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 الخالصة

وبعد فقد قضى هللا ان تكون العصمة  ،بسم هللا والحمد هلل وصالة والسالم عمى رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص    
إال  ،وليذا كانت من القواعد االساسية في الدين أن كل يؤخذ من قولو ويرد عميو ،لرسمو وانبيائو

 ،فقد تعقب العمماء بعضيم بعض في شتى امور الدين، مثل الفقو والتفسير والحديث الخ ،النبي
الذىبي )رحمو هللا( اذ تعقب ابا حاتم الرازي في  مامىو اإل ،ومن العمماء الذين تعقب من سبقو

وقد اخترنا كتاب ميزان االعتدال واستخرجنا المواضع التي تعقب فييا ابا  ،كثير من المواضع
 ىو تتبع لكالم الغير والنظر فيو إلظيار الخمل أو الخطأ.  :)رحمو هللا(.والتعقب حاتم

 :ىم النتائج ىيأ و 
شجع المسممين عمى عدم التقميد االعمى ميما كان صاحب القول من مكانة  سالمالدين اإل -ٔ

فيجب  ،من خالل ذم التقميد االعمى ،ما خال الرسول )صموات ربي وسالمو عميو( ،عالية
 وعدم اىمالو ،اعمال العقل البشري 

حاتم ردا عقميا بحتا مع عدم  أبيالذىبي عمى  مامفكان رد اإل ،احترام العمماء لبعضيم بعضا -ٕ
 وىذا واضحا جدا من خالل التعقبات  ،التنقص واالستيزاء

العمم فاالحترام شيء وحوار العقمي المبني عمى  فكار،ان ىذا االحترام ال يمنع من مناقشة األ -ٖ
 شيئا اخر .

 الذىبي في كتاب ميزان االعتدال  الحافع ابي حاتم  في ستة عشرة موضع . مامتعقب اإل -ٗ
الذىبي فاعتقد ان  مامفقد وىم فيو اإل ،تعقبات الذىبي كميا صحيحة ما عدا تعقبا واحدا -٘

 الراوي غير ذلك الراوي .
شرة مواضع يجيل ابو حاتم رواة ليسوا دارت اغمب ىذه التعقبات عمى موضوع الجيالة ففي ع -ٙ

بل حتى وصف )دمحم  ،(ٙٔ،٘ٔ،ٖٔ،ٔٔ،ٓٔ ،ٛ، ٚ، ٙ، ٘،ٗبمجيولين كما في ترجمة )
 بن مسعود العجمي( بالجيالة وىو عالم بالحديث وعمم الرجال.
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Abstract 

    God has decreed that the infallibility is for his apostles and prophets. 

Thus, any saying is subject to investigation and scrutiny except those of 

the prophet. Religious men often scrutinized each other in many matters 

such as fiqh, interpretation, hadith, etc. Of these religious men is Al-

Imam Al-Dahabi who, in his (Mizan Al-E'tidal), investigated and 

scrutinized the works of Aba Hatim Al-Razi in many matters. Al-Ta'aqub 

is the process of scrutinizing the sayings or statements of the others in 

order to show error and inauthenticity.  

    The findings of this research are as follows: 

1- Islamic religion urges Muslims no to imitate and follow the 

religious saying irrationally except the saying of the prophet. It 

encourages Muslims to scrutinize the saying logically. 

2- The mutual respect religious men to each other is shown through 

the investigation of Al-Dahabi for Al-Razi where he logically 

examined the works without underestimating the efforts of Al-

Razi. 

3- The mutual respect didn't hinder the logical discussion of the given 

thought and issues. 

4- Al-Dahabi has investigated sixteen issues which were discussed by 

Al-Razi. 

5- All the investigations which Al-Dahabi has conducted were 

accurate except one where he unintentionally failed to identify the 

narrator. 

6- Most of these investigations tackled the issue of ignorance where 

Al-Razi is unaware of the narrators in ten locations as in his 

interpretations of (4,5,6,7,8,10, 11,13,15,16).       

 المقدمة
  وبعد.وعمى آلو وصحبو ومن وااله  بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم عمى رسول هللا     
ڀ  ڀ   ڀ  چ  تعالى، قال (؛ ىو عصمة الرسول )ملسو هيلع هللا ىلصسالمان مما اجمعت عميو امة اإل    

الذي بعث دمحما  ولقولو ملسو هيلع هللا ىلص لعبد هللا بن عمرو )اكتب فو ،چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  
اال وىي كل انسان يؤخذ من  ،اال الحق(، فكان ذلك تأسيسا لقاعدة ميمة وبالحق ما يخرج من

النبي )صموات ربي وسالمو عميو(، فميذا دأب العمماء في تتبع كالم بعضيم بعضا  قولو ويرد اال
 ولوال اىمية اقوال العمماء القائمين لما اولوه بيذه العناية .  ،شرحا وتقعيدا وتفصيال وتعقيبا

ابي  مامومن ىؤالء المتعقبين الحافع الذىبي )رحمو هللا( إذ تعقب كثيرا من العمماء ومنيم اإل
فأحببت في بحثي المتواضع ىذا أن اسمط الضوء عمى تعقبات الحافع الذىبي في  ،م الرازي حات

 ابي حاتم .  مامكتابو ميزان االعتدال عمى اإل
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ثم افردت قول ابي حاتم والذىبي بالمون  ،فقمت باستخراج الرواة الذين تعقب فييم الذىبي ابا حاتم
فاذكر اسمو  ،ثم ترجمت لمراوي بترجمة يسيرة جدا ،الغامق تمييزا ليما عن باقي اقوال العمماء

ثم بمن روى لو من اصحاب الكتب  ،وسنة الوفاة ان وجدت ،ونسبو واىم شيوخو واىم تالميذه
ثم  ،ثم ما يترجح لدى الباحث من حال الراوي  ،ثم اذكر اىم اقوال عمماء الجرح والتعديل ،الستة

 نحكم ىل صح تعقب الذىبي ام ال .
فكان ىذا ىو  تعريف التعقب لغة واصطالحا األولشمل ، مبحثين إلى ىذا وقسمت بحثي

وكان المطمب الثاني ترجمة ابي حاتم  بشكل موجز جدا وكذلك كان المطمب  ،األولالمطمب 
الذىبي وسرت فيو من االختصار مثل سابقو وذلك لشيرتيما ولكثرة  مامالثالث ترجمة حياة اإل

ثم انني ذاكر اىم االستنتاجات وما ظير لي  ،الختصار في البحثالدراسات التي ترجمت ليما ول
  من الدراسة .

 التعريفات  :األولالمبحث 
 تعريف التعقبات لغة واصطاحا  :األولالمطمب 

الَِّذي َيْخُمف من َكاَن قبَمو ِفي اْلَخْير، وكل َشْيء َخمَف بعد  :العاقب: تعريف التعقب لغة :اوال
وتعقبت  ،َوِلَيَذا قيل لولد الرجل َعِقبو وَعْقبو، َوَكَذِلَك آخر كل شيٍء َعِقبو ،َلوُ َشْيء َفُيَو عاقب 
 .(ٔ)ت االمر اذا تدبرتو بقوتع ،الخبر اذا تتبعتو

 .(ٕ)ىو تتبع لكالم الغير والنظر فيو إلظيار الخمل أو الخطأ  :تعريف التعقب اصطاحا :ثانيا
وىذا االمر ىو دأب  ،لبيان الخطأ أو الزلل الذي شابوإذن ىو عممية تنقيح الكالم ومراجعتو 

فميس احد يدعي العصمة فكمنا يؤخذ من قولو ويرد إال الرسول )صموات ربي وسالمو  ،العمماء
  .(عميو

 أبي حاتم )رحمو هللا( مامالتعريف باإل:المطمب الثاني
 اسمو وكنيتو ونسبو  :أوالا 
دمحم بن إدريس بن المنذر بن داود بن ميران  الحنظمي الرازي  أحد األئمة الحفاظ  :اسمو -ٔ

 األثبات، مشيورا بالعمم، مذكورا بالفضل
 .(ٖ) الذىبي )رحمو هللا( مامالتعريف باإل

 إلىاتفقت جميع المصادر التي اطمعت عمييا أنو يكنى بـ) ابي حاتم الرازي( نسبو  :كنيتو -ٕ
 .(ٗ)ايضا ب)ابي دمحم( وكان يكنى  ،ولده

وقيل حنظمة  ،بني حنظمة الغطفاني الحنظمي الرازي  إلىيعود نسب ابي حاتم الرازي  نسبو: -ٖ
 .(٘)سكنو درب حنظمة  وىو مكان بالري  إلىنسبة 

 .(ٙ)م  َخْمٍس َوِتْسِعْيَن َوماَئةٍ الحافع ابي حاتم الرازي عا مامولد اإل :مولده :ثانيا
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 شيوخو وتاميذه  :ثالثا
ْبن  أحمد :منيم ال عمى سبيل الحصر ،نيل ابو حاتم العمم صافيا من شيوخ كثيرين :شيوخو -ٔ

وبشر ْبن ُمَحمَّد السكري،  ،ْبن َصاِلح الِمْصِري، وآدم ابن َأبي إياس اْلَعْسَقالِنيّ  أحمدحنبل، و 
ابن ُمَحمَّد ْبن ِعْمران  وبكر ْبن عبد الوىاب المدني، وثابت ْبن دمحم الشيباني الزاىد، وجعفر

مام المزي التغمبي، وَأِبي اليمان الحكم ْبن نافع، وحماد ابن َماِلك الحرستاني، فعدَّ منيم اإل
 .(ٚ)الكثيرين

منيم: َأُبو داود، والنََّسائي، وابن  ،اخذ العمم من ابي حاتم الرازي الكثير من طالبو :تاميذه -ٕ
براىيم ْبن "التفسير"َماَجْو في ْبن ِإْسَحاَق ْبن صالح الوزان، وَأُبو  أحمدإسحاق الحربي، و ، وا 

ْبن ُمَحمَّد ْبن ِإْبَراِىيم ْبن حكيم  أحمدْبن َعِميِّ ْبن حسنويو النَّْيَساُبوِرّي، وَأُبو َعْمرو  أحمدحامد 
 .(ٛ)اأَلْصَبَياِنّي، وغيرىم كثيرين المديني

