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 دراسة حتليلية نقدية:"جائز احلديث" عند احملدثني
 عبد هللا بن حسن بن غرمان الشهري.د
أستاذ مساعد بقسم السنة وعلومها
كلية الشريعة وأصول الدين يف جامعة امللك خالد

:امللخص
 و معرف وة م وراد اأ مووة عنوود إطالقهووم مل و ل "جووا ا: أهووداا الب، دراسووة يليليووة ن ديووة، و "جووا ا ايوودي " عنوود اثوود ن:موضوووا الب
ليلي حي تتبع الباح كل: املنهج االست را ي الت: منهج الب، وبيان أحوال الرواة املوصوفن هبذا املل ل وم ارنته أبقوال اأ مة،" ايدي
 وذلووب بعوورو أقووال، ي اسووتخدم املوونهج امل ووارن، ومعرفووة موراد اأ مووة مووأ إطالقووه، وت سوويمهم،ليوول الوورواة: ي قووام بت،مووأ أطلووي عليووه هووذا الوصووت
،"  وأهم النتا ج توصل الباح إىل ع ّدة نتا ج أمهها أن مل ل "جوا ا ايودي،اأ مة يف الرواة املوصوا هبذا الوصت ي بيان الراج ووجهه
 وجممووا الورواة املوصووفن بوه حوررهم الباحو فبلوع عوددهم، فلويىن لوه معوي متووي عليوه،ا الوي يتوواو م لوود اأ موة يف إطالقهوا:مأ امللو ل
 وأن معوي،ً يليه اإلمام الذهيب يف حنو مثانية عشر موضوعا،ً وأكثر مأ استعمله هو اإلمام العجلي يف حنو أربع و ال ن موضعا،ًتسعة وستون راواي
، ويف اجلملووة فجووا ا ايوودي يعووي قبووول روايووة الوراوو املوصوووا بووه،هووذا امللو ل يوهووم مووأ األوووار امل ارنووة الووي توودل علوول التعووديل أو الت ووعيت
 ي، املشووهورة،ا اأ موة اغاصووة ووو: وأه ّوم التوصوويا االهتمووام طلو ل، وإن كوان أعو ّوم منووه، وهوذا يوافووي معنوواي الل وووو، ومتشوويته،وإم وا حديثووه
.متعم ه واست لا ية ملعرفة معانيها وم لوهم مأ استعماهلا
إجرا دراسا
ّ
.الكلمات املفتاحية جا ا؛ ايدي ؛ جا ا ايدي ؛ اث ّدث

"Permissible Hadith Narrator" For Narrators, An Analytic Critical Study
Dr. Abdullah bin Hassan bin Gharman Al-Shehri
Assistant Professor, Department of Sunnah and its Sciences
Faculty of Sharia and Fundamentals of Religion at King Khalid University

Abstract:
Research subject: "Permissible Hadith Narrator" for narrators, an analytic critical study, Research
objectives: To understand what the Imams mean when they initiate the term "Permissible Hadith
Narrator", and determine the status of narrators described by this term and compare the same to the
Imams sayings, The research methodology: The Inductive Analytical Approach; where the researcher
followed everyone who has been called by this description, then he analyzed the narrators, divided them,
and explained what the Imams wanted from launching it, then used the comparative approach, by
presenting the sayings of the Imams about the narrators described with this term, then explained the
preponderant and its view, The most Important Results: The researcher concluded several results, the
most important of which are: The term: “Permissible Hadith Narrator” is one of the terms that the imams
intend to use varies, and it has no agreed meaning, and the total of the narrators described by was counted
by the researcher, which reached about sixty nine narrators. The one who used it most was Imam al-Ajali
in about thirty-four places followed by Imam al-Dhahabi in about eighteen places. The meaning of this
term is understood from the comparative terms that indicate Validating or weakening Narrators, and in
the sentence, Permissible Hadith Narrator means accepting the narration of the narrator described by it,
agree with his Hadith, and vote in favor of it, in fact, this corresponds to its linguistic meaning, though it
is more general, The most important recommendations: Paying attention to the Imams "own unpopular
terminology", then conducting in-depth studies and surveys to find out their meanings and what they aim
at from using them.
Keywords: Permissible, Hadith, Permissible Hadith Narrator, The Narrator.
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د .عبد هللا بأ حسأ بأ ورمان الشهرو "جا ا ايدي " عند اثد ن دراسة يليلية ن دية.

مقدمة:

ايمد هلل رب العاملن ،واللالة والسال علل املبعوث رمحة للعاملن ،سيدان حممد وعلل آله وص:به

أمجعن.

بذل علما اجلرح والتعديل جهوداً كب،ة يف وضع ال واعد ،وأسسوا ضوابط اجلرح والتعديل وكانوا
خاصا هبذي املل ل:ا  ،فليست
يستخدمون مل ل:ا خاصة هبم يف ايكم علل الراوو ،وكان عندهم معي ً
مجيع األوار يف وصت الرواة متوي عليها ،وهناك ألوار مشهورة ،وألوار خاصة ،ختتلت معانيها مأ إمام آلخر،
فكان هذا الب :إسهاماً يف هذي اجلا ية ،فكان اختيارو ملل ل "جا ا ايدي " عند اثد ن دراسة يليلية

ن دية.

أوالً :مشكلة البحث:
تكمأ مشكلة الب :يف استعمال مل ل "جا ا ايدي " عند بعض أ مة اجلرح والتعديل يف وصت
الرواة ،فهل هذا املل ل طعي واحد عندهم ،وعليه تتورا ع ّدة تساؤال
 .1هل هذا املل ل له معي واحد عند مأ ي ل ه؟
 .2ومأ هم الرواة املوصوفون به؟
 .3ومأ اأ مة الذيأ استعملوا هذا الوصت؟
 .4وهل هذا الوصت مشهوراً عند اأ مة يف وصت الرواة؟
اثنياً :أمهية الدراسة :تظهر أمهية الب :فيما يلي
 .1أن بعض اأ مة أكثر مأ استعماله يف وصت الرواة ،مع أن اأكثريأ مل يستعملوي إال علل يف مواضع
حملورة.
 .2أن هذا الب :يست لي الرواة املوصوفن بو"جا ا ايدي " ،وكذا بيان اأ مة الذيأ استعملوي ،وبيان
مرادهم منه.
اثلثاً :أهداف الدراسة:
 .1معرفة مراد اأ مة عند إطالقهم مل ل "جا ا ايدي ".
 .2بيان أحوال الرواة املوصوفن به ،وحلرهم ،ومع بيان أقوال اأ مة فيهم.
رابعاً :حدود الدراسة:
تن:لر الدراسة يف أقوال اأ مة يف ال رون اأربعة اأوىل للهجرة الذيأ استعملوا مل ل "جا ا
ايدي " ،وحلر الرواة املوصوفن به عندهم؛ وأما سبب ختليص الب :إىل هناية ال رن الرابع أن علم اجلرح
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والتعديل بلع ذروته يف هذي اي بة الامنية وأكثر اأقوال املدونة يف اجلرح والتعديل هي أ مة اجلرح والتعديل الذيأ
هم يف هذي الورتة الامنية ،مع استثنا أقوال اإلمام الذهيب (املتوىف 748هو) خاصة؛ أنه يعد مأ املكثريأ مأ
إطالق مل ل "جا ا ايدي " علل الرواة ،وهو قريأ العجلي مأ املت دمن يف كثرة استخدام هذا املل ل ،
فكانت أقواله هذي حباجة إىل دراسة مع أقوال املت دمن.
خامساً :منهج الدراسة:
استخدم الباح املنهج االست را ي الت:ليلي ،حي تتبع كل مأ أطلي عليه هذا الوصت ،ي قام بت:ليل
الرواة ،وت سيمهم ،ومعرفة مراد اأ مة مأ إطالقه ،ي استخدم املنهج امل ارن ،وذلب بعرو أقوال اأ مة يف الرواة
املوصوا هبذا الوصت ي بيان الراج ووجهه.
سادساً :الدراسات السابقة:
حسب علمي مل أجد دراسة مست لة ملل ل "جا ا ايدي " ،وإال حبثاً واحداً وبعض امل اال الوحبوث
منشورة علل االنرتنت خمتلرة ،وحمدودة ،وذلب كما يلي
حب بعنوان "ال ول ايثي يف بيان مل ل "جا ا ايدي " عند أ مة ايدي " ،إعداد الدكتور وليد
عبدالرحيم إبراهيم عبدالرحيم ،وهذا (الب :حمكم) نشرتة حولية كلية الدراسا اإلسالمية والعربية للبنا
ابإلسكندرية ،جامعة اأزهر ،اجمللد السادس مأ العدد الثال والثال ن ،وقد بذل فيه حهداً يشكر عليه ،إال أنه
مل يستوعب مجيع الرواة ف د ذكر عند الذهيب سبعة عشر راوايً ،وهناك را ٍو أي ا ذكري الذهيب يف ال ة مواضع مأ
كتبه ،وهو حيان بأ عبيد هللا ،أبو زه-،كما سيأيت ،-كما أنه سلب منهجية خمتلوة متاماً لدراسة الرواة املوصوفن
هبذا الوصت ،ومل يعط صورة واض:ة ملعي "جا ا ايدي " لكل را ٍو أطل ه اأ مة ،ي يتبعها خبالصة جلميع الرواة
عند كل إمام منورداً ،لكي تكون النتا ج مبنية عليها.
حب بعنوان "ألوار التعديل عند العجلي يف كتابه الث ا " ،ياكم امل ،و ،منشور علل موقعه يف
اإلنرتنت ،ومأ خالل العنوان يتبن الورق بينه وبن حبثي هذا ،وقد تناول يليالً جلميع ألوار اإلمام العجلي،
ومنها "جا ا ايدي " ،ومل يتكلم عأ أو إمام آخر.
سابعاً :الكلمات املفتاحية:

جائز :اإلم ا وإنواذ اأمر ومتشيته ،واحتماله واإلوماو فيه ،والتسويع له ،واملساحمة ،والتوسط ،وكلها
مرادي يف معي اجلا ا عند اثد ن(.)1

( )1انظر املعي الل وو للجا ا.
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احلديث :قال ايافظ ابأ حجر املراد ابيدي

يف عرا الشرا ما ي اا إىل النيب صلل هللا عليه

وسلم( ،)1وقد استعمل يف قليل اغرب وكث،ي؛ أنه حيدث شيئاً فشيئاً(.)2

جائز احلديث :وصت للراوو يراد به التوسط فيه ،أو إنواذ روايته وإم اؤها ومتشيتها مع ما فيه مأ
ال عت.
احمل ّدث :هو مأ يشت ل ابلسنة ،وحيوظ منت ايدي  ،وعلم عدالة رجاله وجرحها مهر يف ايدي رواية
ودراية ،وميّا س يمه مأ ص:ي:ه ،وعرا علومه واص الحا أهله ،واملؤتلت واملختلت مأ رواته ،وضبط ذلب
مأ أ مة هذا العلم ،كما عرا ألوار ايدي وو ،ذلب ،حبي يلل لتدريسه وإفادته(.)3
اثمناً :خطة البحث:
تتكون اغ ة مأ م دمة ،ومب:ثن وخامتة وفهارس ،وذلب علل الن:و التايل
املبحث األول :مناهج أئمة احلديث يف مصطلحات ألفاظ اجلرح والتعديل.

وفيه م لبان
امل لب اأول املل ل:ا اغاصة عند أ مة اجلرح والتعديل.
امل لب الثاين تعريت "جا ا ايدي " يف الل ة واالص الح.

املبحث الثاين :مناهج األئمة يف مصطلح" :جائز احلديث" ،وفيه ال ة م الب
امل لب اأول املكثرون ِمأ استخدام مل ل "جا ا ايدي ".
 -1اإلمام (العجلي)
أوالً الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " عندي.
اثنياً الت:ليل وامل ارنة.
اثلثاً اغالصة "جا ا ايدي " ،عندي.

 -2اإلمام (الذهيب)
أوالً الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " عندي.
اثنياً الت:ليل وامل ارنة.
اثلثاً اغالصة "جا ا ايدي " ،عندي.
املتوس ون يف استخدام مل ل "جا ا ايدي ".
امل لب الثاين
ّ
( )1فت البارو البأ حجر (.)193 /1
( )2تدريب الراوو للسيوطي (.)29 /1
( )3الب:ر الذو زخر يف شرح ألوية اأ ر ( ،)252 /1وتدريب الراوو للسيوطي ( ،)29 /1وقواعد الت:دي جلمال الديأ ال امسي (ص .)77
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 -1اإلمام (مسلمة بن قاسم)

أوالً
اثنياً
اثلثاً

الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " عندي.
الت:ليل وامل ارنة.
اغالصة "جا ا ايدي " ،عندي.

 -2اإلمام (حيىي بن معني)
أوالً الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " عندي.
اثنياً الت:ليل وامل ارنة.
اثلثاً اغالصة "جا ا ايدي " ،عندي.

 -3اإلمام (أبو داود السجستاين)
أوالً الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " عندي.
اثنياً الت:ليل وامل ارنة.
اثلثاً اغالصة "جا ا ايدي " ،عندي.
امل لب الثال امل لّون ِمأ استخدام مل ل "جا ا ايدي " ،وهلم موضع واحد.
 -1اإلمام (حممد بن إسحاق)

 -2اإلمام (حممد بن عبد هللا بن منري)
 -3اإلمام (أمحد بن حنبل)
 -4اإلمام (عمرو بن علي الفالس)
 -5اإلمام (عمر بن أمحد بن شاهني)
اخلامتة :وفيها أهم النتا ج والتوصيا .
الفهارس :وتشمل

• فهارس امللادر واملراجع.
• فهارس املوضوعا .
املبحث األول :مناهج أئمة احلديث يف مصطلحات ألفاظ اجلرح والتعديل ،وفيه م لبان
املطلب األول :املصطلحات اخلاصة يف اجلرح والتعديل عند األئمة.
مأ املعلوم أن اعتمادان يف اجلرح والتعديل علل ما ن ل عأ أ مة اجلرح وإذا كنا نعتمد أقوال أ مة اجلرح
والتعديل يف ن د الرواة ،فال بد أن نراعي أموراً ومنها
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األمر األول :وهو عبارا اجلرح والتعديل مأ حي الثبو  ،ف د أوالها اثد ون عناية كب،ة ومأ أوض

اأمثلة علل ذلب "هتذيب الكمال يف أمسا الرجال" للماو ،و"مياان االعتدال يف ن د الرجال" لل:افظ الذهيب،
ي استدراكا ايافظ ابأ حجر وتن ي:اته وترتيباته وتع باته يف كتبه عامة وعلل وجه اغلوص "هتذيب
التهذيب" ،و"لسان املياان" ،فيعد مأ أعظم أهل العلم اهتماماً طا ن ل عأ اأ مة مأ عبارا اجلرح والتعديل.

واألمر الثاين :وهو ألوار وعبارا اجلرح والتعديل مأ حي الداللة ومعرفة املعي وامل اى امل لود منها
فهو أمر يف واية اأمهية ،مأ حي أن هناك مأ املل ل:ا الي يستخدمها اأ مة ويراد هبا و ،الظاهر منها،
وكذا هناك مأ املل ل:ا الي يتواو امل لود منها ابختالا اإلمام الذو ي ل ها ،وقد ختتلت عند اإلمام
الواحد مأ وقت إىل أخر.
قال التاج السبكي "ومما ينب ي أن يتو د عند اجلرح أي ا حال اجلارح يف اغربة طدلوال األوار فكث،ا
ما رأيت مأ يسمع لوظة فيوهمها علل و ،وجهها واغربة طدلوال األوار وال سيما األوار العرفية الي ختتلت
ابختالا عرا الناس وتكون يف بعض اأزمنة مدحا ويف بع ها ذما أمر شديد ال يدركه إال قعيد ابلعلم"(.)1
خاصا به ،أجل ذلب قال ايافظ الذهيب "ي
وبعض اأ مة قد يستعمل بعض املل ل:ا استعماالً ً
حنأ نوت ر إىل يرير عبارا التعديل واجلرح ،وما بن ذلب مأ العبارا املتجاذبة .ي أهم مأ ذلب ،أن نعلم
ابالست را التام عرا ذلب اإلمام اجلهبذ ،واص الحه ،وم اصدي ،بعباراته الكث،ة"( ،)2ومأ اأمثلة علل ذلب
ما ذكري السيوطي عأ حيىي بأ معن أنه قال أيب خيثمة وقد قال له إنب ت ول فالن ليىن به أبس،
فالن ضعيت ،إذا قلت لب ال أبس به فهو ة ،وإذا قلت لب هو ضعيت فليىن هو بث ة ،ال يكتب حديثه،
فأشعر ابستوا اللوظن ،قال ابأ اللالح وهذا ليىن فيه حكاية عأ و،ي مأ أهل ايدي  ،بل نسبته إىل نوسه
خاصة.
قال العراقي ومل ي ل ابأ معن إن قويل ليىن به أبس ك ويل ة ،حىت يلام منه التسوية ،إمنا قال إن مأ
قال فيه هذا فهو ة ،وللث ة مراتب ،فالتعب ،بث ة أرفع مأ التعب ،بال أبس به ،وإن اشرتكا يف م لي الث ة ،ويدل
علل ذلب أن ابأ مهدو قال حد نا أبو خلدة ف يل له أكان ة؟ ف ال كان صدوقاً وكان مأموانً وكان خ،اً،
الث ة شعبة وسويان(.)3

( )1طب ا الشافعية الكربى للسبكي (.)18 /2
( )2املوقظة يف علم مل ل ايدي (ص .)82
( )3تدريب الراوو يف شرح ت ريب النواوو (.)406 /1
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ومأ ذلب أي اً لوظ "م بول" ،فهذا اللوظ خيتلت الختالا مناهج اأ مة الن اد يف جرح الرواة
وتعديلهم ،واختالا اص الحاهتم خبلوص هذا ،فهو عند كث ،مأ اأ مة يعي أن الراوو املوصوا هبذا الوصت
حيتج بروايته(.)1
"لن" إذا مل يتابع؛ لذلب قال
بينما ايافظ ابأ حجر يستخدمه ويريد به أنه م بول عند املتابعة أو أنه ّ
ايافظ "السادسة َمأ ليىن له مأ ايدي إال ال ليل ومل يثبت فيه ما يرتك حديثه مأ أجله ،وإليه اإلشارة بلوظ
م بول ،حي يتابع ،وإال فلن ايدي "(.)2
املطلب الثاين :تعريف مطصلح" :جائز احلديث".

ملعرفة معي مل ل "جا ا ايدي " ،يلام تعريت مورداته ،ي تعريوه مركباً
أوالً :اجلائز اجلواز يف الل ة له عدة معاين ،منها
السلوك واإلم ا ي ال ُج ْا ُ املوضع ُ
َج َازيُ َو َج َاوَزيُ
أجوزيُ َجوازاً سلكته وسر فيه ،و َج َاز الْ َم َكا َن َوأ َ
َوََتَ َاوَزيُ إ َذا َس َار فِ ِيه َو َخلََّوهُ ،واالجتياز السلوك ،وجازي َمشل فِ ِيه(.)3
ِ
ِ
ِ
ِ
يل أ َْو الْ َو ِص ُّي
واإلنواذ واالحتمال ي ال أجاته أنوذتهَ ،وأ َ
َج َازيُ الْ َ اضي إذَا نوَ َّو َذيُ َو َح َك َم َومْنهُ الْ ُمج ُيا الْ َوك ُ
لِتوْن ِو ِ
ِ
احتَ َملَهُ وأَ ْو َمض فِ ِيه(.)5
يذيِ َما أ ُِمَر بِِه(َ ،)4
َ
وَتَ َّوَز ِيف َه َذا اأَمر َما َملْ يوَتَ َج َّوز ِيف َو ِْ،ي ْ
اَّللَ ََتاوز َع ْأ أ َُّمي َما
اجلََواز أَو الْ ُم َساحمَة( ،)6ويف ْ
املساحمة والعوو َوِمْنه َكا َن مأ خل ي ْ
ايَ ِدي ِ «إِن َّ
ح َّد َت بِِه أَنْو ُوسها»( )7أَو ع َوا عْنوهمِ ،
وزي إِذا تعدَّاي وعرب علَي ِه( ،)8والتَّجاوُز عأ ٍ
الذنْ ِ
فالن تَو ْرُك َّ
ب
َي
ي
جاز
أ
م
َ
ُ
َ
َ ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ َ ُْ
ُ
َ
َ
وأ ْن ال تُؤ ِ
اخ َذي بهَ ،وََتَ َاوَز َع ْأ الْ ُم ِسي ِ َوََتَ َّوَز َعْنهُ أَ ْو َ ل َعْنهُ َو َع َوا(.)9
ِ
ب(.)10
جاز لَهُ أَو َس َّوغ لَهُ َذل َ
صنَو َعهُ وأَ َ
التسويع ي ال َج َّوَز لَهُ َما َ
ٍ
أج َواز ،ويف حدي علي -رضي هللا عنه« -أنه قام مأ جوز
وو َس ُ
جوُزيَ ،
ومجْعُه ْ
ط ُك ُّل َش ْي ْ
الوسط َ
الليل يللي»( )1جوز كل شي وس ه(.)2
( )1فت امل ي بشرح ألوية ايدي (.)3 /2
( )2ت ريب التهذيب (ص .)75
( )3لسان العرب (.)327 /5
( )4امل رب يف ترتيب املعرب (ص .)95
( )5اتج العروس (.)78 /15
( )6مشارق اأنوار علل ص:اح اآلاثر ()164 /1
( )7أخرجه البخارو يف ص:ي:ه ،كتاب ال الق ،ابب ال الق يف اإلوالق والكري ( ،)46 /7رقم ( )5269مأ حدي أيب هريرة -رضي هللا عنه.-
( )8لسان العرب (.)328 /5
( )9امل رب يف ترتيب املعرب (ص .)95
( )10لسان العرب (.)327 /5
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ِ ()3
ٍ
ِ

