،1
بريوت  :دذمل الكاب  ،مكابة النهضة العربية 1409ه) ص.389
) (4الناذئي "،الضعفذء واسمرتوكون"  ،ص .87
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قذل ابن أيب حذمت  :تسألت اىب دن الفضل بن دياى الرقذشي
قذل يف ح يثه بعض الوهن وهو منكر احل يث ليس بقوي(.)1
قذل ابن حجر :منكر احل يث ورمي ابلق ر(.)2
اخلالصة:
 1ـ مل يرو له ابن حبذن يف صحيحه شيئذً فذلازم رمحه هللا بشرطه
يف الراوي.
 2ـ وصف ابلضعف ورمي ابلق ر.
فذلفضل بن دياى ضعيف منكر احل يث ورمي ابلق ر  ،وانفرد
ابن حبذن بوصفه (دادية إىل ب داه).
ن البصري:
5ـ ـ معبد ا ججلَُه ِ ّ
اخالف يف اتسم أبيه وج ه فقذل بعضهم :معب بن دب هللا بن
دومير ،وقذل البعض :معب بن خذل اجلهين()3ويقذل :ابن دب هللا بن
()4
دكيم قذل احلذفظ اسمزي  :والصحيح أنه ال يناب
احلان َوُه َو أول من تكلم
قذل ابن حبذن َ :كذ َن ُجيَذلس ْ
صَرة بع ه مالكه فِ َيهذ سمذ َرأ َْوا َد ْمرو
ابلبصرة ِيف الْق ر فالك أهل الْبَ ْ
) (1ابن أيب حذمت" ،اجلرح والاع يل " . 65_ 64 : 7 ،
) (2ابن حجر" ،تقريب الاهذيب" ،ص.446
) (3البخذري" ،الاذريخ الكبري" . 399 : 7 ،
) (4يوتسف بن دب الرمحن اسمزي " ،هتذيب الكمذل" حتقيق :د .بشذر دواد
معروف (،ط ،1بريوت :مؤتساة الرتسذلة.244 : 28 ،)1980 – 1400
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بن دبي يانحله واسمبا ع إِ ا ح ث لعربة مثَّ َد َدذ النَّذس إِلَْيـ َهذ َال جيوز
ِاال ْحاِ َجذج بِِه ِحبَذل(،)1
أقوال دلمذء اجلرح والاع يل:
()2
قذل البخذري  :وهو أول من تكلم يف الق ر يف البصرة
قذل ابن أيب حذمت مسعت أيب يقول :كذن ص وقذ يف احل يث
وكذن رأتسذ يف الق ر ،ق م اسم ينة فأفا هبذ انتسذ(.)3
قذل الذهيب :ص وق يف نفاه ،ولكنه تسن تسنة تسيئة ،فكذن أول
من تكلم يف الق ر ،وهنى احلان النذس دن جمذلااه ،وقذل :هو ضذل
مضل(.)4
قذل ابن حجر :ص وق مبا ع وهو أول من أظهر الق ر
ابلبصرة(.)5
اخلالصة( :معب اجلهين) وإن كذن ص وقذً يف نفاه إال أن أقوال
أهل العلم اتفقت دلى القول أبنه كذن دادية إىل ب داه  ،وق أخرج له
ابن مذجه يف تسننه(.)6
) (1ابن حبذن " ،اجملروحني".36: 3 ،
) (2البخذري" ،الاذريخ الكبري" . 399 : 7 ،
) (3ابن أيب حذمت " ،اجلرح والاع يل".280: 8 ،
) (4الذهيب " ،ميزان االدا ال" .141: 4
) (5ابن حجر" ،تقريب الاهذيب" ،ص.539
( )6حمم بن يزي " ،تسنن ابن مذجه" ،حتقيق حمم فؤاد دب البذقي(،القذهرة :دار
احيذء الكاب العربية).1232: 2 ،
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 6ـ ـ حيىي بن بسطام بن حريث البصري:
قذل ابن حبذنَ :كذ َن ق راي د ِ
اديَة إِ َىل الْق ر ال حتل الرواية دنه
َ
()1
هلذه العلة وسمذ يف رواياه من اسمنذكري اليت ختذلف رواية اسمشذهري .
أقوال دلمذء اجلرح والاع يل:
()2
قذل البخذري :يذكر ابلق ر .
وقذل أبو داود :تركوا ح يثه  .قذل له معنمر بن تسليمذن :أنت
ق ري؟ قذل  :نعم(.)3
قذل ابن أيب حذمت :ص وق مذ حب يثه من أبس أدخله البخذري
يف كاذب الضعفذء فامعت أيب يقول :حيول من هنذك (.)4
قذل الذهيب  :شيخ بصري(.)5
اخلالصة:
 1ـ الازم (ابن حبذن) شرطه يف الراوي فلم خيرج له يف صحيحه.
 2ـ وصفه البخذري ابلق ر لكن بصيغة الامريض(يذكر ابلق ر).
وق نقل أبو داود دن معامر بن تسليمذن ،إقراره بب دة الق ر.