 ثناء العمماء عميو  :رابعا
َكاَن أحد األئمة الحفاظ األثبات، مشيور بالعمم، مذكور  "البغداديقال عنو الخطيب  -ٖ

 (.ٜ)بالفضل"
أحد األئمة الحفاظ، واألثبات العارفين بعمل الحديث، والجرح  ":قال عنو ابن الجوزي  -ٗ

 (.ٓٔ)والتعديل"
ِثْيَن، الَحْنَظِميُّ الغَ ماماإل :قال عنو الذىبي -٘ كان من بحور  ،َطَفاِنيُّ ، الَحاِفُع، النَّاِقُد، َشْيُخ الُمَحدِّ

 (.ٔٔ)العمم 
 (.ٕٔ)قال عنو ابن حجر:" الحافع الكبير أحد األئمة"  -ٙ

 )رحمو هللا( وفاتو :خامسا
ان تاريخ وفاة ابي حاتم الرازي كانت سنة سبع وسبعون ومائتان  إلىذىبت اغمب المصادر     

 (.ٖٔ)من اليجرة النبوية 
 الذىبي مامالمطمب الثالث  حياة اإل

 : اسمو وكنيتو ونسبو اوال
 .(ٗٔ)بن قيماز بن عبد هللا التركماني بن عثمان أحمددمحم بن   مامىو اإل :اسمو -ٔ
وقد برع  ،فقد كان والده يمتين ىذه الحرفة ،صناعة الذىب إلىونسبو الذىبي يرجع  نسبو: -ٕ

  .(٘ٔ)فييا 
وىي  ،بطنافي قرية كفر  م(ٖٚٙاالخر عام) الذىبي في الثالث من ربيع مام: ولد اإلمولده :ثانيا

 .(ٙٔ)من قرى غوطة دمشق
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 ثالثا: شيوخو وتاميذه:
وقد قارب  (ذكرىم في كتابو )معجم الشيوخ الكبير ،الذىبي عن شيوخ كثر ماماخذ اإل :شيوخو -ٔ

ابن تيمية والحافع المزي  سالموقد استفاد كثيرا من رفقتو لشيخ اإل ،عددىم االلف شيخ
 كل ذلك ساعد عمى بناء شخصيتو العممية . ،)رحميم هللا(

استفادوا من عمميتو وانتفعوا من  ،الذىبي الكثير من طمبة العمم ماماخذ عن اإل :تالميذه -ٕ
صالح الدين ابو الصفاء خميل بن  واالمير ،ومنيم الحافع عماد الدين ابن كثير ،اقوالو

 .(ٚٔ)لدين ايبكاالمير عز ا
وبان ذلك من خالل  ،الذىبي من االئمة الين نذروا انفسيم هلل :رابعا: مؤلفاتو وجيوده العممية

وسير  سالمتاريخ اإل :منيا ،مؤلفاتو وحياتو العممية فقد زادت مؤلفاتو عمى خمسين مؤلفا ضخما
اعالم النبالء وطبقات الحفاظ وميزان االعتدال والكشاف وتذىيب التيذيب والمغني في الضعفاء 

 ر ذلك الكثير فرحمو هللا رحمة واسعة .والعبر في خبر من غبر وغي
 خامسا: وفاتو 

توفي الشيخ  ،وفي ليمة االثنين الثالث من شير ذي القعدة :قال الحافع ابن كثير )رحمو هللا(    
وختم بو  ،الذىبي وصمي عميو يوم االثنين الظير في جامع دمشق ماماإل سالمالحافع مؤرخ اإل

 . (ٛٔ)شيوخ الحديث وحفاظو
 الذىبي في كتابو الميزان عمى ابي حاتم  الرواة الذين  تعقبيم :الثانيالمبحث 

وكيع بن الجراح وأبا قطن القطعي  :سمع ،ابو ثور الكمبي الفقيو ،ابراىيم بن خالد البغدادي -ٔ
توفي في صفر سنة أربعين  ،ابو داود ومسمم بن الحجاج وغيرىم :وعنو ،ويزيد بن ىارون 

 .(ٜٔ) وِمَئتين
أبو ثور رجل يتكمم بالرأي يخطئ ويصيب وليس محمو محل المتسعين في  ":حاتم قال ابو    

 .(ٕٓ) "الحديث، قد كتبت عنو
وثقو النسائي والناس، وأما أبو حاتم فتعنت، وقال:  ،أحد الفقياء األعام ":قال عنو الذىبي

فيذا غمو من أبي  (،ٕٔ)يتكمم بالرأي فيخطئ ويصيب، ليس محمو محل المسمعين في الحديث
 .(ٕٕ)حاتم، سامحو هللا" 

" ما بمغني عنو إال خيرا، إال أنو ال يعجبني الكالم الَِّذي يصيرونو ِفي :أحمد مامقال عنو اإل - أ
 (.ٖٕ)كتبيم"

 .(ٕٗ)" ثقة مأمون، أحد الفقياء":قال عنو النسائي - ب
ْنَيا فقيا وعمما وورعا  :قال عنو ابن حبان - ت وفضال وديانة  ِممَّن صنف اْلكتب َكاَن أحد َأِئمَّة الدُّ

 .(ٕ٘)ن وذب َعن حريميا وقمع مخالفيياَوفرع عمى الّسنَ 
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" َكاَن أحد الثقات المأمونين، ومن األئمة األعالم ِفي الدين، ولو كتب :قال عنو الخطيب - ث
 .(ٕٙ)مصنفة ِفي األحكام جمع ِفيَيا بين الَحِديث َوالفقو"

ُمَصنََّفاٌت َكِثيَرٌة َوَيْحَتجُّ الْخِتَياِرِه َوُىَو َأَحُد اْلَمْذُكوِريَن ِفي َوَلُو  :قال عنو ابن عبد البر - ج
 .(ٕٚ)اْلُفَقَياءِ 

 (.ٕٛ)"" ثقة مأمون :قال عنو الذىبي - ح
 (.ٜٕ)"" ثقة:قال عنو ابن حجر - خ

" يتكمم :الذىبي ابا حاتم في حكمو عمى )ابو ثور( فقد وصف ابو حاتم الراوي بـ مامتعقب اإل    
فوصف ابو حاتم الراوي بعدم  ،"فيخطئ ويصيب، ليس محمو محل المسمعين في الحديثبالرأي 

بينما وصفو باقي العمماء بالحفع واالتقان   ،وليس ممن يسمع قولو في الحديث ،الحفع والخطأ
مدرسة  إلىبأنو يذىب  أحمد مامكالنسائي والخطيب والذىبي وابن حجر، واما ما وصفو بو اإل

َكاَن َأُبو ثور أوال يتفقو  :عن ذلك عندما التقى بالشافعي قال الخطيب البغداديفقد رجع  ،الرأي
قول أىل العراق، حتى قدم الشافعي بغداد، فاختمف َأُبو ثور إليو، ورجع َعِن  إلىبالرأي، ويذىب 

 .(ٖٓ)الَحِديث" إلىالرأي 
 أعمم .  تعالىوهللا  ،الذىبي عمى أبي حاتم . رحميم هللا مامفتبين من ذلك صحة تعقب اإل

ابو إسحاق الفقيو المعروف  ،إبراىيم بن يوسف الباىمي بن ميمون بن قدامة  البمخي -ٕ
  :روى َعن َحمَّاد بن زيد َواْبن ُعَيْيَنة َواْبن اْلُمَبارك، وعنو ،بالماكياني، صاحب الرأي

براىيم ْبن إسحاق السمرقندي، توفي سنة تسع وثالثين عمى خال  .(ٖٔ)ف  النََّسائي، وا 
 .(ٕٖ) "" ال يشتغل فيو:قال عنو ابو حاتم    
 .(77)ىذا تحامل ألجل اإلرجاء الذي فيو" :":الذىبي قال    

 .(ٖٗ)"" ثقة:قال عنو النسائي - أ
 .(ٖ٘)" َكاَن َظاىر مْذىبو اإلرجاء واعتقاده ِفي اْلَباِطن الّسنة" :قال ابن حبان - ب
 .(ٖٙ)ثقة" ثقة"قال الدارقطني ذكرتو لعميك الرازي فقال:  - ت
 .(ٖٚ)" صدوق نقموا عميو اإلرجاء":قال عنو ابن حجر  - ث

إذ وثقة جميور العمماء فذىب النسائي وابن حبان وُعميك  ،صاحب الترجمة صحيح  الرواية    
انو  إلىوذىب ابو  حاتم   ،انو صدوق الرواية إلىاما ابن حجر فقد ذىب  ،انو ثقة في روايتو إلى

وقد صرح ابن حبان بأنو رجع  ،ضعيف الرواية  )ال يشتغل فيو( بسبب االرجاء التي كان عميو
" َكاَن َظاىر مْذىبو اإلرجاء واعتقاده ِفي اْلَباِطن الّسنة"، وذكر ابن حبان في ثقاتو أن :عنو فقال

يَمان َقول َوعمل َفأتيت ِإْبَراِىيم بن َحَمفت َأن اَل أكتب ِإالَّ ِممَّن َيُقول  :ُمَحمَّد بن َداُود الفوعي قال اإْلِ
يَمان َقول َوعمل"  .(ٖٛ)ُيوُسف َفَأْخَبرتو َفَقاَل أكتب َعنى َفِإنِّي َأُقول اإْلِ
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فصح تعقب  ،رجع عن البدعة التي كان عمييا ،تبين مما سبق أن الراوي ثقة مقبول الرواية
 أعمم .  تعالىوهللا  ،الذىبي عمى ابي حاتم

وعنو دمحم  سمع ىشيما وابن ُعميَّة،  ،يمان  بن أبي الطيب، أبو سميمان المروزي بن سم أحمد -ٖ
 .(ٜٖ)كان عمى شرطة بخارى  ،بن يحيى الذىمي والبخاري 

 .(ٓٗ)"،وقال:" ادركتو ولم اكتب عنو"يث" ضعيف الحد:قال عنو ابو حاتم
 .(ٔٗ) وضعفو أبو حاتم وحده" ،" وثق:قال عنو الذىبي

قمت ىو صدوق؟  قال  ،كان حافظا وسكن الري  :حاتم سألت ابا زرعة عنو فقال قال ابن ابي - أ
 .(ٕٗ)عمى ىذا يوضع

