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ّ
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أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
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مستخلص البحث ابللغة العربيّة ،و ابللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية.
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).
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الطهْراني الرّازي
احلافظ احملدّث أبو عبد اهلل دم د بح َّاد ِّ
(ت271هـ) ومرويّاته
دراسة حتليلية
Al Haafidh Al-Muhaddith Abu Abdillah Muhammad bin
Hammaad At-Tahraani and His Narrations.
An Analytical Study

إعداد:
البا ث :عبد اهلل دم د جربكو األرمكي

مرحلة الدكتوراه يف احلديث وعلومه جبامعة الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة
الربيد االلكرتوينalarmaki83@gmail.com :


ِّ
ومروّيته  -دراسة حتليلية نقدية ،الباحث :عبد هللا حممد جربكو
الرازي (ت271هـ)
ّ
احلافظ احمل ّدث أبو عبدهللا حممد بن مَحَّاد الطّ ْهراين ّ

املستخلص
يتناول هذا البحث دراسة حياة أحد ِّ
احملدثني املغمورين ،ومروّيته احلديثية والتفسريية،
وهو احلافظ ِّ
الر َّحال أبو عبد هللا حممد بن محاد ِّ
الط ْهراين الرازي املتوىف سنة
احملدث الثقة َّ
 271من اهلجرة عن نيف ومثانني سنة .ويدور البحث على حمورين رئيسني:
احملور األول :حياة أيب عبد هللا ِّ
الط ْهراين الشخصية والعلمية .أما حياته الشخصية
فببيان امسه ونسبه وكنيته وأسرته ومذهبه ،ومولده ووفاته ،مث ثناء العلماء عليه .وأما حياته
العلمية فيعرج البحث على أقوال أئمة اجلرح والتعديل فيه ،وبيان االنتقادات اليت ُوِّجهت
إليه ،ونقدها ،واجلواب عنها .مث يذكر رحالته يف طلب احلديث ،وشيوخه ،وتالميذه.
احملور الثاين :مروّيت أيب عبد هللا ِّ
الط ْهراين ،ويشتمل على:
نصوصا تفرد
 مروّيته يف علوم احلديث والرجال ،وهي على قلتها إال أن فيهاً
ِّ
الط ْهراين بروايتها حسب ما توصل إليه الباحث.
 األجزاء احلديثية ،وتشمل األحاديث املرفوعة واملوقوفة وأقوال التابعني واتبعيهم،وجلُّها عن عبدالرزاق الصنعاين.
ُ
ِّ
 صحيفة وْهب بن منبه ،رواها عن إمساعيل بن عبد الكرمي بن م ْعقل بن ُمن بِّهالصنعاين ،عن ِّ
عمه عبدالصمد بن م ْع ِّقل ،عن وهب بن منبه.
 أقوال عكرمة موىل ابن عباس ومروّيته ،رواها ِّالط ْهراين عن حفص بن عمر العدين،
عن احلكم بن أابن ،عنه.
 تفسري عبدالرزاق الصنعاين ،ورواه عن ِّالط ْهراين أربعة من الرواة.
الكلمات املفتاحية ( :املروّيت ،احملدث ،احلافظ ،الرازيِّ ،
الط ْهراين ،حممد بن محاد ).
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Abstract
This research studies the life and Hadith and Tafseer narrations of one
of the unknown scholars of Hadith, Al-Haafidh Al-Muhaddith Ath-Thiqa
the itinerary scholar Abu Abdillah Muhammad bin Hammaad At-Tihraani
who died in year 271 Hijri. The research centers around two main themes:
The first theme: The personal and scholarly life of Abu Abdillah AtTihraani. Regarding his personal life, this include his name, lineage,
nickname, family, school of thought, birth, death, and the compliment of
scholars to him. As for his scholarly life, the research highlighted the
opinions of the scholars of Al-Jarh wa At-Ta'deel scholars about him,
regarding the criticisms that were made on him, by appraising them and
giving response on them, then his journeys in seek of knowledge were
mentioned, including his teachers and students.
The second theme: The narrations of Abu Abdillah At-Tihraani, which
includes:
- His narrations on Sciences of Hadith and the narrators, despite their
paucity some of them have only been narrated by At-Tihraani, according to
the findings of the researcher.
- Hadith in parts (al-Ajzaa Al-Hadeethiyyah); this include the marfou
and mawqouf hadeeths and the sayings of the Tabi‘een and those who came
after them, most of these sayings are from Abdur Razaaq As-San'aani.
- The book of Wahb bin Munabbih, he narrated it from Isma'eel bin
'Abdil Kareem bin Ma'qil bin Munabbih As-San'aani who narrated from his
uncle 'Abdus Samad bin Ma'qil who narrated from Wahb bin Munabbih.
- Sayings of Ikrimah –the freed-slave (mawlaa) of Ibn 'Abbaas- and
his narrations, At-Tihraani narrated them from Hafs who narrated from
Umar Al-'Adani who narrated from Al-Hakam bin Abaan who narrated
from him.
- The Tafseer of Abdur Razaaq As-Sanani, it was narrated from AtTihraani by four narrators.
Keywords: hadith narrations, hadith scholar, Ar-Raazi, At-Tehrani,
Muhammad Bin Hammaad.
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ِّ
ومروّيته  -دراسة حتليلية نقدية ،الباحث :عبد هللا حممد جربكو
الرازي (ت271هـ)
ّ
احلافظ احمل ّدث أبو عبدهللا حممد بن مَحَّاد الطّ ْهراين ّ

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدان حممد ،وعلى آله وصحبه ومن
اهتدى هبديه إىل يوم الدين.
أما بعد :فكثري من طلبة احلديث خاصة فضالً عن غريهم من طالب العلم ال
يكادون يعرفون شيئًا عن سرية كث ٍري من احملدثني األعالم اجلهابذة الذين بقوا مغمورين بني
صفحات كتب التاريخ والرتاجم .إ ْذ كثري من هؤالء األعالم مل حيظ برتمجة خمتصرة فضالً عن
دراسة حياهتم ابلتفصيل ،وبعضهم تُرجم هلم يف سطريات ال تفي ابلغر ،،ومن هؤالء العلماء
املغمورين احلافظ احملدث أبو عبدهللا حممد بن محاد ِّ
الط ْهراين (ت271ه ) ،أحد األئمة
احملدثني يف العصر الذهيب للسنة النبوية أعين القرن الثالث اهلجري ،لذا رأيت أن ألقي الضوء
على ترمجته من منظور حديثي ،وأبرز مكانته يف احلديث ،مع دراسة مروّيته يف احلديث
وعلومه.
أسباب اختيار املوضوع:
دواعي اختيار هذا املوضوع كثرية ،منها:
( )1مكانة احملدث أيب عبدهللا ِّ
الط ْهراين يف علم احلديث ،وكثرة مروّيته احلديثية.
( )2دراسة مروّيته الكثرية املتناثرة يف طيات الكتب.
( )3عدم وجود دراسة تتناول حياة ِّ
الط ْهراين ومروّيته.

مشكلة البحث:
هذا البحث جييب على األسئلة اآلتية:
( )1من هو أبو عبدهللا ِّ
الط ْهراين ،وما مكانته يف علم احلديث؟
( )2ما حال ِّ
الط ْهراين من حيث اجلرح والتعديل ،وما هو موقف الن قاد جتاهه ،ومن
أبرز شيوخه وتالمذته؟
( )3ما هي مروّيت أيب عبدهللا ِّ
الط ْهراين يف احلديث وعلومه ،وما حاهلا؟
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أهداف البحث:
حياول البحث حتقيق األهداف اآلتية:
( )1دراسة وافية لرتمجة أيب عبدهللا ِّ
الط ْهراين وبيان مكانته يف علم احلديث.
( )2استقصاء أقوال األئمة النقاد فيه ،وبيان أبرز شيوخه وتالمذته.
( )3مجع مروّيت ِّ
الط ْهراين يف احلديث وعلومه ودراستها.

الدّراسات السابقة:
مل أعثر على دراسة علمية تتناول حياة أيب عبدهللا ِّ
الط ْهراين الشخصية والعلمية
ومروّيته ،فرأيت تناوهلا ابلبحث من األمهية مبكان.
خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة ،وأربعة مباحث ،وخامتة.
أما املقدمة ففيها أسباب اختيار املوضوع ،ومشكلة البحث ،وأهدافه ،والدراسات
السابقة ،وخطة البحث ،واملنهج املتبع فيه.
وأما املبحث األول :ففيه ترمجة احملدث أيب عبد هللا حممد بن محاد ِّ
الط ْهراين ،وفيه
أربعة مطالب :املطلب األول :امسه ،ونسبه ،وكنيته ،وأسرته ،ومذهبه ،واملطلب الثاين :مولده
ووفاته ،واملطلب الثالث :ثناء العلماء عليه ،واملطلب الرابع :أقوال أئمة اجلرح والتعديل فيه.
واملبحث الثاين :رحالت أيب عبد هللا حممد بن محاد ِّ
الط ْهراين ،وشيوخه ،وتالميذه،
وفيه ثالثة مطالب :املطلب األول :رحالته يف طلب احلديث ،واملطلب الثاين :شيوخه،
واملطلب الثالث :تالميذه.
واملبحث الثالث :مروّيت أيب عبدهللا ِّ
الط ْهراين وأقواله يف علوم احلديث والرجال ،وفيه
مطلبان :املطلب األول :مروّيته يف علوم احلديث ،واملطلب الثاين :أقواله ومروّيته يف الرجال.
واملبحث الرابع :مروّيت أيب عبدهللا ِّ
الط ْهراين احلديثية والتفسريية ،وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :األجزاء احلديثية ،واملطلب الثاين :صحيفة وهب بن منبه ،واملطلب الثالث:
أقوال عكرمة ومروّيته ،واملطلب الرابع :تفسري عبدالرزاق.
أخريا فهرس املصادر واملراجع.
مث اخلامتة :وفيها أهم نتائج البحث .و ً
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ِّ
ومروّيته  -دراسة حتليلية نقدية ،الباحث :عبد هللا حممد جربكو
الرازي (ت271هـ)
ّ
احلافظ احمل ّدث أبو عبدهللا حممد بن مَحَّاد الطّ ْهراين ّ

منهج البحث:
اتبعت يف حبثي هذا املنهج اآليت:
( )1املنهج االستقرائي الوصفي التحليلي ،فجمعت ما يتعلق برتمجة ِّ
الط ْهراين ومروّيته
ابستقراء من مظان ترمجته ،مع االستعانة ابلربامج اإللكرتونية ،مث يقوم البحث على
املنهج الوصفي وذلك فيما يتعلق برتمجته ،كما أن البحث يتبع املنهج التحليلي يف
دراسة مروّيت ِّ
الط ْهراين وكذا يف ترمجته يف املواضع اليت ال بد فيها من التحليل.
( )2درست مروّيت ِّ
الط ْهراين احلديثية والتفسريية ،وحكمت على أسانيده بقدر
اإلمكان.
( )3مجعت مروّيته يف علوم احلديث والرجال ،وبينت ما تفرد به وما شاركه فيه غريه
حسب ما توصلت إليه ابلبحث والتنقيب.
هذا ،وهللا أسأل أن يتقبله مين ،ويغفر زاليت ،وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله
وصحبه أمجعني ،واحلمد هلل رب العاملني.
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املبحث األوّل :ترمجة احملدّث أبي عبد اهلل الطِّهْراني وأقوال العل اء فيه
املطلب األوّل :امسه ،وكنيته ،ونسبه ،وأسرته ،ومذهبه
()1
هو حممد بن محاد ِّ
كل من ترجم له ،ووقع
الط ْهراين ،وكنيته أبو عبدهللا  .هكذا ذكر ُّ
يف ٍ
سند رواه الدارقطين( )2من طريق حممد بن علي بن محزة عن ِّ
الط ْهراين ،وفيه اسم جده
حممد ،أي :حممد بن محاد بن حممد ،ومل أعثر على ذكر جده إال يف هذا السند.
و ِّ
الط ْهراين نسبة إىل ِّط ْهران ،بكسر الطاء املهملة ،وسكون اهلاء ،وفتح الراء ،كانت
قرية من قرى الري ،وكان بينها وبني مدينة الري حنو فرسخ( ،)3وهي اآلن عاصمة إيران ،وتقع
مدينة الري يف ضواحيها ،وتبعد عنها  6كيلومرتات تقريبًا.
وورد ضبطها يف أغلب الكتب املتقدمة واملتأخرة ابلطاء املهملة ،وذكرها زكرّي القزويين
(ت682ه ) ابلتاء املثناة الفوقانية( .)4أما من حيث النطق فالعرب إىل اآلن ينطقوهنا ابلطاء،
وأما أهل فارس ففي زماننا ينطقوهنا ابلتاء ،والظاهر أهنم يف القرون السابقة كانوا ينطقوهنا
أيضا ،وأقدم من رأيته أشار إىل نطق أهل املنطقة ابلتاء ّيقوت احلموي(ت626ه )،
ابلتاء ً
فقال« :هم يقولون :هتران؛ ألن الطاء ليست يف لغتهم»(.)5
قلت :الطاء هي ضمن احلروف اهلجائية الفارسية ،لكنها تنطق اتءً.
والبد من اإلشارة إىل أن هناك طهران أخرى يف كتب التواريخ والرتاجم ،وهي من قرى
أصبهان ،إال أن طهران الري أشهر منها ،كما ذكره غري و ٍ
احد من العلماء( ،)6رغم أن
عددا فيما رأيت يف كتب الرتاجم والتواريخ ،فيُنتسب إليها
املنتسبني إىل طهران أصبهان أكثر ً
الطهراين ،وإبراهيم بن سليمان ِّ
ِّ
الط ْهراين،
مجاعة من احملدثني ،منهم :عقيل بن حييي ْ
( )1أبو عبد هللا بن منده" ،فتح الباب يف الكىن واأللقاب".500،
( )2الدارقطين" ،األفراد".)50(،
(ّ )3يقوت احلموي" ،معجم البلدان".51 :4،
( )4القزويين" ،آاثر العباد وأخبار البالد".340،
( )5احلموي" ،معجم البلدان".51 :4،
( )6السمعاين" ،األنساب".103 :9،
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ِّ
ومروّيته  -دراسة حتليلية نقدية ،الباحث :عبد هللا حممد جربكو
الرازي (ت271هـ)
ّ
احلافظ احمل ّدث أبو عبدهللا حممد بن مَحَّاد الطّ ْهراين ّ

وغريمها( .)1وهذه القرية أصبحت اآلن مدينة ،وتُسمى (تِّريان) ،وتقع على بُعد  66كم من
مدينة أصبهان.
وأما أسرة أيب عبدهللا ِّ
الط ْهراين فالذين عثرت عليهم يف املصادر اليت بني يدي :ولداه
وحفيده ،ومل تسعف املصادر اليت ترمجت له معلومات عن أفراد أسرته ،وأما ولداه:
فأحدمها :عبدالرمحن بن حممد بن محاد ِّ
الط ْهراين أبو العباس ،وهو احملدث املشهور،
تتلمذ على أبيه وغريه من الكبار ،وروى أحاديث عدة ،وهو من شيوخ ابن حبان وأيب الشيخ
األصبهاين ،وغريمها ،وكان من سكان الري ،كما جاء يف بعض األسانيد.
واثنيهما :مل أعثر على امسه وال عن حياته ،وإّنا عثرت على إشارة ضمنية إليه يف
ترمجة ابنه أيب علي ِّ
الصْي قلي القزويين (ت403ه ) ،عن أيب
الط ْهراين ،فقد روى أبو احلسن َّ
عمه عبدالرمحن بن حممد ِّ
ِّ
الطهراين ،وهو عن ِّ
الط ْهراين ،حديثًا يف فضل قزوين( .)2فإن
على ْ
كان عبدالرمحن هو ابن حممد بن محاد ،فأبو علي حفيد ِّ
حمدثنا ،ووالده ابنه ،ومل أعثر على
أيضا فيما حبثت.
ترمجة هلما ً
هذا ما وقفت عليه من أسرة أيب عبدهللا ِّ
الط ْهراين من خالل املصادر اليت بني يدي.
وأما مذهب أيب عبدهللا ِّ
الط ْهراين ،فلم أجد ما يشري إىل مذهبه يف الفروع ،ولعل ذلك
بسبب عدم استقرار املذاهب الفقهية آنذاك ،وأما مذهبه يف األصول فكان كغريه من علماء
الاللكائي امسه ضمن سبعة وأربعني عاملاً من
الري على مذهب أهل السنة واجلماعة ،وذكر
ُّ
كبار علماء الري الذين قالوا أبن القرآن كالم هللا غري خملوق( ،)3وهللا أعلم.

