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قول البخاري في الراوي" :ال يُع َرف صحيح حديثه من سقيمه"
دراسة تحليلية نقدية

محمد زايد العتيبي

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة الكويت
مدينة الكويت  -الكويت
تاريخ االستالم2019-10-06 :

تاريخ القبول2020-04-23 :

ملخص البحث:
تناولــت فــي البحــث الــذي بيــن أيدينــا الــكالم علــى قــول البخــاري فــي بعــض الــرواة" :ال
يعــرف صحيــح حديثــه مــن ســقيمه" ،وذلــك مــن خــال ثالثــة مباحــث رئيســة تكلمــت فــي األول
منهــا عــن مــراد البخــاري بمقولتــه محــل الدراســة وتفســيره إياهــا ،وذلــك خــال مــا نُقــل عنــه،
ذاك ـرًا مــا علــق بــه العلمــاء علــى مــا نُقــل عنــه ،ثــم تطرقــت للمبحــث الثانــي لذكــر طريقيــن فــي
تمييــز المحدثيــن والبخــاري لصحيــح حديــث الــراوي مــن ســقيمه؛ هــذان الطريقــان همــا :أن يكــون
للــراوي كتــب وأصــول جيــدة ،وأن تكــون أخطــاؤه فــي حالــة دون أخــرى ،وذكــرت كثي ـرًا مــن
األمثلــة إليضــاح هــذه الطــرق ،وأمــا المبحــث األخيــر فقــط تطرقــت فيــه لذكــر الــرواة الذيــن
قــال فيهــم البخــاري مقولتــه محــل الدراســة ،والذيــن بلــغ عددهــم ســتة ،ولــم أكتــف بذكــر ومقولــة
البخــاري فيــه فحســب ،بــل نقلــت كثيـرًا مــن كالم علمــاء الجــرح والتعديــل علــى الــراوي المذكــور،
وقــد اتضــح لــي فــي آخــر البحــث أن البخــاري رحمــه هللا يطلــق مقولتــه علــى مــن كثــرت أخطــاؤه
أو غلبــت علــى الصــواب ،ثــم ختمــت بحثــي هــذا بخاتمــة بينــت فيهــا أهــم مــا توصلــت إليــه مــن
نتائــج مــن خــال بحثــي هــذا.
الكلمات الدالة :االمام البخاري ،الجرح و التعديل ،منهج البخاري
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محمد زايد العتيبي ( )768 - 816
المقدمة:
ً
أول أهمية الموضوع وسبب اختياره:
1.التشرف بخدمة سنة نبينا -صلى هللا عليه وسلم ،-والعمل في حقلها.
2.هذه العبارة من ألفاظ الجرح والتعديل النادرة والخاصة باإلمام البخاري رحمه هللا.
3.أهمية هذه العبارة في بيان منهج اإلمام البخاري في الرواة.
4.المساهمة في الدفاع عن اإلمام البخاري وصحيحه.
5.لــم أجــد – حســب بحثــي – مــن درس هــذه العبــارة وحررهــا وحللهــا ،لذلــك أحببــت أن
أقــدم هــذه الدراســة.
ثانيًا أهداف البحث:
عندمــا أردت كتابــة بحثــي هــذا كانــت أمــام ناظــري أهــداف ارتأيــت تحقيقهــا ،تلــك األهــداف
تتمثــل فيمــا يلــي:
1.اإلســهام بالكتابــة فــي فــرع مــن فــروع علــم الجــرح والتعديــل الــذي يعــد أحــد العلــوم التــي
تتعلــق بالســنة النبويــة ورجالها.
2.أردت بيــان مــراد عالــم جليــل مــن أعــام المســلمين مــن مقولــة ذاعــت وانتشــرت فــي
كتبــه فــي الحكــم علــى بعــض الــرواة.
3.أردت بيان طرق تمييز الحديث الصحيح من الحديث السقيم.
4.أردت حصــر الــرواة الذيــن خصهــم البخــاري رحمــه هللا بهــذه المقولــة وذكــر درجتهــم
عنــد غيــره مــن علمــاء الجــرح والتعديــل ممــن جــاء بعــده.
ثالثًا إشكالية البحث:
لــم التطــرق لمثــل هــذا الموضــوع باألمــر الهيــن ،حيــث إننــي قــد قابلــت إشــكاليتين؛ األولــى
فــي جمــع وحصــر الــرواة مــن بطــون كتــب البخــاري وغيرهــا ممــن نقــل عنــه ،والثانيــة فــي بيــان
حــال الــراوي الــذي ترجمــت لــه ونقلــت كالم العلمــاء عليــه ،خاصــة الــراوي الــذي اختُلِــف فيــه.
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راب ًعا الدراسات السابقة:
لــم أقــف فيمــا بيــن يــدي مــن أدوات البحــث ســواء الكتابيــة أو اإلليكترونيــة علــى دراســة
تناولــت مقولــة البخــاري محــل الدراســة بالبحــث والتحليــل؛ لتكــون للدراســة وهللا أعلــم قــدم الســبق
فــي بحــث هــذه المقولــة وإبرازهــا.
سا :منهج البحث:
خام ً
وقد سلكت في هذا البحث المنهج االستقرائي التحليلي النقدي وفقًا للطريقة التالية:
1.قمــت باســتقراء أقــوال اإلمــام البخــاري المتعلقــة بهــذه المســألة وتحليلهــا وتحريرهــا ونقــد
بعــض مــا جــاء فــي الــكالم علــى الــرواة المذكوريــن فــي البحــث ومناقشــته.
2.التزمت بإرجاع األقوال إلى مصادرها األصلية.
3.اتبعــت الطريقــة المختصــرة فــي اإلحالــة ،وذلــك بذكــر اســم الكتــاب ثــم الجــزء والصفحة،
وأخــرت كامــل التفاصيــل إلــى قائمــة المراجع.
سا :خطة البحث:
ساد ً
يتكون البحث من مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخاتمة ،وقائمة بالمصادر والمراجع.
•أمــا المقدمــة فتشــتمل علــى أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره ،وأهــداف البحــث،
وإشــكاليته ،والدراســات الســابقة ،ومنهــج البحــث وخطتــه.
وأما المباحث الثالثة فهي:
المبحث األول :تفسير مراد البخاري بقوله" :ال يُع َرف صحيح حديثه من سقيمه".
المبحث الثاني :طرق تمييز صحيح حديث الراوي من سقيمه.
المبحث الثالث :جمع ودراسة للرواة الذين قال فيهم البخاري مقولته.
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المبحــث األول :تفســير مــراد البخــاري بقولــه" :ال يعــرف صحيــح حديثــه مــن
ســقيمه"
ذكــر ابــن رجــب رحمــه هللا هــذه العبــارة فــي شــرحه لــكالم الشــافعي فــي شــروط الحديــث
الــذي يحتــج بــه فــي شــرط العقــل لمــا يحــدث بــه.
ـرف صحيــح الحديــث
فقــال " :وحكــى الترمــذي فــي عللــه عــن البخــاري قــال :كل مــن ال يَعـ ِ
(((.
مــن ســقيمه ال أحــدث عنــه ،وســمى منهــم زمعــة بــن صالــح وأيــوب بــن عتبــة"
ـرف صحيــح
وهــذا يعنــي أن اإلمــام ابــن رجــب فهــم مــن هــذه العبــارة أن الــراوي نفســه ال يَ ْعـ ِ
ـرف مــا يحــدث بــه ،وليــس لــه إال
حديثــه مــن ســقيمه ،فالــراوي ليــس مــن أهــل الحديــث وال يَ ْعـ ِ
مجــرد الروايــة.
وقد وردت عبارة البخاري بـ( :ال يُع َرف ،ال يدرى) :
قــال البخــاري فــي أيــوب بــن عتبــة " :كان أيــوب ال يُعـ َرف صحيــح حديثــه مــن ســقيمه فــا
(((
أحــدث عنــه".
وقــال البخــاري :زمعــة بــن صالــح ذاهــب الحديــث ال يُــد َرى صحيــح حديثــه مــن ســقيمه ،ال
(((.
أروي عنــه ،وكل مــن كان مثــل هــذا فأنــا ال أروي عنــه
وهاتــان العبارتــان مــن الممكــن أن تكــون مــن المبنــي للمعلــوم ،ومــن الممكــن أن تكــون مــن
المبنــي للمجهــول ،ويبــدو أن هــذا هــو الــذي جعــل ابــن رجــب يفهــم هــذا الفهــم.
بينمــا فهــم العالمــة المعلمــي مــن هــذه العبــارة أن البخــاري نفســه هــو الــذي ال يعــرف صحيــح
حديث الراوي من سقيمه ،قال المعلمي رحمــه هللا :-وهــذه الحكايــة تقتضــي أن يكــون
البخــاري لــم يــرو عــن أحــد إال وهــو يــرى أنــه يمكنــه تمييــز صحيــح حديثــه مــن ســقيمه؛ وهــذا
يقتضــي أن يكــون الــراوي علــى األقــل صدوقًــا فــي األصــل ،فــإن الكــذاب ال يمكــن أن يعــرف
(((.
صحيــح حديثــه"
والذي يترجح لي أن الصواب مع العالمة المعلمي لألسباب التالية:
((( شرح علل الترمذي (.)579 / 2
((( ترتيب العلل الكبير (.)35 / 1
((( ترتيب العلل الكبير (.)389 / 1
((( التنكيل (.)321 / 1
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1.ورود عبارة البخاري بــ( :ال أعرف ،ال نعرف).
قــال محمــد بــن إســماعيل " :ابــن أبــي ليلــى صــدوق ،ولكــن ال نعــرف صحيــح حديثــه مــن
(((.
ســقيمه وال أروي عنــه شــيئا ،وابــن أبــي ليلــى صــدوق فقيــه وربمــا يهــم فــي اإلســناد "
وقــال البخــاري :وأبــو معشــر المدينــي ن َِجيــح مولــى بنــي هاشــم ضعيــف ال أروي عنــه شــيئًا
وال أكتــب حديثــه ،وكل رجــل ال أعــرف صحيــح حديثــه مــن ســقيمه ال أروي عنــه وال أكتــب
(((.
حديثــه ،وال أكتــب حديــث قيــس بــن الربيــع.
وهاتان العبارتان ال تحتمل إال المبني للمعلوم.
2.مــن خــال دراســة الــرواة الذيــن قــال فيهــم البخــاري هــذه العبــارة لــم أجــد أح ـدًا منهــم
وصــف بأنــه( :ال يعــرف مــا يحــدث بــه أو ال يعقــل أو ليــس مــن أهــل الحديــث أو ليــس لــه
إال مجــرد الروايــة) بــل كلهــم ســبب الــكالم فيهــم هــو وقوعهــم فــي األخطــاء واألوهــام.
3.هنــاك مــن اســتخدام هــذه العبــارة للدفــاع عــن البخــاري فــي بعــض الــرواة المتكلــم فيهــم،
ومــن ذلــك:
قــال ابــن حجــر فــي عبــد هللا بــن صالــح المصــري " :وكان البخــاري حســن الــرأي فيــه إال
(((.
أنــه كان كثيــر التخليــط ،والبخــاري يعــرف صحيــح حديثــه مــن ســقيمه فــا يغتــر بروايتــه عنــه"

المبحث الثاني :طرق تمييز صحيح حديث الراوي من سقيمه
لقــد كان نقــاد الحديــث ينظــرون فــي الــرواة الذيــن يخطئــون ،هــل كانــت أخطاؤهــم مــن قبيــل
العمــد أو الخطــأ؟
فــإن كانــت مــن قبيــل العمــد فهــو الكــذاب الــذي ال نســتطيع تمييــز صحيــح حديثــه مــن ســقيمه،
وإذا كانــت مــن قبيــل الخطــأ فهــل يمكــن تمييــز صحيــح حديثهــم مــن ســقيمه أو ال يمكــن؟ وإذا كان
ممكنًــا فإنــه ينتقــى الصحيــح مــن الســقيم:
والطرق التي يستخدمها المحدثون في تمييز صحيح حديثه من سقيمه هي:
1 .أن تكون له كتب وأصول جيدة:
((( جامع الترمذي (.)1715
((( ترتيب العلل الكبير (.)394 / 1
((( لسان الميزان (.)162 / 4
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قــال المعلمــي " :فمقصــود البخــاري مــن معرفــة صحيــح حديــث الــراوي مــن شــيوخه ال
يحصــل بمجــرد موافقــة الثقــات ،وإنمــا يحصــل بأحــد أمريــن:
إما أن يكون الراوي ثقة ثبتًا فيعرف صحيح حديثه بتحديثه.
وإمــا أن يكــون صدوقًــا يغلــط ولكــن يمكــن معرفــة مــا لــم يغلــط فيــه بطريــق أخــرى ،كأن
(((.
يكــون لــه أصــول جيــدة "
ً
وسبيل لمعرفة صحيح حديث الراوي من سقيمه:
وقد كانت الكتب طريقًا
قــال يحيــى بــن حســان" :كان خالــد المدائنــي يأتــي الليــث بــن ســعد بالرقــاع فيهــا أحاديــث
قــد وصلهــا ،فيدفعهــا إلــى الليــث ،فيقرأهــا لــه .قــال يحيــى بــن حســان :قلــت لــه :ال تفعــل ،فــإن
هــذه عاقبتــه راجعــة عليــك ،هــذا إنمــا هــو صاحــب كتــاب ،فمــن نظــر فــي كتابــه فلــم يجــد لهــذه
(((.
األحاديــث أصـ ً
ـا رجــع عاقبــة ذلــك عليــك"
وقــال عبــدان" :كنــت عنــد هشــام بــن عمــار ،فقــرأ عليــه بعــض أصحــاب الحديــث شــيئًا ليــس
مــن حديثــه ،فقــال هشــام :يــا أصحــاب الحديــث ،ال تفعلــوا فــإن كتبــي قــد نظــر فيهــا يحيــى بــن
(((.
معيــن وأبــو عبيــد"
ومن األمثلة على معرفة صحيح حديث الراوي من سقيمه عن طريق كتبه:
ُ
"وســألت أبــي عــن حديــث رواه هشــام بــن ع ّمــار ،عــن حاتــم بــن
قــال ابــن أبــي حاتــم:
إســماعيل ،عــن عبــد الرّحمــن بــن عطــاء ،عــن عبــد الملــك بــن جابــر بــن عتيــك ،قــال :ســئل
رســول هللا  ،--أيُّ األجليــن قضــى موســى؟ قــال" :قضــى أوفاهُمــا".
قــال أبــي :رأيــت هــذا الحديــث قدي ًمــا فــي أصــل هشــام بــن ع ّمــار ،عــن حاتــم ،هكــذا مرسـ ً
ـا،
(((.
ثــم لقنــوه بأخــرة ،عــن جابــر ،فتلقــن ،وكان مغفــا"
وقــد كان مــن منهــج البخــاري رحمــه هللا إذا لــم يكــن الــراوي ذا فهــم حافظًــا طلــب كتابــه
وأخــذ منــه:
قــال البخــاري" :لــم تكــن كتابتــي للحديــث كمــا كتــب هــؤالء ،كنــت إذا كتبــت عــن رجــل ســألته
((( التنكيل (.)321 / 1
((( المجروحين (.)283 / 1
((( الكامل البن عدي (.)490 / 4
((( العلل (.)1743
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عــن اســمه وكنيتــه ونســبته وحملــه الحديــث ،إن كان الرجــل فهمــا ،فــإن لــم يكــن ســألته أن يخــرج
(((.
إلــي أصلــه ونســخته ،فأمــا اآلخــرون فــا يبالــون مــا يكتبــون ،وكيــف يكتبــون"
ومن األمثلة على هذا:
•إسماعيل بن أبي أُ َو ْيس.
قــال ابــن حجــر فــي إســماعيل بــن أبــي أُ َو ْيــس " :وروينــا فــي مناقــب البخــاري ،بســند صحيح،
أن إســماعيل أخــرج لــه أصولــه ،وأذن لــه أن ينتقــي منهــا ،وأن يعلــم لــه علــى مــا يحــدث بــه ليحــدث
بــه ،ويعــرض عمــا ســواه ،وهــو مشــعر بــأن مــا أخرجــه البخــاري عنــه هــو مــن صحيــح حديثــه؛
ألنــه كتــب مــن أصولــه ،وعلــى هــذا ال يحتــج بشــيء مــن حديثــه غيــر مــا فــي الصحيــح ،مــن أجــل
(((.
مــا قــدح فيــه النســائي وغيــره ،إال إن شــاركه فيــه غيــره فيعتبــر فيــه"
•عبد هللا بن صالح المصري كاتب الليث.
قــال ابــن حجــر فــي عبــد هللا بــن صالــح المصــري " :وكان البخــاري حســن الــرأي فيــه إال
(((.
أنــه كان كثيــر التخليــط ،والبخــاري يعــرف صحيــح حديثــه مــن ســقيمه فــا يغتــر بروايتــه عنــه"
وقــال المعلمــي" :عبــد هللا بــن صالــح أُدخلــت عليــه أحاديــث عديــدة ،فــا اعتــداد إال بمــا رواه
المتثبتــون عنــه ،بعــد اطالعهــم عليــه فــي أصلــه الــذي ال ريــب فيــه ،وعلــى هــذا حُمــل مــا علقــه
(((.
عنــه البخــاري"
منهجا لكثير من أئمة الحديث:
ضا
ً
وكان هذا أي ً
ومن األمثلة على هذا:
•عبد هللا بن يزيد المقرئ.
قــال أحمــد بــن حنبــل فــي عبــد هللا بــن يزيــد المقــرئ " :كان حفــظ المقــرئ رديئًــا ،وكنــت ال
(((.
أســمع منــه إال مــن كتــاب "

((( سير أعالم النبالء (.)406 / 12
((( الفتح (.)391 / 1
((( لسان الميزان (.)162 / 4
((( الفوائد المجموعة (ص.)244
((( العلل ومعرفة الرجال ( 474 / 3رقم .)6026
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•محمد بن معاوية بن أعين.
قــال محمــد بــن إدريــس وراق الحميــدي " :مــا كتبــت عــن محمــد بــن معاويــة بــن أعيــن إال
(((.
مــن أصلــه ،وكان معروفًــا بالطلــب ،وكان يحــدث حفظًــا فلعلــه يغلــط"
سويد بن سعيد الحدثاني.
• ُ
قــال أبــو زرعــة فــي ُســويد بــن ســعيد " :أمــا كتبــه فصحــاح ،وكنــت أتتبــع أصولــه وأكتــب
(((.
منهــا ،فأمــا إذا حــدث مــن حفظــه فــا"
•عبد هللا بن لهيعة.
قــال أبــو زرعــة فــي ابــن لهيعــة " :ســماع األوائــل واألواخــر منــه ســواء ،إال أن ابــن وهــب
(((.
وابــن المبــارك كانــا يتبعــان أصولــه ،وليــس ممــن يحتــج بــه"
ولــذا قــال ابــن مهــدي " :ال أعتــد بشــيء ســمعته مــن حديــث ابــن لهيعــة ،إال ســماع ابــن
(((.
المبــارك ونحــوه"
•محمد بن جعفر الهذلي المعروف ب ُغ ْندَر.
محمد بن جعفر ،متكلم في حفظه ،وأما كتابه عن شعبة فهو من أصح الكتب:
قــال علــي بــن المدينــي " :وســمعت بعــض أصحــاب الحديــث يقــول لســليمان بــن حــرب:
قــال عبــد الرحمــن بــن مهــدي فــي حديــث لشــعبة اختلفــوا فيــه :كيــف قــال ُغ ْن ـدَر؟ قــال ســليمان:
يــا مغفــل ،كان عبــد الرحمــن أنكــد مــن أن يقــول هــذا ،إنمــا قــال :كيــف فــي كتــاب ُغ ْن ـدَر؟ قــال
ســليمان :إن ُغ ْنـ َدرًا كان يقــول :ســمعت حديــث شــعبة وقــرأ عليــه .قــال ســليمان :كان حديــث كتابــه
(((.
صحي ًحــا ،فأمــا هــو فــكان كأنــه أومــأ بــه ،كان ال يعقــل هــذا األمــر"
ولــذا قــال أحمــد بــن حنبــل " :كل مــا ســمعنا مــن ُغ ْنـدَر مــن أصــل كتابــه قــرأه علينــا ،إال حديثًــا
(((.
واحـدًا عــن عبــد الرحمــن بــن القاســم ،طويــل مــن حديــث شــعبة فــي بيعــة أبي بكــر"
((( تهذيب التهذيب (.)436 / 7
((( سؤاالت ْالبَرْ َذ ِعي (.)407 / 2
((( شرح علل الترمذي (.)419 / 1
((( تهذيب التهذيب (.)450 / 4
((( المعرفة والتاريخ (.)156 / 2
((( العلل ومعرفة الرجال (175 / 2
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•عبد الرزاق بن همام الصنعاني.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ،متكلم في حفظه ،وأما كتابه فهو صحيح:
عــن عبــد الــرزاق قــال " :قــال لــي وكيــع :أنــت رجــل عنــدك حديــث ،وحفظــك ليــس بــذاك،
(((.
فــإذا ســئلت عــن حديــث فــا تقــل :ليــس هــو عنــدي ،ولكــن قــل :ال أحفظــه"
وقال البخاري" :ما حدث من كتابه فهو أصح"

(((.