 .(ٖٗ)ذاكرا قول ابي حاتم فقط  ،ذكره ابن الجوزي في الضعفاء - ب
 .(ٗٗ)" ثقة :قال عنو ابو عوانو - ت
 .(٘ٗ) "" ثقة:قال عنو الذىبي - ث
 .(ٙٗ)"لو اغالط ضعفو بسببيا ابو حاتم ،قال عنو ابن حجر:" صدوق حافع - ج

مما مرَّ من اقوال العمماء يتبين  ان الراوي موثق مقبول الرواية اذ عدلو كل من  ابي زرعة     
اما ابن الجوزي فيو معروف بمنيجو المتشدد اذ انو يذكر  ،وابي عوانة والذىبي  وابن حجر

اغالط  صدوق لو  :وليذا قال ابن حجر ،الراوي في كتابو الضعفاء لمجرد ان ضعفو احد العمماء
فيظير جميا ان الراوي مقبول الرواية وانيا ليس من  ،ضعفو ابو حاتم –وبسبب ىذه االغالط  -

 اعمم . تعالىوهللا  ،فصح تعقب الذىبي ،شرط الثقة ان ال يخطأ
وعنو  ،روى عن ابن عيينة و حيوة ْبن شريح وغيرىم ،بن عاصم البمخي، أبو دمحم أحمد -ٗ

 .(ٚٗ)توفي سنة سبع وعشرين ومائتين  ،الجرجانيالبخاري وعبد هللا بن دمحم 
 .(ٛٗ)"" مجيول:قال عنو ابو حاتم

 .(ٜٗ) "قال الذىبي:" بل ىو مشيور، روى عنو البخاري في األدب
 .(ٓ٘)"" روى َعنُو أىل َبَمده:ذكره ابن حبان في الثقات وقال - أ

 .(ٔ٘)ذكره ابن الجوزي في الضعفاء معتمدا عمى قول ابي حاتم  - ب
" صدوق حافع لو أغالط ضعفو بسببيا أبو حاتم وما لو في البخاري :حجرقال عنو ابن  - ت

وما عرف أبو حاتم حالو في الحديث ولو في  :وقال ايضا ،(ٕ٘) "سوى حديث واحد متابعة
 .(ٗ٘)من البخاري موضع واحد( ٖ٘)الرقاق

 ،معروف لدى المحدثين ،مما سبق من اقوال العمماء في الراوي يتبين لنا انو مشيور الرواية    
) روى عنو اىل بمده( وكيف ىو مجيول :كما صرح بذلك ابن حبان فقال ،وقد روى عنو اىل بمده

والجيالة ترتفع برواية راويان عنو فكيف اذا  ،وقد روى عنو البخاري وعبد هللا بن دمحم الجرجاني
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حجر، اما عن تضعيف وقد وثقو كل من ابن حبان والذىبي وابن  ،ان جميالن!!إمامروى عنو 
وُعدَّ  ،فيو معروف المنيج من ذكره اُلناس موثقين بمجرد تضعيف احد االئمة لو ؛ابن الجوزي لو

 ذلك من تشدده رحمو هللا .
 اعمم .  تعالىوهللا  ،الذىبي عمى ابي حاتم )رحميم هللا( ماممما تقدم يتبين لنا صحة تعقب اإل

مولى  ،التجيبي الكندي أبو نعيم المصري  ،القاضيإسحاق بن الفرات بن الجعد بن سميم  -٘
 .(٘٘)روى عن مالك، ويحيى بن أيوب، والميث، توفي سنة أربع ومائتين   ،معاوية بن حديج

 .(ٙ٘)" شيخ ليس بمشيور":قال عنو ابو حاتم
ال يدل، وىو قول أبي  " صدوق فقيو، ما ذكرتو إال الن غيري ذكره متشبثاا بشئ:قال الذىبي  

 .(ٚ٘) حاتم: شيخ ليس بالمشيور"
 .(ٛ٘)ما رأيت بمصر أعمم باختالف الناس من إسحاق بن الفرات" "قال الشافعي: - أ

 (.ٜ٘)قال عنو ابن يونس:" كان فقييا، وفى أحاديثو أحاديث كأنيا منقمبة"  - ب
 (.ٓٙ)" ثقة" :قال عنو ابو عوانة  - ت
 .(ٔٙ)" ُربَما أغرب" :ذكره ابن حبان في ثقاتو وقال - ث
 (.ٕٙ)كان من أكابر أصحاب مالك"  "قال ابن وضاح: - ج
 (.ٖٙ)"" ثقة:قال مسممة بن القاسم - ح
بن سعيد اليمداني: قرأ عمينا إسحاق الموطأ من حفظو، فما أسقط حرفا فيما  أحمدقال  - خ

 (.ٗٙ")أعمم
 (.٘ٙ)قال السميماني:" إسحاق بن الفرات منكر األحاديث" - د
 (.ٙٙ) "يغرب" ثقة :قال عنو الذىبي - ذ
 (.ٚٙ)قال عنو ابن حجر:" صدوق فقيو"  - ر

فقد كان  ،مما تقدم من اقوال العمماء يتبين من حال الراوي أنو جمع ما بين الحديث والفقو    
وقال  ،من جمة اصحاب مالك :وليذا قيل فيو ،مالك مامواخذ الحديث عن اإل ،قاضيا في مصر

فيو مشيور بطمب   ،قرأ عمينا الموطأ فما اسقط حرفا فيما اعمم :بن سعيد اليمداني أحمد
او كما قال  ،فيو ثقة يغرب ،غير ان في حفظو شيء فميذا كان يأتي ببعض الغرائب ،الحديث

 فاذا زاد الخطأ نزلت مرتبتو . ،ابن حجر )صدوق(، وليس من شرط الثقة أن ال يخطأ
 أعمم . تعالى، وهللا (ما هللا رحمة واسعةالذىبي عمى ابي حاتم )رحمي مامفصح تعقب اإل

 ،مولى ليمى بنت ُسييل القرشية، روى عن عائشة بنت سعد ،جناح الرومي النجار المديني -ٙ
 .(ٛٙ)بن عثمان بن إسحاق وعمر بن زياد حسين بن صالح السواق وعبد هللا :روى عنو

 .(ٜٙ) " مجيول":قال عنو ابو حاتم    
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 .(71) "قمت: قد روى عنو جماعة ،أبو حاتم مجيول، قالو ":قال الذىبي    
 .(70)ذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين - أ

 .(ٕٚ)ذكره ابن حبان في ثقاتو  - ب
 .(ٖٚ) ذكره ُقْطُمْوَبَغا في كتابو )الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة( - ت

ولكن وْصفو  ،صاحب الترجمة ليس من رواة الكتب الستة وليذا قل الكالم فيو من قبل العمماء    
فقد روى عنو جماعة وىم كل من حسين بن صالح السواق وعبد هللا  ،بأنو مجيول ليس بمعتبر

قد روى َعنُو  :َقاَل َأُبو َحاِتم َمْجُيول. قمت ":قال الذىبي ،بن عثمان بن إسحاق وعمر بن زياد
 (.ٗٚ)اَعةجَماَعة َوقد َيُقول َأُبو َحاِتم فاَلن َمْجُيول َويكون قد روى َعنُو جمَ 

 أعمم .  تعالىفصح التعقب وهللا 
سممة بن  :وعنو ،روى عن عمي بن ابي طالب ،ابو الزعراء الكوفي،حجية بن عدي الكندي -ٚ

 .(٘ٚ)إسحاق السبيعي والحكم بن عتيبةكييل وأبو 
 .(76)شيخ ال يحتج بحديثو شبيو بالمجيول" ":قال عنو ابو حاتم   
قمت: روى عنو الحكم، وسممة بن  ،مجيول، ال يحتج بوقال أبو حاتم: شبو  ":قال الذىبي   

 .(ٚٚ)كييل، وأبو إسحاق، وىو صدوق إن شاء هللا"
 .(ٛٚ)" كان معروفا وليس بذاك":قال عنو ابن سعد - أ

 .(ٜٚ)" كوفي تابعي ثقة":قال عنو العجمي - ب
 .(ٓٛ)ذكره ابن حبان في ثقاتو - ت
 .(ٔٛ)بن الجوزي في الضعفاء والمتروكينذكره ا - ث
روى عنو أبو إسحاق عدة أحاديث، وىو فييا مستقيم لم يعيد  ":الحسن بن القطان قال ابو - ج

 .(ٕٛ)منو خطأ وال اختالط وال نكارة"
 .(ٖٛ)ذكره ابن خمفون في الثقات  - ح

ولم يرِو عنو  ،اقوال العمماء في صاحب الترجمة نجد انو مقل من االحاديث إلىاذا نظرنا     
َرَوى َعْنُو اْلَحَكُم َوَسَمَمُة ْبُن  ":قال العالمة المباركفوري  ،لكنو معروف غير مجيول ،القميل إلى

، فالراوي روى عنو ثالثة (ٗٛ) "ُكَيْيٍل َوَأُبو ِإْسَحاَق َوُىَو َصُدوٌق ِإْن َشاَء َّللاَُّ َقْد َقاَل ِفيِو اْلِعْجِميُّ ِثَقةٌ 
في ثقاتيما، وقال عنو ابو الحسن بن  وقد وثقة العجمي وذكره ابن حبان وابن خمفون  ،من الرواة
 ،فيو قائم عمى  قول ابي حاتم ؛اما عن تضعيف ابن الجوزي لو ،احاديثو مستقيمة :القطان
 تعالىفصح التعقب وهللا   ،يصمح لالعتبار والشواىد كما قال عنو المباركفوري صدوق فالراوي 
 اعمم . 
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روى عن عطاء وابن بريدة روى  ،عبد هللا  الكوفي ابو ،الزبير بن جنادة  اليجري، المعمم -ٛ
 .(٘ٛ) وزيد بن الحباب وحرمي بن عمارة عنو عيسى بن يونس وأبو تميمة

 .(ٙٛ)" شيخ ليس بالمشيور":قال عنو ابو حاتم    
 .(ٚٛ)" وأخطأ من قال: فيو جيالة":قال عنو الذىبي  
 .(ٛٛ) "شيخ خراساني ثقة ":قال عنو يحيى بن معين - أ