املطلب الثاني :مولده ووفاته
مل أقف على ٍ
حتديد دقيق لتاريخ مولده ومكانه ،فأما مكان مولده فيغلب على الظن
أنه كان يف قريته ِّط ْهران أو الري ،ألنه كان يف الري إىل قبيل وفاته بعشر سنوات أو أكثر
حىت استوطن عسقالن.
( )1ابن طاهر املقدسي" ،األنساب املتفقة" ،100-99،والسمعاين" ،األنساب".104-103 :9،
( )2الرافعي" ،التدوين يف أخبار قزوين".26 :1،
( )3الاللكائي" ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة".331 :2،
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وأما اتريخ مولده على وجه التقريب فكان بني سنيت  186إىل  ،190وذلك ألمرين:
األول :قال الذهيب« :مات ِّ
الط ْهراين يف شهر ربيع اآلخر سنة إحدى وسبعني
ّ
()2
()1
ومائتني ،وله نيف ومثانون سنة»  ،والن يف من الواحد إىل الثالث  ،فعلى هذا مولده
بني 186إىل .190
الثاين :هذا هو املتوقع؛ ألن أقدم شيوخه يعلى بن عبيد وعبد اجمليد احلنفي ،وكالمها
تويف سنة  ،209مث إمساعيل بن عبدالكرمي الصنعاين ،وتويف سنة ،210مث عبد الرزاق ،وتويف
سنة ،211فلو قدران أن رحلة ِّ
الط ْهراين إليهم ومساعه منهم كانت يف العقد الثاين من عمره،
ٍ
عندئذ عشرين أو أكثر
ومسع منهم يف أواخر أعمارهم أي بعد سنة  ،205فيكون سنه
بقليل ،وهذا هو الغالب يف سن احملدثني وقت الرحلة ،وهللا أعلم.
()3
وأشرت إىل أن ِّ
الط ْهراين نزل يف أواخر عمره ع ْسقالن واستوطنها إىل أن تويف فيها ،
وقد وردت ثالثة أقوال يف سنة وفاته:
األول :سنة ،261قاله ابن طاهر املقدسي ،وعز الدين ابن األثري ،وّيقوت
ّ
مستندا فيه ،وهذا القول ضعيف ملا سيأيت من أنه كان حيًّا بعد هذه
احلموي( ،)4ومل يذكروا
ً
السنة بتسع سنوات.
الثاين :سنة ،267قال أبو القاسم الرافعي بعد أن ذكر قول اخلطيب -وهو القول
غري اخلطيب أنه مات سنة سبع وستني ومائتني»( .)5ومل أعثر على من ذكر
اآليت« :-وذكر ُ
مستندا ،وسيأيت ما يضعف هذا القول من أنه كان حيًّا
هذا التاريخ غري الرافعي ،ومل أجد له
ً
بعد هذه السنة بثالث سنوات.
( )1الذهيب" ،تذكرة احلفاظ" ،139 :2،و"سري أعالم النبالء".629 :12،
( )2ينظر :الفريوزآابدي" ،القاموس احمليط"(،نوف) ،والزبيدي" ،اتج العروس".444 :24،
( )3ابن منده" ،فتح الباب يف الكىن واأللقاب".500،
( )4ابن طاهر املقدسي" ،املؤتلف واملختلف" ،98،وابن األثري" ،اللباب يف هتذيب األنساب":2،
 ،291وّيقوت احلموي" ،معجم البلدان".52 :4،
( )5الرافعي" ،التدوين".272 :1،
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ِّ
ومروّيته  -دراسة حتليلية نقدية ،الباحث :عبد هللا حممد جربكو
الرازي (ت271هـ)
ّ
احلافظ احمل ّدث أبو عبدهللا حممد بن مَحَّاد الطّ ْهراين ّ

الثالث :كانت وفاته ليلة اجلمعة لثمان( )1بقني من ربيع اآلخر سنة ،271هذا ما
()3
()2
الس ْمعاينُّ عن ابن يونس( ،)4ومل يعقباه
ونقله
،
ر
ب
ز
ابن
و
،
ذكره ابن يونس
اخلطيب و َّ
ْ
ُ
بشيء.
وهذا القول هو الراجح ،وهللا أعلم؛ ألنه ورد يف أسانيد ابن خري اإلشبيلي لكتاب
تفسري عبدالرزاق ما ينص على أن أاب عبدهللا ِّ
الط ْهراين كان حيًّا سنة  ،270ففيه« :قال أبو
احلسن علي بن العباس بن أيب عيا الغ ِّزي :أخربين به حممد بن محاد ِّ
الط ْهراين مبدينة
عسقالن يف صفر سنة  ،)5(»270فقطعت جهيزةُ قول كل خطيب ،فلم يبق إال هذا القول،
رمحه هللا رمحة واسعة ،وصب عليه شآبيب الرمحة والرضوان.
املطلب الثالث :ثناء العل اء عليه
أثىن على أيب عبدهللا ِّ
الط ْهراين كبار األئمة يف عصره ،ومن خالل نصوص األئمة
تظهر مكانته يف العلم والفضل والعبادة ،قال فيه تلميذه احملدث احلافظ أبو بكر أمحد بن
الرْملي(ت333ه )« :ما رأى مثل نفسه وال رأيت أان مثله»( ،)6وإليك بعض
عمرو بن جابر َّ
مواقف العلماء ونصوصهم يف مكانة أيب عبدهللا ِّ
الط ْهراين:
األول :وصفه ابحلفظ ،قال مسلمة بن قاسم« :كان حافظًا للحديث ،ثقةً ،وأكثر ما
ّ
()8
ِّ ِّ ِّ ()7
حدث فمن ح ْفظه»  .ووصفه الذهيب أبنه« :احملدث احلافظ الثقة اجلوال يف اآلفاق» ،
وقال أيضا يف وصفه« :اإلمامِّ ،
الر َّحال ،الثقة»(.)9
احملدثَّ ،
ً

( )1ويف "األنساب" للسمعاين 107 :9،نقالً عن ابن يونسٍ « :
لثالث بقني».
( )2عبدالفتاح فتحي عبدالفتاح" ،اجملموع من اتريخ ابن يونس".201 :2،
( )3ابن زبْر" ،اتريخ مولد العلماء ووفياهتم".589 :2،
( )4اخلطيب" ،اتريخ بغداد" ،78 :3،والسمعاين" ،األنساب".107 :9،
(" )5فهرسة ابن خري اإلشبيلي".50،
( )6ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".126 :9،
( )7ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".125 :9،
( )8الذهيب" ،تذكرة احلفاظ".139 :2،
( )9الذهيب" ،سري أعالم النبالء".628 :12،
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الثاين :وصفه ابلعبادة ،قال ابن حبان« :أبو عبدهللا العابد من أهل الري»(.)1
الثالث :مقارنته ابإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه يف الفضل ،كان حممد بن يعقوب
الفرجي (ت بعد 270ه ) احملدث الزاهد املشهور وهو من أقران ِّ
الط ْهراين يقول« :من أراد أن
ينظر إىل أمحد بن حنبل وإسحاق وتلك الطبقة فلينظر إىل ابن ِّ
الط ْهراين»( .)2وقال منصور
أحدا فأحببت أن أكون مثلهم -يعين يف الفضل -غري
بن إمساعيل الفقيه« :مل أر من الشيوخ ً
ثالثة أنفس ،فذكر أوهلم حممد بن محاد ِّ
الط ْهراين»( .)3ووصفه الذهيب أبنه« :كبري
الرابع :مقارنته أبيب زرعة الرازي ،وهو عصريُّه وبلديُّه مع مكانة أيب زرعة العالية يف
ّ
ِّ
علم احلديث ،قال ابن أيب حامت« :مسعت أيب يقول -وذُكر له أبو عبدهللا الط ْهراين وأبو
بكل ٍ
زرعة :-فقال :كان أبو زرعة أفهم من أيب عبدهللا ِّ
الط ْهراين وأعلم منه ِّ
شيء ،ابلفقه
واحلديث وغريه»(.)5فما ُوِّجه إىل أيب حامت الرازي من السؤال حول هذين اإلمامني واملقارنة
بينهما يفيد مكانة ِّ
الط ْهراين يف العلم ،فهو وإن مل يبلغ مرتبة أيب زرعة -وال شك -إال أن
مقارنته به وخفاء الرتجيح بينهما عند بعض تالميذ أيب حامت تفيد منزلته ومكانته يف العلم،
وهللا أعلم.
املطلب الرّابع :أقوال أئ ة اجلرح والتعديل فيه
ابن خرا  ،وابن أيب حامت ،وم ْسلمة بن
ذهب مجهور احملدثني إىل توثيقه ،منهم ُ
الس ْمعاين ،وابن القطان
القاسم ،وابن يونس ،والدارقطين ،وأبو يعلى اخلليلي ،وأبو سعد َّ
الفاسي ،وأبو عبد هللا الذهيب ،وابن حجر ،وإليك أقواهلم فيه :قال ابن خرا « :كان عدالً
ثقة»( .)6وقال ابن أيب حامت« :صدوق ثقة»( .)7وسبق قول مسلمة فيه ،وقال ابن يونس:
( )1ابن حبان" ،الثقات".129 :9،
( )2ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".125 :9،
( )3ابن عدي" ،الكامل".208 :3،
( )4الذهيب" ،ميزان االعتدال".100 :4،
( )5ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".331 :1،
( )6اخلطيب" ،اتريخ بغداد".78 :3،
( )7ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".240 :7،
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ِّ
ومروّيته  -دراسة حتليلية نقدية ،الباحث :عبد هللا حممد جربكو
الرازي (ت271هـ)
ّ
احلافظ احمل ّدث أبو عبدهللا حممد بن مَحَّاد الطّ ْهراين ّ

«كان ثقة ،صاحب حديث ،يفهم»( .)1وقال الدارقطين« :ثقة»( .)2وقال اخلليلي« :ثقة
كبري»( .)3وقال السمعاين« :كان من ثقات املسلمني»( .)4وقال ابن القطان الفاسي« :ثقة
حافظ...وهو أحد املختصني بعبدالرزاق»( .)5وقال الذهيب« :صدوق إن شاء هللا ،كبري
القدر .قد وثقه الدارقطين وابن أيب حامت ،وح ْسبُك»( .)6وقال ابن حجر« :ثقة حافظ ،مل
ي ِّ
صب من ضعفه»(.)7
ُ
فهذه نصوص األئمة يف توثيقه ،ومل أر من املتقدمني من تكلم فيه أو غمزه بشيء،
بعض املتأخرين ،وأذكر فيما أييت أقواهلم فيه مع مناقشتها:
وقد تكلم فيه ُ
أولا :التدليس :مل أجد من نسب ِّ
الط ْهراين إىل التدليس إال ما أشار إليه ابن حزم،
ّ
ٍ
ٍ
والذهيب ،وابن حجر ،ومل يصفوه ابلتدليس مطل ًقا ،بل رأوا أنه دلس يف حديث واحد ،قال
ابن حجر« :حممد بن محاد ِّ
الط ْهراين الراوي عن عبدالرزاق ،أشار أبو حممد بن حزم إىل أنه
دلَّس حديثًا»(.)8
قلت :هذا التدليس لو صح عنه ،فإنه ليس من تدليس اإلسناد بل هو من تدليس
الصيغ ،واحلديث املشار إليه هو ما رواه ابن جريج« :أخربين عمرو بن دينار ،قال :أكرب
علمي ،والذي خيطر على ابيل أن أاب الشعثاء أخربين أن ابن عباس أخربه :أن رسول هللا
كان يغتسل بفضل ميمونة».
فرواه عبدالرزاق وحممد بن بكر البُ ْرساين ،عن ابن جريج ،به( ،)9وشك فيه عمرو بن دينار.
( )1عبدالفتاح فتحي عبدالفتاح" ،اجملموع من اتريخ ابن يونس".201 :2،
( )2اخلطيب" ،اتريخ بغداد".78 :3،
( )3اخلليلي" ،اإلرشاد".673 :2،
( )4السمعاين" ،األنساب".106 :9،
( )5ابن القطان الفاسي" ،بيان الوهم واإليهام".331-330 :3،
( )6الذهيب" ،ميزان االعتدال".100 :4،
( )7ابن حجر" ،تقريب التهذيب".475،
( )8ابن حجر" ،طبقات املدلسني".36،
( )9رواية عبدالرزاق يف "املصنف" ،)1037( ،ورواية البُ ْرساين أخرجها مسلم.)48 :323(،
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ورواه ِّ
الط ْهراين عن عبدالرزاق ،بدون شك ،فقال :أخربين ابن جريج ،أخربين عمرو بن
 .وذكر عقب لفظ احلديث« :خمتصر»(،)1
دينار ،عن أيب الشعثاء ،عن ابن عباس
فاهلل أعلم ممن هذه اللفظة؟ ِّأمن ِّ
الط ْهراين أم من عبدالرزاق؟.
قال ابن حزم« :أخطأ فيه ِّ
الط ْهراين بيقني ...فصح أن عمرو بن دينار شك فيه ومل
يقطع إبسناده ،وهؤالء أوثق من ِّ
الط ْهراين وأحفظ بال شك»( .)2وتعقبه الذهيب ،فقال« :ما
أخطأ ،بل اختصر هيئة التحمل ،وقنع ب (عن) ،ودلس ،واحلديث ففي مسلم»(.)3
قلت :يصح قوهلم إن نسبنا االختصار إىل ِّ
الط ْهراين ،لكن حيتمل أن يكون عبدالرزاق
ْ
خمتصرا ومرة كامالً ،وأشار إىل هذا
هو الذي اختصر صيغة التحمل ،ورواه على وجهني ،مرة
ً
ابن القطان الفاسي ،فقال« :فاالختصار إذن الذي قال ِّ
الط ْهراين :إنه يف حديثه ،هو -وهللا
أعلم -فيما ت رك ِّمن شك عمرو بن دينار .وقد حيتمل أن يكون عبدالرزاق اختصره حني
حدث به ِّ
الط ْهراين ،وحدَّث به على الكمال لغريه .فعلى هذا االحتمال ،يكون النظر بني
عبدالرزاق والب رساين .وعلى األول ،يكون النظر بني ِّ
الط ْهراين ،وبني الدَّبري ،وابن زْْنُويه»(.)4
ُْ
()5
أي الرواة عن عبدالرزاق الذين رووه ابلشك ،وهم أكثر من هؤالء الثالثة ،فأمحد  ،وحممد
()6
أيضا.
بن رافع روّيه ابلشك ً
فاخلالصة أنه ال ميكن اجلزم بنسبة التدليس إىل ِّ
الط ْهراين يف هذا احلديث ،فاالحتمال
األول -أي وقوع االختصار من عبد الرزاق -ابق ،وإ ْن وقع التدليس من ِّ
الط ْهراين هنا،
فيقيد هبذا احلديث فقط وال يعمم ،وهذا ما فعله ابن حجر ،فلم يُطلق القول بتدليسه وإّنا
قيده هبذا احلديث ،إضافة إىل أين مل أجد من املتقدمني من وصفه ابلتدليس ،كما أين مل
أجده دلس يف مروّيته األخرى فيما حبثت ،وهللا أعلم.
( )1ذكره ابن حزم يف "احمللى".206 :1،
( )2ابن حزم" ،احمللى".206 :1،
( )3الذهيب" ،ميزان االعتدال".100 :4،
( )4ابن القطان الفاسي" ،بيان الوهم واإليهام".333 :3،
( )5أمحد" ،املسند".)3465(،
( )6أخرجه ابن خزمية.)108(،
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ِّ
ومروّيته  -دراسة حتليلية نقدية ،الباحث :عبد هللا حممد جربكو
الرازي (ت271هـ)
ّ
احلافظ احمل ّدث أبو عبدهللا حممد بن مَحَّاد الطّ ْهراين ّ