واجلا ُِا الَّ ِذو َيَُُّر َعلَل قَو ْوم َوُه َو َع ْ َشا ُنُ ،س ي أَو َملْ يُ ْسي فَو ُه َو جا ا .
قال ابأ منظور "أصل ْ ِ
ورد َما
الرجل َما َُيياي
الرجل إِذا َ
َ
ليذهب لوجهه ،فَويَو ُول ُ
الرجل َ
اجلَا َاة أَن يُع َل ُ
ِ
أجاين أَو أ َْع ِ ِي َما َح َّىت أذهب لوجهي ،وأجوز َعْنب ،يَّ كثر َه َذا َح َّىت َمسُّْوا الع يّة َجا َِاة"(.)4
ل َ يِّم املَا ْ
اجلَا ِا الْ ُمبَاح
السوا َوقد ْيرتك َه َذا ال َ ْول ،ويرادا ْ
واجلا ا عند الو ها َما شرا فعله َوتَركه علل َ
وايالل(.)5
ومما ت دم نالحظ أن اجلا ا يف الل ة له عدة معاين منها السلوك ،واإلم ا وإنواذ اأمر ومتشيته،
واحتماله واإلوماو فيه ،والتسويع له ،واملساحمة ،والتوسط ،وكلها مرادي يف معي اجلا ا عند اثد ن.
وسيأيت يف هذا الب :ما يدل علل أن استخدام أ مة اجلرح والتعديل هلذا اللوظ ال خيرج عأ تلب املعاين
يف الل ة؛ فبع هم يستخدمه للتوسط ،ومنهم مأ يستعمله طعي إنواذ وإم ا ومتشية الراوو مع ما فيه ضعت،
أعم مأ املعي االص الحي.
واملعي الل وو ّ
ايَ ِدي ".
اثنياً :احلَ ِديث ِيف اللُّ َة ضد الْ َ ِدمي؛ ِأَنَّهُ حيدث َشْيئا فَ َشْيوئًا َوقد ورد إايك و ْ
يستَو ْعمل ِيف قَلِيل الْ َك َالم َوَكثِ،ي ،ويُ لي ويراد به كالم يُت:دث به ويُن ل ويَبلع اإلنسان مأ جهة السمع
َو ْ
أو الوحي يف ي ظته أو منامه ،وهبذا املعي ُِمسي ال رآن حديثا ﴿ومن أَص َدق ِمن هِ
اَّلل َح ِديثًا ([ ﴾)٨٧النسا
ً ََ ْ ْ
َ
َّ
ِ
ُِ ،]87
يل ْاألَح ِ
اد ِ
يث﴾ [يوست .)6(]6
ومسّ َي ما ُحيَد ُ
َّث به اإلنسان يف نومه ﴿م ْن ََتْ ِو ِ َ
عرفه ايافظ ابأ حجر ف ال املراد ابيدي يف عرا الشرا ما ي اا إىل
وايدي يف االص الح ّ
النيب صلل هللا عليه وسلم( ،)7وقد استعمل يف قليل اغرب وكث،ي؛ أنه حيدث شيئاً فشيئاً(.)8
وأما تعريف "جائز احلديث":
فلم أقت علل تعريت علمي هلذا املل ل ؛ ولعل السبب يف ذلب أنه ليىن مأ األوار املشهور ،وإمنا هو
مأ األوار اغاصة ،وهي ختتلت مأ إمام آلخر-كما ت دم.-
ِ ِ
ال " { َواللَّْي ِل إِذَا
ب ابْ ُأ النَّوبَّ ِ
اح فَو َ َ
السلَ ِم ِّي قَ َ
( )1حدي علي أخرجه عبد الرزاق يف ملنوه ( )18 /3رقم ( )4630عَ ْأ أَِيب عَْب ِد َّ
الر ْمحَ ِأ ُّ
ال َخَر َج عَل ٌّي ح َ
ن وَ َّو َ
ِ
َعس َعىن و ُّ ِ
السا ِلُو َن َع ِأ الْ ِوتْ ِر؟" ،وليىن فيه موطأ الشاهد ،وذكري اغ ايب يف وريب ايدي (،)182 /2
اعةُ الْ ِوتْ ِر َه ِذيِ ،أَيْ َأ َّ
َّىن} [التكوير  ،]18ن ْع َم َس َ
ْ َ َ
اللْب ِ إذَا تَونَوو َ
وأبو عبيد اهلروو يف ال ريبن يف ال رآن وايدي (.)1164 /4
( )2النهاية يف وريب ايدي واأ ر (.)315 /1
( )3لسان العرب (.)329 /5
( )4هتذيب الل ة (.)103 /11
( )5ايدود اأني ة والتعريوا الدقي ة (ص .)75
( )6النهاية يف وريب ايدي واأ ر (.)350 /1
( )7فت البارو البأ حجر (.)193 /1
( )8تدريب الراوو للسيوطي (.)29 /1
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عرفه بعض املعاصريأ ب وله :جائز احلديث:
ولكأ قد ّ

"وصت للراوو يدل علل عدالته ،وضعت ضب ه ،وهو قريب مأ ألوار املرتبة السادسة-أخت مراتب
اجلرح ،)1(-الي تُكتب أحادي أص:اهبا لالعتبار ،وقيل جا ا ايدي يتمل هذي اللوظة رتبتن رتبة مأ ي ال
فيه صودوق حسوأ ايدي  ،وهي رتبة احتجاج يف ال الب ،وذلب هو اأكثر فوي اسوتعمال هذي اللوظة ،ورتبة
املعترب به سوا كان ليناً أو مستوراً(.)2
قلت ومما سبي َيكأ تعريت "جا ا ايدي " "أبنه وصف للراوي يراد به التوسط فيه ،أو إنفاذ روايته

وإمضاؤها ومتشيتها مع ما فيه من الضعف".
املبحث الثاين :مناهج األئمة يف مصطلح" :جائز احلديث" ،وفيه ال ة م الب
املطلب األول :املكثرون ِمن استخدام مصطلح" :جائز احلديث".
 -1اإلمام (العجلي) (ت261 :هـ)(.)3
أوالً :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " عند اإلمام العجلي
وصت اإلمام العجلي ( )34راوايً ،بو"جا ا ايدي " ،كما سيأيت يف الت:ليل.

اثنياً :الت:ليل وامل ارنة

مما ت دم نالحظ أن العجلي سلب طرق متعددة لوصت الرواة بو"جا ا ايدي " ،وَيكأ ت سيمها إىل
الث أقسام ،وذلب كما يلي
القسم األول :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " جمرداً مأ أو وصت آخر وعددهم ( )10رواة.
درجا

القسم الثاين :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع وصت تعديل وعددهم ( )20راوايً ،وهم علل

أ -املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع وصت ( ة) وعددهم ( )11راوايً.
ب -املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع وصت (صدوق) راواين
ج -املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع وصت (مل يرتك حديثه) را ٍو واحد.

( )1املرتبة السادسة عند السخاوو ي ما أشعر ابل رب مأ التجري وهو أدىن املراتب ك وهلم ليىن ببعيد مأ اللواب ،أو شيخ ،أو يروى حديثه ،أو يعترب به ،أو شيخ
وسط ،أو روى الناس عنه ،أو صاحل ايدي  ،أو يكتب حديثه ،أو م ارب ايدي  ،أو صويل  ،أو صدوق وحنو ذلب.
( )2لسان اثد ن ،ثمد خلت سالمة (ص  ،) 1062وشوا العليل أبلوار وقواعد اجلرح والتعديل أيب ايسأ مل ول بأ إمساعيل (..)346 /1
( )3هو أمحد بأ عبد هللا بأ صاحل بأ مسلم أبو ايسأ العجلي كويف اأصل ،كان حافظاً ديناً صاياً ،انت ل إىل بلد امل رب فسكأ أطرابلىن ،وانتشر حديثه هناك ،روى
يدل علل إمامه الرجل وسعة
عأ شبابة بأ سوار ،وحممد بأ جعور وندر ،وو،مهاَ ،رَوى َعْنهُ ابنه صاحل بأ أمحد كتابه امللنت يف اجلرح والتعديل ،وهو كتاب مويد ّ
ِ
ِ
ِ
يف سنة 261ه .انظر اتريخ ابأ
حوظهَ ،وقَ َ
ال بعض اأ مة مل يكأ له ابمل رب شبيه وال نظ ،يف زمانه يف معرفة ايدي وإت انهَ ،ويف ُزْهدي وورعه ،ولد سنة 182ه ،وتوُ ُو ّ
يونىن امللرو ( ،)25 /2واتريخ ب داد ( ،)349 /5وطب ا علما ايدي ( ،)251 /2واتريخ اإلسالم (.)270 /6
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د -املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع وصت (ال أبس به) وعددهم ( ،)4رواة.
ه -املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع وصت (حسأ ايدي ) ،راواين.

القسم الثالث :املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع وصت تلين ،وعددهم ( )4رواة ،وهم علل درجتن
أ -املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع وصت (ليىن ابل وو) وعددهم ( )3رواة.
ب -املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع وصت (ضعيت يكتب حديثه) را ٍو واحد.
وبيان ذلب كما يلي
أما القسم األول :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " جمرداً ،فهذا ال سم مل يشاركه أحد-فيما أعلم-يف
وصوهم جبا ا ايدي جمرداً ،إال "ال :اك بأ عثمان" ،ف د قال فيه ،ابأ من-،أي اً" -جا ا ايدي " ،وقرنه
ابأ من ،ب وله "ال أبس به"(.)1
وقد وصت العجلي عشرة رواة هبذا الوصت؛ وملعرفة مدلول هذا اللوظ أقارنه أبقوال اأ مة وذلب كما
()2
يلي
 -1إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي ،أبو إسحاق الكويف ،والد إمساعيل.
قال العجلي "جا ا ايدي "(.)3
أقوال اأ مة
قال سويان الثورو ،واإلمام أمحد ،والنسا ي "الأبس به".
وقال أمحد "ابأ مهاجر ة ،وقال مرة ليىن به أبس ،وقال أخرى ضعيت".
وقال أبو داود "صاحل ايدي ".
وقال حيىي بأ سعيد ال ان "مل يكأ ب وو".
وقال حيىي بأ معن "ضعيت".
وقال النسا ي يف موضع آخر "ليىن ابل وو يف ايدي ".
وقال أبو أمحد بأ عدو "حديثه يكتب يف ال عوا ".
وذكري ابأ حبان يف اجملروحن وقال " كث ،اغ أ تست:ب جمانبة ما انورد مأ الروااي
االحتجاج طا وافي اأ با لكثرة ما أييت مأ امل لواب ".
وقال ابأ حجر "لن ايوظ".
( )1هتذيب التهذيب ( ،)447 /4واملداوو لعلل اجلامع الل  ،وشرحي املناوو (.)71 /2
( )2سأق تلر علل ترمجة مناذج مأ الرواة ،لكثرهتم ،وأذكر خالصة أحوال ب ية الرواة مأ ت ريب التهذيب لل:افظ ابأ حجر.
( )3الث ا للعجلي (.)206 /1
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وقال اياكم قلت للدارق ي "فإبراهيم بأ مهاجر؟ قال ضعووي ،تكلم فيه حيىي بأ سعيد وو،ي؛ قلت
حبجة؟ قال بل ،حدث أبحادي ال يتابع عليها ،وقد وماي شعبة أي ا".
وقال أبو حامت "ليىن ابل وو ،حمله عندان حمل اللدق؛ يكتب حديثه وال حيتج به .قال عبد الرمحأ بأ
أيب حامت قلت أيب ما معي ال حيتج حبديثهم؟ قال كانوا قوما ال حيوظون ،في:د ون طا ال حيوظون؛ في ل ون
ترى يف أحاديثهم اض راابً ما شئت".
روى له مسلم ،واأربعة(.)1
واغالصة أن أقوال اأ مة كث،ة فيه ،وأكثرهم علل تليينه ،وكث ،منهم ضعوه ،وعليه فهو ضعيت يعترب به
يف املتابعا والشواهد؛ لذلب قال فيه ايافظ ابأ حجر يف "الت ليي" ويف "الوت " "فيه م ال"(.)2
وأما إخراج مسلم له يف ص:ي:ه ،فهي أحادي شواهد كما ذكر الذهيب( ،)3وقد يكون ملا ذكروي ِمأ أن
ابأ مهدو أنكر علل حيىي بأ معن ت عيوه إلبراهيم بأ املهاجر( ،)4ف ال اياكم يف ابب الرواة الذيأ عيب علل
مسلم إخراج حديثهم تعديل عبد الرمحأ بأ مهدو أقوى عند مسلم ممأ جرحه جبرح و ،موسر( ،)5هلذا اعتمد
مسلم تعديل ابأ مهدو وق ّدمه علل جرح ابأ معن و ،املوسر.
 -2احلجاج بن أرطاة بن ثور بن هبرية بن شراحيل بن النخع النخعي ،أبو أرطاة الكويف القاضي.

قال العجلي "جا ا ايدي "(.)6
أقوال اأ مة
قال اغ يب "ايجاج أحد العلما ابيدي  ،وايوار له".
وقال ابأ خراش "كان حافظا لل:دي ".
وقال أمحد "كان مأ ايوار ،قيل فلم ليىن هو عند الناس بذاك؟ قال أن يف حديثه زايدة علل
حدي الناس ،ليىن يكاد له حدي إال فيه زايدة وقال شأنه أن يايد يف اأحادي ".
وقال حيىي بأ معن "ليىن به أبس".
( )1اتريخ ابأ معن  -رواية الدورو ( ،)344 /3وال عوا الل  ،للبخارو (ص  ،)18وال عوا واملرتوكون للنسا ي (ص  ،)11واجلرح والتعديل (،)132 /2
واجملروحن ( ،)102 /1والكامل ( ،)213 /1وال عوا واملرتوكن البأ اجلوزو ( ،)54 /1وهتذيب الكمال ( ،)211 /2وامل ي يف ال عوا ( ،)27 /1وهتذيب
التهذيب ( ،)146 /1ت ريب التهذيب (ص .)94
( )2ت ليي التعليي ( ،)95 /2وفت البارو البأ حجر (.)572 /3
( )3مأ تكلم فيه وهو مو ي (ص .)69
( )4أخرج ابأ عدو بسندي أن حيىي بأ معن كان يوماً عند عبد الرمحأ بأ مهدو ،وذكر إبراهيم بأ مهاجر والسدو ،ف ال حيىي ضعيوان ،ف ب عبد الرمحأ وكري ما
قال .انظر الكامل (.)349 /1
( )5حكاي ابأ حجر يف هتذيب التهذيب (.)314 /1
( )6الث ا للعجلي (.)284 /1
- 61 -

د .عبد هللا بأ حسأ بأ ورمان الشهرو "جا ا ايدي " عند اثد ن دراسة يليلية ن دية.

وقال ابأ عدو "إمنا عاب الناس عليه تدليسه عأ الاهرو وو،ي ،ورطا أخ أ يف بعض الروااي  ،فأما أن
يتعمد الكذب فال ،وهو ممأ يكتب حديثه".
وقال أبو حامت "صدوق يدلىن عأ ال عوا  ،يكتب حديثه ،وإذا قال حد نا ،فهو صاحل ال يراتب يف
صدقه وحوظه إذا بن السماا".
وقال ابأ ال ان "تركت ايجاج متعمداً ومل أكتب عنه حديثا قط".
وقال اياكم والدارق ي "ال حيتج به".
وقال يع وب بأ شيبة "واهي ايدي  ،يف حديثه اض راب كث ،،وهو صدوق".
وذكري النسا ي يف املدلسن ،وقال "ليىن ابل وو".
وذكري ابأ حبان يف اجملروحن ،وقال " تركه ابأ املبارك وحيىي ال أ وابأ مهدو وحيىي بأ معن وأمحد بأ
حنبل .علي عليه الذهيب ب وله وهذا ال ول فيه جمازفة ...وهذا ليىن جبيد ،نعوذ ابهلل مأ التهور يف وزن العلما ".
وقال النووو "واتو وا علل أنه مدلىن ،وضعوه اجلمهور فلم حيتجوا به ،وو ه شعبة وقليلون وكان ابرعا يف
ايوظ والعلم".
قال الذهيب "أكثر ما ن م عليه التدليىن ،وفيه تيه ال يليي أبهل العلم" ،وقال مرة " كان مأ حبور العلم،
تكلم فيه لبأو فيه ،ولتدليسه ،ولن ص قليل يف حوظه ،ومل يرتك".
وقال ابأ حجر "صدوق كث ،اغ أ ،والتدليىن" ،وقال أي اً "ضعيت ومدلىن".
روى له البخارو يف "اأدب املورد" ،والباقون ،ما سنة  145ه(.)1
واغالصة أنه ضعيت ،ف د ن له النووو عأ اجلمهور ،وأما ما وصوه به اإلمام أمحد ،وو،ي ،ابيوظ،
فهذا ال ينايف ت عيوه؛ أنه مع عدم ات ان ،بداللة قول أمحد ملا قيل له فلم ليىن هو عند الناس بذاك؟ قال
"أن يف حديثه زايدة علل حدي الناس ،ليىن يكاد له حدي إال فيه زايدة".
وقد ضعوه أمحد كما يف بعض الروااي  ،مع كونه موصوا ابلتدليىن ،وقد جعله ابأ حجر يف ال ب ة
الرابعة مأ طب ا املدلسن( ، )2وهم مأ اتوي علل أنه ال حيتج بشي مأ حديثهم إال طا صرحوا فيه ابلسماا؛
لكثرة تدليسهم عأ ال عوا واجملاهيل ،وعليه فهو ضعيت ايدي  ،ويدلىن مأ الرابعة.
( )1ال ب ا الكربى ( ،)342 /6واتريخ ابأ معن  -رواية ابأ حمرز ( )132 /2واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( )156 /3وذكر املدلسن (ص  )123واجملروحن
البأ حبان ( )225 /1وال عوا البأ اجلوزو ( ،)191 /1والكامل ( ،)527 /2والث ا البأ شاهن (ص  ،)67وهتذيب اأمسا والل ا ( ،)152 /1وهتذيب
الكمال ( ،)423 - 420 /5وس ،أعالم النبال ( )515 /6وتذكرة ايوار ( ،)186 /1ومياان االعتدال ( ،)458 /1وامل ي ( ،)235 /1وفت البارو (،)41 /10
وهتذيب التهذيب ( ،)172 /02وطب ا املدلسن (ص  49رقم  ،)118وجامع الت:ليل (ص  )105وت ريب التهذيب (ص .)152
( )2طب ا املدلسن البأ حجر (ص .)49
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 -3زهري بن حممد التميمي العنربي ،أبو املنذر اخلراساين املروزي اخلرقي.

قال العجلي "جا ا ايدي "(.)1
أقوال اأ مة
و ه ابأ معن ،وقال مرة "ليىن به أبس".
وقال أمحد "مل يكأ به أبس".
وذكري ابأ حبان يف الث ا ي قال "خي ئ وخيالت".
وقال الذهيب " ة ي رب وأييت طا ينكر".

وقال البخارو "روى عنه أهل الشام أحادي مناك."،
وقال أبو بكر اأ رم "مسعت أاب عبد هللا ،وذكر رواية الشامين عأ زه ،بأ حممد ،قال يروون عنه
أحادي مناك ،هؤال  ،ي قال يل ترى هذا زه ،بأ حممد الذو يروون عنه أص:ابنا! ي قال أما رواية أص:ابنا
عنه فمست يمة".
وقال الرتمذو "منكر ايدي ".
وقال النسا ي "ليىن ابل وو".
وقال أبو حامت "حمله اللدق ويف حوظه سو وكان حديثه ابلشام أنكر مأ حديثه ابلعراق لسو
حوظه ...فما حدث مأ كتبه فهو صاحل وما حدث مأ حوظه فويه اواليط".
وقال ابأ عدو "ورواية الشامين عنه أص مأ رواية و،هم وله و ،هذي اأحادي ولعل الشامين حي
رووا عنه اخ أوا عليه فإنه إذا حدث عنه أهل العراق فرواايهتم عنه شبه املست يم وأرجو أنه ال أبس به".
وقال الساجي "صدوق ،منكر ايدي ".
وقال ابأ حجر " ة إال أن رواية أهل الشام عنه و ،مست يمة ف عت بسببها".
روى له اجلماعة ،تويف سنة  162ه(.)2
واغالصة أنه ة ،إال يف روايته عأ الشامين فهي و ،مست يمة؛ وحديثه ص:ي  ،مامل يكأ مأ رواية
الشامين عنه ،وهذا ما اختاري ايافظ ابأ حجر.
( )1الث ا للعجلي (.)371 /1
( 2اتريخ ابأ معن  -رواية ابأ حمرز ( ،)90 /1واتريخ ابأ معن  -رواية الدورو ( ،)354 /4وسؤاال ابأ اجلنيد (ص ،)407وسؤاال أيب داود لإلمام أمحد
(ص ،)233والتاريخ الكب ،)427 /3( ،وال عوا الل  ،للبخارو (ص ،)65والعلل الكب ،للرتمذو (ص ،)381وال عوا واملرتوكون للنسا ي (ص ،)43وال عوا
الكب ،للع يلي ( ،)92 /2واجلرح والتعديل ( ،)589 /3والكامل ( ،)177 /4واتريخ ب داد ( ،)484 /8واتريخ دمشي ( ،)116 /19وهتذيب الكمال (،)414 /9
والكاشت ( ،)408 /1وهتذيب التهذيب ( ،)301 /3ت ريب التهذيب (ص .)217
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 -4يزيد بن عطاء بن يزيد بن عبد الرمحن اليشكري ،أبو خالد الواسطي البزاز ،موىل أيب عوانة.