 .(ٜٛ)ذكره ابن حبان في ثقاتو  - ب
 .(ٜٓ)" مروزي ثقة" :قال عنو الحاكم - ت
 .(ٜٔ)ذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين  - ث
 .(ٕٜ) "" وثق:قال عنو الذىبي - ج
 .(ٖٜ)"" مقبول:قال عنو ابن حجر - ح
حاتم )ليس بمشيور( وتقال ىذه الكممة  في الراوي الذي ال يكثر  صاحب الترجمة قال عنو ابو   

ا أنو ليس بمعروف أي مجيول وقد يراد بي ؛فيبقى مجيول الحال ،حديثو أو ال يكثر الرواة عنو
من الرواة وىو كل من ) عيسى بن يونس وأبو تميمة وزيد  والراوي ىنا  روى عنو اربعة ،(ٜٗ)العين

ذلك انو وثقو كل من  إلىاضف  ،بن الحباب وحرمي بن عمارة( فخرج بذلك عن حد الجيالة
ولم  ،وقال عنو الذىبي )وثق(، وقال عنو ابن حجر مقبول ،يحيى بن معين وابن حبان والحاكم

فالراوي مشيور  ،يف من قيل بحقو ادنى جرحيضعفو اال ابن الجوزي جريان عمى عادتو في تضع
 اعمم .  تعالىوهللا  ،مقبول الرواية . فصح تعقب الذىبي

 ،ابو ايوب ،سميمان بن عبد الرحمن الدمشقي الحافع ابن بنت شرحبيل بن مسمم الخوالني -ٜ
وعنو  ،يروي عن اسماعيل ابن عياش، وابن عيينة، وابن وىب ،وكان من أوعية العمم

 .(ٜ٘)بو زرعة، وجعفر الفريابي، توفي سنة ثالثين ومائتين البخاري، وأ
" صدوق إال أنو من أروى الناس عن الضعفاء والمجيولين، وىو عندي :قال عنو ابو حاتم    

 .(ٜٙ) في حد لو أن رجا وضع لو حديثاا لم يفيم، وكان ال يميز"
 .(ٜٚ)"يميز ويدري ىذا الشأنقمت: بمى وهللا، كان  ":قال  الذىبي في رده عمى ابي حاتم    

" ثقة اذا :، وفي رواية(ٜٛ)" ليس بو بأس، وىشام بن عمار أكيس منو":قال عنو يحيى بن معين - أ
 .(ٜٜ)"حدث عن المعروفين

سمعت  يحيى ْبن َمِعين َيُقول: ىشام ْبن عمار كيس. قال َأُبو داود: وَأُبو  :وقال ابو داود - ب
حدث ىشام بأرجح من  -خير منو، يعني من ىشام  -أيوب، يعني ُسَمْيمان بن بنت شرحبيل 

أربع مئة حديث ليس ليا أصل مسندة كميا، َكاَن فضمك  يدور عمى أحاديث أبي مسير 
 .(ٓٓٔ) وغيره يمقنيا ىشام بن عمار"



 مجمة آداب الفراىيدي          د. أحمد عموان نوري       تعقبات الحافظ الذىبي في كتابو )ميزان االعتدال(
 م9109( آذار 77العدد )                                                دراسة نقدية اتمح أبي اإلمامعــمى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔ٘ٔ 

 أحمدوسئل ابو داود َعْنو فقال:" ثقة يخطئ كما يخطئ الناس. قمت: ىو حجة؟ قال: الحجة  - ت
 .(ٔٓٔ) ْبن حنبل"

" َكاَن صحيح الكتاب إال أنو َكاَن يحول، فإن وقع فيو شيء فمن :ْبن ُسْفَيانَقال يعقوب  - ث
 .(ٕٓٔ)النقل، وُسَمْيمان ثقة"

 .(ٖٓٔ)"" صدوق :قال النسائي - ج
" يْعَتبر َحِديثو ِإذا روى َعن الثَِّقات اْلَمَشاِىير َفَأما ِرَواَيتو َعن :ذكره ابن حبان في الثقات فقال - ح

َعَفاء والمجاىيل  نََّما َيقع السبر ِفي اأْلَْخَبار َوااِلْعِتَبار الضُّ َفِفيَيا َمَناِكير َكِثيَرة اَل اْعِتَبار بَيا َواِ 
َعَفاء والمجاىيل"  .(ٗٓٔ) باآلثار ِبِرَواَية اْلُعُدول والثقات دون الضُّ

" قمت: فسميمان بن بنت شرحبيل، قال: ثقة، قمت: أليس عنده :وسأل الحاكُم الدارقطني عنو - خ
 .(٘ٓٔ)"ر؟ قال: يحدث بيا عن قوم ضعفاء، فأما ىو فيو ثقةمناكي

 .(ٙٓٔ) " مفت ثقة لكنو مكثر عن الضعفاء":قال عنو الذىبي - د
 .(ٚٓٔ)" صدوق يخطئ" :قال عنو ابن حجر - ذ

وىو ثقة إن حدث عن  ،أن صاحب الترجمة ثقة صدوق في نفسو إلىذىب اغمب العمماء     
إذ  ،الذىبي ماموىذا حكم اغمب العمماء حتى اإل ،ولكنو كان يحدث عن الضعفاء أيضا ،الثقات
بل تعقبو عمى  ،فيو لم يعترض عمى حكم ابي حاتم ،مفت ثقة لكنو مكثر عن الضعفاء :قال فيو

أنو صدوق لكنو من اروى الناس  :األول ،فكالم ابي حاتم )رحمو هللا( فيو شقان ،قولو أنو ال يميز
وىو عندي في حد لو أن رجال  :ق الثاني قال فيووالش ،فالذىبي لم يتعقب ذلك ،عن الضعفاء

  :الذىبي حيث رد عميو وتعقبو بقولو مامفينا كان تعقب اإل ،وضع لو حديثًا لم يفيم، وكان ال يميز
وكثير من االئمة من  ،) بمى وهللا، كان يميز ويدري ىذا الشأن(، فالتعقب عمى الشطر الثاني فقط

وقد روى غير واحد من األئمة عن الضعفاء، وبينوا  :مذيالتر  مامقال اإل ،روى عن الضعفاء
 اتقوا الكمبي، قال: فقيل لو: فإنك تروي عنو. :أحواليم لمناس ثم ذكر عن سفيان )الثوري(قولو

قال: أنا أعرف صدقو من كذبو، عمى انو يجب التنبو أنو ال يحتج بالضعفاء في األحكام الشرعية 
ن كان قد يروى  ، ولم (ٛٓٔ)ء في الرقائق والترغيب والترىيبحديث بعض ىؤال واألمور العممية وا 

 اعمم .  تعالىوهللا  ،ينفرد صاحب الترجمة بذلك . فصح التعقب
روى عن: َأِبي  ،عبد هللا بن فروخ القرشي التَّْيِمّي، مولى عائشة أم المؤمنين. نزل الشام -ٓٔ

وعنو: زيد ْبن سالم ْبن َأبي سالم الحبشي، وشداد َأُبو  ،ُىَرْيرة وموالتو عائشة أم المؤمنين
 (.ٜٓٔ)روى لو )م د( ،حمزةومبارك بن َأبي  ،عمار

 (.ٓٔٔ)"مجيوالن ضعيفاان -عن عبد هللا بن فروخ  حمزة،مبارك بن أبي  ":قال ابو حاتم    
 .(ٔٔٔ) بل ابن فروخ صدوق" "قال الذىبي:    
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 .(ٕٔٔ) "" تابعي شامي ثقة:قال عنو العجمي - أ
عبد هللا بن فروخ َعن َعاِئَشة " :، وقال في المغني في الضعفاء(ٖٔٔ)"" ثقة:قال عنو الذىبي - ب

 .(ٗٔٔ) َمْجُيول قمت بل ِثَقة َمْشُيور"
 .(٘ٔٔ)"" ثقة:قال عنو ابن حجر  - ت

فقد روى  ،مما سبق من اقوال العمماء في صاحب الترجمة يتبين لنا أنو ليس بمجيول الرواية    
ومبارك بن  ،زيد ْبن سالم ْبن َأبي سالم الحبشي، وشداد َأُبو عمار :منيم ،عنو جمع من الرواة

مسمم في  مامبل ىو ثقة مشيور اخرج لو اإل ،فخرج عن حد الجيالة ،وابو عبد الجميل ،َأبي حمزة
و وثقو كل من العجمي والذىبي وابن حجر )رحميم هللا( فصح تعقب الذىبي عمى  ،صحيحو

 اعمم بالصواب. تعالى وهللا ،ابي حاتم ماماإل
 :حدث عن  ،ابن العجمي الطرسوسي، المصيصي ،دمحم بن مسعود بن يوسف النيسابوري  -ٔٔ

وعنو َحاِجب  ،زيد بن الحبابوعبد الرزاق بن ىمام و  وعبد الرحمن بن ميدي يزيد بن ىارون 
 . (ٙٔٔ) و ابو داود السجستاني وجعفر بن دمحم الفريابي بن أركين الفرغاني

 .(007)"" مجيول:ابو حاتمقال عنو     
 " ما ىو بمجيول، ىو العجمي نزيل طرسوس.:قال عنو الذىبي    

 .(008)صدوق كبير المحل، ولكن ما عرفو أبو حاتم"
" ما :وقال ،(ٜٔٔ)ْبن حنبل" أحمدرفيع الشأن، فاضل ليس بدون ":قال عنو ُمَحمَّد بن وضاح - أ

 .(ٕٓٔ)أعمم أحدا أعمم بالحديث من دمحم ْبن مسعود"
 .(ٕٔٔ)ذكره ابن حبان في ثقاتو  - ب
 .(ٕٕٔ) "" ثقة:قال عنو الخطيب البغدادي - ت
 .(ٖٕٔ)" كان عالما بالحديث":وقال مسممة بن قاسم - ث
 ،(ٕٗٔ)"" محدث طرسوس:وقال ،" ثقة قدوة":قال عنو الذىبي - ج
" ولممغاربة عنو أسئمة عن الرجال والعمل وفي :وقال ايضا ،" ثقة عارف":قال عنو ابن حجر - ح

 (.ٕ٘ٔ" )حاتمكتاب بن أبي 
فقد اثنا عميو العمماء ما  ،يتبين لنا من اقوال العمماء أن دمحم بن مسعود عالم ثقة في الحديث    

الذىبي عمى ابي حاتم في تجييمو  ماموتعقب اإل،(فقد وصفو بانو )مجيول ،خال قول ابي حاتم فيو
كبير المحل ولكن ما " ما ىو مجيول ىو )العجمي نزيل( طرسوس صدوق :لدمحم بن مسعود فقال

الذىبي في كتابو )المعين في طبقات  مام، ولجاللة قدره فقد ذكره اإل(ٕٙٔ)عرفو أبو حاتم
فذكر دمحم بن يوسف  ،صاحب الترجمة رجمين –رحمو هللا  –وليذا جعل ابن حجر ،(ٕٚٔ)(المحدثين

حاتم )مجيول(  وذكر بعده الثاني وذكر فيو قول ابي (ابو جعفر الطرسوسي فقال عنو )ثقة عارف
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وقال عنو الحافع ابن حجر  ،""واظنو آخر:وقال ابن حجر  في التيذيب ،"وأظنو الذي قبمو ":وقال
" ولممغاربة عنو أسئمة عن الرجال والعمل وفي كتاب بن أبي حاتم" . فتبين :حجر :-رحمو هللا  –

لو اىل المغرب عن من قول الحافع ابن حجر أن دمحم بن مسعود عالم في الحديث وليذا كان يسأ
 الرجال وعمل الحديث .