اثنياا :قول عبد احل ّق اإلشبيلي يف عدم الحتجاج حبديث ال ِّطّهراين :قال عبد احلق
عقب حديث السابق -أي حديث اغتسال النيب بفضل ميمونة -بعد ذكر حديث
مسلم الذي فيه شك عمرو بن دينار« :وهذا هو الصحيح -أي ابلشك ،-وقد رواه
الطهراين عن عمرو بن دينار من غري شك ،وال ُحيتج حبديث ِّ
ِّ
الط ْهراين»(.)1
ْ
ِّ
شاه ُدان الشطر األخري من كالمه« :وال ُحيتج حبديث ِّ
الط ْهراين» ،وهذا النص حيتمل معنيني:
األول :عدم االحتجاج به مطل ًقا ،بناء على ما يفيد عموم لفظه ،وهذا االحتمال
نظرا للسياق الذي ورد فيه كالم عبد احلق ،ولو فرضنا أنه أراد تضعيفه مطل ًقا فريد
ضعيف ً
مفسر ،واتفاق كلمة احملدثني يف توثيق ِّ
مفسر،
الط ْهراين مقدَّم على جرٍح غري َّ
أبنه جرح غري َّ
وكأن أاب احلسن ابن القطان استشعر هذا االحتمال من كالم عبداحلق ،فتعقبه ،فقال:
«قوله :وال حيتج حبديث ِّ
الط ْهراين .يفهم أنه ضعيف ،وذلك شيء مل ي ُق ْله أحد ،بل هو ثقة
حافظ ،وهو أبو عبدهللا حممد بن محاد ِّ
الط ْهراين ،وهو أحد املختصني بعبدالرزاق» إخل(.)2
االحتمال الثاين :عدم االحتجاج به يف هذا احلديث فقط ،وهذا املعىن هو األقرب
اية تفرد هبا ِّ
واألقوى نظرا ملا يفيده السياق ،فإنه ذكر هذا القول عقب رو ٍ
الط ْهراين عن غريه
ً
من أصحاب عبدالرزاق.
وهناك أمر آخر يقوي هذا االحتمال ،وهو أن الظاهر -كما أشار إليه ابن القطان
()3
ونص ابن
الفاسي  -أن معتمد عبد احلق هو كالم ابن حزم الذي سبق يف النقطة السابقةُّ ،
الطهراين بيقني»( ،)4فابن حزم حكم على خطأ ِّ
ِّ
الط ْهراين يف هذا احلديث
حزم« :أخطأ فيه ْ
فقط ،ومل يضعفه مطل ًقا ،فإن كان كذلك فاالحتمال األقوى أن عبد احلق كابن حزم أراد
بيان خطأ ِّ
الط ْهراين يف هذا احلديث فقط.
فاخلالصة أن األرجح محل كالم عبد احلق على عدم االحتجاج ِّ
ابلط ْهراين يف حديث
( )1عبداحلق اإلشبيلي" ،األحكام الوسطى" .196 :1،مع التنبيه على أن املوجود يف املطبوع :الطرباين
بدل ِّ
الط ْهراين.
( )2ابن القطان الفاسي" ،بيان الوهم واإليهام".331-330 :3،
( )3ابن القطان الفاسي" ،بيان الوهم واإليهام".330 :3،
( )4ابن حزم" ،احمللى".206 :1،
- 496 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 192اجلزء األول

ابن عباس فقط ،وليس عدم االحتجاج حبديثه مطل ًقا ،وهللا أعلم.
اثلثاا :مساعه من عبدالرزاق بعد الختالط :املعروف أن عبدالرزاق اختلط أبخرة بعد
أن عمي ،وقد ورد عن اإلمام أمحد وغريه كالم يف ذلك ،فنقل أبو زرعة الدمشقي عن أمحد
قال« :أتينا عبدالرزاق قبل املئتني ،وهو صحيح البصر ،ومن مسع منه بعدما ذهب بصره فهو
()1
عمن مسع من عبدالرزاق
ضعيف السماع»  .وقال ابن هانئ« :سألتُه-يعين اإلمام أمحدَّ -
بصره ،كان يُلقن أحاديث
سنة مثان؟ قال :ال يُعبأ حبديث من مسع منه وقد
ذهب ُ
()3
ابطلة»( .)2وقال النسائي« :فيه نظر ملن كتب عنه أبخرة»  .وقال ابن حجر« :احتج به
الشيخان يف مجلة من حديث من مسع منه قبل االختالط ،وضابط ذلك من مسع منه قبل
()4
عددا من الرواة ممن مسع من
املئتني ،فأما بعدها فكان قد تغري»  .وذكر زين الدين العراقي ً
عبدالرزاق بعد املئتني ،أي بعد ذهاب بصره ،منهم أبو عبد هللا ِّ
الط ْهراين(.)5
قلت :نص بعض احملدثني على أن االختالط ال يؤثر يف الرواية من الكتاب ،قال ابن
كثري« :إذا كان االعتماد على حفظ الشيخ الراوي ،فينبغي االحرت ُاز من اختالطه إذا طعن
يف السن .وأما إذا كان االعتماد على حفظ غريه وخ ِّطه وضْب ِّطه ،فههنا كلما كان السن عالياً
كان الناس أرغب يف السماع عليه»( .)6وهلذا ترى أاب عوانة يف مستخرجه على صحيح
العقْيلي كان يصحح رواية الدَّبري عن عبد
مسلم احتج برواية الدَّبري عن عبدالرزاق ،وكذلك ُ
الرزاق ،قال مسلمة« :وكان العقيلي يُص ِّحح روايته ،وأدخله يف الصحيح الذي ألفه»(،)7
وكذلك الدارقطين يرى تصحيح حديث الدَّبري( ،)8ومحل زين الدين العراقي تصحيح هؤالء
األئمة على رواية الدَّبري من كتب عبدالرزاق ،فقال« :وكأن من احتج به مل يبال بتغريه؛
(" )1اتريخ أيب زرعة الدمشقي".457،
(" )2مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابن هانئ".233 :2،
( )3النسائي ،الضعفاء واملرتوكون.69،
( )4ابن حجر" ،هدي الساري".420-419،
( )5ينظر :العراقي" ،شرح التبصرة والتذكرة".337 :2،
( )6ابن كثري" ،اختصار علوم احلديث".244،
( )7ابن خري" ،فهرسة ابن خري" ،170 ،وابن حجر" ،لسان امليزان".36 :2 ،
(" )8سؤاالت احلاكم للدارقطين" ،105 ،والذهيب" ،ميزان االعتدال" .190 :1
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ومروّيته  -دراسة حتليلية نقدية ،الباحث :عبد هللا حممد جربكو
الرازي (ت271هـ)
ّ
احلافظ احمل ّدث أبو عبدهللا حممد بن مَحَّاد الطّ ْهراين ّ

لكونه إّنا حدثه من كتبه ال من حفظه»(.)1
فإن كان أئمة كأيب عوانة ،والعُقيلي ،والدارقطين احتجوا برواية الدَّبري الذي تويف
عبدالرزاق وله ست أو سبع سنني ،فرواية حممد بن محاد ِّ
الط ْهراين أوىل ابلقبول واالحتجاج
فيما كان من كتب عبد الرزاق السيما تفسريه الذي يرويه ِّ
الط ْهراين ،فال حممل للطعن يف
روايته التفسري ،وقد نص أمحد على أن من مسع من كتب عبدالرزاق فهو أصح رواية من
غريه ،قال أبو بكر األثرم« :مسعت أاب عبد هللا يسأل عن حديث :النار ُجبار؟ فقال :هذا
ابطل ،ليس من هذا شيء .مث قال :ومن حيدث به عن عبد الرزاق؟ قلت :حدَّثين أمحد بن
شبُّويه .قال :هؤالء مسعوا بعدما ع ِّمي ،كان يلقن فلقنه ،وليس هو يف كتبه ،وقد أسندوا عنه
أحاديث ليست يف كتبه ،كان يلقنها بعدما عمي» .وحنو ذلك يف رواية حنبل بن إسحاق
عن أمحد ،وزاد« :من مسع من الكتب فهو أصح»(.)2
وقد قارنت مثانني رواية من مروّيت ِّ
الطهراين عن عبد الرزاق يف تفسري ابن أيب حامت
بتلك الرواّيت يف تفسري عبد الرزاق املطبوع -وهو من رواية سلمة بن شبيب عن عبد
الرزاق ،-فرأيت حنو سبعني منها موجودة يف التفسري ،وتكاد تتفق أسانيد املروّيت وألفاظها
يف الروايتني ،وسلمة بن شبيب مسع من عبد الرزاق قبل االختالط ،وهذا إن دل على شيء
فإّنا يدل على أن اختالط عبدالرزاق مل يؤثر على كتبه ،ومنها تفسريه ،وهللا أعلم.
أما مروّيت ِّ
الط ْهراين األخرى اليت رواها عن عبدالرزاق فينبغي االحتياط فيها والتأين
يف قبوهلا ،ومقارنتها برواية غريه من أصحاب عبد الرزاق ،وقد قمت بدراسة أكثر من عشرين
حديثًا من أحاديث ِّ
الط ْهراين عن عبدالرزاق يف غري التفسري ،فرأيت كلها اتبعه فيها غريُه من
الرواة عن عبدالرزاق ،ومع ذلك األمر حباجة إىل دراسة ومقارنة للوصول إىل نتيجة أدق.
فاخلالصة أن اختالط عبد الرزاق ليس مؤث را فيما مسع ِّ
الطهراين من كتبه السيما
ً
تفسريه ،أما مروّيته األخرى اليت ليست يف التفسري أو يف املصنف أو يف كتبه األخرى فينبغي
التأكد واالحتياط يف قبوهلا ،ومقارنتها مبروّيت أصحاب عبد الرزاق القدامى ،وهللا أعلم.
( )1العراقي" ،شرح التبصرة والتذكرة".337 :2،
( )2املزي" ،هتذيب الكمال".58 :18،
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املبحث الثاني :ر الت أبي عبد اهلل دم د بح محّاد الطِّهْراني ،وشيوخه ،وتالميذه
املطلب األوّل :ر الته يف طلب احلديث
كان احلافظ أبو عبدهللا ِّ
الط ْهراين كثري الرحلة والتجوال يف طلب احلديث ،جال اآلفاق
ومسع وحدَّث ،ونص على هذا كل من ترجم له ،قال ابن يونس« :كان من أهل الرحلة يف طلب
احلديث»( ،)1وقال اخلطيب البغدادي« :وكان جواالً ،حدَّث ابلري ،وبغداد ،والشام»( .)2وقال
()3
أيضا« :رحال جوال»( ،)4وقال
الذهيب« :احملدث احلافظ الثقة اجلوال يف اآلفاق»  ،وقال ً
أيضا« :اإلمامِّ ،
الر َّحال ،الثقة»( .)5وعثرت على سبعة بلدان رحل إليها أبو عبدهللا
احملدثَّ ،
ً
ِّ
الط ْهراين ،سأذكرها فيما أييت مع اتريخ رحلته أو الوقت الذي كان فيها:
ّأولا :بغداد ،نص على ذلك اخلطيب( ،)6وميكن تقدير ذلك أن هذه الرحلة كانت
سنة  255أو 256؛ وذلك ألن ابن أيب حامت ذكر بغداد من مجلة البلدان اليت مسع فيها من
ِّ
الط ْهراين ،وكان مع والده أيب حامت( ،)7ورحلة ابن أيب حامت هذه مع والده كانت يف سنة
 255و .256وال يبعد أن تكون ل ِّ
لط ْهراين رحالت أخرى إىل بغداد قبل ذلك ،ومل أجد من
نص على ذلك إال أن من املتوقع أنه رحل إىل بغداد قبل سنة  ،220ألنه مسع من عفان بن
مسلم ،وعفان تويف سنة .220
شام ،رحل ِّ
الط ْهراين إىل الشام آخر عمره ،واستوطنها ،فنزل عسقالن وبقي
اثنياا :ال ّ
فيها إىل أن تويف ،وحتديثه بعسقالن كثري جدًّا كما يظهر من مروّيته .وال يستبعد أن يكون
له رحالت أخرى إىل الشام قبل ذلك؛ ألنه كان كثري الرحلة ،إال أنين مل أعثر على من نص
على ذلك.
( )1عبدالفتاح فتحي عبدالفتاح" ،اجملموع من اتريخ ابن يونس".201 :2،
( )2اخلطيب" ،اتريخ بغداد".78 :3،
( )3الذهيب" ،تذكرة احلفاظ".139 :2،
( )4الذهيب" ،اتريخ اإلسالم".606 :6،
( )5الذهيب" ،سري أعالم النبالء".628 :12،
( )6اخلطيب" ،اتريخ بغداد".78 :3،
( )7ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".240 :7،
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احلافظ احمل ّدث أبو عبدهللا حممد بن مَحَّاد الطّ ْهراين ّ

خصوصا فكان يف سنة  ،262قال أبو يعلى
عموما وعسقالن
ً
وأما استيطانه الشام ً
اخلليلي « :خرج إىل الشام يف آخر عمره ،فسمع منه ابن جوصا ،وأمحد بن زكرّي املقدسي،
وشيوخ الشام ،وكان ابن أيب حامت هبا عند دخوله ،فسمع منه هناك»( .)1وهذا يفيد أن
الرحلة اليت استوطن فيها الشام ،كان يف الوقت الذي كان ابن أيب حامت فيها ،ورحلة ابن أيب
حامت إىل الشام ومصر كانت يف سنة  ،262فعلى هذا استيطانه بعسقالن كان قبل تسع
سنوات من وفاته.
والظاهر أن ِّ
الط ْهراين كان قبل ذلك يف الري ،ملا سيأيت أنه حج مع مشايخ من أهل
الري يف سنة  ،260وهذا يفيد أبنه يف هذه السنة كان ما زال يف الري ،فيحتمل أنه بقي
فيها إىل سنة  ،262مث خرج إىل الشام واستوطن عسقالن ،وهللا أعلم.
اثلثاا :اإلسكندرية ،وفيها مسع ابن أيب حامت مع أبيه من ِّ
الط ْهراين ،قال« :مسعت منه
مع أيب ابلري ،وببغداد ،وإسكندرية»( .)2ورحلة ابن أيب حامت مع أبيه كانت يف سنة 255
و ،256فعلى هذا كانت رحلته يف هذا الوقت.
ابعا :مصر ،قال ابن عدي« :كان قد صار إىل مصر فحدث هبا»( ،)3والظاهر أن
را
أيضا.
هذه الرحلة كانت يف سنة  255أو  256ألنه رحل إىل اإلسكندرية ،فمر مبصر ً
خامسا :احلجاز ،رحل إىل احلرمني مرات للحج وللسماع ،وكان قد حج مع مشايخ
ا
من أهل الري يف سنة  ،260وكان معه يف هذه الرحلة اإلمام عبدالرمحن بن أيب حامت الرازي،
قال أبو القاسم األصبهاين يف ترمجة ابن أيب حامت« :مث حج حجة اثنية بنفسه مع مشايخ من
أهل العلم من الري ،حممد بن محاد ِّ
الط ْهراين وغريه يف الستني ومائتني»( .)4ويف مكة مسع منه
أبو عوانة اإلسفرائيين(.)5
( )1اخلليلي" ،اإلرشاد".673 :2،
( )2ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".240 :7،
( )3ابن عدي" ،الكامل".208 :3،
( )4أبو القاسم التيمي األصبهاين" ،سري السلف الصاحلني".1237،
( )5أبو عوانة" ،املستخرج".)2568(،
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سادسا :اليمن ،رحل إىل عبدالرزاق ،ومسع منه أحاديث كثرية ،وهو راوي تفسريه ،وال
ا
أيضا من إمساعيل
شك أن هذه الرحلة كانت قبل وفاة عبد الرزاق أي سنة  ،211وفيها مسع ً
أيضا.
ابن عبد الكرمي الصنعاين ً
سابعا :قزوين ،رحل ِّ
الط ْهراين إىل قزوين أكثر من مرة ،وكان اهلدف من رحلته الرابط
ا
()1
والرواية ،قال أبو يعلى اخلليلي« :قدم قزوين مر ًارا للرابط وللراوية»  ،ومل أعثر على اتريخ
رحلته إىل قزوين ،وهللا أعلم.
املطلب الثاني :شيوخه
تتلمذ أبو عبدهللا ِّ
الط ْهراين على يد ثلة من احملدثني ،ومسع منهم ،ووقفت على مثانية
عشر منهم من خالل تتبعي ملروّيته ،واملالحظ يف شيوخه أن أغلبهم توفوا يف العقد الثاين من
القرن الثالث اهلجري أي من  210إىل  .220قال الذهيب« :مسع عبدالرزاق بن مهام ،وعبيد
هللا بن موسى ،وعبيد هللا بن عبداجمليد احلنفي ،وأاب عاصم النبيل ،وطبقتهم ابلعراق والشام
واليمن»( .)2وسأورد هنا أبرز شيوخه وأبدأ ابلشيوخ الذين أكثر عنهم ،مث أذكر بقية شيوخه
كل منهم عدد مروّيت ِّ
مرت بًا هلم على حروف املعجم ،وأذكر يف ترمجة ٍ
الط ْهراين عنه.
فمن أبرز شيوخ ِّ
الط ْهراين الذين أكثر عنهم:
( )1عبدالرزاق بن مهام الصنعاين(ت211ه ) ،أكثر عنه ِّ
الط ْهراين جدًّا ،وهو راوي
تفسريه ،ووصفه الذهيب بصاحب عبدالرزاق( ،)3وقال ابن القطان الفاسي« :وهو
أحد املختصني بعبدالرزاق»(.)4
( )2حفص بن عمر العدين ،وروى عنه ِّ
الط ْهراين مروّيت عكرمة التفسريية ،ومظاهنا
تفسري ابن أيب حامت ،وسيأيت التفصيل فيه إن شاء هللا يف املبحث الرابع.
( )3أبو عاصم النبيل :الضحاك بن خمْلد الشيباين البصري(ت212ه ) ،وهو من كبار
( )1الرافعي" ،التدوين".272 :1،
( )2الذهيب" ،تذكرة احلفاظ".139 :2،
( )3الذهيب" ،امليزان".100 :4،
( )4ابن القطان الفاسي" ،بيان الوهم واإليهام".331-330 :3،
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ِّ
ومروّيته  -دراسة حتليلية نقدية ،الباحث :عبد هللا حممد جربكو
الرازي (ت271هـ)
ّ
احلافظ احمل ّدث أبو عبدهللا حممد بن مَحَّاد الطّ ْهراين ّ