قال العجلي "جا ا ايدي "(.)1
أقوال اأ مة
قال ابأ سعد ،وابأ املديي "وكان ضعيت ايدي ".
وقال امليموين عأ أمحد "ليىن حبديثه أبس".
وقال اآلجرو عأ أيب داود كان أمحد يو ه.
وقال أمحد بأ أيب حيىي ،عأ أمحد "ليىن ب وو يف ايدي " وكذا قال الدورو عأ ابأ معن ،وقال مرة
عأ ابأ معن ضعيت ،وقال مرة بت أبو عوانة وس ط موالهم يايد.
وقال النسا ي "ضعيت ،وقال مرة ليىن ابل وو".
وقال ابأ حبان "سا حوظه حىت كان ي لب اأسانيد ،ويروو عأ الث ا ما ليىن مأ حدي اأ با
فال َيوز االحتجاج به".
وقال بأ عدو "ويايد بأ ع ا مع لينه حسأ ايدي  ،وعندي ورا ب ويكتب حديثه.
وذكري الدارق ي يف ال عوا .
وقال الذهيب "قال بأ عدو مع لينه حسأ ايدي ".
وقال ابأ حجر "لن ايدي ".
روى له البخارو يف أفعال العباد ،وأبو داود ،تويف سنة 177ه(.)2
واغالصة أنه ضعيت ف د اختلوت الروااي علل أمحد وابأ معن ،واأكثرون علل ت عيوه.
وأما بقية الرواة:
 -5سعيد بأ سنان الربمجي ،قال العجلي "جا ا ايدي "( ،)3وهو "صدوق له أوهام"(.)4
 -6شعبة بأ دينار اهلامشي ،قال العجلي "جا ا ايدي "( ،)5وهو "صدوق سي ايوظ"(.)6
( )1الث ا للعجلي (.)366 /2
( )2ال ب ا الكربى ( ،)227 /7وسؤاال ابأ أيب شيبة البأ املديي (ص  ،)49والعلل ومعرفة الرجال أمحد رواية ابنه عبد هللا ( ،)487 /2والتاريخ الكب ،للبخارو
( ،)351 /8وسؤاال أيب داود لإلمام أمحد (ص  ،)321وال عوا واملرتوكون للنسا ي (ص ،)110واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)282 /9واجملروحن البأ حبان
( ،)454 /18وال عوا الكب ،للع يلي ( ،)387 /4والكامل ( ،)159 /9وال عوا واملرتوكون للدارق ي ( ،)137 /3وهتذيب الكمال ( ،)210 /32والكاشت (/2
 ،)388وت ريب التهذيب (ص  ،)603وهتذيب التهذيب (.)350 /11
( )3الث ا للعجلي (.)400 /1
( )4ت ريب التهذيب (ص .)237
( )5الث ا للعجلي (.)456 /1
( )6ت ريب التهذيب (ص .)266
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 -7صاحل ابأ رستم املاين موالهم أبو عامر اغااز ،قال العجلي "جا ا ايدي " ،وهو "صدوق كث،
اغ أ"(.)1
 -8ال :اك بأ عثمان بأ عبد هللا حاام اأسدو اياامي أبو عثمان املدين ،قال العجلي "جا ا
ايدي " ،وهو "صدوق يهم"(.)2
 -9جمالد بأ سعيد بأ عم ،اهلمداين ،أبو عمرو الكويف ،قال العجلي "جا ا ايدي "( ،)3وهو "ليىن
ابل وو ،وقد ت  ،يف آخر عمري"(.)4
 -10منلور بأ عبد الرمحأ ال داين البلرو اأشل ،قال العجلي "جا ا ايدي "( ،)5وهو "صدوق
يهم"(.)6
واخلالصة :يظهر مما ت دم يف هذا ال سم أن العجلي وصت ال ة رواة بو"جا ا ايدي " جمرداً ،بينما ظهر
أن الراج فيهم أهنم ضعوا  ،وهم (إبراهيم بأ املهاجر ،وايجاج بأ أرطاة ،ويايد بأ ع ا ) ،كما أنه وصت
زه ،بأ حممد ،جبا ا ايدي والراج أنه ة ،إال يف روايته عأ الشامين ،ووصت ستة جبا ا ايدي  ،وهم يف
مرتبة صدوق يهم ،أو سي ايوظ ،وهم سعيد بأ سنان الربمجي ،وشعبة بأ دينار اهلامشي ،وصاحل بأ رستم،
وال :اك بأ عثمان ،وجمالد بأ سعيد بأ عم ،اهلمداين ،ومنلور بأ عبد الرمحأ ال داين.
فويه إشارة إىل أن العجلي إذا أطلي مل ل (جا ا ايدي ) جمرداً مأ أو وصت آخر فهو ال يريد
تو يي الراوو م ل اً ،بدليل أنه مل ي لي ذلب إال علل واحد وهو زه ،بأ حممد ،ف ال فيه جا ا ايدي  ،وهو
ة ،ولكأ ليىن م رداً.
كما أن العجلي ال يريد به الت عيت-أي اً-؛ أنه مل يلت به إال ال ة ،يف م ابل ستة رواة وصوهم
بو(جا ا ايدي ) جمرداً ،وهم يف درجة صدوق مع خ أ ،أو وهم؛ فدل علل أن والب صنيع العجلي هو هذا،
فإذا قال "جا ا ايدي " جمرداً علل أحد الرواة أنه يريد به مأ كان صدوقاً مع ضعت يس ،،ولكأ ال يو ي إىل
ترك حديثه والروبة عنه كما هو حال حدي الراوو شديد ال عت ،وأما الثال ة املوصوفون ابل عت ،في:مل
علل أنه ضعت يس ،فيكونوا أقرب إىل حال الستة الذيأ عناهم العجلي ،وأما الث ة ،فهو واحد وشذوذي ال يدل
علل خرم ال اعدة.
( )1ت ريب التهذيب (ص .)272
( )2ت ريب التهذيب (ص .)279
( )3الث ا للعجلي (.)264 /2
( )4ت ريب التهذيب (ص .)520
( )5الث ا للعجلي (.)298 /2
( )6ت ريب التهذيب (ص .)547
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فهؤال امللوفون جبا ا ايدي جمرداً عند اإلمام العجلي هم أهل املرتبة اغامسة كما يف الت ريب البأ
حجر ،ف د قال عأ أهل هذي املرتبة "اغامسة مأ قلر عأ الرابعة قليالً ،وإليه اإلشارة بلدوق سي ايوظ ،أو
صدوق يهم ،أو له أوهام ،أو خي ئ ،أو ت ّ ،أبخرة.)1("...
درجا

وأما القسم الثاين :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع وصت تعديل وعددهم ( )20راوايً ،وهم علل

أ -املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع وصت ( ة) وعددهم ( )11رواة ،وهم
 -1إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق اهلمداين السبيعي ،أبو يوسف الكويف ،أخو عيسى.

مي".

قال العجلي " ة" ،وقال مرة "جا ا ايدي "(.)2
أقوال اأ مة
و ه ابأ سعد ،وابأ معن ،وحممد بأ عبد هللا بأ من ،،وأبو حامت.
وقال أمحد "صاحل ايدي ".
وقال حجاج اأعور "قلنا لشعبة حد نا حدي أيب إس:اق؛ قال سلوا عنها إسرا يل؛ فإنه أ بت فيها

وقال ابأ مهدو "إسرا يل يف أيب إس:اق أ بت مأ شعبة والثورو".
وقال أبو عيسل الرتمذو "إسرا يل بت يف أيب إس:اق".
وقال ابأ عدو "هو ممأ حيتج به".
وقال النسا ي "ليىن به أبس".
وقال يع وب بأ شيبة "صاحل ايدي  ،ويف حديثه لن " ،وقال يف موضع آخر " ة صدوق ،وليىن
ابل وو يف ايدي  ،وال ابلساقط".
وقال ابأ أيب خيثمة "قيل لي:ىي-يعي ابأ معن -روى عأ إبراهيم بأ املهاجر المثا ة ،وعأ أيب حيىي
ال تا المثا ة؟ ف ال مل يؤ منه ،أيت منهما مجيعا".
وقال الذهيب "قال أحوظ حدي أيب إس:اق كما أحوظ السورة ،وقال أمحد ة ،وتعجب مأ حوظه،
وقال أبو حامت هو مأ أت أ أص:اب أيب إس:اق ،وضعوه بأ املديي" ،وقال يف موضع آخر " ة إمام ،ضعوه
ابأ حام ،ورد أحاديثه مع كوهنا كث،ة يف الل:اح" ،وقال يف املياان " إسرا يل اعتمدي البخارو ومسلم يف
( )1ت ريب التهذيب (ص .)14
( )2الث ا للعجلي (.)222 /1
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اأصول ،وهو يف الثبت كاالس وانة ،فال يلتوت إىل تلعيت مأ ضعوه ،نعم شعبة أ بت منه إال يف أيب
إس:اق".
وقال ابأ حجر " ة تُكلم فيه بال حجة".
تويف سنة ا نن وستن وما ة ،احتج به البخارو ومسلم يف اأصول(.)1
واغالصة أنه ة ،ف د احتج به البخارو ومسلم يف اأصول ،وتكلم فيه بال حجة ،وهو مأ أحوظ
الناس يدي جدي أيب إس:اق ،كما قال ايافظ ابأ حجر .وهللا أعلم.
 -2عبد هللا بن حممد بن عقيل بن أيب طالب ،القرشي اهلامشي ،أبو حممد املدين.

قال العجلي " ة جا ا ايدي "(.)2
أقوال اأ مة
وقال ابأ عبد الرب "هو أو ي مأ كل مأ تكلم فيه".
وقال ابأ عدو يف ال عوا ي قال "روى عنه مجاعة مأ املعروفن الث ا  ،وهو خ ،مأ ابأ مسعان
ويكتب حديثه".
وقال الرتمذو "صدوق ،ومسعت حممد بأ إمساعيل ي ول كان أمحد وإس:اق وايميدو حيتجون حبدي
ابأ ع يل ،قال حممد بأ إمساعيل وهو م ارب ايدي ".
وقال ابأ عيينة " كان ابأ ع يل يف حوظه شي فكرهت أن ال يه".
وضعوه ابأ معن.
وقال أبو حامت "لن ايدي  ،ليىن ابل وو وال ممأ حيتج حبديثه يكتب حديثه".
وقال بأ خاَية "ال أحتج به لسو حوظه".
وقال ابأ سعد "وكان منكر ايدي  ،ال حيتجون حبديثه وكان كث ،العلم".
وذكري ابأ حبان يف اجملروحن ي قال "وكان عبد هللا مأ سادا املسلمن مأ ف ها أهل البيت وقرا هم
إال أنه كان ردو ايوظ كان حيدث عأ التوهم فيجي ابغرب علل و ،سننه فلما كثر ذلب يف أخباري وجب
جمانبتها واالحتجاج ب دها".
وقال اياكم "سا حوظه ف:دث علل التخمن".
( )1ال ب ا الكربى ( ،)374 /6وسؤاال ابأ اجلنيد (ص )334والتاريخ الكب ،للبخارو ( )56 /2والتاريخ الكب ،البأ أيب خيثمة ( ،)388 /2والث ا البأ حبان
( ،)79 /6والكامل يف ضعوا الرجال ( ،)128 /2وهتذيب الكمال ( ،)515 /2واتريخ ب داد ( )476 /7وتذكرة ايوار ( )158 /1ومأ تكلم فيه وهو مو ي (ص
 )101ومياان االعتدال ( )209 /1والكاشت ( ،)241 /1وهتذيب التهذيب ( )229 /1ت ريب التهذيب (ص .)104
( )2الث ا للعجلي (.)57 /2
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وقال ابأ منظور "أمجعوا علل ت عيوه".

وقال الذهيب "قال أبو حامت وعدة لن ايدي  ،وقال ابأ خاَية ال أحتج به".
وقال ابأ حجر "صدوق يف حديثه لن ،وي ال ت  ،أبخرة".
تويف بعد اأربعن وما ة ،روى له البخارو يف أفعال العباد ،وأبو داود والرتمذو وابأ ماجه(.)1
واغالصة تلكم اأكثرون فيه مأ أجل حوظه ،وو ه آخرون ،ومنهم مأ ابلع يف التو يي كما ذكر ابأ
عبد الرب ،وقد تع به ابأ حجر ف ال يف "هتذيب التهذيب" "وهذا إفراط" ،وكذلب مأ ضعوه ،وترك حدي ،
وحاله وسط؛ لذلب اختاري ايافظ الذهيب بعد أن أورد كالم ال رفن ف ال يف "املياان" "قلت حديثه يف مرتبة
ايسأ" ،وهو قول ايافظ ابأ حجر "صدوق يف حديثه لن".
 -3عطاء بن السائب بن مالك ،ويقال :ابن زيد ،ويقال :ابن يزيد ،الثقفي ،أبو السائب.
قال العجلي "جا ا ايدي  ،وقال مرة "كان شيخا قدَيا ة"(.)2
أقوال اأ مة
و ه ابأ معن ،وأمحد ،وابأ سعد وقال "وقد كان ت  ،حوظه آبخري واختلط يف آخر عمري".
وذكري ابأ حبان يف الث ا .
وقال أبو حامت "حمله اللدق قدَياً قبل ان خيتلط صاحل مست يم ايدي ي أبخرة ت  ،حوظه يف حديثه
ختاليط كث،ة".
وقال الدارق ي "تركوي".
وقال الذهيب "أحد االعالم علل لن فيه ...ة سا حوظه آبخري".
وقال ابأ حجر "صدوق اختلط".
تويف سنة ست و ال ن وما ة ،روى له البخارو حديثاً واحداً متابعة ،والباقون سوى مسلم(.)3
واغالصة أهنم اختلووا فيه فو ه أ مة ،وروى عنه أ مة ،وضعوه آخرون ،والذيأ ضعووي إمنا ضعووي
بسبب اختالطه وسو حوظه يف آخر عمري ،وهو صدوق قبل االختالط ،وأما بعدي فال حيتج حبديثه إال ما رواي
( )1ال ب ا الكربى ( )392 /5واتريخ ابأ معن  -رواية ابأ حمرز ( ،)72 /1وسؤاال ابأ أيب شيبة البأ املديي (ص ،)88والعلل ومعرفة الرجال أمحد رواية ابنه
عبد هللا ( ،)477 /2والعلل الكب ،للرتمذو (ص ،)22وال عوا الكب ،للع يلي ( ،)299 /2واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( )154 /5واجملروحن البأ حبان ()3 /2
والكامل يف ضعوا الرجال ( )205 /5وهتذيب الكمال ( )80 - 78 /16وسؤاال السجاو لل:اكم (ص  )104ومياان االعتدال ( ،)484 /2والكاشت (/1
 ،)594وت ريب التهذيب (ص  ،)321وهتذيب التهذيب (.)15 /6
( )2الث ا للعجلي (.)135 /2
( )3ال ب ا الكربى ( )328 /6واتريخ ابأ معن  -رواية الدارمي (ص  ،)93وسؤاال ابأ اجلنيد (ص ،)478وال عوا الل  ،للبخارو (ص ،)88وال عوا الكب،
للع يلي ( ،)398 /3واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)334 /6والث ا البأ حبان ( )201 /5وسؤاال اياكم للدارق ي (ص  )262وهتذيب الكمال (86 /20
  )89والكاشت ( ،)22 /2ومأ تكلم فيه وهو مو ي (ص  ،)134وت ريب التهذيب (ص .)391- 68 -
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عنه الث ا قبل اختالطه؛ لذلب قال الذهيب يف "مأ تكلم فيه وهو مو ي" "صدوق ت  ،،قال أمحد مأ مسع منه
قدَياً فهو ص:ي " ،وهو ما اختاري ايافظ وهو الراج .

 -4يونس بن أيب إسحاق ،وامسه عمرو بن عبد هللا اهلمداين السبيعي ،أبو إسرائيل الكويف.
قال العجلي " ة" ،وقال مرة "جا ا ايدي "(.)1
أقوال اأ مة
قال ابأ معن " ة ليىن به أبس".
وقال ابأ سعد "وكان ة حدث عنه الناس حديثاً كث،اً ،ومنهم مأ يست عوه".

وقال عمرو بأ علي "قال عبد الرمحأ بأ مهدو "مل يكأ به أبس".
وقال النسا ي "ليىن به أبس".
وقال أبو أمحد بأ عدو "له أحادي حسان".
وقال صاحل بأ أمحد بأ حنبل ،عأ علي ابأ املديي "مسعت حيىي ،وذكر يونىن بأ أيب إس:اق ،ف ال
كانت فيه وولة".
وقال أبو بكر اأ رم "مسعت أاب عبد هللا ،وذكر يونىن بأ أيب إس:اق ف عت حديثه عأ أبيه".
وقال أبو طالب "قال أمحد بأ حنبل يونىن بأ أيب إس:اق حديثه فيه زايدة علل حدي الناس" ،وقال
مرة "حديثه م رب".
وقال أبو حامت "كان صدوقا إال أنه ال حيتج حبديثه".
وقال الذهيب "صدوق ي رب".
وقال ابأ حجر "صدوق يهم قليالً".
تويف سنة ا نن ومخسن وما ة ،روى له البخارو يف كتاب "ال را ة خلت اإلمام" وو،ي ،وروى له مسلم يف
اإلمارة ،والباقون(.)2
واغالصة أنه حسأ ايدي  ،ولو قيل ة ،مل يبعد ،ف د و ه ابأ معن ،وقال النسا ي "ليىن به
أبس" ،وقال ابأ مهدو "مل يكأ به أبس"؛ لذلب قال ابأ حجر "صدوق يهم قليال" ،وهو الراج  ،وأخرج له
مسلم حديثاً واحداً يف اإلمارة متابعة.
( )1الث ا للعجلي (.)222 /1
( )2ال ب ا الكربى ( ،)374 /6واتريخ ابأ معن  -رواية الدارمي (ص ،)235وسؤاال ابأ اجلنيد (ص ،)379والتاريخ الكب ،للبخارو ( )408 /8وال عوا الكب،
للع يلي ( ،)457 /4واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)243 /9والث ا البأ حبان ( ،)650 /7والكامل يف ضعوا الرجال» ( ،)525 /8وهتذيب الكمال (/32
 )488الكاشت ( ،)402 /2ديوان ال عوا (ص  )450ت ريب التهذيب (ص .)613
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 -5يزيد بن أيب زايد القرشي اهلامشي أبو عبد هللا الكويف.

قال العجلي " ة جا ا ايدي  ،وكان آبخري يل أ"(.)1
أقوال اأ مة
قال ابأ سعد "وكان ة يف نوسه إال أنه اختلط يف آخر عمري فجا ابلعجا ب".
وقال أبو داود "يايد بأ أيب زايد بت ،ال أعلم أحدا ترك حديثه ،وو،ي أحب إيل منه".
وقال البخارو "يايد بأ أيب زايد صدوق إال أنه ت  ،آبخري".
وقال ابأ معن "ليىن ابل وو" ،وقال مرة "ليىن به أبس" .وقد سئل عنه " يايد بأ أيب زايد حجة؟
قال «ال ،ليىن حبجة ،ضعيت ايدي ».
وقال النسا ي "ليىن ابل وو" .وكذا قال أبو حامت.
وقال علي بأ سعيد النسا ي "سئل أمحد بأ حنبل عأ يايد بأ أيب زايد ف عوه ،وحرك رأسه".
وقال إبراهيم بأ يع وب "مسعتهم ي عوون حديثه".
وقال أبو زرعة " كوىف لن يكتب حديثه وال حيتج به"
وقال الدارق ي "ال خيرج عنه يف الل:ي ضعيت خي ئ كث،ا ويتل أ إذا ل أ".
وذكري ابأ حبان يف اجملروحن ي قال "وكان يايد صدوقاً إال أنه ملا كرب سا حوظه وت  ،فكان يتل أ ما
ل أ فوقع املناك ،يف حديثه مأ تل ن و،ي إايي وإجابته فيما ليىن مأ حديثه لسو حوظه فسماا مأ مسع منه قبل
دخوله الكوفة يف أول عمري مساا ص:ي ومساا مأ مسع منه يف آخر قدومه الكوفة بعد ت  ،حوظه وتل نه ما يل أ
مساا ليىن بشي ".
وقال الذهيب "شيعي عامل فهم صدوق ردئ ايوظ مل يرتك".
وقال ابأ حجر "ضعيت كرب فت  ،وصار يتل أ ،وكان شيعياً".
تويف سنة ست و ال ن وما ة ،روى له اجلماعة عدا البخارو(.)2
واغالصة أنه خمتلت فيه وقد ضعوه اأكثرون ،بل ن ل النووو االتواق علل ت عيوه وتع به ابأ حجر يف
"التلخيص" ف ال "يف ن ل االتواق نظر ،ويعرا ذلب مأ ترمجته" .وكذلب الذهيب ن ل اإلمجاا علل ضعوه،
ولكأ تع به ابأ حجر يف اللسان "واإلمجاا الذو ادعاي الذهيب سب ه إليه ابأ عبد الرب ي عبد ايي وهو مردود
( )1الث ا للعجلي (.)364 /2
( )2ال ب ا الكربى ( ،)340 /6واتريخ ابأ معن  -رواية الدارمي (ص  ،)93سؤاال ابأ اجلنيد (ص ،)488وسؤاال أيب عبيد اآلجرو أاب داود السجستاين (ص
 ،)158والعلل ومعرفة الرجال أمحد رواية ابنه عبد هللا ( ،)368 /1والعلل الكب ،للرتمذو (ص  ،)391واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)265 /9واجملروحن البأ
حبان ( ،)100 /3وال عوا واملرتوكون للنسا ي (ص  ،)111وهتذيب الكمال ( ،)136 - 135 /32والكاشت ( ،)382 /2وت ريب التهذيب (ص ،)601
والتلخيص ايب ،)437 /2( ،ولسان املياان ( ،)281 /6وفت البارو (.)459 /1
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بن ل عثمان الدارمي عأ حيىي بأ معن ال أبس به وإن ن ل عنه معاوية بأ صاحل ليىن حدي بذاك ،" ...وإن مل
يل االتواق علل ضعوه لكأ اجلمهور علل ت عيت حديثه ،إال أنه ليىن طرتوك ،علي له البخارو موضعاً واحدا
يف اللباس ع ب حدي أيب بردة عأ علي يف الوتنة" ،وأخرج له مسلم واعتربي ممأ يشمله اسم السرت واللدق،
ولكأ ابأ حبان قال فيه ما َيعل الناقد حيكم ب عوه كما ت دم.
النساخ إذ مل يذكرها
وأما قول أيب داود فيه أنه بت فيه ما فيه ،وأخشل أن تكون هذي الكلمة مأ زايدة ّ
ابأ حجر وال املاو ممأ ن لوا هذا النص عأ اآلجرو عأ أيب داود ،ف الً عأ أن العبارة الي بعد كلمة بت أعي
قل ما يستعمل لوظ بت يف حكمه
قوله ال أعلم أحداً ترك حديثه ال ت ال فيمأ هو بت ،وكذا فإن أاب داود ّ
علل الرجال.
وأما بقية الرواة:
 -6عمرو بأ حممد العن او ،قال العجلي " ة جا ا ايدي "( ،)1وهو ة(.)2
 -7ف يل بأ مرزوق ،قال العجلي "جا ا ايدي ة"( ،)3وهو صدوق يهم(.)4
 -8حممد بأ عبد الرمحأ بأ أيب ليلل ،قال العجلي "صدوق ة" ،ي قال "كان ابأ أيب ليلل صدوقاً
جا ا ايدي "( ،)5وهو صدوق سي ايوظ جداً(.)6
وقد شاركه الذهيب يف هذا الوصت ف ال يف حممد بأ عبد الرمحأ بأ أيب ليلل "صدوقاً جا ا ايدي "(.)7
 -9حيىي بأ َيان العجلي ،قال العجلي " ة ،جا ا ايدي "( ،)8وهو "صدوق عابد خي ئ كث،اً"(.)9
 -10يوست بأ يونىن بأ أيب إس:اق ،قال العجلي " ة" ،وقال مرة "جا ا ايدي "( ،)10وهو
ة(.)11
 -11اأجل الكندو ،قال العجلي "كوىف ة" ،ويف موضه آخر "جا ا ايدي وليىن ابل وو"(،)1
وهو صدوق شيعي(.)2
( )1الث ا للعجلي (.)184 /2
( )2الكاشت ( ،)87 /2وت ريب التهذيب (ص .)426
( )3الث ا للعجلي (.)208 /2
( )4ت ريب التهذيب (ص .)448
( )5الث ا للعجلي (.)243 /2
( )6ت ريب التهذيب (ص .)493
( )7العرب (.)162 /1
( )8الث ا للعجلي (.)360 /2
( )9ت ريب التهذيب (ص .)598
( )10الث ا للعجلي (.)376 /2
( )11ت ريب التهذيب (ص .)610
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ب -املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع وصت (صدوق) راواين ومها