 أعمم .  تعالىوهللا  ،فصح تعقب الذىبي عمى ابي حاتم    
دمحم بن واسع بن جابر ْبِن اأَلْخَنِس ْبِن َعاِبِد ْبِن َخاِرَجَة بن زياد بن شمس من األزد، أبو  -ٕٔ

 ،روى عن عبد هللا بن الصامت وسمم بن عبد هللا ودمحم بن سيرين  ،بكر البصري الزاىد
وعنو اسماعيل بن مسمم  وجعفر بن سميمان وحماد ابن سممة:،توفي سنة ثالث وعشرين 

 .(ٕٛٔ)   ومائة
 .(ٜٕٔ)قال أبو حاتم: روى حديثاا منكرا، عن سالم، عن ابن عمر        

 (.ٖٓٔ) قبل الراوي عنو"" النكارة إنما ىي من :قال الذىبي           
 (.ٖٔٔ)"" بصري رجل صالح:قال عنو العجمي - أ

 (.ٕٖٔ)" َوَكاَن من اْلعباد المتقشفة والزىاد المتجردين ِلْمِعَباَدِة" :ذكره ابن حبان - ب
" بصري عابد ثقة، قمت ىو الذي يحدث عن سالم بن عبد :قال البرقاني سألت الدارقطني  - ت

 (.ٖٖٔ)مي برواة عنو ضعفاء"ل: إال أنو بهللا بن عمر قال: نعم، ثم قا
، وقال ايضا:" ثقة كبير الشأن"، وذكر في طبقات "" ثقة احتج بو مسمم:قال عنو الذىبي  - ث

 (.ٖٗٔ) المحدثين"
 (.ٖ٘ٔ) "" ثقة عابد كثير المناقب:قال عنو ابن حجر  - ج

دمحما بن واسع ثقة  ضابط صحيح الرواية إذ وثقو كل من ابن  اتفقت اقوال العمماء عمى ان    
اال  ،انو كان عابدا زاىدا فضاًل عن ،وليس ىناك قادح لو ،حبان والدارقطني والذىبي وابن حجر

وىذا ما ذىب اليو عالم العمل  ،ان المناكير اتت في حديثو من قبل الرواة عنو وليس منو ىو
الذىبي )رحمو  ماموىو  نفس قول اإل ،إال انو بمي برواة عنو ضعفاء :الدارقطني إذ قال ماماإل

 تعالىوهللا  ،هللا( فالبمية ليست من دمحم بن واسع بل من قبل الراوي عنو . فصح تعقب الذىبي
 اعمم بالصواب .  

سمع الوليد بن مسمم، ودمحم  ،ويعرف باألحمر ،األدمي العابد ،أبو جعفر الخراز دمحم بن يزيد -ٖٔ
توفي  ،عنو: أبو بكر بن أبي الدنيا، ودمحم بن ىارون الحضرمي وغيرىم ،بن فضيل وغيرىم

 .(ٖٙٔ)سنة خمس وأربعين ومائتين
 .(ٖٚٔ) "مجيولون  –" دمحم بن يزيد عن أبيو، عن عمي رضي هللا عنو :قال ابو حاتم    
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عن ،أبو جعفر االدمي الخزاز العابد ،أوردىم ىكذا ابن أبي حاتم فأما: دمحم بن يزيد ":قال الذىبي
 .(ٖٛٔ) وروى عنو النسائي، وابن صاعد" ،فوثقو الدارقطني -ابن عيينة، وطبقتو 

الذىبي قد ذكر راويا غير الذي  ماممن خالل البحث والسبر ألقوال العمماء نالحع ىنا أن اإل    
حاتم  فالراوي الذي ذكره الذىبي  وثقو كل من  النسائي وابن حبان والدارقطني  عناه  ابن ابي

 .(ٜٖٔ)وروى عنو الكثير ،ومسممة بن القاسم والذىبي وابن حجر
والذي عناه ابن ابي حاتم  أنو مجيول ذكر ابن حبان انو مجيول أيضا وان روايتو عن عمي     

" ُمَحمَّد ْبن َيِزيَد شيخ يروي َعن َأِبيو َعن َعمّي روى َعْنُو مجاَعة ْبن :قال بن حبان ،غير معروفة
. وفعال وجدنا الراوي في كتاب الجرح والتعديل يقول فيو ابن (ٓٗٔ)"الزبير اْلَعتِكي لست أعرف َأَباهُ 

" دمحم بن يزيد روى عن أبيو عن عمي رضي هللا عنو روى عنو عبد القاىر بن شعيب :ابي حاتم
 .(ٔٗٔ)أبي يقول ىو مجيول"  سمعت

الذىبي توىم في الراوي المراد فتعقب ابا حاتم عمى راو اخر . فمم يصب  مامنستنتج ان اإل
 اعمم . تعالىوهللا  ،التعقب

يحيى بن واضح، أبو تميمة اأَلْنصاِرّي، موالىم، المروزي، َرَوى َعن: بشر ْبن ُمَحمَّد  -ٗٔ
أحمد ْبن حنبل، روى لو إبراىيم بن موسى الفراء، و وَعنو:  ،اأُلَمِوي، والحسين ْبن واقد

 .(ٕٗٔ)الجماعة
يحيى بن واضح أبو تميمة المروزي: ىو ثقة في الحديث  ":قال ابي ،قال ابن ابي حاتم    

 .(ٖٗٔ) أدخمو البخاري في كتاب الضعفاء يحول من ىناك"
الضعفاء فمم أر ذلك، وقد وىم أبو حاتم إذ زعم أن البخاري تكمم فيو، وذكره في  ":قال الذىبي

 .(ٗٗٔ) "وال كان ذلك، فإن البخاري قد احتج بو
 ماممقبول الرواية إذ وثقو كل من ابن سعد و يحيى بن معين واإل ،صاحب الترجمة ثقة صدوق 
ابي حاتم )رحمو هللا( ان البخاري وضعو في  مام، وادعى اإل(٘ٗٔ)أحمد وابن حبان وابن حجر

سمعت أبي يقول: ىو ثقة في الحديث  :قال ابن ابي حاتم ،فقال يحول من ىناك ،كتاب الضعفاء
أدخمو البخاري في كتاب الضعفاء فسمعت أبي يقول يحول من ىناك، وبحث في كتاب الضعفاء 

ابو حاتم وادعى ان  مامفينا توىم اإل ،لمبخاري والتاريخ الكبير فمم اجد اسمو فيمن ضعفيم
 اعمم . تعالىوهللا  ،الذىبي عميوفصح تعقب  ،البخاري وضعو في كتابو الضعفاء

روى عن عبد هللا بن عمر   ،يزيد بن صالح اليشكري الفراء النيسابوري، أبو خالد الفراء -٘ٔ
براىيم بن طيمان ُن َزَكِريَّا بْ َيان و إبراىيم بن عمي الذىمي و وعنو اْلحسن بن ُسفْ  ،العمرى وا 

سماعيل بن ُقَتْيبة وغيرىم َداُوَد النَّْيَساُبوِريُّ وأحمد َممّي، وا  توفي سنة سبع  ،بن حفص السُّ
 .(ٙٗٔ)وعشرين ومائتين
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 . (047)"" مجيول:قال ابو حاتم    
 . (ٛٗٔ) " قمت: وثقو غيره":قول الذىبي    

 . (ٜٗٔ)ذكره ابن حبان في ثقاتو - أ
 . (ٓ٘ٔ) إسماعيل بن ُقَتْيبة: كان من أورع مشايخنا وأكثرىم اجتياًدا  - ب

 ،أن الراوي مشيور كما وصفو الذىبي ،مما سبق من ترجمة الراوي واقوال العمماء فيو يتبين    
قال الذىبي في  ،فخرج بذلك عن حد الجيالة ،وليس بمجيول إذ روى عنو جمع كثير من الرواة

قمت بل   -اي قول ابي حاتم –يِزيد بن َصالح اْلَيْشُكِري النيسابوري اْلفراء َمْجُيول  :المغني
 اعمم .   تعالىوهللا  ،مما سبق يتبين صحة تعقب الذىبي عمى ابي حاتم ،(ٔ٘ٔ)َمْشُيور َصُدوق 

وكان عمى قضاء  ،ابو عبد هللا اليماني القاضي ،يوسف بن يعقوب بن سعيد بن داذويو -ٙٔ
الثوري وىشام  روى عنو: ،يروي َعْن َطاوس َوعمر ْبن عبد اْلَعِزيز ،وكان يفتي بيا ،صنعاء

توفي سنة ثالث وخمسين ومائة عمى  ،وعبد الرزاق ْبن ىمام ودمحم بن الحسنْبن يوسف 
  .(ٕ٘ٔ)خالف

 . (ٖ٘ٔ) "مجيول ،" ال اعرفو:قال عنو ابو حاتم    
حدث  ،" كان قاضى صنعاء ومفتييا، أخذ أيضا عن عمر بن عبد العزيز:قال عنو الذىبي    

 . (054)وىو صدوق إن شاء هللا" ،عنو  ىشام بن يوسف، وسفيان الثوري، وعبد الرزاق وغيرىم
 . (٘٘ٔ)وفي مشاىير عمماء االمصار ،ذكره ابن حبان في الثقات

فقد روى عنو كل من الثوري وىشام بن يوسف  ،مما تقدم يظير أن الراوي ليس بمجيول الرواية
وذكره ابن حبان  ،فارتفعت عنو الجيالة برواية ىؤالء عنو ،وعبد الرزاق بن ىمام ودمحم بن الحسن

 أعمم .  تعالىوهللا  ،فصح تعقب الذىبي ،في الثقات وفي مشاىير عمماء االمصار
 ـاتمةالخ
شجع المسممين عمى عدم التقميد االعمى ميما كان صاحب القول من مكانة  سالمالدين اإل -ٔ

فيجب  ،من خالل ذم التقميد االعمى ،ما خال الرسول )صموات ربي وسالمو عميو( ،عالية
 وعدم اىمالو ،عمال العقل البشري ا 

الذىبي عمى ابي حاتم ردا عقميا بحتا مع عدم  مامفكان رد اإل ،احترام العمماء لبعضيم بعضا -ٕ
 وىذا واضحا جدا من خالل التعقبات  ،التنقص واالستيزاء

فاالحترام شيء وحوار العقمي المبني عمى العمم  ،ان ىذا االحترام ال يمنع من مناقشة االفكار -ٖ
 شيئا اخر .

