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Abstract
This research addresses the favorite of Ben Ghassan Al-Ghalabi, an obscure critic. The study
aimed to highlight the status of this critic among the critics through the sound of his words
and collected from the stomach of the translations books And balance the words of the rest of
the critics who are in his class or above or below to find out the monetary status enjoyed by
one of the reasons for the lack of visibility lost the book history, which was a reference for
those who came after.
Key words: Ghassan Al-Ghalabi, Modification, translations books.

1

Iraq , hmmroma2003@gmail.com

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 258-287

259

GHALABI 'S FAVORITE SAYINGS IN WOUND AND MODIFICATION:A COMPARATIVE STUDY

أقوال ادلفضل الغاليب يف اجلرح والتعديل :دراسة مقارنة
د .رؤى علي رجب اذلومي
اجلامعة العراقية –العراق
ادللخص
تناول ىذا البحث أقوال اؼبفضل بن غسان الغاليب وىو أحد النقاد اؼبغمورين وىدفت الدراسة إلبراز مكانة ىذا
الناقد بُت النقاد من خالل سرب اقوالو وصبعها من بُت بطون كتب الًتاجم وموازنتها أبقوال ابقي النقاد فبن ىم ُب
طبقتو او فوقها او دوهنا للوقوف على اؼبكانة النقدية اليت يتمتع هبا واليت كان احد اسباب عدم بروزىا فقدان كتابو
التاريخ والذي كان مرجعا ؼبن جاء بعده .
الكلمات ادلفتاحية :الغاليب ،اعبرح والتعديل ،اؼبكانة النقدية.

ادلقدمة:
إن اغبمد هلل  ،كبمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال
مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو ونشهد أَن ُؿبَ َّم ًدا َعبده َوَر ُسولو الَّ ِذي ْأرسلوُ َر ْضبَة مهداة وابتعثو ْنع َمة ؼبن اتبع
ِ
وعلى سنتو اؼبرضية حيافظ حفاظ ْاْل ََثر وبعد:
ىداه فلطريقتو النَّبَ ِويَّة يقتفي األخيار وبشريعتو يَ ْقتَدي ْاألَبْ َرار َ
إن من شرط قبول العمل :اإلخالص واؼبتابعة ،فمن حقق أحد الشرطُت ،وضيع اْلخر؛ فهو على خطر أن يكون

عملو ىباءً منثوراً ،فكان البد للمؤمن أن تكون أعمالو وأفعالو وأقوالو خالص ًة هلل وحده ال شريك لو ،صواابً على

سنة نبيو ملسو هيلع هللا ىلص ،وحىت تصح اؼبتابعة تتبع علماء اغبديث النقاد اْلَثر النبوية لتمييز صحيحها من سقيمها ومن

ىؤالء االفذاذ اؼبفضل بن غسان الغالّيب ،غَت اين ؼبا رأيت عناية طلبة اغبديث أبقوالو مل أتخذ النصيب الكاُب من
البحث أحببت أن ابرز دور ىذا االمام ُب النقد اغبديثي ومكانتو بُت ائمة النقد .
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منهج البحث:
اعتمد اؼبنهج االستقرائي النقدي ابن تتبعت أقوال األمام من خالل كتب الًتاجم و السؤاالت فبا توافر بُت يدي،
ٍب موازنة أقوال اؼبفضل أبقوال ابقي النقاد ُب زمانو ومن قبلو ومن جاء بعده وبيان مدى موافقتو او ـبالفتو ؽبم
لتتضح اؼبنزلة النقدية لو .

خطة البحث:
جاء البحث على مطلبُت:
اؼبطلب األول :ترصبة موجزة للمفضل الغالّيب
اؼبطلب الثاين :الرواة الذين وثقهم الغاليب
اؼبطلب الثالث  :الرواة الذين ضعفهم الغاليب

ادلطلب األول
ترصبة موجزة لألمام اؼبفضل الغاليب
اظبو وكنيتو ونسبو:
1

 مفضل بن َغ َّسان بن الْمفضل الْ ِ
صَرة
غاليب من أىل الْبَ ْ
2
والده غسان بْن اؼبفضل كان من عقالء الناس ،دخل على اؼبأمون فاستعقلو ،وثقو حيِت ابن معُت و الدارقطٍت

ومعاوية بن عمرو بن غالب جد اؼبفضل بن غسان الغاليب وىو ابن أخي اغبكم بن األعرج 3وغالب امرأة ،وىي
4

أم خالد بن اغبارث بن أوس بن النابغة بن عًت بن حبيب بن وائلة بن دمهان ،نسبو أضبد بن كامل القاضي.
ِ
ِ
َص َحاب حيِت بن
يروي َعن أيب نعيم َوي ِزيد بن َى ُارون وأىب َعاصم َحدَّثنا َعنوُ ُؿبَ َّمد بن إِ ْس َحاق الثَّ َقف ّي َوَكا َن من أ ْ
معُِت 1وكان قد ظبع ابلعراق أابه غسان بن اؼبفضل وحيِت بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة اؽباليل وأاب عامر
عبد اؼبلك بن عمرو وعبد هللا بن داود اػبرييب
1

الثقات 185/9

3

المتفق والمفترق 1968/3

2

تاريخ بغداد 183/14

4

تاريخ بغداد 521/7

2
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روى عنو :ابنو األحوص ،ويعقوب بن شيبة ،وأبو بكر بن أيب الدنيا ،وجعفر بن دمحم بن األزىر الباوردي ،وأبو
4

القاسم عبد هللا بن دمحم البغوي ،وأبو الليث الفرائضي ،ذكره ابن حبان ُب الثقات 3وثقة اػبطيب البغدادي .

قال اػبطيب :كان ثقة 5وكذا قال ابن عساكر ،6لو كتاب ُب الرجال اظبو " اتريخ اؼبفضل بن غسان الغاليب "
ذكره مغلطاي قال :وُب «اتريخ» اؼبفضل بن عسان الغاليبَ :ثبت بن أسلم البناين كان أبوه يهوداي فأسلم ،وكان
منزلو ُب بنانة

7

وذكره ابن رجب 8ذكره الذىيب ،9وكتابو التاريخ مفقود وامنا صبعت بعض نصوصو من بطون

الكتب  ،10توُب سنة ست واربعُت ومئتان.11

ادلطلب الثاين  :الرواة الذين وثقهم ادلفضل:
 .1العالء بن اغبارث بن عبد الوارث اغبضرمي :وكان قليل اغبديث .ولكنو أعلم أصحاب مكحول واقدمهم.
12
ِ
ِ ٍ
ُت َوِمائٍَة  ،13قال ابو حاًب :ثقة ال أعلم أحدا من أصحاب
وكان يفيت حىت خولط .مات َسنَ َة س ّ
ت َوثَالث َ
16
15
14
ال ابْ ُن
مكحول اوثق منو  ،قال ابن حبانَ :ح ِديثو من ِرَوايَة الثَِّقات َعْنوُ  ،قال أبو داود ثقة تغَت عقلو َ ،وقَ َ

1

الثقات 185/9

3

الثقات 185/9

5

تاريخ بغداد 165/15

7

اكمال تهذيب الكمال 64/3

9

تاريخ االسالم 7/1

2

تاريخ دمشق 89/60

4

تاريخ بغداد 165/15

6

تاريخ دمشق 90/60

8

فتح الباري البن رجب 163/2

 10لمتوسع في ترجمة المفضل الغالبي ،وكتابه  :ينظر المفضل الغالبي وكتابه التاريخ بحث مشترك (أحمد طالب ،سميحه حسن)مجلة الجامعة االسالمية
للدراسات االسالمية – مجلد  – 62العدد األول –  – 6102الجامعة االسالمية غزة
 11شذرات الذهب 215/3
 12الطبقات الكبرى 160/7
 13التاريخ األوسط 327/1
 14الجرح والتعديل 153/2
 15الثقات 264 /7
 16الكاشف 011/6
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َمعِ ٍ
ِِ
يٍت :ثَِقةٌ ، 1.وقال الفسوي  :ثقة ، 2وذكره دحيم فقدمو و أعظم شأنو ،
ُت :ثقة يرى القدرَ ،وقَ َ
ال ابْ ُن الْ َمد ِّ
وقال أضبد  :صحيح اغبديث و قال اؼبفضل الغاليب :العالء بن اغبارث صحيح اغبديث ، 3توُب سنة 136ه.
اخلالصة :بعد استعراض أقوال النقاد و مقارنتها ابقوال اؼبفضل قبد ان العالء متفق على توثيقو وان اؼبفضل
وافقهم ُب حكمو على الراوي ،وهللا اعلم .
 .2الوليد" بن عبد الرضبن بن أيب مالك واظبو ىانئ اؽبمداين أبو العباس الدمشقي ،قال ابن خراش :ال أبس بو وقال
يعقوب بن ايب شيبةُ :ب حديثو ضعف 4قَال أضبد بْن حنبل :ثقة 5ووثقو العجلي،
6
يب :الوليد ويزيد ابنا أيب
ٍت :اتبعي متأخر ،من أىل الشام ،ال أبس بِِو  ،وقال اؼب َفضَّل بن َغ َّسان الغَ َال ُّ
َّارقُطِْ ُّ
َوقَال الد َ
ُ
أيب مالك أخوان ،ليس حبديثهما أبس 7.و وقال الفسوي :شامي ثقة  8.توُب سنة  127ه .
اخلالصة :يدل ما تقدم على  :أمرين  ،األول على موافقة اؼبفضل للنقاد و َثنيا :ان الوليد فبن يكتب حديثو
وينظر فيو اختبارا وهللا اعلم .
9
س
 .3حريز بن عثمان أبو عثمان اغبمصي الرحيب ،يُ َك ٌَّت أاب عثمان ،قال االوزاعي ثقة  ،قال ابن معُت :لَْي َ
بِ َش ْي ٍء 10قال ابن حجر :ثقة ثبت  11قال معاذ بن معاذ :وال أعلم أين رأيت أحدا من أىل الشام أفضلو عليو،12

قال ابو حاًب :حسن اغبديث وقال عبد الرضبن ابن ايب حاًب ومل يصح عندي ما يقال ُب رأيو (يقصد أنو اهتم
ابلنصب وىو سبب ذكر ابن حبان لو ُب اجملروحُت ،)13وال أعلم ابلشام أثبت منو ،ىو اثبت من صفوان ابن
عمرو وأيب بكر بن أيب مرًن ،وىو ثقة متقن 14قال اػبطيب :كان ثقة ثبتا  ،15قال اؼبفضل :ثبت ،1توُب سنة

163ه. 2
 1ينظر تاريخ االسالم 713/1
 2المعرفة و التاريخ 352/6
 3ينظر  :تاريخ دمشق 606/37
 4تهذيب التهذيب 031/00
 5تاريخ دمشق 057/21
 6تهذيب الكمال 30/10
 7الت َّ ْكميل في ال َج ْرح والت َّ ْعدِيل 153/6

 8المعرفة والتاريخ 353/6

 9ينظر العلل ومعرفة الرجال 137/6
 10الضعفاء الكبير للعقيلي 160/0
 11تقريب التهذيب .113 /0
 12ينظر  :التاريخ الكبير 013 /1
 13المجروحين 021/0
 14ينظر :الجرح والتعديل 621/1
 15تاريخ بغداد 026/1
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اخلالصة :فبا سبق يتبُت موافقة اؼبفضل الغاليب النقاد ُب توثيق حريز وما جاء ُب تضعيفو بسبب رميو ابلنصب
وقد نفاه عن نفسو ،3فهو فبن يكتب حديثو وحيتج بو اال ما خالف فيو الثقات فبا وافق ما رمي بو وهللا اعلم .
 .4راشد بن سعد اؼبقرائي ويقال اغبرباين اغبمصي :وثقة ابن معُت  4العجلي 5وذكره ابن حبان ُب الثقات 6وقال
أضبد :ال أبس بو وقال الدارقطٍت :ال أبس بو ،يعترب بو إذا مل حيدث عنو مًتوك ،7وُب رواية ضعيف يعترب بو، 8
قال ابن سعد  :ثقة