ولذا قال ابن معين " :ما كتبت عن عبد الرزاق حديثًا واحدًا إال من كتابه كله"

(((.

وقــال ابــن معيــن " :قــال لــي عبــد الــرزاق :اكتــب عنــي حديثًــا واحـدًا مــن غيــر كتــاب .قلــت:
(((.
ال ،وال حــرف"
وقــال أحمــد بــن حنبــل " :مــا كتبنــا عــن عبــد الــرزاق مــن حفظــه إال المجلــس األول ،وذلــك
ً (((.
أنــا دخلنــا بالليــل ،فأملــى علينــا ســبعين حديثــا"
وقد ال يتمكن الطالب من الكتابة من أصل الشيخ فيكتب عمن كتب من أصل الشيخ:
قــال قتيبــة بــن ســعيد :كنــا ال نكتــب حديــث ابــن لهيعــة إال مــن كتــب ابــن أخيــه ،أو كتــب ابــن
(((.
وهــب ،إال مــا كان مــن حديــث األعــرج
وعــن قتيبــة قــال " :قــال لــي أحمــد :أحاديثــك عــن ابــن لهيعــة صحــاح! قلــت :ألنــا كنــا نكتــب
(((.
مــن كتــاب عبــد هللا بــن وهــب ،ثــم نســمعه مــن ابــن لهيعــة"
•يونس بن يزيد األيلي.
يونس بن يزيد ،متكلم في حفظه ،وأما كتابه فهو من أصح الكتب:
قــال أبــو داود :ســمعت أحمــد قــال :قــال وكيــع :رأيــت يونــس األيلــي ،وكان ســيئ الحفــظ،
((( سير أعالم النبالء (.)568 / 9
((( التاريخ الكبير (.)1933 / 6
((( العلل ومعرفة الرجال ( 606 / 2رقم .)3882
((( سير أعالم النبالء (.)568 / 9
((( سير أعالم النبالء (.)215 / 11
((( سير أعالم النبالء ( ،)16 / 8شرح علل الترمذي (.)421 / 1
((( شرح علل الترمذي (.)421 / 1
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ســمع منــه وكيــع ثــاث أحاديــث

(((.

وقال أحمد فيه :إذا حدث من حفظه يخطئ

(((.

ولــذا قــال ابــن مهــدي :لــم أكتــب حديــث يونــس بــن يزيــد إال عــن ابــن المبــارك ،فإنــه أخبرنــي
(((.
أنــه كتبهــا عنــه مــن كتابــه
وكم من راو تجنب البخاري رواية ما أنكر عليه ،ومن أمثلة ذلك:
•رواية عبد الواحد بن زياد عن األعمش.
قــال أبــو داود الطيالســي فــي عبــد الواحــد بــن زيــاد :ثقــة عمــد إلــى أحاديــث كان يرســلها
(((.
االعمــش فوصلهــا
وقــال يحيــى بــن ســعيد القطــان :مــا رأيــت عبــد الواحــد بــن زيــاد يطلــب حديثًــا قــط بالبصــرة
وال بالكوفــة ،وكنــا نجلــس علــى بابــه يــوم الجمعــة بعــد الصــاة أذاكــره حديــث األعمــش فــا
ً (((.
يعــرف منــه حرفــا
وقــال الذهبــي فيــه :أحــد المشــاهير ،احتجــا بــه الصحيحيــن ،وتجنبــا تلــك المناكيــر التــى نقمــت
عليه

( ((.

•رواية محمد بن يوسف الفريابي عن الثوري
قــال العجلــي :قــال لــي بعــض البغدادييــن :أخطــا محمــد بــن يوســف فــي خمســين ومائــة حديــث
(((.
من حديــث ُس ـ ْفيَان
وقــال ابــن هانــئ :ثــم ابتــدأ (يعنــي أحمــد بــن حنبــل) فذكــر الفريابــي ،فقــال :مــا رأيــت أكثــر
(((.
خطــأ فــي الثــوري مــن الفريابــي
((( سؤاالت أبي داود (.)308
((( شرح علل الترمذي (ص.)309
((( الكامل البن عدي (.)102 / 1
((( تهذيب التهذيب (.)386 / 6
((( تهذيب الكمال (.)453 / 18
((( ميزان االعتدال (.)424 / 4
((( الثقات (.)257 / 2
((( سؤاالت األثرم لإلمام أحمد (.)2323
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وقــال ابــن حجــر" :محمــد بــن يوســف الفريابــي نزيــل قيســارية مــن ســواحل الشــام مــن كبــار
شــيوخ البخــاري وثقــه الجمهــور وذكــره بــن عــدي فــي الكامــل فقــال لــه إفــراد وقــال العجلــي ثقــة
وقــد أخطــأ فــي مائــة وخمســين حديثًــا وذكــر لــه بــن معيــن حديثًــا أخطــأ فيــه فقــال :هــذا باطــل.
(((.
قلــت :اعتمــده البخــاري ألنــه انتقــى أحاديثــه وميزهــا
وبمثل هذا قد يدافع عن البخاري في روايته عن بعض المتكلم فيهم بسبب أخطائهم:
ومن األمثلة:
•إسحاق بن محمد بن أبي فروة.
قال الدارقطني " :ضعيف ،قد روى عنه البخاري ويوبخونه على هذا "

(((.

وقد كانت له كتب صحيحة ،ولعل البخاري أخذ منها:
قــال أبــو حاتــم فــي إســحاق بــن محمــد بــن إســماعيل بــن عبــد هللا بــن أبــي فــروة القرشــي أبــي
يعقــوب" :كان صدوقًــا ،ولكنــه ذهــب بصــره ،فربمــا لقــن الحديــث ،وكتبــه صحيحــة ،وكتــب أبــي
(((.
وأبــو زرعــة عنــه ورويــا عنــه"
ـار ّ
ي فِــي كتــاب ْال ِجهَــاد َح ِديثــاَ ،وفِــي فــرض ْالخمــس آخــر
وقــال ابــن حجــر " :روى عنــه البُ َخـ ِ
َ
َ
ْ
ً
َّ
ً
ِك َلهُ َمــا َعــن َمالــكَ ،وأخــرج لَـهُ فِــي الصُّ ْلــح َح ِديثــا آخــر َمقرُونــا باألويســي َو َكأنهَــا ِم َّمــا أخــذه عَنـهُ
(((.
صــره "
مــن ِكتَابــه قبــل ذهَــاب بَ َ
•أبو بكر بن عياش بن سالم األسدي.
أنكــر ابــن حبــان رحمــه هللا علــى البخــاري روايتــه عــن أبــي بكــر بــن عيــاش فقــال " :لــم
ينصــف مــن جانــب حديــث حمــاد بــن ســلمة ،واحتــج بأبــي بكــر بــن عيــاش فــي كتابــه وبابــن أخــي
الزهــري ،وبعبــد الرحمــن بــن عبــد هللا بــن دينــار ،فــإن كان تركــه إيــاه لمــا كان يخطــئ فغيــره مــن
أقرانــه مثــل الثــوري وشــعبة وذويهمــا كانــوا يخطئــون .فــإن زعــم أن خطــأه قــد كثــر مــن تغيــر
حفظــه ،فقــد كان ذلــك فــي أبــي بكــر بــن عيــاش موجــودا ،وأنــى يبلــغ أبــو بكــر حمــاد بــن ســلمة
فــي إتقانــه أم جمعــه ،أم فــي علمــه والديــن والنســك والعلــم والكتبــة والجمــع والصالبــة فــي الســنة،
والقمــع ألهــل البــدع ،ولــم يكــن يثلبــه فــي أيامــه إال معتزلــي قــدري أو مبتدعــي جهمــي ،لمــا كان
((( الفتح (.)442 / 1
((( ميزان اإلعتدال (.)351 / 1
((( الجرح والتعديل (.)233 / 2
((( فتح الباري (.)389 / 1
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يظهــر مــن الســنن الصحيحــة التــي ينكرهــا المعتزلــة"

(((.

وقــال ابــن رجــب " :وأمــا أبــو بكــر بــن عيــاش ،فهــو المقــرئ الكوفــي ،وهــو رجــل صالــح،
لكنــه كثيــر الوهــم ،ومــع هــذا فقــد خــرج البخــاري حديثــه .وأنكــر عليــه ابــن حبــان تخريــج حديثــه
(((.
وتركــه لحمــاد بــن ســلمة"
وقد كانت له كتب صحيحة ،فلعل البخاري انتقى منها:
قــال ابــن أبــي حاتــم" :ســألت أبــي عــن أبــي بكــر بــن عيَّــاش وأبــي األحــوص؟ فقــال :مــا
أقربهمــا! ال أبالــي بأيهمــا بــدأت .قــال :وســئل أبــي عــن شــريك وأبــي بكــر بــن عيَّــاش :أيهمــا
أحفــظ؟ فقــال :همــا فــي الحفــظ ســواء ،غيــر أن أبــا بكــر أصــح كتابًــا .قلــت ألبــي :أبــو بكــر أو عبــد
(((.
هللا بــن بشــر الرقــي؟ قــال :أبــو بكــر أحفــظ منــه وأوثــق"
وقــال مهنــا" :ســألت أحمــد :أبــو بكــر بــن عيَّــاش أحــب إليــك أو إســرائيل؟ قــال :إســرائيل.
قلــت :لــم؟ قــال :ألن أبــا بكــر كثيــر الخطــأ جـدًا .قلــت :كان فــي كتبــه خطــأ؟ قــال :ال ،كان إذا حــدث
(((.
مــن حفظــه"
•ضرار بن صرد التيمي:
قــال فيــه البخــاري " :متــروك "((( .ومــع ذلــك فقــد روى عنــه فــي كتــاب خلــق أفعــال العبــاد(((،
ضــا ،وقــال البخــاري والنســائي "متــروك
قــال المعلمــي " :وأمــا ضــرار فــروى عنــه أبــو زرعــة أي ً
الحديــث" لكــن البخــاري روى عنــه وهــو ال يــروي إال عــن ثقــة كمــا صــرح بــه الشــيخ تقــي الديــن
ابــن تيميــة ،ومــر النظــر فــي ذلــك فــي ترجمــة أحمــد بــن عبــد هللا أبــو عبــد الرحمــن .والظاهــر
التوســط وهــو أن البخــاري ال يــروي إال عمــن هــو صــدوق فــي األصــل يتميــز صحيــح حديثــه مــن
ســقيمه كمــا صــرح بــه فــي روايــة الترمــذي عنــه كمــا تقــدم فــي تلــك الترجمــة .فقولــه فــي ضــرار
"متــروك الحديــث" محمــول علــى أنــه كثيــر الخطــأ والوهــم ال ينافــي ذلــك أن يكــون صدوقًــا فــي
(((.
األصــل يمكــن لمثــل البخــاري تمييــز بعــض حديثــه"
((( شرح علل الترمذي (.)414 / 1
((( شرح علل الترمذي (.)405 / 1
((( تهذيب التهذيب (.)38 / 10
((( تهذيب التهذيب (.)39 / 10
((( تهذيب التهذيب (.)456 / 4
((( تهذيب التهذيب (.)456 / 4
((( التنكيل (.)496 / 1
يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  19العدد 2

779

قول البخاري يف الراوي" :ال ُي َعرف صحيح حديثه من سقيمه"دراسة تحليلية نقدية ( )768 - 816
•أحمد بن عبد هللا بن حكيم الفرياناني.
قال ابن عدي " :يحدث عن الفضيل بن عياض وابن المبارك وغيرهما بالمناكير"
وقال النسائي " :ليس بثقة "

(((.

(((.

ومــع ذلــك فقــد روى عنــه البخــاري ،قــال الذهبــي" :وقــد رأيــت البخــاري يــروي عنــه فــي
(((.
كتــاب (الضعفــاء) "
قــال المعلمــي" :والمقصــود هنــا أن روايــة البخــاري عــن الفريانانــي تــدل أنــه كان عنــده
(((.
صدوقًــا فــي األصــل ،وقــد لقيــه البخــاري فهــو أعــرف بــه ممــن بعــده"
2 .أن تكون أخطاؤه في حالة دون حالة:
مــن الــرواة مــن كانــت أخطــاؤه فــي حالــة دون حالــة ،كمــن يخطــئ فــي روايتــه عــن شــيخ
دون شــيخ أو فــي مــكان دون مــكان أو فــي روايــة أهــل بلــد عنــه دون أهــل بلــد ،فهــذا يمكــن تمييــز
صحيــح حديثــه مــن ســقيمه.
ومن أقوال المحدثين في تقرير هذا:
قــال المعلمــي " :فمقصــود البخــاري مــن معرفــة صحيــح حديــث الــراوي مــن شــيوخه ال
يحصــل بمجــرد موافقــة الثقــات ،وإنمــا يحصــل بأحــد أمريــن:
إما أن يكون الراوي ثقة ثبتًا فيعرف صحيح حديثه بتحديثه.
وإمــا أن يكــون صدوقًــا يغلــط ولكــن يمكــن معرفــة مــا لــم يغلــط فيــه بطريــق أخــرى ،كأن
يكــون لــه أصــول جيــدة ،وكأن يكــون غلطــه خا ًّ
صــا بجهــة ،كيحيــى بــن عبــد هللا بــن بكيــر ،روى
عنــه البخــاري وقــال فــي "التاريــخ الصغيــر" :مــا روى يحيــى بــن عبــد هللا بــن بكيــر عــن أهــل
(((.
الحجــاز فــي التاريــخ فإنــي أتقيــه .ونحــو ذلــك"
وقــال ابــن القيــم :مــن الغلــط أن يــرى الرجــل قــد تكلِّــم فــي بعــض حديثــه وض ِّعــف فــي شــيخ
ك ســببًا لتعليــل حديثــه وتضعيفــه أيــن وجــد ،كمــا يفعلــه بعــض المتأخريــن
أو فــي حديــث فيجعــل َذلِـ َ
((( ميزان االعتدال (.)108 / 1
((( ميزان االعتدال (.)108 / 1
((( ميزان االعتدال (.)108 / 1
((( التنكيل (.)322 / 1
((( التنكيل (.)321 / 1
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ضــا غلــط فــإن تضعيفــه فِــي رجــل أو فِــي حديــث ظهــر فيــه
مــن أهــل الظاهــر وغيرهــم ،وهــذا أَ ْي ً
غلــط ال يوجــب التضعيــف لحديثــه مطلقًــا .وأئمــة الحديــث َعلَــى التفصيــل والنقــد واعتبــار حديــث
الرجــل بغيــره والفــرق بيــن مــا انفــرد بــه أو وافــق فيــه الثِّقَــات .وهــذه كلمــات نافعــة فِــي هــذا
الموضــع تبيــن كيــف يكــون نقــد الحديــث ومعرفــة صحيحــه مــن ســقيمه ومعلولــه مــن ســليمه؛
(((.
ـل هللاُ لَـهُ نُــورًا فَ َمــا لَـهُ ِمـ ْ
(و َمـ ْ
ـور)
ـن لَـ ْم يَجْ َعـ ِ
ـن نُـ ٍ
وقــال ابــن عبــد الهــادي :واعلــم أن كثيـرًا مــا يــروي أصحــاب الصحيــح حديــث الرجــل عــن
شــيخ معيــن لخصوصيتــه بــه ومعرفتــه بحديثــه وضبطــه لــه ،وال يخرجــون مــن حديثــه عــن غيــره
(((.
لكونــه غيــر مشــهور بالروايــة عنــه ،وال معــروف بضبــط حديثــه ،أو لغيــر ذلــك
منهجا للبخاري رحمه هللا:
وقد كان هذا
ً
ومن األمثلة على هذا:
•رواية خالد بن مخلد القطواني عن غير أهل المدينة.
قال ابن رجب" :ومنهم أي مــن الضــرب الثانــي :مــن حــدث عــن أهــل مصــر أو
إقليم فحفظ حديثهم ،وحدث عن غيرهم فلم يحفظ خالــد بــن مخلــد القطوانــي ،ذكــر
الغالبــي فــي تاريخــه قــال :القطوانــي يؤخــذ عنــه مشــيخة المدينــة وابــن بــال فقــط .يريــد ســليمان
بــن بــال ،ومعنــى هــذا أنــه ال يؤخــذ عنــه إال حديثــه عــن أهــل المدينــة وســليمان بــن بــال منهــم،
(((.
لكنــه أفــرده بالذكــر
وقــال ابــن عبــد الهــادي :وهــذا كمــا يخــرج البخــاري ومســلم حديــث خالــد بــن مخلــد القطوانــي
عــن ســليمان بــن بــال ،وعلــي بــن مســهر وغيرهمــا ،وال يخرجــان حديثــه عــن عبــد هللا بــن
(((.
المثنــى ،وإن كان البخــاري قــد روى لعبــد هللا بــن المثنــى مــن غيــر روايــة خالــد عنــه
•رواية أهل العراق عن زهير بن محمد الخراساني.
قــال ابــن رجــب" :زهيــر بــن محمــد الخراســاني ثــم المكــي ،يكنــى أبــا المنــذر ،ثقــة ،متفــق
علــى تخريــج حديثــه ،مــع أن بعضهــم ضعفــه.
وفصــل الخطــاب فــي حــال رواياتــه أن أهــل العــراق يــروون عنــه أحاديــث مســتقيمة ،ومــا
((( الفروسية (ص.)242
((( الصارم المنكي (196 / 1

.)197

((( شرح علل الترمذي (.)776 / 2
((( الصارم المنكي (196 / 1
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خــرج عنــه فــي الصحيــح فمــن رواياتهــم عنــه.
وأهل الشام يروون عنه روايات منكرة "

(((.