 الذىبي في كتاب ميزان االعتدال  الحافع ابي حاتم  في ستة عشرة موضع . مامتعقب اإل -ٗ
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الذىبي فاعتقد ان  مامفقد وىم فيو اإل ،تعقبات الذىبي كميا صحيحة ما عدا تعقبا واحدا -٘
 الراوي غير ذلك الراوي .

متفق عمى  إمامفيو  ،الحافع ابي حاتم الرازي  مامال تنقص شيئا من قدر اإلان ىذه التعقبات  -ٙ
 جاللتو وعمو كعبو في الحديث النبوي.

ات عمى موضوع الجيالة ففي عشرة مواضع يجيل ابو حاتم رواة ليسوا دارت اغمب ىذه التعقب -ٚ
بل حتى وصف )دمحم  ،(ٙٔ،٘ٔ،ٖٔ،ٔٔ،ٓٔ ،ٛ، ٚ، ٙ، ٘،ٗبمجيولين كما في ترجمة )

 م الرجال .مبن مسعود العجمي( بالجيالة وىو عالم بالحديث وع
 اليوامش

                                                           

 .ٜٔٙ/ٔ، باب )العين والقاف والباء(، لسان العرب ٜٚ/ٔينظر: تيذيب المغة  (ٔ)
 .  ٖٙٔينظر: معجم لغة الفقياء  (ٕ)
 . ٗٔٗ/ٕينظر: تاريخ بغداد  (ٖ)
 . ٕٚ/ٕينظر: العبر  (ٗ)
 . ٖ/ٕ٘ينظر: تاريخ دمشق  (٘)
 .  ٖٗ/ٕٓينظر: تاريخ اإلسالم  (ٙ)
 .  ٖٖٛ/ٕٗينظر: تيذيب الكمال  (ٚ)
 .  ٖٖٛ/ٕٗينظر: المصدر السابق   (ٛ)
 . ٗٔٗ/ٕتاريخ بغداد (ٜ)
 . ٕٗٛ/ٕٔالمنتظم  (ٓٔ)
 . ٕٚٗ/ٖٔينظر: سير اعالم النبالء  (ٔٔ)
 . ٖٔ/ٜتيذيب التيذيب  (ٕٔ)
 . ٖٗ/ٜتيذيب التيذيب  . ٕٔ٘/ٖٔ النبالء اعالم ينظر : سير (ٖٔ)
 . ٕٕينظر: ذيل تذكرة الحفاظ (ٗٔ)
  ٖٗ٘/ٔينظر: معجم شيوخ تاج الدين السبكي  (٘ٔ)
 . ٖٕٔينظر: ذيل طبقات الحفاظ  (ٙٔ)
 .ٖٓٔ/ٜ،طبقات الشافعية الكبرى ٜٙٔ/ٗينظر: تذكرة الحفاظ  (ٚٔ)
 . ٜ٘ٔ/ٗٔينظر: البداية والنياية  (ٛٔ)
 ، ٗٚ/ٛ، الثقات البن حبان ٕٗٓٔ/ٗينظر: التاريخ الكبير  (ٜٔ)
 . ٜٛ/ٕالجرح والتعديل  (ٕٓ)
 لم اجد ىذا القول في كتاب الجرح والتعديل البن ابي حاتم .  (ٕٔ)
 .  ٗٔ/ٔ، المغني في الضعفاء ٙٚ/ٔميزان االعتدال  (ٕٕ)
 . ٙٚ٘/ٙتاريخ بغداد  (ٖٕ)
 . ٙٚ٘/ٙالمصدر السابق  (ٕٗ)
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 ، ٗٚ/ٛات البن حبان ينظر: الثق (ٕ٘)
 . ٙٚ٘/ٙتاريخ بغداد  (ٕٙ)
 .  ٚٓٔاالنتقاء  (ٕٚ)
 . ٗٚ/ٛالثقات البن حبان  (ٕٛ)
 .  ٜٛتقريب التيذيب  (ٜٕ)
 . ٙٚ٘/ٙتاريخ بغداد  (ٖٓ)
 .  ٕٙ/ٔٔ،سير اعالم النبالء ٕٔ٘/ٕتيذيب الكمال  (ٖٔ)
 .  ٛٗٔ/ٕالجرح والتعديل  (ٕٖ)
 .  ٙٚ/ٔميزان االعتدال   (ٖٖ)
 ، ٖٕ٘/ٕالكمال  تيذيب (ٖٗ)
 . ٙٚ/ٛالثقات البن حبان  (ٖ٘)
 . ٗٛٔ/ٔتيذيب التيذيب  (ٖٙ)
 .  ٜ٘تقريب التيذيب  (ٖٚ)
 .  ٙٚ/ٛينظر: الثقات البن حبان  (ٖٛ)
 ، ٜٖ٘/ٔ، تيذيب الكمال ٖٕٛ/٘،تاريخ بغداد ٕ٘/ٕينظر: الجرح والتعديل  (ٜٖ)
 ،ٕ٘/ٕالجرح والتعديل  (ٓٗ)
 .  ٕٓٔ/ٔميزان االعتدال   (ٔٗ)
 .ٕ٘/ٕالجرح والتعديل  (ٕٗ)
 .  ٔٚ/ٔينظر: الضعفاء والمتروكين البن الجوزي  (ٖٗ)
 .  ٘ٗ/ٔتيذيب التيذيب  (ٗٗ)
 .  ٖ٘من تكمم فيو وىو موثق  (٘ٗ)
 . ٖٙتقريب التيذيب  (ٙٗ)
 . ٙٗ/ٔ،تيذيب التيذيب ٖٖٙ/ٔتيذيب الكمال  (ٚٗ)
 .  ٙٙ/ٕالجرح والتعديل  (ٛٗ)
 .  ٙٓٔ/ٔميزاناالتعدال  (ٜٗ)
 .  ٕٔ/ٛينظر: الثقات البن حبان  (ٓ٘)
 .  ٗٚ/ٔينظر: الضعفاء والمتروكين البن الجوزي  (ٔ٘)
 . ٓٛتقريب التيذيب  (ٕ٘)
لم اعثر عمى الراوي في صحيح البخاري ولعمو في االدب المفرد، فقد روى عنو في االدب المفرد في كتاب  (ٖ٘)

.قمت لعل ابن حجر توىم في  ٖٕٓسن (، قال المحقق : حديث حٜٚ٘المريض، باب ساكن القرى، رقم )
 وىو غيره الزاىد أن لي ظير :" ثم الراوي فنقل ترجمة أحمد بن عاصم االنطاكي، حيث قال ابن حجر 