9

قال اؼبفضل :من أثبت أىل الشام

10

 ،قال راشد بن سعد يروي عن نفسو :سألٍت

إيل يده وقاال :راشد اغبمصي؟ قلت :نعم قال :إن ىذا لوجو كنت أسبٌت-
طاووس :من أين أنت؟ فأخربتو فبسط ّ
أو قال أشتهي -أراه

11

 ،ضعفو ابن حزم ووثقو الذىيب

12

قال ابن حجر  :ثقة كثَت االرسال

13

قال ابن

عساكر :توُب سنة شبان ومائة ُب خ الفة ىشام بن عبد اؼبلك قال أبو عبد هللا الصوري فيما وجدتو خبطو كان ُب
األصل ثالث عشرة ومائة فضرب عليو وكتبت فوقو سنة شبان ومائة. 14
اخلالصة :فبا سبق يتبُت ان من ضعف راشد بن سعد الدارقطٍت وابن حزم فقط وتضعيف الدارقطٍت نسيب ُب
حالة روى عنو مًتوك ،ويتبُت ان راشد ثقة لكن ال حيتمل تفرده ،ويتبُت موافقة اؼبفضل للنقاد ُب توثيقو وهللا اعلم
.
الر ْضبَن بن ُؿبَ َّمد بن أيب ِّ
الر َجال :قال أضبد :ثقة، 15و قال ُب رواية اؼبروذي :ليس بو أبس 1قال ابن ايب
 .5عبد َّ
اغبَ ِديْث ،وكان رجال صاغبا  ،2و وثقو حيي بن معُت وقال ابو حاًب :صاحل ىو مثل عبد الرضبن
خيثمة :يُْرَوى عنو ْ
 1تهذيب الكمال 573/5
 2التاريخ الكبير 113/1
 3الضعفاء الكبير للعقيلي 160/0
 4ينظر :بغية الطمب في تاريخ حمب 3551/8
5

الثقات لمعجمي 151/1

7

تهذيب الكمال 11/9

6

الثقات 233/4

 8أكمال تهذيب الكمال 306/4
 9الطبقات 601/7
 10تاريخ دمشق 453/17
11

12
13
14
15

بغية الطمب 3551 /8
المغني في الضعفاء 662/0
تقريب التهذيب 613/0
تاريخ دمشق 452/17

العمل ومعرفة الرجال 476/2
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الرضبن بن زيد بن أسلم ،3وقال ابو زرعة :عبد الرضبن أشبو ،يرفع أشياء ال يرفعها غَته  4حيِت القطان :ثقة 5قال
ابن حبانُ :ردبَا أَخطَأ ،6قال اؼبفضل الغاليب :ليس بو أبس كان ينزل بعض الثغور ابلشام ،7وقال :ثقة ،8وقال
الدارقطٍت :ثقة. 9
اػبالصة :يتبُت من ذلك ان عبد الرضبن ثقة خيطىء ،وموافقة الغاليب للنقاد ُب قوؽبم فيو ،وهللا أعلم .
 .6أسحاق بن راشد الرقي :وقيل اغبراين ومنهم من فرق بينهما ،ويؤيد اعبمع أن البخاري وابن أيب حاًب مل يًتصبا إال
ٍ
ؿبمد بن سعيد بن عبد الرضبن اغبراين (ت  334ى ) ،أخرج
أيضا أن أاب علي َّ
لواحد ىو إسحاق بن راشد ويؤيده ً
ُب اتريخ الرقة ( )130 - 129حديثًا وإسحاق بن راشد عن َعمرو بن وابصة ،ويرويو عنو سليمان بن صهيب؛
فإذا ىو حديث إسحاق بن راشد اغبراين ُب الفنت الذي ُب سنن أيب داود.10

قال ابن معُت ثقة ،وقال ُب رواية ابن اعبنيد" :ليس مها ُب الزىري بذاك" .قلت :ففي غَت الزىري قال" :ليس
13
12
11
ال النَّسائِي :لَيس بِِ
ْ
ال ابْ ُن خزدية :ال حيتج حبديثو
أب
و
ق
و
،
شيخ
حاًب:
ابو
وقال
إبسحاق أبس
سَ .وقَ َ
َ
َ
ُّ
ْ
َ َ ٌ
َ
َ
روى اػبطيب ُب اؼبتفق واؼبفًتق عن ابن عالن اغبراين اغبافظ وذكر إسحاق بن راشد اغبراين فقال ابلرقة شيخ
يقال لو إسحاق بن راشد وليس دبشهور ،14قال دمحم بن حيِت الذىلي :صاحل بن أيب األخضر ،وزمعة بن صاحل،
ودمحم بن أيب حفصة ُب بعض حديثهم اضطراب ،والنعمان وإسحاق ابنا راشد اعبزراين أشد اضطراابً ،15وقال
1

بحر الدم فيمن تكمم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم 95/1

3

ينظر الجرح والتعديل 282-281/5

5

مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار 211/2

7

تاريخ دمشق 381/35

9

المصدر السابق بصفحته

2

التاريخ الكبير 271/2

4

تاريخ دمشق 382/35

6

الثقات 92/7

8

المصدر السابق 382/35

10

ذيل لسان الميزان 27/1

12

الجرح والتعديل 220-219/2

14

المتفق والمفترق 422/1

11

تهذيب التهذيب 230/1

13

تاريخ االسالم 24/4

15

أكمال تهذيب الكمال 88/2
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الفسوي :جزري حسن اغبديث "1وقال اؼبفضل بن غسان الغاليب" :ثقة" 2وسبب تضعيفو ىو روايتو عن الزىري
الزىري وانو مل يسمع منو كما ذكر ابن حجر رواية أبو الوليد الطيالسي :حدثٍت صاحب يل من أىل الري يقال
لو :أشرس قال :قدم علينا دمحم بن إسحاق فكان حيدثنا عن إسحاق بن راشد فقدم علينا إسحاق ابن راشد
فجعل يق ول :حدثنا الزىري حدثنا الزىري قال :فقلت لو :أين لقيت ابن شهاب ,قال" :مل ألقو مررت ببيت
اؼبقدس فوجدت كتااب لوَ ،3وقَال اغباكم :قلت للدارقطٍت :وإسحاق بن راشد اعبزري؟ قال :تكلموا ُب ظباعو من

يَ ،وقَالوا :إنو وجد ُب كتابو ،4فيتبُت ان تضعيفو تضعيف مقيد فيما روى عن الزىري أما ابقي مروايتو
ُّ
الزْى ِر ّ
فصاغبو وفق اقوال النقاد وهللا اعلم .

 .7دمحم بن عبد هللا بن اؼبهاجر النصري يعرف ابلشعيثي :قال ابن معُت :ثقة  5قال اؼبفضل الغاليب :ثقة  ،6وقال:
كان الشعيثي رجال صاغبا ،قال ابو حاًب :يكتب حديثو وال حيتج بو ،قال الذىيب :وثقو دحيم بقي إىل بعد
 ،7154قال النسائي ليس بو أبس وذكره بن حبان ُب الثقات ،8ضعفو ابن عبد الرب

9

قال ابن حجر:

صدوق ،10وقال :الشعيثي ضعيف دبرة. 11
اػبالصة :فبا سبق يتبُت ان االئمة منهم من ضعف دمحم الشعيثي ومنهم من وثقة ،فهو فبن يكتب حديثو وينظر
فيو اختبارا ،وال يعتد دبا تفرد بو وهللا أعلم .

1

المصدر السابق

3

تهذيب التهذيب 230/1

5

ينظر تاريخ دمشق 44/45

7

الكاشف 190/2

2

تهذيب التهذيب 230/1

4

تهذيب الكمال .423-421/2

6

تاريخ بغداد 378/3

8
9

تهذيب التهذيب 281/9
ينظر لسان الميزان 148/2

10
11

تقريب التهذيب 613/1
لسان الميزان 148/2
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ُ .8م َعا ِويَة بن حديج ْ ِ
س
اػبَ َوالينّ :وكذا نسبو ابن منده واعًتض ابن االثَت قال :قول ابن منده وغَته :إنو خوالين ،لَْي َ
بشيء ،والصحيح أَنَّوُ سكوين ،فأما قوؽبم إنو سكوين ،وقيل :ذبييب ،وقيل :كندي ،فمن يرى َى َذا يظنو متناقضا،

فإ ن السكون من كندة كما ذكرانه أول الًتصبة ،وولد السكون شبيبا ،فولد شبيب أشرس ،فولد أشرس عداي،
1
وسعدا ،أمهما ذبيبِ ،هبَا يعرف أوالدمها فكل ذبييب سكوين ،وكل سكوين كندي.
ص ْحبَة ،2وكذا قال ابو حاًب ،3و صاحل بن حجَت.4
قال البخاري :يعد ُِب اؼبصريُت لَوُ ُ
5
ِ
اَّلل علَي ِو وسلَّم َغي ر ح ِد ٍ
ِ ِ
يثَ ,رَوى َعْنوُ ُس َويْ ُد بْ ُن قَ ْي ٍ
ِ ِ
س
َّيب َ
صلَّى َُّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
قال ابو نعيمَ :كا َن م ْن عُ َّمال ُم َعاويَةََ ،رَوى َعن الن ِّ
قَ ْي ٍ
س، 5قَال اؼبفضل بْن غسان الغاليب :معاوية بْن حديج بن جفنة ابن قتَتة ،وىو من سادات السكون ُِب
اإلسالم والسكون من كندة ،وؼبعاوية بْن حديج صحبة ،6وكذا قال ابن حبان  ،7وقال :يروي َعن عمر بْن
الص َحابَة.8
ْ
اػبطاب روى َعنوُ عبيد هللا بن ُمسلم وحديج من َّ
قال ابن عبد الربَ :كا َن ُم َعا ِويَة بْن حديج قد غزا إفريقية ثالث مرات مفًتقات فيما ذكر ابْن َوْىب وغَته ،أصيبت

9
صحبَةٌ ،وقيل :ال صحبة لو ،والصحيح
عينو ُِب مرة منها .وقيل :بل غزا اغببشة مع ابْن أَِيب سرح  ،قال اؼبزي :لوُ ُ

األول ،10قال مغلطاي :فيو نظر؛ ؼبا ذكره أبو دمحم ُب «اؼبراسيل» :أبنا حرب بن إظباعيل فيما أنبأين قال :سئل
أضبد بن حنبل عن معاوية بن حديج ظبع من النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؟ فسكت ،أبنا علي بن أيب طاىر فيما كتب إيل ،ثنا أضبد
بن دمحم بن األثرم قال :قال أبو عبد هللا أضبد بن حنبل :ليست ؼبعاوية بن حديج صحبة ،11.ورجح ابن كثَت
صحبتو قال :صحايب على الصحيح.
روى عن :النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،وعن عمر ،ومعاوية (د س ق) ،وأيب ذر ،وعبد هللا بن عمرو.