•رواية يحيى بن عبد هللا بن بكير المصري عن أهل الحجاز.
قــال ابــن حجــر" :وقــال البخــاري فــي تاريخــه الصغيــر مــا روى يحيــى بــن بكيــر عــن
أهــل الحجــاز فــي التاريــخ فإنــي أتقيــه قلــت :فهــذا يدلــك علــى أنــه ينتقــى حديــث شــيوخه ،ولهــذا
مــا أخــرج عنــه عــن مالــك ســوى خمســة أحاديــث مشــهورة متابعــة ومعظــم مــا أخــرج عنــه عــن
الليــث ،وروى عنــه بكــر بــن مضــر ويعقــوب بــن عبــد الرحمــن والمغيــرة بــن عبــد الرحمــن
(((.
أحاديــث يســيرة وروى لــه مســلم وبــن ماجــة
•رواية ُهشَيم بن بشير عن الزهري.
قــال ابــن حجــر" :أن هُ َشــي ًما ســمع مــن الزهــري بمكــة أحاديــث ولــم يكتبهــا ،وعلــق بحفظــه
بعضها فلم يكن من الضابطين عنه ،ولذلك لم يخرج الشيخان من روايته عنه شيئًا
(((.
وهللا أعلــم
•رواية عبد هللا بن وهب عن شبيب بن سعيد الحبطي البصري.
قــال علــي بــن المدينــي" :ثقــة ،كان مــن أصحــاب يونــس بــن يزيــد ،كان يختلــف فــي تجــارة
(((.
إلــى مصــر ،وكتابــه كتــاب صحيــح ،وقــد كتبهــا عــن ابنــه أحمــد"
وقــال ابــن عــدي" :لــه نســخة عــن يونــس بــن يزيــد عــن الزهــري يرويهــا عنــه ابنــه أحمــد،
وهــي أحاديــث مســتقيمة ،وروى عنــه ابــن وهــب أحاديــث مناكيــر ،فلعــل شــبيبًا حـ ّدث بمصــر فــي
(((.
تجارتــه إليهــا ،كتــب عنــه ابــن وهــب مــن حفظــه ،فيغلــط ويهــم"
ـار ّ
ي مــن ِر َوايَــة ابْنــه َعــن يُونُــس أَ َحا ِديــثَ ،ولــم يخــرج مــن
وقــال ابــن حجــر " :أخــرج البُ َخـ ِ
(((.
ِر َوايَتــه َعــن غيــر يُونُــس َو َل مــن ِر َوايَــة بــن وهــب عَنـهُ َشـ ْيئًا "
((( شرح علل الترمذي (.)777 / 2
((( الفتح (.)452 / 1
((( النكت على مقدمة ابن الصالح (.)676 / 2
((( شرح علل الترمذي ( 752 / 2ـ .)766
((( شرح علل الترمذي ( 752 / 2ـ .)766
((( فتح الباري (.)409 / 1
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اس ِط ّي عن سعيد بن أبي عروبة.
•رواية عبَّاد بن ا ْل َعوام بن عمر أَبُو سهل ال َو ِ
وثقه ابن م ِعين َوأَبُو َحاتِم َو ْالعجلِي َوأَبُو دَا ُود َوالنَّ َسائِ ّي

(((.

وقــال األثــرم " :ســمعت أبــا عبــد هللا أحمــد بــن حنبــل يقــول :عبــاد بــن العــوام ،مضطــرب
(((.
الحديــث عــن ســعيد بــن أبــي عروبــة "
َار ّ
ي من ِر َوايَته عَن سعيد َش ْيئًا "
وقال ابن حجر " :لم يخرج لَهُ البُخ ِ

(((.

•رواية ابن جريج في البصرة.
قــال ابــن حجــر" :فــإن الشــيخين لــم يخرجــا مــن روايــة همــام عــن ابــن جريــج شــيئا ،ألن أخــذه
عنــه كان لمــا كان ابــن جريــج بالبصــرة ،والذيــن ســمعوا مــن ابــن جريــج بالبصــرة فــي حديثهــم
(((.
خلــل مــن قبلــه
مسألة :هل تعد موافقة الثقات من طرق تمييز صحيح حديث الراوي من سقيمه؟
قــال المعلمــي :وهــذه الحكايــة تقتضــي أن يكــون البخــاري لــم يــرو عــن أحــد إال وهــو يــرى
أنــه يمكنــه تمييــز صحيــح حديثــه مــن ســقيمه؛ وهــذا يقتضــي أن يكــون الــراوي علــى األقــل
صدوقًــا فــي األصــل ،فــإن الكــذاب ال يمكــن أن يعــرف صحيــح حديثــه.
فــإن قيــل :قــد يعــرف بموافقتــه الثقــات ،قلــت :قــد ال يكــون ســمع وإنمــا ســرق مــن بعــض
أولئــك الثقــات؛ ولــو اعتــد البخــاري بموافقــة الثقــات لــروى عــن ابــن أبــي ليلــى ولــم يقــل فيــه تلــك
ـره صــدوق ،وقــد وافــق عليــه الثقــات فــي كثيــر مــن
الكلمــة ،فــإن ابــن أبــي ليلــى عنــد البخــاري وغيـ ِ
أحاديثــه ،ولكنــه عنــد البخــاري كثيــر الغلــط بحيــث ال يؤمــن غلطــه حتــى فيمــا وافــق عليــه الثقــات.
وقريــب منــه مــن ُعــرف بقبــول التلقيــن فإنــه قــد يلقــن مــن أحاديــث شــيوخه مــا حدثــوا بــه
ولكنــه لــم يســمعه منهــم ،وهكــذا مــن يحــدث علــى التوهــم فإنــه قــد يســمع مــن أقرانــه عــن شــيوخه
(((.
ثــم يتوهــم أنــه ســمعها مــن شــيوخه فيرويهــا عنهــم "

((( تهذيب الكمال (.)143 / 14
((( الجرح والتعديل (.)83 / 6
((( فتح الباري (.)412 / 1
((( النكت على مقدمة ابن الصالح (.)676 / 2
((( التنكيل (.)321 / 1
يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  19العدد 2

783

قول البخاري يف الراوي" :ال ُي َعرف صحيح حديثه من سقيمه"دراسة تحليلية نقدية ( )768 - 816
توضيح كالم العالمة المعلمي -رحمه هللا:-
فــي كالم المعلمــي أنــه ليــس مــن طــرق تمييــز صحيــح حديــث الــراوي مــن ســقيمه موافقتــه
للثقــات لثالثــة أســباب:
1 .قوله " :قد يسرق الحديث من الثقات ".
وقد عُرف جماعة من الرواة بسرقة الحديث ،ومن األمثلة عليهم:
•محمد بن جابر بن يسار اليمامي.
قــال ابــن ِحبَّــان فــي محمــد بــن جابــر" :كان أعمــى يلحــق فــي كتبــه مــا ليــس مــن حديثــه،
(((.
ويســرق مــا ذوكــر بــه فيحــدث بــه"
وقــال إســحق بــن عيســى" :ذاكــرت محمــد بــن جابــر ذات يــوم بحديــث شــريك عــن أبــي
(((.
إســحق ،فرأيتــه فــي كتابــه قــد ألحقــه بيــن الســطرين كتابًــا طريًّــا"
•يحيى بن عبد الحميد الحماني.
قــال عبــد هللا بــن عبدالرحمــن الســمرقندي " :قدمــت الكوفــة ،فنزلت بالقــرب من ابــن ْال ِح َّمانِي،
فذاكرتــه بأحاديــث ســمعتها بالبصــرة ،ومــن أحاديــث ســليمان بــن بــال ،وكان يســتغربها ،ويقــول:
مــا ســمعت هــذا مــن ســليمان ،ثــم أودعتــه كتبــي ،وختمــت عليهــا ،فلمــا رجعــت ،وجــدت الخواتيــم
قــد كســرت ،فقلــت :مــا شــأن هــذه الكتــب؟ قــال :مــا أدري ،وجــدت تلــك األحاديــث التــي ذاكرتــه
(((.
بهــا عــن ســليمان ،قــد أدخلهــا فــي مصنفاتــه ،فقلــت :ســمعت مــن ســليمان بــن بــال؟ قــال :نعــم"
ومن األمثلة على متابعة اتضح أنها مسروقة:
•حديــث أبــي كريــب ،عــن أبــي أســامة ،عــن بريــد بــن عبــد هللا بــن أبــي بــردة ،عــن جــده،
عــن أبيــه أبــي موســى .عــن النبــي ـ صلــى هللا عليــه وســلم ـ "المؤمــن يــأكل فــي معــي
واحــد والكافــر يــأكل فــي ســبعة أمعــا".

((( تهذيب التهذيب (.)81 / 7
((( المجروحين (.)74 / 1
((( سير أعالم النبالء (.)533 / 10
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قال الحافظ ابن رجب الحنبلي:
"وأمــا حديــث أبــي موســى هــذا؛ فخرجــه مســلم ،عــن أبــي كريــب ،وقــد اســتغربه غيــر واحــد
مــن هــذا الوجــه ،وذكــروا أن أبــا كريــب تفــرد بــه ،منهــم:
البخاري ،وأبو زرعة "

(((.

وقــال أيضــا " :وذكــر ألبــي زرعــة مــن رواه عــن أبــي أســامة غيــر أبــي كريــب ،فكأنــه أشــار
إلــى أنهــم أخــذوه منــه ،وحســين بــن األســود كان يتهــم بســرقة الحديــث ،وأبــو هشــام فيــه ضعــف
(((.
أيضًا"
ممــن روى هــذا الحديــث عــن أبــي أســامة غيــر أبــي كريــب :أبــو هشــام الرفاعــي والحســين
(((.
األســود
ولــم يعتــد البخــاري وأبــو زرعــة بهــذه المتابعــات ،وأشــار أبــو زرعــة إلــى أنهــم أخــذوه مــن
أبــي كريــب ،وأبــو هشــام هــو محمــد بــن يزيــد بــن محمــد بــن كثيــر العجلــي وصفــه غيــر واحــد
بســرقة الحديــث:
ـاريّ " :ســألت عثمــان بــن أبــي شــيبة أنــا وحــدي َعــن أبــي
قــال الحســين ْبــن إدريــس األَ ْنصـ ِ
هشــام الرفاعــي ،فقــال :ال تخبــر هــؤالء إنــه يســرق حديــث غيــره فيرويــه .قلــت :أعلــى وجــه
(((.
التدليــس أو علــي وجــه الكــذب؟ فقــال :كيــف يكــون تدلي ًســا وهــو يقــولَ :ح َّدثَنَــا! ! "
ـن ُم َح َّمــد ْبــن عَبــد َّ
َوقَــال أَبُــو ْال َعبَّــاس أَحْ َمــد ْبــن ُم َح َّمــد ْبــن َسـ ِعيد ْبــن عقــدةَ ،عـ ْ
للاِ الحضرمــي:
" قلــت لمحمــد ْبــن عَبــد هللا ْبــن نميــر :تحفــظ َعـ ْ
ـن ســفيان عــن إِ ْسـ َما ِعيل ْبــن أَبــي خالــد ،عــن َسـ ِعيد
ـن ابــن عبــاس فِــي قولــه –تعالــى( :-ثــاث ليــال ســويا) .قــال :مــن قــال هــذا؟ قلــت:
بــن جبيــرَ ،عـ ِ
َ
َح َّدثَنَــا يحيــى الحمانــي .قــالَ :ح َّدثنَــا زيــد ْبــن الحبــابَ ،عـ ْ
ـن ســفيان .قــال :ألقــه علــى أهــل الكوفــة
(((.
كلهــم وال تلقــه علــى أبــي هشــام فيســرقه! "
والحســين األســود هــو الحســين بــن علــي األســود العجلــي وصفــه ابــن عــدي بســرقة الحديــث

((( شرح علل الترمذي (.)646 / 2
((( شرح علل الترمذي (.)646 / 2
((( كما عند الترمذي في العلل الصغير (.)759 / 1
((( تهذيب الكمال (.)27 / 27
((( تهذيب الكمال (.)27 / 27
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قول البخاري يف الراوي" :ال ُي َعرف صحيح حديثه من سقيمه"دراسة تحليلية نقدية ( )768 - 816
فقــال :يســرق الحديــث ،وأحاديثــه ال يتابــع عليهــا.

(((

2 .قوله " :قد يلقن به وليس هو من حديثه ".
قد عُرف جماعة من الرواة بقبول التلقين:
ومن األمثلة على هؤالء:
•أبان بن أبي عيَّاش.
قــال َعفَّــان" :أول مــن أهلــك أبــان بــن أبــي عيَّــاش أبــو عوانــة؛ أنــه جمــع حديــث الحســن
(((.
عامتــه مــن البصــرة ،فجــاء بــه إلــى أبــان .قــال :فقــرأه عليــه"
وقال أبو عوانة" :ما بلغني عن الحسن إال أتيت به أبان بن أبي عيَّاش ،فقرأه عل ّي"

(((.

•هشام بن عمار.
قال أبو حاتم . .." :كان هشام بأخرة كانوا يلقنونه أشياء فيلقن" . ..

(((.

•حجاج بن نصير الفساطيطي.
قــال العجلــي" :حجــاج بــن نصيــر الفســاطيطي ،كان معروفًــا بالحديــث ،ولكنــه أفســده أهــل
(((.
الحديــث بالتلقيــن ،كان يلقــن ،وأدخــل فــي حديثــه مــا ليــس منــه ،فتُــرك"
• ُمجالد بن سعيد.
قــال يحيــى بــن ســعيد فــي مجالــد بــن ســعيد" :لــو شــئت أن يجعلهــا لــي مجالــد كلهــا عــن
(((.
الشــعبي ،عــن مســروق ،عــن عبــد هللا ،فعــل .قــال ابــن رجب" :يشــير إلــى أنــه كان يقبل التلقيــن"
سويد بن عبد العزيز.
• ُ
قــال ابــن أبــي حاتــم" :حدثنــي أبــي ،قــال :ســمعت دحي ًمــا ،وقيــل لــهُ :ســويد بــن عبــد العزيــز
((( تهذيب الكمال (.)393 / 6
((( العلل ومعرفة الرجال ( 537 / 2رقم .)3544
((( شرح علل الترمذي (.)390 / 1
((( العلل البن أبي حاتم (رقم .)1899
((( الثقات (.)270
((( شرح علل الترمذي (.)419 / 1
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ممــن إذا دفــع إليــه مــن غيــر حديثــه قــرأه علــى مــا فــي الكتــاب؟ فقــال :نعــم"

(((.

• ِرش ِدين بن سعد.
وقــال البخــاري" :رشــدين بــن ســعد أبــو الحجــاج المهــوي ،عــن عقيــل ويونــس .قــال قتيبــة:
(((.
كان ال يبالــي مــا دفــع إليــه فيقــرؤه"
•عبد العزيز بن أبان.
ُ
يعنــي ألبــي زرعــة :-عبــد العزيــز بــن أبــان؟ فقــال :ســمعت ابــن
"قلت
قال ْالبَرْ َذ ِعي:
(((.
نميــر يقــول :مــا مــات عبــد العزيــز حتــى قــرأ مــا ليــس مــن حديثــه"
ومن األمثلة على متابعة تبين أنها تلقين:
مــا راوه أبــو داود فقــال " :وقــرأت فــي كتــاب عبــد هللا بــن ســالم بحمــص ـ عنــد آل عمــرو بــن
الحــارث الحمصــي ـ :عــن الزبيــدي ،قــال :وأخبرنــي يحيــى بــن جابــر ،عــن جبيــر بــن نفيــر ،عــن
عبــد هللا بــن معاويــة الغاضــري ـ عــن غاضــرة قيــس ـ قــال :قــال النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم" :-
ثــاث مــن فعلهــن فقــد طَ ِعـ َم طَ ْعـ َم اإليمــان :مــن عبــد هللا وحــده وأنــه ال إلــه إال هللا ،وأعطــى زكاة
مالــه طيبــة بهــا نفســه رافــدة عليــه كل عــام ،وال يُعطــي الهَ َر َمــة ،وال الدرنــة ،وال المريضــة ،وال
(((.
الشــرط اللئيمــة ،ولكــن مــن وســط أموالكــم ،فــإن هللا لــم يســألكم خيــره ،ولــم يأمركــم بشــره "
وهــذا اإلســناد منقطــع ،فيحيــى بــن جابــر لــم يــدرك جبيــر بــن نفيــر ،وجــاءت روايــة أخــرى
متصلــة فيهــا ذكــر الواســطة بينهمــا وهــو" عبــد الرحمــن بــن جبيــر بــن نفيــر " .وهــذه الروايــة
جــاءت مــن طريقيــن:
الطريــق األول :إســحاق بــن إبراهيــم بــن العــاء ـ المعــروف بـــ " ابــن زبريــق " ،عــن عمــرو
بــن الحــارث ،عــن عبــد هللا بــن ســالم ،عــن محمــد بــن الوليــد الزبيــدي ،عــن يحيــى بــن جابــر
الطائــي ،أن عبــد الرحمــن بــن جبيــر بــن نفيــر حدثــه ،أن أبــاه حــدث ،أن عبــد هللا بــن معاويــة
(((.
الغاضــري حدثهــم ـ فذكــره
((( الجرح والتعديل (.)238 / 4
((( الضعفاء الصغير رقم (.)122
((( سؤاالت ْالبَرْ َذ ِعي (.)333 / 2
((( السنن (.)1582
((( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( )31 / 5وابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني ( )1062والفسوي في المعرفة
والتاريخ ( )269 / 1والبيهقي في السنن الكبرى (.)161 / 4
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وابــن زبريــق هــذا متكلــم فــي روايتــه عــن عمــرو بــن الحــارث ،قــال عنــه النســائي " :ليــس
(((.
بثقــة عــن عمــرو بــن الحــارث"
ورواية أبي داود مقدمة على روايته ألنها من كتاب عبد هللا بن سالم.
الطريق الثاني :أبي التقي عبد الحميد بن إبراهيم ،عن عبد هللا بن سالم ـ بمثله

(((.