 .ٙٗ/ٔ" تيذيب التيذيب ".-أعمم وهللا- بمخي ال انطاكي
 .  ٔٛتقريب التيذيب  (ٗ٘)
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 .ٕٚٗ/ٔ، تيذيب التيذيب ٙٙٗ/ٕالكمال  ،تيذيبٖٕٔ/ٕينظر: الجرح والتعديل  (٘٘)
 .  ٖٕٔ/ٕالجرح والتعديل  (ٙ٘)
 . ٜ٘ٔ/ٔميزان االعتدال  (ٚ٘)
 .  ٕٓٚ/ٔالعبر  (ٛ٘)
 .  ٜٖ/ٔتاريخ ابن يونس  (ٜ٘)
 .  ٙٙٗ/ٕتيذيب الكمال  (ٓٙ)
 .ٓٔٔ/ٛالثقات البن حبان  (ٔٙ)
 . ٕٔٛ/ٖترتيب المدارك  (ٕٙ)
 . ٚٓٔ/ٕاكمال تيذيب الكمال  (ٖٙ)
 . ٚٓٔ/ٕل تيذيب الكمال اكما (ٗٙ)
 .  ٜ٘ٔ/ٔميزان االعتدال  (٘ٙ)
 . ٖٕٛ/ٔالكاشف  (ٙٙ)
 .  ٕٓٔتقريب التيذيب  (ٚٙ)
 ، ٖٚ٘/ٕينظر: الجرح والتعديل  (ٛٙ)
 . ٖٚ٘/ٕالجرح والتعديل  (ٜٙ)
 . ٕٗٗ/ٔالميزان  (ٓٚ)
 .  ٘ٚٔ/ٔينظر: الضعفاء والمتروكين البن الجوزي  (ٔٚ)
 . ٘٘ٔ/ٙينظر: الثقات البن حبان  (ٕٚ)
 . ٕ٘ٓ/ٖينظر: الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة  (ٖٚ)
 . ٖٚٔ/ٔينظر: المغني في الضعفاء  (ٗٚ)
 . ٙٙٗ/ٔ،ميزان االعتدال ٘ٛٗ/٘ينظر: تيذيب الكمال  (٘ٚ)
 . ٖٗٔ/ٖالجرح والتعديل  (ٙٚ)
 . ٙٙٗ/ٔميزان االعتدال  (ٚٚ)
 .  ٕٙٗ/ٙالطبقات الكبرى  (ٛٚ)
 . ٓٔٔالثقات لمعجمي  (ٜٚ)
 . ٕٜٔ/ٗالثقات البن حبان  (ٓٛ)
 .  ٜٗٔ/ٔالضعفاء والمتروكين البن الجوزي  (ٔٛ)
 .  ٓٔ/ٗاكمال تيذيب الكمال (ٕٛ)
 . ٓٔ/ٗالمصدر السابق  (ٖٛ)
 .  ٕٙٛ/ٖتحفة االحوذي  (ٗٛ)
 . ٖٗٔ/ٖ،تيذيب التيذيب ٜٜٕ/ٜتيذيب الكمال ،ٕٛ٘/ٖ والتعديل ينظر: الجرح (٘ٛ)
 . ٕٛ٘/ٖالجرح والتعديل  (ٙٛ)
 .  ٙٙ/ٕميزان االعتدال  (ٚٛ)
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 .  ٜٕٚسؤاالت ابن الجنيد  (ٛٛ)
 . ٖٖٖ/ٙالثقات البن حبان  (ٜٛ)
 .ٔٗ/٘اكمال تيذيب الكمال  (ٜٓ)
 . ٕٜٕ/ٔالضعفاء والمتروكين البن الجوزي  (ٜٔ)
 . ٔٓٗ/ٔالكاشف (ٕٜ)
 .  ٕٗٔتقريب التيذيب  (ٖٜ)
 .  ٕٖٙ/ٗينظر: لسان المحدثين  (ٜٗ)
 .   ٙٚ/ٙ، اكمال تيذيب الكمال ٖٕٔ/ٕ، ميزان االعتدال ٕٙ/ٕٔينظر: تيذيب الكمال  (ٜ٘)
 .  ٜٕٔ/ٗالجرح والتعديل  (ٜٙ)
 .  ٖٕٔ/ٕميزان االعتدال  (ٜٚ)
 .  ٜٕٔ/ٗالجرح والتعديل  (ٜٛ)
 .  ٜٕ/ٕٔتيذيب الكمال  (ٜٜ)
 .  ٜٕ/ٕٔالمصدر السابق  (ٓٓٔ)
 . ٙٛٔ/ٚٔتاريخ اإلسالم  (ٔٓٔ)
 .  ٜٕ/ٕٔتيذيب الكمال  (ٕٓٔ)
 .  ٙٛٔ/ٚٔتاريخ اإلسالم  (ٖٓٔ)
 .  ٕٛٚ/ٛالثقات البن حبان  (ٗٓٔ)
 . ٕٖ٘المعمم  (٘ٓٔ)
 .  ٕٙٗ/ٔالكاشف  (ٙٓٔ)
 .  ٖٕ٘تقريب التيذيب  (ٚٓٔ)
 . ٖٔٚ/ٔينظر: شرح عمل الترمذي  (ٛٓٔ)
 . ٜٔٔ/ٙ، تاريخ اإلسالم ٕٗٗ/٘ٔ، تيذيب الكمال ٓٓٗ/ٖٔينظر: تاريخ دمشق  (ٜٓٔ)
 . ٖٔٗ/ٛ، ٖٚٔ/٘رح والتعديل الج (ٓٔٔ)
 . ٖٓٗ/ٖميزان االعتدال  (ٔٔٔ)
 الثقات لمعجمي  (ٕٔٔ)
 . ٗٛ٘/ٔالكاشف  (ٖٔٔ)
 . ٖٔ٘/ٔالمغني في الضعفاء  (ٗٔٔ)
 .  ٖٚٔتقريب التيذيب  (٘ٔٔ)
 . ٜٖٚ/ٕٙ، تيذيب الكمال ٗٛٗ/ٗ، تاريخ بغداد ٕٙٔ/ٜينظر: الثقات البن حبان  (ٙٔٔ)
 . ٙٓٔ/ٛالجرح والتعديل  (ٚٔٔ)
 . ٖ٘/ٗميزان االعتدال  (ٛٔٔ)
 . ٜٖٚ/ٕٙتيذيب الكمال  (ٜٔٔ)
 .ٜٙٗ/ٛٔتاريخ اإلسالم  (ٕٓٔ)



 مجمة آداب الفراىيدي          د. أحمد عموان نوري       تعقبات الحافظ الذىبي في كتابو )ميزان االعتدال(
 م9109( آذار 77العدد )                                                دراسة نقدية اتمح أبي اإلمامعــمى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔٙٓ 

                                                                                                                                                                      

 . ٕٙٔ/ٜينظر: الثقات البن حبان  (ٕٔٔ)
 ، ٗٛٗ/ٗتاريخ بغداد  (ٕٕٔ)
  . ٖٛٗ/ٜتيذيب التيذيب  (ٖٕٔ)
 2/11، تذكرة الحفاظ 2/212الكاشف  (ٕٗٔ)
 . ٖٛٗ/ٜ، تيذيب التيذيب ٙٓ٘تقريب التيذيب  (ٕ٘ٔ)
  . ٖ٘/ٗميزان االعتدال  (ٕٙٔ)
 .  ٓٓٓٔ، رقم ٜٓينظر: المعين في طبقات المحدثين  (ٕٚٔ)
 . ٙٚ٘/ٕٙ،تيذيب الكمال ٖٛٔ/ٙ٘، تاريخ دمشق ٓٛٔ/ٚينظر: الطبقات الكبرى  (ٕٛٔ)
 . ٖٔٔ/ٛالجرح والتعديل  (ٜٕٔ)
 .ٛ٘/ٗميزان االعتدال  (ٖٓٔ)
 . ٘ٔٗالثقات لمعجمي  (ٖٔٔ)
 . ٖٙٙ/ٚالثقات البن حبان  (ٕٖٔ)
 . ٕٙسؤاالت البرقاني لمدارقطني  (ٖٖٔ)
 .ٜٗ، المعين في طبقات المحدثين ٕٕٛ/ٕ، الكاشفٛ٘/ٗميزان االعتدال   (ٖٗٔ)
 .  ٔٔ٘تقريب التيذيب  (ٖ٘ٔ)
 . ٖٓ٘/ٜ، تيذيب التيذيب ٖٗٓ، المعمم ٓٚ/ٗ،ميزان االعتدال ٖٜ٘/ٗينظر: تاريخ بغداد  (ٖٙٔ)
 . ٓٚ/ٗميزان االعتدال  (ٖٚٔ)
 . ٓٚ/ٗالمصدر السابق  (ٖٛٔ)
 تقريب ،ٕٖٕ/ٕ الكاشف ،ٖٜ٘/ٗبغداد تاريخ ،ٕٓٔ/ٜ حبان البن الثقات ،ٓٓٔمشيخة النسائي  (ٜٖٔ)

 .ٗٔ٘ التيذيب
 . ٖٙٗ/ٚالثقات البن حبان  (ٓٗٔ)
 . ٕٛٔ/ٛالجرح والتعديل  (ٔٗٔ)
 ، ٕٕ/ٕٖ، تيذيب الكمال ٖٔٗ/ٗينظر:  ميزان االعتدال   (ٕٗٔ)
 . ٕٗٙ/ٚالطبقات الكبرى  (ٖٗٔ)
 . ٜٗٔ/ٜالجرح والتعديل  (ٗٗٔ)
، الجامع لعموم اإلمام أحمد ٕٔٔ/ٔمحرز ابن رواية -معين بن يحيى تاريخ ،ٕٗٙ/ٚالطبقات الكبرى  (٘ٗٔ)

 . ٔٓٙ/ٚ،  الثقات البن حبان ٕٔ٘/ٜٔ
 . ٜٛٗ/ٛ، لسان الميزان ٘ٙٗ/ٙٔ، تاريخ اإلسالم ٜٕٗ/ٗينظر: ميزان االعتدال  (ٙٗٔ)
 . ٕٕٚ/ٜالجرح والتعديل  (ٚٗٔ)
 . ٜٕٗ/ٗميزان االعتدال  (ٛٗٔ)
 .  ٕ٘ٚ/ٜالثقات البن حبان  (ٜٗٔ)
 . ٘ٙٗ/ٙٔتاريخ اإلسالم  (ٓ٘ٔ)
 .  ٓ٘ٚ/ٕالمغني في الضعفاء  (ٔ٘ٔ)
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 .  ٙٚٗ/ٗ،  ميزان االعتدال ٖٖٛ/ٛ، التاريخ الكبير ٕٚ/ٙينظر: الطبقات الكبرى  (ٕ٘ٔ)
 .  ٓٚٗ/ٕالتكميل في الجرح والتعديل  (ٖ٘ٔ)
 .  ٙٚٗ/ٗميزان االعتدال  (ٗ٘ٔ)
 . ٖٙٓ،ٖٙٙ/ٚالثقات البن حبان  (٘٘ٔ)

 المصادر والمراجع
ىـ(،تحقيق: دمحم عوض ٖٓٚدمحم بن أحمد بن األزىري اليروي، أبو منصور )المتوفى:  تيذيب المغة، .ٔ

 م.ٕٔٓٓى، األولبيروت، ط:  –دار إحياء التراث العربي   -مرعب 
عثمان بن َقاْيماز الذىبي )المتوفى: سير أعالم النبالء،  شمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن  .ٕ

مؤسسة الرسالة، ط: الثالثة، ىـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، ٛٗٚ
 م. ٜ٘ٛٔىـ / ٘ٓٗٔ

مطبعة دائرة  -ىـ( ٕ٘ٛتيذيب التيذيب، أحمد بن عمي بن دمحم بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى:  .ٖ
 ىـ.ٕٖٙٔى، األول، ط: المعارف النظامية، اليند

ذيل تذكرة الحفاظ،  شمس الدين أبو المحاسن دمحم بن عمي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي  .ٗ
 م .ٜٜٛٔ -ىـ ٜٔٗٔى األولدار الكتب العممية، ط: الطبعة   -ىـ(٘ٙٚالشافعي )المتوفى: 

‘ ىـ(ٗٚٚالدمشقي )المتوفى: البداية والنياية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  .٘
 دار إحياء التراث العربي .  -تحقيق: عمي شيري 

ىـ(،ط: دائرة المعارف العثمانية، ٕٙ٘التاريخ الكبير، دمحم بن إسماعيل بن إبراىيم البخاري، )المتوفى:  .ٙ
 الدكن، طبع تحت مراقبة: دمحم عبد المعيد خان. –حيدر آباد 