) (1ابن حبذن " ،اجملروحني".119: 3 ،
) (2البخذري " ،الاذريخ الكبري".264: 7 ،
) (3أبو داود" ،تسؤاالت أيب دبي اآلجري أاب داود الاجااذين" .ص. 335
) (4الذهيب" ،ميزان االدا ال" .366: 4 ،
) (5ابن أيب حذمت" ،اجلرح والاع يل" .132: 9 ،
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 3ـ نالحظ اخاالف العلمذء فيه ،لكن الذي يظهر ـ وهللا أدلم ـ
أنه ممن يكاب ح يثه.
الرواة املوصوفون ابلدعوة إىل اإلرجاء عند (ابن حبان):
ب دة اإلرجذء من الب ع اخلفيفة كمذ يقول الذهيب ( ،)1وق بلغ
د د الرواة اسموصفون بذلك
مخاة وهم:
 1ـ سلم بن سامل البلخي أبو حممد:
قذل ابن حبذن دنه  :منكر ْ ِ
َخبَذر قلبذ َوَكذ َن
احلَ يث يقلب ْاأل ْ
مرجئذ َش ِ ي اإلرجذء د ِ
اديَة إِلَْيـ َهذ(.)2
َ
أقوال دلمذء اجلرح والاع يل:
قذل أمح بن حنبل :ليس بذاك يف احل يث ،كأنه ضعفه(.)3
()4
قذل حيىي بن معني :ليس بشيء
قذل ابن أيب حذمت :مسعت أيب يقول :تسلم بن تسذمل ضعيف
احل يث وترك ح يثه ،ومل يقرأه دلينذ(.)5
) (1حمم بن أمح الذهيب" ،اسموقظة يف دلم مصطلح احل يث" .اداىن به :دب الفاذح أبو
غُ ّة  (،ط ،2حلب :مكابة اسمطبودذت اإلتسالمية  1412 ،ه)ـ( ،ص.)85 :
) (2ابن حبذن " ،اجملروحني".344 : 1 ،
) (3ابن أيب حذمت" ،اجلرح والاع يل" .267: 4 ،
) (4اسمص ر الاذبق .267: 4 ،
) (5اسمص ر الاذبق .267- 266: 4 ،
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قذل ابن أيب حذمت :قذل مسعت أاب زردة يقول :مذ أدلم أين
ح ثت دن تسلم بن تسذمل إال أظنه مرة.
قلت كيف كذن يف احل يث؟ قذل :ال يكاب ح يثه ،كذن مرجئذ
وكذن ال  -وأومى بي ه إىل فيه  -يعين ال يص ق(.)1
وقذل الناذئي :ضعيف (.)2
وقذل ابن د ي :ولالم بْن تسذمل أحذديث إفرادات وغرائب
وأنكر مذ رأيت لَهُ مذ كرته من هذه األحذديث وبعضهذ لعل البالء فيه
من غريه وأرجو أن حيامل ح يثه(.)3
قذل الذهيب :كذن مرجئذً (.)4
قذل ابن حجر :وقذل أمح بن تسيذر كذن رأتسذ يف األرجذء دادية
ويروى أحذديث ليات هلذ خطم وال أزمة(.)5
اخلالصة:
) (1ابن أيب حذمت" ،اجلرح والاع يل" .267: 4 ،
) (2الناذئي" ،الضعفذء واسمرتوكون" ،ص.46
) (3ابن د ي" ،الكذمل يف ضعفذء الرجذل ".348 : 4 ،
) (4الذهيب " ،ميزان االدا ال يف نق الرجذل" .185 : 2 ،
) (5أمح بن دلي بن حمم بن حجر " ،لاذن اسميزان" .احملقق :دائرة اسمعرف
النظذمية  -اهلن (ط ،2بريوت :مؤتساة األدلمي للمطبودذت 1390هـ
1971/م)424: 4 ،
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 1ـ مل يرو له ابن حبذن يف صحيحه شيئذً فذلازم رمحه هللا بشرطه
يف الراوي.
 2ـ ووصف ابلضعف واإلرجذء لكن مل يرد وصفه بكونه دادية
إال ابن حبذن وأمح بن تسيذر كمذ نقل لك ابن حجر .
فالم بن تسذمل ضعيف ووصف ابإلرجذء وق وافق (أمح بن
تسيذر) ابن حبذن يف الوصف ابل دوة إىل اإلرجذء.
 2ـ صاحل بن حممد الرتمذي:
قذل ابن حبذنَ :كذ َن رجل تسوء مرجئذ جهميذً( )1د ِ
اديَة إِ َىل الْب ع
َ
()2
اخلمر ويبيح شربه
يَبِيع ْ
أقوال دلمذء اجلرح والاع يل:
قذل الذهيب :ماهم تسذقط(.)3
اخلالصة:
 1ـ مل يرو له ابن حبذن يف صحيحه شيئذً فذلازم رمحه هللا بشرطه
يف الراوي.