وهذه المتابعة راجعت إلى رواية ابن زبريق.
فــإن األحاديــث التــي يرويهــا أبــو التقــي عــن عبــد هللا بــن ســالم ،إنمــا تلقنهــا مــن كتــاب ابــن
زبريــق:
قــال ابــن أبــي حاتــم" :ســمعت أبــي ذكــر لــي أبــو تقــي عبــد الحميــد بــن إبراهيــم ،فقــال :كان
فــي بعــض قــرى حمــص ،فلــم أخــرج إليــه ،وكان ذكــر أنــه ســمع كتــب عبــد هللا بــن ســالم عــن
الزبيــدي ،إال أنهــا ذهبــت كتبــه ،فقــال :ال أحفظهــا .فــأرادوا أن يعرضــوا عليــه ،فقــال :ال أحفــظ.
فلــم يزالــوا بــه حتــى الن ،ثــم قدمــت حمــص بعــد ذلــك بأكثــر مــن ثالثيــن ســنة ،فــإذا قــوم يــروون
عنــه هــذا الكتــاب ،وقالــوا :اعــرض عليــه كتــاب بــن ِزب ِْريــق .ولقنــوه ،فحدثهــم بهــذا ،وليــس هــذا
(((.
عنــدي بشــيء ،رجــل ال يحفــظ ،وليــس عنــده كتــب"
فتبين من هذا أن متابعة أبي التقي راجعة إلى رواية ابن زبريق ،فال متابعة

(((.

3 .قوله " :قد يسمعه من أقرانه فيتوهم أنه من أحاديثه ".
قد حصل هذا لجمع من المحدثين ،ومن األمثلة على هذا:
قــول الحســين بــن الحســن ْال َمــرْ َو ِزيّ :ســمعت عبــد الرحمــن بــن مهــدي يقــول :كنــت عنــد أبــي
َع َوانــة ،فحـ َّدث بحديــث عــن األعمــش ،فقلـ ُ
ـت :ليــس هــذا مــن حديثــك .قــال :بلــى .قلــت :بلــى! قــال:
يــا ســامة ،هــات ال ـ َّدرج .فأخرجــت ،فنظــر فيــه ،فــإذا ليــس الحديــث فيــه .فقــال :صدقــت يــا أبــا
(((.
ســعيد ،فمــن أيــن أُتيــت؟ قلــت :ذوكــرت بــه وأنــت شــاب ،ظننــت أنــك ســمعته
وألجــل هــذا كانــوا ال ينظــرون فــي كتــب غيرهــم ،حتــى ال يعلــق بقلوبهم شــيء منهــا فيتوهموا
((( تاريخ دمشق (.)109 / 8
((( أخرجه الطبراني في الصغير ( )334 / 1وابن قانع في معجم الصحابة (.)102 / 2
((( الجرح والتعديل (.)8 / 6
((( انظر اإلرشادات في تقوية االحاديث بالشواهد والمتابعات للشيخ طارق بن عوض هللا(ص .)444
((( الجامع ألخالق الراوي (.)1116
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أنــه مــن حديثهم:
قال عبد الرحمن بن مهدي" :نظرت في كتاب أبي عوانة ،وأنا أستغفر هللا"

(((.

وقــال الحســين بــن حريــث" :ســمعت وكي ًعــا يقــول :ال ينظــر رجــل فــي كتــاب لــم يســمعه ،ال
(((.
يأمــن أن يعلــق قلبــه منــه"

المبحث الثالث :جمع ودراسة للرواة الذين قال فيهم البخاري مقولته
لقد وجدت البخاري أطلق هذه العبارة على جملة من الرواة وهم:
(أيــوب بــن عتبــة اليمامــي ،زمعــة بــن صالــح المكــي اليمانــي ،محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن
أبــي ليلــى ،نجيــح بــن عبــد الرحمــن الســندي المدنــي ،قيــس بــن الربيــع ،خارجــة ْبــن مصعــب
الضبعــي).
وقــد بيــن البخــاري رحمــه حكمــه فيمــن قــال فيــه هــذه العبــارة فقــال " :وكل رجــل ال أعــرف
(((.
صحيــح حديثــه مــن ســقيمه ال أروي عنــه وال أكتــب حديثــه "
فحكــم هــؤالء عنــد البخــاري التــرك؛ ألنــه لــم يعــرف صحيــح حديثهــم مــن ســقيمه ،فهــل وافــق
البخــاري أحــد علــى تركهــم؟ وهــل كانــوا يصعــب تمييــز صحيــح حديثهــم مــن ســقيمه عنــد جميــع
األئمــة؟ حتــى نتحقــق مــن هــذا البــد أن نقــارن قــول البخــاري بأقوالــه األخــرى مــن جهــة ،وبأقــوال
غيــره مــن األئمــة مــن جهــة أخــرى ،وهــذه دراســة بهــذا:
1 .أيوب بن عتبة اليمامي ،أبو يحيى:
قــال البخــاري " :كان أيــوب ال يعــرف صحيــح حديثــه مــن ســقيمه فــا أحــدث عنــه ".
ووجــدت للبخــاري قـ ً
ـول آخــر فــي أيــوب يــدل علــى الضعــف الخفيــف فقــد قــال رحمــه هللا " :هــو
(((
عندهــم ليــن ".
(((

((( العلل ومعرفة الرجال ( 92 / 3رقم .)4329
((( الكفاية (ص .)352
((( ترتيب العلل الكبير (.)394 / 1
((( ترتيب العلل الكبير (.)35 / 1
((( سير أعالم النبالء (.)23 / 7
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أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه:
منهم من عبارته فيه تدل على الضعف الخفيف:
قــال ابــن المدينــي والجوزجانــي وابــن عمــار وعمــرو بــن علــي ومســلم" :ضعيــف" زاد
(((
عمــرو" :وكان ســيء الحفــظ وهــو مــن أهــل الصــدق".
وقال الفالس " :سيئ الحفظ "

(((.

ض ْعفِ ِه يكتب حديثه "
اإل ْن َكارَُ ،وهو َم َع َ
وقال ابن عدي " :أَ َحا ِديثُهُ فِي بَع ِ
ْضهَا ِ

(((.

و ُسئِ َل علي بن المديني عَن أَيُّوب بن عَتبة اليمامي؟ فقال" :عند أصحابنا ضعيفًا ".

(((

وقــال عبــد هللا بــن أحمــد :ســألت أبــي عــن أَيُّــوب بــن عتبــة؟ فقــالُ " :مضْ طَــرب الحديــث عــن
(((
يحيــى بــن أبــي كثيــر .فقلــت لَـهَُ :عــن غيــر يحيــى بــن أبــي كثيــر؟ قــال :هــو علــي حــال ".
وقال النسائي " :مضطرب الحديث ".

(((

ومنهم من عبارته فيه تدل على الضعف الشديد:
قال يعقوب بن سفيان " :ومحمد بن جابر وأيوب بن عتبة ضعيف ال يفرح بحديثهما".
وقال أبو داود " :منكر الحديث ".

(((

(((

وقال ابن الجنيد " :شبيه المتروك ".

(((

وقال ابن حبان " :كان يخطىء كثيرًا ويهم َش ِديدًا َحتَّى فحش ْال َخطَأ ".

(((1

((( تهذيب التهذيب (.)408 / 1
((( سير أعالم النبالء (.)22 / 7
((( الكامل في الضعفاء البن عدي (.)14 / 2
((( سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني (رقم .)170
((( العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد هللا ( 117 / 3ـ برقم )4491
((( الكامل في الضعفاء البن عدي (.)11 / 2
((( المعرفة والتاريخ ( ،)121 / 2تهذيب التهذيب (.)409 / 1
((( تهذيب التهذيب (.)409 / 1
((( تهذيب التهذيب (.)409 / 1
( ((1المجروحين (.)169 / 1
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واختلــف فيــه قــول ابــن معيــن فمــرة قــال " :ليــس بشــيء " (((.ومــرة قــال " :ليــس بالقــوي".
(((
ومــرة قــال " :ضعيــف ".
وقول الدارقطني أيضًا فمرة قال " :يترك " ،ومرة قال " :شيخ يعتبر به ".

(((

(((

ومــن هــذه األقــوال يتضــح أنــه متكلــم فيــه مــن جهــة حفظــه ،وقــد وقــع بســبب ذلــك فــي أوهــام
وأخطــاء ،لكــن هــل كان ممــن يصعــب تمييــز صحيــح حديثــه مــن ســقيمه؟
نص جمع من المحدثين على أنَّ أليوب كتب صحيحة:
قــال أبــو زرعــة " :قــال لــي ســليمان بــن داود بــن شــعبة اليمامــي :وقــع أيــوب بــن عتبــة إلــى
البصــرة ،وليــس معــه كتــب ،فحــدث مــن حفظــه ،وكان ال يحفــظ ،فأمــا حديــث اليمامــة مــا حــدث
بــه ثمــة فهــو مســتقيم.
وقــال ابــن أبــي حاتــم " :ســمعت أبــي يقــول :أيــوب بــن عتبــة فيــه ليــن ،قــدم بغــداد ،ولــم يكــن
معه كتبه ،فكان يحدث من حفظه على التوهم فيغلط ،وأما كتبه في األصل فهي صحيحة
عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر ،قــال لــي ســليمان بــن شــعبة هــذا الــكالم ،وكان عال ًمــا بأهــل اليمامــة.
(((.
وقــال :هــو أروى النــاس عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر ،وأصــح النــاس كتابًــا عنــه"
وقال أبو داود" :كان صحيح الكتاب ،تقادم موته"

(((.

وهــذا يعنــي أنــه يمكــن تمييــز صحيــح حديثــه مــن ســقيمه بالنظــر فــي كتبــه ،أو أخــذ مــا حــدث
بــه فــي اليمامــة ،ولعــل البخــاري رحمــه هللا لــم يتهيــأ لــه ذلــك.
2 .زمعة بن صالح المكي اليماني:
قــال البخــاري " :زمعــة بــن صالــح ذاهــب الحديــث ال يــدرى صحيــح حديثــه مــن ســقيمه ،ال
(((.
أروي عنــه ،وكل مــن كان مثــل هــذا فأنــا ال أروي عنــه "
((( الجرح والتعديل (.)253 / 2
((( الجرح والتعديل (.)253 / 2
((( تهذيب التهذيب (.)408 / 1
((( تهذيب التهذيب (.)409 / 1
((( الجرح والتعديل (.)253 / 2
((( ميزان االعتدال (.)461 / 1
((( ترتيب العلل الكبير (.)389 / 1
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البخاري أيضا " :يخالف في حديثه ،تركه بن مهدي أخيرًا ".
وقال
ِ

(((

وقــال الترمــذيَ " :ســأ َ ْل ُ
ت ُم َح َّم ـدًا َعـ ْ
ـح َوقَــا َل :هُ ـ َو
ض َّعــفَ َز ْم َع ـةَ ْبــنَ َ
ث فَ َ
ـن هَ ـ َذا ْال َح ِدي ـ ِ
صالِـ ٍ
ْــن َو ْهــ َرا َم ،ع ْ
ــطَ ،و َذ َكــ َر أَ َحا ِديثَــهُ ع ْ
ْــن
ث َكثِيــ ُر ْال َغلَ ِ
ُم ْن َكــ ُر ْال َح ِديــ ِ
َــن اب ِ
َــن ِع ْك ِر َمــةَ ،ع ِ
َــن َســلَ َمةَ ب ِ
سَ ،و َج َعــ َل يَتَ َعجَّــبُ ِم ْنــهُ .قَــا َل ُم َح َّمــ ٌدَ :و َل أَرْ ِوي َع ْنــهُ َشــ ْيئًا َو َمــا أَ َراهُ يَ ْكــ ِذبُ َولَ ِكنَّــهُ َكثِيــ ُر
َعبَّــا ٍ
(((
ــط ".
ْال َغلَ ِ
أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه:
قال أحمد بن حنبل(((وأبو حاتم((( وأبو داود((( " :ضعيف الحديث".
وقال أبو زرعة " :أما زمعة ،فأحاديثه عن الزهري كأنه يقول مناكير ".
ي مكي كثير الغلط عن ُّ
الزهر ّ
وقال النسائي " :ليس بالقو ّ
ي ".

(((

(((

وقال أبو زرعة " :مكي لين واهي الحديث ،حديثه عن الزهري كأنه يقول مناكير".

(((

وقــال ابــن حبــان " :كان رجـ ً
ـا صال ًحــا يهــم وال يعلــم ويخطــئ وال يفهــم َحتَّــى غلــب فِــي َح ِديثه
(((
ـن يحــدث َع ْنـهُ ثُـ َّم تَركه ".
ْال َمنَا ِكيــر الَّتِــي يَرْ ِويهَــا َعــن ْال َم َشــا ِهيرَ ،كانَ َع ْبــد الرَّحْ َمـ ِ
ومنهم من حسن الرأي فيه مع اعترافهم بضعفه وأوهامه:
قال ابن َع ِدي " :ورُبما يهم في بعض ما يرويه ،وأرجو أن حديثه صالح ال بأس به".

(((1

وقــال َع ْمــرو ْبــن علــي الفــاس " :زمعــة ْبــن صالــح فيــه ضعــف فــي الحديــث ،وقــد روى
عنــه عَبــد الرحمــن وســفيان الثَّــوْ ريّ ،ومــا ســمعت يَحْ يــى ذكــره قــط ،وشــيوخ مــن البصرييــن قــد
((( الضعفاء الكبير للعقيلي ( ،)94 / 2التاريخ الكبير (.)451 / 3
((( ترتيب العلل الكبير ()158 / 1
((( العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد هللا ( 530 / 2ـ برقم )3505
((( الجرح والتعديل (.)624 / 3
((( تهذيب التهذيب (.)339 / 3
((( الضعفاء ألبي زرعة الرازي (.)759 / 2
((( الضعفاء والمتروكون (.)220
((( الجرح والتعديل (.)624 / 3
((( المجروحين (.)312 / 1
( ((1الكامل في الضعفاء (.)202 / 4
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رووا عــن زمعــة مثــل عَبــد الرحمــن ،وأَبُــو داود وبشــر ْبــن الســري ،وأَبُــو عامــرَ ،وهــو جائــز
(((
الحديــث مــع الضعــف الــذي فيــه ".
وقال الجوزجاني " متماسك ".

(((

واختلــف فيــه قــول ابــن معيــن فمــرة قــال " :ضعيــف الحديــث "((( .ومــرة قــال " :لــم يكــن
زمعــة بالقــويّ ،وهــو أَصلــح حديثًــا مــن صالــح بــن أَبــي األَخضــر"((( .ومــرة قــال " :أنــه صويلــح
(((.
الحديــث"
ضــا فمــرة قــال " :فــي قلبــي منــه شــيء .وقــال فــي موضــع آخــر :أنــا
وقــول ابــن خزيمــة أي ً
(((
بــريء مــن عهدتــه ".
ومــن هــذه األقــوال يتضــح أن زعمــة متكلــم فيــه مــن جهــة حفظــه ،وقــد وقــع بســبب ذلــك
فــي أوهــام وأخطــاء ،وقــد نــص جمــع علــى كثــرة أخطائــه ،ومنهــم مــن تركــه كعبــد الرحمــن بــن
مهــدي.
ولم أجد – حسب بحثي فــي أقــوال األئمــة مــا يــدل علــى إمكانيــة تمييــز صحيــح
حديثــه مــن ســقيمه.
3 .محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى:
قــال البخــاري " :محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى صــدوق إال أنــه ال يــدرى صحيــح
ًّ (((.
حديثــه مــن ســقيمه .وض ّعــف حديثــه ج ـدا"
أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه:
لــم أجــد مــن وثقــه – حســب بحثــي إال العجلــي فقــال مــرة " :صــدوق ،ثقــة"((( .وقــال فــي
((( الكامل في الضعفاء (.)197 / 4
((( أحوال الرجال (.)255
((( من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال (.)62
((( الضعفاء الكبير للعقيلي (.)94 / 2
((( الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي (.)197 / 4
((( تهذيب التهذيب (.)339 / 3
((( ترتيب العلل الكبير (.)391 / 1
((( الثقات (.)1476
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أخــرى " :وكان ابــن أبــي ليلــى صدوقًــا جائــز الحديــث "

(((.

وأكثرهم تدل عبارتهم على الضعف الخفيف:
قــال أحمــد بــن حنبــل " :كان يحيــى بــن ســعيد يضعفــه " (((.وقــال أيضــا " :مضطــرب
(((
الحديــث" (((.وقــال مــرة " :كان ســيء الحفــظ ".
وقال يعقوب بن سفيان " :ثقة عدل في حديثه بعض المقال ،لين الحديث عندهم ".
وقال النسائي " :ليس بالقو ّ
ي في الحديث".

(((

وقال أبو زرعة " :صالح ليس بأقوى ما يكون".

(((

وقال يحيى بن معين :ابن أَبي ليلى ضعيف في روايته.
وقال مرة " :ليس بذاك ".

(((

(((

(((

ومنهم من عبارته فيه تدل على الضعف الشديد ،ومنهم من تركه:
قال شعبة " :ما رأيت أحدًا أسوأ حفظًا من ابن أبي ليلى ".

(((1

ــيء علــى
وقــال ابــن حبــانَ " :كانَ َر ِديء ْال ِح ْفــظ كثيــر ْال َوهــم فَاحــش ْال َخطَــأ يــروي ال َّش ْ
التَّ َوهُّــمَ ،ويحــدث علــى الحســبان فَكثــر ْال َمنَا ِكيــر فِــي ِر َوايَتــه فَاسْــتح َّ
ق التّــرْ ك تَركــه أَحْ مــد بــن
(((1
حنبــل َويحيــى بــن م ِعيــن ".
((( الثقات (.)1476
((( تهذيب التهذيب (.)302 / 9
((( العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد هللا ( 411 / 1ـ برقم .)862
((( الجرح والتعديل (.)322 / 7
((( المعرفة والتاريخ (.)380 / 3
((( الضعفاء والمتروكون (.)525
((( الجرح والتعديل (.)323 / 7
((( الضعفاء الكبير للعقيلي (.)99 / 4
((( الجرح والتعديل (.)323 / 7
( ((1الجرح والتعديل ( ،)152 / 1الضعفاء الكبير للعقيلي ()98 / 4
( ((1المجروحين (.)244 / 2
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وقال يحيى بن يعلى " :أَمرنا زائدة ْ
أن نترك حديث ابن أبي ليلى ".