احملدثني األثبات ،قال اخلليلي« :آخر من روى عنه حممد بن محاد ِّ
الط ْهراين وابن
واره»( .)1روى عنه ِّ
الط ْهراين عدة أحاديث ،وقفت على سبعة منها(.)2
( )4إمساعيل بن عبدالكرمي الصنعاين(ت210ه ) ،وروى ِّ
الط ْهراين من طريقه صحيفة
وْهب بن منبه.
( )5أبو الوليد هشام بن عبدامللك الطيالسي البصري (ت227ه ) ،عثرت على
حديثني رواه ِّ
الط ْهراين عنه(.)3
وأما بقية شيوخه الذين مل أقف على رواّيت كثرية عنهم ،فهم:
الر ِّ
الر ِّ
وذي نسبة إىل روذة أو س ْرُروذة حملة
وذي املقرئ ،و ُّ
( )6احلارث بن مسلم الرازي ُّ
من الري( ،)4ذكره ابن أيب حامت وغريه ضمن شيوخ ِّ
الط ْهراين( ،)5ومل أعثر على
رواية من طريق ِّ
الط ْهراين عنه.
ابلسْندي بن عبدويه الكليب الرازي ِّ
( )7سهل بن عبدالرمحن املعروف ِّ
الده ِّكي .كنيته
ْ
الري( .)6وكان من علماء احلديث ،وتوىل قضاء
أبو اهليثم ،ودهك قرية من قرى َّ
مهذان وقزوين ،ذكره الذهيب فيمن تويف يف العشر األول من القرن الثالث .وقفت
الطهراين عنه( .)7قال فيه ِّ
ِّ
الط ْهراين« :شيخ عندان»(.)8
له على حديثني من طريق ْ
ٍ
حديث
( )8عبيدهللا بن عبداجمليد أبو علي احلنفي البصري(ت209ه ) .وقفت على
و ٍ
احد رواه ِّ
الط ْهراين عنه(.)9

( )1اخلليلي" ،اإلرشاد".519 :2،
( )2ينظر :ابن ماجه" ،السنن" ،)2497(،وغريها من الكتب.
( )3احلنائي" ،احلنائيات" ،)214(،وابن املقرئ" ،املعجم".)569(،
( )4السمعاين" ،األنساب".193 :6،
( )5ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل" ،88 :3،واملزي" ،هتذيب الكمال".89 :25،
( )6ينظر :ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".201،318 :4،
( )7أبو عوانة ،املستخرج ،)2515(،والطرباين" ،املعجم الصغري".)270(،
( )8احلنائي ،فوائد احلنائي.)203(،
( )9أبو الشيخ" ،التوبيخ والتنبيه".)49(،
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( )9عبيدهللا بن موسى بن أيب املختار ابذام(ت213ه )( .)1وقفت على حديثني روامها
ِّ
الط ْهراين عنه(.)2
الصفار اإلمام احلافظ(ت220ه )،
( )10عفان بن مسلم بن عبدهللا الباهلي البغدادي َّ
الطهراين( ،)3ومل أعثر على رواية من طريق ِّ
ِّ
الط ْهراين
ذكره املزي ضمن من روى عنه ْ
عنه.
السكن البلخي(ت215ه )،
( )11مكي بن إبراهيم بن بشري التميمي احلنظلي ،أبو َّ
()5
اإلمام احلافظ مسند خراسان( ،)4وقفت على حديثني من طريق ِّ
الط ْهراين عنه .
الس ِّين(ت221ه ) .و ِّ
الرازي ِّ
السن قرية من قرى الري ،وهو
( )12هشام بن عبيد هللا َّ
فقيه على مذهب احلنفية( ،)6وقفت على حديثني من طريق ِّ
الط ْهراين عنه(.)7
حديث و ٍ
ٍ
احد
( )13يعلى بن عبيد بن أيب أمية الطنافسي(ت209ه ) .وقفت على
رواه ِّ
الط ْهراين عنه(.)8
( )14يزيد بن هارون(ت206ه ) .هكذا قال ابن حبان( ،)9ومل أر -فيما حبثت -من
ذكر يزيد بن هارون ضمن شيوخ ِّ
الط ْهراين ،ومل أعثر على رواية له عن يزيد،
واملعروف واملشهور أن من يروي عن يزيد بن هارون هو حممد بن محاد األبيوردي،
وهللا أعلم.

( )1اخلطيب" ،اتريخ بغداد".78 :3،
( )2ابن أيب الدنيا" ،األمر ابملعروف" ،)34(،واخلطيب" ،الكفاية".71 :2،
( )3املزي" ،هتذيب الكمال".90 :25،
( )4ينظر :الذهيب" ،سري أعالم النبالء".549 :9،
( )5ابن املقرئي" ،املعجم" ،)26(،وابن منده" ،اإلميان" ،)1024(،واخلليلي" ،اإلرشاد".275 :1،
( )6ينظر :السمعاين" ،األنساب".282 :7،
( )7ينظر :ابن أيب الدنيا" ،من عا بعد املوت" ،)6(،والطرباين" ،املعجم األوسط".)3925(،
( )8ابن منده" ،اإلميان".)1023(،
( )9ابن حبان" ،الثقات".129 :9،
- 503 -

ِّ
ومروّيته  -دراسة حتليلية نقدية ،الباحث :عبد هللا حممد جربكو
الرازي (ت271هـ)
ّ
احلافظ احمل ّدث أبو عبدهللا حممد بن مَحَّاد الطّ ْهراين ّ

املطلب الثالث :تالميذه والرّواة عنه
اشتهر أبو عبدهللا ِّ
الط ْهراين بكثرة الطلب والرحلة ،وكان من املختصني بعبدالرزاق،
وهو من أواخر من مسع منه ،السيما وهو أحد من روى التفسري عن عبدالرزاق ،هلذه األمور
وغريها أقبل عليه طلبة احلديث ،وقد وقفت من خالل تتبعي يف مروّيته على مخسة وأربعني
ابدًئ بذكر أكثرهم شهرة ،مث أذكر بقية تالمذته
اوّي رووا عنه ،سأذكر أشهرهم فيما أييتً ،
رً
حسب ترتيب حروف املعجم:
احدا يف سننه(.)1
( )1اإلمام ابن ماجه(ت273ه ) صاحب السنن ،وروى عنه حديثًا و ً
( )2أبو عبدهللا حممد بن مسلم بن عثمان بن واره الرازي املعروف اببن واره(ت270ه )،
احلافظ احملدث ،من نظراء أيب زرعة وأيب حامت .وهو من أقران ِّ
الط ْهراين ،وقفت على
()2
ِّ
ِّ
أيضا.
حديث واحد رواه عن الط ْهراين  ،وهذا يدل على مكانة الط ْهراين ً
( )3أبو حامت حممد بن إدريس الرازي(ت279ه ) ،ذكر ابنه أنه مسع من ِّ
الط ْهراين مع أبيه
ابلري ،وببغداد ،وإسكندرية( .)3ومل أعثر على رواية أليب حامت عن ِّ
الط ْهراين.
( )4أبو بكر ابن أيب الدنيا :عبدهللا بن حممد بن عبيد البغدادي(ت281ه )( ،)4وروى
عنه عدة أحاديث يف كتبه.
( )5موسى بن هارون احلمال البغدادي أبو عمران البزاز(ت294ه) ،احلافظ ابن احلافظ ،إمام
حديث و ٍ
احد رواه عن ِّ
ٍ
الط ْهراين(.)6
عصره يف احلفظ واإلتقان( .)5وقفت على
( )6اإلمام أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اإلسفرائيين(ت316ه ) صاحب
احدا يف مستخرجه( ،)7ومسع منه مبكة.
املستخرج ،وروى عنه حديثًا و ً
( )1ابن ماجه" ،السنن".)2497(،
( )2أبو موسى املديين ،اللطائف من علوم املعارف .746،وينظر :ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".311 :1،
( )3ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".240 :7،
( )4ابن أيب الدنيا ،األمر ابملعروف.)47(،)34(،)31(،)9(،
( )5ينظر :الذهيب ،اتريخ اإلسالم.1059 :6،
( )6ابن املقرئ" ،املعجم".)26(،
( )7أبو عوانة ،املستخرج.)2515(،
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( )7عبدالرمحن ابن أيب حامت(ت327ه ) ،وأكثر عنه السيما يف تفسريه.
الرْملِّي(ت333ه )  ،وهو
( )8احلافظ الناقد أبو بكر أمحد بن عمرو بن جابر الطَّ َّحان َّ
نزيل الرملة وحمدثها ،ومن شيوخ الدارقطين ،وابن ُمجيع ،وابن املقرئ ،وغريهم( .)2وهو
من رواة تفسري عبدالرزاق عن ِّ
الط ْهراين ،وله رواّيت كثرية عنه.
َّضر اهلرِّوي(ت330ه )( .)3امللقب
( )9أبو عبدهللا حممد بن يوسف بن بشر بن الن ْ
بغُْندر( ،)4روى له أحاديث كثرية بعسقالن ،وروى عنه تفسري عبدالرزاق ،وروى
أجزاءه احلديثية ،وسيأيت التفصيل يف املبحث اآليت.
()5
شيخا آخر
حبثت
فيما
له
أر
مل
،
( )10أبو احلسن علي بن العباس بن األشعث الغزي
ً
الطهراين ،وروى عنه ابن منده عن ِّ
ِّ
الط ْهراين أحاديث عدة وغالبها كان يف غزة.
غري ْ
( )11ابنه أبو العباس عبدالرمحن بن حممد بن محاد ِّ
الط ْهراين ،وهو من شيوخ ابن حبان
وأيب الشيخ األصبهاين ،وثقه اخلليلي( ،)6وروى عن أبيه أحاديث عدة(.)7
( )12سالمة بن حممود بن عيسى أبو القاسم العسقالين .قال ابن املقرئ« :كان ثقة،
ويقال :إنه من األبدال»( .)8عثرت على عدة مروّيت يف علوم احلديث والرجال من
قول بعض التابعني ،رواها عن ِّ
الط ْهراين(.)9
( )13العباس بن الفضل بن شاذان أبو القاسم الرازي املقرئ(ت311ه ) ،وهو من كبار
علماء الري ،قال اخلليلي« :كبري احملل ابلري يف السنة ،يقارن أبيب حامت يف
()1

( )1ابن املقرئ" ،املعجم".)26(،
( )2ينظر :ابن مجيع ،معجم الشيوخ ،189،وابن عساكر ،اتريخ دمشق ،102 :5،والذهيب ،سري أعالم
النبالء.461 :15،
( )3الضياء امقدسي ،املختارة.108 :12،
( )4اخلطيب" ،اتريخ بغداد".641 :4،
( )5ابن منده ،اإلميان.)206(،
( )6اخلليلي" ،اإلرشاد".674 :2،
( )7أبو الشيخ" ،أخالق النيب" ،186 :3،و"التوبيخ والتنبيه" ،35،والبيهقي" ،السنن الكبري".354 :3،
( )8ابن املقرئ" ،املعجم" ،)868(،والسمعاين" ،األنساب".297 :9،
( )9ينظر :اخلطيب" ،الكفاية" ،71 :2،و"اجلامع ألخالق الراوي".281 ،216 ،50 :2،
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ِّ
ومروّيته  -دراسة حتليلية نقدية ،الباحث :عبد هللا حممد جربكو
الرازي (ت271هـ)
ّ
احلافظ احمل ّدث أبو عبدهللا حممد بن مَحَّاد الطّ ْهراين ّ

حديث و ٍ
احد من طريقه عن ِّ
ٍ
الط ْهراين(.)2
شأنه»( .)1وقفت على
وأما بقية تالمذته ممن مل أعثر له على رواّيت كثرية ،فهم:
( )14إبراهيم بن حممد بن أمحد بن أيب اثبت أبو إسحاق العبسي العطار(ت338ه )،
نزيل دمشق ،ووثقه اخلطيب( .)3مسع من ِّ
الط ْهراين بعسقالن ،وقفت -فيما حبثت-
على أربعة أحاديث من روايته عن ِّ
الط ْهراين.
الربِّيع بن مصحح العسقالين ،ومل أعثر له على ترمجة
( )15داود بن أمحد بن سليمان بن َّ
()4
وال على وفاة ،وهو أحد رواة تفسري عبدالرزاق عن ِّ
الط ْهراين .
( )16عبدهللا بن حممد بن عبدالكرمي أبو القاسم الرازي(ت320ه ) ،ابن أخي أيب زرعة
الرازي .قال اخلليلي« :مسع عمه ،وكان يلومه ،ويقول :لست مثل عبدالرمحن بن أيب
حديث و ٍ
احد رواه عن ِّ
ٍ
الط ْهراين(.)6
حامت»( .)5وقفت على
( )17علي بن احلسني بن اجلنيد أبو احلسن النَّخعي الرازي(ت291ه) ،من أئمة احلديث،
وكان يعرف يف بلده ابملالكي ِّجلمعه حديث مالك( ،)7وثقه ابن أيب حامت( .)8وقفت على
حديث و ٍ
احد رواه عن ِّ
ٍ
الط ْهراين(.)9
( )18حممد بن أمحد بن حممد بن عبدهللا بن أيب الثلج أبو بكر(ت322ه ) ،من شيوخ
الدارقطين ،وروى الدارقطين عنه عن ِّ
الط ْهراين أربعة أحاديث يف سننه(.)10

