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تْثٔق الرّاٗ يف حاالت خمصْص٘ عيد اإلماو أمحد بً حيبل
ّأثرِ يف احلكه عل ٙمرّٓاتَه
أ.د .عبد العسٓس الكبٔصٕ*
تاريخ قبول البحث9292/02/96 :م

تاريخ وصول البحث9292/6/92 :م

ملخص

يتشاول هذا البحث مدألة تؾثيق الراوؼ الزعيف في حاالت معيشة ،وهيئاات مخرؾةاة ،وأثار ذلاػ

فااي الح ااؼ ،ميااد ،وتحتياات مرتجتااد ،ودر ااة أحاديثاد ،والتسييااز نيش ااا ،شاات ا مااام أحساات نااؽ حشجااذ ،وذلااػ مااؽ
خالل استقراء أقؾالد ،وتتبع أح امد في مرشفاتد الحتيثية السختمفة التي تعت مؽ أقاتم السراادر فاي العماذ

والر ااال ،ومر عااا رًيد ااج لسااؽ اااء بعاات  ،وس ا االت تالميااذ لااد ،والسرااشفات التااي اسااتقم

بجسااع أقؾالااد،

السحتثيؽ والشقاد.
وتحميم ا ،واستخالص الشتاًج مش ا ،وإنراز متلؾالت ا ،ومقارنة ذلػ بسا ،شت غير مؽ
ّ
الكمسات السفتاحية الجالة :الجرح والتعتيذ -التؾثيق الشدجي – مشاهج الشقت.

Documenting the narrators in specific cases according
to Imam Ahmad bin Hanbal and its impact on
the judgment on their narrations
Abstract
This research deals with an important issue of the order to talk that should be cared
for by the science issues, and singled out the classification, so as to need it in the
shootout between the narrator, conversations, and reveals the teacher chairman of the
monetary approach landmarks when Imam Jalil of the imams of the wound and the
amendment, is in documenting the narrator weak in certain cases, the bodies specific,
and its impact on his sentence, and to identify his rank, and the degree of his speeches,
and to distinguish them, and through the extrapolation of his words, and keep track of
its provisions in the various Alhdithip his works.

املقدم٘.

الحست هلل رب العالسيؽ ،وأفزذ الرالة ،وأتؼ التدميؼ ،مى سيتنا دمحم ،و،مى آلد وةحبد أ سعيؽ ،أما بعت:
فتتشاول هذ التراسة مدألة م سة مؽ مداًذ الشقت الحتيثي التي تقؾم ،مى إنراز ؾانب التؾثياق والتعاتيذ فاي الارواة

الزعفاء الذيؽ وثّقؾا في هيئات معيشة ،وحاالت مخرؾةة ،وذلػ مؽ خالل تتبع أقاؾال ل،لما جؼ مياذ ماؽ أ،االم السحاتثيؽ،

وإمااام مجاارز مااؽ الشقاااد السعتجاار ؽ -وهااؾ ا مااام أحساات نااؽ حشجااذ -واسااتقراء أح امااد فااي حتبااد الحتيثيااة السختمفااة ،وتحميم ااا،

واستخالص الشتاًج مش ا ،والكذف ،ؽ مش جيتد في تؾثيق الارواة تؾثيقااج نداجياج ومقياتاج ،ومقارناة ذلاػ بساا ،شات غيار ماؽ األًساة
الستقتميؽ والستأخر ؽ.

* أستاذ ،امعة ا مارات العربية الستحتة.
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اتاء ،وذلااػ مااؽ خااالل التعر ااف بسف ااؾم التؾثيااق الشدااجي ،وأهسيتااد ،وفؾاًاات
وُعشااى هااذا البحااث بالت ارسااة الشغر ااة انتا ج
معرفتد ،والؾقؾف ،ميد ،والؾساًذ التاي تا دؼ إلاى تماػ السعرفاة ،وإتباا ذلاػ بالت ارساة التظجيكياة التاي تقاؾم ،ماى االساتقراء
والتتبع لمرواة الذيؽ وثّق ؼ ا مام أحست تؾثيقاج ندجياج في حاالت مخرؾةة ماؽ خاالل حتباد الحتيثياة السختمفاة حالعماذ ،والدا االت،
وبيان مش جيتد في ذلػ التؾثيق ،والكذف ،ؽ األلفاظ ،والريغ التي استختم ا ،وأثر ذلػ في الح ؼ ،مى رواة األحاديث،

وتحتيت مراتج ؼ ،ودر ة أحاديث ؼ.
أٍداف البحح.

 -1التشجيد ،مى أهسية اال،تشاء بالتؾثيق الشدجي الذؼ يقاؾم ،ماى تؾثياق الاراوؼ فاي حالاة معيشاة وهيئاة مخرؾةاة ،ومعرفاة
ذلػ ،شت الح ؼ ،مى أحاديثد ،وترحيح ما يقع فيد بعض الستأخر ؽ والسعاةر ؽ مؽ السذتغميؽ بالحتيث فاي ح س اؼ

ااء ،مااى إطالقااات الدااابقيؽ ،و،ااتم تشااج ؼ لسشاساابة
،مااى الاراوؼ السؾثااق ندااجياج بالثقااة السظمقااة ،أو الزااعف السظمااق ،نشا ج
القاؾل أو الحالااة التاي ُوفثّااق في اا ذلااػ الاراوؼ أو ض ّاعف ،مسااا يترتاب ،مااى ذلااػ تراحيح حااتيث ضاعيف أحيانااج ،أو تزااعيف
حتيث ةحيح أحياناج أخرػ.

 -2ا سا ام فااي إثاراء الس تبااة الحتيثيااة نبحااث ي ذااف ،ااؽ بعااض مالمااح السااش ج مااام مااؽ أًسااة الجاارح والتعااتيذ ،وذلااػ مااؽ
خالل التعرف بسرظمح حتيثي ،لؼ يمق نريبد مؽ التراسة والجيان، ،مى الرغؼ مؽ أهسيتد فاي الكذاف ،اؽ م ارتاب رواة
األحاديث ،والؾقؾف ،مى ألفاعد ،ووساًذ معرفتد.
 -3الكذف ،ؽ الرواة الذيؽ وثّق ؼ ا مام أحست في حتبد السختمفاة فاي حااالت معيشاة وهيئاات مخرؾةاة ،وبياان الرايغ التاي
استختم ا في ذلػ ،وتؾ يد أح امد في ذلػ.

 -4إنراز انب مؽ ؾانب السش ج الشقاتؼ ،شات ا ماام أحسات ناؽ حشجاذ ،وبياان طرقتاد فاي تؾثياق الارواة تؾثيقااج نداجياج ،ود ارساتد
التقيقة الكاممة ألحؾال الراوؼ ،والتسييز نيش ا.

ميَجٔ٘ البحح.
ولتحقيق األهتاف السر ؾة مؽ هذا البحث ،فقت سمك فيد السش ج االستقراًي والتحميمي الشقتؼ وفق الخظؾات اآلتية:
 -1دراسة تس يتية في نيان مف ؾم التؾثيق الشدجي ،وأهسية معرفتد ،ووساًذ تمػ السعرفة.
 -2استقراااء الاارواة الااذيؽ وثق ااؼ ا مااام أحساات فااي حاااالت معيشااة وهيئااات مخرؾةااة ،و سع ااؼ مااؽ خااالل تتاابع ؼ فااي
كتباد الحتيثيااة السختمفااة ،واالقترااار ،مااى ذحار نساااذج مااش ؼ ،وا شااارة إلااى بقيات ؼ فااي ال ااامش؛ وذلااػ نغا اجر لظجيعااة
البحؾث ،ومحتودية ،تد ةفحات ا ،وشروط نذرها في السجالت السح سة.

 -3ترشيف ه الء الرواة في مجسؾ،ات مشفرمة ،مى حدب اشتراك ؼ في السشاسابة أو الؾةاف الاذؼ يجسع اؼ ،ماي ؼ ،والرايغة
التي تذسم ؼ.
 -4نيان مش جية ا مام أحست في تؾثيق ه الء الرواة ،والكذف ،ؽ األلفااظ والرايغ التاي اساتعسم ا فاي أح اماد تماػ ،والسشاسابات
التي قيم

في ا.
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خط٘ البحح.
اقتز

طجيعة البحث أن يذتسذ ،مى مقتمة وتس يت وخسدة مباحث وخاتسة وذلػ ،مى الشحؾ اآلتي:

السحتثيؽ نجيان ندجية الزبط في الح ؼ ،مي ؼ.
تسييج :في نيان مف ؾم التؾثيق الشدجي ،وأهسية معرفة مراتب الراوة ،و،شاية
ّ
السبحث األول :تؾثيق الراوؼ في روايتد ،ؽ بعض شيؾخد.
حتث مؽ حتابد دون حفغد.
السبحث الثاني :تؾثيق الراوؼ إذا ّ
معيؽ مؽ األحاديث.
السبحث الثالث :تؾثيق الراوؼ في نؾ ّ

معيؽ دون غير مؽ الجمتان.
السبحث الخابع :تؾثيق الراوؼ في نمت ّ
معيؽ دون غير مؽ األزمان.
السبحث الخامذ :تؾثيق الراوؼ في زمؽ ّ
،مى أهؼ الشتاًج التي تؾةم

أما الخاتسة ،فقت اشتسم
وّ

إلي ا.

الدراشات الصابق٘.

لؼ أقف ،مى دراسة مداتقمة – فاي حاتود ،مسايّ -نيشا

مش جياة ا ماام أحسات ناؽ حشجاذ فاي حتباد الحتيثياة السختمفاة

في هذا الباب ،وحذف

لشا ،ؽ أح امد ،مى الرواة السؾثقيؽ ندجياج والؾقؾف ،مى السشاسبة التي أةتر في ا ذلػ التؾثيق.

إمام معيؽ ،أو تشاول

مش ج إمام مؽ أًسة الحتيث سؾػ ا مام أحست -رحسد هللا تعالى ،-ومؽ تمػ التراسات والبحؾث:

وقت وقف

،ماى بعاض الت ارساات والبحاؾث التاي تشاولا

مداألة التؾثياق أو التجار ح الشداجي ماؽ غيار حرار بساش ج

 -1الرواة الزعفاء السؾثقؾن ندجياج ومش ج الراو ة ،ش ؼ في الكتب الدتة لمتحتؾر دمحم الحؾرؼ ،أطروحة دحتؾ ار في قداؼ
أةؾل التيؽ ب مية الذر عة في امعة اليرمؾك األردنية.

 -2ألفاااظ السفاضاامة فااي الجاارح والتعااتيذ لمااتحتؾر دمحم ،ياات محسااؾد الراااحب ،بحااث مشذااؾر فااي مجمااة حميااة الذاارعة والقااانؾن
بالجامعة األردنية.

 -3التجاار ح الشدااجي فااي بعااض األم شااة دون بعااض مسااؽ خا ّارج ل ااؼ البخااارؼ فااي ةااحيحد ،بحااث تقااتم بااد الااتحتؾرة زحر ااة
نش أحست دمحم غمفان لمسذارحة في م تسر االنترار لمرحيحيؽ في الجامعة األردنية 15-14 ،يؾليؾ 2212م.
حدّد البحح.

الرواة الذيؽ وثّق ؼ ا مام أحست نؽ حشجذ تؾثيقاج ندجياج في حاالت معيشة وهيئات مخرؾةة في الكتب اآلتية:

 -1العمذ ومعرفة الر ال نرواية انشد ،جت هللا.
 -2س االت السروذؼ لإلمام أحست.
 -3س االت ةالح نؽ أحست لإلمام أحست.
 -4س االت السيسؾني لإلمام أحست.

 -5س االت أني الدجدتاني لإلمام أحست نؽ حشجذ.
 -6س االت أني ب ر أحست نؽ دمحم األثرم لإلمام أحست نؽ حشجذ.
 -7مرو ات األثرم ،ؽ ا مام أحست نؽ حشجذ في غير حتابد الد االت ،سع دمحم نؽ ،مي األزهرؼ.
اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراشات اإلشالمٔ٘ ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٔٗ
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 -8مداًذ ا مام أحست نؽ حشجذ رواية إسحاق نؽ إنراليؼ نؽ هانئ الشيدانؾرؼ.
 -9بحر التم فيسؽ تكمؼ فيد ا مام أحست بستح أو ذم ،النؽ ،جت ال ادؼ.
 -12السشتخب مؽ العمذ لمخالل النؽ قتامة السقتسي.

ار ياج السؾلى  أن يعرؼ القمؼ مؽ الزلذ ،والشفس مؽ ال ؾػّ ،إند سسيع مجيب.
وآخر د،ؾانا أن الحست هلل رب العالسيؽ.
متَٔد:

يف بٔاٌ مفَْو التْثٔق اليصيب ّأٍنٔ٘ معرف٘ مراتب الراّّٗ ،عيآ٘ احملدّثني
ببٔاٌ ىصبٔ٘ الضبط يف احلكه علَٔه.
التهثيق الشدبي لغةً:

أ)

فب ا
اق ثلافنا َ ُم مح لكا َاؼ لوأ ملوثلمقتُا ُاد ل لعمتُا ُاد لوفثيقااج .
الزا ّفاؼ لوثلا لقا جة لقا فاؾ لؼ لوثللجا ل لف ُ ا لاؾ لوفثيا َ
()2
الؾثيلق لةق .
ل

اق ا
الذااي ُء
التهثيققق لغققة :ا ح ااام مااأخؾذ مااؽق لوثُا ل
م
أخ لذ
استل مؾثل لق مشد :ل
الؾفثيق ُة في األلمر م
إحكامدق ،قو م
قو ل
()3
الؾفثيقاة
والهثيقة :بفتح الؾاو والقاف وحدر الثاء سع وثاًق ،مؽ وثق -بزؼ الثاء -الذايء :ثجا وقاؾؼ وةاار مح سااجق  .و ل
ا ح امق(.)4
()1

قال انؽ مشغؾر :الثقة :مرتر قؾلػ وفثق بد فيثق ،بالكدر في سا ،وثاقة و ثقة اًتسشاد  ...ووثقا

ثقةق( )5والسؾاثقة :السعاهتة(.)6

فالنااج إذا قما

إناد

ج
لسعان حثيرة مش ا :االًتسان ،والذت ،وا ح ام ،والع ت.
ومسا تقتم يتجيؽ لشا أن التؾثيق في المغة يأتي

ف
لمر ُملقيَات بغير مرتبط بد؛  ،دد ُمظلمق.
وأما لفع
ندجي :ف ؾ اسؼ مشدؾب إلى ن مدلبة ،وهؾ أ َ
ّ
قال الجر اني :الشدبة إيقا التعمق نيؽ الذيئيؽ(.)7
ب)

التهثيق الشدبي اصطالحاً:
لؼ تتعرض حتب الدابقيؽ لجيان مرظمح التؾثيق الشدجي ماؽ حياث التأةايذ والتشغيار ،ولكش اا فاضا ب ثيار ماؽ األح اام

الشدجية التي تؾثّق بعض الرواة الزعفاء في حاالت معيشة ،وا،تبارات مخرؾةة.

ومااؽ خااالل اسااتقراء ةااشيع السحااتثيؽ فااي هااذا الباااب يس ااؽ القااؾل إ ّن التؾثيااق الشدااجي هااؾ تؾثيااق ال اراوؼ الزااعيف تؾثيق ااج

مقيتاج بذيء معيؽُ ،يشدب إليد ذلػ التؾثيق ،و رتبط بد مؽ غير إطالق.
زًياج ّ
أن مسا يعيؽ ،مى معرفة العمذ معرفة مراتب الرواة ،والتر يح نيش ؼ ،والجسع نايؽ رواياات ؼ ،ماى
وقت قرر السحتثؾن ّ

أسااس ،مسيااة وقؾا،اات مش جيااة ،والشغاار فااي أةااحاب الاراوؼ واآلخااذيؽ ،شااد ،ودر ااات ؼ فااي الحفااع ،ومااؽ يقا ّاتم مااش ؼ ،شاات
اض
االخااتالف واالضااظراب ،ومااؽ ُ،ا فارف مااش ؼ ب ث ارة مالزمتااد لذاايخد ،ومعرفتااد لحتيثااد ،وتثجتااد فيااد ،ومااؽ هشااا نمحااع حا ّ
انذة الشقاد ،مى ضرورة اال،تشاء نذلػ.

((8

قال انؽ ر ب :قمعرفة مراتب الثقات وتر يح بعز ؼ ،مى بعض ،شت االختالفق .
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أن ي ؾن الشاقت ُم فعالّج حتى ي ؾن مترحاج لس ارتاب الارواة بقؾلاد :قوال يقاؾم باد إال ماؽ مشحاد هللا
واستبعت الحافع العالًي م
ف ساج غاًرا ،واطال،اج حاو اج ،وإدراكاج لسراتب الرواة ومعرفة ثاقبةق(.)9
ولؾ أنعسشا الشغر فاي حتاب الجارح والتعاتيذ لؾ اتنا أن بعاض الارواة الثقاات قات تكماؼ فياد نقااد الحاتيث بداجب روايتاد

،ؽ غير أهذ مؾطشد ،أو في روايتاد ،اؽ بعاض الذايؾخ؛ حساا نجات بعاض الارواة الزاعفاء الاذيؽ وثق اؼ الشقااد فاي نمات دون

آخر أو شيخ بعيشد دون غير ،أو زمان دون زمان ،وه اذا ،وماؽ حانا معرفاة الارواة وماؾاطؽ الزاعف والقاؾة ماؽ أساس ،ماؼ
العمذ ،ود ارسة األسانيت ،والح ؼ ،مى األحادياث ،وفاي ذلاػ يقاؾل اناؽ ر اب :قا،ماؼ ا
أن معرفاة ةاحة الحاتيث وساقسد تحراذ
مؽ و يؽ:

هيؽ ،ا
ألن الثقاات والزاعفاء قات ُدّفوناؾا فاي حثيار ماؽ التراانيف،
الهجو األول :معرفة ر الد وثقت ؼ وضعف ؼ ،ومعرفة هذا ّ
وقت اشت رت بذرح أحؾال ؼ التؾاليف.