) (1اجلهمية :أصحذب جهم بن صفوان وهو من اجلربية اخلذلصة ( ،الشهرتساذين
" ،اسملل والنحل" .)86 : 1
) (2ابن حبذن " ،اجملروحني"370 : 1 ،
) (3الذهيب " ،ميزان االدا ال".300: 2 ،
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 2ـ مل أقف دلى تع يل أو جرح للراوي إال مذ كذن من جرح
ابن حبذن له ،وق ادام (الذهيب) دلى جرح ابن حبذن له  ،وق
كره ابن أيب حذمت ومل يذكر فيه جرح وال تع يل(.)1
 3ـ حممد بن احلسن الشيباين أبو عبد هللا:
قذل ابن حبذنَ :كذ َن مرجئذ َداديذ إِلَْي ِه  ،وقذل أيضذ :وكذن دذقال
ليس يف احل يث بشيء كذن يروي دن الثقذت ويهم فيهذ فلمذ فحش
()2
لك منه اتساحق تركه من أجل كثرة خطئه
أقوال دلمذء اجلرح والاع يل:
()3
قذل امح بن حنبل :ال اروى دنه شيئذ
()4
قذل ابن د ي :وليس ُه َو من أهل احل يث .
قذل الذهيب :أح الفقهذء .لينه الناذئي ،وغريه من قبل حفظه.
وكذن من حبور العلم والفقه قواي يف مذلك(.)5
اخلالصة :
 1ـ الازم ابن حبذن شرطه يف الراوي فلم يرو له يف صحيحه
) (1ابن أيب حذمت" ،اجلرح والاع يل" .412: 4 ،
) (2ابن حبذن " ،اجملروحني".276 : 2،
) (3ابن أيب حذمت" ،اجلرح والاع يل " .227 : 7 ،
) (4ابن د ي" ،الكذمل يف ضعفذء الرجذل" .378 : 7 ،
) (5الذهيب " ،ميزان االدا ال".513 : 3 ،
- 316 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

 2ـ حمم بن احلان الشيبذين ،إمذم يف الفقه ،ثقة يف مذلك لني
يف غريه.
 4ـ النعمذن بن اثبت أبو حنيفة:
قذل ابن حبذنَ :ال جيوز ِاال ْحاِ َجذج به ألَنَّهُ َكذ َن َداديذ إِ َىل
اإلرجذء(.)1
أقوال دلمذء اجلرح والاع يل:
()2
كره البخذري يف الضعفذء الصغري .
()3
قذل الذهيب :ضعف من جهة حفظه .
قذل ابن حجر:فقيه مشهور (.)4
اخلالصة:
 1ـ الازم ابن حبذن شرطه يف الراوي فلم يرو له يف صحيحه.
إمذم َدلَ ٌم يف الفقه واالتسانبذط وصذحب
 2ـ اإلمذم أبو حنيفة ٌ
م رتسة فقهية ومذهب مابوع ،وأقواله قل خيلو منهذ كاذب من كاب
الفقه  ،وال يعيبه ضعفه يف احل يث وال ينقص من ق ره وإمذماه.
) (1ابن حبذن " ،اجملروحني".63: 3 ،
) (2البخذري " ،اجلذمع الصغري".132: 1 ،
) (3ضعفه الناذئي من جهة حفظه ،وابن د ي ،وآخرون ،الذهيب " ،ميزان
االدا ال"265 : 4 ،
) (4ابن حجر" ،تقريب الاهذيب"( ،ص.)563
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 5ـ هياج بن بسطام اهلروي :
قذل ابن حبذنَ :كذ َن مرجئذ د ِ
اديَة إِ َىل اإلرجذء وكذن ممن يروي
َ
دن اسمعضالت دن الثقذت وخيذلف األثبذت فيمذ يرويه دن الثقذت فهو
تسذقط االحاجذج به ودن االدابذر فإن ادارب به معارب أرجو أن ال جيرح
()1
يف لك
أقوال دلمذء اجلرح والاع يل:
()2
قذل حيي بن معني :ضعيف احل يث ليس بشيء .
وقذل أبو داود :تركوا ح يثه(.)3
وقذل الناذئي  :ضعيف(.)4
وقذل ابن أيب حذمت  :يكاب ح يثه وال حياج به (.)5
قذل ابن د ي  :وهيذج بْن باطذم هذا لَهُ أحذديث وفيمذ أمليت
ممذ الَ يـُاَذبَ ُع َدليه(.)6
وقذل ابن حجر :ضعيف(.)7
) (1ابن حبذن " ،اجملروحني".96: 3 ،
) (2ابن أيب حذمت" ،اجلرح والاع يل" 112 : 9 ،
) (3اسمزي" ،هتذيب الكمذل".359 : 30،
) (4الناذئي " ،الضعفذء واسمرتوكون".104: 1 ،
) (5ابن أيب حذمت" ،اجلرح والاع يل" 112 : 9 ،
) (6ابن د ي " ،الكذمل يف ضعفذء الرجذل ".448: 8 ،
) (7ابن حجر" ،تقريب الاهذيب"( ،ص.)576
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اخلالصة :
 1ـ الازم ابن حبذن شرطه فلم خيرج له يف صحيحه.
 2ـ وهو ضعيف لكن مل يصفه ابل دوة إىل اإلرجذء إال ابن
حبذن .