( )1اخلليلي" ،اإلرشاد".687 :2،
( )2املصدر السابق.522 :2،
( )3اخلطيب" ،اتريخ بغداد" ،101 :7،وابن عساكر" ،اتريخ دمشق" ،99 :7،والذهيب" ،اتريخ
اإلسالم".715 :7،
(" )4املنتخب من شيوخ السمعاين".1217 :2،
( )5اخلليلي" ،اإلرشاد".679 :2،
( )6العسكري" ،تصحيفات احملدثني" ،134 :1،وابن عساكر" ،اتريخ دمشق".226 :61،
( )7ابن عساكر" ،اتريخ دمشق".354 :41،
( )8ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".179 :6،
( )9البيهقي" ،السنن الكبري".104 :6،
( )10الدارقطين" ،السنن".)4126(،)4018(،)3990(،)3890(،
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املبحث الثالث :مرويّات أبي عبداهلل دم د بح محّاد الطِّهْراني يف علوم احلديث والرّجال
املطلب األوّل :مرويّاته يف علوم احلديث
روى أبو عبدهللا ِّ
نصوصا يف بعض املسائل املتعلقة بعلوم احلديث ،أذكرها
الط ْهراين
ً
ابدًئ مبا تفرد بروايتها ،مث ما شاركه غريه يف روايتها:
فيما أييت ً
( )1قول الشيخ :مثله ،عقب احلديث الّذي ساق لفظه ،فعن حممد بن يوسف
اهلروي ،ثنا ِّ
الط ْهراين قال« :أان عبدالرزاق ،قال :قال الثوري :إذا كان مثله -يعين
حديثا قد تقدم ،-فقال :مثل هذا احلديث الذي قد تقدم ،فإن شئت ِّ
فحدث
ً
()1
ابملثل على لفظ األول .قال عبدالرزاق :وكان شعبة ال يرى ذلك»  .وهذا تفرد به
ِّ
الط ْهراين عن عبدالرزاق فيما حبثت.
حمل واألداء ،استعمال « َّ
حدثنا» يف القراءة على الشيخ :فعن سالمة
( )2ألفاظ التّ ّ
ابن حممود ،ثنا ِّ
الط ْهراين قال« :أان عبدالرزاق ،عن ابن جريج ،قال :قلت لعطاء:
أقرأ عليك فكيف أقول؟ قال :قل :حدَّثنا عطاء»( .)2وهذا ما تفرد ِّ
الط ْهراين بروايته
فيما حبثت.
( )3أول من صنّف يف احلديث :فعن ابن أيب حامت عن ِّ
الط ْهراين قال« :مسعت
ّ
عبدالرزاق يقول :أول من صنف الكتب ابن جريج ،وصنف األوزاعي حني قدم
على حيىي بن أيب كثري كتبه»( .)3تفرد به ِّ
الط ْهراين فيما حبثت.
( )4كتابة احلديث :فعن سالمة بن حممود ،عن حممد بن محاد ،قال« :ان عبدالرزاق،
أان معمر قال :كان ابن جريج أيخذ بيدي فيذهب يب إىل منزله فيكتب عين
وأكتب عنه»( .)4تفرد به ِّ
الط ْهراين فيما حبثت.
( )1اخلطيب" ،الكفاية".456 :1،
( )2رواه اخلطيب يف "الكفاية" .71 :2،ورواه الرامهرمزي يف "احملدث الفاصل" 422،من طريق حممد بن
احلسن بن قتيبة ،عن ال ِّط ْهراين.
( )3ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".184 :1،
( )4اخلطيب" ،اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع".216 :2،
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ِّ
ومروّيته  -دراسة حتليلية نقدية ،الباحث :عبد هللا حممد جربكو
الرازي (ت271هـ)
ّ
احلافظ احمل ّدث أبو عبدهللا حممد بن مَحَّاد الطّ ْهراين ّ

ومما شاركه غريه يف روايته:
( )6أمهية اإلسناد والتوقّي يف احلديث عن رسول هللا  :فعن حممد بن يوسف
اهلروي ،عن ِّ
الط ْهراين قال« :أبنا عبدالرزاق ،عن معمر ،عن ابن طاوس ،عن أبيه
قال :مسعت ابن عباس يقول :إّنا كنا حنفظ واحلديث ُحيفظ عن رسول هللا فأما
إذا ركبين الصعب من الذلول فهيهات»( .)1اتبعه الكثريون عن عبدالرزاق.
( )7تدليس هشيم :فعن بشر بن موسى الغزي ،حدثنا ِّ
الط ْهراين قال« :حدثنا
عبدالرزاق ،عن ابن املبارك ،قال :قلت هلشيم مل تدلِّس وأنت كثري احلديث؟ فقال:
إن كبرييك قد دلَّسا :األعمش وسفيان»( .)2اتبعه ابن زْنويه عن عبدالرزاق.
( )8تكرير احلديث :فعن حممد بن يوسف ،قال :حدثنا حممد بن محاد قال« :أنبأان
عبدالرزاق ،عن معمر ،عن الزهري قال مسعته يقول :تكرير احلديث يف اجمللس أشد
علي من نقل الصخر»( .)3اتبعه أكثر من واحد عن عبدالرزاق.
( )9الكتفاء ابلسماع النازل مع وجود السماع العايل ،قال ابن أيب حامت« :ان
عبدهللا ،ان ِّ
الط ْهراين ،ان عبدالرزاق ،عن معمر قال :كان أيوب حيدثنا عن انفع
وانفع حي»( ،)4وزاد غريه عن عبدالرزاق« :فاكتفينا به»(.)5

املطلب الثاني :أقواله ومرويّاته يف الرّجال
احملدث أبو عبدهللا ِّ
الط ْهراين كان له اعتناء بعلم الرجال وبيان أحواهلم ،وهذا يتبني من
تنوع أقواله ومروّيته اليت عثرت عليها رغم قلتها ،فبعضها يف تعديل الرواة ،وبعضها يف
التجريح ،وبعضها يف بيان مكانة الراوي والتعريف به ،وأسرد فيما أييت ما عثرت عليه من
أقواله ومروّيته يف الرجال.
( )1رواه احلنائي يف "الفوائد" .1360 :2،ويف مصادر أخرى :ركبتم بدل :ركبين.
( )2ابن عدي" ،الكامل".452 :8،
( )3ابن عساكر" ،اتريخ دمشق".366 :55،
( )4ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".452 :8،
( )5الفسوي" ،املعرفة والتاريخ".369 :3،
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أما أقواله فلم أقف إال على قولني له يف راويني ،كليهما من شيوخه ،وإليك التفصيل:
الص ْنـ معاين،
الع مدين َّ
األول :توثيقه لشيخه أيب إمساعيل حفص بن عمر بن ميمون م
ّ
()1
امللقب حبفص الفرخ ،وثقه ِّ
الط ْهراين ،فقال« :ان حفص بن عمر العدين وكان ثقة» .
ْ
ِّ
وقبل أن أقوم بتحليل كالم الط ْهراين فيه أذكر أقوال العلماء يف حفص بن عمر:
قال ابن معني« :ليس بثقة»( .)2وكذا قال النسائي( .)3وقال ابن معني يف رواية ابن
حمرز« :ليس بشيء»( .)4وقال أمحد« :مل أكتب عنه ،كان يتتبع السلطان»( .)5وقال أبو
زرعة الرازي« :واهي»( ،)6وقال أبو حامت الرازي« :لني احلديث»( .)7وقال العجلي« :يُكتب
حديثه ،وهو ضعيف احلديث»( .)8وقال العقيلي« :ال يقيم احلديث»( .)9وقال ابن حبان:
«كان ممن يقلب األسانيد قلبًا ،ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد»( .)10وقال الدارقطين:
«مرتوك»( ،)11وقال يف موضع آخر« :ليس بقوي يف احلديث»( .)12وقال الدارقطين يف
موضع آخر« :ضعيف»( .)13وقال ابن حجر« :ضعيف»(.)14
( )1ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".182 :3،
( )2مغلطاي" ،إكمال هتذيب الكمال"(،الرتاجم الساقطة منه).245،
( )3النسائي" ،الضعفاء واملرتوكون".31،
(" )4اتريخ ابن معني رواية ابن حمرز".53 :1،
(" )5سؤاالت املروذي".38 ،
( )6أبو زرعة" ،الضعفاء".420 :2،
( )7ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".182 :3،
( )8العجلي" ،الثقات".125،
( )9العقيلي" ،الضعفاء".273 :1،
( )10ابن حبان" ،اجملروحني".257 :1،
( )11الدارقطين" ،العلل".243 :1،
( )12مغلطاي" ،إكمال هتذيب الكمال"(،الرتاجم الساقطة منه).246،
( )13الدارقطين" ،العلل".324 :15،
( )14ابن حجر" ،تقريب التهذيب".173،
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ِّ
ومروّيته  -دراسة حتليلية نقدية ،الباحث :عبد هللا حممد جربكو
الرازي (ت271هـ)
ّ
احلافظ احمل ّدث أبو عبدهللا حممد بن مَحَّاد الطّ ْهراين ّ

فهذه أقوال النقاد يف حفص بن عمر ،وقد تكلم ابن عدي يف أحاديث حفص عن
احلكم بن أابن ،فقال بعد أن ذكر عدة أحاديث من طريق حفص عن احلكم« :وهذه
األحاديث عن احلكم بن أابن يرويها عنه حفص بن عمر العدين ،واحلكم بن أابن وإن كان
()1
أيضا:
فيه لني ،فإن حفص هذا ألني منه بكثري ،والبالء من حفص ال من احلكم»  .وقال ً
«حلفص بن عمر الفرخ أحاديث غري هذا ،وعامة حديثه غري حمفوظ ،وأخاف أن يكون
ضعي ًفا كما ذكره النسائي»(.)2
فكما رأيت ذهب مجهور النقاد إىل تضعيفه ،وممن وافق ِّ
الطهراين يف توثيقه ابن امللقن(.)3
ومن خالل مجع أقوال الن قاد ومقارنتها يتبني أن ضعف حفص ليس بشديد ،وأرى أن
حكم احلافظ ابن حجر فيه أبنه «ضعيف» دقيق جدًّا(.)4
ففي مقابل هذه النصوص الكثرية يف تضعيف حفص نرى أاب عبدهللا ِّ
الط ْهراين انفرد
بتوثيقه من بني املتقدمني ،ووافقه من املتأخرين ابن امللقن ،لكن هل توثيقهما له معترب؟ أم ال؟
أقول :إن توثيق ِّ
الط ْهراين حلفص ال يرفع ضعفه مطل ًقا وإّنا خيففه ،وذلك ألمور:
أولا :لقي ِّ
الطهراين حفص بن عمر وروى عنه ،وال خيفى أن توثيق املعاصر واملالزم
ّ
للشيخ ال ميكن إغفاله ،فرأيه له اعتبار من هذا اجلانب.
اثنياا :مما ذُكر يف تفسري جرحه تفرده أبحاديث ذكر بعضها ابن عدي والعقيلي يف
ترمجته ،ودرست تلك األحاديث اليت ذكرها العقيلي وابن عدي يف ترمجة حفص ،من طريقه
عن احلكم ،عن عكرمة( ،)5وعددها ستة ،فرأيت أن يف أربعة منها توبع حفص بن عمر ،وهذا
يدل على أن التفرد ليس منه ولو يقوم بعض الباحثني مبقارنة مروّيت حفص عن احلكم عن
عكرمة مبروّيت غريه من تالميذ عكرمة ،ألتى بنتيجة جيدة مفيدة شبه قاطعة إن شاء هللا.
( )1ابن عدي" ،الكامل".281 :3،
( )2ابن عدي" ،الكامل".283 :3،
( )3ابن امللقن" ،البدر املنري".159 :8،
( )4ابن حجر" ،تقريب التهذيب".173،
( )5وهو السند الذي يعنينا هنا؛ ألن مجيع مروّيت الطهراين عن حفص هبذا السند.
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اثلثاا :التوثيق الضمين من بعض احملدثني له ،فقد أورد ابن خزمية يف صحيحه حديثًا
يف سنده حفص( ،)1كما أن احلاكم صحح عدة أحاديث بسند فيه حفص بن عمر(،)2
فيكون توثي ًقا ضمنيَّا له.
فهذه األمور ختفف ضعف حفص ،لكنها ال خترجه عن دائرة الضعف ،وكما أشرت
آن ًفا أرى حكم ابن حجر أبنه «ضعيف» دقيق جدًّا.
فاخلالصة أن حفص بن عمر العدين ضعيف يف اجلملة إال أن ضعفه ليس بشديد،
ال سيما يف املروّيت اليت رواها عنه ِّ
الط ْهراين ،إذ ُجلها أقوال عكرمة ومروّيته التفسريية،
وسيأيت بيان منهج احملدثني يف املروّيت التفسريية يف املبحث الرابع.
ِّ
الرازي
ابلس ْندي بن مع ْبدويه الكليب ّ
الثاين :سهل بن عبد الرَحن املعروف ّ
( )
ال ِّّده ِّكي .كنيته أبو اهليثمِّ ،
الري  . 3وكان من علماء أهل احلديث ،قال
ودهك قرية من قرى َّ
م ّ
)
(
4
الطهراين ،وظاهر سياق كالم ِّ
فيه الطهراين« :شيخ عندان»  ،وهو من شيوخ ِّ
الطهراين أنه

عرف به ،ومل يكن مراده بيان حاله من حيث التعديل والتجريح ،وال يبعد أن يكون أراد بيان
( )
حاله ،فقال مبثل قوله هذا أبو حامت الرازي ،فقال فيه« :شيخ» . 5
و(شيخ) من ألفاظ التعديل لكنه ليس يف الدرجة العالية بل أقل من الصدوق ،وال ينزل
عن درجة احلسن ،ومما يدل على توثيقه أقوال العلماء اآلخرين فيه ،فقال أبو الوليد الطيالسي:
( )
«مل أر ابلري أعلم ابحلديث من رجلني حيىي بن الضريس ومن زائد األصبع يعين السندي» . 6
( )

( )

وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال« :يغرب»  . 7وأخرجه له أبو عوانة يف صحيحه . 8

(" )1صحيح ابن خزمية" (.)2749
( )2ينظر :احلاكم" ،املستدرك".406 ،291 :4 ،555 :2 ،753 :1 ،
( )3ينظر :ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".318 ،201 :4 ،
( )4احلنائي" ،الفوائد".)203( ،
( )5ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".201 :4 ،
( )6ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".201 :4 ،
( )7ابن حبان" ،الثقات".304 :8 ،
( )8أبو عوانة" ،املستخرج".)2515( ،
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ِّ
ومروّيته  -دراسة حتليلية نقدية ،الباحث :عبد هللا حممد جربكو
الرازي (ت271هـ)
ّ
احلافظ احمل ّدث أبو عبدهللا حممد بن مَحَّاد الطّ ْهراين ّ

ِّ
الرجال :فهي قليلة لكنها متنوعة،
ّ
وأما ّ
مروّيت أيب عبدهللا الطّ ْهراين يف احلكم على ّ
فبعضها يف تعديل الرواة ،وبعضها يف التجريح ،وبعضها يف بيان مكانة الراوي ،وإليك
تفصيلها:

مروّيته يف التعديل:
ّأولاّ :
( )1قول الثوري يف مساك بن الفضل :فعن ابن أيب حامت ،عن ِّ
الط ْهراين ،قال« :ان
عبدالرزاق ،قال :قال الثوري :ال يكاد يسقط مساك بن الفضل حديثًا» .قال ابن أيب حامت:
«يعين لصحة حديثه»( .)1تفرد به ِّ
الط ْهراين عن عبدالرزاق حسب تتبعي.
( )2قول ابن سريين يف أيب قِّالبة :قال ابن أيب حامت« :ان ِّ
الط ْهراين ،ان عبدالرزاق،
أان إمساعيل بن عبدهللا عن ابن عون ،قال :قال يل ابن سريين :قد علمنا أن أاب قالبة
ثقة»( .)2تفرد به ِّ
الط ْهراين حسب تتبعي.
( )3قول معمر يف مكانة أيوب :قال ابن أيب حامت« :ان عبدهللا ،ان ِّ
الط ْهراين ،ان
عبدالرزاق ،عن معمر قال :كان أيوب حيدثنا عن انفع وانفع حي» ،وزاد غريه عن
عبدالرزاق« :فاكتفينا به»(.)3
الرواة:
اثنيااّ :
مروّيته يف جتريح ّ
قول أيوب السختياين يف عبدالكرمي أيب أمية :قال ابن أيب حامت« :ان ِّ
الط ْهراين ،ان
ّ
عبدالرزاق ،عن معمر ،عن أيوب :أنه ذكر عبدالكرمي أاب أمية فقال :يرمحه هللا ،كان غري ثقة.
قلتِّ :مل ّي أاب بكر؟ قال :سألين عن أحاديث لعكرمة فحدثته هبا ،فكان يقول بعدى:
حدَّثين عكرمة»( .)4اتبعه غريه عن عبدالرزاق.