 -1حبان بأ علل العناو ،قال العجلي "صدوق جا ا ايدي "( ،)3وهو ضعيت(.)4
ِ -2مْندل بأ علي العناو ،قال العجلي "جا ا ايدي " ،وقال مرة "صدوق"( ،)5وهو ضعيت(.)6
ج -املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع وصت (مل يرتك حديثه) را ٍو واحد ،وهو
 -1مساك بأ حرب البكرو قال العجلي "جا ا ايدي ،مل يرتك حديثه أحد ومل يروب عنه أحد"(،)7
وهو صدوق ت  ،أبخرة فكان رطا تل أ(.)8
د -املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع وصت (ال أبس به) وعددهم ( ،)4وهم
 -1سليمان بأ كث ،العبدو جا ا ايدي  ،ال أبس به"( ،)9وهو ال أبس به يف و ،الاهرو(.)10
 -2عباد بأ منلور الناجي قال العجلي "ال أبس به يكتب حديثه" ،وقال مرة "جا ا ايدي "(،)11
وهو صدوق رمي ابل در وكان يدلىن وت  ،أبخرة(.)12
 -3عبد هللا بأ اأسود قال العجلي "جا ا ايدي ال أبس به يكتب حديثه"( ،)13وهو صدوق(.)14
 -4لي بأ أىب سليم كوىف ،قال العجلي "جا ا ايدي " ،وقال مرة "ال أبس به"( ،)15وهو صدوق
اختلط جداً ومل يتميا حديثه فرتك(.)16
ه -املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع وصت (حسأ ايدي ) راواين ،ومها
 -1جمالد بأ سعيد ،قال العجلي "جا ا ايدي  ،حسأ ايدي "( ،)17وهو ليىن ابل وو ت .)1(،
( )1الث ا للعجلي (.)212 /1
( )2ت ريب التهذيب (ص .)96
( )3الث ا للعجلي (.)281 /1
( )4ت ريب التهذيب (ص .)149
( )5الث ا للعجلي (.)297 /2
( )6ت ريب التهذيب (ص .)545
( )7الث ا للعجلي (.)436 /1
( )8ت ريب التهذيب (ص .)255
( )9الث ا للعجلي (.)430 /1
( )10ت ريب التهذيب (ص )254
( )11الث ا للعجلي (.)18 /2
( )12ت ريب التهذيب (ص )291
( )13الث ا للعجلي (.)20 /2
( )14ت ريب التهذيب (ص .)309
( )15الث ا للعجلي (.)231 /2
( )16ت ريب التهذيب (ص .)464
( )17الث ا للعجلي (.)264 /2
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 -2هشام بأ سعد ،قال العجلي "جا ا ايدي  ،وهو حسأ ايدي "  ،وهو صدوق له أوهام(.)3
واغالصة
مما ت دم نالحظ يف ال سم الثاين الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع وصت تعديل وعددهم ()20
راوايً ما يلي
 أنه وصت منهم ( )11راوايً ،بو"جا ا ايدي " ،مع وصت ( ة) ،ومل يكأ منهم ة عند اأ مة إالال ة إسرا يل بأ يونىن ،وعمرو بأ حممد ،ويوست بأ يونىن ،وسبعة رواة يف درجة صدوق ،أو حسأ ايدي ،
ووصوهم العجلي ابلث ة مع جا ا ايدي  ،وهم عبد هللا بأ حممد بأ ع يل ،وع ا بأ السا ب ،ويونىن بأ أيب
إس:اق ،وف يل بأ مرزوق ،وحممد بأ عبد الرمحأ بأ أيب ليلل ،وحيىي بأ َيان العجلي ،واأجل الكندو ،بينما
وصت به يايد بأ أيب زايد ،وهو ضعيت.
 كما وصت روااين بو"جا ا ايدي " ،مع (صدوق) حبان بأ علي ،ومندل ،ومها ضعيوان. ووصت را ٍو واحد بو"جا ا ايدي " ،مع وصت (مل يرتك حديثه) ،وهو صدوق ،مساك بأ حرب. كما وصت أربعة بو"جا ا ايدي " ،مع وصت (ال أبس به) ،و ال ة منهم يف مرتبة صدوق ،ال أبسهبم ،وهم سليمان بأ كث ،،وعباد بأ منلور ،وعبد هللا بأ اأسود ،وأما لي بأ أيب سليم ،ف عيت.
 ووصت روااين بو"جا ا ايدي " ،مع وصت (حسأ ايدي ) ،وأحدمها ليىن ابل وو وهو جمالد بأسعيد ،واآلخر هشام بأ سعد فهو صدوق له أوهام.
ويف هذي اأصناا اأخ،ة نالحظ أن العجلي عند إطالقه مل ل "جا ا ايدي " ،مع وصت تعديل،
أن ايكم يتواو مأ را ٍو آلخر ،وأهنا ليست بدرجة واحدة يف التو يي ،إال أنه َيكأ ال ول أبن العجلي إذا أطلي
"جا ا ايدي " ،مع وصت " ة" ،فال الب أنه ي لد مأ كان يف درجة صدوق أو حسأ ايدي  ،وهذا يدل
علل أهنم أقل رتبة ممأ قال فيه ة م ل اً ،وجا ا ايدي تعي إنااهلم عأ مرتبة الث ا  ،ف د رأينا أن لثي الرواة
هم يف درجة اللدوق وحديثهم يف ايسان ،وهم أقل رتبة مأ ايوار الث ا  ،حىت وإن وصووا بث ة جا ا
ايدي  ،فألوار التعديل متواوته كما هو معلوم(.)4

( )1ت ريب التهذيب (ص .)520
( )2الث ا للعجلي (.)328 /2
( )3ت ريب التهذيب (ص .)572
( )4جا يف املنهل الروو (ص " )65ألوار التعديل مراتب اأوىل أعالها ة أو مت أ أو بت أو حجة ويف العدل حافظ أو ضابط فهذا حجة الثانية صدوق أو حمله
اللدق أو ال أبس به فهذا يكتب حديثه وينظر فيه أن هذي العبارا ال تشعر ابل بط فينظر ليعترب ضبط".
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مع التعديل-الت عيت؛ إذ مل يوافي إال يف را ٍو

والعجلي ق عاً ال يريد هبذا الوصت-أعي جا ا ايدي
واحد وليىن م رداً ،وال الب كما ت دم أهنم يف درجة صدوق ،ويؤيدي أنه أطلي وصت "جا ا ايدي " ،مع
وصت (ال أبس به) ،ومع (حسأ ايدي ) ،وأكثرهم يف درجة صدوق أو حسأ ايدي .
وفيما ت دم أشارة إىل أن العجلي إذا أطلي مل ل "جا ا ايدي " ،مع وصت تعديل ،فال الب أنه
يريد به مأ كان صدوقاً أو حسأ ايدي  ،فإن قال "جا ا ايدي " مع قوله " ة" ،فهو أف ل حاالً عندي ممأ
وصوه بو"جا ا ايدي " مع وصت "صدوق" أو "حسأ ايدي " ،أو "ال أبس به" ،وهذا يف والب الرواة يف
هذا ال سم-كما ت دم.-
وت دم يف ال سم اأول؛ أن َمأ وصوهم العجلي بو"جا ا ايدي " جمرداً مأ أو وصت آخر ،فالراج
أهنم يف درجة صدوق مع ضعت يس ،،فإذا زاد وصت تعديل فيكون صدوقاً ،وهو زايدة يف التو يي ،فيكون
قوله "جا ا ايدي " جمرداً ،أقل مأ قوله "جا ا ايدي " مع وصت تعديل ،وأضعوها "جا ا ايدي " مع
وصت تلين-كما يف ال سم الثال اآليت.
درجتن

وأما القسم الثالث :املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع وصت تلين ،وعددهم ( )4رواة ،وهم علل
أ -املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع وصت (ليىن ابل وو) وعددهم ( )3رواة ،وهم
 -1طلحة بن انفع القرشي ،موالهم ،أبو سفيان الواسطي ،ويقال :املكي ،اإلسكاف:.
قال العجلي "جا ا ايدي وليىن ابل وو"(.)1
وقال اأ مة
قال أبو بكر الباار "هو ة يف نوسه".
وذكري ابأ حبان يف كتاب "الث ا ".

وقال عبد هللا بأ أمحد بأ حنبل ،عأ أبيه "ليىن به أبس".
وقال ابأ املديي "وكان أص:ابنا ي عوونه يف حديثه".
وقال أبو بكر بأ أيب خيثمة عأ حيىي بأ معن "ال شي ".
وقال ابأ أيب حامت "مسعت أاب زرعة ي ول روى عنه الناس ،ف يل له أبو الاب ،أحب إليب أو أبو
سويان؟ قال أبو الاب ،أشهر ،فعاودي بعض مأ ح ر فيه ،ف ال أتريد أن أقول هو ة ،الث ة شعبة وسويان".
وقال أبو حامت "أبو الاب ،أحب إيل منه".
( )1الث ا للعجلي (.)481 /1
- 74 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)29ربيع الثاين 1443ه – ديسمرب 2021م

وقال النسا ي "ليىن به أبس".

وقال ابأ املديي" ،يكتب حديثه وليىن ابل وو".
وقال أبو أمحد بأ عدو "ال أبس به ،روى عنه اأعمش أحادي مست يمة".
وقال ابأ حجر "صدوق".
روى له اجلماعة ،والبخارو م روانً ب ،ي(.)1
واغالصة أنه صدوق ،إال أنه وسم ابلتدليىن ،وما أخرج له البخارو و ،أربعة أحادي هو م رون فيها
عندي ب ،ي ،واحتج به مسلم ،وأحاديثه الي رواها مأ ص:يوة جابر هلا حكم االتلال؛ أهنا مأ الوجادة ،وقد
اختلووا يف ص:ة الرواية هبا ،واملشهور يف ذلب املنع ،وأنه مأ ابب املن ع واملرسل( ،)2ولكأ أجازي مجاعة مأ
العلما ( ،)3والظاهر أن الذو استمر عليه العمل قدَيا ،وحديثا ،أنه مأ ابب املن ع ،واملرسل ،و ،أنه أخذ شواب
مأ االتلال ب وله وجد خبط فالن(.)4
 -2مبارك بن فضالة بن أيب أمية القرشي العدوي أبو فضالة البصري.
قال العجلي "ال أبس به"( ،)5وقال-فيما حكاي ابأ م ل او -يكتب حديثه جا ا ايدي ( ،)6وقال
ابأ حجر "قال العجلي كتبت حديثه وليىن ب وو جا ا ايدي "(.)7
أقوال اأ مة
و ه ابأ معن يف رواية ابأ أيب خيثمة ،وعوان بأ مسلم.
ضعِيت".
قال حيىي بأ معن "ليىن به أبس" ،وقال أمحد " َسأَلت حيىي َعأ مبارك بأ ف َ الة فَو َ َ
ال َ
وقال ابأ سعد "وكان فيه ضعت ،وعوان بأ مسلم يرفعه ويو ه وحيدث عنه".
وقال أمحد "مبارك كان يدلىن عأ ايسأ" وقال مرة "ماروى عأ ايسأ حيتج به".
وقال أبو زرعة "يدلىن كث،ا ،فإذا قال حد نا فهو ة".
وقال النسا ي "ضعيت".
( )1اتريخ ابأ معن  -رواية ابأ حمرز ( ،)116 /1وسؤاال ابأ أيب شيبة البأ املديي (ص ،)146والعلل ومعرفة الرجال أمحد رواية ابنه عبد هللا» (،)474 /2
والتاريخ الكب ،للبخارو ( ،)346 /4وال عوا الكب ،للع يلي ( ،)224 /2واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)475 /4والث ا البأ حبان ( ،)393 /4والكامل (/5
 ،)180وهتذيب الكمال ( ،)438 /13وت ريب التهذيب (ص .)283
( )2م دمة ابأ اللالح (ص  ،)178وألوية السيوطي يف ايدي مع شرحها لأل يويب (.)439 /1
( )3الكواية يف علم الرواية (ص .)353
( )4م دمة ابأ اللالح (ص  ،)178وإرشاد طالب اي ا ي (.)419 /1
( )5الث ا للعجلي (.)263 /2
( )6إكمال هتذيب الكمال (.)153 /6
( )7هتذيب التهذيب (.)31 /10
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وقال الذهيب " ة مأ النساك ،وقال أبو زرعة إذا قال حد نا فهو ة ،وقال النسا ي ضعيت".
وقال ابأ حجر "صدوق يدلىن ويسوو".
تويف سنة أربع وستن وما ة ،واستشهد به البخارو ،وروى له أبو داود ،والرتمذو ،وابأ ماجه(.)1
واغالصة أنه صدوق يدلىن ،وجعله ايافظ بأ حجر يف املرتبة الثالثة ،وهم مأ ال ي بل حىت يلرح
ابلسماا.
 -3صاحل بأ حيان ،قال فيه "جا ا ايدي يكتب حديثه وليىن ابل وو يف عداد الشيوخ"( ،)2وهو
ضعيت(.)3
ب -املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع وصت (ضعيت يكتب حديثه) را ٍو واحد ،وهو
 -1عبد الرمحأ بأ إس:اق الواس ي ،قال العجلي "ضعيت جا ا ايدي يكتب حديثه"( ،)4وهو
ضعيت(.)5
اثلثاً :اخلالصة:
ومما ت دم نالحظ يف ال سم الثال املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع وصت تلين ،أن عددهم ()4
رواة ف د وصت ا نن بو"جا ا ايدي " ،مع وصت (ليىن ابل وو) ،ومها صدوقان طل:ة بأ انفع ،ومبارك بأ
ف الة ،ووصت به صاحل بأ حيان ،وهو ضعيت ،كما وصت بو"جا ا ايدي " ،مع وصت (ضعيت يكتب
حديثه) عبد الرمحأ بأ إس:اق الواس ي ،وهو ضعيت-أي اً.-
ط ممأ قال
وفيما ت دم إشارة إىل أن وصت العجلي بو"جا ا ايدي " ،مع وصت تلين ّ
يدل علل أنه أح ّ
فيه "جا ا ايدي " جمردأ ،وهو أقرب إىل الت عيت ،فلم يوصت به ة ،وهذا يؤيد ما ت دم ،أن مأ وصوهم
العجلي جبا ا ايدي جمرداً فال الب أهنم يف درجة صدوق مع وهم وخ أ ،فإذا ان اا إليه وصت تعديل
فال الب أهنم يف درجة صدوق ،وهم أف ل حاالً ،وَمأ وصوهم جبا ا ايدي مع وصت تلين ،فهم أقرب إىل
الت عيت.
( )1ال ب ا الكربى ( )277 /7واتريخ ابأ معن  -رواية ابأ حمرز» ( ،)113 /1اتريخ ابأ معن  -رواية الدورو ( ،)83 /4والعلل ومعرفة الرجال أمحد رواية ابنه
عبد هللا ( ،)10 /3وال ب ا غليوة بأ خياط (ص  ،)383وال عوا أيب زرعة الرازو ( ،)969 /3وسؤاال أيب عبيد اآلجرو أاب داود السجستاين يف اجلرح
والتعديل (ص ،)281والتاريخ الكب ،للبخارو ( ،)426 /7وال عوا واملرتوكون للنسا ي (ص ،)98واجلرح والتعديل البأ أيب حامت» ( ،)338 /8وال عوا الكب،
للع يلي ( ،)224 /4والث ا البأ حبان ( ،)501 /7والكامل يف ضعوا الرجال ( ،)23 /8وهتذيب الكمال ( ،)180 /27والكاشت ( ،)238 /2وطب ا
املدلسن (ص  ،)43وت ريب التهذيب (ص .)519
( )2الث ا للعجلي (.)463 /1
( )3ت ريب التهذيب (ص .)271
( )4الث ا للعجلي (.)72 /2
( )5ت ريب التهذيب (ص .)336
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وعليه فيكمأ ترتيب ألوار العجلي يف قوله "جا ا ايدي " م ل اً وم يداً ،مأ اأعلل إىل اأقل؛
مرادي منها ،وذلب كما يلي

ليت

• مأ وصوهم بو"جا ا ايدي " ،مع وصت ( ة).
• مأ وصوهم بو"جا ا ايدي " ،مع وصت (ال أبس به).
• مأ وصوهم بو"جا ا ايدي " ،مع وصت (حسأ ايدي ).
• مأ وصوهم بو"جا ا ايدي " ،مع وصت (مل يرتك حديثه).
• مأ وصوهم بو"جا ا ايدي " ،مع وصت (صدوق).
• مأ وصوهم بو"جا ا ايدي " ،جمرداً مأ أو وصت.

• مأ وصوهم بو"جا ا ايدي " ،مع وصت (ليىن ابل وو).
• مأ وصوهم بو"جا ا ايدي " ،مع وصت (ضعيت يكتب حديثه).
 -2اإلمام (الذهيب) (ت٧4٨ :هـ)(.)1
أوالً :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " عند اإلمام الذهيب.
وصت الذهيب ( )18راوايً ،بو"جا ا ايدي " ،كما سيأيت يف الت:ليل

اثنياً :الت:ليل وامل ارنة
مما ت دم نالحظ أن الذهيب سلب طرق متعددة يف وصت الرواة بو"جا ا ايدي " مع لوظ آخر ،فنالحظ
عند م ارنة أقواله يف الراوو املوصوا هبذا الوصت أنه مل يوصت أو را ٍو بو"جا ا ايدي " جمرداً ،فما مأ را ٍو
يبن داللة املل ل  ،أو موسراً له ،وعليه فيمكأ ت سيم الرواة إىل
وصوه الذهيب به إال ووصوه بوصت آخر ّ
اأقسام التالية
راواين.

القسم األول :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع وصوهم طستورو ايال ،ومل يو وا ومل ي ّعووا ،وفيه
يدل علل التوسط يف أحواهلم ،وهم ( )5رواة.
القسم الثاين :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع لوظ ّ

القسم الثالث :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،وهلم ورا ب ،وبعض املناك ،،ومل ي ّعووا ،وهم راواين.

( )1هو حممد بأ أمحد بأ عثمان بأ قاَي از ،ايافظ مشىن الديأ أبو عبد هللا الرتكماين الوارقي اأصل الدمش ي الشافعي املعروا ابلذهيب ،حمدث العلر ،حافظ ال
َيارى ،والفظ ال يبارى ،أت أ ايدي ورجاله ،ونظر علله وأحواله ،مسع مأ عمر بأ ال واس ،وعبد اغالي بأ علوان وو،مها ،مولدي سنة  673ه ،وتويف سنة  748ه،
ومأ تلانيوه (اتريخ اإلسالم) ،وكتاب (اتريخ النبال ) وو ،ذلب .انظر أعيان العلر وأعوان النلر ( ،)288 /4والوايف ابلوفيا لللودو ( ،)114 /2وطب ا
الشافعية الكربى للسبكي ( ،)100 /9ومعجم الشيوخ للسبكي (ص .)352
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رواة.