الرواة املوصوفون ابلرفض :
الرفض من الب ع الغليظة كمذ كر الذهيب(،)1فإ ا اجامع مع
لك ال دوة إىل ب داه كذن لك أددى أن ترد رواياه ،وق بلغ د د
الرواة اسموصفون بذلك ثالثة وهم:
 1ـ عباد بن يـ جع ُقوب الرو ِ
اج ِن أبو سعيد الكويف:
َ
َ
()2
ِ
ِ
ِ
الرفْض ،
قذل ابن حبذن َ :وَكذ َن َرافضيًّذ َداديَة إِ َىل َّ
أقوال دلمذء اجلرح والاع يل:
()3
قذل ابن أيب حذمت  :كويف شيخ
قذل ابن د ي  :ودبذد بن يعقوب معروف يف أهل الكوفة وفيه
غلو فيمذ فيه من الاشيع وروى أحذديث أنكرت دليه يف فضذئل أهل
) (1الذهيب " ،اسموقظة يف دلم مصطلح احل يث" (،ص.)85 :
) (2ابن حبذن " ،اجملروحني".172 : 2 ،
) (3ابن أيب حذمت" ،اجلرح والاع يل" .88 : 6 ،
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البيت ويف مثذلب غريهم ماهم تسذقط(.)1
 :قَـ ْو ُل أَِيب َح ٍِ
يفَ ،خطَأٌ ِمْنهُ(.)2
ضعِ ٌ
وب َ
ذمتَ :دْبذَ ُد بْ ُن يـَ ْع ُق َ
اّلِلَِ :كذ َن أَبُو بَكْر بْن خزمية يـَ ُقولَ :ح َّ ثـَنَذ
َوقَذل احلذكم أَبُو َدْب َّ
الثقة ِيف رواياه ،اسماهم ِيف دينه دبذد بن يعقوب(.)3
قذل ابن حجر :ص وق رافضي ح يثه يف البخذري مقرون ابلغ
ابن حبذن فقذل يااحق الرتك( )4وق روى له البخذري مقروانً مع
غريه( ،)5كمذ أخرج له الرتمذي وابن مذجه.
اخلالصة:
 1ـ الازم ابن حبذن شرطه يف الراوي فلم خيرج له يف صحيحه.
2ـ دبذد بن يعقوب ،ص وق رافضي كمذ قذل ابن حجر ،إال
أنه مل يوصف ابل دوة إىل ب داه.
ارون بن سعد الجعجلِ ّي الكويف أبو حممد:
 2ـ َه ُ
ذل ال ارقطين
قَ َ

) (1ابن د ي " ،الكذمل يف ضعفذء الرجذل".559: 5 ،
) (2ال ارقطين" ،تعليقذت ال ارقطين دلى اجملروحني" ،ص .202
) (3اسمزي" ،هتذيب الكمذل".177 : 14،
) (4ابن حجر" ،تقريب الاهذيب"،ص.291
) (5البخذري" ،صحيح البخذري" ،كاذب الاوحي ابب :ومسى النيب صلى هللا
دليه وتسلم الصالة دمال )7534(156/9
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الرفْض َوُه َو َرأس الزي ية َكذ َن ِممَّن
قذل ابن حبذنَ :كذ َن غذليذ ِيف َّ
يعاَكف ِدْن خ َشبة زي بن دلي وَكذ َن د ِ
اديَة إِ َىل م ْذهبه(،)1وق أورده
َ ّ َ َ
ْ
َ َ
()2
يف كاذبه الثقذت
أقوال دلمذء اجلرح والاع يل:
()3
قذل االمذم أمح  :روى دنه النذس ،وهو صذحل .
قذل حيىي بن معني :ليس به أبس(.)4
أرجو
قذل ابن د ي :وليس ِيف ح يثه ح يث منكر فأ كره ،و ُ
أَنَّهُ ال أبس بِِه(.)5
قذل الذهيب :وق شذ ابن حبذن  -كعوائ ه  -فقذل :ال حتل
الرواية دنه ،كذن غذليذ يف الرفض ،وهو رأس الزي ية ممن كذن يعاكف
دن خشبة زي اليت هو مصلوب دليهذ وكذن دادية إىل مذهبه.
قلت(الذهيب) :مل يكن غذليذ يف رفضه ،فإن الرافضة رفضت زي
بن دلي وفذرقاه ،وهذا ق روى له مالم(.)6
) (1ابن حبذن " ،اجملروحني".94: 3 ،
) (2ابن حبذن " ،الثقذت".579: 7 ،
) (3ابن أيب حذمت " ،اجلرح والاع يل".90: 9 ،
) (4اسمص ر الاذبق .90: 9 ،
) (5ابن د ي " ،الكذمل يف ضعفذء الرجذل".440: 8 ،
) (6حمم بن أمح الذهيب " ،اتريخ االتسالم " .حتقيق :ال كاور بشذر دواد
معروف(،ط ،3بريوت  :دار الغرب اإلتسالمي 2003م).997: 3،
- 321 -

الرواة املوصوفون (ابلدعوة إىل البدعة) عند ابن حبان يف كتابه اجملروحني -دراسة حتليلية ،د .عثمان اببكر صاحل عبدالكرمي

قذل ابن حجر :ص وق رمي ابلرفض ويقذل رجع دنه(.)1
اخلالصة:
 1ـ مل يلازم ابن حبذن شرطه يف الراوي فق أورد له يف
صحيحه(.)2
 2ـ تردد ابن حبذن يف الراوي حيث أورده يف (الثقذت).