والهجقو الثقاني :معرفاة م ارتاب الثقاات ،وتار يح بعزا ؼ ،ماى بعاض ،شات االخاتالف ...وهاذا هاؾ الاذؼ يحراذ ماؽ معرفتاد،
وإتقاند ،وحثرة مسارستد الؾقؾف ،مى دقاًق ،مذ الحتيثق(.)12

أن بعزا ا ؼ أحف ااع
أن در ااة ض اابط ال اارواة تتفاااوت ق ااؾة وضااعفاج م ااؽ راو آلخاار ،و ّ
كسااا ّأن ااد ال خااالف ن اايؽ السحا ّاتثيؽ ف ااي ّ
لألحاديث ،وأثج مؽ بعض ،وهذا يتل ،مى حؾن الزبط أم اجر ندجيأ يتفاوت نتفاوت مقتار ،شاية الرواة بسرو ات ؼ ،ودقة ضبظ ؼ.
وقت ي ؾن حفغ ؼ وضبظ ؼ وإتقان ؼ لسا يرووند مظمقاج يذسذ سيع أحؾال ؼ.

مقيتاج نبعض شيؾخ الراوؼ ،أو نجمت دون آخر ،أو زمؽ دون أزمان أخرػ ،وغير ذلاػ ماؽ
كسا قت ي ؾن ذلػ الزبط ّ

األحؾال السقيتة التي تفيت التؾثيق الشدجي.

وماؽ هشاا نجاات ،شاياة نقاااد الحاتيث نجياان ذلااػ ،والكذاف ،شااد ،وحتاب الجارح والتعااتيذ والعماذ مميئااة بالشسااذج الكثيارة

التي ال حرر ل ا ،والتي تتل ،مى ذلػ اال،تشاء.

وستجت في بحثشا هذا انباج مؽ ذلػ االهتسام ،وتمػ العشاية مؽ خالل مش جية ا مام أحسات -رحساد هللا تعاالى -فاي

تؾثيق الرواة تؾثيقاج ندجياج.

املبحح األّل:

تْثٔق الراّٖ يف رّآتُ عً بعض شْٔخُ.
اا الراحيح ،وماع ذلاػ فقات ي اؾن

قت ي ؾن الاراوؼ ضاعيفاج فاي روايتاد ،غيار ماتقؽ ل اا ،وال يحداؽ أداءهاا ،ماى و
هذا الراوؼ قؾ اج في بعاض شايؾخد ،نغا اجر لظاؾل مالزمتاد ل اؼ ،أو شاتة تحر اد لحاتيث ؼ ،وضابظد وإتقاناد لاد ،في اؾن تؾثيقاد

ندجياج مقيتاج ن الء الذيؾخ دون غيرهؼ ،ومؽ الرواة الذيؽ ّقيت ا مام أحست تؾثيق ؼ ن ذا الؾةف:
ٔ)

إسساعيل بن عياش الحسري:

حيااث وثّااق ا مااام أحساات –رحسااد هللا تعااالى -روايتااد ،ااؽ شاايؾخد الذااامييؽ خاةااة ،وضا ّاعفد فيسااا س اؾاهؼ مااؽ أهااذ
الستيشة ،وغيرهؼ.
فحدؽ روايتد ،ؽ الذاميياؽ .وقال:
وفي ذلػ يقا اؾل السروذؼ :سألتد -يعشي أبا ،جت هللا ،-ؽ إسسا،يذ نؽ عياشّ ،
اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراشات اإلشالمٔ٘ ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٘ٔٗ
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وفي ؼ أحدؽ حاالج مسا روػ ،ؽ الستنييؽ وغيرهؼق(.)11

حتث ،ؽ مذايخ ؼ .قم  :الذاامييؽ؟ قاال :نعاؼ،
وقال أنؾ داود :قوسأل أحست ،ؽ إسسا،يذ نؽ عياش؟ فقال :ما ّ
فأما حتيث غيرهؼ ،شت مشاكيرق(.)12
ولعذ سجب تؾثيق إسسا،يذ نؽ عياش فاي شايؾخد ماؽ أهاذ الذاام حؾناد ماؽ أهاذ الذاام ،وانتداابد إلاي ؼ ،فكاان ذلاػ

سجباج الشاتغالد بحاتيث ؼ ،وطر قااج لترايتاد باد ،فزاالج ،اؽ تاؾافر حتباد وحزاؾرها نايؽ يتياد ،وأماا ساجب تزاعيفد فاي غيارهؼ،

فيعؾد إلى حثرة غمظد في حتيث ؼ حسا ّنيؽ ا مام أحست ،ولعذ ذلػ بدجب ضيا حتباد ،حساا ذحار هاذا يحياى ناؽ معايؽ ،فكاان
يحتث مؽ حفغد ،فؾقع مشد الؾهؼ والتخميط في حتيثد.
ّ

اام أحساات ،مااى ذلااػ التؾثيااق الشدااجي والتقيياات حا َاذ مااؽ :انااؽ السااتيشي ،وانااؽ معاايؽ ،والبخااارؼ ،و،ساارو
وقاات وافااق ا ما ل
()13
الفالّس ،وأنؾ زر،ة ،وانؽ ،تؼ ،والذهجي ،وانؽ حجر ،وغيرهؼ .
وأطمق ا مام الشداًي القؾل نتزعيفد(.)14

احح ا مااام أحساات بعااض روايااات إسااسا،يذ التااي رواهااا ،ااؽ شاايؾخد مااؽ أهااذ الذااام ،وأ،ا ّاذ بعزااج آخاار مااؽ
وقاات ةا ّ
مرو اتد ،ؽ غيرهؼ مؽ أهذ األمرار.
ومااؽ ذلااػ :قااال ،جاات هللا :قسااأل

أنااي ،ااؽ حااتيث حااتثشا الفزااذ نااؽ ز اااد ،الااذؼ يقااال لااد :الظداااس .قااال :حااتثشا

إسسا،يذ ناؽ عيااش، ،اؽ مؾساى ناؽ ،كباة، ،اؽ ناافع، ،اؽ اناؽ ،سار، ،اؽ الشجاي  :قال يقا أر الجشاب والحااًض شا جيئا ماؽ القارآنق.

فقال أني :هذا باطذ ،أنكر ،مى إسسا،يذ نؽ عياش ،يعشي أند وهؼ مؽ إسسا،يذ نؽ عياشق(.)15

وهااذا الحااتيث قاات أخر ااد الترمااذؼ فااي امعااد نارقؼ  ،131وانااؽ ما ااد فااي سااششد ن ارقؼ  ،596والج ازار فااي مدااشت ،5925
والخظيب فاي "تاار خ بغاتاد  ،145/2والعقيماي فاي الزاعفاء ،31 :واناؽ ،اتؼ فاي الكاماذ ،12/2 :والاتارقظشي فاي ساششد
 ،117/1والجي قااي فااي سااششد الكج اارػ ن ارقؼ  ،422وانااؽ ،د اااكر ف ااي تااار خ دمذ ااق 2/244/1 :وغي اارهؼ مااؽ طاارق  ،ااؽ
إسسا،يذ نؽ عياش ،ؽ شيخد مؾسى نؽ ،كبة ،وشيخد مؾسى :ثقة متني.
أ،ذ ا مام أحست الحاتيث باانؽ عيااش ،حياث وهاؼ فاي هاذا الحاتيث ،وشايخد هشاا هاؾ مؾساى ناؽ ،ظياة ،وهاؾ ماتني،
وقت ّ
وقت تقتم ا شارة إلى ضعف حتيثد ،ش ؼ ،وبالدجب نفدد أ،مد ا مام البخارؼ حيث قال :قروػ هذا إساسا،يذ ناؽ عيااش ،اؽ
مؾسى نؽ ،كبة ،وال أ،رفد مؽ حتيث غير  ،وإسسا،يذ مشكر الحتيث ،ؽ أهذ الحجاز وأهذ العراقق(.)16

ٕ)

بقية بن الهليج الحسري:

ورد فااي غياارهؼ،
اختمااف السحا ّاتثؾن فااي االحتجاااج بحتيثااد ،فقجمااد ا مااام أحساات فيسااا حا ّاتث بااد ،ااؽ شاايؾخد الثقاااتّ ،
ووافقد ،مى ذلػ س ؾرهؼ ،حيث وثّقؾ فيسا سسعد مؽ الثقات دون الزعفاء(.)17
حتث ،ؽ شيؾخد الثقاات أ ار
قال أنؾ داود :ق ُذ فكر ألحست انؽ عياش ،وبكية .قم ُ  :تعتت بذيء مؽ حتيثد؟ قال :إذا ّ
،شتؼ بكيةق(.)18
حتث ،ؽ السعروفيؽ مثذ بحير نؽ سعت ،وغير (ُقجذ)ق(.)19
وقال ،جت هللا :قال أني :قبكية إذا ّ
وقال ،جت هللاُ :سفئذ أني ،ؽ بكية ،وإساسا،يذ ناؽ عيااش .فقاال :بكياة أحاب إلاي ،وإذا ح ّاتث بكياة ،اؽ قاؾم ليداؾا بسعاروفيؽ،

فال  -يعشي تقجمؾن–ق(.)22
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فسيااز ا مااام أحساات فيسااا تقا ّاتم مااؽ أقاؾال ناايؽ نااؾ،يؽ مااؽ مرو ااات بكيااة نااؽ الؾلياات ،فقجااذ الشااؾ األول مش ااا ،وهااؾ مااا
ّ
حتث بد ،ؽ شيؾخد الثقات السعروفيؽ ،وراد ما حان ،ؽ سؾاهؼ مؽ الزعفاء.
ّ
ومؽ مرو ات ا مام أحسات لبكياة :حاتثشا حياؾة ناؽ شار ح و ز ات ناؽ ،جات رباد قااال :حاتثشا بكياة ناؽ الؾليات قاال ح ّاتثشي

الشجاي  فقاال:
أن ر االج ساأل ّ
بحير نؽ سعت ،ؽ خالت نؽ معتان ،ؽ نؽ ،سرو الدمسي ،اؽ ،تباة ناؽ ،جات الدامسي ّأناد ح ّاتث ؼ ّ
كيف حان أول شأنػ يا رسؾل هللا؟ قال :كان حاضشتي مؽ نشي سعت نؽ ب رق(.)21

وهذا الحتيث قت أخر د ا مام أحست مظؾالج في مدشت نرقؼ  17685مؽ طر اق بكياة ناؽ الؾليات ،اؽ بحيار ناؽ ساعت

بد ،ومؽ هذا الظر ق أخر د الحاكؼ في مدتترحد أيزاج نرقؼ  ،4232وقال :قهذا حاتث ةاحيح ،ماى شارط مدامؼق ووافقاد
وحدشد ال يثسي في مجسع الزواًت .222/8
الذهجي،
ّ
ألناد ماؽ رواياة بحيار ناؽ ساعت وهاؾ ماؽ شايؾخد الثقاات،
وقت س ،ميد ا مام أحست في حتابد العمذ ،ولؼ
يزعفد؛ ّ
ّ
تقتم ذحر ا مام أحست لح ؼ مرو ات بكية ،شد.
وقت ّ
ٖ)

عباس بن الفزل:

ةحح ا مام أحست حتيثد ،ؽ أربعة ماؽ شايؾخد الثقاات ،وهاؼ خالات الحا ّذاء ،وداود ناؽ أناي هشات ،وشاعبة اناؽ
حيث ّ
ارت ماؽ حاتيث عبااس األنراارؼ إالّ حاتيثاج واحاتاج ،اؽ ساعيت، ،اؽ قتاادة، ،اؽ  ،رماة،
الحجاج ،و ؾنس نؽ ،جيت ،فقال :قماا أنك ُ

اص الحاتيث .قااال
أو اانر ناؽ ز ات، ،اؽ اناؽ عباااس، ،اؽ حعاب .قاال :قاال لااي :قياا اناؽ عبااس ،يماي مااؽ ولاتك ر اذ ...ق ،وق ا

أني :أما حتيثد ،ؽ ياؾنس ،وخالات ،وداود ،وشاعبة ةاحيح ،ماا أرػ بحتيثاد باأس ،إالّ هاذا الحاتيث ،حاتيث ساعيت ،هاؾ ،شاتؼ كاذب

باطذ .قال أني :وحان مؽ أةحاب سعيتق(.)22

حتث ،ؽ ه الء األربعاة ماؽ
وميز  ،فقجذ حتيثد إذا ّ
وهذا يتل ،مى ّ
أن ا مام أحست قت سجر حتيث الراوؼ ،واختجر ّ ،
ألناد حاان يح ّاتث ،اش ؼ
شيؾخد الذيؽ ذحرهؼ ،وهؼ مؽ ثقات البررة ،وفيد إشارة إلى استقامة حتيثاد ،اؽ البرار يؽ؛ وذلاػ ّ

حأناد حاان يح ّاتث
مؽ حتابد ال مؽ حفغد ،حسا ح ا الحافع انؽ حبان ،حيث قال :ق أتى بأشياء ال تذبد أحادياث الثقااتّ ،
،ؽ البرر يؽ مؽ حتابد ،و،ؽ الكؾفييؽ مؽ حفغد ،فؾقع السشاكير في ا مؽ سؾء حفغدق(.)23
وأكت انؽ ،تؼ حيث قال :قحتيثد ،ؽ البرر يؽ أر ى مؽ حتيثد ،ؽ الكؾفييؽق(.)24

حتثيؽ فقت أطمقؾا القؾل نتزعيفد مؽ غير تسيياز ،حاانؽ الساتيشي ،واناؽ معايؽ ،والبخاارؼ،
وأما س ؾر الشّقاد مؽ الس ّ

والشداًي ،وأني حاتؼ ،وأني زر،ة ،والذهجي ،وانؽ حجر ،وغيرهؼ(.)25

وهذا ا طالق فيسا يجتو لي األولى أن نحسمد ،مى التقييت الاذؼ ذحار ا ماام أحسات؛ وذلاػ لساا تقاتم ماؽ اساتقامة حتيثاد

،ؽ أهذ البررة.

هذا ولؼ ف
يرو ا مام أحست لد شيئاج في السدشت ،ولكؽ ولت ،جت هللا أخرج حتيثد ،اؽ غيار ها الء الارواة الثقاات ،حياث
()26
ذحر لد روايتد مؽ طر ق هذام نؽ ز اد القرشي .

ٗ)

دمحم بن حسيج بن حيان:

ميز نايؽ حتيثاد ،اؽ أهاذ العاراق حياث قاال بقجؾلاد
لؼ يظمق ا مام أحست القؾل تؾثيقاج أو تزعيفاج في دمحم نؽ حسيت ،نذ ّ
حتث ،ؽ أهذ
ووثّق اد فيد ،وحتيثد ،ؽ أهذ نمت فراد ،
حتث ،ؽ العراقيي ا اؽ يأتي بأشياء مدتكيسة ،وإذا ّ
وضعفد ،فقال قإذا ّ
ّ
اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراشات اإلشالمٔ٘ ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٗٔٚ
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نمت مثذ إنراليؼ نؽ السختار وغير  ،أتى بأشياء ال يعرف ،ال يترؼ ما هيق(.)27
وقال أيزاج :قأما حتيثد ،ؽ انؽ السبارك ،و ر ر ف ؾ ةحيح ،وأما حتيثد ،ؽ أهذ الرؼ ف ؾ أ،مؼق(.)28

اؾر األ،غااؼ مااؽ السحا ّاتثيؽ الااذيؽ قااالؾا نتزااعيفد ،ومااش ؼ أهااذ نماات حااأني حاااتؼ،
اام أحساات الجس ا ل
وقاات خااالف نااذلػ ا ما ُ
()29
مفدا اجر ،ف ااؾ مقا ّاتم
وأنااي زر،ااة الارازيؽ  ،وهااؾ الراؾاب؛ ّ
ألن أهااذ نماات أدرػ بحتيثااد ،فزاالج ،ااؽ حااؾن الجاارح الااؾارد فيااد حااان ّ
،مى تعتيمد.

وقت ا،تذر ا مام انؽ خز ساة ،اؽ ا ماام أحسات فاي تؾثياق حاتيث حسيات الارازؼ ،اؽ العاراقييؽ بقؾلاد :قإناد لاؼ يعرفاد،

ولؾ ،رفد حسا ،رفشا ما أثشى ،ميد أةالج(.)32

وهذا ما حتث فعالج فيسا بعت يؾم أن ،رف ا مام حالد ،وأخجر أنؾ زر،ة ،ودمحم نؽ مدمؼ ناؽ وارة :قةاح ،شاتنا ّأناد

ي ذبق ،فت ار ع ،ؽ تؾثيقد الدالف.
قال انشد ،جتهللا قال :قرأي

()31

أني بعت ذلػ إذا ذحر انؽ حسيت نفض يت ق

ولعذ هذا هؾ الدجب في ،تم إخراج روايتد في حتابد السدشت.

٘)

.

دمحم بن خازم:

ضعفد في غير .
حيث وثّقد ا مام أحست في شيخد األ،سش خاةة ،و ّ
غا جيتاق .
فقال :ق أنؾ معاو ة الزر ر في غير حتيث األ،سش مزظرب ،ال يحفغ ا حف ج
()33
وقال أيزاج :قأنؾ معاو ة مؽ أحفع أةحاب األ،سش ،قم لد :مثذ سفيان؟ قال :ال ،سفيان في طبقة أخرػق .
()32

وقت وافقد ،مى ذلػ التؾثيق الشدجي :انؽ معيؽ( ،)34وانؽ خراش( ،)35والذهجي( ،)36وانؽ حجر(.)37

وخالفد العجمي( ،)38والشداًي( ،)39وانؽ حبان( ،)42فأطمقؾا القؾل نتؾثيقد.