1

ينظر اسد الغابة 199 /5

3

الجرح والتعديل 377/8

5

معرفة الصحابة 2502/5

7

الثقات 374/3

9

االستيعاب 1414/3

2

التاريخ االوسط140/1 :

4

ينظر تاريخ دمشق 22/59

6

تهذيب الكمال 164/28

8

السابق

10
11

تهذيب الكمال 164 /28

اكمال تهذيب الكمال 260/11
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ِ
اسة. 1
وعنو :ابنو عبد الرضبن ،وسلمة بن أ ْ
وس َويد بن قيس (د س ق) ،وعبد الرضبن بن ِش َ
َسلمُ ،
اػبالصة :ان معاوية بن حديج ـبتلف ُب صحبتو واألكثر على انو راى النيب ملسو هيلع هللا ىلص وهللا اعلم .

 .9ىالل بْن خباب أَبُو العالء موىل زيد بْن صوحان العبدي ِ
الكوُب :قال أضبد :شيخ ،ثقة 2قال حيِت بن سعيد :قد
قد تغَت ،3قال حيِت بن معُت :مدائٌت ثقة ،وليس بينو وبُت يونس بن خباب قرابة  ،4وروى اػبطيب عن َعْبد هللا
الَ :سأَلْت َْحي َِت بْن معُتَ ،عن ىالل بْن َخبَّاب ،وقلت :إن َْحي َِت القطان يزعم أَنَّوُ تغَت قبل أن
هللا بْن اعبنيد ،قَ َ
ال :ثقة مأمون 5وقال :ىالل بْن
ديوت واختلط؟ فقال َْحي َِت :ال ،ما اختلط وال تغَت قلت :ليحِت :فثقة ُى َو؟ قَ َ

خباب وصاحل بْن خباب اخوان ثقتان 6وقال ابو حاًب ثقة صدوق ،وكان يقال تغَت قبل موتو من كرب السن ،7قال
قال ابن حبان :خيطىء وُخيَالف ،8وقالِ :فبَّن ْ ِ
َّيء على الت ََّوُّىم َال جيوز
َ
اختَ لَط ُب آخر عمره فَ َكا َن حيدث ابلش ْ
ِ 9
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
احتج بِو ُْؿبتَج أ َْر ُجو أَن َال جيرح ُِب فعلو ذَلك  ،قال اؼبفضل
يما َوافق الثَّقات فَِإن ْ
اال ْحت َجاج بو إذا انْ َفرد َوأما ف َ
الغاليب :ثقة ،10قال عفان بن مسلم :كوُب ثقة ،وقال الساجيُ :ب حديثو وىم ،تغَت أبخرة وذكر ابن اعبارود ُب
13
صبلة الضعفاء 11قال ابن عدي :أرجو أنو ال أبس بِِو ،12مات ُب آخر سنة أربع وأربعُت ومائة
اػبالصة :األكثر على توثيق الرجل و حديثو ال يطرح و يقبل ما تفرد بو ان كان قبل االختالط وعلم زمن روايتو
لتقدم طبقتو فهو ثقة خيطئ وهللا اعلم.

1

الضعفاء والمج ِ
التَّ ْكميل في الجرح والتَّع ِديل ومع ِرفة ِ
الثَقات و ُّ
اهيل 63/1
َْ
ْ
َْ
َ
الجرح والتعديل 75/9

4

الجرح و التعديل 75/9

6

الكامل في ضعفاء الرجال 429/8

8

الثقات 547/7

2
3

التاريخ االوسط 105/2

5

تاريخ بغداد 113/16

7

الجرح والتعديل 75/9

9

المجروحين 87/3

10

تاريخ بغداد 113/16

12

الكامل 430/8

11

إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال 174/12

13

تهذيب التهذيب 78/11
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 .10حيِت بن ضبزة بن واقد اغبضرمي ،أبو عبد الرضبن الدمشقي القاضي :قال أضبد :ليس بن أبس ،قال ابو حاًب:
صدوق ،1قال دحيم :ثقة عامل ،عامل ال أشك ،2قال اؼبفضل الغاليب :ثقة 3وقال :وَكا َن يطريو القدر ،4قال أبو

أبو ُزْرعة :وأعلم الناس بقول مكحول اؽبيثم بن ُضبَْيد وحيِت بن ضبزة ،5قال ابن سعد  :كان كثَت اغبديث صاغبو

6

صاغبو 6وقال اْلجري عن أيب داود ثقة قلت :كان قدراي قال نعم وقال النسائي :ثقة  ،7وذكره العجلي ُب الثقات
الثقات  ،8والعقيلي ُب الضعفاء  9توُب سنة شبانُت ومائة.10
اػبالصة :الرجل متفق على توثيقو مع كونو صاحب بدعة  .وهللا اعلم

 .11يزيد بن عبد الرضبن بن أيب مالك اظبو ىاىنء اؽبمداين :سئل عنو ابو زرعة فأثٌت عليو خَتا ،11قال ابو حاًب:
من فقهاء الشام وىو ثقة  ،12قال ابن اؼبواق :قاضي الشام ،وفقيو من كبار فقهائها ،كان يفضل على مكحول ُب
الفقو ،وىو أحد من بعثو عمر بن عبد العزيز يفقو أىل البدو ،وكفى هبذا تعديال  ،13ذكره ابن حبان ُب الثقات
14
ِ
ِ
ٍت ،وأبو
َّارقُطِْ ُّ
 ،قَال اؼبفضل بْن غسان الغاليب :الْ َوليد ويزيد ابنا أَِيب َمالك أخوان ليس حبديثهما أبسَ ،وقَال الد َ
16
15
ات سنة
بكر الربقاين :من الثقات  ،قال يعقوب بن سفيان كان قاضيا وابنو خالد ُب حديثهما لُت َم َ
ِ
ُت َوِمائَة  ،17وصفو أبو مسهر ابلتدليس ،18قال اؼبنذري ُب اغبديثَ :عن أيب أ َُم َامة َر ِضي هللا َعنوَُ :ما من
ثََالث َ

 1الجرح والتعديل 017/1
 2تهذيب الكمال 620/10
 3تاريخ دمشق 011/23
 4تهذيب الكمال 620 /10
 5تاريخ االسالم 122/3
 6الطبقات الكبرى 165/7
 7تهذيب التهذيب 610/00
 8الثقات للعجلي 371/0
 9الضعفاء الكبير 117/3
 10التكميل في الجرح والتعديل 027/6
 11الضعفاء البي زرعة 955/3
12

الجرح والتعديل 277/9

14

الثقات البن حبان 543/ 5

16

تهذيب التهذيب 346/11

18

ينظر :جامع التحصيل  ،302/1طبقات المدلسين 48/1

13

بغية النقاد النقمة 93/2

15

تهذيب الكمال 190/32

17

الثقات البن حبان 543/5
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ِ
َضبد َوُرَواتو ثَِقات إَِّال ي ِزيد بن أيب َمالك ،1وقال :ثقة وقال بعضهم
عشرة فَ َما فَوق ...اغبديثَ ،رَواهُ أ ْ
رجل يَلي أَمر َ
2
بعضهم لُت.
اػبالصة :من كالم النقاد يتبُت ان يزيد صدوق خيطئ ووصفو بعضهم بوصف فيو لُت كالغاليب بقولو :ليس
حبديثو ابس ،ويعقوب بن سفيان وصفو ابن ُب حديثو لُت ووصف ايب مسهر ابلتدليس واؼبنذري ُب أحد قوليو
والغاليب كان فبن لينو لكنو قولو ليس ُب حديثو ابس ال ينفي الصدق عنو وال يعارض قول غَته من النقاد فبن وثقو
بل ينفي التوثيق الكامل ،وهللا أعلم .
ي أبو حذيفة :قال ابن حبان :من أىل الْ ُكوفَة يروي َعن أَبِيو والكوفيُت
 .12عبد هللا بن َم ْرَوان بن ُم َعا ِويَة الْ َفزا ِر ّ
َحدَّثنا َعنوُ ُؿبَ َّمد بن إِ ْد ِريس الشَّامي ُم ْستَ ِقيم احلَ ِديث ،3قال اػبطيب :كان ثقة  4قال الغاليب :صدوق بن
صدوق ،5وثقو الذىيب. 6
اػبالصة :مل اقف على كثَت قول فيو اال ان من تكلم فيو وثقو وهللا اعلم .
 .13حيِت بن حيِت الغساين دمشقي :قال حيِت ابن معُت :ثقة  ،7وقال يعقوب بن سفيان ثقة وقال الطرباين كان من
الثقات 8،قال اؼبفضل الغاليب :ثقة وكان شاميا وىو من الفقهاء الذي صحبوا ابن ىشام بن عبد اؼبلك حُت واله
واله أبوه اؼبوسم  ،9،قال اضبد :ثقة 10ذكره ابن حبان ُب الثقات وقال ابن حبان :من أىل الْ َم ِدينَة يَ ْرِوي َعن
َسعِيد بْن الْمسيب روى َعْنوُ الشاميون َكا َن مولده يَ ْوم مرج راىط ،وقال كان سيد أىل دمشق 11مات سنة طبسة
12
وثَالثُِت وِمائٍَة ُِب ِ
آخ ِر ِخالفَِة أَِيب الْ َعبَّ ِ
اس
َ ََ
اػبالصة :حيِت بن ييحى الغساين ثقة ؾبمع على توثيقو وهللا اعلم
1

ينظر :الترغيب والترهيب لممنذري 113/3

3

الثقات 350/8

5

تاريخ دمشق 39/23

7

الجرح والتعديل 179/9

2

السابق 580/4

4

تاريخ بغداد 387/11

6

تاريخ االسالم 110/5

8
9

تهذيب التهذيب 300 /11
تاريخ دمشق 57/65

10
11
12

موسوعة اقوال االمام احمد 141/4
الثقات 613/7

الطبقات الكبرى 323/7
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ادلطلب الثالث :الرواة الذين ضعفهم ادلفضل الغاليب :
 .1القاسم بن عبد الرضبن :ىو أبو عبد الرضبن القاسم بن عبد الرضبن الشامى الدمشقى ،موىل خالد بن يزيد بن
معاوية ،ويقال :عبد الرضبن بن خالد بن يزيد ،ويقال :موىل جويرية بنت أىب سفيان .وقال الطرباىن :موىل معاوية
بن أىب سفيان ،1.قال األمام أضبدُ :ب حديث القاسم مناكَت فبا يرويها الثقات يقولون من قبل القاسم ،وقال حيِت
حيِت بن معُت :ثقة ،وقال ابو حاًب :حديث الثقات عنو مستقيم ،ال أبس بِِو ،وإمنا ينكر عنو الضعفاء ،وقال

الغاليب :منكر اغبديث  ،2قال الًتمذي :وقَ َ ِ
ي :ثَِقةٌ3.قال العجلي اتبعي ،ثقة ،يكتب حديثو ،وليس
الًتِم ِذ ُّ
ال ّْ
َ
ابلقوي، 4قال ابن حبان :قال ابن حبان :كان يروي عن أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اؼبعضالت ،5قال الذىيب
صدوق ،6وذكره ُب كتابو اؼبغٍت ُب الضعفاء .7توُب سنة 141ه.
 .2زايد بن أَيب اعبصاص  ،أبو ُؿبَ َّمد الواسطي :قال ابو زرعة :شيخ ،8وقال :واىي اغبديث وقال ابو حاًب :منكر
اغبديث  9قال حيِت بن معُت :و ِاس ِ
س بِ َش ْي ٍء  ،10قال الدارقطٍت :مًتوك مًتوك ,بصري أقام بواسط،11
ي
ل
،
ي
ط
َ
ّّ
ْ
َ
َ
13
ِ 12
قال ابن القيسراينَ :مْت ُروك اغبَديث  ،قال ابن شاىُت :ليس حديثو بشي  ،وروى اػبطيب عن ابن اؼبديٍت قولو:
ليس بشيء َوضعفو جدا  ،14قال العجلي :ال ابس بو ،15وذكره ابن حبان ُب الثقات 16قال النسائي :ليس
ِِ 17
ابن َع ِدي وزايد يروي عنو ُؿبَمد بْن خالد الوىيب نسخة وعند يزيد بْن ىارون عنو نسخة وحدث عنو
بث َقة  ،قال ُ