 3ـ الذي يظهر أنه رجع دمذ اهتم به وق أخرج له مالم يف
صحيحه(.)3

أسد:

 3ـ يونس بن خباب أبو محزة ويقال أبو اجلهم موىل بن
الرواية دنه ِألَنَّه َكذ َن د ِ
اديَة إِ َىل م ْذهبه(.)4
َ
قذل ابن حبذنَ :ال حيل َِّ َ َ ُ ُ
أقوال علماء اجلرح والتعديل:
قذل الناذئي :ضعيف(.)5

) (1ابن حجر" ،تقريب الاهذيب" ،ص.568
) (2ابن حبذن " ،صحيح ابن حبذن".533: 16 ،
) (3مالم" ،صحيح مالم" ،حتقيق :حمم فؤاد دب البذقي(بريوت :دار إحيذء
الرتاث العريب) .533: 16
) (4ابن حبذن " ،اجملروحني".140 : 3،
) (5الناذئي " ،الضعفذء واسمرتوكون".106 : 1 ،
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قذل ابن أيب حذمت :تسألت أيب دن يونس بن خبذب فقذل:
مضطرب احل يث ،ليس ابلقوى(.)1
ِ
الرفْض(.)2
قذل العقيلي :كذ َن مم َّْن يَـ ْغلُو ِيف َّ
قذل ابن د يَ :وهو من الغذلني ِيف الاشيع وكذن حيمل دلى
دُثْ َمذن وأحذديثه مع غلوه تكاب(.)3
قذل ابن حجر :ص وق خيطئ ورمي ابلرفض(.)4
اخلالصة:
 1ـ الازم ابن حبذن شرطه يف الراوي فلم يرو له يف صحيحه.
 2ـ يونس بن خبذب ،فيه ضعف ورمي ابلرفض ،لكن يكاب
ح يثه ،ومل يصفه ابل دوة إىل ب داه اال ابن حبذن رمحه هللا .وق أخرج
له الرتمذي وابن مذجه.
الرواة املوصوفون ابلدعوة إىل االعتزال :
االدازال من الب ع الغليظة ،وق جذء وصف راو واح أبنه
دادية إىل االدازال وهو :
) (1ابن أيب حذمت " ،اجلرح والاع يل".238 : 9 ،
) (2حمم بن دمرو العقيلي" ،الضعفذء الكبري" ،احملقق :دب اسمعطي أمني
قلعجي(،ط،1بريوت :دار الكاب العلمية1404 ،هـ 1984 -م).458 :4 ،
) (3ابن د ي " ،الكذمل يف ضعفذء الرجذل".519 : 8 ،
) (4ابن حجر" ،تقريب الاهذيب" ،ص.613
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كيسان بن َابب كنيته أَبُو عُثج َمان موىل
1ـ َع جمرو بن عبيد بن َ
بن ََتِيم:
قذل ابن حبذن :وَكذ َن دمرو بن دبي د ِ
اديَة إِ َىل االدازال ي ْشام
َ
َ َْ
()1
ول َِّ
ِ
َّ
اّلِلُ َدلَْيه َو َتسل َم ويكذب ،
أصحذب َر ُتس ُ
صلَّى َّ
اّلِل َ
َ
أقوال دلمذء اجلرح والاع يل:
()2
قذل البخذري  :تركه َْحي َىي القطذن
()3
قذل الناذئي َ :مْاـ ُروك احلَ ِيث
قذل ابن أيب حذمت  :تسألت اىب دن دمرو بن دبي فقذل :مرتوك
احل يث(.)4
قذل ابن حجر :كذن دادية إىل ب داه اهتمه مجذدة مع أنه كذن
دذب ا(،)5
اخلالصة :اتفقت أقوال العلمذء دلى ترك ح يثه ،وق كذن دادية
إىل ب داه.

) (1ابن حبذن " ،اجملروحني".69 : 2 ،
) (2البخذري " ،الاذريخ الكبري".352 :6 ،
) (3الناذئي " ،الضعفذء واسمرتوكون" ،ص.79
) (4ابن أيب حذمت " ،اجلرح والاع يل".247: 6 ،
) (5ابن حجر" ،تقريب الاهذيب"،ص.424
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الرواة املوصفون ابلدعوة إىل النصب :
النصب من الب ع اخلفيفة ،وق جذء وصف راو واح أبنه دادية
إىل مذهبه يعين (النصب) وهو :
الر ِ
حب(ت
1ـ حريز بجن عُثج َمان أبو عثمان احلمصي َّ
163ه):
()1
قذل ابن حبذن :كذ َن د ِ
اديَة إِ َىل م ْذهبه .