والذؼ يغ ر لي ر حان ما ذهب إليد ا مام أحست مؽ تؾثيق روايتد ،اؽ األ،ساش خاةاة؛ وذلاػ لكثارة اهتساام أناي

معاو ة نرواياتد ،و،شايتد ن ا ،ومالزمتد لد ،ذر ؽ ،اماج ،فرار مؽ أحفاع أةاحابد لحتيثاد ،حتاى قاال هاؾ ،اؽ نفداد ،شاتما
كااان ُيدااأل ،ااؽ أحاديااث األ،سااش :ققاات ةااار حااتيث األ،سااش فااي فسااي ،مقسااج ،أو هااؾ أماار مااؽ العمقااؼ ،لكثارة مااا يااردد ،ميااد
حتيث األ،سشق(.)41

وقال أيزاج :قالبرراء حانؾا ،مي عياالج ،شت األ،سشق(.)42
ّ
وقات أخارج لااد ا ماام أحسات أحاديااث ،اتة ماؽ طر اق شايخد األ،ساش( ،)43حسااا أخارج لاد بعااض مرو اتاد ،اؽ شاايؾخد

اآلخر ؽ(.)44
)ٙ

دمحم بن مرعب القخقداني:

احح حتيثااد ،اؽ شاايخد
ّ
مياز ا ماام أحساات نايؽ ماا حا ّاتث باد دمحم نااؽ مراعب ،اؽ شاايؾخد تؾثيقااج وتزااعيفاج ،فكاان ير ّ
زعفد فيسا يرو د ،ؽ شيخد حساد نؽ سمسة.
األوزا،ي ،و ّ

قااال أنااؾ داود :سااسع ُ أحساات يقااؾل :ح ااتيث القرقداااني  -قااال أنااؾ داود :يعشااي دمحم نااؽ مرااعب القرقداااني، -ااؽ
تحتث ،شد ،أ،شي القرقداني؟ قال :نعؼق(.)45
األوزا،ي ،مقارب ،وأما ،ؽ حساد نؽ سمسة ففيد تخميط ،قم ألحستّ :
وقت قجذ االمام أحست حتيثد ،ؽ األوزا،ي ،لسالزمتد الظؾ مة لد ،و،شايتد بحتيثد ،حتى ةار متقشاج لد ،وها هؾ يقؾل

 ٗٔٛـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراشات اإلشالمٔ٘ ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ 1442 ،)2و
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تفرق الشاس ،رضت ا ،ميد ،فال أخظئ في ا ،فيقؾل األو از،اي:
،ؽ نفدد :قكش آتي األوزا،ي ّ
فيحتث نثالثيؽ حتيثجا ،فإذا ّ
ما أتاني أحفع مشػق(.)46
وهذا القؾل ي حت ةحة ما ذهب إليد ا مام أحست مؽ قجؾل حتيثد ،ؽ األوزا،ي ،وتؾثيقد فيد خاةة.
وقاات ا،تساات ال يثسااي هااذا التؾثيااق الشدااجي فااي بعااض أح امااد فااي حتابااد :قمجسااع الزواًااتق حيااث ّ،مااق ،مااى حااتيث :قيخاارج

الت ّ ال مؽ ي ؾد أةج ان...ق بقؾلد :قروا أحست وأنؾ يعمى مؽ رواية دمحم نؽ مرعب ،ؽ األوزا،ي ،وروايتد ،شد يتةق(.)47

وخالفااد فااي ذلااػ ةااالح نااؽ دمحم السمقااب اازرة فقااال :قضااعيف فااي األو از،اايق( ،)48وقااال أيزااج :ق،امااة أحاديثاد ،ااؽ
األوزا،ي مقمؾبة وقت روػ ،ؽ األوزا،ي غير حتيث حم ا مشاكير ،وليس ل ا أةؾلق(.)49
وحاتيث :قيخارج الات ال مااؽ ي اؾد أةاج ان..ق أخر ااد ا ماام أحسات فااي مداشت نارقؼ  13368مااؽ طر اق دمحم ناؽ مرااعب

،ؽ األوزا،ي ،ومؽ طر ق دمحم نؽ مرعب أخر د أنؾ يعمى في مدشت أيزاج نرقؼ  ،3639وقت أشار إلى ذلػ ال يثسي آنفاج.
وقت أطمق القؾل نتزعيفد :يحيى نؽ معيؽ ،وأنؾ حاتؼ ،والشداًي ،والخظيب ،وانؽ خراش(.)52

وقت أخارج ا ماام أحسات حتيثاد فاي السداشت ،وال سايسا ماؽ طر اق شايخد األو از،اي( ،)51ولاؼ ي ف
ارو لاد ماؽ طر اق شايخد
حساد نؽ سمسة ،ولعذ ذلػ لمدجب الذؼ ذحر آنفاج.
املبحح الجاىٕ:

تْثٔق الراّٖ إذا حدّخ مً كتابُ دٌّ حفظُ.
الزبط ،شت أهذ هذا الفاؽ يشقداؼ إلاى :ضابط ةاتر ،وضابط حتااب .وضابط الراتر :أن ي اؾن الاراوؼ يقغااج غيار ُم لغافاذ،

وذلػ بأن يحفع ما سسعد وُ مثفجتُد بحيث يتس ّ ؽ مؽ استحزار متى شاء ،مع ،مسد بسا يحيذ السعاني إن روػ بالسعشى.
وةححد إلى أن ُي ّفد لؼ مشد(.)52
وضبط الكتاب :ةيانتد لتيد مشذ سسع فيد،
ّ
وقاات ا،تساات بعااض السحااتثيؽ فيسااا تحسمااؾ ،ااؽ شاايؾخ ؼ ،مااى حتااج ؼ ،واتكماؾا ،مي ااا ،وضاابظؾا مرو ااات ؼ في ااا ،وحااانؾا

يا دون مش ااا ،فااإذا انتقماؾا إلااى حفغ ااؼ بدااجب فقااتان ؼ لتمااػ الكتااب التااي دوناؾا في ااا أحاااديث ؼ ،أو ،ااتم اةااظحان ؼ ل ااا فااي
رحالت ؼ ،وقع مش ؼ الخظأ والؾهؼ فيسا يروون.

أن الراوؼ قات ال ي اؾن ضاابظاج لحتيثاد إذا ح ّاتث ماؽ حفغاد ،ولكشاد ي اؾن متقشااج لاد إذا ح ّاتث ماؽ حتاباد،
وهذا يعشي ّ
مقيتاج بحال تحتيثد مؽ حتابد دون حفغاد ،وماؽ الارواة الاذيؽ
ومؽ هشا نجت ّ
أن ا مام أحست يؾثّق الراوؼ أحياناج تؾثيقاج ندجياج ّ

وثّق ؼ ا مام أحست هذا الشؾ مؽ التؾثيق:
ٔ)

إسحاق بن يهسف السعخوف باألزرق:

وثّق ا مام أحست -رحسد هللا تعالى -شيخد إسحاق ناؽ يؾساف حياث قاال – حساا فاي رواياة أناي داود ،شاد قإساحاق
-يعشي األزرق ،-وعباد نؽ العؾام ،و ز ت حتجؾا ،ؽ شر ػ ،نؾاساط ،ماؽ حتاباد حاان قاتم ،ماي ؼ فاي حفار ن ار .قاال أحسات:

يحتث بعقمد .قال أحست :قساسا ها الء أةاح ،شادق .قياذ :إساحاق األزرق ثقاة؟ قاال :قإؼ
كان شر ػ ر الج لد ،قذ ،فكان ّ
وهللا ثقةق(.)53
حتث بد مؽ حتابد حسا يتل ،مى ذلػ سياق الرواية ،وما احتف
يقيت بسا ّ
ولكؽ ال ُيحسذ هذا التؾثيق ،مى إطالقد ،نذ ّ
اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراشات اإلشالمٔ٘ ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٜٗٔ
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غا ،إال
حتث بد مؽ حفغد ف ؾ ضعيف ،يتل ،مى ذلػ قؾل ا مام أحست نفدد :ق حان األزرق حاف ج
أما ما ّ
ن ا مؽ قر شة ،و ّ
()54
ّأند حان يخظئق .
وقت أطمق القؾل نتؾثيقد :العجمي ،و حيى نؽ معيؽ ،و عقؾب نؽ شيبة ،وأنؾ حاتؼ ،وانؽ حباان ،والجازار ،والخظياب،

وانؽ حجر ،وغيرهؼ(.)55
ٕ)

جخيخ بن حازم:

ألناد لاؼ ي اؽ يح ّاتث هشااك ماؽ حتاباد ،وإنساا اتكاذ ،ماى حفغاد،
حتث بد ر ار ناؽ حاازم بسرار؛ ّ
ضعف ا مام أحست ما ّ
ّ

فؾقع مشد الؾهؼ والخظأ.

()56
فقيات الزاعف فاي حتيثاد إذا حاان ماؽ
قال األثرم :قال أحست :ق ر ر نؽ حازمّ ،
حتث بالؾهؼ بسرار ،ولاؼ ي اؽ يحفاعق ّ .

أن ارتحالااد إلي ااا فااي سااؽ الك ؾلااة( ،)57ولااؼ تكااؽ معااد حتبااد ،فكااان يحا ّاتث مااؽ
حفغااد ،ولعااذ الااؾهؼ الحاةااذ فااي حتيثااد بسراار ّ
حفغد ،فؾقع مشد ذلػ الؾهؼ.

ألن أكثار ماا يح ّاتث ماؽ
مام أحست فيسا ذهب إليد مؽ تسييز لحتيثد :ان ُاؽ حباان حياث قاال :قكاان يخظائّ ،
ووافق ا ل
()59
حفغدق( ،)58وانؽ حجر  ،وغيرهسا.

وأما العجمي ،والشداًي ،وأنؾ حاتؼ ،وانؽ ،تؼ – باستثشاء روايتد ،ؽ قتادة– والذهجي ،فقت أطمقؾا القؾل نتؾثيقاد ماؽ

غير تقييت ،وحانؾا يروون أن هذ األوهام تغتفر إذا ما قؾرن

بدعة ما روػ(.)62

وقت وردت أحاديث ،تة في قالعمذق أّ،م اا ا ماام أحسات بداجب خظاأ ر ار في اا ماؽ إرساال ،أو وةاذ ،أو وقاف ،أو رفاع،

وحان الرؾاب في ا خالف ذلػ(.)61
ٖ)

عبج العديد بن دمحم الجراوردي:

ورد حتيثااد إذا حا ّاتث بااد مااؽ حفغااد .ق اال أنااؾ داود:
وثااق ا مااام أحساات ،جا لات العز ااز الااتراوردؼ إذا حا ّاتث مااؽ حتاباادّ ،
سسع ُ أحست ذحر التراوردؼ .فقاال :قكتاباد أةاح ماؽ حفغادق( .)62وقاال أيزااج :قإذا ح ّاتث ماؽ حفغاد ي اؼ ،لايس هاؾ بذايء،

()63
نشاء ،مى هذا التسييز في حتيث التراوردؼ ،ومؽ ذلػ:
وإذا ّ
حتث مؽ حتابد فشعؼق وقت ّ
أ،ذ ا مام أحست بعض األحاديث ج
قأن الشجي  حان
قال أنؾ داود :قسسع ُ أحست ذحر حتيث التراوردؼ، ،ؽ هذام نؽ ،روة، ،ؽ أنيد، ،ؽ ،اًذةّ :
الدكياق؟ فقال :قهذا أُ ار ر ح ،وسسع أحست ذحر هذا الحتيث فقاال :لايس هاذا  -يعشاي هاذا الحاتيث
ُيدتعذب لد الساء مؽ نيؾت ُّ

قكتابد أةح مؽ حفغدق(.)64
 في حتاب التراوردؼ ،وحان ّيحتثد حفغاج ،فقال أحستُ :
وقت أخرج هاذا الحاتيث ا ماام أحسات فاي مداشت نارقؼ  ،24373حساا أخر اد اناؽ راهؾ اد فاي مداشت نارقؼ  841وأناؾ

داود في سششد نرقؼ  3735وغيرهؼ مؽ طر ق التراوردؼ بد.

وبيؽ أن سجب ذلػ يعؾد إلى حؾند ليس في
وقت أّ،مد ا مام أحست بقؾلد :قهذا أُ ار ر حق حسا ّ
تقتم حشاية ،ؽ ضعفدّ ،
فإند يقع في الؾهؼ.
حتث مؽ غير حتابد ّ
يحتث بد مؽ حفغد ،وإذا ّ
كتاب التراوردؼ ،وإنسا حان ّ
وقت وافقد ،مى هذا الشؾ مؽ التؾثيق الشدجي :الحاافع أناؾ زر،اة الارازؼ حياث قاال ،شاد :قسايء الحفاع ،ربساا ح ّاتث

مؽ حفغد الذيء فيخظئق(.)65

و حيى نؽ معيؽ حيث قال :قالتراوردؼ ما روػ مؽ حتابد ف ؾ أثج

مؽ حفغدق(.)66
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وقت أطمق القؾل نتؾثيقد حذ مؽ :مالػ نؽ أنس ،وانؽ معيؽ ،والعجمي ،وغيرهؼ(.)67
ٗ)

عبج الهاحج بن واصل الدجوسي.

()68

أطمق ا مام أحست القؾل نتزعيفد في بعض رواياتد فقال ،شد :قأخذى أن ي ؾن ضعيفاجق
أما إذا ح ّاتث ماؽ
ولكؽ هذا التزعيف حسا يجتو لي ال ُيحسذ ،مى إطالقد ،نذ ّ
يقيت ذلػ بحال تحتيثد مؽ حفغد ،و ّ
فإند ثقاة ن اذا اال،تباار ،وتماػ الشدابة ،ياتل ،ماى ذلاػ قاؾل ا ماام أحسات نفداد -كساا فاي رواياة األثارم :-قأناؾ ،جياتة
كتابد ّ
.

الحتاد ،لؼ ي ؽ ةاحب حفع ،وحان حتابد ةحيحاجق(.)69

وقال أيزاج :قأنؾ ،جيتة ،حان ةاحب شيؾخ .قيذ ألني ،جت هللا :أناؾ داود أياؽ هاؾ ماؽ أناي ،جياتة؟ فقاال :أناؾ داود
أن أبا ،جيتة حان حتابد ةحيحاجق(.)72
أ،رف بالحتيث ،وأنؾ ،جيتة لؼ ي ؽ ةاحب حفع ،إال ّ

وقت أطمق القؾل نتؾثيقد حذ مؽ :العجمي ،و عقؾب نؽ شايبة ،و عقاؾب ناؽ سافيان ،وأناؾ داود ،وذحار اناؽ حباان فاي

الثقات ،والذهجي ،وانؽ حجر ،وغيرهؼ(.)71

والذؼ يغ ر لي ر حان ما ذهب إليد ا ماام أحسات ماؽ تسيياز لحاتيث أناي ،جياتة الحاتاد ،وتفر اق نايؽ ماا ح ّاتث باد
()72

حتث بد مؽ حتابد ،ي ت ذلاػ ماا ا،تسات اناؽ أناي حااتؼ فاي تر ستاد لاد
مؽ حفغد ،وما ّ
ا مام أحست ،واقترر ،ميد.

حياث لاؼ ياؾرد في اا ساؾػ قاؾل

ولؼ أ ت في حتب العماذ لإلماام أحسات ،أو فاي أ ؾبتاد ،ماى أسائمة تالمياذ نسااذج يس اؽ أن ُيدتذا ت ن اا ،ماى هاذا التفر اق

في حتيث أني ،جيتة الحتاد.

املبحح الجالح:

تْثٔق الراّٖ يف ىْع معًّٔ مً األحادٓح.
حتثؾا ن اا دون غيرهاا ،وماؽ أولئاػ الارواة الاذيؽ
قت يؾثّق ا مام أحست بعض الرواة في نؾ معيؽ مؽ أحاديث ؼ التي ّ

وثّق ؼ هذا الشؾ مؽ التؾثيق:
ٔ)

إسساعيل بن مدمم السكي البرخي.

ضعف ا مام أحست أحاديث إسسا،يذ الس ي ،ووةف ا بالشكارة ،ولكشد استثشى مؽ ذلػ ما يرو د ،اؽ الحداؽ البرارؼ
ّ
في القراءات ،واحتج بد .قال ،جت هللا نؽ أحست :سسعتد يقؾل :قإسسا،يذ نؽ مدمؼ الس ي ،ما روػ ،ؽ الحدؽ فاي القاراءات،

فأمااا إذا اااء إلااى السدااشتة التااي مثااذ حااتيث ،ساارو نااؽ ديشااار ،يدااشت ،شااد أحاديااث مشاااكير ،لاايس أُ ار بذاايء ،وحأنااد ضا ّاعفد،

و دشت ،ؽ الحدؽ، ،ؽ سسرة أحاديث مشاكيرق(.)73

فجعااذ ا مااام أحساات لسرو ااات إسااسا،يذ ،ااؽ الحدااؽ البراارؼ فااي القاراءات نغارة خاةااة ،واسااتثشاها مااؽ ،سااؾم مرو اتااد،

اعف إساسا،يذ الس اي ي ااد أن ي اؾن
وأشار إلى قجؾل ا واال،تاتاد ن اا ،وقات انفارد ا ماام أحسات ن اذا الشاؾ ماؽ التؾثياق .ل
وض ُ
مؾضع إ سا نيؽ نقاد الحتيث( )74مؽ غير تسييز نيؽ مرو اتد.
ٕ)

رشجين بن سعج بن مفمح السرخي.

حيث لقفج لذ ا مام أحست مرو اتد في أحاديث الرقاًق دون غيرها ،فقال :قرشتيؽ ليس بد بأس في األحاديث الرقاقق

()75

.
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وب ذا القؾل ندتظيع تؾ ياد ماا ورد ،اؽ ا ماام أحسات ماؽ أقاؾال مختمفاة فاي رشاتيؽ ،وتزاعيفد لاد تاارة( ،)76وتؾثيقاد

تارة أخرػ( ،)77وذلػ بأن نحسذ تؾثيقد لد ،مى ما يرو د في باب الرقاًق ونحؾها ،وُحسذ تزعيفد لد ،مى ساًر مرو اتد
فيسا سؾػ ذلػ.