 1تهذيب االسماء واللغات 53/6
 2ينظر :تهذيب الكمال 121/61
 3سيرة اعالم النبالء 015 /5
 4الثقات للعجلي 122/0
 5ميزان األعتدال 171/1
 6الكاشف 061/6
 7بنظر المغني في الضعفاء 501/6
 8الضعفاء البي زرعة 356/2
9

الجرح والتعديل 532/3

10

الني ضعفاء الكبير لمعقيمي 79/2

12

ذخيرة الحفاظ 824/2

14

تاريخ بغداد 496/9

16

الثقات البن حبان 320/6

11

سؤاالت البرقاني لمدارقطني 31/1

13

تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين 93/1

15

الثقات لمعجمي 168/1

17

الضعفاء والمتروكون 44/1
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أىل البصرة وغَتىم من الشاميُت ومل قبد لو حديثا منكرا جدا فأذكره وأحاديثو حيمل بعضها بعضاَ ،وىو ُب صبلة
من جيمع ويكتب حديثوَ ،1وقَال اؼبفضل بْن غسان الغاليب :مذموم  ،2قال الذىيب :بل ىو ؾبمع على ضعفو.3

ضعفو.3

اػبالصة :ويتبُت موافقة الغاليب لالئمة ُب تضعيفو ،وان زايد فبن يكتب حديثو اعتبارا .وهللا اعلم.
 .3س َّالم بن س ْل ٍم الْم َدائٍِِت الطَّ ِويل ،الت َِّم ِ
ي :قال البخاري تركوه ،قال ابن معُت :ليس بشيء وضعفو ابو
يم ُّي َّ
الش َق ِر ُّ
َ ُ ْ ُ َ َ ُّ
ُ
نعيم  ،4قال ابو حاًب :ضعيف اغبديث ،تركوه ،وقال ابو زرعة :ضعيف اغبديث  ،5وقال اضبد :منكر اغبديث،6
اغبديث ، 6وروى اػبطيب بسنده عن عبد هللا بن علي ابن اؼبديٍت ،قال :وسألتو ،يعٍت :أابه ،عن سالم بن
سليمان التميمي فضعفو جدا 7وذكره ابن حبان ُب اجملروحُت ،8قال اؼبفضل :ضعيف ،وقال ُب موضع آخر:
9
ال النَّسائِ
َّارقُطِْ
ٍت َمْت ُروك اغبَ ِديث 10توُب سن
الد
و
اْلزدي
و
د
ي
ن
اعب
بن
علي
و
ي
ق
،
سالم بن سلم مدائٍت مذموم
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ّ
َ ّ
 170ه . 11
اػبالصة :الرجل متفق على ضعفو ووافق الغاليب النقاد ُب تضعيفو وهللا اعلم .
ال نعم ،12قال أضبد:
ص ْف َوان بن سليم اؼبدين أبو اغبارث :قال ابن معُت :ثَِقة قيل لَوُ يُ َقارب زيد بن أسلم َوَى ُؤَالء قَ َ
َ .4
الص ِ
اغبُت ،13قال ابو حاًب :ثقة  14قال ابن سعد ثقة كثَت اغبديث عابدا ،15قال سفيان
ثَِقة من ِخيَار عباد هللا َّ
بن عيينو :ثقة  ،16قال العجلي :ثقة ،رجل صاحل ،1قال ابن حبانَ :كا َن من عباد أىل الْ َم ِدينَة وزىادىم 2وتوُب
1
2

الكامل 132/4

تهذيب الكمال 472/9

 3ميزان االعتدال 89/2
 4الضعفاء الكبير 052/6
 5الجرح والتعديل 621/3
 6الكامل 112/3
 7تاريخ بغداد 670/01
 8المجروحين 131/0
 9تاريخ بغداد 670/01
 10الضعفاء والمتروكون البن الجوزي 2/6
 11تهذيب الكمال 620 /06
 12من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال 108/1
13

العمل و معرفة الرجال .494/2

15

الطبقات الكبرى 417/5

14

الجرح والتعديل 424/4

16

التاريخ الكبير 308/4
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4
3
ِ
صوٍر
ابؼبدينة سنة اثنتُت وثالثُت ومائةَ .وقَال ادلفضل بْن غسان الغاليب :كان يقول ابلقدر  .قال ُؿبَ َّمد بْ ِن َمْن ُ
ِ
َغبَ َق بَِرِّيب ،قَال :فَبَ لَغَ ٍِت أ َّ
ك
َض َع َجْنِيب َح َّىت أ ْ
ال :قَ َ
قَ َ
ص ْف َوا ُن :أ ُْع ِطي َّ
اش بَ ْع َد َذل َ
اَّللَ َع ْه ًدا أَ ْن ال أ َ
ص ْف َوا َن َع َ
َن َ
ال َ
ِ ِ
ِ
الس ُجود ، 5قال الذىيب :كان ثقة
الَ :ويَ ُق ُ
ض ْع َجْن بَوُ .قَ َ
ت َجْب َهتُوُ ِم ْن َكثْ َرِة ُّ
ول أ َْى ُل الْ َمدينَة :إِنَّوُ نَ َقبَ ْ
ُت َسنَةً َملْ يَ َ
أ َْربَع َ

حجة من أعالم اؽبدى .وروى الذىيب عن أيب ضمرة رأيتو ولو قيل لو الساعة غدا ما كان عنده مزيد عمل 6,وعن

أضبد بن حنبل ايضا قولو :يستنزل بذكره القطر ،7وقال أبو عمر بن عبد الرب :كان من أفضل أىل اؼبدينة وأتقاىم
هلل تعاىل ،وكان انسكا كثَت الصدقة دبا وجد من قليل وكثَت ،كثَت العمل خائفا هلل تعاىل وقال اؼبنتجيلي :كان ثقة
عابدا خاشعا  ،8قال السخاوي :كان رأسا ُب العلم ،9قال أبو عمر النمري(( :كان صفوان بن سليم من أفضل
أىل اؼبدينة وأتقاىم هلل ،وكان انسكاً كثَت الصدقة دبا وجد من ٍ ٍ
ِ 10
ُب َسنَةَ
قليل وكثَت ،كثَت العمل ،خائفاً هلل  ،تُ ُو َّ
132ه

11

اخلالصة :فبا سبق يتبُت ان صفوان اتبعي 12ثقة متفق على توثيقو غَت اؼبفضل جرحو ُب االعتقاد بقولو كان يرى
القدر ،ومل اقف على من قال بقولو ،وارى انو دبقارنة قولو أبقوال النقاد انو جاء بقول غريب عنهم خاصة وانو
معروف مذىب االمام اضبد ُب االعتقاد ومع ذلك فقد قال عنو ثقة من خيار عباد هللا تعاىل يستنزل بذكره القطر،
ومع ذلك فمعروف من صنيع األئمة روايتهم عن صاحب البدعة اذا كان مستقيم اغبديث فال يعد ىذا قدحا ُب
صحة روايتو والرجل ثقة حيتج حبديثو وهللا اعلم .

1

الثقات لمعجمي228/1

3

الطبقات الكبرى 417/5

5

تاريخ االسالم 672/3

7

سيرة اعالم النبالء 365/5

9

التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 456/1

2

الثقات البن حبان 469/6

4

تهذيب الكمال 187/13

6

تذكرة الحفاظ 101/1

8

ينظر  :اكمال تهذيب الكمال 381/6

10

أسماء شيوخ مالك بن أنس األصبحي اإلمام 268/1

12

ذكر اسماء التابعين ومن بعدهم 071/0

11

تاريخ االسالم 672/3
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معافِ ِري  ،وىو أول مولود ولد أبفريقية ُب االسالم  ،1عداده ُب
 .5عبد َّ
الر ْضبَن بن ِزَايد بن أنعم األفريقي الش ْ
َّعبَ ِاين الْ َ
أىل مصر 2قال حيِت القطان :ثقة،3قال ابن حبانَ :كا َن يَ ْرِوي اؼبوضوعات َعن الثَِّقات و ََيِْ
س
ي
ل
ا
م
ات
ب
َث
األ
ن
ع
ٌب
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َح ِاديثهم َوَكا َن يُ َدلس على ُؿبَ َّمد بن سعيد بن أيب قيس اؼبصلوب ،4قال عبد الرضبن بن مهديَ :وىو
س من أ َ
لَْي َ
مليح اغبديث ليس مثل غَته ُب الضعف  ،5،وقال النسائي :ضعيف 6قال أضبد بن صاحل :حيتج بو صحيح

الكتاب  7وقال :من تكلم ُب ابن انعم فليس دبقبول ابن أنعم من الثقات ،8قال ابن اؼبديٍت سألت حيِت بن سعيد
سعيد عنو فقال سألت ىشام بن عروة فقال دعنا منو وقال ُب موضع أخر ضعيف وقال أضبد :ليس بشيء و ُب
رواية عن أضبد ::ال أكتب حديثو وقال اؼبروزي عن أضبد منكر اغبديث ،9قال ابن معُت :ضعيف ،10قال ابو
حاًب :يكتب حديثو وال حيتج بو .وقال عبد الرضبن قال سألت أيب وأاب زرعة عن اإلفريقي وابن ؽبيعة أيهما أحب
إليكما؟ قاال :صبيعا ضعيفُت ،وأشبههما اإلفريقي ،بُت اإلفريقي وبُت ابن ؽبيعة كثَت ،أما اإلفريقي فإن أحاديثو
اليت تنكر عن شيوخ ال نعرفهم وعن أىل بلده ،فيحتمل أن يكون منهم وحيتمل أن ال يكون

11

قال ابن عدي :عامة حديثو وما يرويو ،الَ يُتَابَ ُع َعليو ، 12.قال الربذعي قلت أليب زرعة يروي عن حيِت القطان أنو
قال اإلفريقي ثقة ورجالو ال نعرفهم فقال يل أبو زرعة حديثو عن ىؤالء ال ندري ولكنو حدث حيِت بن سعيد عن

سعيد بن اؼبسيب فيمن أتى هبيمة وىو منكر قلت فكيف ؿبلو عندك قال يقارب حيِت بن عبيد هللا وكبوه ، 13قال

1

تاريخ دمشق 350/34

2

تهذيب التهذيب 173/6

4

الثقات 51/2

3

تاريخ دمشق 354/34

5

الكامل 459/5

7

تهذيب التهذيب 175/6

9

ينظر تهذيب التهذيب 174/6

6

الضعفاء والمتروكون 66/1

8

تاريخ دمشق 354/34

10

المجروحين 51/2

12

الكامل 460/5

11

الجرح والتعديل 235/5

13

الضعفاء البي زرعة 321/2
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ت ُؿبَ َّم ًدا يُثٍِْت َعلَى ِْ
الر ْضبَ ِن بْ َن ِزَاي ٍد 1عن قال اغباكم :ليس
اإلفْ ِر ِيق ِّي َخْي ًرا َويُ َق ِّوي أ ََمَرهُ  ,يَ ْع ٍِتَ :عْب َد َّ
الًتمذيَ :وَرأَيْ ُ

ابلقوي عندىم 2وقال صاحل بن دمحم منكر اغبديث ولكن كان رجال صاغبا ،وقال اؼبفضل بن غسان الغاليب:،
عبد الرضبن بن زايد بن أنعم يضعفونو ،ويكتب حديثو ،3وَكا َن َج َاز الْ ِمائَة َوبَ ِ
ات سنة
لغٍت َعن اؼبقرى أَنو قَ َ
ال َم َ
ِ
ت َوطبسُت َوِمائَة.4
سّ
اػبالصة :الرجل فبن يكتب حديثو لالعتبار اما توثيق دمحم بن صاحل وىو بلديو فيما روى عن أىل بلده ،كما ذكر