(((

وقــال يحيــى بــن معيــن " :كان يحيــى بــن ســعيد ال يحــدث عـ ْ
ـن محمــد بــن عبــد الرَّحمــن بــن
(((
أبــي ليلــى ،مــا روى عــن عطــاء".
وقال إِبراهيم " :وكان أَحمد بن حنبل ال يح ّدث عن ابن أَبي ليلى ".

(((

وابن أبي ليلى ممن تغير حفظه بسبب االنشغال بالقضاء:
قــال ابــن أبــي حاتــم" :ســألت أبــي عــن ابــن أبــي ليلــى فقــال" :محلــه الصــدق ،كان ســيئ
الحفــظ ،شــغل بالقضــاء فســاء حفظــه ،ال يتهــم بشــيء مــن الكــذب ،إنمــا ينكــر عليــه كثــرة الخطــأ،
(((.
يكتــب حديثــه ،وال يحتــج بــه ،وابــن أبــي ليلــى وحجــاج بــن أَرْ طَــاة مــا أقربهمــا! "
ومــن هــذه األقــوال يتضــح أنــه متكلــم فيــه بســبب حفظــه وكثــرت أخطائــه ،ولــم أجــد فــي
نصوصهــم مــا يفيــد تمييــز صحيــح حديثــه مــن ســقيمه ،وقــد تركــه جمــع مــن النقــاد كزائــدة بــن
قدامــة ويحيــى بــن ســعيد القطــان وأحمــد بــن حنبــل ويحيــى بــن معيــن.
4 .نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني ،أبو معشر ،مولى بني هاشم.
قال البخاري " :وأبو معشر المديني ن َِجيح مولى بني هاشم ضعيف ،ال أروي عنه شيئًا وال
(((.
أكتب حديثه ،وكل رجل ال أعرف صحيح حديثه من سقيمه ال أروي عنه وال أكتب حديثه "
وقال البخاري أيضا " :يخالف في حديثه ".
وقال البخاري أيضا " :منكر الحديث ".

(((

(((

ومنكــر الحديــث عنــد اإلمــام البخــاري تعنــي أنــه ال تحــل الروايــة عنــه كمــا صــرح نفســه
(((.
بذلــك
((( الضعفاء الكبير للعقيلي (.)98 / 4
((( الضعفاء الكبير للعقيلي ()99 / 4
((( الضعفاء الكبير للعقيلي (.)99 / 4
((( الجرح والتعديل (.)323 / 7
((( ترتيب العلل الكبير (.)394 / 1
((( التاريخ األوسط (.)205 / 2
((( التاريخ الكبير (.)114 / 8
((( ميزان االعتدال (.)6 / 1
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أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه:
قال النسائي((( وابن سعد((( " :ضعيف ".
وقال عبد الرحمن بن مهدي " :كان أبو معشر تعرف وتنكر ".

(((

وقــال أبــو بكــر ْ
األثــرم " :قلــت ألبــي عبــد هللا :أبــو معشــر المدنــي ،يكتــب حديثــه؟ فقــال:
(((
عنــدي حديثــه مضطــرب ال يُقيــم اإلســناد ،ولكــن أكتــب حديثــه أعتبــر بــه ".
وقــال ابــن أبــي حاتــم " :ســألت أبــي عــن أبــي معشــر ،فقــال :كنــت أهــاب حديــث أبــي معشــر،
(((.
حتــى رأيــت أحمــد بــن حنبــل يحــدث عــن رجــل عنــه أحاديــث ،فتوســعت بعــد فــي كتابــة حديثــه"
وقال أبو حاتم " :ليس بقوي في الحديث ".

(((

وقــال ابــن أبــي حاتــم" :ســئل أبــي وأبــو زرعــة عــن أبــي معشــر المدينــي؟ فقــاال :صــدوق.
(((
وقــال أبــو زرعــة" :هــو صــدوق فــي الحديــث وليــس بالقــوي".
وقــال ابــن عــدي " :وأَبُــو َم ْع َشــر هــذا لَ ـهُ مــن الحديــث غيــر مــا ذكــرت ،وقــد حــدث َع ْن ـهُ
(((
الثَّــوْ ر ّ
ي وهشــيم والليــث ْبــن ســعد وغيرهــم مــن الثقــاتَ ،وهــو مــع ضعفــه يكتــب حديثــه ".
ومنهم من عبارته فيه تدل على الضعف الشديد:
قــال عمــرو بــن علــي " :كان يحيــى ال يحــدث عــن أبــي معشــر المدنــي ،ويســتضعفه جــدا،
(((
ويضحــك إذا ذكــره ،وكان عبــد الرحمــن يحــدث عنــه ،ثــم تركــه ".
وقال ابن حبان " :كان ِم َّمن ْ
آخره عمرهَ ،وبَقِي قبل أَن يَ ُموت سنتَيْن فِي تغير َش ِديد َل
اختَلَط فِي ِ

((( الضعفاء والمتروكون (.)590
((( الطبقات الكبرى (.)418 / 5
((( الجرح والتعديل (.)494 / 8
((( تاريخ بغداد (.)591 / 15
((( الجرح والتعديل (.)2263 / 8
((( الجرح والتعديل (.)494 / 8
((( الضعفاء ألبي زرعة الرازي (.)669 / 3
((( الكامل في ضعفاء الرجال (.)321 / 8
((( الكامل البن عدي (.)312 / 8
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ي ْد ِري َما يحدث بِ ِه فَكثر ْال َمنَا ِكير فِي ِر َوايَته من قبل ْ
اختِ َلطه فَبَطل ِالحْ تِ َجاج بِ ِه ".

(((

وقــال محمــد بــن بــكار " :قــد كان أبــو معشــر تغيَّـ َر قبــل أن يمــوت بســنتين تغيُّـرًا شــديدًا حتــى
(((
إنــه كان يخــرج منــه الريــح وال يشــعر بهــا ".
واختلف فيه قول ابن معين فمرة قال " :ليس بقوي في الحديث".

(((

ومــرة قــال " :أبــو معشــر الســندي :ليــس بشــيء ،أبــو معشــر ريــح" (((.وقــال مــرة " :أبــو
(((
معشــر ليــس حديثــه بشــي ٍء ".
ولعــل هــذا االختــاف قصــد بــه ابــن معيــن حالــة دون حالــة ،فإنــه قــد ورد عنــه تفصيــل فــي
أبــي معشــر كمــا ســيأتي.
ومنهم من فصل في حاله:
قــال ابــن أبــي شــيبة " :ســألت ابــن المدينــي عــن أبــي معشــر ،فقــال :ذاك شــيخ ضعيــف .ثــم
قــال :كان يحــدث عــن محمــد بــن قيــس ،وعــن محمــد بــن كعــب بأحاديــث صالحــة .وكان يحــدث
(((
عــن المقبــري ،ونافــع بأحاديــث منكــرة ".
وقــال ابــن معيــن " :ضعيــف يكتــب مــن حديثــه الرقــاق ،وكان رجـ ً
ـا أميًّــا يتقــى إذ يــروى مــن
(((
حديثــه المســند ".
وقــال يحيــى بــن معيــن " :يكتــب حديثــه ممــا روى عــن محمــد بــن قيــس وعــن محمــد بــن
كعــب القرظــي وعــن مشــايخه ،وأمــا مــا روى عــن المقبــري ،وعــن نافــع ،وهشــام ،فهــو فيــه
(((.
ضعيــف ،فــا يكتــب "

((( المجروحين (.)60 / 3
((( سير أعالم النبالء (.)102 / 7
((( الجرح والتعديل (.)494 / 8
((( تاريخ ابن أبي خيثمة (.)350 / 2
((( تاريخ ابن أبي خيثمة (.)350 / 2
((( ميزان االعتدال (.)246 / 4
((( الكامل في الضعفاء (.)311 / 8
((( شرح علل الترمذي ،البن رجب الحنبلي (ص .)359
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ـن قيــس
وقــال عمــرو بــن علــي الفــاس " :وأَبُــو معشــر ضعيــف ،مــا روى عــن ُم َح َّم ـ ِد ْبـ ِ
ومحمــد بــن كعــب ومشــايخه فهــو صالــح ،ومــا روى عــن المقبــري ،وهشــام بــن عــروة ،ونافــع،
(((
وابــن المنكــدر رديئــة ال تكتــب ".
وقــال ابــن أبــي حاتــم " :ســمعت أبــي وذكــر مغــازي أبــي معشــر فقــال :كان أحمــد بــن حنبــل
(((
يرضــاه ،ويقــول :كان بصيـرًا بالمغــازي".
وقــال أحمــد " :يكتــب مــن حديــث أبــي َم ْع َشــر أحاديثــه عــن ُم َحمــد ْبــن َك ْعــب القرظــي فِــي
(((
التفســير".
ويتضح من أقوال هؤالء األئمة أنه يمكن تمييز صحيح حديثه من سقيمه،
فمــا رواه عــن محمــد بــن قيــس ومحمــد بــن كعــب فهــو صالــح ،وكــذا أحاديــث الرقــاق
والتفســير والمغــازي.
وأمــا مــا روى عــن المقبــري ،وعــن نافــع ،وهشــام بــن عــروة ،ومحمــد بــن المنكــدر فهــو فيــه
ضعيــف ،فــا يكتــب.
5 .قيس بن الربيع األسدي الكوفي.
قــال البخــاري " :وأبــو معشــر المدينــي ن َِجيــح مولــى بنــي هاشــم ضعيــف ،ال أروي عنــه شــيئًا
وال أكتــب حديثــه ،وكل رجــل ال أعــرف صحيــح حديثــه مــن ســقيمه ال أروي عنــه وال أكتــب
(((.
حديثــه ،وال أكتــب حديــث قيــس بــن الربيــع "
أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه:
منهم من أثنى عليه:
قال شعبة " :ارتحلوا إلي قيس قبل أن يموت ".

(((

((( تاريخ بغداد (.)591 / 15
((( الجرح والتعديل (.)494 / 8
((( الكامل في الضعفاء البن عدي (.)312 / 8
((( ترتيب العلل الكبير (.)394 / 1
((( الجرح والتعديل (.)96 / 7
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وقال أبو نعيم " :سمعت سفيان إذا ذكر قيس بن الربيع أثنى عليه ".

(((

وقــال شــعبة " :مــن يعذرنــي مــن يحيــى هــذا االحــول يعنــي يحيــى بــن ســعيد القطــان ال
(((
يرضــى قيــس بــن الربيــع ".
قال ابن عدي " :وعامة رواياته مستقيمة ،والقول ما قال شعبة ،وأنه ال بأس به"

(((.

ومنهم من عبارته فيه تدل على الضعف الخفيف:
قال أحمد " :سمعت وكيع بن الجراح يقول :حدثنا قيس بن الربيع وهللا المستعان".

(((

وقــال أبــو حاتــم " :عهــدي بــه وال ينشــط النــاس فــي الروايــة عنــه ،وأمــا اآلن فــأراه أحلــى،
(((
ومحلــه الصــدق ،وليــس بقــوي ،يكتــب حديثــه وال يحتــج بــه ".
وقال أبو زرعة " :فيه لين ".

(((

وقال على بن المديني " :كان وكيع يضعفه ".

(((

ومنهم من عبارته فيه تدل على الضعف الشديد ،ومنهم من تركه:
قال ابن معين " :ليس بشيء ".

(((

وقال مرة أخرى " :هو ضعيف الحديث ال يساوي شيئًا ".

(((

وقــال محمــد بــن المثنــى " :كان ُشــ ْعبَة وســفيان يحدثــان عــن قيــس ،وكان يحيــى وعبــد
(((1
الرحمــن ال يحدثــان عنــه ،وكان عبــد الرحمــن حــدث عنــه ثــم أمســك ".
((( الجرح والتعديل (.)97 / 7
((( الجرح والتعديل (.)96 / 7
((( ميزان االعتدال (.)396 / 3
((( الجرح والتعديل (.)96 / 7
((( الجرح والتعديل (.)98 / 7
((( الجرح والتعديل (.)98 / 7
((( التاريخ الكبير (.)156 / 7
((( سؤاالت اآلجري ألبي داود (.)54
((( الجرح والتعديل (.)98 / 7
( ((1الكامل البن عدي (.)157 / 7
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وقال النسائي " :متروك "

(((.

وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم

(((.

وقد بين اإلمام أحمد أن سبب تركه هو كثرة خطئه:
قــال أبــو طالــب " :قلــت ،يعنــي ألحمــد بــن حنبــل :قيــس لــم تــرك النــاس حديثــه؟ قــال :كان
(((
يتشــيع ،وكان كثيــر الخطــأ فــي الحديــث ".
وسبب سوء حفظه هو توليه القضاء:
قــال أبــو الحســن بــن القطــان فيــه" :هــو ضعيــف عندهــم ،كابــن أبــي ليلــى ،وشــريك .اعتــراه
(((.
مــن ســوء الحفــظ لمــا ولــي القضــاء مــا اعتراهمــا"
وقال محمد بن عبيد :ما زال أمره مستقي ًما حتى استقضي ،فقتل رجال"

(((.

وكان يقبل التلقين أيضا:
قــال َعفَّــان بــن مســلم " :كنــت أســمع النَّــاس يذك ـرُونَ قي ًســا فَلــم أدر مــا علتــه ،فَلَ َّمــا قدمنَــا
ص ْيــن .فَيَقُــول :رجــل
ص ْيــن فَيَقُــولُ :ح َ
ْال ُكوفَــة أتينــاه فَ َجلَ ْسـنَا إِلَ ْيـ ِه فَجعــل ابْنــه يلقنــه َويَقُــول لَـهُُ :ح َ
(((
آخــر ومغيــرة .فَيَقُــول :ومغيــرة فَيَقُــول آخــر والشــيباني فَيَقُــول :والشــيباني أخبرنَــا َم ْك ُحــو ٌل ".
وقــال ابــن حبــان " :فــكل مــن مدحــه مــن أَئِ َّمتنَــا وحــث َعلَ ْيـ ِه َكانَ َذلِــك ِم ْنهُــم لمــا نظـرُوا إِلَــى
ْالَ ْشـيَاء المســتقيمة الَّتِــي حــدث بهــا عــن ســماعه ،وكل مــن وهــاه ِم ْنهُــم فَـ َكانَ َذلِــك لمــا عل ُمــوا ِم َّمــا
(((
فِــي َح ِديثــه مــن ْال َمنَا ِكيــر الَّتِــي أَدخــل َعلَ ْيـ ِه ابْنــه َوغَيــره ".

((( ميزان االعتدال (.)393 / 3
((( تهذيب التهذيب (.)395 / 8
((( الكامل البن عدي (.)157 / 7
((( ميزان االعتدال (.)479 / 5
((( ميزان االعتدال (.)479 / 5
((( المجروحين (.)219 / 2
((( المجروحين (.)218 / 2
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وقد ِعيب على قيس بن الربيع استثباته ممن لم يكن ً
أهل لالستثبات.
قــال ابــن محــرز :وســمعت ابــن نميــر يقــول :قــال أبــو نعيــم :كان قيــس إذا أراد أن يحــدث
(((
فشــك فــي الحديــث قــال :مــن حدثنــاه يــا هــاه؟ قــال :ومــا يغنــي عنــه أهلــه فــي الحديــث؟ !
وقد كانت له كتب ،لكنه م َّكن ابنه منها فتصرف فيها:
قــال جعفــر بــن أبــان " :ســألت ابــن نميــر عــن قيــس بــن الربيــع ،فقــال " :إن النــاس قــد اختلفــوا
فــي أمــره ،وكان لــه ابــن ،فــكان هــو آفتــه ،نظــر أصحــاب الحديــث فــي كتبــه ،فأنكــروا حديثــه،
(((.
وظنــوا أن ابنــه غيَّرهــا"
وقــال ابــن ِحبَّــان " :قــد ســيرت أخبــار قيــس بــن الربيــع مــن روايــة القدمــاء والمتأخريــن،
وتتبعتهــا فرأيتــه صدوقًــا مأمونًــا حيــث كان شــابا ،فلمــا كبــر ســاء حفظــه ،وامتحــن بابــن ســوء،
فــكان يدخــل عليــه الحديــث ،فيجيــب فيــه ثقــة منــه بابنــه ،فلمــا غالــب المناكيــر علــى صحيــح
(((.
حديثــه ،ولــم يتميــز ،اســتحق مجانبتــه عنــد االحتجــاج"
وذكــر الســاجي أن أحمــد بــن حنبــل قــال " :كان لــه ابــن يأخــذ حديــث مســعر وســفيان
(((.
والمتقدميــن ،فيدخلهــا فــي حديــث أبيــه وهــو ال يعلــم"
وقــال أبــو داود " :أُتِــي قيــسٌ مــن قبــل ابنــه؛ كان ابنــه يأخــذ حديــث النــاس فيدخلهــا فــي فــرج
(((.
كتــاب قيــس ،وال يعــرف الشــيخ ذلــك"
وقــال عبــدهللا بــن علــي بــن المدينــي" :ســألت أبــي عنــه فضعفــه جــدا" ،قــال" :وســمعت أبــي
يقــول :حدثنــي إبراهيــم بــن عبدالرحمــن بــن مهــدي ،عــن أبيــه أن قيــس بــن الربيــع وضعــوا فــي
كتابــه عــن أبــي هاشــم الرمانــي حديــث أبــي هاشــم إســماعيل بــن كثيــر بــن عاصــم بــن لقيــط فــي
الوضــوء ،فحــدث بــه ،فقيــل لــه :مــن أبــو هاشــم؟ قــال :صاحــب الرمــان .قــال أبــي :وهــذا الحديــث
لــم يــروه صاحــب الرمــان ،ولــم يســمع قيــس مــن إســماعيل بــن كثيــر شــيئا ،وإنمــا أهلكــه ابــن لــه
(((.
قلــب عليــه أشــياء مــن حديثــه"
((( معرفة الرجال (227 / 2

رقم .)783

((( المجروحين (.)219 / 2
((( المجروحين (.)218 / 2
((( ميزان االعتدال (.)479 / 5
((( التاريخ األوسط (.)172 / 2
((( تهذيب التهذيب (.)529 / 6
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ويشكل على هذا ثناء يعقوب بن شيبة على كتبه:
قــال يعقــوب بــن شــيبة" :هــو عنــد جميــع أصحابنــا صــدوق ،وكتابــه صالــح .ثــم قــال :وهــو
(((.
رديء الحفــظ جــدا ،كثيــر الخطــأ"
ولعل أصوله كانت صالحة ،ثم عبث فيها بعد ذلك .وهللا أعلم.
قال العجلي " :ويقال :إن ابنه أفسد عليه كتبه بآخرة ،فترك الناس حديثه"

(((.