أن سجب قجؾل ا ماام أحسات لرواياات رشاتيؽ فاي الرقااًق دون غيرهاا يعاؾد إلاى مذلباد السذا ؾر فاي
والذؼ يجتو لي ّ
هذ السدألة ،حيث يرػ التداهذ في هذا الشاؾ ماؽ األحادياث ،وفاي ذلاػ يقاؾل :قإذا رو شاا ،اؽ رساؾل هللا  فاي الحاالل
والحرام والدشؽ واألح ام تذتدنا في األسانيت ،وإذا رو شا ،ؽ الشجي  في فزاًذ األ،سال ،وما ال يزع ح ساج وال يرفعد،

تداهمشا في األسانيتق(.)78

وقت انفرد ا مام أحست ن ذا التفريذ في مرو ات رشتيؽ ،وا،تسات الحاافع ال يثساي فاي بعاض أح اماد الحتيثياة فاي

كتابد قمجسع الزواًتق حيث قال في معرض تعميقد ،مى حاتيث أورد  :قوفياد رشاتيؽ ناؽ ساعت ،وحتيثاد فاي الرقااق ونحؾهاا
()79

حدؽ ،وبكية ر الد ثقاتق

ولؼ يذارح سا في ذلػ أحت مؽ األًسة ،حيث أطمقؾا القؾل نتزعيفد حاانؽ معايؽ ،والبخاارؼ،

والشداًي ،وأنؾ حاتؼ ،وأنؾ زر،ة ،والتارقظشي ،وانؽ حبان ،وانؽ ،تؼ ،وانؽ حجر ،وغيرهؼ(.)82
املبحح الرابع:

تْثٔق الراّٖ يف بلد معني دٌّ غريِ مً البلداٌ.
مااؽ أن اؾا التؾثيااق الشدااجي التااي ُيؾثّااق بدااجج ا ال اراوؼ الزااعيف :قياات الجماات والس ااان ،فقاات يؾثّااق ا مااام أحساات ال اراوؼ فااي

روايتد ،ؽ أهذ نمت ،لكؾند قت حفع حتيث ؼ ،وأتقشد ،و زعّفد في روايتد ،اؽ أهاذ نمات آخار ،وقات حذاف ا ماام أحسات ،اؽ هاذا

الجشس مؽ الرواة الذيؽ وثّقؾا في نمتان معيشة ،وأماكؽ مخرؾةة ،فُقفجم م روايات ؼ في تمػ الجمتان واألمرار دون غيرها.
أن لتؾثياق الارواة فاي م اان ماا دون غيار أساباباج ،تياتة ،مش اا :إتقاان أولئاػ الارواة
ومؽ خالل التتبع واالستقراء نجات ّ
في حال الذباب والربا ،فتكؾن ذاكرت ؼ

وتحتيث ؼ ،ؽ أهم ا حان
أن رحالت ؼ إلي اّ ،
لحتيث تمػ البالد ،وحفغ ؼ لد ،أو ّ
وقتئ ااذ ف ااي أحد ااؽ أحؾال ااا ،فيز اابظؾن م ااا روو  ،ااش ؼ ،أو لظ ااؾل م ااث ؼ ن اايؽ ع ا اراني ؼ ،أو النتد ااان ؼ إلي ااا ،في ؾن ااؾن
ضابظيؽ لحتيث أهم ا ،متقشيؽ لد ،بدجب تمػ السجاورة ،وذلػ االنتداب ،وغير ذلػ مؽ األسباب.
معيؽ دون غير مؽ الجمتان:
ومؽ الرواة الذيؽ وثّق ؼ ا مام أحست في نمت ّ

ٔ)

إسساعيل بن عياش الحسري.

قال أنؾ داود :وسأل ُ أحست ،ؽ إسسا،يذ نؽ عياش؟ فقاال :قماا ح ّاتث ،اؽ مذاايخ ؼ .قما ُ  :الذاامييؽ؟ قاال :نعاؼ،
فأما حتيث غيرهؼ ،شت مشاكيرق(.)81
ّ
فحدؽ روايتد ،ؽ الذامييؽ .وقاال :قهاؾ فاي ؼ
وقال السروذؼ :سألتد -يعشي أبا ،جت هللا، -ؽ إسسا،يذ نؽ عياشّ ،
( )

أحدؽ حاالج مسا روػ ،ؽ الستنييؽ وغيرهؼق . 82
وقت لقجذ ا مام أحست راو ة إسسا،يذ نؽ عياش ،اؽ أهاذ نمات ماؽ الذاامييؽ خاةاة دون غيارهؼ ،وذلاػ كثاار الرواياة

وضعف حتيثد ،ؽ غيارهؼ فزاعيف ،شات  ،وذلاػ لزايا حتاباد ،فكاان يح ّاتث ماؽ حفغاد ،فؾقاع مشاد
،ش ؼ ،وإتقاند لحتيث ؼ،
ّ
الخمط في حتيثد ،حسا ذحر ذلػ انؽ معيؽ(.)83
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أما ماا ح ّاتث باد ،اؽ غيارهؼ ماؽ الغربااء فكاان
كسا ّ
أن روايتد ،ؽ أهذ نمت حان في ةبا وحتاثة سشد ،فكان متقشاج ل ا ،و ّ
في حال حجر وشيخؾختد ،فؾقع مشد الخمط ،حتى أدخذ ا سشاد في ا سشاد ،وألزق الستؽ في الستؽ حسا قال انؽ حبان(.)84
ونقيات
وبذلػ التسييز والتقييت يس ؽ لشا أن نؾ ّ د قاؾل ا ماام أحسات  -فاي بعاض الرواياات ،شاد -فاي إساسا،يذ :قثقاةق ّ
ذلػ االطالق بسا تقتم مؽ تخريص ذلػ نرواياتد ،ؽ أهذ نمت الذامييؽ.
()85

كسا ُي ّقيت إطالق تزعيفد الؾارد في قؾل البخارؼ :قون ى أحست ،ؽ حتيثدق
،ؽ أهذ الذام.

بأناد محساؾل ،ماى ماا ساؾػ مرو اتاد
ّ

وقت وافقد ،ماى ذلاػ، :ماي ناؽ الساتيشي والبخاارؼ( ،)86ودحايؼ ،واناؽ معايؽ( ،)87وأناؾ زر،اة( ،)88و،سارو ناؽ ،ماي الفاالّس،

والفدؾؼ( ،)89وانؽ ،تؼ( ،)92والعقيمي( ،)91والذهجي( ،)92وانؽ حجر( ،)93وغيرهؼ.

تقتم مؽ تعميذ ذلػ ،خالفاج لسؽ أطمق القؾل نتزعيفد ،و،تم اال،تتاد نرواياتد مظمقاج مؽ غير
لتؼ لسا ّ
وهؾ ال ار ح ّ
()94
تسييز حا مام الشداًي .
ألن اا ماؽ روايتاد
بشاء ،مى ما تقتم أّ ،اذ ا ماام أحسات بعاض األحادياث التاي رواهاا إساسا،يذ ناؽ عيااش وضاعّف ا؛ ّ
و ج
،ؽ غير شيؾخد الذامييؽ ،ومؽ ذلػ:
حتثشا الفزذ نؽ ز ااد الظداتي ،ح ّاتثشا اناؽ عيااش ،اؽ مؾساى ناؽ ،كباة ،اؽ
قال ،جت هللا :ق،رض ُ ،مى أني حتيثاج ّ
()95
أن إسسا،يذ وهؼ-ق .
نافع ،ؽ انؽ ،سر مرفؾ،اج :قال تق أر الحاًض وال الجشب شيئاج مؽ القرآنق ،فقال أني :قهذا باطذ -يعشي ّ

وهذا الحتيث قت أخر د الترمذؼ في امعد نارقؼ  ،131واناؽ ما اد فاي ساششد نارقؼ  ،596والجازار فاي مداشت ،5925

والااتارقظشي فااي سااششد  ،117/1والجي قااي فااي سااششد الكجاارػ نارقؼ  ،422وغياارهؼ مااؽ طاارق ،ااؽ إسااسا،يذ نااؽ عياااش ،ااؽ
شيخد مؾسى نؽ ،كبة ،وشيخد مؾسى :ثقة متني( ،)96وقت أّ،مد ا مام البخارؼ نتفرد إسسا،يذ ناؽ عيااش باد ،اؽ مؾساى

انااؽ ،كبااة ،وهااؾ ضااعيف فااي الحجاااز يؽ( ،)97ولمحااتيث طاارق أخاارػ ضا ّاعف ا سيع ااج الحااافع انااؽ حجاار فااي حتابااد فااتح
البارؼ( .)98وهذا ي حت ةحة ما ذهب إليد أحست مؽ التفر ق نيؽ حتيثد.
وقال أيزاج ،ؽ حتيث انؽ ر ج ،ؽ انؽ أناي ممي اة ،اؽ ،اًذاة مرفؾ،ااج :قماؽ قااء أو ر،اف فألحاتث فاي ةاالتد،
فميذهب فميتؾضأ ،ثؼ ف
ليجؽ ،مى ةالتدق :قةؾابد مرسذق(.)99
أكت التار قظشي فقال :قأةحاب انؽ ر ج الحفاظ ،شد يرووند ،ؽ اناؽ ار ج ،اؽ أنياد ،اؽ الشجاي مرساالجق(.)122
وّ

وانؽ ر ج -شيخ إسسا،يذ في هذ الراو ة التي أخظأ في ا -م ي(.)121
ٕ)

فخج بن فزالة التشهخي:
قوسئذ -يعشي أبا ،جت هللا، -اؽ :فارج ناؽ فزاالة؟ فقاال :أماا ماا روػ ،اؽ الذاامييؽ فراالح الحاتيث،
قال انؽ هانئُ :

وما روػ ،ؽ يحيى نؽ سعيت فسزظرب الحتيثق(.)122
وقال أنؾ داود :قم

انؽ سعيت مزظربق(.)123

حتث ،ؽ الذامييؽ فميس بد بأس ،ولكاؽ حتيثاد ،اؽ يحياى
ألحست :فرج نؽ فزالة؟ قال :قإذا ّ

أن ماا
فتل ما تقتم ،مى قجؾل ا مام أحست لرواية فرج نؽ فزالة ،ؽ أهذ الذام دون غيرهؼ مؽ الجمتان ،و جتو لي ّ
ّ
()124
يقيت ما روا معاو ة نؽ ةالح، ،ؽ أحست نؽ حشجذ :قثقةق  ،وما روا أنؾ داود قال :سسع ُ أحست نؽ حشجذ سئذ ،ؽ
تقتم ّ
اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراشات اإلشالمٔ٘ ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٕٗ
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يحتث ،ؽ ثقات أحاديث مشاكيرق(.)125
إسسا،يذ نؽ عياش :هؾ أثج أو أنؾ فزالة؟ قال :قأنؾ فزالة ّ
وقت انفرد ا مام أحست ن ذا التفر ق ،ولؼ يذارحد في ذلػ غير .

وحالم أًسة الجرح والتعتيذ في فارج ياتل ،ماى ضاعفد مظمقااج( ،)126باساتثشاء ماا ورد ،اؽ اناؽ معايؽ ماؽ تؾثيقاد فاي

بعض الروايات ،شد(.)127
ٖ)

معسخ بن راشج البرخي.

اي ماؽ حاتيث ها الء البرار يؽ ،حاان
قال ا مام أحست في رواية األثرم ،شد :قحتيث ،جت الرزاق ،ؽ معسار أحاب إل ا
يحتث ؼ بخظأ بالبررةق(.)128
يتعاهت حتبد و شغر-يعشي باليسؽ ،-وحان ّ

ميز ا مام أحست نيؽ حتيث معسر باليسؽ ،وحتيثد بالبررة ،فقجمد في األول ،ورد في الثاني؛ وذلػ
ففي هذا القؾل ّ
()129
ألن حتبد لؼ تكؽ معد بالبرارة ،شاتما دخم اا ،وحاان قاتوم ا إلي اا لز اارة أماد حساا ذحار الاذهجي  ،وقات حاان يح ّاتث في اا
ّ
()112
اام أحساات فااي هااذا التؾثيااق الشدااجي
مااؽ حفغ اد ،فؾقااع مشااد االضااظراب حسااا ةا ّارح نااذلػ يعقااؾب نااؽ شاايبة  ،ووافااق ا ما ل
السقي اات بالس ااان :أن ااؾ ح اااتؼ( ،)111وان ااؽ مع اايؽ وزاد حتيث ااد بالكؾف ااة أيز ااا( ،)112و عق ااؾب ن ااؽ ش اايبة ،وال ااذهجي( ،)113وان ااؽ
ّ
حجر( ،)114وما قالد ا مام أحست هؾ الرؾاب فيسا يجتو لي إذا لؼ يؾافقد غير مؽ الثقاات خالفااج لساؽ أطماق القاؾل نتؾثيقاد
دون تسييز ،حالعجمي( ،)115والشداًي( )116وانؽ حبان( )117وانؽ مشجؾ د(.)118
قأن غيالن أسمؼ وتحتد ،ذر ندؾةق
ومسا وقع فيد االختالف بالبررة واليسؽ :حتيثد ،ؽ الزهرؼ ،ؽ سالؼ ،ؽ أنيد ّ
الحتيث.
قال أحست في رواية انشد ةالح :قمعسر أخظأ بالبررة في إسشاد حتيث غيالن ،ور ع باليسؽ ،فجعمد مشقظعاجق(.)119

حتث بد معسر بالبررة مترالج إلى انؽ ،سر ،وهؾ خظأ ،والراؾاب ّأناد ماؽ م ارسايذ الزهارؼ حساا روا فيساا
ف ذا الحتيث ّ

بعت باليسؽ.

حتث بد بالبررة فأخظاأ فياد :ماا روا ،جات هللا قاال :ح ّاتثشي أناي قاال ح ّاتثشا إساسا،يذ ناؽ ،مياة قاال
ومؽ نساذج ما ّ
قأن الشجي  ن ى ،ؽ متعة الشداءق قال أني :إنساا هاؾ ،جات هللا وحداؽ انشاا
ّ
حتثشا معسر ،ؽ الزهرؼ ،ؽ ،مي نؽ دمحم نؽ ،ميّ :
()122

،مي ،ؽ أني سا ،ولكؽ حذا قال معسرق

يعشي بالبررة.

فج ّايؽ ا ماام أحسات خظاأ معسار فاي هاذا ا ساشاد ،شاتما عماد ،اؽ ،ماي ناؽ دمحم ،وقات روا ،ماى و اد الراحيح فااي
السدشت مؽ طر ق معسر ،ؽ الزهرؼ ،ؽ الحدؽ ،و،جت هللا انشي دمحم نؽ ،مي بد(.)121
ومسا يمتحق بيحا الشهع من التهثيق الشدبي السختص بالسكان :من سسع من شيخ في مكان فزبط عشو ،وسسع

مشو في مهضع آخخ فمم يزبط:

ومؽ نساذج ذلػ :حتيث ،جت الارزاق اناؽ هساام الراشعاني ،اؽ شايخد سافيان الثاؾرؼ ،فقات ق ّاؾػ ا ماام أحسات روايتاد
،شااد باااليسؽ ،وضا ّاعف روايتااد ،شااد بس ااة ،وح ااؼ ،مي ااا باالضااظراب الذااتيت فقااال -كسااا فااي روايااة األثاارم :-قسااسا ،جاات

الرزاق بس ة مؽ سفيان مزظرب اتاج ،روػ ،اؽ ،جيات هللا أحادياث مشااكير هاي ماؽ حاتيث العسارؼ ،وأماا ساسا،د بااليسؽ
فأحاديث ةحاحق(.)122
ااء ،ماى هاذا التفر اق ،فقاال ،شاتما ُذ فكار لاد حاتيث ،جات الارزاق ،اؽ الثاؾرؼ ،اؽ
وقت ّ،ماذ ا ماام أحسات بعاض األحادياث نش ج
()123
قيس ،ؽ الحدؽ نؽ دمحم ،ؽ ،اًذة قال  :قأ ف
ُهتؼ لمشجي  وشيقة لحؼ وهؾ محرم يأكمدق .
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فجعذ أحست يشكر إنكا اجر شتيتاج .وقال :قهذا سسا م ةق(.)124
وحجث عشو غيخىم فمم يقيسهه.
حجث عشو أىل بمج فحفظها حجيثوّ ،
ومسا يمحق بو أيزاً :من ّ
ومؽ نساذج ذلػ:



زهير نؽ دمحم ،ف ؾ في نفدد ثقاة ،حياث قاال فياد ا ماام أحسات – حساا فاي رواياة أناي داود– قلاؼ ي اؽ باد باأسق(،)125

وقال أيزاج – حسا في رواية إسحاق نؽ حشجذ– قثقةق(.)126
أن رواياات العاراقييؽ ،شاد مداتكيسة ،وأماا رواياات
فرذ القؾل في مرو ات أهذ األمرار ،اؽ زهيار التسيساي ،وب ّايؽ ّ
ولكشد ّ
الذامييؽ ،شد فسشكرة.