َ
أقوال دلمذء اجلرح والاع يل:
ذل
قذل البخذري :قذل ُحمَ َّم بْن اسمثىن ح ثنذ معذ بْن معذ قَ َ
ح ثنذ حريز بْن دثمذن أَبُو دثمذن وال أدلم أين رأيت أح ا من أهل
الشذم أفضله دليه .وقذل أَبُو اليمذنَ :كذ َن حريز يانذول من رجل مث ترك
()2
لك
قذل أمح بن حنبل :ليس ابلشذم أثبت من حريز إال أن يكون
حبري( .)3قيل :صفوان بن دمرو؟ قذل :حريز فوقه ،حريز ثقة ثقة(.)4
ودن حيىي بن معني قذل :حريز بن دثمذن ثقة(.)5
) (1ابن حبذن " ،اجملروحني".268 : 1 ،
) (2البخذري " ،الاذريخ الكبري".104 : 3 ،
) (3حبري بكار اسمهملة ابن تسع الاحويل مبهملاني أبو خذل احلمصي ثقة ثبت
من الاذدتسة (ابن حجر " ،تقريب الاهذيب" ،ص.120
) (4ابن أيب حذمت " ،اجلرح والاع يل".289 : 3 ،
) (5اسمص ر الاذبق.289 : 3 ،
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قذل ابن أيب حذمت :مسعت أيب يقول :حريز بن دثمذن حان
احل يث .ومل يصح دن ي مذ يقذل يف رأيه ،وال أدلم ابلشذم أثبت منه،
هو اثبت من صفوان بن دمرو وأيب بكر بن أيب مرمي ،وهو ثقة
ماقن(.)1
قذل العجلي" :شذمي" ،ثقة ،وكذن حيمل دلى دلي(.)2
قذل اخلطيب البغ ادي َ :كذ َن ثقة ثباذَ .وحكي دنه من تسوء
اسمذهبَ ،وفاذد االداقذد مذ مل يثبت َدلَْي ِه(.)3
قذل الذهيب :كذن ماقنذ ثباذ ،لكنه مبا ع(.)4
قذل ابن حجر :ثقة ثبت رمي ابلنصب(،)5
وق أخرج له البخذري يف صحيحه()6وأصحذب الانن األربعة.
) (1اسمص ر الاذبق .289 : 3 ،
) (2امح بن دب هللا العجلي " ،امعرفة الثقذت" ،حتقيق :دب العليم دب العظيم
البااوي (ط ،1اسم ينة اسمنورة  :مكابة ال ار : 1 ،)1985 – 1405 ،
.291
) (3أمح بن دلي اخلطيب البغ ادي " ،اتريخ بغ اد " ،احملقق :ال كاور بشذر
دواد معروف(،ط ،1بريوت  :دار الغرب اإلتسالمي 1422ه2002 -م)،
.182 : 9
) (4الذهيب" ،ميزان االدا ال".475 : 1 ،
) (5ابن حجر" ،تقريب الاهذيب" ،ص.156
) (6البخذري" ،صحيح البخذري" ،كاذب اسمنذقب  ،ابب  :صفة النيب صلى هللا
دليه وتسلم  187 : 4ح(.)3547
- 326 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

اخلالصة:
 1ـ الازم ابن حبذن شرطه يف الراوي فلم خيرج له يف صحيحه.
 2ـ ب دة النصب من الب ع اخلفيفة ،فلم مينع العلمذء وصف
الراوي هبذ من قبول ح يثه ،قذل ابن حجر ( :فأكثر من يوصف
ابلنصب يكون مشهورا بص ق اللهجة والاماك أبمور ال اينة خبالف
من يوصف ابلرفض فإن غذلبهم كذ ب وال ياورع يف اإلخبذر واألصل
فيه أن النذصبة اداق وا أن دليذ رضي هللا دنه قال دثمذن أو كذن أدذن
دليه فكذن بغضهم له داينة بزدمهم مث انضذف إىل لك أن منهم من
قالت أقذربه يف حروب دلي)(.)1
 3ـ حريز بن دثمذن :ثقة ثبت ،وح يثه يف البخذري والانن.

) (1أمح بن دلي بن حجر" ،هتذيب الاهذيب"( ،ط ،1اهلن  :مطبعة دائرة
اسمعذرف النظذمية 1326ه).458 : 8 ،
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اخلامتة
واشاملت دلى أهم الناذئج والاوصيذت :
أهم الناذئج :
أ -ظهر يل من خالل هذا البحث مذ متاع به اإلمذم ابن حبذن
رمحه هللا من اطالع واتسع دلى أحوال الرواة ،ويع كاذبه مرجعذ يف
اجلرح والاع يل .ـ
ب ـ أن الرواة الذين أوردهم ابن حبذن أبهنم ددذة إىل الب دة –
كل حباب ب داه -مل يرد هذا الوصف صرحيذ دن غريه  ،إال مذ كذن
من شأن (دبذد بن صهيب) و(معب اجلهين) و(دمرو بن دبي )وكذا
(غيالن بن أيب غيالن)فق قال بابب ب داه.
ج ـ ـ بعض من وصفهم ابن حبذن ابل دوة إىل الب دة (وثق) وهو
من رجذل البخذري كمذ يف حذل (حريز بن دثمذن) أو روى له البخذري
مقروان بغريه كمذ يف حذل (دبذد بن يعقوب).
د ـ ممن أورده ابن حبذن من هؤالء الرواة يف كاذبيه (الثقذت)
و(اجملروحني) هذرون بن تسع العجلي ،ولعل هذا الرتدد انتج من رجوع
(هذرون بن تسع ) دن ب داه كمذ قذل ابن حجر( :ص وق رمي
ابلرفض ويقذل رجع دنه)(.)1
ه ـ ـ دقة دلمذء احل يث مع ش ة حتريهم يف أحوال الرواة وحترزهم
يف وصف الراوي ابلب دة (رمي بكذا  )...و(يذكر بكذا.)...