وبهــذا يتضــح أنــه متكلــم فيــه مــن جهــة ســوء حفظــه وكثــرة أخطائــه ،ومنهــم مــن تركــه بســبب
ضــا
ضــا ال يمكــن معرفــة صحيــح حديثــه مــن ســقيمه فهــو يقبــل التلقيــن ،وأصولــه أي ً
ذلــك ،وهــو أي ً
أفســدها ابنــه عليــه.
6 .خارجة ْبن مصعب الضبعي أَبُو الحجاج الخراساني.
قــال البخــاري " :تركــه وكيــع ،وكان يدلــس عــن غيــاث بــن إِ ْب َرا ِهيــم ،وال يعــرف صحيــح
(((
حديثــه مــن غيــره ".
أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه:
منهم من عبارته فيه تدل على الضعف الخفيف:
قال علي بن المديني(((والدراقطني((( " :ضعيف ".
وقــال ابــن عــدي " :هــو ممــن يكتــب حديثــه ،وعنــدي أنــه إذا خالــف فــي اإلســناد أو فــي المتــن
فإنــه يغلــط ،والَ يتعمــدَ ،وإذا روى حديثًــا منك ـرًا فيكــون البــاء ممــن رواه عنــه فيكــون ضعيفــا،
(((
وليــس هــو ممــن يتعمــد الكــذب ".

((( الثقات (.)1395
((( سير أعالم النبالء (.)42 / 8
((( التاريخ الكبير ( 205 / 3ـ رقم .)702
((( سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني (.)39
((( سؤاالت السلمي للدارقطني (.)124
((( الكامل البن عدي (.)494 / 3
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وقــال أبــو حاتــم " :خارجــة بــن مصعــب مضطــرب الحديــث ليــس بقــوي .يكتــب حديثــه وال
(((
يحتــج بــه مثــل مســلم بــن خالــد الزنجــي ،لــم يكــن محلــه محــل الكــذب ".
ومنهم من عبارته فيه تدل على الضعف الشديد ،ومنهم من تركه:
قال ابن معين " :ليس بثقة " (((.وقال مرة " :ليس بشيء ".
وقال مرة " :كذاب ".

(((

(((

َار َجة بْن ُمصعب َش ْيئًا ".
وقال عبد هللا بن أحمد " :نهاني أَن أكتب عَن خ ِ
وقال ابن سعد " :اتقى الناس حديثه ،فتركوه ".
وقال النسائي " :متروك ".

(((

(((

(((

وقــال ابــن حبــانَ " :كانَ يُدَلــس َعــن غيــاث ْبــن إِ ْب َرا ِهيــم َوغَيــره ،ويــروي َمــا ســمع ِم ْنهُــم ِم َّمــا
وضعــوه َعلَــى الثِّقَــات َعــن الثِّقَــات الَّ ِذيــنَ َرآهُ ـ ْم ،فَمــن هُنَــا َوقــع فِــي َح ِديثــه الموضوعــات َعــن
(((
ـر ِه ".
ْالَ ْثبَــات َل يحــل ِالحْ تِ َجــاج بِ َخبَـ ِ
وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم.
وقال يعقوب بن شيبة " :ترك بن المبارك حديثه ".

(((

(((1

وقــال البرذعــي " :قلــت :خارجــة بــن مصعــب؟ قــال :منكــر الحديــث ،يحــدث بكــذا ويحــدث
(.((1
بكــذا فجعل يعــدد"
((( الجرح والتعديل (.)376 / 3
((( من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال (.)11
((( تاريخ ابن معين برواية الدوري(.)1118
((( ميزان االعتدال (.)625 / 1
((( العلل ومعرفة الرجال (.)2409
((( الطبقات الكبرى (.)371 / 7
((( الضعفاء والمتروكون (.)174
((( المجروحين (.)288 / 1
((( تهذيب التهذيب (.)77 / 3
( ((1تهذيب التهذيب (.)77 / 3
( ((1الضعفاء ألبي زرعة (.)470 / 2
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وقد كان خارجة ممن يقبل التلقين:
قــال الحســين بــن محمــد " :قــال لــي أبــو معمــر إســماعيل بــن إبراهيــم بــن معمــر الهذلــي:
تــدري لــم تــرك حديــث خارجــة؟ قلــت :لمــكان رأيــه ،أو كمــا قلــت .قــال :ال ،ولكــن أصحــاب الــرأي
عمــدوا إلــى مســائل مــن مســائل أبــي حنيفــة فجعلــوا لهــا أســانيد عــن يزيــد بــن أبــي زيــاد ،عــن
(((
مجاهــد ،عــن ابــن عبــاس ،فوضعوهــا فــي كتبــه فــكان يح ـ ّدث بهــا ".
وقد أودع خارجة بن مصعب كتبه عند غياث بن إبراهيم فأفسدها عليه:
قــال أبــو داود فــي خارجــة بــن مصعــب الضبعــي" :أودع كتبــه عنــد غيــاث بــن إبراهيــم،
(((.
فأفســدها عليــه"
ومــن هــذه األقــوال يتضــح أنــه متكلــم فيــه مــن جهــة حفظــه وأخطائــه ،وأكثرهــم تركــه بســبب
ضــا
هــذا ،وال ســبيل لتمييــز صحيــح حديثــه مــن ســقيمه؛ فإنــه كان ممــن يقبــل التلقيــن ،وكتبــه أي ً
أفســدت عليــه.
وبعد هذه الدراسة اتضحت لي األمور التالية:
َّ 1.
أن كل هــؤالء الــرواة متكلــم فيهــم مــن قبــل حفظهــم ،وأن حالهــم يــدور بيــن الضعــف
الشــديد أو الخفيــف ،وأن أكثرهــم شــديدو الضعــف.
َّ 2.
أن البخــاري رحمــه هللا لــم يتفــرد بقولــه" :ال يعــرف صحيــح حديثــه مــن ســقيمه" بــل
تابعــه كثيــر مــن األئمــة علــى ذلــكَّ ،
وأن جلهــم ال يمكــن تمييــز صحيــح حديثهــم مــن
ســقيمه كمــا ذكــر البخــاري ،ومنهــم مــن أمكــن تمييــز صحيــح مــن ســقيمه كأن يكــون
لــه كتــاب صحيــح أو ضعفــه فــي حــال دون حــال لكــن لعــل البخــاري لــم يتهيــأ لــه ذلــك.
َّ 3.
أن قــول البخــاري " :ال أروي عنــه " يقصــد بواســطة أو بــا واســطة ،فقــد أدرك البخاري
رحمــه هللا نجيــح بــن عبــد الرحمــن فقــط ولــم يــدرك الباقي.
قــال المعلمــي بعــد ذكــره لــكالم البخــاري فــي ابــن أبــي ليلــى " :والبخــاري لــم يــدرك ابــن أبــي
ليلــى ،فقولــه "ال أروي عنــه" أي بواســطة ،وقولــه "وكل مــن كان مثــل هــذا فــا أروي عنــه شــيئًا"
(((.
يتنــاول الروايــة بواســطة وبال واســطة"

((( تهذيب الكمال (.)478 / 6
((( تهذيب التهذيب (.)496 / 2
((( التنكيل (.)320 / 1
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أن قــول البخــاري " :وكل مــن كان مثــل هــذا فأنــا ال أروي عنــه"((( .يعنــي أنــه يتــرك كل
مــن لــم يســتطع تمييــز صحيــح حديثــه مــن ســقيمه ،فهــل يــروي البخــاري عمــن اســتطاع
تمييــز صحيــح حديثــه مــن ســقيمه حتــى لــو كثــرت أخطــاؤه أو غلبــت علــى الصــواب؟
ذكــر ابــن رجــب رحمــه هللا أن مذهــب البخــاري تــرك الــراوي الــذي كثــرت أخطــاؤه وإن لــم
تغلــب علــى الصــواب:
قــال ابــن رجــب " :اعلــم أن الــرواة أقســام :فمنهــم مــن يتهــم بالكــذب ،ومنهــم مــن غلــب علــى
حديثــه المناكيــر ،لغفلتــه وســوء حفظــه ،وقــد ســبق ذكــر هذيــن القســمين ،وحكــم الروايــة عنهمــا.
وقســم ثالــث :أهــل صــدق وحفــظ ،وينــدر الخطــأ والوهــم فــي حديثهــم ،أو يقــل وهــؤالء هــم
الثقــات المتفــق علــى االحتجــاج (بهــم).
ضــا أهــل صــدق وحفــظ ،ولكــن يقــع الوهــم فــي حديثهــم كثيــرا .لكــن ليــس
وقســم رابــع :هــم أي ً
هــو الغالــب عليهــم .وهــذا هــو القســم الــذي ذكــره الترمــذي ههنــا.
وذكر عن يحيى بن سعيد أنه ترك حديث هذه الطبقة.
ثم قال :وإلى طريقة يحيى بن سعيد يميل علي بن المديني (وصاحبه) .البخاري"

(((.

والــذي يظهــر لــي أن اإلمــام البخــاري يســتخدم هــذه القاعــدة مــع مــن كثــرت أخطــاؤه أو
غلبــت علــى الصــواب ،ويــدل علــى هــذا أمــور:
1.اعتــراف ابــن رجــب نفســه أن البخــاري قــد أخــرج لمــن كثــرت أوهامــه ،وأنــه قــد
اعتــرض عليــه فــي بعــض الــرواة:
قــال ابــن رجــب " :وأمــا البخــاري فشــرطه أشــد مــن ذلــك ،وهــو أنــه ال يخــرج إال للثقــة
(((.
الضابــط ،ولمــن نــدر وهمــه .وإن كان قــد اعتــرض عليــه فــي بعــض مــن خــرج عنــه"
وقــال فــي أبــي بكــر بــن عيــاش " :وأمــا أبــو بكــر بــن عيــاش ،فهــو المقــرئ الكوفــي ،وهــو
رجــل صالــح ،لكنــه كثيــر الوهــم ،ومــع هــذا فقــد خــرج البخــاري حديثــه .وأنكــر عليــه ابــن حبــان
(((.
تخريــج حديثــه وتركــه لحمــاد بــن ســلمة "
((( ترتيب العلل الكبير (.)389 / 1
((( شرح علل الترمذي (.)396 / 1
((( شرح علل الترمذي (.)613 / 2
((( شرح علل الترمذي (.)396 / 1
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وقــد قــال البخــاري نفســه فــي إبراهيــم بــن إســماعيل بــن مجمــع األنصــاري يُــروى عنــه
ويُكتــب حديثــه مــع نصــه علــى كثــرت أوهامــه:
قــال البخــاري " :إبراهيــم بــن إســماعيل بــن ُمجمــع بــن جاريــة األنصــاري ،يُــروى عنــه،
(((.
وهــو كثيــر الوهــم ،يَــروي عــن الزهــري ،وعمــرو بــن دينــار ،يُكتــب حديثــه"
2.لــو كان منهــج البخــاري تــرك كل مــن كثــرت أخطــاؤه ،فهــو ســيترك كل مــن كان كثيــر
ضــا مــن بــاب أولــى ،فمــا هــي الفائــدة مــن قولــه فــي
الخطــأ ومــن غلــب عليــه الخطــأ أي ً
هــؤالء :ال أســتطيع تمييــز صحيــح حديثهــم مــن ســقيمه؟ ! ولمــاذا لــم يكتــف بقولــه:
متــروك أو كثيــر الخطــأ فقــط؟ ! وحــال هــؤالء أصـ ً
ـا يــدور بيــن مــن كثــرت أخطــاؤه أو
غلبــت علــى الصــواب.
3.واقــع الــرواة يشــهد بــأن الــراوي قــد يوصــف بكثــرة الخطــأ ،والمــراد إذا حــدث مــن
حفظــه ،وقــد يكــون لــه كتــاب صحيــح يمكــن مــن خاللــه تمييــز صحيــح حديثــه مــن
ســقيمه ،ولــذا قــال الشــافعي:
" مــن كثــر غلطــه مــن المحدثيــن ،ولــم يكــن لــه أصــل كتــاب صحيــح لــم يقبــل حديثــه ،كمــا
(((.
يكــون مــن أكثــر الغلــط فــي الشــهادة ،لــم تقبــل شــهادته "
وقــال مهنــا" :ســألت أحمــد :أبــو بكــر بــن عيَّــاش أحــب إليــك أو إســرائيل؟ قــال :إســرائيل.
قلــت :لــم؟ قــال :ألن أبــا بكــر كثيــر الخطــأ جــدا .قلــت :كان فــي كتبــه خطــأ؟ قــال :ال ،كان إذا حــدث
(((.
مــن حفظــه"
4.صنيــع جمــع مــن المحدثيــن ،فقــد اســتخدموا هــذه القاعــدة فــي رواة روى عنهــم البخــاري
وكانــوا كثيــرو الخطــأ:
قــال ابــن حجــر فــي عبــد هللا بــن صالــح المصــري " :وكان البخــاري حســن الــرأي فيــه إال
(((.
أنــه كان كثيــر التخليــط ،والبخــاري يعــرف صحيــح حديثــه مــن ســقيمه فــا يغتــر بروايتــه عنــه"
وقــال المعلمــي فــي روايــة البخــاري عــن ضــرار بــن صــرد مــع قولــه فيــه " :متــروك الحديــث
" :فقولــه فــي ضــرار "متــروك الحديــث" محمــول علــى أنــه كثيــر الخطــأ والوهــم ال ينافــي ذلــك
((( الضعفاء الصغير رقم (.)1
((( شرح العلل (.)400 / 1
((( تهذيب التهذيب (.)39 / 10
((( لسان الميزان (.)162 / 4
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أن يكــون صدوقًــا فــي األصــل يمكــن لمثــل البخــاري تمييــز بعــض حديثــه"

(((.

الخاتمة:
بعــد بحــث مقولــة البخــاري" :ال يعــرف صحيــح حديثــه مــن ســقيمه" ظهــرت لــي بعــض
النتائــج ،وهــي:
1.الــذي ترجــح لــي مــن خــال عــرض مــراد البخــاري مــن مقولتــه" :ال يعــرف صحيــح
حديثــه مــن ســقيمه" أن البخــاري نفســه ال يعــرف صحيــح حديــث الــراوي مــن ســقيمه،
وذلــك تبعــا لمــا فهمــه المعلمــي اليمانــي مــن كالم البخــاري المنقولــة.
2.هنــاك طريقــان لتمييــز صحيــح حديــث الــراوي مــن ســقيمه؛ أولهمــا أن تكــون لــه كتــب
أو أصــول جيــدة ،وثانيهمــا أن تكــون أخطــاؤه فــي حالــة دون حالــة.
3.موافقــة الــراوي للثقــات ليســت مــن طــرق تمييــز صحيــح حديــث الــراوي مــن ســقيمه؛
ألنــه مظنــة أن يســرق الحديــث المــروى مــن الثقــات أو يلقــن بــه أو يســمعه مــن أقرانــه
فيتوهــم أنــه مــن حديثــه.
4.أطلــق البخــاري مقولتــه محــل البحــث علــى عــدد مــن الــرواة والذيــن بلــغ عددهــم ســتة؛
وهــم" :أيــوب بــن عتبــة اليمامــي ،زمعــة بــن صالــح المكــي اليمانــي ،محمــد بــن عبــد
الرحمــن بــن أبــي ليلــى ،نجيــح بــن عبــد الرحمــن الســندي المدنــي ،قيــس بــن الربيــع،
خارجــة بــن مصعــب الضبعــي".
5.هــؤالء الــرواة متكلــم فيهــم مــن قبــل حفظهــم ووقوعهــم فــي األخطــاء واألوهــام ،وحالهــم
يــدور بيــن الضعــف الشــديد أو الخفيــف ،وأكثرهــم شــديدو الضعــف.
6.جــل هــؤالء الــرواة ال يمكــن تمييــز صحيــح حديثهــم مــن ســقيمه كمــا ذكــر البخــاري،
ومنهــم مــن أمكــن تمييــز صحيــح مــن ســقيمه كأن يكــون لــه كتــاب صحيــح أو ضعفــه فــي
حــال دون حــال لكــن لعــل البخــاري لــم يتهيــأ لــه ذلــك.