قال أنؾ ب ر األثرم :سسع

أبا ،جت هللا ،وذحر رواية الذامييؽ ،ؽ زهير ناؽ دمحم قاال :ياروون ،شاد أحادياث مشااكير

ه الء ،ثؼ قال لي :تارػ هاذا زهيار ناؽ دمحم الاذؼ ياروون ،شاد أةاحانشا ،ثاؼ قاال :أماا رواياة أةاحانشا ،شاد فسداتكيسة، ،جات

الرحسؽ نؽ م تؼ ،وأنؾ ،امر ،أحاديث مدتكيسة ةحاح ،وأما أحادياث أناي حفاص ذاك التشيداي ،شاد فتماػ نؾاطياذ مؾضاؾ،ة،
أو نحؾ هذا ،فأما نؾاطيذ فقت قالدق(.)127

و،مذ ذلػ انؽ ،تؼ بقؾلد :قورواية الذامييؽ ،شد أةح ماؽ رواياة غيارهؼ ولاد غيار هاذ األحادياث ولعاذ الذاامييؽ

حيث رووا ،شد أخظأوا ،ميدق(.)128

ووافقد ،مى ذلػ التفريذ البخارؼ ،وانؽ ،تؼ ،وانؽ حجر ،وغيرهؼ(.)129

مقياتاج،
وندتخمص مؽ سيع ما سجق مؽ نساذج ّ
أن مؽ حان مؽ الرواة هذا حالد حان التؾثيق فاي حقاد تؾثيقااج نداجياج ّ
واحتاااج األماار إلااى تتبااع حالااد ،وأقاؾال األًسااة فيااد ،وتؾ يااد تمااػ األقاؾال بسااا يشاساابد ،وتسييااز مااا حا ّاتث بااد فااي نماات مااا دون

البالد األخرػ التي لؼ يتقؽ في ا حتيثد بدجب قمة م ثد نيؽ ع راني ؼ ،أو سسا ،ؼ مشد في حال شيخؾختد وحجار  ،أو ،اتم
اةظحابد لكتبد ،أو بدجب اآلخذيؽ ،شد مؽ أهذ تمػ البالد ،ونحؾ ذلػ.
املبحح اخلامض:

تْثٔق الراّٖ يف زمً معني دٌّ غريِ مً األزماٌ.
قت يؾثّاق ا ماام أحسات بعاض الارواة فاي وقا دون آخار ،وزماان دون زماان؛ وذلاػ لتفااوت ضابظ ؼ وإتقاان ؼ نتفااوت األزماان،

وطروء ما يخذ بحفغ ؼ ماؽ ذهااب برارهؼ ،أو احتاراق حتاج ؼ ،أو ضايا ،ا ،أو خارف أةاان ؼ بداجب حجار ساش ؼ ،ونحاؾ ذلاػ ،وقات

وقف ُ ،مى ،تد مؽ الرؾر التي وثّق في ا ا مام أحست بعض الرواة ذلػ الشؾ مؽ التؾثيق الشدجي السقيت ،وهي:

أوالً :تهثيق الخاوي في زمن إبراره.
فيظر ،ميد طارغ فقتان البرار فيعساى ،في اؾن ذلاػ ساجباج فاي ساؾء حفغاد ،والغماط
أ
قت ي ؾن الراوؼ ثقة في حتيثد،
نشاء ،مى هذا القيت:
ميز ا مام أحست حتيث ؼ ج
في روايتد ،أو قجؾلد التمقيؽ مؽ غير  ،ومؽ الرواة التي ّ
قؾة وضعفاج ج

أ-

عبج الخزاق بن ىسام الرشعاني.

أن ا برار حت فاةذ نيؽ زمؽ ضبط ،جت الرزاق نؽ هسام ،و،تمد ،ولذلػ قال فياد مقؾلتاد
كان ا مام أحست يرػ ّ
التي سأوردها الحقاج؛ ا
ألن ،جت الرزاق قت فقت برر في آخر حياتد ،وةار يقجذ التمقيؽ ،فاستحق التزعيف في ذلػ الزمؽ،
اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراشات اإلشالمٔ٘ ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕ٘ٗ
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والتؾثيق فيسا قجمد.

قال انؽ هانئ :سأل أبا ،جت هللا :لمؽ سسع مؽ ،جت الرزاق سشة ثسان -يعشاي ساشة ثساان ومااًتيؽ–؟ قاال :قال ُيعباأ
بحتيث لمؽ سسع مشد وقت ذهب برر  ،حان ُيماقؽ أحاديث باطمةق(.)132

وقال أيزاج في رواية انؽ هانئ أيزاج :قكانؾا يمّقشؾند بعتما ذهب برر ق(.)131
قمؽ سسع مؽ ،جت الرزاق بعتما ُ،سي فميس بذيء ،وما حان في حتبد فرحيحق(.)132
وقال أيزاج -كسا في رواية األثرم :-ل
ّ
فسيز ا مام أحست في الروايات الدابقة نايؽ زمشايؽ فاي حاتيث ،جاتالرزاق ،األول :زماؽ إبراار ،وحاان ذلاػ قجاذ السااًتيؽ،
ّ
والثاني :زمؽ ذهاب برر  ،وفقتاند لد ،فقجمد في األول ،وراد في الثاني لقجؾلد التمقيؽ.

قال أنؾ زر،ة التمذقي :أخجرني أحست ناؽ حشجاذ .قاال :قأتيشاا ،جات الارزاق قجاذ السااًتيؽ ،وهاؾ ةاحيح البرار ،وماؽ ساسع

مشد بعت ما ذهب برر  ،ف ؾ ضعيف الدسا (.)133

وقت أثّر فقتان ،جت الرزاق نؽ هسام لبرر ،مى حفغد وضبظد ،وذلػ بدجب ا،تساد ،مى حتابد فاي حاال إبراار ،فكاان
ج
يحتث مؽ حفغد ،فؾقع مشد الخمط والؾهؼ.
أضر ةار ّ
حتيثد يتاج وقتئذ ،فمسا ّ
قمؽ سسع مؽ الكتب ف ؾ أةحق(.)134
قال ا مام أحست :ل

ولاذلػ أّ ،اذ ا ماام أحساات حتيثاد ،اؽ معسار ،ااؽ الزهارؼ ،اؽ أناي ساامسة ،اؽ أناي هر ارة مرفؾ،ااج :قالخياذ معقاؾد فااي
نؾاةي ا الخيرق .بقؾلد :قلؼ ي ؽ في أةذ ،جت الرزاقق(.)135
وهذا الحتيث لؼ يخر د ا مام أحست في مدشت مؽ هذا الظر ق ،وأخر د مؽ طر ق آخار ،اؽ سا يذ ،اؽ أنياد ،اؽ

أني هر رة في مدشت نرقؼ  ،7553وحاذا الظيالداي فاي مداشت واناؽ أناي شايبة فاي مراشفد نارقؼ  33496نارقؼ  2437والترماذؼ

فااي امعااد نارقؼ  ،1636وأخر ااد أحساات مااؽ طاارق أخاارػ مش ااا، :ااؽ انااؽ ،ساار فااي مدااشت نارقؼ ،5768 ،5222 ،5122ومااؽ
طر ق أني سعيت الخترؼ  11364وغيرهسا.

بأند لؼ يجت في أةذ ،جت الرزاق ،وحان ا مام أحست قت لحتل لب حتب ،جات الارزاق
أ،ذ ا مام أحست هذا الحتيث ّ
وقت ّ
رد ولؼ يقجمد ،وفي ذلػ إشاارة إلاى ّأناد قات أُدخاذ
،شتما حان بري اجر ،ولسا حان هذا الحتيث مخالفاج لسا ،شت مؽ األةؾلّ ،
أن الحتيث ال و ؾد لد في مرشف ،جت الرزاق .وقت أخر د مؽ هذا الؾ اد أناؾ ،ؾاناة فاي
،ميد ،وهؾ الرؾاب ،و تل ،مى ذلػ ّ
مدشت (.)7276

حذ مؽ يحيى الذهمي ،والتارقظشي(.)136
مام أحست في ذلػ َ
قم  :قت وافق ا ل
()137
وقت روا إنراليؼ نؽ سعت ،ؽ الزهرؼ ،ؽ س ذ نؽ الحشغمية مرسالج ،وهؾ الرؾاب حسا قال التراقظشي .

وقال ا مام أحست – في رواية األثرم، -ؽ حتيث :قالشار بارق :هذا باطذ ،ليس مؽ هذا شيء ثاؼ قاال :قوماؽ يح ّاتث
حتثشي [بد] أحست نؽ شجؾ د ،قال" :ها الء ساسعؾا بعاتما ُ ،فساي ،حاان يمّقاؽ فمّقشاد ،ولايس هاؾ فاي
بد ،ؽ ،جت الرزاق؟ قم ّ :
ل
ف ()138
كتابد ،وقت أسشتوا ،شد أحاديث في حتبد حان يمّقش ا بعتما ُ،سيق .
ل
ؼ
وقال أيزاج في رواية األثارم فاي حاتيث ،جات الارزاق ،اؽ معسار ،اؽ الزهار ،اؽ ساالؼ ،اؽ أنياد ،اؽ الشجاي  رأػ
يحتث بد مؽ حفغد ،ولؼ ي ؽ في الكتبق(.)139
،مى ،سر ثؾباج تيتاج ،فقال :قهذا حان ّ
وّ،مق ،ميد بعت إخ ار د لد في السدشت :قوهذا الحتيث ال نعمؼ روا إال ،جت الرزاق ،ؽ معسر ،ؽ الزهرؼ، ،ؽ سالؼ
،ؽ أنيد ،ولؼ يتابعد ،ميد أحتق(.)142
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ف ااذا الحااتيث وهااؼ فيااد ،جاات الاارزاق ،وروا مااؽ هااذا الظر ااق ،والراؾاب ّأنااد لاايس مااؽ حااتيث معساار ،وال مااؽ حااتيث
الزهرؼ ،نذ مؽ حتيث أني األش ب مرسالج(.)141
ب -عمي بن مديخ:

وةفد ا مام أحست بقؾلد :قةالح الحتيث ،ةتوقق( ،)142ثؼ قاال فاي رواياة األثارم قاال :ساسع

أباا ،جات هللا يقاؾل:

يحتث ؼ مؽ حفغد"(.)143
إن ،مي نؽ مد ر حان قت ذهب برر ،وحان ّ
قأما ،مي نؽ مد ر فال أدرؼ حيف أقؾل ،ثؼ قالّ :
ّ
سيز نيؽ ما ح ّاتث باد ،ماي ناؽ مدا ر ماؽ حتاباد ،وماا ح ّاتث باد ماؽ حفغاد،
في ّ
والرواية الثانية ّ
مقيتة لمرواية األولىُ ،
فيقجذ في الرؾرة األولى ،وُ ُّ
رد في الثانية.
ُ
أضرق(.)144
وهذا ما ا،تست انؽ حجر فقال :قثقة لد غراًب بعت أن ا

قأن رساؾل هللا  حاان إذا ساسع السا ذن يتذا ت قاال:
وقت أنكر ا مام أحست حتيثد ،ؽ هذام ،ؽ أنيد ،ؽ ،اًذاةّ :
قوأنا وأناق.
وقال :قإنسا هؾ ،ؽ هذام، ،ؽ أنيد مرسذ .وقال :ق،مي نؽ مد ر لد مفار تق(.)145

ولؼ يخرج ا مام أحست هذا الحتيث في مدشت  ،وأخر د أنؾ داود متراالج فاي ساششد نارقؼ  ،526والجي قاي فاي ساششد الكجارػ

نرقؼ  ،1788وغيرهسا.

ج -دمحم بن ميسهن ،أبه حسدة ،الدكخي:

قال أنؾ داود :سسع ُ أحست قال :قمؽ سسع مؽ أني حسزة الد رؼ ،وهؾ مروزؼ ،قجذ أن ياذهب برار ف اؾ ةاالح ،ساسع
مشد ،مي نؽ الحدؽ قجذ أن يذهب برر ،وسسع ،تاب نؽ ز اد مشد بعت ما ذهب بررق(.)146

وقال في رواية انؽ هانىء :كان قت ذهب برر  ،وحان انؽ شقيق قت حتب ،شد وهؾ برير ،قال :وانؽ شقيق أةح

حتيثاج مسؽ حتب ،شد مؽ غير ق(.)147
ارد فياد
فسيز ا مام أحست في حتيث أني حسزة الد رؼ نيؽ زماانيؽ :األول زماؽ إبراار  ،فقجماد فياد ،وزماؽ ذهاباد ف ّ
ّ
لتغير حفغد .ووافقد ،مى ذلػ ا مام الشداًي فقال :قهؾ مروزؼ ال بأس بد إال ّأند حاان ذهاب برار فاي آخار ،سار ،فساؽ كتاب
،شد قجذ ذلػ فحتيثد يتق(.)148

ثانياً :تهثيق الخاوي في زمن مخضو.
ومؽ نساذج ذلػ:
-

ىسام بن يحيى البرخي.

ميز ا مام أحست نيؽ زمشيؽ في حتيث هسام نؽ يحيى ،فز ّاعف حتيثاد فاي أول أمار  ،و ّاؾد ماا ح ّاتث باد فاي آخار
ّ
هسامااا حااان فااي آخاار ،ساار أةااانتد زمانااة،
قألن
حياتااد ،فقااال :قومااؽ سااسع مااؽ هسااام بااأخرة ف ااؾ أ ااؾدق وّ،مااذ ذلااػ بقؾلاادّ :
ج
فكان يقرب  ،ت بالكتاب ،فقذ ما حان يخظئق(.)149

وقال أنؾ داود :قسسع ُ أحست قال :هسام يزبط ضابظاج ياتاج .ساسع ُ أحسات يقاؾل :قساسا ماؽ ساسع ماؽ هساام با خرة هاؾ
ألناد
يحتث ؼ مؽ حتابد ،فدسا ،فاان ،وحباان ،وب از أ اؾد ماؽ ساسا ،جات الارحسؽّ ،
أةح؛ وذلػ ّأند أةانتد مثذ الزمانة فكان ّ
يحتث ؼ يعشي لعج ات الرحسؽ  -أؼ أيام ؼ -مؽ حفغد .سسع ُ أحست قال :قال ،فان :حتثشا هسام يؾماج بحتيث ،فقيا اذ لد
كا ا اان ّ
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فيد ،فتخذ فشغر في حتابد فقال :أال أراني أخظئ ،وأنا ال أدرؼ ،فكان بعت يتعاهت حتابدق(.)152
فجا ّايؽ ا مااام أحساات أن سااجب ذلااػ التسييااز فااي حااتيث هسااام إنسااا مر عااد إلااى زمااؽ مرضااد و،تمااد ،فقجمااد فااي األول
ومياز نايؽ تالمياذ ماؽ حياث ةاحة ساسا ،ؼ
ال،تساد فيد ،مى حتبد ،ومالزمتد ل اا ،ورد فاي الثااني ال،تسااد ،ماى حفغادّ ،

اأخر ،وحااان مااؽ حتابااد،
ألن سااسا ،سا حااان متا اج
ااء ،م اى ذلااػ الزااابط ،فجا ّاؾد سااسا حبااان نااؽ هااالل ،و،فااان نااؽ مداامؼّ ،
نشا ج
بأن سسا،د مشد حان قتيساج ،ومؽ حفغد قجذ أن يتعاهت حتابد.
ّ
وقتم سا ،مى ،جت الرحسؽ نؽ م تؼ ،وّ،مذ ذلػ ّ
()151
نص ،مى ذلػ أحست نؽ حشجذق .
ولذلػ قال الحافع انؽ حجر :قحتيث هسام ب خر أةح مسؽ سسع مشد قتيساج ،وقت ا
()152
ظاار :ماؽ تق ّاتم
وقت وافقد ،مى هذا التسييز أيزااج اناؽ م اتؼ  ،وأناؾ حااتؼ فقاال ،شاتما ُس فائ لذ ،اؽ هساام وأباان الع ّ
حتث مؽ حفغد ف سا متقاربان في الحفع والغمطق(.)153
مش سا؟ قال :قهسام أحب
حتث مؽ حتابد ،وإذا ّ
إلي ما ّ
ّ
و ز ت نؽ زر ع حيث قال :ق حتابد ةالح ،وحفغد ال يدؾػ شيئاجق(.)154

حتث مؽ حتابد ف اؾ ةاالح وماا ح ّاتث ماؽ حفغاد فمايس
وا مام الدا ي حيث قال ،شد :قةتوق سيء الحفع ،ما ّ
بذيءق(.)155
وأما س ؾر الشقاد فقت أطمقؾا القؾل نتؾثيقد دون تسييز(.)156

ثالثاً :تهثيق الخاوي قبل وقت اشتغالو بالقزاء.
ومؽ ذلػ:
-

شخيك بن عبج هللا القاضي.

يرححدق(.)157
قال أحست في رواية األثرم -وذحر سسا أني نعيؼ مؽ شر ػ  ،-فقال :قسسا قتيؼ ،و عذ أحست
ّ

ففا ّارق ا مااام أحساات ناايؽ زمشاايؽ فااي حااتيث شاار ػ ،األول :زمااؽ تؾليااد لمقزاااء لمكؾفااة فااي آخاار ،ساار  ،واشااتغالد بااد.
لتغيار حفغاد بداجب واليتاد لسشراب القزااء ،وقجماد
والثاني :الزمؽ الذؼ سجق تؾلي ذلػ السشرب ،فاراد حتيثاد فاي األولّ ،
في الثاني لتفرغد لمحتيث ،و،شايتد بد ،وانعتام ما يررفد ،شد مؽ السذاغذ ،والسشاةب ،وا،تات نرواياة ماؽ ساسع مشاد فاي
ذلػ الؾق  ،وهذا ما يذير إليد قؾلد ،شتما ُسفئذ ،ؽ سسا أني نعيؼ مؽ شر ػ.
()158
تغيار حفغاد مشاذ
ووافقد الحافع انؽ حبان ،مى ذلػ التفر ق  ،والحافع انؽ حجر فقال :ق ةتوق يخظئ حثيا اجرّ ،

ولي القزاء بالكؾفةق(.)159

ومزعف ،فقت وثقاد العجماي ،و حياى ناؽ معايؽ ،والشدااًي ،وغيارهؼ،
وقت أطمق الشقاد القؾل في شر ػ ما نيؽ مؾثّق
ّ
وضعفد يحيى نؽ سعيت ،و عقؾب نؽ شيبة(.)162
ّ
رابعاً :تهثيق الخاوي قبل وقت شيخهختو وخخفو.