ىـ(، وزارة المعارف ٖٗ٘حبان، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )المتوفى: دمحم بن حبان بن أحمد بن  الثقات، .ٚ
دائرة   -لمحكومة العالية اليندية، مراقبة: الدكتور دمحم عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية

 م.ٖٜٚٔ  -  ى ٖٜٖٔى، األولالمعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن اليند، ط: 
 عبد الرحمن بن دمحم بن إدريس بن المنذر، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: أبو دمحم الجرح والتعديل، .ٛ

اليند، دار إحياء التراث العربي، ط:  –بحيدر آباد الدكن  -ىـ(،ط: مجمس دائرة المعارف العثمانية ٕٖٚ
 م. ٕٜ٘ٔىـ  ٕٔٚٔى، األول

بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي  ميزان االعتدال في نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أحمد .ٜ
لبنان، ط:  –دار المعرفة لمطباعة والنشر، بيروت  -ىـ(، تحقيق: عمي دمحم البجاوي ٛٗٚ)المتوفى: 

 م . ٖٜٙٔ -ىـ  ٕٖٛٔى، األول
الذىبي )المتوفى:  المغني في الضعفاء، شمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز .ٓٔ

 ىـ(،تحقيق: الدكتور نور الدين عتر.ٛٗٚ
االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقياء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي هللا عنيم، أبو عمر يوسف بن  .ٔٔ

 –دار الكتب العممية   -ىـ(ٖٙٗعبد هللا بن دمحم بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 
 بيروت .
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العرب،  دمحم بن مكرم بن عمى، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى لسان  .ٕٔ
 ىـ. ٗٔٗٔ -بيروت،ط: الثالثة  –دار صادر   -ىـ( ٔٔٚ)المتوفى: 

ىـ(، تحقيق: دمحم ٕ٘ٛتقريب التيذيب، أحمد بن عمي بن دمحم بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى:  .ٖٔ
 م.ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔى، األولط:  –دار الرشيد   -عوامة

ىـ(، ٜٚ٘الضعفاء والمتروكون،  جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن دمحم الجوزي )المتوفى:  .ٗٔ
 ىـ .ٙٓٗٔى، األولط:  بيروت، –دار الكتب العممية   -تحقيق: عبد هللا القاضي 

أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي ذكر أسماء من تكمم فيو وىو موثق، شمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن  .٘ٔ
الزرقاء،ط:  –مكتبة المنار   -ىـ(،تحقيق: دمحم شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني ٛٗٚ)المتوفى: 

 م .ٜٙٛٔ -ىـ ٙٓٗٔى، األول
ىـ(، دار ٖٚٗتاريخ ابن يونس المصري،عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي، أبو سعيد )المتوفى:  .ٙٔ

 ىـ . ٕٔٗٔى، األولبيروت، ط: الكتب العممية، 
ىـ(،تحقيق: ٗٗ٘ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض بن موسى اليحصبي )المتوفى:  .ٚٔ

 ى.األولط:  المغرب، -مجموعة باحثين،  مطبعة فضالة 
الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة، دمحم بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )المتوفى:  .ٛٔ

ى، األولمؤسسة عموم القرآن، جدة، ط:  -دار القبمة لمثقافة اإلسالمية   -ىـ(، تحقيق: دمحم عوامة ٛٗٚ
 م. ٕٜٜٔ -ىـ  ٖٔٗٔ

الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة )ُينشر ألول مرة عمى نسخة خطية فريدة بخطِّ الحافع شمس الدين  .ٜٔ
خاوي المتوفى سنة  ْوُدْوِني،ىـ(، أبو الفداء زين الدين ق ٕٜٓالسَّ الجمالي الحنفي  اسم بن ُقْطُمْوَبَغا السُّ

مركز النعمان لمبحوث والدراسات   -ىـ(، دراسة وتحقيق: شادي بن دمحم بن سالم آل نعمانٜٚٛ)المتوفى: 
 م. ٕٔٔٓ -ىـ  ٕٖٗٔى، األولاإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة صنعاء، اليمن، ط: 

الطبقات الكبرى، أبو عبد هللا دمحم بن سعد بن منيع الياشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن  .ٕٓ
 ٓٔٗٔى األولبيروت، ط:  –ىـ(، تحقيق: دمحم عبد القادر عطا،  دار الكتب العممية ٖٕٓسعد )المتوفى: 

 م. ٜٜٓٔ -ىـ 
دار الباز،   -ىـ(ٕٔٙى الكوفى )المتوفى: تاريخ الثقات، أبو الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح العجم .ٕٔ

 م.ٜٗٛٔ-ىـ٘ٓٗٔى األولالطبعة 
تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العال دمحم عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى )المتوفى:  .ٕٕ

 بيروت . –دار الكتب العممية   -ىـ( ٖٖ٘ٔ
ار النفائس لمطباعة والنشر والتوزيع، ط: د  -حامد صادق قنيبي  -معجم لغة الفقياء، دمحم رواس قمعجي  .ٖٕ

 م . ٜٛٛٔ -ىـ  ٛٓٗٔالثانية، 
سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين، أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن  .ٕٗ

المدينة المنورة،ط:  -مكتبة الدار  -دمحم نور سيف تحقيق: أحمد ىـ(،ٖٖٕعبد الرحمن المري  )المتوفى: 
 م.ٜٛٛٔىـ، ٛٓٗٔى، ألولا
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ىـ(، ٕٙٚإكمال تيذيب الكمال في أسماء الرجال، مغمطاي بن قميج بن عبد هللا البكجري  )المتوفى:  .ٕ٘
 -   ىـ ٕٕٗٔى، األولالفاروق الحديثة لمطباعة والنشر، ط:   -أسامة بن إبراىيم  -تحقيق: عادل بن دمحم 

 م. ٕٔٓٓ
شاراتيم وشرِح جممة  لسان المحدثين )ُمعجم ُيعنى بشرح مصطمحات .ٕٙ المحدثين القديمة والحديثة ورموزىم وا 

 ( .ٕٚٓٓ/ٕ/ ٗٔمن مشكل عباراتيم وغريب تراكيبيم ونادر أساليبيم(، دمحم خمف سالمة )الموصل: 
ىـ(، تحقيق: أبو عبد  ٖٙٙالمعمم بشيوخ البخاري ومسمم، أبو بكر دمحم بن إسماعيل بن خمفون )المتوفى  .ٕٚ

 ى.األولبيروت، ط:  –لكتب العممية دار ا -الرحمن عادل 
شرح عمل الترمذي،  زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم  .ٕٛ

الزرقاء  -مكتبة المنار   -ىـ(، تحقيق: الدكتور ىمام عبد الرحيم سعيدٜ٘ٚالدمشقي، الحنبمي )المتوفى: 
 م.ٜٚٛٔ -ىـ ٚٓٗٔى، األولاألردن، ط:  –

عين في طبقات المحدثين، شمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي الم .ٜٕ
ى، األولاألردن، ط:  –عمان  -دار الفرقان  -ىـ(، تحقيق: د. ىمام عبد الرحيم سعيد ٛٗٚ)المتوفى: 

 ىـ .ٗٓٗٔ
أحمد بن غالب، أبو بكر سؤاالت أبى بكر البرقانى لمدارقطني في الجرح والتعديل، أحمد بن دمحم بن  .ٖٓ

مكتبة القرآن لمطبع والنشر  -ىـ(، تحقيق وتعميق: مجدي السيد ابراىيمٕ٘ٗالمعروف بالبرقاني )المتوفى: 
 والتوزيع .

تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي النسائي وذكر المدلسين )وغير ذلك من الفوائد(،  .ٖٔ
ىـ(،تحقيق: الشريف حاتم ٖٖٓالخراساني، النسائي )المتوفى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي 

 بن عارف العوني .
معرفة الرجال عن يحيى بن معين وفيو عن عمي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة ودمحم بن عبد هللا بن  .ٕٖ

بن نمير وغيرىم/ رواية أحمد بن دمحم بن القاسم بن محرز،  أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد 
 ىـ(.ٖٖٕبسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي )المتوفى: 

دار الفالح لمبحث وتحقيق  -عموم الحديث، أحمد بن حنبل، إبراىيم النحاس -الجامع لعموم اإلمام أحمد  .ٖٖ
 م. ٜٕٓٓ -ىـ  ٖٓٗٔى، األولمصر، ط:  -التراث، الفيوم 

ىـ(، ٖٙٗمد بن ميدي الخطيب البغدادي )المتوفى: تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أح .ٖٗ
 م. ٕٕٓٓ -ىـ ٕٕٗٔى، األولبيروت،   –تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف،  دار الغرب اإلسالمي 

دار   -ىـ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة  ٕ٘ٛلسان الميزان، أحمد بن عمي بن حجر العسقالني، المتوفى:  .ٖ٘
 م ٕٕٓٓى، األولالبشائر اإلسالمية، ط:

مؤسسة الرسالة،   -المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، تحقيق: أكرم ضياء  .ٖٙ
 م. ٜٔٛٔ -ىـ ٔٓٗٔبيروت، ط: الثانية، 

ىـ(، تحقيق: دمحم ٛٗٚالذىبي )المتوفى:  العبر في خبر من غبر، دمحم بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز .ٖٚ
 بيروت . –السعيد بن بسيوني زغمول، دار الكتب العممية 
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ىـ(، ٔٚ٘تاريخ دمشق،أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة هللا المعروف بابن عساكر )المتوفى:  .ٖٛ
 دار الفكر لمطباعة والنشر. -تحقيق:عمرو بن غرامة العمروي 

تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم، شمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز  .ٜٖ
ىـ ٖٔٗٔيروت،ط: الثانية، دار الكتاب العربي، ب  -ىـ(،عمر عبد السالم التدمري ٛٗٚالذىبي )المتوفى: 

 م.ٖٜٜٔ -
جمال الدين ابن الزكي أبي دمحم  تيذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، .ٓٗ

بيروت،  –مؤسسة الرسالة  -ىـ(، تحقيق: د. بشار عواد معروف ٕٗٚلقضاعي الكمبي المزي )المتوفى: 
 .ٜٓٛٔ -ىـ ٓٓٗٔى، األول ط:

 
 
 
 
 
 
 