) (1ابن حجر" ،تقريب الاهذيب" ،ص.568
- 328 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

و ـ قلة د د من وصف ابل دوة إىل الب دة ،مع كثرة من وصف
ابلب دة دن ابن حبذن حيث بلغ د دهم تساة دشر راوايً من مجلة أربع
ومثذنني ومذئاني وألف راوايً هم مجلة من أوردهم يف كاذبه اجملروحني.
ز ـ الب دة وإن كذنت من أتسبذب الطعن يف الراوي إال أهنذ مل
متنع العلمذء من قبول خرب اسماصف هبذ إ ا كذن ماصفذ ابلص ق ومل يرو
مذ يؤي ب داه ومل يكن دادية إليهذ.
ح ـ ـ مل يرد كر للخوارج دن ابن حبذن ،ولعل مرد لك إىل
توردهم دن الكذب ،قذل أبو داود :ليس يف أَهل األَهواء أَصح ح يثًذ
()1
من اخلوارج"
ط ـ ال توج امرأة وصفت ابل دوة إىل الب دة.
الاوصيذت:
 1ـ أمهية دراتسة مصطلحذت دلمذء اجلرح والاع يل للاوصل إىل
احلكم دلى الراوي ب قة.
 2ـ ـ تنذول البحث مصطلحذ واح ا من اسمصطلحذت اليت تنذوهلذ
(ابن حبذن) رمحه هللا ومع كثرة ال راتسذت اليت تنذولت مصطلحذت هذا
االمذم إال أن احلذجة مذ زالت مذتسة سمزي من ال راتسذت حول كابه
ومصطلحذته  .واحلم هلل رب العذسمني

) (1أبو داود" ،تسؤاالت أيب دبي اآلجري أاب داود الاجااذين يف اجلرح والاع يل" ص.35
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املصادر واملراجع
ابن أيب حذمت ،دب الرمحن بن حمم " .اجلرح والاع يل"(.ط ،1بريوت:
دار إحيذء الرتاث العريب 1271ه 1952-م ).
ابن حبذن ،حمم بن حبذن" .اإلحاذن يف تقريب صحيح ابن حبذن".
ترتيب :األمري دالء ال ين دلي بن بلبذن .حتقيق :شعيب
األرنؤوط (ط ،1بريوت :مؤتساة الرتسذلة 1408ه -
1988م).
ـ ابن حبذن  :حمم بن حبذن " الثقذت" .حتت مراقبة :ال كاور حمم
دب اسمعي خذن م ير دائرة اسمعذرف العثمذنية(.ط ،1حي ر اابد
ال كن :دائرة اسمعذرف العثمذنية حبي ر آابد ال كن اهلن 1393 ،
ه = .)1973
ابن حبذن  ،حمم بن حبذن" .اجملروحني" .حتقيق :حممود إبراهيم زاي ( .
بريوت  :دار اسمعرفة1412،ه 1992-م).
ابن حجر ،أمح بن دلي" .تعريف أهل الاق يس مبراتب اسموصوفني
ابلا ليس" .حتقيق :د .دذصم بن دب هللا القريويت (ط،1دمذن:
مكابة اسمنذر.)1983 – 1403،
ابن حجر ،أمح بن دلي" .تقريب الاهذيب"، .حتقيق :حمم
دوامة(.ط،1تسوراي  :دار الرشي 1406 ،ه – 1986م).
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ابن حجر أمح بن دلي" .هتذيب الاهذيب"( .ط ،1اهلن  :مطبعة
دائرة اسمعذرف النظذمية 1326ه).
ابن حجر ،أمح بن دلي" .لاذن اسميزان" .احملقق :دائرة اسمعرف النظذمية
– اهلن  (.ط ،2بريوت :مؤتساة األدلمي للمطبودذت،
1390هـ 1971/م).
ابن حجر ،أمح بن دلي" .خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر".
(بريوت :دار إحيذء الرتاث العريب ).
ابن حجر ،أمح بن دلي" .فاح البذري شرح صحيح البخذري" .رقم
كابه وأبوابه وأحذديثه :حمم فؤاد دب البذقي ،قذم إبخراجه
وصححه وأشرف دلى طبعه :حمب ال ين اخلطيب( .بريوت:
دار اسمعرفة 1379 ،ه).
ابن حنبل أمح بن حمم  ".،العلل ومعرفة الرجذل" .احملقق :وصي هللا
بن حمم دبذس(،ط،2الرايض :دار اخلذين 1422ه ـ
2001م).
األشعري ،دلي بن إمسذديل" .مقذالت اإلتسالميني واخاالف اسمصلني".
دىن باصحيحه :هلموت ريرت( .ط ،3م ينة فيابذدن (أسمذنيذ):
دار فرانز شاذيز 1400 ،هـ  1980 -م).
ابن الصالح ،دثمذن بن دب الرمحن  " .مق مة ابن الصالح " .حتقيق:
نور ال ين درت( .بريوت :دار الفكر1406 ،ه 1986-م).