ومؽ الرواة الذيؽ وثّق ؼ ا مام أحست وفق هذا القيت:

أ-

سعيج بن أبي عخوبة.

قال ،جت هللا نؽ أحست :سسع ُ ألني يقؾل :قكانا ال زساة فاي ساشة خساس وأربعايؽ وماًاة .قاال أناي :وماؽ ساسع ماؽ ساعيت
انؽ أني ،روبة قجذ ال زسة فدسا،د يت ،ومؽ سسع بعت ال زسة ،حأن أني ضعف ؼ .فقم  :لد :حان سعيت اختمط؟ قال :نعؼ.
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ثؼ قال :مؽ سسع مشد بالكؾفة مثذ دمحم نؽ بذر ،و،جتة ،ف ؾ يت .ثؼ قال :قتم سعيت الكؾفد مرتيؽ قجذ ال زسةق(.)161
وقال السروذؼ :سألتد (يعشي أبا ،جت هللا) قم ُ  :سعيت ناؽ أناي ،روباة حايؽ قاتم الكؾفاة ساسعؾا مشاد وهاؾ مخاتمط؟ قاال:

ال ،سسا ،ؼ يت ،لؼ ي ؽ مختمظاجق(.)162

ميااز ا مااام أحساات ناايؽ زمشاايؽ فااي حااتيث سااعيت نااؽ أنااي ،روبااة :األول :زمااؽ ةااحة ،قمااد،
ففااي هاااتيؽ ال اراو تيؽ ّ
وسالمتد مؽ اآلفات ،والثاني :الزمؽ الذؼ أةيب فياد باالخرف والتخمايط بعات هرماد وشايخؾختد ،وّ ،ات ساشة خساس وأربعايؽ
وماًة – وهاي ساشة هزساة إناراليؼ ناؽ ،جات هللا ناؽ الحداؽ ،شاتما خارج ،ماى أناي عفار السشراؾر فُقفت لاذ( -)163الحات الفاةاذ نايؽ
حتث بد سعيت قجذ ال زسة ،وا،تت نرواية مؽ روػ ،شد فاي ذلاػ الؾقا بالكؾفاة ،حسحسات ناؽ بذار ،و،جاتة
ذلػ الزمشيؽ ،فقجذ ما ّ
نشاء ،مى ذلػ.
انؽ سميسانّ ،
ورد ما حان بعتها ،حسا قجذ ا مام أحست رواية مؽ سسع مشد بالكؾفة ج
وعاهر حالم ا مام أحست يتل ،مى أن لدعيت رحمتيؽ إلى الكؾفة ،وحمتاهسا حان في حال ةحتد.

وقت وردت روايات أخرػ ،ؽ ا مام أحست فيسؽ روػ ،شد قجذ االختالط ،ومؽ روػ ،شد بعت اختالطد(.)164

وقت وافقد ،مى هذا القيت الزماني الشداجي ،سا،اة ماؽ األًساة ،ماش ؼ :يحياى ناؽ ساعيت القظاان ،و حياى ناؽ معايؽ ،وتمسياذ

،جت األ،مى انؽ ،جت األ،مى ،ودحيؼ ،وأنؾ داود ،وانؽ حبان ،وانؽ نسير ،وغيرهؼ(.)165

ااء ،ماى ذلاػ،
وهذا التفر ق هؾ السعتست ،شت السح ّاتثيؽ فاي التعاماذ ماع حاتيث ساعيت ناؽ أناي ،روباة ،وتسيياز حتيثاد نش ج
ةشف في السختمظيؽ(.)166
و،ؾل ،ميد مؽ ّ
ّ
()167
نقيت قؾل مؽ وثّقد مظمقاج حيحيى نؽ معيؽ ،وأني زر،ة ،والشداًي .
وب ذا التفريذ ندتظيع أن ّ

وبشاء ،مى ما تق ّاتم ،اؽ ا ماام أحسات ماؽ تفرايذ فاي حاتيث ساعيت ناؽ أناي ،روباة ضاعف حتيثاد ،اؽ أياؾب، ،اؽ ناافع،
ج

،ؽ انؽ ،سر قال :قكشا نسدح ونحاؽ ماع نجيشاا ق وقاال مشكا اجر :أساأل هللا العافياة .فقاال لاد أناؾ داود : :شاعيب ناؽ إساحاق؟

قال :شعيب سسع مشد ب خر رمق(.)168

ألن شعيب نؽ إسحاق قت سسع مؽ انؽ أني ،روبة متأخ اجر.
فزعف ا مام أحست هذا الحتيث؛ ّ
ّ
أن شاعيب ناؽ إساحاق ساسع ماؽ ساعيت اناؽ
ولذلػ قال الحديؽ راوؼ سا االت أناي داود معمقااج ،ماى الرواياة الداابقة :يعشاي ّ

أني ،روبة هذا الحتيث ب خر رمقق(.)169

ب -صالح بن نبيان مهلى التهأمة بشت أمية السجني:

()172

ورد ،ؽ ا مام أحست تؾثيقد السظمق لرالح مؾلى التؾام ،حيث وةفد بقؾلد :قمؾلى التؾأمة ،ةالح الحتيثق

مقيتاج ،وهؾ الذؼ ُيحسذ ،ميد هذا االطالق فيسا يتر ح لتؼ.
ولكؽ في روايات أخرػ اء هذا التؾثيق ّ
إن بذر نؽ ،سر ز،ؼ أند سأل مالػ نؽ أنس، ،ؽ ةالح مؾلى التؾأمة .فقال :ليس نثقة.
قال ،جت هللا :فقم  :ألنيّ :

.

قال أني :قمالػ حان قت أدرك ةالحاج ،وقت اختمط وهؾ حجير ،ما أ،مؼ بد بأساج ،ماؽ ساسع مشاد قاتيساج ،وقات روػ ،شاد
أكانر أهذ الستيشةق(.)171

وقال ،جت هللا أيزاج :قال أني :قةالح مؾلى التؾأمة ما أرػ بد بأس لمؽ سسع مشد قتيساجق(.)172
مقيت بساا ح ّاتث باد
فسا ّ
تقتم مؽ الروايات ،ؽ ا مام أحست يتل ،مى ّ
أن تؾثيق هذا الراوؼ ليس ،مى إطالقد نذ هؾ ّ
حتث بد بعت ذلػ فسردود الختالطد فيد.
أما ما ّ
قجذ شيخؾختد وحجر  ،و ّ
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وهااذا مااا أ ّكاات ا مااام البخااارؼ حيااث قااال :قكااان أحساات يقااؾل :مااؽ سااسع مااؽ ةااالح قااتيساج فدااسا،د حدااؽ ،ومااؽ سااسع مشااد
يزعف سسا،دق(.)173
أخي اجر فكأند
ّ

أن سجب تزعيف ا مام مالػ لد ّأند أدرحد في حال حجر وخرفد ،وهذا ما وافقد ،مياد يحياى اناؽ
وبيؽ ا مام أحست ّ
ّ
:
اال
ا
ق
ف
،
اد
ا
ح
تر
ا
ا
ك
مال
ن
إ
اد
ا
ل
اذ
ا
ي
ق
اتما
ا
ش
معاايؽ و،
قإن مالكااا أدرحااد بعاات أن خاارفق( ،)174ووافقااد أيزااج ،مااي نااؽ السااتيشي ،وانااؽ
ج
ّ
ّ
،تؼ ،والجؾز اني ،وغيرهؼ(.)175

وأطمق القؾل نتزعيفد :يحيى نؽ سعيت القظان ،وأنؾ زر،ة ،والشداًي ،وغيرهؼ(.)176

ج -عسخو بن عبج هللا اليسجاني ،أبه إسحاق ،الدبيعي.
قااال ،جاات هللا :قما ُ لااد (يعشااي ألنيااد) :أيسااا أحااب إليااػ الدااتؼ أو أنااؾ إسااحاق؟ قااال :أنااؾ إسااحاق ر ااذ ثقااة ةااالح ،ولكااؽ
ه الء الذيؽ حسمؾا ،شد بأخرة(.)177
وبيؽ فاي هاذ الراو اة تغيار أناي إساحاق الداجيعي ،واختالطاد فاي آخار
ميز ا مام أحست نيؽ حتيث أني إسحاق الدجيعيّ ،
ّ
حياتد ،وأكت في روايات السيسؾني ،وأني داود ،وانشد ةالح:
اأخر؟ قااال :إؼ وهللا ،ها الء الرااغار زهياار ،وإس اراًيذ
قااال السيسااؾني :قما  :ألنااي ،جاات هللا :وحااان أنااؾ إسااحاق قاات تا ّ

يز تون في ا سشاد ،وفي الكالمق(.)178

وقال أنؾ داود :سسع ُ أحست قال :زهير ،وزحر ا ،وإسراًيذ ما أقرب ؼ في أني إسحاق ،في حتيث ؼ ،شد ليؽ ،وال أ ار
الدجيعي .قال :قم ألحست :شر ػ مش ؼ؟ قال :شر ػ سسع قتيساجق(.)179
إال مؽ أني إسحاق ،هؾ ا

وقال ةالح ،ؽ أحست :زهير ،وإسراًيذ ،وزحر ا في حتيث ؼ ،اؽ أناي إساحاق لايؽ ،ساسعؾا مشاد باأخرة ،وشار ػ حاان

أثج

في أني إسحاق مش ؼ ،سسع قتيساجق(.)182

وقال أنؾ داود أيزاج :قم ُ ألحست :إسراًيذ أحب إليػ أو زهير في أني إسحاق؟ قال :ما في سا بحسات هللا إال ُيخظائ ،وماا
أ ار إال مؽ أني إسحاقق(.)181
فسيز ا مام أحست نيؽ الارواة الاذيؽ ح ّاتثؾا ،اؽ أناي إساحاق قجاذ اختالطاد حذار ػ ناؽ ،جات هللا الشخعاي ،وماؽ ح ّاتث
ّ
،شد بعت حزهير نؽ معاو ة ،وإسراًيذ نؽ يؾنس ،وزحر ا نؽ أني زاًتة.

وقت أنكر ا مام الذهجي أن ي ؾن أنؾ إسحاق قت اختمط فقاال :قأناؾ إساحاق الداجيعي ماؽ أًساة التاابعيؽ بالكؾفاة وأثباات ؼ إال

ّأند شاخ ،وندي ،ولؼ يختمطق(.(182

تغير الدؽ ،ولؼ يختمطق(.)183
وتغير حفغد ّ
وقال أيزا :قوهؾ ثقة حجة بال ن از  ،وقت حجر ّ
أن حتيثد ةحيح ،شت الذهجي حتى يتجيؽ الغمط فيد ،مع حؾن القتيؼ أةح.
وهذا يعشي ّ

ولكؽ الذؼ يجتو لي ر حاند ماا ذهاب إلياد ا ماام أحسات ماؽ وةاف الداجيعي بااالختالط ،لساا روا أناؾ زر،اة قاال :ح ّاتثشي

،جت هللا نؽ عفر ،ؽ ،جيات هللا ناؽ ،سارو قاال :ئا ُ دمحم ناؽ ساؾقة معاي شافيعاج ،شات أناي إساحاق فقما
الذيخ ،فقال لشا :ةمى نشا الذيخ البارح لة فاختمط قال :فتخمشا ،ميد ،فدمسشا وخر شاق(.)184

ساراًيذ :اساتأذن لشاا

وهذا ما ر حد انؽ الرالح ،وانؽ حجر ،وغيرهسا(.)185

هذا وقت أطمق يحيى نؽ معيؽ ،والشداًي ،والعجمي ،وأنؾ حاتؼ القؾل نتؾثيقد(.)186
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خامداً :تهثيق الخاوي قبل زمن احتخاق كتبو.
فقت ي ؾن الراوؼ ثقة ،ضابظاج لسا يرو د ،ثؼ يظ أر ،ميد طارغ ،فتذهب بدجبد أةاؾلد ،ماؽ احتاراق أو فقات ،فيزاظر
نشاء ،مى هذا الزابط:
أن ّ
يحتث مؽ حتب غير  ،فيقع مشد الؾهؼ والخمط ،ومؽ الرواة الذيؽ ّ
ميز ا مام أحست حتيث ؼ ج
-

عبج هللا بن لييعة:

قماؽ حاان مثاذ اناؽ ل يعاة بسر لار فاي حثارة حتيثاد،
وثّق ا مام أحست ،جت هللا نؽ ل يعة ،وأثشى ،ماى ضابظد وإتقاناد فقاال :ل

وإتقاند ،وضبظدق(.)187

أمر  ،وقال :مؽ سسع
مقيت بسا روا السروذؼ ،شد ،قال :سأل ُ أبا ،جت هللا ،ؽ انؽ ل يعة؟ ّ
ولكؽ هذا ا طالق ّ
فميؽ ل
مشد متقتماجق(.)188
فسيز ا مام أحست نيؽ زمانيؽ في حتيث انؽ ل يعة ،و عذ الفاةذ نيش سا هؾ حادثة احتراق حتباد ،وحاان ذلاػ قجاذ
ّ
()189
وفاتد بأربع سشؾات  ،فسؽ سسع مشد قجاذ تماػ الحادثاة فحتيثاد ةاحيح ،وماؽ ساسع بعاتها فحتيثاد ماردود ،وذلاػ لقجؾلاد
أكت ذلاػ فاي قؾلاد :قماؽ حتاب ،شاد قاتيساج فداسا،د ةاحيحق( .)192وقؾلاد أيزااج :ق احترقا
التمقيؽ ،و ّ
()191
رشتيؽ نؽ سعت قت سسع مشد حتبد ،فكانؾا يأخذون حتبد ،فال يأتؾند بذيء إال قرأق .

حتاب اناؽ ل يعاة ،حاان

ولااذلػ حااان أحساات يزا ّاعف حااتيث الستااأخر ؽ ،شااد ،فقااال :ق قتيبااة ،و حيااى نااؽ يحيااى الشيدااانؾرؼ آخاار مااؽ سااسع
مشدق(.)192
ووافقااد ،مااى هااذا التفراايذ فااي حااتيث انااؽ ل يعااة، :ساارو نااؽ ،مااي الف االّس ،والدااا ي ،و،جاات الغشااي األزدؼ ،وانااؽ

حجر ،وغيرهؼ(.)193

وضعفد آخرون مظمقاج حؾحيع نؽ الجراح ،و،جت الرحسؽ نؽ م تؼ ،و حيى نؽ معيؽ ،والشداًي ،وغيرهؼ(.)194
ّ
تقتم ،ؽ ا مام أحست ماؽ التفر اق نايؽ أحادياث الارواة ماؽ حياث زماؽ تحاتيث ؼ ،لاد أثار الكجيار فاي الح اؼ ،ماى
وما ّ

اتث باد السخاتمط قجاذ زماؽ اختالطاد،
نشاء ،مى ذلاػ التسيياز ،وماؽ الثانا ،شات السح ّاتثيؽ قجاؾل ماا ح ّ
قجؾل الحتيث أو رد ج
()195
حتث بد بعت االختالط ،والتؾقف فيسا لؼ يتسيز مؽ حتيثد .
ورد ما ّ

خامت٘ البحح.

وفي ن اية السظاف أرػ مؽ الزرورة بس ان نيان أهؼ الشتاًج التي تؾةم

إلي ا في هذا البحث ،وهي:

 -1لؼ تتعرض حتب الدابقيؽ لجيان مرظمح التؾثيق الشدجي ماؽ حياث التأةايذ والتشغيار ،ولكش اا فاضا ب ثيار ماؽ األح اام
الشدجية التي تؾثّق بعض الرواة الزعفاء في حاالت معيشة ،وا،تبارات مخرؾةة.

 -2أولااى ا مااام أحساات مدااألة التؾثيااق الشدااجي واخااتالف أحاؾال الاارواة وهيئااات التحااتيث ،ااش ؼ ،شايااة حجيارة فااي تعميالتااد
الكثيرة ،أو في إ اباتد ،مى أسئمة تالميذ  ،و غ ر ذلػ نؾضؾح مؽ خاالل تسيياز ألحاؾال الاراوؼ الؾاحات ،واخاتالف
أح امد ،ميد باختالف الزمان ،والس ان ،والذيخ ،والتمسيذ ،وحيفية األداء ،وغير ذلػ.
 -3ضرورة العشاية بسدالة التؾثيق الشدجي السقيت بذيخ أو تمسيذ أو م ان أو زمان أو غير ؛ وذلػ لساا لاد ماؽ أثار حجيار
،مى الراوؼ والسروؼ ،وضرورة مرا،اة ذلػ في الح ؼ ،مى الرواة واألحاديث.
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 -4كذف ا مام أحست -رحسد هللا تعالى، -ؽ أن بعض الرواة قت تختماف حالاد بااختالف شايؾخد ،أو اخاتالف ماؾاطؽ
تحتيثد ،أو اختالف أوقاتد ،وقت تتباع الباحاث هاذ الساؾاطؽ ،وقارن اا با راء غيار ماؽ الشقااد الاذيؽ قات يؾافقاد بعزا ؼ

في ا تارجة ،و خالفد في ا آخرون تارجة أخرػ.
 -5يؾثّااق ا مااام أحساات بعااض الاارواة تؾثيق ااج ندااجياج مقارن ااج بغياار مااؽ الاارواة ،وأغمااب ه ا الء السااؾثقيؽ تؾثيق ااج ندااجياج هااؼ مااؽ
األقران في الدؽ والحفع.