القسم الرابع :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،وقد اختالا فيهم ،ومع ضعوهم مل يرتكوا ،وهم ()6
القسم اخلامس :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع عدم بلووهم رتبة االحتجاج ،وفيه راواين.
القسم السادس :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع اختالا قول الذهيب فيه ،وهو را ٍو واحد
وبيان ذلك كما يلي:

أما القسم األول :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع وصوهم طستورو ايال ،ومل يو وا ومل ي ّعووا،
وفيه روااين
 -1زايد بن ملَْي ِ
ك ،وابن مالك ،أبو َس ِكينة(.)1
قال الذهيب "شيخ مستور ،ما و ي وال ضعت ،فهو جا ا ايدي  ،تورد حبدي دعوا ايبشة ما
ودعوكم"(.)2
أقوال اأ مة
وذكري ابأ حبان يف الث ا  ،ي قال "يروو املراسيل".
ذكري البخارو وابأ أيب حامت وو،مها ،ومل يذكروا فيه جرحاً وال تعديالً.)3
نالحظ يف زايد بأ مليب أن الذهيب وصوه ابملستور؛ كونه مل يو ي ومل ي عت ،وأما ِذ ْكر ابأ حبان له يف
الث ا ؛ ف د قال ابأ ق لوب ا "لعله (أو الذهيب) أراد ما ُو ي صرحياً ،وإال فذكر ابأ حبان له يف اته تو يي
له"(.)4
قلت بل الظاهر أن اإلمام الذهيب مل يعت ّد بتو يي ابأ حبان له وذ ْكري يف كتابه الث ا ؛ وذلب أن الذهيب
قد ذكر قاعدة البأ حبان يف كتابه أبنه حيتج طأ ال يعرا ومل يذكر فيه جرحاً وال تعديالً-كهذا-ف ال "قاعدته
معروفة مأ االحتجاج طأ ال يعرا"()5؛ لذلب كان زايد عند الذهيب مستور ايال؛ أنه مل يو ي ومل ي عت ،بينما
اعتربي ابأ حبان مأ الث ا  ،فأدخله يف كتابه ،وكل شيخ ذكري فيه فهو صدوق َيوز االحتجاج بروايته إذا تعرى

(َ )1سكِينة-ابلتخويت مع فت أوله ،أبو سكينة زايد بأ مالب وقيل كنيته ابلتعريت أبو السكينة ،وقيل مل راً ُسكينة .انظر توضي املشتبه ( ،)130 /5وتبل،
املنتبه بت:رير املشتبه (.)687 /2
( )2مياان االعتدال (.)93 /2
( )3التاريخ الكب ،للبخارو ( ،)372 /3واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)545 /3والث ا البأ حبان ( ،)330 /6وفت الباب يف الكي واأل اب (ص،)406
والث ا ممأ مل ي ع يف الكتب الستة ( ،)361 /4واأحكام الوس ل (.)348 /2
( )4الث ا ممأ مل ي ع يف الكتب الستة (،)361 /4
( )5مياان االعتدال (.)175 /3
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خربي عأ خلال مخىن( ، )1فهو علل قاعدة الذهيب مستور ،ولكنه علل قاعدة ابأ حبان صدوق َيوز االحتجاج
بروايته ،فليتأمل.
ص عليه عبد ايي اأشبيلي ،ف ال "أبو سكينة
وقد ت دم أن اأ مة مل يذكروا فيه جرحاً وال تعديالً ،وقد ن ّ
امسه زايد بأ مالب ،ومل أمسع فيه بتجري وال بتعديل"( ،)2وهذا يؤيد ما ذكري الذهيب ،ومأ كان هبذا ايال فهو
عند الذهيب "جا ا ايدي ".
 -2سعيد بن عمارة بن صفوان بن عمرو بن أيب كريب بن حي الكالعي ،الشامي ،احلمصي.
قال الذهيب "جا ا ايدي "( ،)3وقال مرة "مستور"(.)4
أقوال اأ مة
قال اأزدو "مرتوك".
وقال ابأ حام ،وابأ ال ان الواسي "جمهول".
وقال ابأ حجر "ضعيت".
روى له ابأ ماجه حديثاً واحداً(.)5
ونالحظ أن الذهيب ذكر سعيد بأ عمارة يف موضوعن متورقن ،فوصوه مرة جبا ا ايدي  ،ومرة طستور،
وهذا توس ،ل وله جا ا ايدي  ،ولكأ هذا يتناىف مع ما ت دم فاملستور يعي أنه مل يو ي ومل ي عت-وهذا علل
حسب كالم الذهيب نوسه كما يف الراوو السابي ،)6(-ولكنا وجدان اأزدو قال مرتوك ،وضعوه ابأ حجر ،وهذا
خيرج مأ كونه مستوراً ،وقد قال ايافظ يف املستور أهنم اختلووا يف قبول روايته ،ف بل روايته مجاعة وردها اجلمهور،
والت :يي أن رواية املستور ،وحنوي ،مما فيه االحتمال؛ ال ي لي ال ول بردها ،وال ب بوهلا ،بل ي ال هي موقوفة إىل
استبانة حاله(.)7

( )1وهي أال يكون فوقه أو دونه شيخ ضعيت ،او يكون اغرب مرسال ،او من عاً أو فيه تدليىن .انظر الث ا البأ حبان (.)495 /5( ،)11 /1
( )2اأحكام الوس ل (.)348 /2
( )3مياان االعتدال (.)153 /2
( )4الكاشت (.)441 /1
( )5اتريخ دمشي البأ عساكر ( ،)243 /21وال عوا واملرتوكون البأ اجلوزو ( ،)323 /1وبيان الوهم واإليهام ( ،)587 /3وهتذيب الكمال ( ،)13 /11وديوان
ال عوا (ص  ،)161والكاشت ( ،)441 /1وت ريب التهذيب (ص  ،)239وهتذيب التهذيب (.)67 /4
( )6قال النووو يف الت ريب (ص " ) 50املستور وهو عدل الظاهر خوي الباطأ حيتج هبا بعض مأ رد اأول وهو قول بعض الشافعين" ،وقال ابأ حجر يف ناهة النظر
(ص " )126إن روى عنه ا نان فلاعدا ،ومل يو ي 1فهو جمهول ايال ،وهو املستور".
( )7ناهة النظر يف توضي خنبة الوكر (ص .)126
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وعليه فهذا قد كشت حاله ووصت ابل عت ،فال يسمل مستوراً ،إال أن ي ال أن اإلمام الذهيب قال فيه

جا ا ايدي  ،ومل ي لع علل جرح فيه وال تو يي ،ف ال فيه مستور ،وهذا أحد املعاين الي ذكرها كما يف زايد بأ
مليب.
فسري أبنه املستور ،وهو مأ مل يذكر فيه
واغالصة يف هذا ال سم أن قول الذهيب "جا ا ايدي " ،قد ّ
ت عيواً وال تو ي اً ،وهذا إحدى معانيها عند الذهيب.
يدل علل التوسط يف أحواهلم.
وأما القسم الثاين :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع لوظ آخر ّ
وعددهم ( )5رواة

 -1إبراهيم بن عبد هللا بن عمر بن بكر احلارث بن أيب اخليربي القصار العبسي.
قال الذهيب "وهو صدوق ،جا ا ايدي "( ،)1وقال مرة "شيخ كويف عايل اإلسناد تورد ابلرواية عأ
وكيع ...وهو راوو نسخة وكيع ،صدوق"(.)2
أقوال اأ مة
ذكري ابأ حبان يف الث ا .
وقال الدارق ي ،ومسلمة "ال أبس به".
تويف سنة تسع وسبعن وما تن(.)3
ويظهر مما ت دم أن الكالم عأ هذا الراوو عايا ،ومل يو ه و ،ابأ حبان ،وإيرادي يف كتابه الث ا يعي أنه
يف درجة اللدوق-كما ذكر يف م دمة كتابه ،-بينما وصوه الدارق ي ،ومسلمة "ال أبس به" ،أو مل يبلع درجة
الث ا ومل يلل حد ال عت فيرتك ،فهو يف درجة ايسأ ،وهذا ما ذكري الذهيب ف ال فيه "صدوق ،جا ا
ايدي " ،وهو توسط فيه ،وعليه فهو أحد معاين جا ا ايدي عند الذهيب.
 -2هشام بن سلمان اجملاشعى ،أبو حيىي.

قال الذهيب "جا ا ايدي  "...أورد له ابأ عدو مخسة أحادي  ،وما ضعوه"( ،)4وقال مرة
"صدوق"(.)5
أقوال اأ مة قال ابأ معن "ليىن به أبس".
( )1س ،أعالم النبال (.)43 /13
( )2اتريخ اإلسالم (.)508 /6
( )3اتريخ ابأ معن  -رواية الدورو ( ،)111 /4والكي واأمسا ملسلم ( ،)908 /2واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)62 /9والث ا
وسؤاال اياكم للدارق ي (ص ،)99واإلكمال يف رفع االرتياب ( ،)256 /2والث ا ممأ مل ي ع يف الكتب الستة (.)202 /2
( )4اتريخ اإلسالم (.)760 /4
( )5امل ي يف ال عوا ( ،)710 /2ومياان االعتدال (.)299 /4
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قال مسلم "منكر ايدي ".

وقال أبو سلمة "وكان ضعيواً".
وقال أبو حامت "شيخ".
وقال ابأ حبان "منكر ايدي جداً ينورد عأ الث ا ابملناك ،الكث،ة وعأ ال عوا ابأشيا امل لوبة
علل قلة روايته ال َيوز االحتجاج به فيما وافي ،فكيت إذا انورد"(.)1
نالحظ أن الذهيب قال يف هشام بأ سلمان "جا ا ايدي " ،مع وصت "صدوق"-أي اً ،-كما أشار
إىل أن ما أوردي ابأ عدو ال يُعد ت عيواً بدليل أن ابأ عدو نوسه مل ي عوه إال يف روايته عأ يايد الرقاشي،
ضعووي ،ولعل الذهيب استأنىن ب ول ابأ
ولكأ نالحظ أن مسلماً وأبو سلمة ،وموسل بأ إمساعيل ،وابأ حبان قد ّ
معن ،ف ال فيه "جا ا ايدي " ،ي قال "صدوق" ،وأما قول أيب حامت "شيخ" فليست تعديالً كما أهنا ليست
جرحاً ،وال يظهر املراد إال ابل را أ ،وعليه ف ول الذهيب فيه صدوق مع جا ا ايدي تش ،إىل التوسط يف حالة.

 -3سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب ،أبو عيسى احلنفي موالهم الكويف املقرئ.
قال الذهيب "قال الع يلي جمهول ،وحديثه منكر" ،قلت "بل إمام يف ال را ة جا ا ايدي "( ،)2وقال
مرة "روى عأ الثورو خرباً منكراً ساقه الع يلي ،ولعل هذا الرجل و ،ال ارئ"(.)3
أقوال اأ مة
قال الع يلي "جمهول يف الن ل ،حديثه منكر و ،حموور".
ذكري ابأ حبان يف الث ا .
قال ابأ اجلارو "ضابط حمرر حاذق ...عرو ال رآن علل محاة وهو أخص أص:ابه وأضب هم وأقومهم
حبرا محاة وهو الذو خلوه يف ال يام ابل را ة ...قال حيىي بأ عبد امللب كنا ن رأ علل محاة وحنأ شباب فإذا جا
سليم قال لنا محاة يوظوا وتثبتوا ف د جا سليم" .تويف سنة تسع ومثانن وما ة ،وقيل و ،ذلب(.)4
فنالحظ أن الذهيب تع ب الع يلي حن قال "جمهول" ،ب وله "بل إمام يف ال را ة جا ا ايدي " ،ولعل
َتهيل الع يلي ل  ،ال ارئ املشهور ،وإن كاان يرواين عأ الثورو ،إال أن الع يلي كنّاي أبيب حيىي ،وكنية ال ارئ أبو
عيسل؛ ولذلب قال الذهيب يف موضع آخر "ولعل هذا الرجل و ،ال ارئ" ،وهو الظاهر ،وعليه ف ول الذهيب
"جا ا ايدي " كان تع يباً علل الع يلي حن وصت الراوو ابجملهول ،وهو م رئ مشهور ،وصوه ابأ اجلارو
( )1اتريخ ابأ معن  -رواية الدورو ( ،)111 /4والكي واأمسا  -لإلمام مسلم ( ،)908 /2والتاريخ الكب ،البأ أيب خيثمة ( ،)263 /3واجلرح والتعديل البأ أيب
حامت ( ،)62 /9واجملروحن البأ حبان ( ،)89 /3والكامل ( ،)409 /8واجلامع يف اجلرح والتعديل (.)238 /3
( )2امل ي يف ال عوا (.)285 /1
( )3مياان االعتدال (.)231 /2
( )4ال عوا للع يلي ( ،)163 /2واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)215 /4وواية النهاية ( ،)318 /1والث ا البأ حبان (.)295 /8
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ابل بط وايذق ،وقد ت دم بيان تثبته وات انه يف حوظ آاي ال رآن ،وقد كان أخص أص:اب محاة ،وخلوه يف
ال يام ابل را ة  ،ومأ كان هذا حاله فكيت ي ال عنه جمهول؛ لذا كان احتمال أنه و،ي أوىل وأظهر ،وأما امل رئ
وخيرج قول الذهيب فيه جا ا ايدي علل التوسط .وهللا أعلم.
فأقل ما ي ال فيه صدوقّ ،

 -4زكراي بن حيىي بن عمارة األنصاري ،أبو حيىي الذارع البصري ،وقد ينسب إىل جده
قال الذهيب "جا ا ايدي "( ،)1وقال مرة "جا ا ايدي  ،اختلت يف االحتجاج به ،كذا قال ابأ
اجلوزو ،والرجل صدوق"(.)2
أقوال اأ مة

وقال ابأ أيب شيبة "مسعت عليا ي ول زكراي بأ حيىي الذراا ة".
قال عبد الرمحأ بأ أيب حامت "سئل أبو زرعة عنه ف:سأ ال ول فيه".
وقال أبو حامت "شيخ".
وذكري ابأ حبان يف كتاب "الث ا " ،وقال "كان خي ل ".
وقال الباار "ليىن به أبس".
وقال ابأ حجر "صدوق خي ل ".
تويف سنة تسع ومثانن وما ة ،روى له البخارو يف "اأدب" وأبو داود والنسا ي وابأ ماجه(.)3
واغالصة أنه صدوق حسأ ايدي  ،ولوظة "خي ئ" ،مل ترد إال عأ ابأ حبان وتبعه ابأ حجر ،ولكأ
حسأ ال ول فيه ،وأبو حامت ،والباار ،وهذا معي قول الذهيب "جا ا ايدي " ف د ذكر االختالا ي
أاب زرعة ّ
خلص إىل أنه صدوق.
 -5املغرية بن أيب احلر الكندي ،كويف.
قال الذهيب "جا ا ايدي "( ،)4وقال مرة "تكلم فيه وأظنه الذو قبله" .أو م ،ة بأ موسل
البلرو"(.)5
أقوال اأ مة
قال ابأ معن " ة".
( )1امل ي (.)240 /1
( )2املياان (.)75 /2
( )3سؤاال ابأ أيب شيبة البأ املديي (ص ،)79والتاريخ الكب ،للبخارو ( ،)418 /3واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)601 /3والث ا البأ حبان» (،)334 /6
وهتذيب الكمال ( ،)381 /9واجلامع يف اجلرح والتعديل ( ،)260 /1وت ريب التهذيب (ص )216
( )4الكاشت (.)285 /2
( )5امل ي يف ال عوا (.)673 /2
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وقال أبو حامت "ليىن به بووأس".

وروى الع يلي عأ البخ ووارو أنه قال "خيووالت يف حديثووه الكوووفين".
وق ووال اب ووأ عوودو مع ب واً عل وول البخوارو لعول لوه هوذا ايودي الواحود الوذو يوش ،إليوه البخوارو ال وو،ي.
قلوت ذكور هوذا ايودي الع يلي يف ترمجته.
وقال الدارق ي "شيخ موأ الكوفوة ويف "اإللااموا " شويخ ،وو وه ابوأ حبوان".
وقوال ابأ حجر قال الرتمذو "ليىن به أبس كذا رأيت خبط الذهيب" ،وقال "صودوق رطوا وهوم".
روى له النسا ي يف "اليوم والليلة" ،وابأ ماجه حديثاً واحداً(.)1
واغالصة أنه صدوق حسأ ايدي  ،ف د و ه ابأ معن ،وقال أبو حامت والرتمذو ليىن به أبس،
وذكري ابأ حبان يف "الث ا " ،وقال البخارو وحدي خيالت يف حديثه ،وعليه فاأكثر علل أنه صدوق ،وهذا
يوسر قول الذهيب فيه "جا ا ايدي ".
توسط ،وهم يف ال الب
واغالصة نالحظ يف هذا ال سم أن الذهيب وصت الرواة جبا ا ايدي  ،مع لوظ ّ
عند مجهور اأ مة كما ذكر الذهيب ،يف درجة صدوق ،وعليه ف ول الذهيب "جا ا ايدي " ،يعي به التوسط يف
حال الراوو ،وهذا أحد املعاين عند الذهيب جلا ا ايدي .
روااين

وأما القسم الثالث :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،وهلم بعض ال را ب ،واملناك ،،ومل ي ّعووا ،وفيه
 -1حممد بن عبد هللا بن ميمون األسكندراىن .أبو بكر السكري.
قال الذهيب "له حدي منكر ،وهو جا ا ايدي "( ،)2وقال مرة "له حدي أنكر عليه ومل ي عت"(.)3
أقوال اأ مة
قال عبد الرمحأ بأ أيب حامت كتبت عنه ابإلسكندرية ،وهو صدوق ة.
وقال أبو سعيد بأ يونىن كان ة ،وخرج إىل اإلسكندرية فأقام هبا.
وذكري ابأ حبان يف الث ا .
وقال مسلمة بأ قاسم تكلم فيه ورمي ابلكذب ،ومل يرتك أحد الكتابة عنه.
وقال ابأ حجر "صدوق".

( )1التاريخ الكب ،للبخارو ( ،)325 /7وال عوا الكب ،للع يلي ( )174 /4واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)221 /8والكامل يف ضعوا الرجال ( ،)80 /8وعلل
الدارق ي ( ،)216 /7اإللااما والتتبع للدارق ي (ص ،)363وهتذيب الكمال ( ،)354 /28وهتذيب التهذيب ( ،)257 /10ويرير ت ريب التهذيب ()407 /3
( )2مياان االعتدال (.)602 /3
( )3امل ي يف ال عوا (.)599 /2
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تويف سنة ا نتن وستن وما تن ،روى له أبو داود ،والنسا ي .

واغالصة يظهر مأ حال ابأ ميمون أنه ة كما ذهب إليه اأكثرون ،ومسلمة بأ قاسم مل يذكر مأ
رماي ابلكذب ،وال مأ تكلم فيه ،وكما ال خيواك ،فليىن كل جرح م بول ،وال كل جارح مرفوا ،وحيتمل أن يكون
ذلب الرمي مأ أجل ايدي الذو أنكر عليه كما أشار إليه الذهيب ،وهذا ال يكاد ينجو منه إال ال ليل مأ
الث ا  ،والظاهر أن قول مسلمة هذا هو الذو حدا ايافظ ،فأنال ابأ ميمون إىل درجة اللدوقن ،وقد تبن ما
فيه ،وعليه فيب ل ابأ ميمون ة ص:ي ايدي  ،حىت يرد ويثبت فيه جرح م بول.
وعليه ف ول الذهيب "جا ا ايدي " ،مع رواية بعض املناك ،تعي صدوق عند الذهيب إن مل ي عت؛ أنه
قال فيه "له حدي أنكر عليه ،ومل ي عت" ،واغ أ يف حدي واحد ال حيط مأ منالة الراوو ،ومل يسلم منه
كث ،مأ الث ا .
 -2الربيع بن زايد أبو عمرو الضيب اهلمداين.
()2
جرحا أحد"(،)3
قال الذهيب "ما رأيت أحد فيه ت عيواً ،وهو جا ا ايدي "  ،وقال مرة "مل َأر فيه ً
وقال مرة "له ورا ب وهو جا ا ايدي فيه لن"( ،)4وقال مرة "له ورا ب ك:دي اأعمال"(.)5
أقوال اأ مة
قال ابأ عدو روى أحادي  ،ال يتابع عليه.
وقال صاحل بأ أمحد يف طب ا مهدان كان َيلب ال نم اىل الكوفة ي انت ل اىل مهدان ومل يكأ مشهورا
ابلت:دي ".
وقال أبو جعور "ايافظ حديثه يدل علل اللدق".
وذكري ابأ حبان يف "الث ا " وقال "ي رب".
وقال اغليلي "له أحادي يتورد هبا ،قال العلما إن حمله اللدق".
تويف سنة ست وأربعن وما تن(.)6
( )1التاريخ الكب ،للبخارو ( ،)129 /1ومشيخة النسا ي (ص  ،)97واجلرح والتعديل ( ،)304 /7واتريخ ابأ يونىن امللرى ( ،)215 /2والث ا البأ حبان» (/7
 ،)370واتريخ ب داد ( ،)426 /5وهتذيب الكمال ( ،)564 /25وهتذيب التهذيب ( ،)250 /9ت ريب التهذيب (ص .)490
( )2مياان االعتدال (.)40 /2
( )3اتريخ اإلسالم (.)848 /4
( )4امل ي (.)228 /1
( )5ديوان ال عوا (ص .)134
( )6الث ا البأ حبان ( ،)298 /6والكامل يف ضعوا الرجال ( ،)44 /4واإلرشاد ( ،)631 /2ولسان املياان ( ،)444 /2والتذييل علي كتب اجلرح والتعديل (/1
)99
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نالحظ أن الذهيب وافي ابأ عدو وابأ حبان واغليلي يف كون الربيع يروو ال را ب ،وقال "فيه لن،
ونول علمه بتجرحيه ،وال را ب ال تنايف الل:ة دا ماً ،فكون الربيع يروو ال را ب مل يعتربي الذهيب سبباً للجرح.
واغالصة ومما ت دم يف هذا ال سم يظهر أن قول الذهيب "جا ا ايدي " ،مع روايتهم ال را ب وبعض
فدل علل أن ال را ب ورواية بعض املناك ،ال تعي الت عيت ،كما اهنا
املناك ،،ال يعي الت عيت؛ أهنم مل َيرحواّ ،
ال تعي التو يي-أي اً-؛ وأمنا امل لود هبا َمأ كان يف درجة صدوق حسأ ايدي  ،مع اإلشارة إىل ندرة ورا ب
الراوو ومناك،ي ،وهذا أحد املعاين جلا ا ايدي عند الذهيب كما يف هؤال الرواة.
القسم الرابع :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،واإلشارة إىل االختالا فيهم ،ومع ضعوهم مل يرتكوا،

وعددهم ( )6رواة

 -1عيسى بن سنان احلنفي أبو سنان القسملي
قال الذهيب "ضعوه أمحد ،وو،ي ،ومل يرتك ،هو جا ا ايدي "( ،)1وقال مرة "ضعت ومل يرتك"( ،)2وقال
مرة "لن"( ،)3وقال مرة "ضعيت ايدي وقواي بع هم"( ،)4وقال مرة "وهو ممأ يكتب حديثه علل لينه .وقواي
بع هم يس،ا"(.)5
أقوال اأ مة
قال يع وب بأ شيبة السدوسي "قال حيىي بأ معن وهو ة".
وقال إس:اق بأ منلور ،وعباس الدورو ،واملو ل بأ وسان ال اليب ،وعبد هللا بأ أمحد الدروقي ،عأ
حيىي بأ معن "ضعيت".
وذكري ابأ حبان يف كتاب "الث ا .
وقال العجلي "ال أبس به".
وقال الكناين عأ أيب حازم "يكتب حديثه وال حيتج به".
وقال أبو بكر اأ رم "قلت أيب عبد هللا أبو سنان عيسل ابأ سنان؟ ف عوه".
وقال أبو زرعة ،ويع وب بأ سويان الوارسي "لن ايدي " ،وقال أبو زرعة مرة "خملط ،ضعيت
ايدي  ،وهو شامي قدم البلرة فكتبوا عنه".
وقال أبو حامت "ليىن ب وو يف ايدي ".
( )1اتريخ اإلسالم (.)948 /3
( )2الكاشت (.)110 /2
( )3اجملرد يف أمسا رجال سنأ ابأ ماجه (ص )166
( )4امل ي يف ال عوا (.)498 /2
( )5مياان االعتدال (.)312 /3
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وضعوه ابأ املديي ،والنسا ي.