ذلك ابو حاًب ويظهر موافقة الغاليب للنقاد ُب ذلك بنقده لعموم مروايتو وهللا اعلم .
ِ
س بِ َش ْيء َح ِديثو َح ِديث أىل الْ َك ِذب، 5
ُ .6ؿبَ َّمد بن الْفضل بن َعطيَّة بن عمر بن خالد العبسي :قال أضبد :لَْي َ
وقال :ذَ َاك عجب َِجييئك ِابلطَّ َّام ِ
ات  ،6قال ابو زرعة :ضعيف اغبديث ،7وكذلك قال أبو نعيم  8قال البخاري:
ََ ٌ َُ
12
ِ
اغب ِد ِ
يث ،9وقال :سكتوا عنو ،10.قال ابن معُت :كذاب  ،11قال ابو حاًب :مًتوك اغبديث
ب َْ
البخاري :ذَاى ُ
وكذلك قال الدارقطٍت ،13قال ابن حبانِ :فبَّن يَ ْرِوي اؼبوضوعات َعن ْاألَثْبَات َال حيل كِتَابَة َح ِديثو إَِّال َعلَى َسبِيل
14
ِِ
ِ ِ
،وقَال اؼبفضل بن غسان الغاليب :ليس بثقة.15
اال ْعتبَار وقالَ :ومل يكن ُؿبَ َّمد بث َقة َكا َن كذااب َ
اػبالصة :فبا سبق يتبُت أن دمحم بن الفضل مل يكن ضابطا لدرجة انو اهتم بسبب ذلك ابلكذب ،وحديثو ضعيف
وال يكتب اال اعتبارا كما قال ابن حبان ،ويتبُت موافقة الغاليب للنقاد غَت انو مل يغلظ القول فيو فقولو ليس بثقة

1

العمل الكبير 38/1

3

تاريخ بغداد 475/11

5

العمل ومعرفة الرجال 549/2

7

الضعفاء البي زرعة 398/2

9

العمل الكبير 389/1

2

تاريخ دمشق 351/34

4

التاريخ االوسط 122/2

6

الضعفاء الكبير لمعقيمي 120/4

8

ينظر :مسائل ابن ابي شيبة عن شيوخه 125/1

10

الضعفاء لمبخاري 124/1

12

ينظر عمل الحديث البن ابي حاتم 457/6

14

المجروحين البن حبان .278/2

11

الضعفاء الكبير لمعقيمي 120/4

13

عمل الدارقطني 140/5

15

تهذيب الكمال 284/26
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ضهم كذبو ،1وهللا
حيتمل ان يكون ضعفو ؿبتمل او ان يكون كذاب ،وىو كما قال الذىيبَ :م ْش ُهور تَ َرُكوهُ َوبَ ْع ْ
اعلم .
 .7حرام بن عثمان ِ
صا ِري :قال الربذعي شهدت أاب زرعة مر حبديث غبرام بن عثمان فقال" :اضربوا
لسلم ّي األَنْ َ
ّ
4
3
عليو" 2وقال الشافعي الرواية عن ِحرام َحرام وقال مالك :ليس بثقة  ،وكذا قال ابن معُت قال البخاري :منكر
وؿبَ َّمد بْن َجابِر وأَبُو
منكر اغبديث  -وروى عنَ حيِت القطان قال قلت غبرام بن عثمان :عبد الرضبن ابن َجابِر ُ
ال :إن شئت جعلتهم عشرة ،5وروى ابن ايب حاًب أنس بن عياض يقول :كان عندي عن حرام
عتيق ىم واحد؟ قَ َ
حرام بن عثمان شئ كثَت فطرحت ،قال أضبد :ال يروى حديثو ،وقال ابو حاًب :منكر اغبديث مًتوك اغبديث،6
8
قال النسائي :ليس بثقة ،والَ مأمون ،7قال الدارقطٍت :ضعيف اغبديث
اغب ِديث فِيما ِ
يرويو يقلب ألسانيد َو ْيرفَع الْ َمَر ِاسيل  ،9قال ابن عدي:
قال ابن حبان :كان غاليا ُِب الت َ
َّشيُّع ُمنكر َْ
َ
عدي :وغبرام بن عثمان أحاديث صاغبة تشاكل ما قد ذكرتو وعامة حديثو مناكَت ، 10قال اؼبفضل الغاليبَ :وَكا َن
حرام شيعيا َ ،11مات سنة تسع َوأ َْربَعُت َوِمائَة.12
اػبالصة :حرام متفق على تضعيفو وهللا اعلم .

ت ليحِت بن معُت :إن
 .8اغبسُت بن علوان أبو علي الكوُب الكليب :قال ُؿبَ َّمد بن عُثْ َمان بن أَِيب شيبة ،قَ َ
ال :قُ ْل ُ
ال :ما ينبغي أن حيدث َع ْن ىذين ،كاان
عندان قوما حيدثون َع ْن معلى بن ىالل ،وحسُت بن علوان؟ فَ َق َ

1

ينظر المغني في الضعفاء 624/2

3

المصدر السابق 487/2

5

التاريخ الكبير 101/3

7

الكامل381/3

9

المجروحين 269/1

2

الضعفاء البي زرعة 485/2

4

الضعفاء الكبير لمعقيمي 320/1

6

الجرح والتعديل 283/3

8

تاريخ بغداد 201/9

10

الكامل381/3 :

12

المجروحين 269/1

11

تاريخ بغداد 201/9
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كذابني ،1وقالَ :مْت ُروك َىالك ،2قال ابو حاًب وكان قد ظبع منو ومل حيدث عنو :ىو واه ضعيف مًتوك اغبديث
اغبديث

3

3

قال ابن عدي :يضع اغبديث ،4قال اػبطيب :وحدث هبا َع ْن ىشام بن عروة ،ودمحم بن عجالن ،وسليمان
األ َْع َمش ،وعمرو بن خالد ،وأيب نعيم عمر بن الصبح ،واؼبنكدر بن دمحم بن اؼبنكدر أحاديث منكرة ،5قال
6
ال صالِح جزرةَُ :كا َن يضع ْ ِ
يث ،7قال ابن حبان:
ق
و
،
الْ :
َ
اؼبفضل :الغاليب ،قَ َ
َ
اغبَد َ
َ
ْ
َ ُ
َ ٌ ََ
اغبُ َس ُْت بن علوان ليس بثقةَ .
8
ِ
ِ
ِ
َكا َن يضع ْ ِ
ِ
ِ
َّع ُّجب
اغبَديث َعلَى ى َشام بن عُ ْرَوة َو َغَته من الثَّقات وضعا َال ربل كتَابَة َحديثو إِ َىل َعلَى ج َهة الت َ
،قال الذىيبَ :مْت ُروك َىالك ،9توُب بعد اؼبائتُت.10

اػبالصة :حسُت بن علوان متفق على ضعفة ومن سرب اقوال اؼبفضل فيما سبق نرى انو يقول ليس بثقة ُب اؼبًتوك

وهللا اعلم .
 .9سلمة بن صاحل األضبر اعبعفي ويكٌت أاب إسحاق :كان قد طلب اغبديث ٍب اضطرب عليو حفظو فضعفو الناس.
وويل قضاء واسط ٍب عزل ،11.قال يزيد بن ىارون :ما كان يدرى أي شئ يقول  ،12قال البخاريَ :غلَّطوه ُِب

َضباد بْن أَيب ُسليمان قَالَو علي بْن ُحجر ،13قال مسلم :ضعيف اغبديث ،قال اضبد وابن معُت :ليس بشيء،14

قال ابو داود :مًتوك اغبديث ،قال ابن ـبلد :ليس بثقة  ،وقال النسائي :مًتوك اغبديث  15وقال ابو حاًب :واىي

1

تاريخ بغداد 607/8

3

الجرح والتعديل 61/3

5

تاريخ بغداد 607/8

7

تاريخ االسالم 53/5

9

المغني في الضعفاء 173/1

2

من كالم ابي زكريا في الرجال 37/1

4

الكامل 231/3

6

تاريخ بغداد 607/8

8

المجروحين 245/1

10

تاريخ االسالم 53/5

12

الجرح والتعديل 165/4

14

الجرح والتعديل 165/4

11

الطبقات الكبرى 358/6

13

التاريخ الكبير 84/4

15

تاريخ بغداد 188/1
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اغبديث ذاىب اغبديث ،ال يكتب حديثو ،يقرب ُب الضعف من سوار ابن مصعب  ،قال ابن حبانَ :كا َن ِفبَّن
ِ
ي رِوي عن ْاألَثْبات ْاألَ ْشياء اؼبوضوعات َال حيل ذكر أ ِ
َّع ُّجب ، 1قال الغاليب:
َْ َ
َحاديثو َوَال كتَابَ َتها إَِّال َعلَى ج َهة الت َ
َ
َ
َ
قاضي واسط ليس بثقة ،2وتوُب ببغداد سنة شبان وشبانُت ومائة ُب خالفة ىارون.3
اػبالصة :الراوي مل يوثقو اال ابن سعد ولعل ذلك كان قبل واليتو القضاء ،او انو موثق من قبل دينو فقط وهللا
أعلم .

ال َذلِك َك َّذاب النخع ،4وروى
 .10سليمان بن عمرو النخعي :قال أضبد :ا َن كذااب ُسئِ َل شريك َعن عبد هللا َعنوُ فَ َق َ
وروى ابو زرعة عن دمحم بن مسلم بن وارة  ،قال :ظبعت أاب الوليد ،قال :أتيت سليمان بن عمرو فجلست إليو
فقلت لقوم معي :ننظر ىل ؼبا يقال يو أصل؟ فجلسنا إليو فقال :ان سليمان التيمي ،عن أنس قال" :من قاد
أعمى أربعُت خطوة" فقلت ؽبم :قوموا من عند ىذا الكذاب ،5وروى عن مسلم بن اغبجاج قال :ظبعت إسحاق
إسحاق بن راىويو قال :أتيت أاب داود سليمان بن عمرو فقلت ُب نفسي ألسألنو عن شيء ال أعرف فيو من قول
اؼبتقدمُت شيئاً فقلت لو :اي أاب داود ما عندك ُب التوقيت بُت َدمي اؼبرأة ُب أقلو ،وأكثره فقال :أان أبو طوالة ،عن

أ نس ،وحيِت بن سعيد ،عن سعيد بن اؼبسيب  ،وفالن ،عن فالن ،عن معاذ ابن جبل قالوا" :أقل اغبيض ثالث،
وأكثره عشر ،وما بُت دمي اؼبرأة طبسة عشر ،فقلت ُب نفسي :اذىب فليس ُب الدنيا أكذب منك" ،6قال
وف ِابلْ َك ِذ ِب ،7قال حيِت بن معُتَ :كا َن رجل س ٍ
وء َك َّذ ًااب َخبِيثًا قَ َد ِرِّايَ ،وَملْ يَ ُك ْن بِبَ ْغ َد َاد َر ُج ٌل إَِّال ُى َو
البخاريَ :م ْع ُر ٌ
َُ َ ُ
ِ 8
خي ر ِمن أَِيب داود الن ِ
ِ
اغبديث ،9قال السجزي :فقال كذاب
مًتوك
ض ُع ْ
يث  ،قال ابو حاًبُ :
اغبَد َ
َّخع ِّيَ ،كا َن يَ َ
َ َُ َ
ٌَْ ْ
10
ِ
بن ٍ
ابلكذب،11
حنبل
أضبد
رماه
،
مًتوك
،
كوُب
اقطٍت:
ر
الدا
قال
،
يضع اغبديث يروي عن صباعة من التابعُت
ٌ
ّّ
ُ
ُ
1