ّ -6نيؽ البحاث ضارورة التؾفياق نايؽ األقاؾال السختمفاة الاؾاردة ،اؽ ا ماام أحسات فاي الاراوؼ الؾاحات ،وحساذ السظماق مش اا
السقيت في حثير مؽ األحاييؽ.
،مى ّ
وةمى هللا ،مى سيتنا دمحم و،مى آلد وةحبد ا سعيؽ.
وآخر د،ؾانا أن الحست هلل رب العالسيؽ.
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لققو روايقققة فقققي الكتققب الدقققتة ،تحقيااق :دمحم ،ؾامااة ،دار القجمااة لمثقافااة ا سااالمية ،ااتة( ،ط1413 ،)1ها ا .47/1 ،وميقققدان

االعتجال .421/1 :وأحست نؽ ،مي نؽ حجار الداقالني (ت  852ه ا1449-م) ،تقخيقب التيقحيب ،تحقياق :دمحم ،ؾاماة ،دار الرشايت،
الر اااض1426 ،ه ا ،ص .127ودمحم نااؽ أحساات نااؽ يؾسااف أنااي الجرحااات الااذهجي الذااافعي (ت 1181 -577م) ،الكهاكققب الشي قخات
في معخفة من اختمط من الخواة ،تحقيق :حستؼ ،جت السجيت الدمفي ،دار العمؼ ،الكؾ  ،ص.19

( )14أحست نؽ شاعيب ناؽ ،ماي الشدااًي (ت 323هاا915/م) ،الزقعفاء والستقخوكين ،تحقياق :محساؾد إناراليؼ ازيات ،دار الاؾ،ي ،حماب،
1396ها( ،ط )1تر سة .32

( )15أحساات نااؽ دمحم نااؽ حشجااذ الذاايباني (241ه اا855/م) ،العمققل ومعخفققة الخجققال ،تحقيااق :وةااي هللا نااؽ دمحم ،الس تااب ا سااالمي،
نيروت1428 ،ها( ،ط ،)1رقؼ .5675

( )16يشغاار :قااؾل البخااارؼ فااي :أنااي ب اار أحساات نااؽ الحداايؽ الجي قااي (458هاا1266/م( ،تحقيااق :دمحم ،جااتالقادر ،ظااا ،م تبااة دار
الباااز ،م ااة الس رمااة1414 ،ه1994/م ،ج ،1ص .89و شغاار :أنسؾذ ااا آخاار فااي :مداااًذ ا مااام أحساات نروايااة أنااي داود،

تحقيق :طارق نؽ ،ؾض هللا ،م تبة انؽ تيسية ،مرر1422 ،ه1999-م( ،ط ،)1رقؼ .1889 ،399

( )17يشغار :اناؽ أناي حااتؼ :الجقخح والتعقجيل .435/2 :وأحسات ناؽ ،جات هللا ناؽ ةاالح ناؽ مدامؼ العجماي الكاؾفي (261هاا) ،معخفققة
الثقات ،تحقيق، :جت العمايؼ ،جات العغايؼ البداتؾؼ ،م تباة الاتار ،الستيشاة السشاؾرة1425 ،ه ا( ،ط ،)1ج ،1ص .252و ؾساف اناؽ

الزحي ،جت الرحسؽ نؽ يؾسف نؽ ،جت السمػ نؽ يؾسف السزؼ ،تيحيب الكسال ،تحقيق :التحتؾر بذار ،ؾاد ،م سدة الرسالة،

نيروت1422 ،ها( ،ط ،)1ج ،7ص .198-196والذهجي :الكاشف ،ج ،1ص.273
( )18سؤاالت أبي داود ،رقؼ .323
( )19انؽ حشجذ :العمل رقؼ .3141
( )22السرجر الدابق رقؼ .4128

( )21السرجر الدابق :رقؼ .5914
( )22انؽ حشجذ :العمل رقؼ .2412

( )23أناؾ حاااتؼ دمحم نااؽ حبااان ناؽ أحساات نااؽ حبااان البداتي (ت 272هاا965/م) السجققخوحين مققن السحق ّقجثين ،تحقيااق :محسااؾد إناراليؼ
زايت ،دار الؾ،ي ،حمب ،ج ،2ص.192

( )24انؽ ،تؼ ،الكامل.3 ،5 ،
( )25يشغ اار :الشد اااًي :الزقققعفاء والستقققخوكين ،ص .73وان ااؽ أن ااي ح اااتؼ ،الجقققخح والتعقققجيل ،213/6 ،والس اازؼ ،تيقققحيب الكسقققال،
 .241/14وانؽ حجر ،تقخيب التيحيب ،ص.293
( )26أحساات نااؽ دمحم نااؽ حشجااذ الذاايباني (ت 241ه اا855/م) ،السدقققشج ،تحقيااق :الذاايخ شااعيب األرن ااؤوط ،م سدااة الرسااالة ،نيااروت،
(ط ،)1ج ،1ص ،73رقؼ .532

( )27انؽ حبان ،السجخوحين.296/2 ،
( )28أنؾ ب ر أحست نؽ ،مي نؽ ثان

السذ ؾر بالخظياب البغاتادؼ (463هاا1271/م) ،تقاريخ بغقجاد ،دار الكتاب العمسياة ،نياروت،

لجشااان ،ج ،2ص .59وأنااؾ حفااص ،ساار نااؽ أحساات نااؽ ،ثسااان نااؽ أحساات نااؽ دمحم نااؽ أيااؾب نااؽ أزداذ البغااتادؼ ،تققاريخ أسققساء
الثقات ،تحقيق :ةبحي الدامراًي ،التار الدمفية ،الكؾ 1424 ،ها1984/م( ،ط ،)1ص.228

( )29يشغر :انؽ أني حاتؼ ،الجخح والتعجيل ،ج ،7ص .232وانؽ حبان ،السجقخوحين ،ج ،2ص .323والاذهجي ،ميقدان االعتقجال،
ج ،6ص .127 -126وأنااؾ الفاارج ،جاات الاارحسؽ نااؽ أنااي الحدااؽ ،مااي نااؽ دمحم السذا ؾر بااانؽ الجااؾزؼ (ت 552هاا1155/م)،
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الزققعفاء والستققخوكين ،تحقيااق، :جااتهللا القاضااي ،دار الكتااب العمسيااة ،نيااروت1426 ،ه( ،ط ،)1ج ،3ص .54والساازؼ ،تيققحيب
الكسال ،ج ،25ص.122–122

( )32انؽ حجر ،تيحيب التيحيب.114/9 ،
( )31انؽ حبان ،السجخوحين.297 ،2 ،

( )32انؽ حشجذ ،العمل رقؼ .2667 ،726
( )33السرجر الدابق رقؼ .1281

( )34يشغر :أحست نؽ ،مي نؽ حجر العداقالني (ت  852ه ا1449-م) ،تيقحيب التيقحيب ،دار الفكار ،نياروت1424 ،ه ا( ،ط،)1
ج ،9ص.121

( )35يشغر :السزؼ ،تيحيب الكسال.132 ،25 ،
( )36يشغر :الذهجي ،الكاشف.167 ،2 ،

( )37يشغر :السزؼ ،تيحيب الكسال .132/25 :وانؽ حجر ،تقخيب التيحيب.475 ،
( )38يشغر :العجمي ،معخفة الثقات.236 ،2 ،

( )39يشغر :السزؼ ،تيحيب الكسال.132 ،25 ،
( )42يشغر :انؽ حبان ،الثقات.442 ،7 ،

( )41انؽ حشجذ ،العمل ،رقؼ  ،688وشسس التيؽ دمحم نؽ أحست نؽ ،ثسان نؽ قايسااز الاذهجي (ت 748هاا1348/م) ،تقحكخة الحفقا ،
دار الكتب العمسية ،نيروت( ،ط ،)1ج ،1ص.259

( )42السزؼ ،تيحيب الكسال.131 ،25 ،

( )43يشغر :انؽ حشجذ ،السدشج ،حتيث رقؼ  ،622 ،618 ،617 ،616 ،615 ،612 ،228 ،178 ،176وغيرها.
( )44يشغر :السرجر الدابق ،حتيث رقؼ ،1123 ،984 ،882 ،627 ،229 :وغيرها.
( )45سؤاالت أبي داود ،رقؼ .328

( )46السزؼ ،تيحيب الكسال.464 ،26 ،

( )47نؾر التيؽ ،مي ناؽ أناي ب ار ناؽ ساميسان ال يثساي (827هاا1425/م) ،مجسقع الدوادقج ومشبقع الفهادقج ،دار الر اان لمتاراث ،دار
الكتاب العربي ،القاهرة ،نيروت1427 ،ه ،ج ،7ص.338

( )48السزؼ :تيحيب الكسال ،ج ،26ص.463
( )49انؽ حجر ،تيحيب التيحيب.425 ،9 ،
( )52يشغر :انؽ أني حاتؼ ،الجخح والتعجيل .122 ،8 ،والخظيب ،تاريخ بغجاد .277 ،3 ،والسزؼ ،تيحيب الكسال.464 -462 ،26 ،
( )51يشغا اار :حا ااتيث رقا ااؼ  ،9286 ،6867 ،6866 ،3252 ،3251 ،3252 ،3249 ،3248 ،1883وغيرها ااا ،وما ااؽ الشسا اااذج

األخرػ لمرواة الذيؽ وثق اؼ ا ماام أحسات فاي بعاض شايؾخ ؼ :شار ػ ناؽ ،جاتهللا القاضاي ،يشغار :العمقل ،رقاؼ  ،348وسقؤاالت

السخوذي ،رقؼ  .24و ،رمة نؽ ،سار العجمي ،البررؼ ،و شغار :العمل ،رقاؼ  .3255 ،733وفارج ناؽ فزاالة ،أناؾ فزاالة،

ون فجاايح نااؽ ،جاات الاارحسؽ ،أنااؾ
التشااؾخي الحسرااي ،و شغاار :س قؤاالت أبققي داود ،322 ،وس قؤاالت ابققن ىققان  ،رقااؼ  .2173ل
معذرِّ ِّ ،
الخراز ،يشغر :سؤاالت
الدْشج ُّي السجني ،و شغر :انؽ ،تؼ ،الكامل ،ج ،7ص .52و حيى نؽ سميؼ القرشي الظاًفي ّ
ّ
السخوذي ،رقؼ  .252 ،251وسؤاالت أبي داود ،رقؼ  .238العمل ،رقؼ .3152
( )52يشغر :شسس التيؽ أنؾ الخير دمحم نؽ ،جت الرحسؽ نؽ دمحم نؽ أني ب ر نؽ ،ثسان نؽ دمحم الدخاوؼ (ت 922ها) ،فتقح السغيث
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شخح ألفية الحجيث ،دار الكتب العمسية ،لجشان1423 ،ها( ،ط ،)1ج ،1ص.16

( )53سؤاالت أبي داود :رقؼ .439
( )54انؽ حشجذ :العمل رقؼ .1468

( )55يشغر :العجمي :معخفة الثققات .222/1 ،واناؽ أناي حااتؼ ،الجقخح والتعقجيل .238/2 ،واناؽ حباان ،الثققات .52/6 ،وساميسان

انؽ خمف نؽ سعت أني الؾليت البا ي (ت 474هاا1282/م) ،التعجيل والتجخيح لسن خخج لقو البخقاري فقي الجقامع الرقحيح،

تحقيااق :أنااؾ لبابااة حداايؽ ،دار الماؾاء لمشذاار والتؾز ااع ،الر اااض1426 ،ه1986/م ،ج ،1ص .384وانااؽ حجاار ،تيققحيب التيققحيب،
 ،225/1تقخيب التيحيب :تر سة .124

( )56أحست نؽ ،مي األزهرؼ ،مخويات االثقخم عقن اامقام أحسقج بقن حشبقل فقي غيقخ كتابقو الدقؤاالت ،ساع دمحم ناؽ ،ماي األزهارؼ،
الفاروق الحتيث لمظبا،ة والشذر ،القاهرة1428 ،ه2223/م( ،ط ،)1رقؼ  .38وانؽ حجر ،تيحيب التيحيب ،ج ،2ص.62

( )57ش ااسس ال ااتيؽ دمحم ن ااؽ أحس اات ن ااؽ ،ثس ااان ن ااؽ قايس اااز ال ااذهجي (ت 748ها اا1348/م) ،سقققيخ أعقققالم الشقققبالء ،تحقي ااق :ش ااعيب
األرناؤوط ،م سدة الرسالة ،نيروت1413 ،ها( ،ط ،)9ج ،7ص.122

( )58انؽ حبان ،الثقات.145 ،6 ،

حتث مؽ حفغدق .انؽ حجر ،تقخيب التيحيب ،ص.138
( )59حيث قال :ق ثقة لكؽ في حتيثد ،ؽ قتادة ضعف ،ولد أوهام إذا ّ
( )62يشغر :العجمي ،معخفقة الثققات .266 ،1 ،واناؽ أناي حااتؼ الجقخح والتعقجيل .524 ،2 ،واناؽ حباان ،الثققات .144 ،6 ،واناؽ
،تؼ الكامذ .117 ،2 ،والذهجي ،سيخ أعالم الشبالء .122 ،7 ،والكاشف .291 ،1 ،وميدان االعتجال.117 ،2 ،

( )61يشغر :نساذج لذلػ.1288 ،312 :
( )62سؤاالت أبي داود :رقؼ .198

( )63شسس الاتيؽ دمحم ناؽ أحسات ناؽ ،ثساان ناؽ قايسااز الاذهجي (ت 748هاا1348/م) تقاريخ ااسقالم ووايقات السذقاىيخ واألعقالم،
تحقيق، :سر ،جت الدالم تتمرؼ ،دار الكتاب العربي ،لجشان  -نيروت1427 ،ها1987/م( ،ط ،)1ج ،12ص.279

( )64مدادل اامام أحسج بخواية أبي داود نرقؼ .1948
( )65انؽ حجر ،تيحيب التيحيب.315 ،6 ،

( )66مؽ حالم أني زحر ا يحيى نؽ معيؽ في الر ال ا رواية أبقي خالقج القجقاق ،تحقياق :أحسات دمحم ناؾر سايف دار الساامؾن لمتاراث،
دمذق ،ص.93

( )67يشغاار :انااؽ أنااي حاااتؼ ،الجققخح والتعققجيل .395/5 ،والعجمااي ،معخفققة الثقققات .97/2 ،والبااا ي ،التعققجيل والتجققخيح.896/2 ،
والذهجي ،تحكخة الحفا .269/1 ،

( )68الذهجي ،ميدان االعتجال في نقج الخجال ،ج ،4ص.432
( )69مرو ات األثرم نرقؼ  .167وانؽ أني حاتؼ ،الجخح والتعجيل.24/6 ،
( )72مرو ات األثرم نرقؼ  .167والخظيب ،تاريخ بغجاد.5 ،11 ،
( )71انؽ حبان ،الثقات .426/8 ،والخظيب ،تاريخ بغجاد .3/11 ،والذهجي ،الكاشف .673/1 ،وميدان االعتجال .432/4 ،وانؽ
حجر ،تقخيب التيحيب ،ص .367وتيحيب التيحيب.392/6 ،
( )72يشغر :انؽ أني حاتؼ ،الجخح والتعجيل ،ج ،6ص .24ومؽ الشساذج األخرػ في تؾثيق ا مام أحست لمراوؼ اذا ح ّاتث ماؽ حتاباد

دون حفغد :إنراليؼ نؽ سعت الزهرؼ الستني ،يشغر :السشتخب من العمل ،رقاؼ  .129و،جات األ،ماى ناؽ ،جات األ،ماى البرارؼ،

يشغر :سؤاالت أبي داود ،رقؼ .532
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( )73انؽ حشجذ ،العمل ،رقؼ .2556

( )74يشغاار :أقاؾال ؼ فااي :انااؽ حبااان ،السجققخوحين .122/1 ،وانااؽ أنااي حاااتؼ ،الجققخح والتعققجيل .198/2 ،وانااؽ ،ااتؼ ،الكامققل فققي
الزعفاء .284-282/1 ،والذهجي ،ميدان االعتجال .429-428/1 ،وانؽ حجر ،تيحيب التيحيب،289/1 ،

( )75سؤاالت السيسهني ،رقؼ .481

( )76قال حرب نؽ إسسا،يذ الكرماني الحشغمي :سأل

أحست نؽ حشجذ ، ،ؽ رشتيؽ نؽ سعت فزعفد  ،وقتم انؽ ل يعاة ،مياد .اناؽ

أني حاتؼ ،الجخح والتعجيل ،ج.413 ،3

( )77ورد تؾثيقد لد في رواية أني القاسؼ ،شد ،قال :قأر ؾ ّأند ةالح الحتيثق .السزؼ ،تيحيب الكسال.139 :9 ،
( )78أنااؾ ب اار أحساات نااؽ ،مااي نااؽ ثان ا السذا ؾر بالخظيااب البغااتادؼ (463ه اا1271/م) ،الكفايققة فققي عمققم الخوايققة ،تحقيااق :أنااي ،جااتهللا
الدؾرقي ،إنراليؼ حستؼ الستني ،الس تبة العمسية ،الستيشة السشؾرة ،ص.134

( )79ال يثسي ،مجسع الدوادج.31 ،12 ،

( )82يشغر :اناؽ أناي حااتؼ ،الجقخح والتعقجيل .513/3 ،واناؽ حباان ،السجقخوحين .323/1 ،واناؽ الجاؾزؼ ،الزقعفاء والستقخوكين،
 .284/1والعقيمااي ،الزققعفاء الكبيققخ .66/2 ،والااذهجي ،مي قدان االعتققجال .75/3 ،وتيققحيب الكسققال .191/9 ،وانااؽ حجاار،
تقخيب التيحيب ،ص.229

( )81سؤاالت أبي داود ،رقؼ .322
( )82سؤاالت السخوذي.249 ،
( )83يشغر :الخظيب ،تاريخ بغجاد.226 ،6 ،
( )84يشغر :انؽ حبان ،السجخوحين.125 -124 /1 ،

( )85دمحم نؽ إسسا،يذ نؽ إنراليؼ نؽ السغيرة نؽ لن مرفدزبد الجعفي البخار (ت 256ها872/م) ،التاريخ الكبيخ ،تحقيق :هاشاؼ الشاتوؼ،
دار الفكر ،نيروت ،ج ،2ص.345
( )86يشغر :الخظيب ،تاريخ بغجاد.224 ،6 ،
( )87السرجر الدابق .226 ،6 ،وانؽ حبان ،السجخوحين.128 ،1 ،
( )88يشغر :انؽ أني حاتؼ ،الجخح والتعجيل.191/2 ،
( )89يشغاار :أنااؾ يؾسااف يعقااؾب نااؽ ساافيان نااؽ اؾان الفارسااي الفدااؾؼ (ت 277ه اا892/م) ،السعخفقققة والتقققاريخ ،تحقيااق :خميااذ
السشرؾر ،دار الكتب العمسية ،نيروت1419 ،ها1999/م ،ج ،2ص.246

( )92انؽ ،تؼ ،الكامل.322 ،1 ،
( )91يشغر :العقيمي ،الزعفاء الكبيخ.88 ،1 ،
( )92يشغر :الكاشف ،ج ،1ص.248
( )93انؽ حجر ،تقخيب التيحيب.129 ،1 ،
( )94يشغر :الشداًي ،الزعفاء والستخوكين ،ص.16
( )95الذهجي ،ميدان االعتجال.421 ،1 ،

( )96يشغر :تر ستد :الذهجي ،تحكخة الحفا  .148/1 ،وانؽ حجر ،تيحيب التيحيب.321/12 ،
( )97يشغر :الشداًي ،الدشن الكبخى.89 ،1 ،
(.429 ،1 )98
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( )99الذهجي ،ميدان االعتجال.422 ،1 ،

ظفشي (ت 385هاا918/م)،
(، )122مي نؽ ،سر ناؽ أحسات ناؽ م اتؼ ناؽ مداعؾد ناؽ الشعساان ناؽ ديشاار ناؽ ،جات هللا البغاتادؼ الااتارق
لُ م ّ
الدشن ،ج ،1ص.154
( )121يشغر :تر ستد :أنؾ حاتؼ دمحم نؽ حبان نؽ أحست نؽ حبان البداتي (ت 272هاا965/م) ،مذقاىيخ عمسقاء األمرقار ،تحقياق:
م .فاليذ سر ،دار الكتب العمسية ،نيروت1959 ،م ،ص .145والذهجي ،الكاشف ،ج ،1ص.654

( )122إسحاق نؽ إنراليؼ نؽ هانئ الشيدانؾرؼ ،سؤاالت ابن ىان  ،تحقيق :زهير الذاو ش ،الس تب ا سالمي ،نياروت1422 ،ه،
رقؼ .2173

( )123سؤاالت أبي داود ،رقؼ .324

( )124السزؼ ،تيحيب الكسال ،ج ،23ص.158
( )125السرجر الدابق.