قائمة المصادر والمراجع:
1.الهاشـمي ،سـعدي1402( .هــ1982/م .) .أبـو زرعـة الـرازي وجهـوده فـي السـنة النبويـة مـع كتابـه الضعفـاء
وأجوبتـه علـى أسـئلة ْالبَرْ َذ ِعـي .المدينـة النبويـة :عمـادة البحـث العلمـي بالجامعـة اإلسلامية.
 2.ابن أبي عاصم1411( .هـ) .اآلحاد والمثاني ،تحقيق :باسم الجوابرة .الرياض :دار الراية.
 3.الجوزجانـي ،إبراهيـم بـن يعقـوب بن إسـحاق السـعدي .أحوال الرجال .تحقيـق :عبد العليم عبد العظيم البَسـتوي.
((( التنكيل (.)496 / 1
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فيصـل آباد ،باكسـتان :حديث أكاديمي.
 4.ابـن محمـد ،طـارق بـن عـوض هللا1417( .هـ-1998م) .اإلرشـادات فـي تقويـة األحاديث بالشـواهد والمتابعات
(الطبعـة األولـى) .القاهـرة :مكتبـة ابـن تيمية .الريـاض :دار زمزم.
وري) .مكـة المكرمـة :مركـز
 5.سـيف ،أحمـد محمـد نـور1399( .هــ ـ 1979م) .تاريـخ ابـن معيـن (روايـة الـ ُّد ِ
البحـث العلمـي.
 6.البغـدادي ،أبـو زكريـا يحيـى بـن معيـن بـن عون بن زياد بن بسـطام بـن عبد الرحمـن المري بالـوالء( .المتوفى:
233هــ) .تاريـخ ابـن معيـن (روايـة عثمـان الدارمـي) .تحقيـق :د .أحمـد محمـد نـور سـيف دمشـق :دار المأمون
للتراث.
 7.أبو عبد هللا ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري( .المتوفى256 :هـ) (. )1 9 7 7 1397
التاريخ األوسط وقد طبع خطأ باسم التاريخ الصغير(الطبعـة األولـى) .تحقيـق :محمـود إبراهيـم
زايـد .حلـب :دار الوعـي .القاهـرة :مكتبـة دار التـراث.
2006م) ،التاريخ الكبير المعروف بتاريخ
 8.بن أبي خيثمة ،أبو بكر أحمد (المتوفى279 :هـ) (1427هـ
(الطبعـة األولـى) .تحقيـق :صلاح بـن فتحي هلال .القاهـرة :الفاروق
ابن أبي خيثمة السفر الثالث
الحديثـة للطباعـة والنشـر.
 9.أبـو عبـد هللا ،محمـد بـن إسـماعيل بـن إبراهيـم بـن المغيرة البخـاري (المتوفـى256 :هــ) .التاريخ الكبيـر .حيدر
آبـاد ،الدكـن :الطبعـة دائـرة المعـارف العثمانيـة .طبـع تحـت مراقبة :محمـد عبـد المعيد خان.
	 10.الخطيب البغدادي ،أبو بكر أحمد ابن علي .تاريخ بغداد .المدينة المنورة :المكتبة السلفية.
	 11.ابن عساكر1415( .هـ 1995م) .تاريـخ دمشـق .تحقيـق :محـب الديـن أبـي سـعيد عمـر بـن غرامـة العمـري.
بيـروت :دار الفكـر.
	 12.اليماني ،عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلمي العتمي (المتوفى1386 :هـ) (1406هـ
1986م) .التنكيـل بمـا فـي تأنيـب الكوثـري مـن األباطيل (الطبعة الثانيـة) .مع تخريجات وتعليقـات :محمد ناصر
الديـن األلبانـي ،زهيـر الشـاويش ،عبـد الـرزاق حمـزة .المكتـب اإلسلامي.
	 13.العطار ،صدقي1415( .هـ ـ 1995م) .جميل تهذيب التهذيب .دار الفكر.
	 14.المـزي ،أبـو الحجـاج يوسـف1400( .هـ ـ 1980م) .تهذيب الكمال في أسـماء الرجـال (الطبعة األولى) ،تحقيق:
بَ َّشـار عواد معروف .بيروت :مؤسسـة الرسالة.
	 15.البُسـتي ،محمـد بـن حبـان بـن أحمـد بن حبان بن معاذ بـن َمعْبدَ ،التميمـي ،أبو حاتم ،الدارمـي (المتوفى354 :هـ)
( 1393ه =  .)1973الثقـات (الطبعـة األولـى) .طبـع بإعانـة :وزارة المعـارف للحكومـة العاليـة الهنديـة .تحـت
مراقبـة :الدكتـور محمـد عبـد المعيـد خـان مديـر دائـرة المعـارف العثمانيـة ،بحيـدر آبـاد ،الدكـن ,الهنـد :دائـرة
المعـارف العثمانية.
	 16.أبـو عيسـى ،محمـد بـن عيسـى بـن سَـوْ رة بـن موسـى بـن الضحـاك ،الترمـذي( ،المتوفـى279 :هــ) (1998م).
الجامع الكبير سـنن الترمذي .تحقيق :بَ َّشـار عواد معروف .بيروت :دار الغرب اإلسلامي.
	 17.الشـيباني ،أبـو عبـد هللا أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هالل بـن أسـد (المتوفـى241 :هــ) (1408هــ-1988م).
الجامـع فـي العلـل ومعرفـة الرجـال ألحمد بن حنبـل (الطبعة األولى) .روايـةْ :ال َمرُّ و ِذي وغيـره ،تحقيق :الدكتور
وصـى هللا بـن محمـد عبـاس .بومباي ،الهنـد :الدار السـلفية.
	 18.البغـدادي ،أبـو بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابت بـن أحمد بن مهـدي الخطيـب (المتوفـى463 :هــ) .الجامع ألخالق
الـراوي وآداب السـامع .تحقيـق :د .محمـود الطحـان .الرياض :مكتبـة المعارف.
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محمد زايد العتيبي ( )768 - 816
	 19.ابـن أبـي حاتـم ،أبـو محمـد عبـد الرحمن بن محمد بـن إدريس بن المنـذر التميمـي ،الحنظلي ،الـرازي (المتوفى:
327هــ) (1271ه-ـ 1952م) .الجـرح والتعديـل (الطبعـة األولـى) .حيدر آبـاد ،الدكن ،الهند :طبعـة مجلس دائرة
المعـارف العثمانيـة .بيروت :دار إحيـاء التراث العربي.
	 20.الطبراني ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم (المتوفى360 :هـ) (1405
 .)1985الـروض الدانـي (المعجـم الصغيـر) (الطبعـة األولـى) .تحقيـق :محمـد شـكور محمـود الحـاج أمريـر.
عمـان :دار عمـار .بيـروت :المكتـب اإلسلامي.
	 21.أبـو داود ،سـليمان بـن األشـعث السجسـتاني األزدي1389( .هــ) .سـنن أبـي داود (ط .)1تحقيـق :عـزت عبيـد
دعـاس .حمـص :مكتبـة محمـد علـي السـيد.
ُ
	 22.البيهقـي ،أحمـد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى الخسْـرَوْ ِجردي الخراسـاني ،أبـو بكـر (المتوفـى458 :هــ).
 2003م) .السـنن الكبـرى (ط .)1تحقيـق :محمـد عبـد القـادر عطـا ،بيروت ،لبنـان :دار الكتب
( 1424هـ
العلميـة.
	 23.البغـدادي ،أبـو زكريـا يحيـى بـن معيـن بـن عـون بن زياد بن بسـطام بن عبـد الرحمن المـري بالـوالء (المتوفى:
233هــ) (1408هــ1988 ،م) .سـؤاالت ابـن الجنيد ألبـي زكريا يحيى بن معين (ط .)1تحقيـق :أحمد محمد نور
سـيف .المدينة المنـورة :مكتبة الدار.
	 24.األزهـري ،محمـد بـن علـي 1428( .هــ ـ 2007م .) .سـؤاالت أبـي بكـر األثـرم لإلمـام أحمـد (ط .)1الفـاروق
الحديثة.
	 25.الشـيباني ،أبـو عبـد هللا أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هلال بـن أسـد (المتوفـى241 :هــ) (1414هـ) .سـؤاالت
أبـي داود لإلمـام أحمـد بـن حنبـل فـي جـرح الـرواة وتعديلهـم (ط .)1المحقـق :د .زيـاد محمـد منصـور .المدينـة
المنـورة :مكتبـة العلـوم والحكـم.
	 26.السجسـتاني ،أبـي داود1413( .هــ) .سـؤاالت أبـي عبيد اآلجري في الجرح والتعديـل (ط .)2تحقيق :محمد علي
قاسـم العمري .مكتبـة ابن تيمية.
	 27.السـلمي ،محمـد بـن الحسـين بـن محمـد بـن موسـى بـن خالد بـن سـالم النيسـابوري ،أبو عبـد الرحمـن (المتوفى:
412هــ) (1427هــ) .سـؤاالت السـلمي للدارقطنـي (ط .)1تحقيـق :فريـق مـن الباحثين بإشـراف وعناية د /سـعد
بـن عبـد هللا الحميـد و د /خالـد بـن عبـد الرحمن الجريسـي.
	 28.ابـن عبـد القـادر ،موفـق بـن عبـد هللا1404( .هــ ـ 1984م .) .سـؤاالت حمـزة السـهمي للدارقطنـي وغيـره.
الريـاض :مكتبـة المعـارف.
	 29.أبـو الحسـن ،علـي بـن عبـد هللا بـن جعفـر السـعدي بالـوالء المدينـي ،البصـري( ،المتوفـى234 :هــ) (1404م).
سـؤاالت محمـد بـن عثمـان بـن أبـي شـيبة لعلي بـن المدينـي (ط .)1تحقيـق :موفق عبـد هللا عبد القـادر .الرياض:
مكتبـة المعارف.
	 30.الذهبي ،شـمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز (المتوفى748 :هـ) (1405هـ 1985 /م).
سـير أعلام النبلاء (الطبعـة الثالثة) .تحقيق :مجموعة من المحققين بإشـراف الشـيخ شـعيب األرناؤوط .مؤسسـة
الرسالة.
	 31.ابـن رجـب1421( .هــ2001/م) .شـرح علـل الترمـذي (الطبعـة الثانيـة) .تحقيـق :همـام عبـد الرحيـم سـعيد.
الريـاض :مكتبـة الرشـد.
َّـار ُم ال ُم ْن ِكي
	 32.الحنبلـي ،شـمس الديـن محمـد بن أحمد بـن عبد الهادي (المتوفى744 :هــ) (1424هـ2003/م) .الص ِ
فـي الـ َّر ِّد َعلَـى السُّـ ْب ِكي (الطبعـة األولـى) .تحقيـق :عقيـل بـن محمـد بـن زيـد المقطـري اليمانـي .بيـروت ،لبنان:
مؤسسـة الريان.
يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  19العدد 2

809

قول البخاري يف الراوي" :ال ُي َعرف صحيح حديثه من سقيمه"دراسة تحليلية نقدية ( )768 - 816
	 33.أبـو عبـد هللا ،محمـد بـن إسـماعيل بـن إبراهيـم بن المغيـرة البخـاري( ،المتوفى256 :هــ) (1396هــ) .الضعفاء
الصغيـر (الطبعـة األولـى) .تحقيـق :محمـود إبراهيـم زايـد .حلـب :دار الوعي.
	 34.المكـي ،أبـو جعفـر محمـد بـن عمـرو بـن موسـى بـن حمـاد ْال ُعقَ ْيلِـي (المتوفـى322 :هــ) (1404هــ 1984م).
الضعفـاء الكبيـر (الطبعـة األولـى) .تحقيـق :عبـد المعطـي أميـن قلعجـي .بيـروت :دار المكتبـة العلميـة.

	 35.النسـائي ،أبـو عبـد الرحمـن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي الخراسـاني( ،المتوفـى303 :هــ) (1396هــ) .الضعفاء
والمتروكـون (الطبعـة األولـى) .تحقيـق :محمـود إبراهيـم زايـد .حلـب :دار الوعـي.
	 36.ابـن سـعد ،أبـو عبـد هللا محمـد بـن سـعد بـن منيـع الهاشـمي بالـوالء ،البصـري ،البغـدادي المعـروف (المتوفـى:
230هــ) (1968م) .الطبقـات الكبـرى (الطبعـة األولـى) .تحقيـق :إحسـان عبـاس .بيـروت :دار صـادر.
	 37.الترمـذي ،محمـد بـن عيسـى بن سَـوْ رة بن موسـى بـن الضحاك ،أبو عيسـى (المتوفـى279 :هــ) ( .)1409علل
الترمـذي الكبيـر (الطبعـة األولـى) .رتبـه على كتـب الجامع :أبو طالـب القاضي .تحقيق :صبحي السـامرائي ،أبو
المعاطـي النـوري ،محمـود خليل الصعيـدي .بيروت :عالـم الكتب ،مكتبة النهضـة العربية.
	 38.الرازي ،ابن أبي حاتم عبد الرحمن1405( .هـ1985 /م)  ,علل الحديث .بيروت :دار المعرفة.
	 39.الترمـذي ،محمـد بـن عيسـى بن سَـوْ رة بن موسـى بن الضحـاك ،أبو عيسـى (المتوفى279 :هـ) .العلـل الصغير.
تحقيـق :أحمـد محمد شـاكر وآخرون .بيـروت :دار إحياء التـراث العربي.
	 40.ابـن حجـر العسـقالني ،أحمـد بـن علـي أبـو الفضـل الشـافعي .)1379( .فتـح البـاري شـرح صحيـح البخـاري.
بيـروت :دار المعرفـة.
	 41.ابـن قيـم الجوزيـة ،محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الديـن (المتوفـى751 :هــ) (.)1993 1414
الفروسـية (الطبعـة األولـى) .تحقيـق :مشـهور بـن حسـن بـن محمـود بـن سـلمان ،حائـل ،السـعودية :دار األندلـس.
	 42.الشـوكاني ،محمـد بـن علـي بـن محمـد (المتوفـى1250 :هــ) ،الفوائـد المجموعـة فـي األحاديـث الموضوعـة.
تحقيـق :عبـد الرحمـن بـن يحـي المعلمـي اليمانـي .بيـروت ،لبنـان :دار الكتـب العلميـة.
	 43.الجرجانـي ،عبـد هللا بـن عـدي .الكامـل فـي ضعفـاء الرجـال (الطبعة الثالثـة) .قرأهـا ودققها علـى المخطوطات:
يحيـى عـزاوي .دار الفكر.
	 44.الخطيـب البغـدادي ،أبـو بكـر أحمـد بـن علـي1406( .هــ ـ 1986م) .الكفايـة فـي علـم الروايـة (الطبعـة الثانية).
تحقيـق :أحمـد عمـر هاشـم .بيـروت :دار الكتـاب العربي.
	 45.ابن ِحبَّان .المجروحين .تحقيق :محمود إبراهيم زايد .مكة المكرمة :دار الباز.
	 46.بـن واثـق األمـوي ،أبو الحسـين عبـد الباقي بن قانع بـن مرزوق بالوالء البغـدادي (المتوفـى351 :هـ) (.)1418
معجـم الصحابـة (الطبعـة األولـى) .تحقيـق :صالح بن سـالم المصراتي .المدينـة المنورة :مكتبـة الغرباء األثرية.
	 47.العجلـي ،أبـو الحسـن أحمـد بـن عبـد هللا بـن صالـح الكوفـى (المتوفـى261 :هــ) .معرفـة الثقـات من رجـال أهل
العلـم والحديـث ومـن الضعفـاء وذكـر مذاهبهـم وأخبارهـم .تحقيـق :عبـد العليـم عبـد العظيـم البسـتوي .المدينـة
المنـورة ،السـعودية :مكتبـة الـدار.
	 48.يحيـى بـن معيـن ،وفيـه عـن علـي بـن المدينـي وأبـي بكـر بـن أبـي شـيبة ومحمـد بـن عبد هللا بـن نميـر وغيرهم/
روايـة أحمـد بـن محمـد بـن القاسـم بـن محـرز ،أبـو زكريـا يحيـى بن معيـن بن عـون بن زياد بـن بسـطام بن عبد
الرحمـن المـري بالـوالء ،البغـدادي (المتوفـى233 :هـ) (1405هــ1985 /م) .معرفـة الرجال (الطبعـة األولى).
المحقـق :محمـد كامـل القصـار .دمشـق :مجمع اللغـة العربية.
	 ،49.يعقـوب بـن سـفيان بـن جوان الفارسـي الفسـوي ،أبو يوسـف (المتوفى277 :هــ) (1401هــ-1981م) .المعرفة
والتاريـخ (الطبعـة الثانيـة) .المحقـق :أكـرم ضياء العمري .بيروت :مؤسسـة الرسـالة.
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)768 - 816 ( محمد زايد العتيبي
: البغـدادي (المتوفى، أبـو زكريـا يحيـى بـن معيـن بـن عـون بن زياد بن بسـطام بـن عبد الرحمـن المري بالـوالء50.	
، أحمد محمد نور سـيف. د: المحقق.) مـن كالم أبـي زكريـا يحيـى بن معين في الرجال (روايـة طهمان،)هــ233
. دار المأمون للتراث:دمشـق
 علـي محمد معوض وعـادل أحمد عبد: تحقيق. ميـزان االعتـدال فـي نقـد الرجـال.)م1995/هــ1416( . الذهبـي51.	
. دار الكتـب العلمية: بيروت.الموجـود
 ربيـع بن هادي: تحقيق.) النكـت علـى مقدمـة ابن الصلاح (الطبعة الرابعـة.)هــ1417( . ابـن حجـر العسـقالني52.	
. دار الراية: الريـاض.المدخلـي

Transliteration Arabic References:

:الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

1.

alhāshimiyyu sa‘diyyun ( 1402h / 1982m. ). ʾabū zur‘ata al-rāziyya wajuhūdtu
fī al-sanati al-nabawiyyati ma‘a kuttābihi al-ḍu‘afāʾi waʾajwibatihi ‘alā ʾsʾilati
albardha‘iyyi almadīnatu al-nabawiyyatu ‘imādatu albaḥthi al‘ilmiyyi bi-aljāmi‘ati alʾislāmiyyati

2.

ibna ʾabī ‘āṣimin (1411h). alʾāḥāda wa-al-mathāniyya taḥqīqun bāsimu aljawābirati
al-rīāḍun dāra al-rāyata

3.

aljūzajāniyyu ʾibrāhym bn ya‘qūbi bn ʾisḥāq al-sa‘diyya ʾaḥawālu al-rujjāli
taḥqīqun ‘abdu al‘alīmi ‘abda al‘aẓīmi al-bastī fayaṣilu ʾābādun bākistānan
ḥadythu ʾkādīmiyyu

4.

ibna muḥammadin ṭāriqa bn ‘iwaḍa al-lhi (1417h- 1998m). alʾirshādāti fī
taqwiyati alʾaḥādīthi bi-al-shwāhidi wa-al-mutāba‘āti al-ṭab‘ata alʾwlā alqāhirata
maktabatu ibni tīmiyyatin al-rīāḍun dāru zamzama

5.

sayfun ʾaḥamida muḥammadu nūrin (1399h 1979m). tārīkha ibni mu‘ayyani
riwāyata al-dūriyyi makkata almukarramati markazu albaḥthi al‘ilmiyyi

6.

albaghdādiyyu ʾabū zakariyyā yaḥyā bn mu‘ayyanu bn ‘awni bn zyād bn
bisiṭāmi bn ‘abdi al-Raḥmāni almarriyyi bi-al-walāʾi ( almutawaffā 233h).
tārīkha ibni mu‘ayyani riwāyata ‘uthmāni al-dārimiyyi taḥqīqun d ʾaḥamida
muḥammadu nūri sayfi dimashqi dāru almaʾmūni lil-turāthi

7.

ʾabū ‘abdi al-lhi muḥammada bn ʾismā‘yl bn ʾibrāhym bn almughayyirati
albukhāriyyi ( almutawaffā 256h)( 1397- 1977). al-tārīkha alʾwsaṭa- waqad
ṭabba‘a khaṭaʾu bāsimu al-tārīkhi al-ṣaghīri- al-ṭab‘ata alʾwlā taḥqīqun maḥmūdu
ʾibrāhym zāyada ḥulabun dāru alwa‘y alqāhiratu maktabatu dāri al-turāthi

8.

bn ʾabī khaythmta ʾabū bikrin ʾaḥamida almutawaffā 279h)( 1427h- 2006m)،
al-tārīkha alkabīra alma‘rūfa bitārīkhi ibni ʾabī khaythmaha- al-safara al-thālithaal-ṭab‘ata alʾwlā taḥqīqun ṣulāʾāaḥu bn fatḥiyyu halāalin alqāhiratu alfārūqu
alḥadythatu lil-ṭibā‘ati wa-al-nashri

9.