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ابن د ي ،دب هللا بن د ي" .الكذمل يف ضعفذء الرجذل" .حتقيق:
دذدل أمح دب اسموجود-دلي حمم معوض ،شذرك يف حتقيقه:
دب الفاذح أبو تسنة (.ط ،1بريوت :دار الكاب
العلمية1418،ه ـ1997م ).
ابن منظور ،حمم بن مكرم" .لاذن العرب" (.ط ،3بريوت :دار صذدر
 1414 ،هـ)
أبو داود ،تسليمذن بن األشعث " .تسؤاالت أيب دبي اآلجري أاب داود
الاجااذين" .حتقيق :حمم دلي قذتسم العمري( .ط،1اسم ينة
اسمنورة :دمذدة البحث العلمي ابجلذمعة اإلتسالمية ،اسم ينة اسمنورة
1403 ،هـ1983/م).
أبو زردة دبي هللا بن دب الكرمي  ".الضعفذء" يف أجوباه دلى أتسئلة
الرب دي) (الرتسذلة العلمية :لاع ي بن مه ي اهلذمشي ،أبو زردة
الرازي وجهوده يف الانة النبوية)(ط ،دمذدة البحث العلمي
ابجلذمعة اإلتسالمية ،اسم ينة النبوية ،اسمملكة العربية الاعودية:
1402هـ1982/م).
البخذري ،حمم بن إمسذديل" .الاذريخ الكبري" .طبع حتت مراقبة :حمم
دب اسمعي خذن(.حي ر آابد – ال كن :دائرة اسمعذرف
العثمذنية).

- 332 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

البخذري ،حمم بن إمسذديل" .صحيح البخذري" .حتقيق :حمم زهري
بن انصر النذصر  (.ط ،1بريوت  :دار طوق النجذة (مصورة
دن الالطذنية إبضذفة ترقيم حمم فؤاد دب البذقي)1422 ،هـ).
البخذري حمم بن إمسذديل " .الضعفذء الصغري" .حتقيق :أبو دب هللا
أمح بن إبراهيم بن أيب العينني(.ط،1الاعودية :مكابة ابن
دبذس 1426ه2005/م).
البغ ادي دب القذهر بن طذهر " .الفرق بني الفرق"(.ط ،2بريوت:
دار اآلفذق اجل ي ة .)1977 ،
الرتمذي ،حمم بن دياى " .دلل الرتمذي الكبري" .حتقيق :صبحي
الاذمرائي  ،أبو اسمعذطي النوري  ،حممود خليل الصعي ي.
(ط ،1بريوت  :دذمل الكاب  ،مكابة النهضة العربية 1409ه)
اجلرجذين ،دلي بن حمم "الاعريفذت" .احملقق :ضبطه وصححه مجذدة
من العلمذء إبشراف النذشر( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية،
1403هـ 1983-م).
اجلوزجذين ،إبراهيم بن يعقوب" .أحوال الرجذل" .احملقق :دب العليم
دب العظيم البَااوي
(ابكااذن :ح يث اكذدمي )
احلكمي ،حذفظ بن أمح " .معذرج القبول بشرح تسلم الوصول إىل دلم
األصول" .حتقيق  :دمر بن حممود أبو دمر(.ط 1ال مذم  :دار
ابن القيم – ،ال مذم 1410،هـ  1990 -م).
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احلموي ،ايقوت بن دب هللا" .معجم البل ان"(.ط،2بريوت :دار
صذدر 1995 ،م).
اخلطيب البغ ادي ،أمح بن دلي  " .اتريخ بغ اد " .حتقيق :ال كاور
بشذر دواد معروف(.ط ،1بريوت  :دار الغرب اإلتسالمي
1422ه2002 -م).
ال ارقطين ،دلي بن دمر ".تعليقذت ال ارقطين دلى اجملروحني البن
حبذن " .حتقيق :خليل بن حمم العريب ( .ط،1القذهرة :
الفذروق احل يثة للطبذدة والنشر ،دار الكاذب اإلتسالمي
1414ه 1994-م).
الذهيب ،حمم بن أمح  " .تذكرة احلفذظ " .حتقيق شعيب األرنؤوط.
(ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية1419 ،ه – 1998م).
الذهيب ،حمم بن أمح  " .اتريخ االتسالم " .حتقيق :ال كاور بشذر دواد
معروف(.ط ،3بريوت  :دار الغرب اإلتسالمي 2003م).
الذهيب ،حمم بن أمح " .تسري أدالم النبالء " .حتقيق  :جممودة من
احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط ( .ط ،3بريوت:
مؤتساة الرتسذلة 1405 ،هـ  1985 /م)ـ.
الذهيب ،حمم بن أمح " .اسمغين يف الضعفذء" .حتقيق :ال كاور نور
ال ين درت  (.قطر  :دار احيذء الرتاث ).
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الذهيب ،حمم بن أمح " .من تكلم فيه وهو موثق" .حتقيق :حمم
شكور بن حممود احلذجي أمرير اسميذديين( .ط،1الزرقذء :مكابة
اسمنذر1406 ،هـ 1986 -م ).
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