وذكري الساجي والع يلي يف ال عوا .
روى له البخارو يف "اأدب" ،وأبو داود يف "ال در" ،والرتمذو ،وابأ ماجه(.)1
وقال ابأ حجر "لن ايدي " ،وقال مرة "خمتلت يف تو ي ه وت عيوه".
واغالصة أنه اختلت فيه ،واأكثرون علل أنه لن وال أبس به يف املتابعا والشواهد ،فيكتب حديثه
وقواي بع هم يس،اً؛ لذا ف د يرتج جانب التعديل فيه إن وافي الث ا يف روايته ،وحيمل مأ ّقواي علل
علل لينه ّ
ذلب ،وإن كان مدار الرواية عليه فهو إىل اللن أقرب ،وحيمل هذا علل مأ ليّنه.
ولعل هذا يوسر قول الذهيب فيه "جا ا ايدي " أو أن وافي الث ا  ،ووجد مأ يتابعه ،وقد أشار إىل
االختالا فيه ،مع اإلقرار بلينه ووصوه له أبنه ممأ يكتب حديثه ،وهذا توس ،ل وله "جا ا ايدي " وهو أحد
معانيها عند الذهيب.
مرجى بن رجاء اليشكري ،أبـو رجـاء البـصري.
ّ -2
قال الذهيب "علي له البخارو ،جا ا ايدي  ،قد ضعوه ابأ معن"( ،)2وقال مرة "خمتلت يف حاله"(،)3
ضعت"(.)4
وقال مرة " ّ
أقوال اأ مة
قوال أبوو زرعوة والدارق ي " ة".
وقال ابأ معن "ضعيت" ،وقال مرة "صاحل" ،ومرة "ليىن به أبس".
وقوال أبوو داود "ضوعيت" وقال مورة "صواحل".
وقوال ابوأ حبوان "ينووورد عوأ املوشاه ،ابملنواك ،علول قلوة روايتوه وسو ط االحتجواج بوه فيموا انووورد فأموا موا
وافوي الثو ا فيعترب به".
وكان ايوضي يكذبه وترك حديثه.
وقال ابأ عدو "له أحادي ويف بع ها موا ال يوتابع عليه".
( )1اتريخ ابأ معن  -رواية الدورو ( ،)335 /3وسؤاال ابأ أيب شيبة البأ املديي (ص ،)155والعلل ومعرفة الرجال أمحد رواية ابنه عبد هللا ( ،)312 /3والتاريخ
الكب ،للبخارو ( ،)396 /6وال عوا أيب زرعة الرازو ( ،)382 /2وال عوا الكب ،للع يلي ( ،)383 /3واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)277 /6والث ا البأ
حبان ( ،)235 /7والكامل يف ضعوا الرجال ( ،)446 /6واتريخ أمسا ال عوا والكذابن (ص ،)145وهتذيب الكمال ( ،)606 /22وسؤاال السجاو لل:اكم
(ص ،)138وت ريب التهذيب (ص  ،)438ونتا ج اأفكار البأ حجر ( ،)286 /3وهتذيب التهذيب ()212 /8
( )2مأ تكلم فيه وهو مو ي (ص .)173
( )3الكاشت (.)251 /2
( )4مياان االعتدال (.)87 /4
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وقال ابأ حجر "صدوق رطا وهم".

روى له البخارو خارج الل:ي (.)1
واغالصة أنه صدوق ،وله موا ال يتوابع عليوه ،مع قلوّة روايتوه ،وهذا يدل علل عدم االت ان؛ لذا جند
الذهيب ضعوه مرة ،وذكر االختالا فيه مرة ،وقال مرة "جا ا ايدي " ،ولو أتملنا مجيع أقواله يف الراوو جند أن
الذهيب يرى أنه خمتلت فيه ،وأنه ضعيت ،ولكأ ليىن إىل ح ّد الرتك ،فيكتب حديثه علل ضعوه يف املتابعا
والشواهد.
 -3حممد بن بشري بن مروان بن عطاء أبو جعفر الكندي الواعظ يعرف ابلدعاء

قال الذهيب "جا ا ايدي "( ،)2وقال مرة "ضعيت"( ،)3وقال مرة "تكلم فيه"(.)4
أقوال اأ مة
قال الب وو "كان صدوقاً".
وقال السراج "حد نا عبد هللا بأ حممد قال حممد بأ بش ،صدوق".
وقوال ابوأ معون "لويىن بث وة".
وقووال الودارق ي لوويىن ابل وو يف حديثه".
تويف سنة ست و ال ن ،وما تن(.)5
واغالصة أنه خمتلت فيه ،ولكأ اجلرح م دم ،إال أنه و ،موسر؛ لذا تعدد أقوال اإلمام الذهيب فيه،
ف مرة ضعوه ،ومرة حكل االختالا ،مرة قال "جا ا ايدي " ،في:مل علل أن مرادي أبنه إىل ال عت أقرب،
ويكتب حديثه يف املتابعا والشواهد.
 -4حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى
قال الذهيب "صدوقاً جا ا ايدي "( ،)6وقال مرة "صدوق إمام سي ايوظ وقد و ي"( ،)7وقال مرة

"حديثه يف وزن ايسأ وال يرت ي إىل الل:ة؛ أنه ليىن ابملت أ عندهم ومناقبه كث،ة"( ،)1وقال مرة "صدوق،
( )1اتريخ ابأ معن  -رواية الدورو ( ،)85 /4ويف ( ،)221 /4وال عوا أيب زرعة الرازو ( ،)938 /3والتاريخ الكب ،للبخارو ( ،)62 /8وقبول اأخبار ومعرفة
الرجال ( ،)327 /2واجملروحن البأ حبان ( ،)366 /17وسؤاال اياكم للدارق ي (ص  ،)278والكامل يف ضعوا الرجال ( ،)201 /8ونثل النبال طعجم الرجال
( ،)305 /3وت ريب التهذيب (ص  ،)524وهتذيب التهذيب (.)83 /10
( )2اتريخ اإلسالم (.)909 /5
( )3ديوان ال عوا (ص  ،)343وامل ي يف ال عوا (.)559 /2
( )4مياان االعتدال (.)491 /3
( )5اجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)211 /7واتريخ ب داد ( ،)454 /2وال عوا واملرتوكون البأ اجلوزو ( ،)44 /3ولسان املياان (.)94 /5
( )6العرب (.)162 /1
( )7امل ي يف ال عوا (.)603 /2
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سي ايوظ"( ،)2وقال مرة "صدوق إمام ،سيئ ايوظ ،وقد و ي" ،وتع ب ابأ حبان حن قال "تركه أمحد
وحيىي" .ف ال "مل نرهم تركاي ،بل ليناي"(.)3
وهذا قد شاركه العجلي يف وصوه جبا ا ايدي -كما ت دم ،-ف ال فيه "كان ابأ أيب ليلل صدوقاً جا ا
ايدي "( ،)4وت دم أنه صدوق سي ايوظ جداً ،ومل يرتك(.)5

 -5حيان بن عبيد هللا ،أبو زهري
قال الذهيب "جا ا ايدي "( ،)6وقال مرة "ما رأيت أحد فيه ت عيواً ،وهو جا ا ايدي "( ،)7وقال
()8
أيت أحداً وهاي"(.)9
مرة "ليىن حبجة"  ،وقال مرة "له مناك ،وورا ب ،وما ر ُ
أقوال اأ مة
قال أبو حامت "صدوق".
وقال ابأ راهويه "كان رجل صدق".
وذكري ابأ حبان يف "الث ا ".
وقال أبو بكر الباار "حيان بأ عبيد هللا رجل مأ أهل البلرة مشهور ليىن به أبس".
وقال ابأ عدو "عامة ما يرويه إفرادا ينورد هبا".
وقال الدارق ي "ليىن ابل وو".
وقال البيه ي "تكلموا فيه".
وقال ابأ حام "جمهول" ،تع به ايافظ ف ال "مل يلب".
وذكري الع يلي يف ال عوا ي روى عأ البخارو أنه قال "حيان بأ عبيد هللا أبو زه ،ذكر الللت منه
االختالط".
تويف سنة إحدى وستن وما ة وقيل بعدها(.)1

( )1تذكرة ايوار (.)129 /1
( )2ديوان ال عوا (ص )360
( )3مياان االعتدال ()613 /3
( )4الث ا للعجلي (ص.)407
( )5ت ريب التهذيب (ص .)493
( )6ديوان ال عوا (ص .)108
( )7املياان (.)40 /2
( )8امل ي يف ال عوا (.)198 /1
( )9اتريخ اإلسالم (.)347 /4
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نالحظ يف كالم الذهيب أنه وصوه جبا ا ايدي  ،ي نول العلم بت عيوه ،وصرح أبن له مناك ،وورا ب،
ولكأ قول البيه ي "تكلّموا فيه" ،خيالت ما ذكري الذهيب مأ أنه مل َيد مأ ضعوه ،والعجيب أن الذهيب نوسه
ذكر يف "املهذب يف اختلار السنأ الكب-"،بعد أن ساق كالم البيه ي-ف ال "قلت أبو زه ،فيه لن"(،)2
وقال يف موضع آخر "ليىن حبجة" ،وهذا جرح صري منه ومأ البيه ي ،وقد ذكر البيه ي يف "املعرفة"-يف
حدي هذا أحد رجاله-ف ال "وفيه نظر؛ لتورد أيب زه ،بذلب ،وطعأ بعض ايوار فيه"(.)3
يوجه كالم الذهيب مأ نوي العلم يف ت عيوه أبن املراد مل ي عوه أحد مأ املت دمن ،وأما ما
وَيكأ أن ّ
ذكر عأ البخارو مأ أنه اختلط ،ف د قال سبط بأ العجمي يف "االوتباط" "وقد ذكر هذا الرجل ابأ حبان يف
اته ،ومل يذكري ابالختالط"( .)4إشارة إىل نوي االختالط.
جهله ،ف د تُع ب ،ف ال عبد ايي اأشبيلي "وقال فيه بعض املتأخريأ جمهول ،ولعله اختلط
وأما مأ ّ
عليه حبيان بأ عبيد هللا املروزو"(.)5
واغالص أن الذهيب قد وصت أاب زه ،جبا ا ايدي مع نوي العلم بت عيوه ،وروايته ل را ب ،وليّنه يف
يدل علل أن الراوو ال أبس به ،ولكأ مع ضعت يس ،،سيّما وقد قال فيه أبو حامت وو،ي
موضع آخر ّ
"صدوق" ،وهو معروا بتشددي؛ لذا قال اأعظمي "وحيان بأ عبيد هللا أبو زه ،العدوو فيه كالم خويت،
ولكأ ال أبس به يف املتابعا "(.)6
 -6عبيد هللا بن زحر الضمري ،موالهم ،اإلفريقي.
قال الذهيب "جا ا ايدي "( ،)7وقال مرة "فيه اختالا وله مناك ،،ضعوه أمحد ،وقال النسا ي ال
أبس به"( ،)8وقال مرة "خمتلت فيه ،وهو إىل ال عت أقرب"( ،)9وقال مرة "له ص:يوة ورا ب عأ علي بأ يايد،
ليىن حبجة"(.)10
( )1التاريخ الكب ،للبخارو ( ،)58 /3ومسند الباار ( ،)303 /10وال عوا الكب ،للع يلي ( ،)319 /1واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)246 /3والث ا البأ
حبان ( ،)230 /6والكامل يف ضعوا الرجال ( ،)347 /3وسنأ الدارق ي ( ،)499 /1واثلل ابآلاثر ( ،)22 /2والسنأ الكربى للبيه ي ( ،)79 /11وال عوا
واملرتوكون البأ اجلوزو ( ،)242 /1ولسان املياان ( ،)370 /2والث ا ممأ مل ي ع يف الكتب الستة (.)79 /4
( )2املهذب يف اختلار السنأ الكب.)2053 /4( ،
( )3معرفة السنأ واآلاثر (.)55 /8
( )4االوتباط طأ رمي مأ الرواة ابالختالط (ص.)101
( )5اأحكام الوس ل (.)71 /2
( )6اجلامع الكامل يف ايدي الل:ي الشامل املرتب علل أبواب الو ه (.)273 /7
( )7اتريخ اإلسالم (.)691 /3
( )8الكاشت (.)680 /1
( )9امل ي يف ال عوا ()415 /2
( )10ديوان ال عوا (ص .)264
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قال البخارو فيما حكاي عنه الرتمذو "عبيد هللا بأ زحر ة".
وقال أبو عبيد اآلجرو قال أبو داود "مسعت أمحد ي ول عبيد هللا بأ زحر ة" ،وقال حرب بأ
إمساعيل قلت أمحد بأ حنبل عبيد هللا بأ زحر؟ ف عوه.
وقال أبو زرعة "ال أبس به ،صدوق".
وقال النسا ي "ليىن به أبس".
وقال العجلي "يكتب حديثه وليىن ابل وو".
وقال عثمان بأ سعيد الدارمي ،عأ حيىي بأ معن "كل حديثه عندو ضعيت".
وقال أبو ايسأ بأ الربا  ،عأ علي بأ املديي "منكر ايدي ".
وقال أبو حامت "لن ايدي ".
وقال ابأ عدو وي ع يف أحاديثه ما ال يتابع عليه وأروى الناس عنه حيىي بأ أيوب.
وقال السلمي "سألت الدارق ي عأ عبد هللا بأ زحر ،ف ال ضعيت".
وقال أبو بكر اغ يب "كان رجالً صاياً ويف حديثه لن".
وقال ابأ حجر "صدوق خي ل " ،وقال أب اً "يف اأصل صدوق ،وإن كان خي ئ" .وقال مرة "عبيد
هللا بأ زحر خمتلت فيه" ،وقال مرة "توي اأكثر علل ت عيوه".
روى له البخارو يف "اأدب" ،والباقون سوى مسلم(.)1
واغالصة أنه ضعيت يعترب به يف املتابعا والشواهد ،وت دم أن ايافظان الذهيب وابأ حجر ذكرا أنه
خمتلت فيه ،ف د و ه مجاعة منهم البخارو ،وضعوه اأكثرون منهم ابأ معن ،وهو إىل ال عت أقرب ،وَيكأ
ال ول أبنه قد يرتج جانب التعديل فيه إن وافي الث ا يف روايته ،وحيمل مأ ّقواي علل ذلب ،وإن كان مدار
الرواية عليه فهو إىل اللن أقرب ،وحيمل هذا علل مأ ليّنه.
وهو موافي ملا ذكر عنه الذهيب يف مواضع متورقة مأ كتبه مأ أنه اختلت فيه ،وهو إىل ال عت أقرب،
وهذا معي قول الذهيب "جا ا ايدي " مع هذي اأوصاا.

( )1سؤاال ابأ اجلنيد (ص ،)396وال عوا أيب زرعة الرازو ( ،)906 /3ومسا ل حرب الكرماين ( ،)1302 /3والتاريخ الكب ،للبخارو ( ،)382 /5والث ا
للعجلي ( ،)109 /2والعلل الكب ،للرتمذو (ص  ،)190وال عوا الكب ،للع يلي ( ،)120 /3واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)315 /5واجملروحن البأ حبان
( ،)28 /11والكامل يف ضعوا الرجال ( ،)522 /5وال عوا واملرتوكون للدارق ي ( ،)161 /2واملتوي واملورتق ( ،)1542 /3ورايو النووس يف طب ا علما
ال ،وان وإفري ية ( ،)174 /1وهتذيب الكمال ( ،)36 /19وت ريب التهذيب (ص  )371ومواف ة اغرب اغرب ( ،)299 /2ونتا ج اأفكار البأ حجر (.)303 /2
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واغالصة مما ت دم يف هذا ال سم نالحظ أن الذهيب وصت الرواة جبا ا ايدي  ،مع اإلشارة إىل أن
اأ مة اختلووا فيهم ،ويرى أهنم إىل ال عت أقرب ،ولكأ مل يرتك حديثهم ،وهذا أحد معاين جا ا ايدي عند
الذهيب.
القسم اخلامس :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع عدم بلووهم رتبة االحتجاج ،وفيه راواين
 -1صدقة بن عبد هللا السمني ،أبو معاوية أو أبو حممد الدمشقي.
قال الذهيب "هو ممأ َيوز حديثه ،وال حيتج به ...وقد طولته يف "املياان" ،وكان عندي حدي كث ،،ومل
يكأ ابملت أ"( ،)1وقال مرة "ضعيت"(.)2
أقوال اأ مة
و ه عمرو بأ سلمة ،واأوزاعي ،وسعيد بأ عبد العايا ،ومروان بأ حممد ،ودحوويم ،وقال موورة "م و رب
ضووعيت" ،ومرة قال "حمله اللدق و ،أنه يشوبه ال در".
وقوال الووسوو "مسعوت أبوا سوعيد عبود الرمحأ بأ إبراهيم ي ول صدقة مأ شيوخنا ال أبس به وجعل العلة
فيمأ يروو عنه".
وقوال أمحود بوأ صاحل امللرو "ما به أبس عندو".
وقال ابأ عدو "حديثه منه ما يتابع عليه وأكثرها ال يتابع عليه وهو إىل ال عت أقرب منه إىل
اللدق".
وقال أَمحد "ماكان موأ حديثوه مرفوعواً فمنكور وموا كوان موأ حديثوه مرسوالً عوأ مك:وول فهوو أسوهل وهوو
ضوعيت جوداً" ،وقووال موورة "ضووعيت لوويىن شوويئًا أحاديثووه منوواك."،
وقال ابأ حبان "يوروو املوضوعا عأ اأ وبا ال يشت ل به إال تعجبا ،ومال ابأ شاهن إىل تو يه؛
لتو يي اأوزاعي وسعيد بوأ عبود العايوا لوه؛ وقوال ومهوا بولاحبهما أعورا".
وضعوه ابأ معن وأبو زرعة والبخارو والوسوو والنَّوسا ي والودارق ي والوذهيب وحممود بوأ أَيب الوسرو ،وابوأ
أيب حوامت ،ووو،هم.
قال البخارو "ما كان مأ حديثه مرفوا فهو منكر ،وهو ضعيت جدا".
وقوال الودارق ي مورة "مورتوك".
وقوال مووسلم "منكوور".
وقوال أبوو حوامت "لون يكتوب حديثوه ،وال حيتج به" ،ومرة "حمله اللدق وأنكر عليه ال در ف ط".
( )1س ،أعالم النبال (.)20 /7
( )2الكاشت (.)502 /1
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وقال ابأ حجر "ضعيت".