الثقات 338/1

3

الطبقات الكبرى 358/6

5

الضعفاء البي زرعة 525/2

7

التاريخ الكبير 28/4

9

عمل الحديث البن ابي حاتم 278/5

2

تاريخ بغداد 188/10

4

العمل ومعرفة الرجال 542/2

6

المصدر السابق 526 /2

8

الضعفاء الكبير لمعقيمي 184/2

10
11

سؤاالت السجزي لمحاكم 99/1

سؤاالت السممي لمدارقطني 190/1
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قال ابن حبان :ي رِوي عن أَِيب حا ِزم و َغَته وَكا َن رجال صاغبا ُِب الظَّ ِ
اىر إَِّال أَنَّوُ َكا َن يضع اغبَ ِديث وضعا وكان
َْ َ
َ
َ َ َ
قدراي َال ربل كِتَابَة َح ِديثو إِ َىل َعلَى ِج َهة االختبار َوَال ذكره إَِّال من طَ ِريق ِاال ْعتِبَار،1قال الغاليب  :كان ببغداد رجال
2
الًتِم ِذي ،قَ َ ِ
ِ
ت موسى بْن حزام
الَ :ظب ْع ُ
رجال يكذبون ويضعون اغبديث منهم أبو داود النخعي قال الًتمذيّ ّ :
عت يزيد بْن ىارون يقول ال حيل ألحد أن يروي عن سليمان بْن َع ْمرو النخعي الكوُب، 3قال ابن
يقولَ :ظب ُ
عدي :اجتمعوا على أنو يضع اغبديث

4

اػبالصة :سليمان بن عمرو اتفق صبع على تكذيبو اال الدارقطٍت وابن حبان قالوا مًتوك ،ووافق الغاليب النقاد ُب
تكذيبو ،وىو كذلك ؼبا ذكر اعاله من امثلو على روايتو الكذب ،وهللا اعلم.
اَّللِ بن ح ِكي ٍم أَبو ب ْك ٍر الد ِ
ي :قال ابن معُت لَيس ح ِديثو بِشي ٍء ،قال ابو عوانةُ :حي ِّدث ِأب ِ
يث َال
َّاى ِر ُّ
َحاد َ
َ ُ َ
ُ َ
َ .11عْب ُد َّ ْ ُ َ
ْ َ َ ُُ َ ْ
أَصل َؽبا ،وُِحييل علَى الثَِّق ِ
اتَ 5ثل ابو زرعة ،وكذا قال ابو حاًب ضعيف اغبديث وقال مره :ذاىب اغبديث ،6قال
َْ َ َ ُ َ
7
ٍ
س بشيء ،ال
قال أضبد :يروي أحاديث مناكَت ليس ىو َ
بش ْيء وقال النسائي :ليس بثقة  ،قال علي اؼبديٍت :،لَْي َ
8
اغبَ ِديث َعلَى الثَِّقات َال حيل ذكره
س بشيء ،قال ابن حبان :يضع ْ
ال يكتب حديثو ،وقَ َ
ال :اؼبفضل الغاليب :لَْي َ
ُِب الْكتب إَِّال َعلَى َسبِيل الْقدح فِ ِيو . 9
اػبالصة :الداىري مًتوك ال يكتب حديثو إبصباع من تكلم فيو .
 .12عبد هللا بن دكُت الكوُب :قال ابو حاًب :منكر اغبديث ،ضعيف اغبديث ،روى عن جعفر بن دمحم غَت حديث
10
الَِ :
س بِِو أبس ،قلت
ي
ل
كوُب
دكُت
ن
ب
اَّلل
وعبد
ول:
ق
ي
معُت،
ن
ب
ِت
حي
ت
ع
ظب
ق
د،
م
ؿب
ن
ب
باس
ع
قال:
،
منكر
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
11
يَ ،ع ْن حيِت بْن َمعُِت :ال
اَّلل بْن دكُت ىذا بينو وبُت أيب نعيم قرابة ؟ قَ َ
ليَ ْح َِتَ :عْبد َّ
ال :ال َ ،وقَال َعباس الدُّوِر ُّ
ِِ 12
أبس بو
1

المجروحين 333/1

3

الكامل في ضعفاء الرجال 220/4

5

الضعفاء الكبير لمعقيمي 241/2

7

الكامل 277/5

2

تاريخ بغداد 20/10

4

المصدر السابق 228/4

6

الجرح و التعديل 41/5

8

ينظر تاريخ بغداد 110/11

 9المجروحين 21/2
 10الجرح والتعديل 31/5
 11تاريخ بغداد 001/00
 12تهذيب الكمال 371/03
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1
َضبَد بْن َحْن بَل أَنَّوُ وثقو، 2.
قال اؼبفضل الغاليب :ضعيف  ،قال أَبُو عُبَيد اْلجريَ ،عن أيب َد ُاود :بلغٍت َع ْن أ ْ
َّسائي :ليس بثقة َوقَال ُِب موضع آخر :ليس بو أبس  ،3قال مغلطاي :وُب قول اؼبزي :قال النسائي ليس
َوقَال الن َ

بثقة ،وقال ُب موضع آخر :ليس بو أبس نظر؛ ألن النسائي ؼبا ذكره ُب التمييز وصفو :بليس بثقة ومل يذكره ُب

موضع آخر إال ُب كتاب " الكٌت " فقال :أبو عمر عبد هللا بن دكُت أنبأ دمحم بن عيسى ظبعت عباسا ظبعت حيِت
يقول :عبد هللا بن دكُت ثقة ليس بو أبس كوُب فجاء من ىذا ومهان:
األول :النسائي مل يقل ما ذكره
الثاين :قائل ذلك ابن معُت مع إخاللو بلفظة ثقة ،وكأنو ؼبا رأى " الكٌت " وفيو :ليس بو أبس .ظنها من كالم
النسائي إذ النسائي غالب ما يذكره ُب " الكٌت " يستبد بو ومل يستوف نظره فيو إن كان نقلو من أصل وما أخالو
فجاء منو ما ذكرانه وهللا اؼبوفق

4

5
ضعفو ابو ْزر َعة
اعة َو َ
ذكره ابن اعبوزي ُب الضعفاء واؼبًتوكُت  ،قال الذىيبَ :وثَّ َقوُ صبَ َ

6

اػبالصة :االكثر على تضعيفو فهو فبن ال حيتج بو اذا انفرد وهللا أعلم .
7
صاحب أيب
س بِ َش ْي ٍء  ،وقالُ :ؿبَ َّمد بن ْ
 .13دمحم ابْ ُن ْ
اغبَ َس ِن الشَّْي بَ ِاينُّ :قَ َ
اغبسن َك َّذاب َ
ال َْحي َِت بن معُت :لَْي َ
حني َفة ،8وقال اجتمع الناس على طرح ىؤالء النفر ليس يذاكر حبديثهم ،والَ يعتد هبم منهم ُؿبَمد بْن اغبسن،9.
وقال حيِت بن َمعُِت :كتبت اعبامع الصغَت عن دمحم بن اغبَ َسن 10وقال الدارقطٍتُ :ب حديثو ضعف ،11وقال :ال
يستحق دمحم عندي الت َّْرَك .12قال اسحاق بْن راىويو ظبعت َْحيِت بْن آدم يقول َكا َن َش ِريك ال جييز شهادة اؼبرجئة

 1تاريخ بغداد 001/00
 2تهذيب الكمال 371/03
 3السابق
 4اكمال تهذيب الكمال 110/7
 5الضعفاء والمتروكين 660/6
 6المغني في الضعفاء والمتروكين 117/0
 7الضعفاء الكبير لمعقيمي 55/4
8
9

المجروحين 76/2

ينظر الكامل 378/7

10

تاريخ االسالم 954 /4

12

تاريخ االسالم 954/4

11

ينظر :سؤاالت السممي لمدارقطني 281/1
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ال فشهد عنده ُؿبَمد بْن اغبسن فلم جيز شهادتو فقيل لو ُؿبَمد بْن اغبسن فقال أان أجيز شهادة من يقول
قَ َ
1
الصالة ليست من اإلديان
2
اغبريب :قلت ألضبد بن حنبل :من أين لك ىذه اؼبسائل ال ّدقاق؟
اىيم
ر
إب
وقال
،
قال اضبد :ال اروى عنو شيئا
ّ
قال :من ُكتب دمحم بن اغبسن 3قال ابن حبانَ :كا َن عاقِ
س ُِب اغبَ ِديث بِ َش ْيء َكا َن يروي َعن الثَِّقات ويهم
ي
ل
ال
َ
ُ
َ
ْ
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ضْيل بن
استحق تَركو من أجل َكثْ َرة خطئو ألَنَّوُ َكا َن َداعيَة إِ َىل َم ْذ َىبهم ،و ،قال فُ َ
ف َيها فَلَ َّما فحش َذلك مْنوُ ْ
ِعيَاض غَت ثَِقة َوهللا َوَال َمأْ ُمون  ، 4وذكره ابن شاىُت ُب اتريخ أظباء الضعفاء والكذابُت وقال ليس بشيء ،5قال
ال :وكان إذا حدثهم ،عن مالك امتالء منزلو وكثر الناس عليو حىت يضيق عليهم اؼبوضع ،وإذا
قال الشافعي :قَ َ

حدثهم عن غَت مالك مل جيبو إال اليسَت من الناس ،فقال :ما أعلم أحدا أسوأ ثناء على أصحابو منكم إذا
حدثتكم عن مالك مألًب علي اؼبوضع ،وإذا حدثتكم على أصحابو منكم إمنا أتتوين متكارىُت ،6.قال اؼبفضل
7
ال الن ِ
ضعِيف ُِب اغبَ ِديث،8
ق
.
ال أيب حسن اللؤلؤي ،ودمحم بن اغبسن كالمها ضعيفان.
َ
ال :قَ َ
الغال يب ،قَ َ
َ
َّسائ ّي َ
َ
قال ابن عدي :ودمحم مل تكن لو عناية ابغبديث وقد استغٌت أىل اغبديث عن زبريج حديثو 9مات ابلري سنة سبع
سبع وشبانُت ومائة وىو ابن شبان وطبسُت سنة.10
اػبالصة :دمحم بن اغبسن امام ُب الفقو ضعيف اغبديث مًتوك ما خالف فيو الثقات وكان داعيا فيو لبدعتو وهللا
اعلم

1

الكامل 378/7

2

الجرح و التعديل 227/7

3

تاريخ االسالم 954/4

4

المجروحين 276/2

5

تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين 163

7

تاريخ بغداد 561/2

9

لسان الميزان 122 /5

 6تاريخ بغداد 561/2
8

الضعفاء والمتروكين البن الجوزي 50/3

10

طبقات الفقهاء 135/1
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اخلامتة
اغبمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاغبات ،بعد اسبام ىذا البحث توصلت اىل:
 كتاب اتريخ اؼبفضل من الكتب اؼبفقودة واؼبادة العلمية بعضها موجود ُب كتب الًتاجم والسؤاالت .
 من خالل البحث وقفت على أربعة وعشرون راواي تكلم فيهم الغاليب جرحا او تعديال .
 وافق الغاليب النقاد او بعضهم ُب صبيع اقوالو مع اختالف اللفظ حسب اطالق كل انقد.
 دبا ان اؼبفضل روى عن شيخو ابن معُت كتابو التاريخ فيبدو ان كثَت من مادتو العلمية مستقاة منو .
 الغاليب انقد لكنو مل ايخذ حظا كبَتا من الًتصبة ُب كتب الًتاجم .