ʾabū ‘abdi al-lhi muḥammada bn ʾismā‘yl bn ʾibrāhym bn almughayyirati
albukhāriyyi almutawaffā 256h). al-tārīkha alkabīra ḥaydaru ʾābādin al-dukna al-
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ṭab‘atu dāʾirata alma‘ārifi al‘uthmāniyyati ṭabba‘a taḥta murāqibatin muḥammadu
‘abdi almu‘īdi khānun
10. alkhaṭību albaghdādiyyu ʾabū bikrin ʾaḥamida ibnu ‘aliyyin tārīkhu baghdādi
almadīnatu almunawwaratu almaktabatu al-salafiyyatu
11. ibna ‘asākiri (1415h- 1995m). tārīkha dimashqi taḥqīqun muḥibbu al-dīni ʾabī
sa‘īdu ‘umari bn gharāmati al‘umariyyi bayrūtu dāru alfikri
12. alyamāniyyu ‘abda al-Raḥmāni bn yaḥyā bn ‘aliyyu bn muḥammadu
almu‘allimiyyi al‘atamiyyi almutawaffā 1386h)( 1406h- 1986m). al-tankīla bimā
fī taʾnībi alkawthariyyi mina alʾbāṭīli al-ṭab‘ata al-thāniyata ma‘a takhrījātin
wata‘līqātin muḥammadu nāṣiru al-dīni alʾalbāniyyi zuhayra al-shawīshi ‘abda
al-razzāqi ḥamzatan almuktibu alʾislāmiyyu
13. al‘uṭṭāru ṣidqiyyun ( 1415h 1995m). jamīla tahdhībi al-tahdhībi dāru alfikri
14. ilmizī ʾabū alḥujjāji yūsf ( 1400h 1980m). tahdhība alkamāli fī ʾasmāʾi al-rujjāli
al-ṭab‘ata alʾwlā taḥqīqun bashshār ‘awwāda ma‘rūfa bayrūtu muʾassasatu alrisālati
15. al-busty muḥammada bn ḥubbāni bn ʾaḥamida bn ḥubbāni bn ma‘ādha bn
ma‘bada al-tamīmiyya ʾabū ḥātimin al-dārimiyya almutawaffā 354h)( 1393 h
= 1973). al-thiqāti al-ṭab‘ata alʾwlā ṭab‘un biʾi‘ānatin wizāratu alma‘ārifi lilḥukūmati al‘āliyati alhindiyyati taḥta murāqibatin al-duktwru muḥammada ‘abdi
almu‘īdi khāna mudīra dāʾirati alma‘ārifi al‘uthmāniyyati biḥaydari ʾābādin aldukna- alhinda dāʾiratu alma‘ārifi al‘uthmāniyyati
16. ʾabū ‘īsā muḥammada bn ‘īsā bn sawrati bn mūsā bn al-ḍuḥḥāki al-tirmidhiyya
almutawaffā 279h)( 1998m). aljāmi‘a alkabīra- sunninna al-tirmidhiyya taḥqīqun
bashshār ‘awwāda ma‘rūfa bayrūtu dāru algharbi alʾislāmiyyi
17. al-shaybāniyyu ʾabū ‘abdi al-lhi ʾaḥamida bn muḥammadu bn ḥanbali bn halāali
bn ʾasadi almutawaffā 241h)( 1408h- 1988m). aljāmi‘a fī al‘ilali wama‘rifati
al-rujjāli liʾaḥmadu bn ḥanbali al-ṭab‘ata alʾwlā riwāyatan almarrūdhī waghayrtu
taḥqīqun al-duktwru waṣṣā al-lhu bn muḥammadu ‘abbāsu bwmbāy alhinda aldāru al-salafiyyatu
18. albaghdādiyyu ʾabū bikrin ʾaḥamida bn ‘aliyyu bn thābitu bn ʾaḥamida bn
mahdī alkhaṭībi almutawaffā 463h). aljāmi‘a liʾkhlāqi al-rāʾī waʾādāba al-sāmi‘i
taḥqīqun d maḥmūdu al-ṭaḥḥāni al-rīāḍun maktabatu alma‘ārifi
19. ibna ʾabī ḥātimin ʾabū muḥammadu ‘abdi al-Raḥmāni bn muḥammadu bn ʾidrys
bn almundhiri al-tamīmiyyi alḥanẓaliyya al-rāziyya almutawaffā 327h)( 1271h1952m). aljurḥa wa-al-ta‘dīla al-ṭab‘ata alʾwlā ḥaydara ʾābādin al-dukna alhinda
ṭab‘atu majlisi dāʾirati alma‘ārifi al‘uthmāniyyati bayrūtu dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi
al‘arabiyyi
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20. al-ṭabarāniyyu salīmāni bn ʾaḥamida bn ʾayyūban bn maṭīru al-lakhamiyyi
al-shāmiyyi ʾabū alqāsimi almutawaffā 360h)( 1405- 1985). al-rawḍa al-dāny
almu‘jama al-ṣaghīra al-ṭab‘ata alʾwlā taḥqīqun muḥammadu shakūru maḥmūdu
alḥājji ʾamarīra ‘ammānu dāru ‘amārin bayrūtu almuktibu alʾislāmiyyu
21. ʾabū dawudin salīmāni bn alʾash‘athi al-sijistāniyyi alʾazdiyyi ( 1389h). sunninna
ʾabī dawudi ṭ taḥqīqun ‘azzat ‘abīdu da‘‘āsin ḥimmaṣun maktabatu muḥammadu
‘aliyyu al-sayyidi
22. albayhaqiyyu ʾaḥamida bn alḥissayni bn ‘aliyyu bn mūsā al-khusrawjirdy
alkhurāsāniyya ʾabū bikri almutawaffā 458h). ( 1424 h- 2003 m al-snni alkubrā
ṭ taḥqīqun muḥammadu ‘abdi alqādiri ‘aṭā bayrūta lubnānun dāru alkutubi
al‘ilmiyyati
23. albaghdādiyyu ʾabū zakariyyā yaḥyā bn mu‘ayyanu bn ‘awni bn zyād bn
bisiṭāmi bn ‘abdi al-Raḥmāni almarriyyi bi-al-walāʾi almutawaffā 233h)( 1408h،
1988m). suʾālāti ibni al-jnyd liʾabī zakariyyā yaḥyā bn mu‘ayyanu ṭ taḥqīqun
ʾaḥamida muḥammadu nūri sayfin almadīnatu almunawwaratu maktabatu al-dāri
24. alʾazhariyyu muḥammada bn ‘aliyyin ( 1428 h 2007m. ). suʾālātun ʾabī bikru
alʾathramu lil-ʾimāmi ʾaḥamida ṭ alfārūqa alḥadythata
25. al-shaybāniyyu ʾabū ‘abdi al-lhi ʾaḥamida bn muḥammadu bn ḥanbali bn halāali
bn ʾasadi almutawaffā 241h)( 1414h). suʾālātin ʾabī dawudun lil-ʾimāmi ʾaḥamida
bn ḥanbalin fī jurḥi al-rūāti wata‘dīlihim ṭ almuḥaqqiqa d zyād muḥammada
manṣūrin almadīnatu almunawwaratu maktabatu al‘ulūmi wa-al-ḥukmi
26. al-sijistāniyyi ʾabī dawudun ( 1413h). suʾālātin ʾabī ‘abīdu alʾājurriyyi fī aljurḥi
wa-al-ta‘dīli ṭ taḥqīqun muḥammadu ‘aliyyu qāsimu al‘umariyyi maktabatu ibni
tīmiyyatin
27. al-sullamiyyu muḥammada bn alḥissayni bn muḥammadu bn mūsā bn khālidu
bn sālimu al-nīsābūriyyi ʾabū ‘abdi al-Raḥmāni almutawaffā 412h) ( 1427h).
suʾālāti al-sullamiyyi lil-dāraquṭniyyi ṭ taḥqīqun farīqun mina albāḥithīna
biʾishrāfin wa‘ināyatin d / sa‘ida bn ‘abdi al-lhi alḥamīdi wa d / khālida bn
‘abdi al-Raḥmāni aljuraysiyyi
28. ibna ‘abdi alqādiri mūʾaffaqa bn ‘abdi al-lhi ( 1404h 1984m. ). suʾālātu ḥamzati
al-sahmiyyi lil-dāraquṭniyyi waghayrtu al-rīāḍun maktabatu alma‘ārifi
29. ʾabū alḥusni ‘uliya bn ‘abdi al-lhi bn ja‘fari al-sa‘diyyi bi-al-walāʾi almadīniyyi
albaṣariyya almutawaffā 234h)( 1404m). suʾālātin muḥammada bn ‘uthmāni bn
ʾabī shaybatin li‘uliya bn almadīniyyi ṭ taḥqīqun mūʾaffaqu ‘abdi al-lhi ‘abdi
alqādiri al-rīāḍun maktabatu alma‘ārifi
30. al-dhahabiyyu shamsa al-dīni ʾabū ‘abdi al-lhi muḥammadi bn ʾaḥamida bn
‘uthmāni bn qāymāz almutawaffā 748h)( 1405h / 1985m). sayra ʾa‘lāami
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al-nubalāʾi al-ṭab‘ata al-thālithata taḥqīqun majmū‘atun mina almuḥaqqiqīna
biʾishrāfi al-shaykhi shu‘ayba al-ʾrnāʾwṭ muʾassasatu al-risālati
31. ibna rajabin ( 1421h / 2001m). sharaḥa ‘allala al-tirmidhiyyu al-ṭab‘ata althāniyata taḥqīqun humāmu ‘abdi al-raḥīmi sa‘īda al-rīāḍun maktabatu al-rashadi
32. alḥanbaliyyu shamsa al-dīni muḥammada bn ʾaḥamida bn ‘abdi alhāddiyyi
almutawaffā 744h)( 1424h / 2003m). al-ṣārimu al-munkī fī al-raddi ‘alā alsubkī al-ṭab‘ata alʾwlā taḥqīqun ‘qyl bn muḥammadu bn zaydi almuqaṭṭiriyyi
alyamāniyyi bayrūtu lubnānun muʾassasatu al-riyyāni
33. ʾabū ‘abdi al-lhi muḥammada bn ʾismā‘yl bn ʾibrāhym bn almughayyirati
albukhāriyyi almutawaffā 256h)( 1396h). al-ḍu‘afāʾa al-ṣaghīra al-ṭab‘ata alʾwlā
taḥqīqun maḥmūdu ʾibrāhym zāyada ḥulabun dāru alwa‘y
34. almakkiyyu ʾabū ja‘fari muḥammadi bn ‘amrwi bn mūsā bn ḥammādu al‘uqaylī
almutawaffā 322h)( 1404h- 1984m). al-ḍu‘afāʾa alkabīra al-ṭab‘ata alʾwlā
taḥqīqun ‘abdu al-m‘ṭy ʾummayni ql‘jī bayrūtu dāru almaktabati al‘ilmiyyati
35. al-nisāʾiyyu ʾabū ‘abdi al-Raḥmāni ʾaḥamida bn shu‘aybi bn ‘aliya alkhurāsāniyya
almutawaffā 303h)( 1396h). al-ḍu‘afāʾa wa-al-matrūkūna al-ṭab‘ata alʾwlā
taḥqīqun maḥmūdu ʾibrāhym zāyada ḥulabun dāru alwa‘y
36. ibna sa‘din ʾabū ‘abdi al-lhi muḥammadi bn sa‘di bn manī‘u alhāshimiyyi bial-walāʾi albaṣariyya albaghdādiyya alma‘rūfa almutawaffā 230h)( 1968m). alṭabaqāti alkubrā al-ṭab‘ata alʾwlā taḥqīqun ʾiḥsānu ‘abbāsu bayrūtu dāru ṣādiru
37. al-tirmidhiyyu muḥammada bn ‘īsā bn sawrati bn mūsā bn al-ḍuḥḥāki ʾabū
‘īsā almutawaffā 279h)( 1409). ‘allala al-tirmidhiyyu alkabīru al-ṭab‘ata alʾwlā
rattabtu ‘alā kutubi aljāmi‘i ʾabū ṭālibu al-qāḍy taḥqīqun ṣabbiḥī al-sāmarrāʾiyya
ʾabū alma‘āṭy al-nūriyya maḥmūda khalīla al-ṣa‘īdiyyi bayrūtu ‘ālamu alkutubi
maktabata al-nahḍati al‘arabiyyati
38. al-rāziyyu ibna ʾabī ḥātimi ‘abdi al-Raḥmāni ( 1405h / 1985m), ‘allala alḥadythu
bayrūtu dāru alma‘rifati
39. al-tirmidhiyyu muḥammada bn ‘īsā bn sawrati bn mūsā bn al-ḍuḥḥāki ʾabū ‘īsā
almutawaffā 279h). al‘alala al-ṣaghīra taḥqīqun ʾaḥamida muḥammadu shākiru
wʾākhrwn bayrūtu dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi
40. ibna ḥajari al‘asqalāniyyi ʾaḥamida bn ‘aliyyu ʾabū alfaḍli al-shāfi‘iyyi ( 1379).
fatḥa albārriyyi sharaḥa ṣaḥīḥu albukhāriyyi bayrūtu dāru alma‘rifati
41. ibna qayyimi aljawziyyati muḥammada bn ʾabī bikri bn ʾayyūban bn sa‘di
shamsi al-dīni almutawaffā 751h)( 1414- 1993). alfurūsiyyata al-ṭab‘ata alʾwlā
taḥqīqun mashhūru bn ḥusni bn maḥmūdu bn sullamāni ḥāʾilun al-su‘ūdiyyata
dāru alʾandalusi
42. al-shwkāny muḥammada bn ‘aliyyu bn muḥammadu almutawaffā 1250h)،
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alfawāʾida almajmū‘ata fī alʾaḥādīthi almawḍū‘ati taḥqīqun ‘abdu al-Raḥmāni bn
yuḥayyi almu‘allimiyyu alyamāniyyu bayrūtu lubnānun dāru alkutubi al‘ilmiyyati
43. aljurjāniyyu ‘abda al-lhi bn ‘iddiyyin alkāmilu fī ḍu‘afāʾi al-rujjāli al-ṭab‘ata althālithata qaraʾahā wadaqqaqahā ‘alā almakhṭūṭāti yaḥyā ‘azzawiyyin dāru alfikri
44. alkhaṭību albaghdādiyyu ʾabū bikrin ʾaḥamida bn ‘aliyyin ( 1406h 1986m).
alkifāyata fī ‘ilmi al-riwāyati al-ṭab‘ata al-thāniyata taḥqīqun ʾaḥamida ‘umuru
hāshimu bayrūtu dāru alkitābi al‘arabiyyi
45. ibna ḥibbān almajrūḥīna taḥqīqun
almukarramati dāru albāzi

maḥmūdu

ʾibrāhym

zāyada

makkatu

46. bn wāthiqu alʾumawiyyi ʾabū alḥissayni ‘abda albāqiyyi bn qāni‘u bn marzūqin
bi-al-walāʾi albaghdādiyyi almutawaffā 351h)( 1418). mu‘jama al-ṣaḥābati alṭab‘ata alʾwlā taḥqīqun ṣulāʾāaḥu bn sālimu al-mṣrāty almadīnatu almunawwaratu
maktabatu alghurabāʾi alʾthariyyata
47. al‘ajaliyyu ʾabū alḥusni ʾaḥamida bn ‘abdi al-lhi bn ṣāliḥu alkūfiāi almutawaffā
261h). ma‘rifata al-thiqāti min rujjāli ʾhli al‘ilmi wa-al-ḥadythi wamani alḍu‘afāʾi wadhikri madhāhibihim waʾakhbārihim taḥqīqun ‘abdu al‘alīmi ‘abda
al‘aẓīmi al-bstī almadīnatu almunawwaratu al-su‘ūdiyyata maktabatu al-dāri
48. yaḥyā bn mu‘ayyanin wafīhu ‘an ‘aliyyi bn almadīniyyi waʾabī bikri bn ʾabī
shaybatin wamuḥammadi bn ‘abdi al-lhi bn namīru waghayrahum / riwāyatan
ʾaḥamida bn muḥammadu bn alqāsimi bn muḥrizin ʾabū zakariyyā yaḥyā bn
mu‘ayyanu bn ‘awni bn zyād bn bisiṭāmi bn ‘abdi al-Raḥmāni almarriyyi bial-walāʾi albaghdādiyya almutawaffā 233h)( 1405h / 1985m). ma‘rifata al-rujjāli
al-ṭab‘ata alʾwlā almuḥaqqiqa muḥammadu kāmilu alquṣṣāri dimashqu majma‘u
al-lughata al‘arabiyyata ،
49. ya‘qūbu bn sufyāni bn jawānin alfārisiyyi alfaswiyyi ʾabū yūsf almutawaffā 277h)
( 1401h- 1981m). alma‘rifata wa-al-tārīkha al-ṭab‘ata al-thāniyata almuḥaqqiqa
ʾakarrama ḍīāʾu al‘umariyyi bayrūtu muʾassasatu al-risālati
50. ʾabū zakariyyā yaḥyā bn mu‘ayyanu bn ‘awni bn zyād bn bisiṭāmi bn ‘abdi alRaḥmāni almarriyyi bi-al-walāʾi albaghdādiyya almutawaffā 233h)، min kalāamin
ʾabī zakariyyā yaḥyā bn mu‘ayyanin fī al-rujjāli riwāyata ṭahmānu almuḥaqqiqa
d ʾaḥamida muḥammadu nūri sayfin dimashqa dāru almaʾmūni lil-turāthi
51. al-dhahabiyyu ( 1416h / 1995m). mīzāna ali‘tidāli fī naqdi al-rujjāli taḥqīqun
‘uliya muḥammadu mu‘awwaḍu wa‘ādilun ʾaḥamida ‘abdu almawjūdi bayrūtu
dāru alkutubi al‘ilmiyyati
52. ibna ḥajari al‘asqalāniyyi ( 1417h). al-nukata ‘alā muqaddamati ibni al-ṣulāʾāaḥi
al-ṭab‘ata al-rāb‘ata taḥqīqun rabī‘u bn hāddī almadkhaliyyi al-rīāḍun dāra alrāyata
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Al-Bukhari’s statement on the narrator: “The authentic
of his hadith is not distinguished from the weak”: A
critical analytical study
Mohammed Zayed Al-Otaibi
College of Sharia and Islamic Studies - Kuwait University
Kuwait City - Kuwait

Abstract:
In this research, I dealt with Al-Bukhari’s statement on some of the
narrators “the authentic of his hadith is not distinguished from the defective
one” in three main sections. In the first section, I thoroughly examined
Al-Bukhari’s statement through what was reported on him by scholars.
In the second section, I drew on the two methods of distinguishing the
narrator’s authentic hadith from the defective one. These two methods
are: first, the narrator should have good books and references; and second,
his mistakes should be in either case, and I mentioned many examples to
clarify these methods. As for the last section, I mentioned the six narrators
on whom Al-Bukhari pronounced the statement under study. I did not limit
my examination to Al-Bukhari’s statement, but rather quoted many of the
sayings of the scholars of Jarh and Ta’deel on the mentioned narrators. It
became clear to me at the end of the research that Al-Bukhari, may God
have mercy on him, meant those who made many mistakes or prevailed
over the truth. Then, I concluded by explaining the most important results
I reached through this study.
Keywords: Imam Al-Bukhari, Al-Jarh and Tadeel, Al-Bukhari's Method
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