تويف سنة ست وستن وما ة ،روى له الرتمذو ،والنسا ي وابأ ماجه(.)1
فسر أبنه مأ قبل حوظه ،واملخالوة والنكارة،
واغالصة أهنم اختلووا فيه ،واأكثريأ علل ضعوه ،وقد ّ
وو،ها؛ لذلب ف د ضعوه ايافظ ابأ حجر يف و ،موضع ،ف ال يف "اإلمتاا" "ضعيت" ،ويف "التلخيص"
"صدقة السمن وهو ضعيت ايوظ" ،ويف "التعجيل" "صدقة بأ عبد هللا السمن املعروا ابل عت".
وقد صرح الذهيب إىل عدم ات انه ،ووصوه ابل عت ،وأنه ال حيتج به؛ وهذا يعي أن قوله "وهو ممأ َيوز
حديثه " ال تعي ابل رورة االحتجاج به ،ف د رأينا أن اأكثريأ علل ت عيت صدقة ،فهو عند الذهيب يف مرتبة
ال عيت فال حيتج به ،وهو أحد معاين جا ا ايدي عند الذهيب.
 -2إسحاق بن أسيد األنصاري أبو عبد الرمحن قال أبو حممد املروزي نزيل مصر.
قال الذهيب "جا ا ايدي "( ،)2وقال مرة "ضعت"( ،)3وقال مرة "لن"( ،)4وقال مرة "صاحل
اأمر"(.)5
أقوال اأ مة
قال أبو حامت "شيخ ليىن ابملشهور وال يش ل به".
وقال ابأ حبان يف الث ا "خي ئ وهو الذو يروو عنه اللي في ول نا أبو عبد الرمحأ اغراساين".
وقال حيىي بأ بك" ،ال أدرو حاله".
وقال اياكم أبو أمحد يف الكي "جمهول".
وقال أبو أمحد ابأ عدو "جمهول".
وقال اأزدو "منكر ايدي تركوي".
وقال ابأ حجر "فيه ضعت".
روى له أبو داود ،وابأ ماجه(.)1
( )1ال ب ا الكربى ( ،)325 /7واتريخ ابأ معن  -رواية الدارمي (ص ،)133وسؤاال ابأ اجلنيد (ص ،)359والعلل ومعرفة الرجال أمحد رواية ابنه عبد هللا (/1
 ،)551وال عوا الل  ،للبخارو (ص ،)76والكي واأمسا  -لإلمام مسلم ( ،)758 /2وال عوا واملرتوكون للنسا ي (ص ،)58وقبول اأخبار ومعرفة الرجال (/2
 ،)398واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)429 /4واجملروحن البأ حبان ( ،)474 /9وال عوا الكب ،للع يلي ( ،)207 /2والكامل يف ضعوا الرجال (،)115 /5
وال عوا واملرتوكون للدارق ي ( ،)158 /2واتريخ أمسا ال عوا والكذابن (ص ،)111وهتذيب الكمال ( ،)46 /35وت ريب التهذيب (ص  ،)275وهتذيب
التهذيب ( ،)415 /4وحبر الدم فيمأ تكلم فيه اإلمام أمحد طدح أو ذم (ص  ،)77واإلمتاا (ص  ،)54والتلخيص ( ،)369 /2والتعجيل (.)665 /1
( )2مياان االعتدال (.)184 /1
( )3الكاشت (.)234 /1
( )4اجملرد يف أمسا رجال سنأ ابأ ماجه (ص .)110
( )5اتريخ اإلسالم ()814 /3
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واغالصة أنه ضعيت ،ومل يؤ ر تو ي ه إال عند ابأ حبان ،وأما اأ مة فهو عندهم إما جمهول ايال ،أو
ضعيت ،لذا فم لود الذهيب ب وله جا ا ايدي  ،أنه ضعيت ،ولن ،وال حيتج به.
واخلالصة:
أن الذهيب يف هذا ال سم قد يعي ب وله جا ا ايدي مأ كان ضعيواً ،وال حيتج به إذا قرنه طا يدل عليه.
القسم السادس :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع اختالا قول الذهيب فيه ،وهو را ٍو واحد
 حجاج بن أيب زايد األسود القسملي ،زق العسل ،بصري ،كان ينزل القسامل(.)2قال الذهيب "جا ا ايدي  ،ليىن ابيجة"( ،)3وقال مرة "بلرو صدوق"( ،)4وقال مرة "رجل صاحل
عابد"( ،)5وقال يف "املياان" "نكرة ،ما روى عنه فيما أعلم سوى مستلم بأ سعيد ،فأتل خبرب منكر ،عنه ،عأ
أنىن يف أن االنبيا أحيا يف قبورهم يللون"(.)6
أقوال اأ مة
قال أمحد " ة ورجل صاحل".
وقال ابأ معن " ة".
وقال أبو حامت "صاحل ايدي ".
وسئل أبو داود عأ حجاج اأسود ،قال "هذا ال سملي ي ال له زق العسل لو له .قيل كيت هو؟
قال ة".
وقال ابأ شاهن "رجل صاحل حدث عنه محاد بأ سلمة قال أمحد ما أرى به أبسا".
وذكري ابأ حبان يف الث ا  .ف ال حجاج بأ أيب زايد اأسود مأ أهل البلرة كان ينال ال سامل.
تويف سونة بو ع وأَربعون وما ة(.)1
( )1التاريخ الكب ،للبخارو ( ،)381 /1والكي واأمسا  -لإلمام مسلم ( ،)515 /1واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)213 /2والث ا البأ حبان (،)50 /6
وال عوا واملرتوكون البأ اجلوزو ( ،)99 /1وهتذيب الكمال ( ،)412 /2والكمال يف أمسا الرجال ( )223 /3وهتذيب التهذيب ( ،)227 /1ولسان املياان (/7
 ،)473وت ريب التهذيب (ص .)100
( )2حجاج هذا خبال ا حجاج بأ حجاج الباهلي البلرو االحول؛ فهذا ة كما ذكر ايافظ ابأ حجر يف ت ريب التهذيب (ص  ،)152وقال يف هتذيب التهذيب
(" ) 200 /2وفرق بينهما بأ أيب حامت وو،ي وهو اللواب" ،وقال يف لسان املياان (" )175 /2حجاج بأ اأسود عأ اثبت البناين نكرة ما روى عنه فيما أعلم سوى
مستلم بأ سعيد فأتل خبرب منكر عنه عأ أنىن يف أن اأنبيا أحيا يف قبورهم يللون رواي البيه ي انتهل وأمنا هو حجاج بأ أيب زايد اأسود يعرا باق العسل وهو
بلرو كان ينال ال سامل".
( )3العلو للعلي ال وار (ص .)101
( )4س ،أعالم النبال (.)521 /6
( )5اتريخ اإلسالم (.)842 /3
( )6مياان االعتدال (.)460 /1
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واغالصة أنه ة ،وهو قول اأكثريأ ،وال وجه ل ول ايافظ الذهيب "جا ا ايدي  ،ليىن ابيجة" ،فلم
أجد مأ جرحه ،ولعل ما محل الذهيب هلذا ال ول ما ذكري يف املياان ،مأ أنه أتل خبرب منكر ،ي قال "وما روى
عنه فيما أعلم سوى مستلم بأ سعيد".
وهذا ال ول فيه نظر ف د روى عأ اثبت البناين وجابر بأ زيد وأيب ن رة وآخريأ ،وقد تع به ايافظ يف
(اللسان) ،ف ال ع به وإمنا هو حجاج بأ أىب زايد اأسود ،يعرا ب (زق العسل) وهو بلرى كان ينال
مر.
ال سامل .روى عأ اثبت ...وذكر قول أمحد وابأ معن وأيب حامت كما ّ
وعليه ف ول الذهيب يف حجاج اأسود "جا ا ايدي  ،ليىن ابيجة" ،وهم ،وكأنه مل يعرفه؛ ولذلب
وفرق بينه وبن حجاج بأ حجاج
استنكر حديثه ،ي عرفه فيما بعد؛ لذا قال عنه يف التاريخ "رجل صاحل عابد"ّ ،
الباهلي ،وقال يف "الس" "،بلرو صدوق" ،بل و ه الذهيب يف "التلخيص" ،ف د أخرج له اياكم يف (املستدرك)
( )368 /4حديثاً اخر ،ف ال الذهيب يف "تلخيله" "قلت حجاج ة"؛ لذلب مل يوردي يف كتابه (ال عوا ) وال
يف (ذيله).
اثلثاً :اخلالصة:
إن اإلمام الذهيب قد سلب يف وصت الرواة بو"جا ا ايدي " عدة طرق ،وله يف إطالقه علل الرواة ٍ
معان
تبن أنه يريد به أحد املعاين التالية
حمتلوة توهم ب را أ أخرى ،وحبسب حلر أقوال الذهيب فيهم ،ف د ّ

 يعين به :املستور ،وهو مأ وصوه بو"جا ا ايدي " ،ومل يو ي ومل ي ّعت ،فهو مستور ايال ،وهذاقاله يف راوين زايد بأ مليب ،وسعيد بأ عمارة ،إال أن سعيد بأ عمارة بت أن اأزدو قال فيه مرتوك ،وضعوه
ابأ حجر ،وعليه فليىن يدخل يف حكم املستور ،وحكم روايته كما ح ّ ه ايافظ ابأ حجر أنه ال ي لي ال ول
بردها ،وال ب بوهلا ،بل ي ال هي موقوفة إىل استبانة حاله.
يدل علل التوسط
 -يعين به :صدوقاً حسن احلديث ،وهو مأ وصوه بو"جا ا ايدي " ،مع لوظ آخر ّ

يف أحواهلم .ف،يد به أنه يف مرتبة صدوق وحدي حسأ ،ومأ األوار الدالة عليه تلرحيه بوصت "صدوق"،
في ول "صدوق ،جا ا ايدي " ،أو ينوي علمه بت عيوه ،أو ينوي عنه اجلهالة ،أو ندرة ورا به ومناك،ة ال خترجه
عأ وصوه ابللدوق كما يف ال سمن الثاين والثال .
 يعين به :أنه إىل الضعف أقرب ،فيكتب حديثه ،وهو مأ وصوه بو"جا ا ايدي " ،وأشار إىلاالختالا فيه ،وأنه مع ضعوهم مل يرتكوا ،وهذا كما يف ال سم الرابع.
( )1اتريخ ابأ معن  -رواية الدورو ( ،)104 /4والعلل ومعرفة الرجال أمحد رواية ابنه عبد هللا ( ،)546 /1التاريخ الكب ،للبخارو ( ،)374 /2وسؤاال أيب عبيد
اآلجرو أاب داود السجستاين (ص  ،)339واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)160 /3والث ا البأ حبان ( ،)202 /6اتريخ أمسا الث ا (ص  ،)68وهتذيب
الكمال ( ،)44 /35والث ا ممأ مل ي ع يف الكتب الستة ( ،)297 /3ولسان املياان (.)559 /2
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 -يعين به :أنه مل يبلغ رتبة االحتجاج ،وهو مأ وصوه بو"جا ا ايدي " ،وأنه لعدم االت ان ضعيت ال

حيتج به ،وهذا كما يف ال سم اغامىن.
 وقد اختلت قول اإلمام الذهيب يف را ٍو واحد وهو حجاج بأ أيب زايد (زق العسل) ،فمرة قال "جا اوتبن أن حجاجاً هذا و ه أمحد وابأ معن ،وأبو داود،
ايدي  ،ليىن ابيجة" ،وقال مرة "بلرو صدوق"ّ ،
وقال فيه أبو حامت "صاحل ايدي " ،ومل أجد مأ ذكري جبرح ،ولعل اإلمام الذهيب مل يعرفه؛ ولذلب استنكر حديثه
ف ال يف "املياان" "نكرة ،ما روى عنه فيما أعلم سوى مستلم بأ سعيد" ،ي عرفه فيما بعد؛ لذا قال عنه يف
نص علل تو ي ه الذهيب نوسه يف
التاريخ "رجل صاحل عابد" ،وقال يف "الس" "،بلرو صدوق" ،بل ّ
"التلخيص".

املتوسطون يف استخدام مصطلح" :جائز احلديث".
املطلب الثاينّ :
 -1اإلمام (مسلمة بن قاسم)(( )1ت353 :ه)

أوالً :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " عند اإلمام مسلمة بأ قاسم.
وصت مسلمة بأ قاسم ( )5رواة ،بو"جا ا ايدي " ،كما سيأيت يف الت:ليل.

اثنياً :الت:ليل وامل ارنة

مما ت دم نالحظ أن مسلمة بأ قاسم سلب طرقن متعددة يف وصت الرواة فمرة يلوهم بو"جا ا ايدي "
جمرداً عأ أو وصت ،ومرة ي رن هبا وصواً آخر ،وَيكأ ت سيمها إىل ال ة أقسام
القسم األول :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،جمردأ ،وهو را ٍو واحد.
القسم الثاين :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع بيان االختالا فيهم ،وأهنم يف مرتبة االحتجاج
هبم ،وفيه راواين(.)2
القسم الثالث :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع بيان االختالا فيهم ،ومل يرتكوا فيكتب حديثهم

لالعتبار ،وفيه راواين.

( )1هو مسلمة بأ ال اسم بأ إبراهيم بأ عبد هللا بأ حامت مأ أهل قرطبة؛ يكي أاب ال اسم ،مسع ابأندلىن مأ حممد بأ عمر بأ لبابة ،وقاسم بأ أصبع وو،مها،
ومسع طلر مأ أيب جعور ال :اوو وو،ي ،كان أحد املكثريأ مأ الرواية وايدي  ،كب ،ال در ،وله تلانيت يف الوأ ،ومأ تلانيوه "التاريخ الكب "،و"صلته" و"ما روى
الكبار عأ الل ار" قال ابأ ال رضي "وقد مجع حديثاً كث،ا ،وكت بلري بعد قدومه مأ املشرق ومسع الناس منه كث،ا ،ومسعت مأ ينسبه إىل الكذب ،وسألت حممد بأ
أ محد بأ حيىي ال اضي عنه ف ال يل مل يكأ كذااب ،ولكأ كان ضعيت الع ل" ،وقال الذهيب "ضعيت ،وقيل كان مأ املشبهة" ،وتع به ابأ حجر ف ال "هذا رجل كب،
ال در ما نسبه إىل التشبيه إال مأ عاداي وله تلانيت يف الوأ وكانت له رحلة ل ي فيها اأكابر" ،ولد سنة 293ه ،وتويف سنة 353ه .انظر اتريخ علما اأندلىن (/2
 ،)128ومياان االعتدال ( ،)112 /4ولسان املياان ()35 /6
( )2وذكر ابأ ق لوب ا يف الث ا ممأ مل ي ع يف الكتب الستة ( ،) 335 /8عند ترمجة حممد بأ ششنخت النج،و ،أن مسلمة قال فيه "كتبت عنه بعمان ،وكان جا ا
ايدي  ،ال أبس به" ،ومل أجد مأ ترجم له و ،ابأ ق لوب ا.
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وبيان ذلك كما يلي:

أما القسم األول :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،جمردأ ،وهو را ٍو واحد.
 إمساعيل بن عبد الكرمي بن معقل أبو هشام الصنعاين.قال مسلمة بأ قاسم "جا ا ايدي "(.)1
أقوال اأ مة
قال أمحد بأ سعد بأ أيب مرمي ،عأ حيىي بأ معن ة ،والل:يوة الي يرويها عأ وهب عأ جابر
ليست بشي إمنا هو كتاب وقع إليهم ،ومل يسمع وهب مأ جابر شيئاً".
وقال ابأ اجلنيد "سألت حيىي عأ إمساعيل بأ عبد الكرمي اللنعاين أيب هشام ،ف ال «مل يكأ به أبس».
وذكري أبو حامت بأ حبان يف كتاب "الث ا ".
وقال النسا ي "ليىن به أبس".
وقال ابأ حجر "صدوق".
وقال ابأ ال ان الواسي "ال يعرا".
تويف سنة عشر ومئتن ،وروى له أبو داود ،وابأ ماجه يف "التوس.)2("،
واغالصة أن الراوو صدوق حسأ ايدي  ،وأما الل:يوة الي يرويها عأ وهب وضعوها ابأ معن،
ف د تع به املاو فذكر أن ابأ خاَية روى يف ص:ي:ه عأ الذهلي عنه عأ إبراهيم بأ ع يل عأ وهب قال هذا ما
سألت جابر بأ عبد هللا فذكر حديثاً ،قال "فهذا إسناد ص:ي " ي قال "وفيه رد علل مأ قال أنه مل يسمع مأ
مجيعا يف بلد
جابر وص:يوة مهام عأ أيب هريرة مشهورة ووفاته قبل وفاة جابر فكيت يستنكر مساعه منه وكاان ً
واحد".
ولكأ ايافظ ابأ حجر تع ب املاو ف ال "أما إمكان السماا فال ريب فيه ،ولكأ هذا يف مهام فأما
أخوي وهب الذو وقع فيه الب :فال مالزمة بينهما وال حيسأ االعرتاو علل ابأ معن بذلب اإلسناد فإن
الظاهر أن ابأ معن كان ي لّط إمساعيل يف هذي اللوظة عأ وهب سألت جابر ،أو اللواب عندي عأ جابر -
وهللا أعلم ،"-ي تع ب قول ابأ ال ان الواسي حن قال إن إمساعيل ال يُعرا ،ف ال "فمردود عليه".

( )1حكي عنه يف بيان الوهم واإليهام ( ،)413 /3وإكمال هتذيب الكمال ( ،)190 /2وهتذيب التهذيب (.)316 /1
( )2ال ب ا الكربى ( ،)74 /6وسؤاال ابأ اجلنيد (ص  ،)447والتاريخ الكب ،للبخارو ( ،)367 /1والكي واأمسا  -لإلمام مسلم ( ،)878 /2واجلرح والتعديل
البأ أيب حامت ( ،)187 /2الث ا البأ حبان ( ،)94 /8وهتذيب الكمال ( ،)141 /3وبيان الوهم واإليهام يف كتاب اأحكام ( ،)412 /3والكاشت (،)247 /1
وت ريب التهذيب (ص  ،)108وهتذيب التهذيب (.)316 /1
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وعليه فإمساعيل صدوق حسأ ايدي  ،وهذا املعي قد يكون مراداً ملسلمة بأ قاسم ،وأن قوله فيه "جا ا

ايدي " ،يعي أنه يف مرتبة (صدوق) وهو التوسط يف حاله ،ويؤيدي حكمه علل الرواة املوصوفن به مع وصت
آخر كما يف ال سم التايل.
القسم الثاين :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع بيان االختالا فيهم ،وأهنم يف مرتبة االحتجاج
هبم ،وفيه راواين.
 -1هشام بن عمار بن نصري بن ميسرة بن أابن السلمي ،ويقال :الظفري ،أبو الوليد الدمشقي.
قال مسلمة بأ قاسم "تكلم فيه ،وهو جا ا ايدي صدوق"(.)1
أقوال اأ مة
قال معاوية بأ صاحل وإبراهيم بأ اجلنيد ،عأ حيىي بأ معن " ة".
وقال أبو عبيد اآلجرو ،عأ أيب داود مسعت حيىي بأ معن ي ول "هشام بأ عمار كيىن".
وقال العجلي " ة" ،وقال يف موضع آخر "صدوق".
وقال املروذو "ذكر هشام بأ عمار ف ال أمحد طياش خويت".
وقال النسا ي "ال أبس به".
وقال أبو داود "حدث هشام أبرج مأ أربع مئة حدي ليىن هلا أصل مسندة كلها".
وقال الدارق ي "صدوق ،كب ،اثل".
وقال عبدان بأ أمحد اجلوالي ي ،عأ هشام بأ عمار ما أعد خ بة منذ عشريأ سنة ،وقال يف موضع
أخر "ما كان يف الدنيا مثله".
وقال عبد الرمحأ بأ أيب حامت "مسعت أيب ي ول هشام ابأ عمار ملا كرب ت  ،فكل ما دفع إليه قرأي،
وكلما ل أ تل أ ،وكان قدَيا أص  ،كان ي رأ مأ كتابه .وسئل أيب عنه ،ف ال صدوق".
وقال أبو بكر املروذو "ذكر أمحد بأ حنبل هشام بأ عمار ،ف ال طياش خويت".
وقال الذهيب "امل رئ ايافظ خ يب دمشي وعاملها".
وقال ابأ حجر "صدوق م رئ كرب فلار يتل أ ف:ديثه ال دمي أص ".
تويف سنة مخىن وأربعن ومئتن وروى له البخارو ،واأربعة(.)2
( )1حكي عنه يف إكمال هتذيب الكمال ( ،)152 /12واملنهل العذب املورود شرح سنأ أيب داود ()85 /4
( )2ال ب ا الكربى ( ،)328 /7وسؤاال ابأ اجلنيد» (ص ،)397والعلل ومعرفة الرجال أمحد رواية املروذو (ص ،)103والتاريخ الكب ،)199 /8( ،والث ا
للعجلي ( ،)332 /2ومشيخة النسا ي (ص ،)63واجلرح والتعديل ( ،)66 /9والث ا البأ حبان ( ،)233 /9مأ روى عنهم البخارو يف الل:ي (ص )217
وهتذيب الكمال ( ،)244 - 242 /30والكاشت ( ،)337 /2وتذكرة ايوار ( ،)29 /2وت ريب التهذيب (ص  ،)573وهتذيب التهذيب (.)46 /11
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واغالصة أنه قبل ت ،ي يف رتبة االحتجاج به ،أما ما أنكر عليه فهي حممولة علل أهنا بعد ت ،ي وقبوله
التل ن ،وكذلب ما ذكر عنه أبو داود مأ أنه حدث أبحادي ال أصل هلا ،إمنا كانت بعد قبوله التل ن كما ذكر
أبو داود نوسه كما يف التهذيب ،وأما أخذ اأجرة فكالم اأ مة فيه معلوم ،وعليه في ال فيه صدوق ت  ،حوظه،
ف:ديثه ال دمي أص .
وأما حديثه يف البخارو ،ف د قال ايافظ ابأ حجر "مل خيرج عنه البخارو يف ص:ي:ه سوى حديثن
أحدمها يف البيوا ...وهو عندي مأ حدي إبراهيم بأ سعد عأ الاهرو ،والثاين يف مناقب أيب بكر ...طتابعة عبد
هللا بأ العال بأ زبر عأ بسر بأ عبيد هللا هبذا اإلسناد وعلي عنه يف اأشربة حديثا يف يرمي املعازا وهذا مجيع
ماله يف كتابه مما تبن يل أنه احتج به وهللا أعلم"(.)1
وقد أشار مسلمة بأ قاسم إىل ما قيل فيه ،ب وله "تكلم فيه" ،ي خلص إىل أنه صدوق ،وهذا أحد
معانيه معي جا ا ايدي عندي.
 -2عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين بن سعد املهري أبو حممد املصري.
قال مسلمة بأ قاسم "كتبت عنه ومسعت بعض أهل العلم ي عوونه وبع هم ي وونه وهو عندو جا ا
ايدي ال ابس به ومل أر أحداً تركه"(.)2
أقوال اأ مة
أبو سعيد بأ يونىن وقال روى عأ مسلة بأ شبيب وايارث بأ مسكن وأيب طاهر بأ السرح وو،هم
وكان ة ص:ي السماا.
وقال الذهيب " الشيخ اإلمام اثدث الث ة اللادق ،كان أسند مأ ب ي ،وقد قارب التسعن ،وكان أبوي
وجدي ضعوا علما  ،وما علمت يف عبد الرمحأ جرحاً" ،وقال أي ا " ة ،كان ينسخ للناس".
تويف سنة ست وعشريأ و الث ما ة(.)3
واغالصة أنه صدوق يف أقل أحواله؛ ومل أجد مأ جرحه ،وقد نبّه عليه الذهيب ،إال ما حكاي مسلمة بأ
قاسم عأ بع هم يف ت عيوه؛ وهو ُمثْبت في د علل مأ نول العلم بعدم اجلرح؛ لذا توسط مسلمة بأ قاسم يف
حاله ف ال فيه ال أبس به ،وال َيكأ أن يكون مرادي التو يي؛ مع علمه أبن بع هم ضعوه ،ولكأ مل يلل إىل حد
الرتك؛ لذا قال وكتب عنه.