ادلصادر وادلراجع
 االستيعاب ُب معرفة األصحاب ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب
(اؼبتوَب463 :ى ) ،ربقيق :علي دمحم البجاوي ،الناشر :دار اعبيل ،بَتوت ،الطبعة :األوىل 1412 ،ى -
 1992م
 التاريخ األوسط ،أبو عبد هللا دمحم بن إظباعيل البخاري( ،اؼبتوَب256 :ى )

 ربقيق تيسَت بن سعد ،الناشر :دار الرشد – الرايض ،الطبعة :األوىل2005 - 1426 ،
 التاريخ الكبَت ،دمحم بن إظباعي ل بن إبراىيم بن اؼبغَتة البخاري ،أبو عبد هللا (اؼبتوَب256 :ى ) ،الطبعة :دائرة
اؼبعارف العثمانية ،حيدر آابد – الدكن ،طبع ربت مراقبة :دمحم عبد اؼبعيد خان

 اتريخ الثقات ،اؼبؤلف :أبو اغبسن أضبد بن عبد هللا بن صاحل العجلى الكوَب (اؼبتوَب261 :ى ) ،الناشر:
دار الباز ،الطبعة :الطبعة األوىل 1405ى 1984-م
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 اعبرح والتعديل ،اؼبؤلف :أبو دمحم عبد الرضبن بن دمحم بن إدريس بن اؼبنذر التميمي ،اغبنظلي ،الرازي ابن أيب
حاًب (اؼبتوَب327 :ى ) ،الناشر :طبعة ؾبلس دائرة اؼبعارف العثمانية  -حبيدر آابد الدكن – اؽبند ،دار
إحياء الًتاث العريب – بَتوت ،الطبعة :األوىل 1271 ،ى  1952م

 الضعفاء الكبَت،اؼبؤلف :أبو جعفر دمحم بن عمرو بن موسى بن ضباد العقيلي اؼبكي (اؼبتوَب:
322ى )،ربقيق :عبد اؼبعطي أمُت قلعجي ،الناشر :دار اؼبكتبة العلمية – بَتوت  ،الطبعة األوىل،
1404ى 1984 -م
 أبو زرعة الرازي وجهوده ُب السنة النبوية ،كتاب الضعفاء :أليب زرعة الرازي

 الرسالة العلمية :لسعدي بن مهدي اؽباِشي ،الناشر :عمادة البحث العلمي ابعبامعة اإلسالمية ،اؼبدينة
النبوية ،اؼبملكة العربية السعودية ،الطبعة1402 :ى 1982/م
 الكتاب :الضعفاء واؼبًتوكون ،اؼبؤلف :أبو عبد الرضبن أضبد بن شعيب بن علي اػبراساين ،النسائي (اؼبتوَب:
303ى )  ،احملقق :ؿبمود إبراىيم زايد ،الناشر :دار الوعي – حلب الطبعة :األوىل1396 ،ى
 الطبقات الكربى (القسم اؼبتمم لتابعي أىل اؼبدينة ومن بعدىم) ،دمحم بن سعد بن منيع اؽباِشي أبو عبد هللا،
سنة الوالدة  /168سنة الوفاة  ،230ربقيق زايد دمحم منصور ،الناشر مكتبة العلوم واغبكم ،سنة النشر
 ،1408مكان النشر اؼبدينة اؼبنورة

 علل الًتمذي الكبَت ،اؼبؤلف :دمحم بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الًتمذي ،أبو عيسى
(اؼبتوَب279 :ى ) ،رتبو على كتب اعبامع :أبو طالب القاضي ،ربقيق :صبحي السامرائي  ,أبو اؼبعاطي
النوري  ,ؿبمود خليل الصعيدي ،الناشر :عامل الكتب  ,مكتبة النهضة العربية – بَتوت ،الطبعة :األوىل،
1409
 العلل ومعرفة الرجال ،أضبد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين ،سنة الوالدة  /164سنة الوفاة  241ربقيق
وصي هللا بن دمحم عباس ،الناشر اؼبكتب اإلسالمي  ,دار اػباين ،سنة النشر  ،1988 – 1408مكان
النشر بَتوت  ,الرايض

 الكاشف ُب معرفة من لو رواية ُب الكتب الستة ،ضبد بن أضبد أبو عبدهللا الذىيب الدمشقي ،سنة الوالدة
 /673سنة الوفاة  ، 748ربقيق دمحم عوامة ،الناشر دار القبلة للثقافة اإلسالمية  ,مؤسسة علو ،سنة النشر
 ،1992 – 1413مكان النشر جدة

 الكامل ُب ضعفاء الرجال ،عبدهللا بن عدي بن عبدهللا بن دمحم أبو أضبد اعبرجاين ،سنة الوالدة  /277سنة
الوفاة  ، 365ربقيق حيِت ـبتار غزاوي ،الناشر دار الفكر ،سنة النشر  ،1988 – 1409مكان النشر
بَتوت
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بد،
 اجملروحُت من احملدثُت والضعفاء واؼبًتوكُت ،اؼبؤلف :دمحم بن حبان بن أضبد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ

التميمي ،أبو حاًب ،الدارمي ،البُسيت (اؼبتوَب354 :ى ) ،احملقق :ؿبمود إبراىيم زايد ،الناشر :دار الوعي –
حلب ،الطبعة :األوىل1396 ،ى

 اؼبغٍت ُب الضعفاءِ ،شس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أضبد بن عثمان بن قَ ْادياز الذىيب (اؼبتوَب748 :ى )،
ربقيق :الدكتور نور الدين عًت،

 اتريخ أظباء الضعفاء والكذابُت ،أبو حفص عمر بن أضبد بن عثمان بن أضبد بن دمحم بن أيوب بن أزداذ
البغدادي اؼبعروف ب ابن شاىُت (اؼبتوَب385 :ى ) ربقيق :عبد الرحيم دمحم أضبد القشقري ،الطبعة :األوىل،
1409ى 1989/م
 اتريخ اإلسالم َوَوفيات اؼبشاىَت َواألعالمِ ،شس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أضبد بن عثمان بن قَ ْادياز
عواد معروف  ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة:
الذىيب (اؼبتوَب748 :ى )،ربقيق :الدكتور بشار ّ
األوىل 2003 ،م.

 اؼبستفاد من ذيل اتريخ بغداد ،غبافظ ابن النجار البغدادي ،انتقاء :اغبافظ أيب اغبسُت أضبد بن أيبك بن
عبد هللا اغبسامي اؼبعروف اببن الدمياطي اؼبتوَب سنة  749ى  ،دراسة وربقيق :مصطفى عبد القادر عطا،
دار الكتب العلمية بَتوت – لبنان
 اتريخ دمشق البن القالنسي ،ضبزة بن أسد بن علي بن دمحم ،أبو يعلى التميمي ،اؼبعروف اببن القالنسي
(اؼبتوَب 555 :ى )،ربقيق  :د سهيل زكار ،الناشر  :دار حسان للطباعة والنشر  ،لصاحبها عبد اؽبادي
حرصوين – دمشق ،الطبعة  :األوىل  1403ى  1983 -م

 هتذيب التهذيب ،أبو الفضل أضبد بن علي بن دمحم بن أضبد بن حجر العسقالين (اؼبتوَب852 :ى )،
الناشر :مطبعة دائرة اؼبعارف النظامية ،اؽبند ،الطبعة :الطبعة األوىل1326 ،ى

 خالصة تذىيب هتذيب الكمال ُب أظباء الرجال (وعليو إرباف اػباصة بتصحيح اػبالصة للعالمة اغبافظ
البارع علي بن صالح الدين الكوكباين الصنعاين) ،اؼبؤلف :أضبد بن عبد هللا بن أيب اػبَت بن عبد العليم
اػبزرجي األنصاري الساعدي اليمٍت ،صفي الدين (اؼبتوَب :بعد 923ى ) ،ربقيق عبد الفتاح أبو غدة،
الناشر :مكتب اؼبطبوعات اإلسالمية/دار البشائر  -حلب  /بَتوت ،الطبعة :اػبامسة 1416 ،ى
 جامع التحصيل ُب أحكام اؼبراسيل ،أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العالئي ،ربقيق :ضبدي
عبد اجمليد السلفي ،الناشر  :عامل الكتب – بَتوت ،الطبعة  :الثانية 1986 - 1407
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 طبقات الفقهاء الشافعية ،تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرضبن ابن الصالح  ،سنة الوالدة 577ى /
سنة الوفاة 643ى  ،ربقيق ؿبيي الدين علي قبيب  ،الناشر دار البشائر اإلسالمية سنة النشر 1992م ،
مكان النشر بَتوت

 العلل البن أيب حاًب ،أبو دمحم عبد الرضبن بن دمحم بن إدريس بن اؼبنذر ،لتميمي ،اغبنظلي ،الرازي ابن أيب
حاًب (اؼبتوَب327 :ى ) ،ربقيق :فريق من الباحثُت إبشراف وعناية د /سعد بن عبد هللا اغبميد و د /خالد
بن عبد الرضبن اعبريسي ،الناشر :مطابع اغبميضي ،الطبعة :األوىل 1427 ،ى  2006 -م،
 لسان اؼبيزان ،أبو الفضل أضبد بن علي بن دمحم بن أضبد بن حجر العسقالين (اؼبتوَب852 :ى ) ،احملقق:
دائرة اؼبعرف النظامية – اؽبند ،الناشر :مؤسسة األعلمي للمطبوعات بَتوت – لبنان ،الطبعة :الثانية،
1390ى 1971/م
 من كالم أيب زكراي حيِت بن معُت ُب الرجال ،حيِت بن معُت ،سنة الوالدة  /158سنة الوفاة  ،233ربقيق
د .أضبد دمحم نور سيف ،الناشر دار اؼبأمون للًتاث ،سنة النشر  1400مكان النشر دمشق

 إكمال هتذيب الكمال ُب أظباء الرجال ،مغلطاي بن قليج بن عبد هللا البكجري اؼبصري اغبكري اغبنفي،
أبو عبد هللا ،عالء الدين (اؼبتوَب762 :ى ) ،ربقيق :أبو عبد الرضبن عادل بن دمحم  -أبو دمحم أسامة بن
إبراىيم ،الناشر :الفاروق اغبديثة للطباعة والنشر ،الطبعة :األوىل 1422 ،ى  2001 -م

 أظباء شيوخ مالك بن أنس األصبحي اإلمام ،اؼبؤلف  :أبو عبد هللا دمحم بن إظباعيل بن دمحم بن عبد الرضبن
بن خلفون األزدي األندلسي ( 636ى ) ،ربقيق :أبو عبدالباري رضا بو شامة اعبزائري ،الناشر  :أضواء
السلف ،الطبعة  :األوىل  1425ى  2004 -م
 التحفة اللطيفة ُب اتريخ اؼبدينة الشريفةِ ،شس الدين أبو اػبَت دمحم بن عبد الرضبن بن دمحم بن أيب بكر بن
عثمان بن دمحم السخاوي (اؼبتوَب902 :ى ) ،الناشر :الكتب العلميو ،بَتوت –لبنان ،الطبعة :االوىل
1414ى 1993/م

 شرح الًتغيب والًتىيب للمنذرى ،اؼبؤلف :الشيخ الطبيب أضبد حطيبة ،مصدر الكتاب :دروس صوتية
قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية

http://www.islamweb.net

 التَّكْميل ُب اعبرح والتَّع ِديل ومع ِرفة الثِ َقات والضُّعفاء واجمل ِ
اىيل ،أبو الفداء إظباعيل بن عمر بن كثَت
َْ ّ
َ
ْ
َْ
القرشي البصري ٍب الدمشقي (اؼبتوَب774 :ى ) ،دراسة وربقيق :د .شادي بن دمحم بن سامل آل نعمان،
الناشر :مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وربقيق الًتاث والًتصبة ،اليمن ،الطبعة :األوىل،
 1432ى  2011 -م
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بد ،التميمي ،أبو حاًب ،الدارمي ،البُسيت
 الثقات ،دمحم بن حبان بن أضبد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
(اؼبتوَب354 :ى ) ،طبع إبعانة :وزارة اؼبعارف للحكومة العالية اؽبندية ،ربت مراقبة :الدكتور دمحم عبد اؼبعيد
خان مدير دائرة اؼبعارف العثمانية ،الناشر :دائرة اؼبعارف العثمانية حبيدر آابد الدكن اؽبند ،الطبعة :األوىل،
 1393ى = 1973
 اعبرح والتعديل ،عبد الرضبن بن أيب حاًب دمحم بن إدريس أبو دمحم الرازي التميمي ،سنة الوالدة  /0سنة الوفاة
 ،327الناشر دار إحياء الًتاث العريب ،سنة النشر  ،1952 – 1271مكان النشر بَتوت.