( )1ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".281 :4،
( )2املصدر السابق.58 :5،
( )3ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل" ،452 :8،والفسوي" ،املعرفة والتاريخ".369 :3،
( )4ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".59 :6،
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ابلراوي وشيوخه:
اثلثااّ :
مروّيته يف التعريف ّ
( )1قول عبدالرزاق يف عبدالرَحن بن يزيد اليماين :قال ابن أيب حامت« :أان ِّ
الط ْهراين
فيما كتب إيل قال :قال عبدالرزاق :عبدالرمحن بن يزيد هذا من أهل صنعاء لقي
أاب هريرة ،وابن عمر»( .)1تفرد به ِّ
الط ْهراين عن عبدالرزاق حسب تتبعي.
( )2قول ابن املبارك يف املقارنة بني معمر ويونس :قال ابن أيب حامت« :ان ِّ
الط ْهراين،
أحدا أروى للزهري من معمر إال أن
أيت ً
أان عبدالرزاق ،قال :قال ابن املبارك :ما ر ُ
يونس كان آخذ للسند؛ ألنه كان يكتب»(.)2
( )3قول سليمان بن داود يف لقاء الثوري ومعمر :قال ِّ
الط ْهراين« :حدثنا عبدالرزاق،
عن سليمان بن داود ،قال :التقى الثوري ومعمر فاعتنقا»( .)3تفرد به ِّ
الط ْهراين فيما
حبثت.
هذا أبرز ما وقفت عليه من مروّيت أيب عبدهللا ِّ
الط ْهراين يف علوم احلديث والرجال،
ولعلنا ابلبحث والتنقيب نكتشف مروّيته األخرى.

( )1ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".299 :5،
( )2ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".272 :1،
( )3ابن عساكر" ،اتريخ دمشق".419 :59،
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ِّ
ومروّيته  -دراسة حتليلية نقدية ،الباحث :عبد هللا حممد جربكو
الرازي (ت271هـ)
ّ
احلافظ احمل ّدث أبو عبدهللا حممد بن مَحَّاد الطّ ْهراين ّ

املبحث الرّابع :مرويّات أبي عبداهلل دم د بح محّاد الطِّهْراني احلديثية والتفسريية
روى احلافظ احملدث أبو عبدهللا ِّ
الط ْهراين أحاديث كثرية ،وقد سبق عند ذكر شيوخه
وتالمذته عدد أحاديثه اليت عثرت عليها حسب تتبعي ،فروى حمدثنا كتبًا وصح ًفا يف التفسري
واحلديث ،ويف هذا املطلب أفصل فيه القول أكثر:
املطلب األوّل :األجزاء احلديثية
اإلمام أبو عبدهللا ِّ
الط ْهراين له أجزاء حديثية ،ومل أقف على عدد أجزائه ،إال أن املؤكد
جزءان ،إن مل يكن أكثر؛ ألن ابن حجر ذكر يف ث بته أنه قرأ اجلزء الثاين من حديث حممد بن
محاد ِّ
الط ْهراين(.)1
وال أعلم هل األجزاء من مجعِّه هو أم من مجع تلميذه أيب عبدهللا حممد بن يوسف بن
َّضر اهلروي(ت330ه ) ،وال يبعد الثاين ،فقول ابن حجر« :من حديث حممد بن محاد
الن ْ
الطهراين» فيه إشارة إىل أن هذا اجلزء جمموع من أحاديث ِّ
ِّ
الط ْهراين ،وهللا أعلم.
ْ
ومل أقف على ذك ٍر هلذه األجزاء احلديثية إال عند ابن حجر ،وسنده إىل الطهراين
كاآليت ،قال ابن حجر« :أخربان إبراهيم بن حممد بن صديق مشافهةً ،عن إسحاق بن حيىي
مساعا ،أنبأان يوسف بن خليل احلافظ ،أنبأان أبو طاهر
بن إسحاق اآلمدي إجازًة إن مل يكن ً
اخلشوعي ،أنبأان أبو احلسن بن املسلم ،أنبأان أبو احلسن أمحد بن عبدالواحد بن أيب احلديد،
ِّ
َّضر اهلروي،
أنبأان جدي أبو بكر حممد بن أمحد بن عثمان ،حدَّثنا حممد بن يوسف بن الن ْ
حدَّثنا ِّ
الط ْهراين به»(.)2
فالظاهر أن هذا اجلزء احلديثي انتشر من طريق ابن أيب احلديد ،عن جده ،عن حممد
بن يوسف ،عن ِّ
الط ْهراين ،وقد تتبعت الرواّيت اليت جاءت من هذا الطريق رجاء الوصول
إىل مالمح ومعلومات عن هذا اجلزء احلديثي- ،هذا إن كانت املروّيت املبثوثة يف طيات
الكتب احلديثية هي ما احتوته األجزاء من حديث ِّ
الط ْهراين ،-وها أان أذكر بعض أوصاف
هذا اجلزء احلديثي بناء على املروّيت احلديثية من هذا الطريق ،فأقول:
( )1ابن حجر" ،املعجم املفهرس".316،
( )2ابن حجر" ،املعجم املفهرس".316،
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( )1اشتمل هذا اجلزء على األحاديث املرفوعة واملوقوفة واملقطوعة.
( )2يشمل أقو ًاال هامة للثوري وغريه يف علوم الرجال واحلديث ،وقد سبق ذكر بعضها
يف املبحث السابق.
( )3أغلب أحاديث هذا اجلزء رواها ِّ
الط ْهراين عن عبدالرزاق ،وفيه ما رواه عن أيب
عاصم ،وأيب الوليد الطيالسي(.)1
( )4أكثر احلِّنائي من الرواية من هذا الطريق( ،)2أي عن ابن أيب احلديد به ،ويف بعضها
قال :قراءة عليه وأان أمسع ،وهذا يدل على أنه تلقى هذا اجلزء عن ابن أيب احلديد.
( )5روى ابن أيب احلديد األجزاء احلديثية ،وتفسري عبد الرزاق؛ فروى أبو طاهر
اخلشوعي عن احلسن بن مسلم ،عن ابن أيب احلديد األجزاء احلديثية ،وروى ابن
عساكر عن احلسن بن مسلم عن ابن أيب حديد تفسري عبد الرزاق.
املطلب الثاني :صحيفة و ْهب بح منبّه
الطهراين صحيفة وهب بن منبه ،ورواها ِّ
ِّ
الط ْهراين عن إمساعيل
من مروّيت أيب عبدهللا ْ
بن عبدالكرمي بن مع ِّقل بن من بِّه ،عن ِّ
عمه عبدالصمد بن م ْع ِّقل ،عن وهب بن منبه.
ْ
ُ
ِّ
ابن أيب حامت يف تفسريه ،وهي حنو
وغالب مروّيت الط ْهراين من هذا الطريق رواها ُ
أربعني موضعا( .)3ويف كثري من املواضع يقول ابن أيب حامت« :فيما كتب إيل ِّ
الطهراين».
ً
وهذا اإلسناد إىل وهب أقل أحواله التحسني ،وإليك أحوال رواته:
( )1إمساعيل بن عبدالكرمي بن م ْع ِّقل بن ُمن بِّه املنبِّهي الصنعاين ،قال فيه ابن معني« :مل
يكن به أبس»( ،)4ويف موضع آخر« :ثقة ،رجل صدق»( ،)5وقال النسائي« :ليس
( )1احلنائي" ،احلنائيات".)214( ،)93( ،
( )2احلنائيات ( ،)152( ،)142( ،)130( ،)93( ،)73( ،)54( ،)48إخل.
( )3ينظر :ابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم" ،141 ،140 ،128 ،116 ،115 :1،وغريها من املواضع.
(" )4سؤاالت ابن اجلنيد".447،
( )5املزي" ،هتذيب الكمال" .140 :3
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ِّ
ومروّيته  -دراسة حتليلية نقدية ،الباحث :عبد هللا حممد جربكو
الرازي (ت271هـ)
ّ
احلافظ احمل ّدث أبو عبدهللا حممد بن مَحَّاد الطّ ْهراين ّ

به أبس»( ،)1وقال مسلمة بن قاسم« :جائز احلديث»( ،)2وقال ابن حجر:
«صدوق»( ،)3وذكره ابن حبان يف الثقات( ،)4وقال مغلطاي« :خرج ابن خزمية
وابن حبان واحلاكم حديثه يف صحيحهم»( ،)5وقال زين الدين العراقي« :احتج به
ابن خزمية وابن حبان»(.)6
هذه أقوال معديل إمساعيل ،وأما ابن القطان الفاسي فجهله ،فقال« :ال يُعرف  ..ومل
تثبت عدالته»(.)7
قلت :إن منهج ابن القطان يف احلكم ابجلهالة خيتلف عن منهج اجلمهور ،فهو حيكم
جبهالة الراوي إذا مل يرد فيه توثيق وال جتريح ،سواء روى عنه واحد أو أكثر ،وسواء اشتهر
الراوي ابألمانة والصالح أم ال ،كان معروفًا ابلعلم والرواية أم مل يكن( ،)8ويضيف شرطًا أشد
معاصرا له أو من أخذ عن ذلك املعاصر ،قال الذهيبَّ « :
فإن ابن
وهو أن يكون املوثق له
ً
القطان يتكلَّم يف ِّ
عمن عاصره ما يدل
كل من مل ي ُقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ َّ
على عدالته ،وهذا شئ كثري ،ففى الصحيحني من هذا النمط خلق كثري مستورون ،ما
ضعفهم أحد وال هم مبجاهيل»(.)9
وتعقيبًا على حكم ابن القطان يف إمساعيل أقول :الشطر األول من كالمه وهو قوله:
«ال يعرف» ،ليس كذلك ،فهو معروف عينه وحاله ،وقد نص مجع من املتقدمني على
أيضا،
تعديله .وأما الشطر الثاين من كالمه ،وهو قوله« :ال تثبت عدالته» ،فليس كذلك ً
( )1املزي" ،هتذيب الكمال".140 :3،
( )2ابن القطان الفاسي" ،بيان الوهم واإليهام".413 :3،
( )3ابن حجر" ،تقريب التهذيب".108،
( )4ابن حبان" ،الثقات".96 :8،
( )5مغلطاي" ،إكمال هتذيب الكمال".190 :2 ،
( )6العراقي" ،ذيل ميزان االعتدال".55 ،
( )7ابن القطان الفاسي" ،بيان الوهم واإليهام".412 :3،
( )8ينظر" :علم علل احلديث من خالل بيان الوهم واإليهام".93 :2،
( )9الذهيب" ،امليزان".509 :1،
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فقد ثبتت عدالته بتوثيق ابن معني والنسائي وغريمها له ،وقد نص ابن القطان نفسه على أن
الراوي اجملهول تنفي عنه اجلهالة إذا ثبتت عدالته ،فقال« :فأما املستور فهو من مل تثبت
عدالته لدينا ممن روى عنه اثنان فأكثر  ...واحلق يف هذا أنه ال تُقبل روايته ،ولو روى عنه
مجاعة ،ما مل تثبت عدالته»( ،)1وابن معني من معاصري إمساعيل بن عبد الكرمي ،فتوثيقه
حجة على ابن القطان ،فلهذا -وهللا أعلم -قال ابن حجر« :وأما قول ابن القطان الفاسي
أي يف جتهيل إمساعيل -فمردود عليه»(.)2وجياب عن رأي ابن القطان ابحتمالني:
األول :حيتمل أنه مل يعثر على قول ابن معني يف إمساعيل ،ألنه مل يورده ولو كان عنده
لذكره كما ذكر قول مسلمة بن القاسم.
الثاين :حيتمل أنه محل كالم ابن معني على مدح إمساعيل والثناء عليه ال على التوثيق
االصطالحي املعروف.
فاخلالصة أن أقل أحوال إمساعيل حتسني حديثه ،وأرى قول ابن حجر فيه أبنه
«صدوق» دقيق جدًّا ،وهللا أعلم.
( )2عبدالصمد بن معقل :وثقه ابن معني ،وأمحد ،والعجلي ،وابن شاهني ،وابن حبان(.)3
أيضا معروف ،وثقه أبو زرعة الرازي(.)4
( )3وهب بن منبه ،ثقة ً
وغالب املروّيت التفسريية اليت رواها ابن أيب حامت هبذا السند من طريق ِّ
الطهراين هي
مرفوعا من
من قول وْهب بن منبه أو من روايته اإلسرائيليات ،ومل أجد -فيما حبثت -حديثًا ً
طريق ِّ
الط ْهراين هبذا السند عن وْهب بن منبه؛ قلت هذا؛ ألن املعروف أن لوهب بن منبه
أحاديث مرفوعة ،واختلف العلماء جتاه هذه
صحيفة يروي فيها عن جابر بن عبدهللا
الصحيفة على قولني:
( )1ابن القطان الفاسي" ،بيان الوهم واإليهام".14 :4 ،
( )2ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".316 :1،
( )3ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل" ،50 :6،واملزي" ،هتذيب الكمال" ،105 :18،والعجلي" ،معرفة
الثقات" ،303،وابن شاهني" ،اتريخ أمساء الثقات" ،167،وابن حبان" ،الثقات".134 :7،
( )4ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل".24 :9،
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ِّ
ومروّيته  -دراسة حتليلية نقدية ،الباحث :عبد هللا حممد جربكو
الرازي (ت271هـ)
ّ
احلافظ احمل ّدث أبو عبدهللا حممد بن مَحَّاد الطّ ْهراين ّ