( )126يشغار :حالاد فاي :السرقجر الدقابق ،والبخاارؼ ،التقاريخ الكبيقخ ،ج ،7ص .134واناؽ حباان ،السجقخوحين ،ج ،2ص.226
والذهجي ،ميدان االعتجال ،ج ،5ص.415

( )127السزؼ :تيحيب الكسال ،ج ،23ص.158
( )128السرجر الدابق ،ج ،18ص.57

( )129يشغر :الذهجي ،سيخ أعالم الشبالء ،ج ،7ص.8
( )112انؽ ر ب ،شخح عمل التخمحي ،ج ،2ص.766

( )111يشغر :انؽ أني حاتؼ ،الجخح والتعجيل ،ج ،8ص.256
( )112يشغر :البا ي ،التعجيل والتجخيح ،ج ،2ص .742وانؽ ر ب ،شخح عمل التخمحي ،ج ،2ص.774

( )113يشغر :شسس التيؽ دمحم نؽ أحسات ناؽ ،ثساان ناؽ قايسااز الاذهجي (ت 748هاا1348/م) ،مقن تكمقم ايقو وىقه مهثقق ،تحقياق:
دمحم ش ؾر أمر ر السياديشي ،م تبة السشار ،الزرقاء1426 ،ه( ،ط ،)1ص.179

( )114انؽ حجر :تقخيب التيحيب.541 ،

( )115يشغر :العجمي :معخفة الثقات2/292 ،

( )116أحساات نااؽ ،جااتهللا الخزر ااي األنرااارؼ ،خالصققة تققحىيب تيققحيب الكسققال فققي أسققساء الخجققال ،تحقيااق، :جاات الفتاااح أنااؾ غااتة،
م تب السظجؾ،ات ا سالمية ،دار البذاًر ،حمب ،نيروت1416 ،ها( ،ط ،)5ص.38

( )117يشغاار :أنااؾ حاااتؼ دمحم نااؽ حبااان نااؽ أحساات نااؽ حبااان البدااتي (ت 272ه اا965/م) ،الثقققات ،تحقيااق :شاارف الااتيؽ أحساات ،دار
الفكر ،نيروت1395 ،ها( ،ط ،)1ج ،7ص.484

( )118ج ،2ص.227
( )119انؽ ر ب ،شخح عمل التخمحي ،ج ،2ص.769
( )122انؽ حشجذ ،العمل ،رقؼ .3797
( )121يشغر :انؽ حشجذ ،السدشج ،حاتيث رقاؼ  ،1223وماؽ الشسااذج األخارػ فاي تؾثياق الاراوؼ فاي نمات معايؽ دون غيار ماؽ الجماتان ،الؾليات
ناؽ مدامؼ التمذاقي ،يشغار :شاسس الاتيؽ أناؾ ،جات هللا دمحم ناؽ أحسات نااؽ ،جات ال اادؼ السقتساي الحشجماي )774هاا) ،بحقخ القجم اققيسن
تكمم ايو اامام أحسج بسجح أو ذم ،النؽ ،جت ال ادؼ ،دار الراية ،الر ااض ،ص .169و ز ات ناؽ هاارون الدامسي الؾاساظي ،يشغار:

مدادل اامام أحسج بن حشبل رواية ابن أبي الفزل صالح ،التار العمسية ،ال شت1428 ،ها1988/م .رقؼ .1625
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( )122انؽ ر ب ،شخح عمل التخمحي ،ج ،2ص.772

(، )123جاات الاارزاق نااؽ هسااام الرااشعاني (ت 211ه اا827/م) السرقققشف ،تحقيااق :حجيااب الاارحسؽ األ،غسااي ،الس تااب ا سااالمي،

نيروت1423 ،ها( ،ط ،)2نرقؼ  .8324مؽ طر ق سفيان الثؾرؼ ،ؽ قيس نؽ مدمؼ بد ،وفيد قوشيقة عجايق وأخر اد أحسات
في السدشت نرقؼ  25924مؽ طر ق ،جت الرزاق بد.

( )124انؽ ر ب :شخح عمل التخمحي ،ج ،2ص.771
( )125سؤاالت أبي داود ،رقؼ .228

( )126السزؼ ،تيحيب الكسال ،ج ،9ص.419
( )127مرو ات األثرم ،ؽ أحست في غير حتابد الد االت ،رقؼ  ،85والسزؼ ،تيحيب الكسال ،ج ،9ص.418
( )128انؽ ،تؼ :الكامل ،ج ،3ص.222

( )129يشغر :السرجر الدابق ،والبخارؼ ،التاريخ الكبيخ ،ج ،3ص .427وانؽ حجر ،تيحيب التيقحيب ،ج ،3ص .321وتقخيقب
التيحيب ،ت .217

( )132سؤاالت ابن ىان .2285 ،
( )131السرجر الدابق.2126 ،

( )132أحست نؽ ،مي نؽ حجر العدقالني (ت  852ها1449-م) ىجي الداري مقجمة فتح الباري شخح صحيح البخاري ،تحقيق:
دمحم ف اد ،جت الباقي ،محب التيؽ الخظيب ،دار السعرفة ،نيروت1379 ،ه ،ص.419

(، )133جت الرحسؽ نؽ ،سارو ناؽ ،جات هللا ناؽ ةافؾان الشرارؼ السذا ؾر باأني زر،اة التمذاقي ،التقاريخ ،تحقياق :خمياذ السشراؾر،
دار الكتب العمسية ،نيروت1417 ،ها1996/م( ،ط.1162 ،)1

( )134انؽ حجر ،تيحيب التيحيب ،ج ،6ص.279

( )135انؽ ر ب : ،شخح عمل التخمحي ،ج ،2ص.757
( )136السرجر الدابق.

ظفشي (ت
( )137يشغ اار، :م ااي ن ااؽ ،س اار ن ااؽ أحس اات ن ااؽ م ااتؼ ن ااؽ مد ااعؾد ن ااؽ الشعس ااان ن ااؽ ديش ااار ن ااؽ ،ج اات هللا البغ ااتادؼ الا ااتارق
لُ م ّ
385ه اا918/م) ،العمققل ال قهاردة فققي األحاديققث الشبهيققة ،تحقيااق :محفااؾظ الاارحسؽ ز ااؽ هللا الداامفي ،دار طيبااة1425 ،ه/
1985م ،ج ،9ص.253

( )138الذهجي ،ميدان االعتجال ،ج ،4ص .343 -342وانؽ حجر ،تيحيب التيحيب ،ج ،6ص.279
( )139انؽ ر ب : ،شخح عمل التخمحي ،ج ،2ص.756
( )142انؽ حشجذ ،السدشج ،ج ،12ص.253

( )141يشغر :البخارؼ ،التقاريخ الكبيقخ ،ج ،3ص .356وأحسات ناؽ شاعيب ناؽ ،ماي الشدااًي (ت 323هاا915/م) الدقشن الكبقخى ،تحقياق:
،جت الغفار سميسان الجشتارؼ  ،سيت حدروؼ حدؽ دار الكتب العمسية ،نيروت1411 ،ه1991/م( ،ط ،)1ج ،6ص.85

( )142انؽ حشجذ ،العمل ،رقؼ .3132

( )143دمحم نؽ ،سرو نؽ مؾسى نؽ دمحم نؽ حساد العقيمي (ت 322ها) الزعفاء الكبيخ ،تحقيق، :جتالسعظي أميؽ قمعجي ،نيروت،
1424ه( ،ط ،)1ج ،3ص.251

( )144انؽ حجر ،تقخيب التيحيب ،ص.425

( )145انؽ ر ب ،شخح عمل التخمحي ،ج ،2ص.755
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( )146سؤاالت أبي داود.561 :

( )147شخح عمل التخمحي ،ج ،2ص.754
( )148السرجر الدابق.

( )149انؽ حشجذ ،العمل :رقؼ .683

( )152سؤاالت أبي داود :رقؼ .492
( )151انؽ حجر ،تيحيب التيحيب ،ج ،11ص.61

( )152يشغر :انؽ ر ب ،شخح عمل التخمحي ،ج ،2ص.758
( )153انؽ أني حاتؼ ،الجخح والتعجيل ،ج ،9ص.128
( )154الذهجي ،ميدان االعتجال ،ج ،7ص.93

( )155انؽ حجر ،تيحيب التيحيب ،ج ،11ص.61
( )156يشغر :العجمي ،معخفة الثقات ،ج ،2ص .334وانؽ حبان ،الثققات ،ج ،7ص .586واناؽ حجار ،تيقحيب التيقحيب ،ج،11
ص.61 -62

( )157انؽ ر ب ،شخح عمل التخمحي ،ج ،2ص.762
( )158يشغر :انؽ حبان ،الثقات ،ج ،6ص.444
( )159انؽ حجر ،تقخيب التيحيب ،ت .266

( )162يشغاار :العجمااي ،معخفققة الثقققات ،ج ،1ص .453وانااؽ أنااي حاااتؼ ،الجققخح والتعققجيل ،ج ،4ص .366وانااؽ الكيااال ،الكهاكققب
الشيخات ،ص .47والذهجي ،ميدان االعتجال ،ج ،3ص .373والسزؼ ،تيحيب الكسال ،ج ،12ص.472–468

( )161انؽ حشجذ ،العمل ،رقؼ .1112 ،86
( )162سؤاالت السخوذي ،رقؼ .254

( )163يشغر :دمحم نؽ ر ر نؽ يز ات ناؽ حثيار ناؽ غالاب الظجارؼ (ت 312ه ا  ،)923-تقاريخ األمقم والسمقهك ،دار الكتاب العمسياة،
نيروت ،لجشان ،ج ،4ص.461

( )164يشغر :انؽ حشجذ ،العمل ،رقؼ .5343 ،5315 ،4653 ،3293ومدادل اامام أحسج بخواية أبي داود.1745 ،1744 ،
( )165يشغ اار :ان ااؽ  ،ااتؼ :الكامقققل ،ج ،3ص .396 -393والعقيم ااي ،الزقققعفاء الكبيقققخ ،ج ،2ص .112 .112-111والس اازؼ،
تيحيب الكسال ،ج ،11ص .12-9وانؽ الكيال ،الكهاكب الشيخات ،ص.37
( )166يشغر :انؽ الكيال :الكهاكب الشيخات ،ص .37وةالح التيؽ ،خميذ ناؽ حي ماتؼ ناؽ ،جات هللا العالًاي التمذاقي الذاافعي (ت
761ه اا) ،السختطمقققين ،تحقي ااق :رفع ا

1417ها1996/م( ،ط ،)1ص.41

ف ااؾزؼ ،جاات السظمااب، ،م ااي ،جاات الباس ااط مز اات ،م تبااة الخ ااانجي ،القاااهرة ،مر اار،

( )167يشغر :أقؾال ؼ في :السزؼ ،تيحيب الكسال ،ج ،11ص.8
( )168سؤاالت أبي داود ،رقؼ .2
( )169السرجر الدابق.
( )172انؽ حشجذ ،العمل.3234 ،
( )171السرجر الدابق ،رقؼ .2382
( )172السرجر الدابق ،رقؼ .4779
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تْثٔق الرّاٗ يف حاالت خمصْص٘ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )173دمحم ناؽ عيداى ناؽ لس ماؾرة ناؽ مؾساى ناؽ الزاحاك ،الدامسي الترمااذؼ (ت 279هاا892/م) عمقل التخمقحي الكبيقخ بتختيقب أبققي
طالققب القاضققي ،تحقيااق :ةاابحي الدااامراًي ،أنااؾ السعاااطي الشااؾرؼ ،محسااؾد دمحم الرااعيتؼ، ،ااالؼ الكتااب ،م تبااة الش زااة
العربية ،نيروت1429 ،ه( ،ط ،)1ج ،1ص.34

( )174انؽ أني حاتؼ ،الجخح والتعجيل ،ج ،4ص .417والعالًي ،السختمطين ،ص.58
( )175يشغر :انؽ ،تؼ ،الكامل ،ج ،4ص .57والسزؼ ،تيحيب الكسال ،ج ،13ص .121والذهجي ،ميدان االعتجال ،ج ،3ص.416
( )176يشغر :انؽ أني حاتؼ ،الجخح والتعجيل ،ج ،4ص .417والسزؼ ،تيحيب الكسال ،ج ،1ص .121والذهجي ،ميقدان االعتقجال،
ج ،3ص.416

( )177العمل رقؼ .2611
( )178انؽ ر ب ،شخح عمل التخمحي ،ج ،2ص.712
( )179سؤاالت أبي داود ،رقؼ.312
( )182مدادل اامام أحسج بخواية ابشو صالح ،رقؼ .1158
( )181سؤاالت أبي داود.312 ،
( )182الذهجي ،ميدان االعتجال ،ج ،5ص.326
( )183الذهجي ،سيخ أعالم الشبالء ،ج ،5ص394
( )184تاريخ أبي زرعة الجمذقي ،ص.223
( )185يشغر :مقجمة ابن الرالح ،ص .393 -392وتقخيب التيحيب ،ت.423
( )186يشغاار :العجمااي ،معخفققة الثقققات ،ج .179 ،2وانااؽ أنااي حاااتؼ ،الجققخح والتعققجيل ،ج ،6ص  .242والااذهجي ،تققحكخة الحفققا ،
ج ،1ص .114ومؽ نساذج هذا الشؾ أيزاج، :ظاء نؽ الداًب الثقفي الكؾفي ،يشغر :العمل.5374 ،

( )187سؤاالت أبي داود :رقؼ  ،256والذهجي ،الكاشف ،ج ،1ص.592
( )188سؤاالت السخوذي ،ص.76
( )189يشغر :البخارؼ ،التاريخ الكبيخ ،ج ،5ص.182
( )192الفدؾؼ :السعخفة والتاريخ ،ج ،2ص.112
( )191سؤاالت أبي داود.256 ،
( )192انؽ ر ب ،شخح عمل التخمحي ،ج ،2ص.756

( )193يشغر :انؽ ،تؼ ،الكامل ،ج ،4ص .145والعالًي ،السختمطين ،ص .65والذهجي ،ميدان االعتقجال ،ج ،4ص .168واناؽ
حجر ،تقخيب التيحيب ،ت .319

( )194يشغر :الشداًي ،الزعفاء والستخوكين ،ص .64وانؽ أني حاتؼ ،الجخح والتعقجيل ،ج ،5ص .146والسازؼ ،تيقحيب الكسقال،
ج ،15ص .492 -492والذهجي ،ميدان االعتجال ،ج ،4ص.167

( )195يشغر :أحست نؽ ،مي نؽ دمحم نؽ أحست نؽ حجر العدقالني (ت 852هاا1449/م) ،ندىة الشظخ في تهضيح نخبة الفكقخ فقي
مرطمح أىقل األثقخ ،تحقياق، :جات هللا ناؽ ضايف هللا الرحيماي ،مظبعاة سافير ،الر ااض1422 ،ه ا( ،ط ،)1ص .129و،جات

الرحسؽ نؽ حسال التيؽ أني ب ر نؽ دمحم سانق التيؽ خزر الخزيرؼ األسيؾطي (ت 911ها1525/م) ،تجريب الخاوي فقي
شخح تقخيب الشهاوي ،تحقيق، :جت الؾهاب ،جت المظيف ،م تبة الر اض الحتيثة ،الر اض ،ج ،2ص.374 -372
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