 الضعفاء ،أبو عبد هللا دمحم بن إظباعيل البخاري ،اؼبتوَب 256 :ى  ،ربقيق :أبو عبد هللا أضبد بن إبراىيم أيب
العينُت ،الناشر :مكتبة ابن عباس  -ظبنود  ,مصر ،الطبعة :األوىل 2005 ،م
 علل الًتمذي الكبَت ،دمحم بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الًتمذي ،أبو عيسى (اؼبتوَب:
279ى ) ،رتبو على كتب اعبامع :أبو طالب القاضي ،ربقيق :صبحي السامرائي  ,أبو اؼبعاطي النوري ,
ؿبمود خليل الصعيدي ،الناشر :عامل الكتب  ,مكتبة النهضة العربية – بَتوت ،الطبعة :األوىل1409 ،
 اؼبتفق واؼبفًتق ،أبو بكر أضبد بن علي بن َثبت اػبطيب البغدادي (اؼبتوَب463 :ى ) ،دراسة وربقيق:

الدكتور دمحم صادق آيدن اغبامدي ،الناشر :دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ،الطبعة :األوىل،
 1417ى  1997 -م
 بغية الطلب ُب اتريخ حلب ،عمر بن أضبد بن ىبة هللا بن أيب جرادة العقيلي ،كمال الدين ابن العدًن
(اؼبتوَب660 :ى ) ،ربقيق :د .سهيل زكار ،الناشر :دار الفكر
 اتريخ أظباء الضعفاء والكذابُت ،اؼبؤلف :أبو حفص عمر بن أضبد بن عثمان بن أضبد بن دمحم بن أيوب بن
أزداذ البغدادي اؼبعروف ب ابن شاىُت (اؼبتوَب385 :ى ) ،ربقيق :عبد الرحيم دمحم أضبد القشقري ،الطبعة:
األوىل1409 ،ى 1989/م

 تذكرة اغبفاظ (أطراف أحاديث كتاب اجملروحُت البن حبان) ،اؼبؤلف :أبو الفضل دمحم بن طاىر بن علي بن
أضبد اؼبقدسي الشيباين ،اؼبعروف اببن القيسراين (اؼبتوَب507 :ى ) ،ربقيق :ضبدي عبد اجمليد السلفي،
الناشر :دار الصميعي للنشر والتوزيع ،الرايض ،الطبعة :األوىل 1415 ،ى  1994 -م

 تقريب التهذيب ،اؼبؤلف :أبو الفضل أضبد بن علي بن دمحم بن أضبد بن حجر العسقالين (اؼبتوَب:
852ى ) ،ربقيق دمحم عوامة ،الناشر :دار الرشيد – سوراي ،الطبعة :األوىل1986 – 1406 ،
 هتذيب األظباء واللغات ،أبو زكراي ؿبيي الدين حيِت بن شرف النووي (اؼبتوَب676 :ى )،عنيت بنشره
وتصحيحو والتعليق عليو ومقابلة أصولو :شركة العلماء دبساعدة إدارة الطباعة اؼبنَتية ،يطلب من :دار
الكتب العلمية ،بَتوت  -لبنان
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 ذخَتة اغبفاظ ،دمحم بن طاىر اؼبقدسي ،سنة الوالدة  448ى  /سنة الوفاة  507ى  ،ربقيق  :د.عبد الرضبن
الفريوائي ،الناشر  :دار السلف ،سنة النشر  1416 :ى 1996-م ،مكان النشر  :الرايض

 ذكر أظباء التابعُت ومن بعدىم فبن صحت روايتو عن الثقات عند البخاري ومسلم ،أيب اغبسن علي بن
عمر بن أضبد الدارقطٍت ،سنة الوالدة  /سنة الوفاة 385ى  ،ربقيق بوران الضناوي  /كمال يوسف اغبوت،
الناشر مؤسسة الكتب الثقافية ،سنة النشر 1406ى 1985 -فبكان النشر بَتوت – لبنان،

 لسان اؼبيزان أبو الفضل أضبد بن علي بن دمحم بن أضبد بن حجر العسقالين (اؼبتوَب852 :ى )،ربقيق :دائرة
اؼبعرف النظامية – اؽبند ،الناشر :مؤسسة األعلمي للمطبوعات بَتوت – لبنان ،الطبعة :الثانية1390 ،ى
1971/م

 سؤاالت الربقاين للدارقطٍت رواية الكرجي عنو،أضبد بن دمحم بن أضبد بن غالب ،أبو بكر اؼبعروف ابلربقاين
(اؼبتوَب425 :ى ) ،ربقيق :عبد الرحيم دمحم أضبد القشقري الناشر :كتب خانو صبيلي  -الىور ،ابكستان،
الطبعة :األوىل1404 ،ى

 سَت أعالم النبالءِ ،شس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أضبد بن عثمان بن قَ ْادياز الذىيب (اؼبتوَب748 :ى )،
الناشر :دار اغبديث -القاىرة ،الطبعة1427 :ى 2006-م

العكري اغبنبلي ،أبو الفالح
 ا شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب ،عبد اغبي بن أضبد بن دمحم ابن العماد َ

(اؼبتوَب1089 :ى )،ربقيق :ؿبمود األرانؤوط ،خرج أحاديثو :عبد القادر األرانؤوط،الناشر :دار ابن كثَت،
دمشق – بَتوت ،الطبعة :األوىل 1406 ،ى  1986 -م

 العلل الواردة ُب األحاديث النبوية أبو اغبسن علي بن عُ َمر بن أضبد بن مهدي الدارقطٍت385 - 306 ،.

ىجرية ،الناشر  :دار طيبة – الرايض ،الطبعة االوىل  1405ى  1985 -م ،ربقيق وزبريج  :ؿبفوظ
الرضبن زين هللا السلفي،

السالمي،
 فتح الباري شرح صحيح البخاري ،زين الدين عبد الرضبن بن أضبد بن رجب بن اغبسنَ ،
البغداديٍ ،ب الدمشقي ،اغبنبلي (اؼبتوَب795 :ى ) ،ربقيق:ؿبمود بن شعبان بن عبد اؼبقصود وآخرين
الناشر :مكتبة الغرابء األثرية  -اؼبدينة النبوية .اغبقوق :مكتب ربقيق دار اغبرمُت – القاىرة ،الطبعة:
األوىل 1417 ،ى  1996 -م

 لسان اؼبيزان ،اؼبؤلف :أبو الفضل أضبد بن علي بن دمحم بن أضبد بن حجر العسقالين (اؼبتوَب852 :ى )،
ربقيق :دائرة اؼبعرف النظامية – اؽبند ،الناشر :مؤسسة األعلمي للمطبوعات بَتوت – لبنان ،الطبعة:
الثانية1390 ،ى 1971/م
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GHALABI 'S FAVORITE SAYINGS IN WOUND AND MODIFICATION:A COMPARATIVE STUDY

 أسد الغابة ُب معرفة الصحابة ،أبو اغبسن علي بن أيب الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكرًن بن عبد الواحد
الشيباين اعبزري ،عز الدين ابن األثَت (اؼبتوَب630 :ى ) ربقيق :علي دمحم معوض  -عادل أضبد عبد
اؼبوجود ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل ،سنة النشر1415 :ى 1994 -

 مغاين األخيار ُب شرح أسامي رجال معاين اْلَثر ،أبو دمحم ؿبمود بن أضبد بن موسى بن أضبد بن حسُت
الغيتاىب اغبنفى بدر الدين العيٌت (اؼبتوَب855 :ى ) ،ربقيق :دمحم حسن دمحم حسن إظباعيل ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،بَتوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ى  2006 -م

 من كالم أيب زكراي حيِت بن معُت ُب الرجال (رواية طهمان) ،أبو زكراي حيِت بن معُت بن عون بن زايد بن
بسطام بن عبد الرضبن اؼبري ابلوالء ،البغدادي (اؼبتوَب233 :ى ) ربقيق د .أضبد دمحم نور سيف ،الناشر:
دار اؼبأمون للًتاث  -دمشق

 موسوعة أقوال اإلمام أضبد بن حنبل ُب اعبرح والتعديل :،السيد أبو اؼبعاطي النوري  -أضبد عبد الرزاق عيد
 ؿبمود دمحم خليل دار النشر :عامل الكتب الطبعة :األوىل 1417 ،ى  1997 /م. ميزان االعتدال ُب نقد الرجالِ ،شس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أضبد بن عثمان بن قَ ْادياز الذىيب (اؼبتوَب:
748ى )،ربقيق :علي دمحم البجاوي ،الناشر :دار اؼبعرفة للطباعة والنشر ،بَتوت – لبنان ،الطبعة :األوىل،
 1382ى  1963 -م

 بغية الطلب ُب اتريخ حلب ،كمال الدين عمر بن أضبد بن أيب جرادة ،سنة الوالدة  /سنة الوفاة ،ربقيق د.
سهيل زكار ،الناشر دار الفكر
 جامع التحصيل ُب أحكام اؼبراسيل ،أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العالئي ،سنة الوالدة
 /694سنة الوفاة  ،761ربقيق ضبدي عبداجمليد السلفي ،الناشر عامل الكتب ،سنة النشر – 1407
 ،1986مكان النشر بَتوت
 طبقات اؼبدلسُت ،أضبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،سنة الوالدة  /773سنة الوفاة
 ، 852ربقيق د .عاصم بن عبدهللا القريوٌب ،الناشر مكتبة اؼبنار ،سنة النشر  ،1983 – 1403مكان
النشر عمان

 سؤاالت السلمي للدارقطٍت ،دمحم بن اغبسُت بن دمحم بن موسى بن خالد بن سامل النيسابوري ،أبو عبد
الرضبن السلمي (اؼبتوَب412 :ى ) ،ربقيق :فريق من الباحثُت إبشراف وعناية د /سعد بن عبد هللا اغبميد و
د /خالد بن عبد الرضبن اعبريسي ،الطبعة :األوىل 1427 ،ى
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 جزء فيو مسائل أيب جعفر دمحم بن عثمان بن أيب شيبة عن شيوخو ُب مسائل ُب اعبرح والتعديل ،أبو جعفر
دمحم بن عثمان بن أيب شيبة العبسي موالىم الكوُب (اؼبتوَب297 :ى ) ،ربقيق :عامر حسن صربي ،دار
النشر :دار البشائر اإلسالمية – بَتوت ،الطبعة :األوىل1425 ،ى 2004 ،م
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