 ،وبناء على هذا يضعفون السند إذا
األول :ينفي مساع وهب من جابر
القول ّ
 .وذهب إىل هذا القول ابن معني ،فعن أمحد بن سعد بن أيب
روى وهب عن جابر
مرمي عن حيىي بن معني يف ترمجة إمساعيل الصنعاين« :ثقة ،رجل صدق ،والصحيفة اليت
يرويها عن وْهب عن جابر ليست بشيء ،إّنا هو كتاب وقع إليهم ،ومل يسمع وهب من
جابر شيئًا»(.)1
 ،وهذا قول املزي( ،)2واستدل
القول الثاين :يثبت مساع وهب من جابر
ٍ
حبديث رواه ابن خزمية ،قال« :ان حممد بن حيىي ،ان إمساعيل بن عبدالكرمي الصنعاين أبو
هشام ،ان إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه ،عن أبيه عقيل ،عن وهب بن منبه قال :هذا
ما سألت عنه جابر بن عبدهللا األنصاري ،وأخربين أن النيب كان يقول :أوكوا األسقية،
وغلقوا األبواب إذا رقدمت ابلليل» احلديث( .)3قال املزي« :وهذا إسناد صحيح إىل وهب بن
منبه ،وفيه رد على من قال :إنه مل يسمع من جابر ،فإن الشهادة على اإلثبات مقدمة على
الشهادة على النفي ،وصحيفة مهام عن أيب هريرة مشهورة عند أهل العلم ،ووفاة أيب هريرة
مجيعا يف بلد واحد»(.)4
قبل وفاة جابر ،فكيف يستنكر مساعه منه ،وكاان ً
وتعقبه ابن حجر بقوله« :أما إمكان السماع فال ريب فيه ،ولكن هذا يف مهام ،فأما
أخوه وهب الذي وقع فيه البحث فال مالزمة بينهما ،وال حيسن االعرتا ،على ابن معني
بذلك اإلسناد ،فإن الظاهر أن ابن معني كان يغلط إمساعيل يف هذه اللفظة( :عن وهب:
جابرا) ،والصواب عنده( :عن جابر) ،وهللا أعلم»(.)5
سألت ً
آخرا نظر؛ ألنه
وسبقه ابلتعقيب ويل الدين العراقي ،فقال« :وفيما قاله -أي املزيً )6( -
ال يلزم من تقريب مساع مهام من جابر تقريب مساع وهب من جابر ،فلينظر» .
( )1املزي" ،هتذيب الكمال".140 :3،
( )2املصدر السابق.140 :3،
( )3صحيح ابن خزمية.69 :1،
( )4املزي" ،هتذيب الكمال".140 :3،
( )5ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".316 :1،
( )6ويل الدين العراقي ،حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل.338،
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قلت :وجدت -فيما حبثت -عدة أحاديث من طريق إمساعيل -ابلسند الذي أورده
 ،منها ما رواه أبو داود عن وهب بن
جابرا
ابن خزمية -صرح فيها وهب أبنه سأل
ً
جابرا :هل غنموا يوم الفتح شيئًا؟ قال :ال»( ،)1ومنها ما رواه احلارث بن
منبه ،قال« :سألت ً
جابرا :أقال النيب يف الواصلة واملوصولة شيئًا؟
أيب أسامة عن وهب بن منبه قال« :سألت ً
()2
قال :زجر النيب أن تصل املرأة يف شعرها شيئًا»  .فبناء على كالم احلافظ ابن حجر ،هل
أراد ابن معني تضعيف مجيع املواضع اليت صرح فيها وهب ابلسماع من جابر ،بعبارة أخرى
؟ هذا حباجة
هل أخطأ إمساعيل يف مجيع تلك األحاديث اليت صرح ابلسماع من جابر
إىل البحث والتنقيب واالستقراء والدراسة ،على أين وجدت حديثًا -لو صح سنده -ينفي
اخلطأ عن إمساعيل ،فقد روى احلنائي من طريق أمحد بن عبد الصمد بن م ْعقل ،عن إبراهيم بن
عقيل ،عن أبيه عقيل بن معقل ،عن وهب بن منبه قال« :سألت جابر بن عبد هللا عن بالء
القبور فقال :مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول :هذه األمة تبتلى يف قبورها» احلديث(،)3
فأمحد بن عبد الصمد اتبع إمساعيل يف مساع وهب عن جابر ،إال أن أمحد بن عبد الصمد مل
أيضا وهو شيخ احلنائي ومل أجد من ذكره جبرح أو تعديل،
أجد له ترمجة ،ويف سنده را ٍو آخر ً
وهذا مينع من االستشهاد به يف هذا اجملال إىل تبيني حاهلما ،ذكرته للعلم.
فاخلالصة أن هذا السند حسن إىل وهب بن منبه ،ويبقى النظر يف مساع وهب من جابر
 ،وهو صحيح عند ابن خزمية ،وابن حبان ،واملزي ،وغريهم من العلماء ،وهللا أعلم.
املطلب الثالث :أقوال عكرمة ومروياته
مما اسرتعى نظري يف مروّيت ِّ
الط ْهراين أنه أكثر من أقوال عكرمة ومروّيته السيما
التفسريية ،فقد روى ابن أيب حامت عن ِّ
الط ْهراين أكثر من مثانني قوالً من أقوال عكرمة التفسريية،
لطهراين رواها بسند و ٍ
ِّ
احد .رواه ،عن حفص بن عمر
والظاهر أهنا كانت نسخة تفسريية؛ ألن ا ْ
 ،لكين مل
العدين ،عن احلكم بن أابن ،عن عكرمة .وبعضها رواه عكرمة عن ابن عباس
( )1أبو داود" ،السنن" ،)3023(،وسنده صحيح.
( )2اهليثمي" ،بغية الباحث" ،)589(،وسنده صحيح.
( )3احلنائي" ،الفوائد".426 :1 ،
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أجد -فيما حبثت -رواية مرفوعة من هذا الطريق يف تفسري ابن أيب حامت ،أما يف غريه من الكتب
فقد روى عن حفص أحاديث مرفوعة ،وهذا حباجة إىل تفصيل الكالم فيه ،فأقول :سند حفص
 ،فيه ضعف ،ألن فيه حفص
بن عمر ،عن احلكم بن أابن ،عن عكرمة ،عن ابن عباس
شديدا ،وهناك
بن عمر ،وقد سبق الكالم فيه ،وذكرت هناك أنه ضعيف لكن ليس ضعفه ً
نصوص وقرائن أخرى يستأنس هبا يف احلكم على هذا السند ،منها:
أوالً :ذكر احلاكم حديثًا هبذا السند ،مث قال عقبه« :هذا إسناد عند اليمانيني صحيح»(.)1
اثنيًا :تصحيح احلاكم يف املستدرك هلذا السند ،فقد أورد أحاديث عدة هبذا اإلسناد،
ِّ
ودرجة أحاديثه إال أنه ال مينع االستئناس
ونص على صحته ،ورغم ما قيل يف املستدرك
بصنيع احلاكم يف تصحيح السند.
اثلثًا :ج ُّل ما روى ِّ
الط ْهراين هبذا السند من أقوال عكرمة التفسريية ،وبعضها يرويها
ُ
 .وال شك أن اخلطْب يف أقوال الصحابة والتابعني وأتباعهم ومروّيهتم
عن ابن عباس
أيسر من األحاديث املرفوعة ،وذلك ألمرين:
( )1ال يتشدد احملدثون يف قبول أقوال الصحابة والتابعني ومروّيهتم كما يتشدد يف قبول
األحاديث املرفوعة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومن األمثلة التطبيقية على هذا
املنهج أن اإلمام أمحد كان يضعف جويرب ،لكنه ملا سئل عنه قال« :قد روى عن
حساان ،ما مل يُ ْسنِّد إىل النيب صلى هللا عليه وسلم
الضحاك يف التفسري أحاديث
ً
فال أبس حبديثه»(.)2
( )2ال يُتشدد يف املروّيت التفسريية كما يُتشدد يف أحاديث األحكام واحلالل واحلرام،
قال حيىي بن سعيد القطان« :تساهلوا يف أخذ التفسري عن قوم ال يوثقوهنم يف
وجويرب بن سعيد ،والضحاك ،وحممد بن
احلديث ،مث ذكر ليث بن أيب ُسليمُ ،
()3
السائب ،وقال :هؤالء ال ُْحيمد أمرهم ويكتب التفسري عنهم» .
( )1احلاكم" ،املستدرك".753 :1،
( )2الفسوي" ،املعرفة والتاريخ".174 :2،
( )3اخلطيب" ،اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع".194 :2 ،
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فاخلالصة أن هذا السند وإن كان ال يرتقي إىل درجة الصحة ،إال أنه ليس ضعي ًفا
شديدا يوجب طرح احلديث والرواية ،فمروّيت ِّ
الط ْهراين من هذا الطريق ال ترد ،بل
ضع ًفا ً
ينظر فيها وتقارن مبروّيت عكرمة من طرق أخرى ،وهللا أعلم.
()1
هذا ،والبد من التنبيه على أن هذا السند ومسه احلاكم ومن تبعه كأيب نعيم
األصبهاين ،وابن دقيق العيد ،وسراج الدين البلقيين( ،)2أبنه أوهى أسانيد اليمانيني.
ويف وصف هذا السند أبنه أوهى األسانيد نظر ،فهناك أسانيد ونسخ كثرية أضعف
منه بكثري ،بل نُسب بعضها إىل الوضع ،وإىل هذا أشار ابن حجر ،فقال« :وهذا الذي
ذكره احلاكم وتبعه من ذكر عليه ،غالبه ال تنتهي نسخته إىل الوصف ابلوضع ،وإّنا هو
ابلنسبة إىل اشتمال الرتمجة على اثنني فأزيد من الضعفاء ،ووراء هذه الرتاجم نسخ كثرية
موضوعة ،هي أوىل إبطالق أوهى األسانيد»(.)3
اوّي ضعي ًفا ،فإطالق
قلت :هو كما قال احلافظ ،فغاية ما يف هذا السند أن فيه ر ً
أوهى األسانيد عليه ليس دقي ًقا.

املطلب الرّابع :تفسري عبدالرزاق
من إسهامات اإلمام أيب عبدهللا ِّ
الط ْهراين يف علم احلديث روايته تفسري عبدالرزاق
الصنعاين ،فقد انتشر تفسري عبدالرزاق من طريقني :أحدمها :من طريق سلمة بن شبِّيب
النيسابوري عن عبدالرزاق( .)4والثاين :من طريق أيب عبد هللا حممد بن محاد ِّ
الط ْهراين ،وكانت
رواية ِّ
الط ْهراين منتشرة يف خمتلف البلدان إىل عصور متأخرة ،وتناقلها كبار العلماء واحملدثني،
وممن رأيت أكثر من روايته منها ابن أيب حامت يف تفسريه ،وابن عساكر يف اتريخ دمشق.
والظاهر أن ِّ
الط ْهراين ملا استقر يف عسقالن توىل رواية تفسري عبدالرزاق ،فقد تبني يل -فيما
حبثت -أربعة رواة ممن روى تفسري عبد الرزاق عن الطهراين كلهم شاميون ،وسيأيت ذكرهم ،وأما ابن
( )1احلاكم" ،معرفة علوم احلديث".57،
( )2ابن دقيق العيد" ،االقرتاح" ،14،والبلقيين" ،حماسن االصطالح".158،
( )3ابن حجر" ،النكت".501-500 :1،
( )4وهو املطبوع املتداول بتحقيق شيخنا مصطفى مسلم.
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ِّ
وجلُّها موجودة يف
أيب حامت رغم روايته الكثرية ملروّيت عبدالرزاق التفسريية من طريق الط ْهراينُ ،
تفسري عبدالرزاق ،إال أنين مل أعثر على أنه روى كتاب «تفسري عبدالرزاق» عن ِّ
الط ْهراين أو أنه
الطهراين كامالً ،وال يبعد أن يكون ِّ
ِّ
الطهراين كتب إليه جبميع التفسري ،واخلالصة أن
مسعه من ْ
لطهراين ،وجل مروّيت ِّ
ِّ
الط ْهراين عن
تفسري ابن أيب حامت من أهم مظان تفسري عبدالرزاق من رواية ا ْ
عبد الرزاق يف تفسري ابن أيب حامت هو من أقوال الصحابة والتابعني ،وهللا أعلم.
وأما الرواة األربعة الذين رووا عن ِّ
الط ْهراين تفسري عبد الرزاق ،فهم:
الرْملِّي (ت333ه ) ،ومن طريقه رواه مكي بن أيب
-1أبو بكر أمحد بن عمر بن جابر َّ
()1
طالب ،والقاضي عيا ،،وابن خري اإلشبيلي .
الس ْمعاين(.)2
-2داود بن أمحد بن سليمان بن َّ
الربِّيع العسقالين ،ومن طريقه رواه َّ
()3
-3أبو احلسن علي بن العباس بن أيب عيا الغ ِّزي ،ومن طريقه رواه البط ْلي ْوسي ،
ومن طريقه ابن خري اإلشبيلي(.)4
َّضر اهلرِّوي (ت330ه ) ،ورواه من
-4أبو عبد هللا حممد بن يوسف بن بشر بن الن ْ
طريقه ابن عساكر ،وابن حجر(.)5
وهل ختتلف نسخة ِّ
الط ْهراين عن نسخة سلمة بن شبيب؟ ،هذا األمر حباجة إىل دراسة،
وأشرت يف املبحث األول إىل أين قارنت مثانني رواية من مروّيت ِّ
الطهراين عن عبد الرزاق يف
تفسري ابن أيب حامت بتلك الرواّيت من رواية سلمة بن شبيب يف املطبوع من تفسري عبد الرزاق،
فرأيت حنو سبعني منها موجودة يف التفسري أبسانيدها وألفاظها ،والرواّيت اليت مل أجدها يف
التفسري املطبوع حمل نظر وحبث ودراسة ،هل هي من تفسري عبد الرزاق أو من كتبه األخرى،
فإن كانت من تفسري عبد الرزاق فتدل على أن تفسري عبد الرزاق برواية ِّ
الط ْهراين فيه رواّيت ال
توجد يف رواية سلمة بن شبيب ،فاألمر كما ذكرت حباجة إىل دراسة وتتبع ،وهللا أعلم.
( )1ينظر :ابن خري" ،فهرسة ابن خري" ،87،و"الغنية ..فهرست شيوخ القاضي عيا.179،"،
( )2السمعاين" ،املنتخب من شيوخ السمعاين".1217 :2،
( )3ابن الفرضي" ،اتريخ علماء األندلس".216 :2،
(" )4فهرسة ابن خري اإلشبيلي".87،
( )5ابن حجر" ،املعجم املفهرس".108،
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اخلامتة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد ،ففي
ختام هذا التطواف يف ترمجة أيب عبدهللا حممد بن محاد ِّ
الط ْهراين أذكر هنا أهم ما توصلت
إليه من النتائج:
الطهراين الرازيِّ ،
ِّ
وط ْهران قرية من قرى
( )1هو احملدث احلافظ أبو عبدهللا حممد بن محاد ْ
الري ،وهي اآلن عاصمة إيرانُ .ولد على وجه التقريب بني سنيت  186إىل 190
من اهلجرة ،وتويف يف شهر ربيع اآلخر سنة  271وله نيف ومثانون سنة.
( )2اتفق املتقدمون على توثيقه ،وتكلم فيه بعض املتأخرين ،وما ُوِّجه إليه من اجلرح
وو ِّصف ابلتدليس ،وذُكِّر ضمن من مسع
ثالثة أمور :قيل بعدم االحتجاج حبديثهُ ،
من عبدالرزاق بعد اختالطه.
( )3حكم عبد احلق اإلشبيلي بعدم االحتجاج حبديث ِّ
الطهراين ،والقرائن تدل على أنه
أراد حديثًا بعينه ال مجيع أحاديثه.
( )4أشار ابن حزم ،والذهيب ،وابن حجر إىل تدليس ِّ
الط ْهراين ،والراجح أهنم أرادوا
حديث و ٍ
ٍ
احد ،والتدليس املشار إليه هو تدليس الصيغ ،وال ميكن اجلزم
التدليس يف
بنسبة التدليس إىل ِّ
الط ْهراين ،فاحتمال وقوع التدليس ممن فوقه ابق.
(ِّ )5
الطهراين ممن مسع من عبد الرزاق بعد االختالط ،والراجح أن اختالط عبدالرزاق
ليس مؤث را فيما مسعه ِّ
الطهراين من كتب عبدالرزاق السيما تفسريه ،أما مروّيته
ً
األخرى يف غري التفسري فينبغي التأكد واالحتياط فيها ،ومقارنتها مبروّيت غريه من
أصحاب عبد الرزاق.
( )6كان اإلمام أبو عبدهللا ِّ
الط ْهراين كثري الرحلة يف طلب احلديث ،رحل إىل بغداد،
والشام ،ومصر ،واحلرمني ،وقزوين.
(ِّ )7
للط ْهراين شيوخ كثريون ،عثرت على  19منهم ،أبرزهم عبدالرزاق بن مهام
وج ُّل مروّيته عنه.
الصنعاين ،وهو من املختصني بهُ ،
( )8روى عن ِّ
الط ْهراين الكثريون ،عثرت على حنو مخسني منهم ،أبرزهم ابن ماجه ،وأبو
حامت الرازي ،وابنه ،وأبو بكر ابن أيب الدنيا ،وأبو عوانة اإلسفرائيين.
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( )9أكثر الشيوخ الذين روى عنهم ِّ
الط ْهراين عبدالرزاق بن مهام الصنعاين ،وأكثر
تالمذته رواية عنه عبدالرمحن بن أيب حامت الرازي.
( )10تفرد ِّ
الط ْهراين -حسب حبثي واطالعي -برواية بعض املسائل املتعلقة بعلوم
احلديث وأحوال الرجال عن التابعني وأتباعهم.
( )11كانت للطهراين أجزاء حديثية ،وقد تبني يل من خالل مروّيته املبعثرة يف طيات
الكتب أن هذه األجزاء تشمل األحاديث املرفوعة واملوقوفة وأقوال التابعني واتبعيهم.
الطهراين صحيفة وهب بن منبه ،رواها بسند و ٍ
ِّ
احد :عن إمساعيل بن
ْ
( )12من مروّيت ْ
عبدالكرمي الصنعاين ،عن ِّ
عمه عبدالصمد بن م ْع ِّقل ،عن وهب بن منبه ،وهذا
السند أقل أحواله التحسني.
الطهراين أقوال عكرمة ومروّيته التفسريية ،رواها بسند و ٍ
ِّ
احد :عن
( )13من مروّيت ْ
حفص بن عمر العدين ،عن احلكم بن أابن ،عن عكرمة ،وغالبها أقوال عكرمة،
أيضا ،وهذا السند مع ما فيه من ضعف ،إال أنه يؤخذ بعني
وفيها عن ابن عباس ً
شديدا يوجب طرح مثل تلك املروّيت التفسريية.
االعتبار ،ألن ضعفه ليس ً
الطهراين أحد الراويني لتفسري عبدالرزاق ،ورواه عن ِّ
ِّ
الط ْهراين أربعة من
( )14أبو عبد هللا ْ
الرواة كلهم شاميون ،وانتشرت رواية ِّ
الط ْهراين لتفسري عبد الرزاق ،فرواه من طريقه
مكي بن أيب طالب ،والقاضي عيا ،،وأبو سعد السمعاين،
ابن أيب حامت الرازي ،و ُّ
وابن خري اإلشبيلي ،وابن عساكر ،وابن حجر ،وغريهم.
( )15من أهم مظان تفسري عبد الرزاق وكذلك أقوال عكرمة ومروّيته التفسريية من
رواية ِّ
الط ْهراين ،هو تفسري اإلمام ابن أيب حامت الرازي.

وأما التوصيات :فأوصي إخواين الباحثني أبمور:
ّ
( )1االعتناء بعلمائنا املغمورين ،وعقد دراسات مفصلة عن أحواهلم ومروّيهتم،
والكشف عن تراثهم احملجوب.
( )2مقارنة مروّيت ِّ
الطهراين عن عبد الرزاق يف غري التفسري مبروّيت غريه من أصحاب
عبدالرزاق.
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( )3مقارنة مروّيت حفص بن عمر العدين ،عن احلكم بن أابن ،عن عكرمة مبروّيت
غريه من تالميذ عكرمة ،واحلكم.
( )4دراسة مساع وهب بن منبه من جابر بن عبد هللا ،ومجع أحاديثه.
( )5مقارنة أحاديث إمساعيل بن عبد الكرمي الصنعاين عن عمه ،أبحاديث الرواة
اآلخرين عنه.
( )6مقارنة رواية ِّ
الط ْهراين لتفسري عبدالرزاق برواية سلمة بن شبيب ،واستخراج ما تفرد
به ِّ
الطهراين من املروّيت التفسريية من طريق عبدالرزاق اليت ال توجد يف تفسري عبد
الرزاق.
هذا ،وصلى هللا على سيدان ونبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،واحلمد هلل رب
العاملني.
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املصادر واملراجع:
ابن األثري :عز الدين (ت630ه )" ،اللباب يف هتذيب األنساب"( .د.ط ،مكتبة املثىن
ببغداد).
أمحد بن حنبل(ت241ه )" ،املسند" ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ومجاعة( .ط ،1مؤسسة
الرسالة ببريوت1416،ه 1995/م).
أمحد بن حنبل" ،العلل ومعرفة الرجال عن أمحد بن حنبل برواية املُّروذي" ،حتقيق :وصي هللا
عباس( ،ط ،1الدار السلفية ببومباي ،اهلند1408،ه 1988/م).
"مسائل اإلمام أمحد رواية ابن هانئ" ،حتقيق :زهري الشاويش( .د.ط ،املكتب اإلسالمي،
بريوت).
اإلشبيلي ،عبداحلق (ت581ه )" ،األحكام الوسطى" ،حتقيق :محدي السلفي وصبحي
السامرائي( .ط ،1مكتبة الرشد ابلرّي1416،،ه 1995/م).
األصبهاين :أبو القاسم التيمي (ت535ه )" ،سري السلف الصاحلني" ،حتقيق :كرم بن
حلمي( .د.ط ،دار الراية ،الرّي.)،
البخاري(ت256ه )" ،اجلامع الصحيح" ،ترقيم حممد زهري الناصر( .ط ،1دار طوق
النجاة1422،ه ).
البيهقي(ت458ه )" ،السنن الكبري" ،حتقيق :عبدهللا الرتكي( .ط ،1مركز هجر للبحوث
والدراسات العربية واإلسالمية ابلقاهرة1432،ه 2011/م).
الرتمذي (ت279ه )" ،اجلامع الكبري" ،حتقيق :شعيب األرنؤوط( .ط ،1دار الرسالة العاملية
بدمشق وبريوت1430،ه 2009/م).
ابن مجيع(ت402ه )" ،معجم الشيوخ" ،حتقيق :عمر تدمري( .ط ،1مؤسسة الرسالة،
بريوت1405 ،ه ).
ابن أيب حامت (ت327ه )" ،تفسري القرآن العظيم" ،حتقيق :أسعد الطيب( .ط ،1مكتبة نزار
الباز مبكة املكرمة1417،ه 1997/م).
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ابن أيب حامت(ت327ه )" ،اجلرح والتعديل"( .ط ،1طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية
حبيدر آابد الدكن ،اهلند ،مصورة دار إحياء الرتاث العريب ببريوت).
احلاكم النيسابوري(ت405ه )" ،معرفة علوم احلديث" ،حتقيق :أمحد بن فارس سلوم( .ط،1
دار ابن حزم ببريوت1424 ،ه 2003/م).
ابن حبان(ت354ه )" ،صحيح ابن حبان(برتتيب ابن بلبان)" ،حتقيق :شعيب األرنؤوط.
(ط ،2مؤسسة الرسالة ببريوت1414،ه 1993/م).
ابن حبان(ت354ه )" ،اجملروحني من احملدثني" ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد( .ط ،1دار
الوعي حبلب ،سورّي1396،ه ).
ابن حبان(ت354ه )" ،الثقات"( .ط ،1مصورة مؤسسة الكتب الثقافية ،عن طبعة دائرة
املعارف العثمانية حبيدر آابد الدكن ،هند1393،ه 1973/م).
ابن حجر العسقالين(ت852ه )" ،تقريب التهذيب" ،حتقيق :حممد عوامة( .ط ،4دار
الرشيد حبلب ،سورّي1418،ه 1997/م).
ابن حجر العسقالين(ت852ه )" ،هتذيب التهذيب"( .ط ،1مطبعة دائرة املعارف النظامية
ابهلند1326 ،ه ).
ابن حجر(ت852ه )" ،طبقات املدلسني" ،حتقيق :عاصم القريويت( .ط ،1مكتبة املنار
بعمان ،األردن1403،ه 1983/م).
ابن حجر العسقالين(ت852ه )" ،املعجم املفهرس" ،حتقيق :حممد شكور املياديين( .ط،1
مؤسسة الرسالة ببريوت1418،ه 1998/م).
ابن حجر العسقالين(ت852ه )" ،النكت على كتاب ابن الصالح" ،حتقيق :ربيع املدخلي.
(ط ،2دار الراية ابلرّي1415،،ه 1994/م).
ابن حزم(ت456ه )" ،احمللى" ،حتقيق :أمحد شاكر( .ط ،1إدارة الطباعة املنريية
مبصر1347،ه 1926(/م).
احلنائي :أبو القاسم احلسني بن حممد الدمشقي(ت459ه )" ،احلنائيات" = فوائد ،ختريج:
النخشيب ،حتقيق :خالد أبو النجا( .ط ،1أضواء السلف،
الرّي1428،،ه 2007/م).
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ابن خزمية(ت311ه )" ،الصحيح" ،حتقيق :ماهر الفحل( .ط ،1دار امليمان
ابلرّي1430،،ه 2009/م).
اخلطيب البغدادي(ت463ه )" ،الكفاية" ،حتقيق :ماهر الفحل( .ط ،1دار ابن اجلوزي،
الدمام1432،ه ).
اخلطيب البغدادي (ت463ه )" ،اتريخ بغداد" ،حتقيق :بشار معروف( .ط ،1دار الغرب
اإلسالمي ببريوت1422،ه 2001/م).
اخلطيب البغدادي(ت463ه )" ،اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع" ،حتقيق :حممود
الطحان( .مكتبة املعارف ابلرّي1403،،ه 1983/م).
ابن خري اإلشبيلي(ت575ه )" ،فهرسة ابن خري" ،حتقيق :بشار عواد( .ط ،1دار الغرب
اإلسالمي ،تونس2009،م).
الدار قطين (ت385ه )" ،العلل" ،حتقيق :حمفوظ الرمحن السلفي( .ط ،1دار طيبة
ابلرّي1405،،ه 1985/م).
الدارقطين (ت" ،)385السنن" ،حتقيق :شعيب األرنؤوط( .ط ،1مؤسسة الرسالة
ببريوت1424،ه 2004/م).
الدارقطين(ت" ،)385املؤتلف واملختلف" ،حتقيق :موفق عبدالقادر( .ط ،1دار الغرب
اإلسالمي ببريوت1406،ه 1986/م).
أبو داود ِّ
الس ِّج ْستاين (ت275ه )" ،السنن" ،حتقيق :شعيب األرنؤوط( .دار الرسالة العاملية
بدمشق وبريوت1430 ،ه 2009/م).
ابن دقيق العيد(ت702ه )" ،االقرتاح يف بيان االصطالح" ،حتقيق :قحطان الدوري( .ط،1
دار العلوم بعمان ،األردن1427،ه 2007/م).
ابن أيب الدنيا(ت281ه )" ،من عا بعد املوت" ،حتقيق :حممد حسام بيضون( .ط،1
مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت1413 ،ه ).
ابن أيب الدنيا(ت281ه )" ،األمر ابملعروف والنهي عن املنكر" ،حتقيق :صالح الشالحي.
(ط ،1مكتبة الغرابء األثرية ،السعودية1418،ه 1997/م).
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الذهيب(ت748ه )" ،اتريخ اإلسالم" ،حتقيق :بشار عواد( .ط ،1دار الغرب اإلسالمي
ببريوت2003 ،م).
الذهيب(ت748ه )" ،تذكرة احلفاظ"( .ط ،2مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية حبيدر آابد
الدكن ،اهلند1333،ه 1912/م).
الذهيب(ت748ه )" ،سري أعالم النبالء" ،حتقيق :شعيب األرنؤوط( .ط ،1مؤسسة الرسالة
ببريوت1417 ،ه 1996/م).
الذهيب(ت748ه )" ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال" ،حتقيق :عرقسوسي( .ط ،1مؤسسة
الرسالة ببريوت1430،ه 2009/م).
الرافعي :أبو القاسم (ت623ه )" ،التدوين يف أخبار قزوين" ،حتقيق :عزيز هللا العطاردي.
(دار الكتب العلمية ببريوت1408،ه 1987/م).
ا َّلرام ُه ْرُمزي (ت360ه )" ،احملدث الفاصل" ،حتقيق :حممد عجاج اخلطيب( .ط ،2دار
الفكر ببريوت1404،ه 1984/م).
ابن زبر(ت379ه )" ،اتريخ مولد العلماء ووفياهتم" ،حتقيق :عبدهللا احلمد( .ط ،1دار
العاصمة ،الرّي1410،،ه ).
الزبيدي (ت1205ه )" ،اتج العروس من جواهر القاموس" ،حتقيق :عبدالستار فراج
َّ
وآخرين( .ط ،2وزارة اإلرشاد ابلكويت1385،ه 1965/م).
أبو زرعة الدمشقي(ت281ه )" ،التاريخ" ،رواية :أيب امليمون بن راشد ،حتقيق :شكر هللا
القوجاين( .د.ط ،جممع اللغة العربية ،دمشق).
أبو زرعة العراقي(ت826ه )" ،حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل" ،حتقيق :عبدهللا نوارة.
(ط ،1مكتبة الرشد ابلرّي1419،،ه 1999/م).
السلفي :أبو طاهر (ت576ه )" ،معجم السفر" ،حتقيق :عبدهللا البارودي( .املكتبة
التجارية ،مكة املكرمة).
السمعاين :أبو سعد (ت562ه )" ،املنتخب من معجم شيوخ السمعاين" ،حتقيق :موفق
عبدالقادر( .ط ،1دار عامل الكتب ،الرّي1417،،ه 1996/م).
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أبو سعد السمعاين(ت562ه )" ،األنساب" ،حتقيق :عبدالرمحن املعلمي( .ط ،1جملس دائرة
املعارف العثمانية حبيدر آابد الدكن ،اهلند1382،ه 1962/م).
ابن شاهني(ت385ه )" ،اتريخ أمساء الثقات" ،حتقيق :صبحي السامرائي( .ط ،1الدار
السلفية ،الكويت1404،ه 1984/م).
األصب ه ِّاين(ت360ه )" ،أخالق النيب وآدابه" ،حتقيق :صاحل الونيان( .ط ،1دار
أبو الشيخ ْ
املسلم ابلرّي1418،،ه 1998/م).
أبو الشيخ (ت360ه )" ،التوبيخ والتنبيه" ،حتقيق :جمدي السيد إبراهيم( .مكتبة الفرقان،
القاهرة).
ابن طاهر املقدسي(ت507ه )" ،األنساب املتفقة يف اخلط املتماثله يف النقط والضبط"،
حتقيق :ي.يونج( .طبعة ليدن ،بريل1282،ه 1865/م).
الطرباين(ت360ه )" ،املعجم األوسط" ،حتقيق :طارق عو ،هللا وعبداحملسن احلسيين.
(ط ،1دار احلرمني ابلقاهرة1415،ه 1995/م).
الطرباين(ت360ه )" ،املعجم الصغري" ،حتقيق :حممد شكور أمرير( .ط ،1املكتب اإلسالمي
ببريوت1405،ه 1985/م).
الضياء املقدسي(ت643ه )" ،األحاديث املختارة" ،حتقيق :عبدامللك بن دهيش( .ط،4
دار خضر ببريوت1421،ه 2001/م).
العِّ ْجلي(ت261ه )" ،معرفة الثقات" ،حتقيق :عبدالعليم البستوي( .ط ،1مكتبة الدار
ابملدينة املنورة1405،ه 1985/م).
ابن ع ِّدي(ت365ه )" ،الكامل يف ضعفاء الرجال" ،حتقيق :مازن السرساوي( .ط ،1مكتبة
الرشد ابلرّي.)،
عبدالرزاق بن اهلمام (ت211ه )" ،التفسري" ،حتقيق :حممود عبده( .ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت1419،ه ).
عبدالرزاق الصنعاين(ت211ه )" ،املصنف" ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي( .ط،2
املكتب اإلسالمي ببريوت1403،ه 1982/م).
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العراقي :زين الدين (ت806ه )" ،شرح التبصرة والتذكرة" ،حتقيق :ماهر الفحل وعبداللطيف
اهلميم( .ط ،1دار الكتب العلمية ببريوت1423،ه 2002/م).
ابن عساكر(ت571ه )" ،معجم الشيوخ" ،حتقيق :وفاء تقي الدين( .ط ،1دار البشائر
دمشق1421 ،ه 2000/م).
ابن عساكر (ت571ه )" ،اتريخ مدينة دمشق" ،حتقيق :علي شريي( .ط ،1دار الفكر
ببريوت1415،ه 1995/م).
العسكري(ت382ه )" ،تصحيفات احملدثني" ،حتقيق :حممود مرية( .ط ،1املطبعة العربية
احلديثة ،القاهرة1402،ه ).
العقيلي(ت322ه )" ،الضعفاء" ،حتقيق :عبداملعطي قلعجي( .ط ،2دار الكتب العلمية
ببريوت1418،ه 1998/م).
أبو عوانة(ت316ه )" ،املستخرج" ،حتقيق :فريق من الباحثني( .ط ،1عمادة البحث
العلمي ،اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة1435،ه 2014/م).
ابن الفرضي(ت403ه )" ،اتريخ علماء األندلس" ،اعتناء السيد عزت العطار( .ط ،2مكتبة
اخلاْني ،القاهرة1408،ه 1988/م).
الفسوي(ت277ه )" ،املعرفة والتاريخ" ،حتقيق :أكرم ضياء العمري( .ط ،2مؤسسة الرسالة
بريوت1401،ه 1981/م).
الف ْريوزآابدي(ت817ه )" ،القاموس احمليط"( .ط ،3مصورة اهليئة املصرية العامة للكتاب عن
الطبعة الثالثة للمطبعة األمريية1301 ،ه 1880/م).
القاضي عيا( ،ت544ه )" ،الغنية" ،حتقيق :ماهر زهري جرار( .ط ،1دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت1402،ه 1982/م).
القزويين(ت682ه )" :آاثر البالد وأخبار العباد"( .د.ط ،دار صادر ،بريوت).
ابن القطان الفاسي(ت628ه )" ،بيان الوهم واإليهام" ،حتقيق :احلسني آيت سعيد( .ط،1
دار طيبة ابلرّي1418،،ه 1997/م).
ابن كثري(ت774ه )" ،اختصار علوم احلديث" ،حتقيق :ماهر الفحل( .ط ،1دار امليمان
ابلرّي1434،،ه 2013/م).
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