( )1فت البارو البأ حجر (.)448 /1
( )2حكي عنه يف لسان املياان ( ،)403 /3والث ا ممأ مل ي ع يف الكتب الستة (.)222 /6
( )3س ،أعالم النبال ( ،)239 /15واتريخ اإلسالم ( ،)524 /7وإرشاد ال اصي والداين إىل تراجم شيوخ ال رباين (ص.)350
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القسم الثالث :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " ،مع بيان االختالا فيهم ،ومل يرتكوا فيكتب حديثهم

لالعتبار ،وفيه راواين.

 -1اهليثم بن سهل بن عبد هللا بن حبر بن مستنري بن مدرك ،أبو بشر التسرتي
قال مسلمة بأ قاسم "كتب الناس عنه وهو جا ا ايدي " ،قال مسلمة-أي اً" -ومسعت ابأ اأعرايب
ي ول ملا كتبت عأ اهليثم هذا مل أجرتو أن أحدث عنه لعلو إسنادي وخشيت أن أحدث حىت حدث أص:ابنا
()1
عنه فلما رأيتهم حد وا عنه ومل ينكر عليهم حد ت عنه"
أقوال اأ مة
قال الدارق ي "اهليثم بأ سهل كان ضعيواً".
وقال ابأ عبد اهلادو "ضعيت".
وقال الذهيب "حمدث ِّلن عايل اإلسناد".
تويف بعد ستن وما تن(.)2
واغالصة أن اأكثريأ علل ضعوه ،ولكأ مل يلل إىل ح ّد يرتك بدليل قول ابأ اأعرايب "حد وا عنه ،ومل
ينكر عليهم" ،ومل أجد مأ ع ّدله قبل مسلمة بأ قاسم ب وله "كتب الناس عنه وهو جا ا ايدي " ،ولعله
استأنىن طا قاله ابأ اأعرايب أنه وجدهم حيد ون عنه ومل ينكر عليهم ،ف:دث عنه؛ لذا كتب عنه مسلمة بأ قاسم
فهو ممأ يكتب عنه لالعتبار ،وهللا أعلم.
 -2يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد ،أبو احلسن العسقالين املعروف اببن حجر.
ذكري مسلمة بأ قاسم يف الللة وذكر له مجاعة مأ الشيوخ ي قال "كتبت عنه ،واختلت فيه أهل
ايدي فبع هم ي عوه وبع هم يو ه ورأيتهم يكتبون عنه ،فكتبت عنه وهو عندو صاحل جا ا ايدي "(.)3
أقوال اأ مة
قال الذهيب "كذاب فإنه قال حد نا محيد ابأ زجنويه ،حد نا حيىي بأ بك ،،عأ مالب ،عأ انفع ،عأ
ِ
ن َح ِديثًا ،)4(»...وهكذا فليكأ الوضع".
ابأ عمر  -مرفوعاً « َم ْأ َح ِو َ
ظ َعلَل أ َُّم ِي أ َْربَع َ
( )1حكي عنه يف لسان املياان (.)357 /8
( )2علل الدارق ي ( ،)40 /2اتريخ ب داد ( ،)92 /16وال عوا واملرتوكون البأ اجلوزو ( ،)179 /3وتن ي الت :يي البأ عبد اهلادو ( ،)568 /3وس ،أعالم
النبال ()158 /12
( )3حكي عنه يف لسان املياان ( ،)304 /6وتبل ،املنتبه بت:رير املشتبه (.)414 /1
( )4أخرجه النسوو يف اأربعون للنسوو (ص )86رقم ( )41مأ حدي أنىن-رضي هللا عنه ،-وأخرجه أبو بكر الدينورو يف اجملالسة ( )164 /7رقم (،)3070
وابأ عدو يف الكامل ( ،)257 /6والبيه ي يف «شعب اإلَيان ( )239 /3رقم ( )1596مأ حدي أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-وذكر الدارق ي االختالا يف العلل
(" )33 /6وكلها ضعاا ،وال يثبت منها شي " ،وقال ابأ حجر يف التلخيص (" )207 /3وروو مأ رواية ال ة عشر مأ الل:ابة أخرجها ابأ اجلوزو يف العلل
املتناهية وبن ضعوها كلها" ،وانظر العلل املتناهية (.)114 /1
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وذكر له ايافظ ابأ حجر حديثاً يف ف ل بيت امل دس ،ي قال "وهذا مأ أابطيل يع وب" ،ي ذكر له
والشيوخ

طويال ،وكان كث ،ايدي
حكاية وقال "يشبه أن يكون مأ وضعه" ،وقال أي اً "وقد عمر عمراً َ
وال را ب".
تويف بعد العشريأ و الث وما ة(.)1
واغالصة أن اأ مة ذكروا له أحادي موضوعة ،منهم الذهيب ،وابأ حجر ،والسيوطي ،إال أن ايافظ
ابأ حجر ذكر أن مسلمة بأ قاسم كتب عنه وذكر االختالا فيه ،ووجد الناس يكتبون عنه فهو عندي صاحل
ايدي  ،والكالم عأ يع وب هذا عايا ،ومل أجد و ،ما ت دم وأول مأ ذكر تكذيبه الذهيب ،وتبعه آخرون؛ ولعل
مسلمة بأ قاسم قد اطلع علل ما قيل يف الراوو ،مع علمه ابالختالا فيه ،فرتج لديه جواز حديثه ،ولكأ هذا
يناسب فيمأ اختلت فيه-كما يف الراوو السابي ،-ومل يلل إىل ح ّد الرتك ،فأما وقد وصوه اأ مة ابلكذب،
ورووا له أحادي موضوعة ،فال أقل مأ أن يكون مرتوك ايدي  ،وهو عند مسلمة بأ قاسم مل يرتك ،فيكتب
حديثه ،وهذا مأ قبيل االجتهاد واالختالا بن اأ مة ،وهللا أعلم.
اثلثاً :اخلالصة:
أن مسلمة بأ قاسم ،وقد وصت مخسة رواي جبا ا ايدي
 فوصت به إمساعيل بأ عبد الكرمي ،ومل ي رن به شيئاً يوسر معناي عندي ،ولكأ ط ارنته أبقوال اأ مة،لعله يريد به أنه صدوق حسأ ايدي .
 وقد وصت به أي اً أربعة رواة وأشار إىل االختالا فيه ،ولكأ ا نان منهم أراد به تعديلهماواالحجتجاج هبما ،ومها كال سم السابي يف درجة صدوق ،وهذا يف هشام بأ عمار ،وعبد الرمحأ بأ أمحد
امللرو ،ف د ذكر أنه تكلم يف اأول ،ونوي علمه ابلرتك يف الثاين ،ي ترج لديه أهنما يف مرتبة صدوق ،وحيتج
هبما ،وهذا هو الظاهر فيهما إال أن هشام بأ عمار ت  ،فبعد ت ،ي ال حيتج به.
 ووصت ا نان بو"جا ا ايدي " ،مع اإلشارة إىل االختالا فيهما ،ولكأ ترج لديه أهنما مل يرتكافيكتب حديثهما لالعتبار ،وهذا يف اهليثم بأ سهل ،ولكأ قد ضعوه اأكثرون ،وَيكأ أن يكون قوهلم قريباً مأ
قول مسلمة ،مأ أنه ضعيت ،ولكأ مل يلل إىل حد الرتك في بل حديثه يف املتابعا والشواهد ،وأما اآلخر
يع وب بأ إس:اق ،فهو عند املسلمة بأ قاسم ممأ يكتب حديثه ومل يرتك ،ولكأ قد وصوه الذهيب ابلكذب،
ورووا له أحادي موضوعة ،فال أقل مأ أن يكون مرتوك ايدي  ،وهذا ال يناقض املعي املراد عند مسلمة؛ إذا
هو مأ قبيل االجتهاد ،وإن كان خالا قول اأكثريأ.
( )1مياان االعتدال ( ،)449 /4وذيل ديوان ال عوا (ص ،)77ولسان املياان ( ،)304 /6وتبل ،املنتبه بت:رير املشتبه ( ،)414 /1واثاضرا واثاورا (ص
.)157
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()1

 -2اإلمام (حيىي بن معني) (ت233 :هـ) .

أوالً الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " عند اإلمام حيىي بأ معن.
وصت ابأ معن ( )3رواة ،بو"جا ا ايدي " ،كما سيأيت يف الت:ليل.

التالين

اثنياً :الت:ليل وامل ارنة:
وصت حيىي بأ معن ال ة رواة بو"جا ا ايدي " ،وله طري ان يف ذلبَ ،يكأ بياهنما يف ال سمن
القسم األول :راواين وصوهما بو"جا ا ايدي " ،مع لوظ يريد به التو يي.
القسم الثاين :را ٍو وصوه بو"جا ا ايدي " ،واختلت قول ابأ معن فيه.
وبيان ذلك كما يلي:
أما القسم األول :راواين وصوهما بو"جا ا ايدي " ،مع لوظ يريد به التو يي.

 -1عباد بن العوام بن عمر بن عبد هللا بن املنذر الكاليب أبو سهل.
قال ابأ معن " ة صدوق مأمون م نع جا ا ايدي  ،هو وهللا أو ي مأ يايد بأ هارون ،أفيايد ليىن
ة؟! بلل وهللا انه لث ة وإن عباداً أو ي منه"(.)2
أقوال اأ مة
و ه ابأ سعد ،وابأ معن ،والعجلي ،وأبو داود ،والنسا ي ،وأبو حامت ،والباار.
وقال أمحد "حديثه عأ بأ أيب عروبة م رب" ،وقال الو ل بأ زايد عأ أمحد "كان يشبه أص:اب
ايدي ".
وقال ايسأ بأ عرفة "سألي وكيع عنه أيدث عنه ف لت نعم قال ليىن عندكم أحد يشبهه".
وقال ابأ خراش "صدوق".
وقال ابأ سعد "كان يتشيع فأخذي هارون ف:بسه ي خلل عنه فأقام بب داد".
وقال ابأ حجر " ة".
تويف سنة مخىن ومثانن وما ة ،روى له اجلماعة(.)1
( )1هو حيىي بأ معن بأ عون بأ زايد بأ بس ام بأ عبد الرمحأ املرو ال واين ،أبو زكراي الب دادو ،روى عأ إمساعيل بأ علية ،وابأ عيينة ،روى عنه البخارو،
ومسلم ،وو،مها ،روى عنه أمحد بأ حنبل ،وحممد بأ إمساعيل البخارو ،وو،مها ،ة حافظ إمام اجلرح والتعديل ،وقال ابأ املديي "ال نعلم أحدا مأ لدن آدم كتب مأ
ايدي ما كتب ابأ معن" ،وقال الذهيب "ايافظ إمام اثد ن" ،وقال ابأ حجر " ة حافظ مشهور إمام اجلرح والتعديل" ،تويف سنة 233ه ،روى له اجلماعة .انظر
التاريخ الكب ،للبخارو ( ،)278 /8واإلرشاد يف معرفة علما ايدي للخليلي ( ،)595 /2واتريخ ب داد ( ،)263 /16وهتذيب الكمال ( ،)543 /31والكاشت
( ،)376 /2وت ريب التهذيب (ص .)597
( )2اتريخ ابأ معن  -رواية ابأ حمرز (.)104 /1
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واغالصة أنه ة ،ويف حديثه عأ ابأ أيب عروبة اض راب ،ونالحظ نا ابأ معن عليه وتو ي ه إايي
فوصت اللدق وامل نع وجواز حديثه ،ي أكد تو ي ه بتو يله علل يايد بأ هارون مع أنه يايداً ة ،فدل علل أن
مراد ابأ معن ب وله "جا ا ايدي " التو يي ،بل أعلل مأ التو يي اجملرد.
وأما قول اأ رم "عأ أمحد م رب ايدي عأ سعيد بأ أيب عروبة" ،ف د قال ايافظ ابأ حجر
"قلت مل خيرج له البخارو مأ روايته عأ سعيد شيئا واحتج به هو والباقون"( ،)2وكذا مسلم.
 -2الوضاح بن عبد هللا اليشكري ،أبو عوانة الواسطي البزاز ،موىل يزيد بن عطاء.
قال ابأ معن "حديثه جا ا" ،وقال "كان عبد يايد بأ ع ا  ،وحدي أىب عوانة جا ا ،وحدي يايد
بأ ع ا ضعيت" بت أبو عوانة وس ط موالي يايد(.)3
أقوال اأ مة
وو ه ابأ سعد ،والعجلي ،وعوان بأ مسلم ،والدارق ي ،وو،هم.
وسئل أمحد بأ حنبل "أبو عوانة أ بت أم شريب؟ قال إذا حدث أبو عوانة مأ كتابه فهو أ بت ،وإذا
حدث مأ و ،كتابه فرطا وهم".
وقال أبوزرعة " ة إذاحدث مأ كتابه".
كث،ا ،وهوصدوق ة".
وقال أبوحامت "كتبه ص:ي:ة ،وإذاحدث مأ حوظه ولط ً
وقال الذهيب " ة مت أ لكتابه" ،وقال أي اً "مأ أَركان ايدي حجة جممع علل ته كتابه مت أ ابملرة
وله أَوهام َتانب إخراجها الشيخان".
وقال ابأ حجر " ة بت".
تويف سنة ست وسبعن وما ة ،روى له اجلماعة (.)4
واغالصة أن أاب عوانة ة ،وإذا حدث مأ و ،كتابه خي ئ ،وقول ابأ معن فيه "جا ا ايدي " ،يريد
التو يي؛ ويدل عليه أنه ذكري يف م ابلة موالي يايد ،ف د ضعت يايد بأ ع ا  ،وو ي عبدي أاب عوانة ،وقد و ه ابأ
( )1ال ب ا الكربى ( ،)238 /7والعلل ومعرفة الرجال أمحد رواية ابنه عبد هللا ( ،)542 /1والتاريخ الكب ،للبخارو ( ،)41 /6واتريخ واسط (ص  ،)139والث ا
للعجلي ( ،)17 /2واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)83 /6والث ا البأ حبان ( ،)162 /7واجلامع يف اجلرح والتعديل ( ،)434 /1واتريخ ب داد (،)399 /12
وهتذيب الكمال ( ،)141 /14والكاشت ( ،)531 /1وت ريب التهذيب (ص  ،)290وهتذيب التهذيب (.)99 /5
( )2فت البارو البأ حجر (.)412 /1
( )3اجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)40 /9واتريخ ب داد ()638 /15
( )4ال ب ا الكربى ( )211 /7اتريخ ابأ معن  -رواية الدورو  ،)166 /4( -وال عوا أيب زرعة الرازو ( ،)949 /3والتاريخ الكب ،للبخارو (،)181 /8
والث ا للعجلي (ص  ،)464واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)40 /9واجلامع يف اجلرح والتعديل ( ،)259 /3وهتذيب الكمال ( )441 /30وتذكرة ايوار (/1
 ،)173ومياان االعتدال ( ،)334 /4والكاشت ( ،)349 /2وت ريب التهذيب (ص .)580
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معن م ل اً وف ّ له علل جرير وإسرا يل وساوى بينه وبن ُزه ،بأ معاوية  ،ولذا قال ايافظ ابأ حجر-بعد أن
ذكر اأقوال" -قلت اعتمدي اأ مة كلهم"(.)2
القسم الثاين :را ٍو وصوه بو"جا ا ايدي " ،واختلت قول ابأ معن فيه.
 قابوس بن أيب ظبيان اجلنيب الكويف.اختلت فيه قول ابأ معن ف ال ابأ أيب مرمي ،مسعت حيىي بأ معن ي ول قابوس بأ أيب ظبيان ة جا ا
ايدي  ،إال أن بأ أيب ليلل جلدي ايد" ،وقال عبد هللا بأ أمحد "سألت حيىي بأ معن ،عأ قابوس بأ أيب
ظبيان ف ال ضعيت ايدي قال وسألت أيب عنه ف ال روى الناس عنه"(.)3
أقوال اأ مة
اَّلل سألت أيب عأ قابوس بأ أيب ظبيان ،قال "ليىن هو بذاك وروى الناس عنه" ،وقال "سئل
قال عبد َّ
جرير عأ شي مأ أحادي قابوس ف ال نوي قابوس نوي".
وقال العجلي "ال أبس به".
وقال أيو حامت "ضعيت ايدي لن يكتب حديثه وال حيتج به".
وقال الكعيب "يكتب حديثه وال حيتج به".
وقال ابأ املديي "كان قابوس بأ أىب ظبيان ضعي ًوا ىف ايدي ".
وقال ابأ حبان "كان ردو ايوظ يتورد عأ أبيه طا ال أصل له رطا رفع املراسيل وأسند املوقوا كان
حيىي بأ معن شديد ايمل عليه".
وقال ابأ عدو "وأحاديثه مت اربة وأرجو انه ال أبس به".
وقال ابأ شاهن "ليىن به أبس".
وقال النسا ي "ليىن ابل وو ،ضعيت".
وقال الدارق ي "ضعيت ال يرتك".
وقال الذهيب "لن".
وقال ابأ حجر "فيه لن".
تويف سنة تسع وعشريأ وما ة ،روى له البخارو يف "اأدب" ،وأبو داود ،والرتمذو ،وابأ ماجه(.)1

( )1اتريخ ابأ معن  -رواية ابأ حمرز ( )114 /1وما بعدها.
( )2فت البارو البأ حجر (.)450 /1
( )3اتريخ ابأ معن  -رواية الدورو ( ،)21 /4( ،)274 /3والكامل يف ضعوا الرجال ( ،)172 /7وهتذيب الكمال (.)171 /8
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واغالصة أن قابوس بأ أيب ضبيان اختلت فيه اأ مة ،واختلت فيه قول ابأ معن-كما ت دم ،-وقد
ن ل ابأ شاهن االختالا عأ ابأ معن ،ي قال "وهذا اغالا يف قابوس يوجب إم ا حديثه؛ أن أحداً مل
ي عأ عليه ومل يبن ،وقول جرير "نوي قابوس" ليىن يوجب الذم لعله قال ذلب لسرعة موته وسؤال الناس
حديثه ،في:تمل أن يكون هذا يدل علل ف له وحيىي ف د و ه وحديثه قريب".
قلت قوله "أن أحداً مل ي عأ عليه ومل يبن" ،مردود ف د ضعوه مجاعة منهم ابأ معن نوسه ،كما يف
رواية عبد هللا بأ أمحد ،وضعوه ابأ سعد والنسا ي ،وابأ حبان وو،هم ،ومأ كان هذا حاله فال ي ال فيه
"حديثه قريب" ،والظاهر يف قابوس ومجعاً بن اأقوال واأعدل فيه هو ما ذكري ايافظ ابأ حجر أن "فيه لن"،
ولكأ مل يلل إىل ح ّد الرتك؛ ولذا قال أبو حامت الرازو "يكْتب ح ِديثه وَال حيتَج بِِه" ،وقال الدارق ي "ضعيت،
ولكأ ال يرتك" ،فال حيتج طا انورد به.
وعليه ف ول ابأ معن يف قابوس "جا ا ايدي " ،ال يعي به التو يي كما ت دم يف عباد بأ العوام ،وأيب
عوانة؛ بدليل أنه و ه واستثي ما حدث له مأ اجللد ،فكان أحد أسباب إنااله عأ مرتبة الث ا  ،ولكأ ليىن إىل
ح ّد الرتك ،ويمل رواية ال عت علل هذا ،وبذلب َيمع بن أقوال ابأ معن.
اثلثاً :اخلالصة:

 مأ خالل ما ت دم فأن ابأ معن مل يستخدم مل ل "جا ا ايدي " إال يف ال ة رواة ،ومع ذلبيت أن مرادي ب وله "جا ا ايدي " ،التو يي ،بل زايدة علل التو يي ،كما يف قوله عأ عباد بأ العوام ،ف د ذكر
أنه أو ي مأ يايد بأ هارون ،مع أن يايداً قال عنه ة ،في ت ي أن عباداً أعلل مأ رتبة وهو موصوا جبا ا
ايدي  ،وكذا أراد به يف أيب عوانة.
 وأما الثال قابوس بأ أيب ضبيان ،ف د اختلت فيه قول ابأ معن ،فوي رواية وصوه ابلث ة ،مع جا اايدي  ،وكاد هذا أن يكون كالراوين يف ال سم اأول؛ إال أنه استثي ما ذكر عنه مأ اجللد ،وهذا يعي إنااله عأ
مرتبة الث ا  ،ويدل عليه رواية عبد هللا بأ أمحد عأ ابأ معن أنه ضعوه م ل اً ،ولكأ مجعاً بن أقوال ابأ معن،
وم ارنة أبقوال اأ مة ،ف ابوس "فيه لن" ،ولكنه مل يلل إىل حد الرتك.

( )1الث ا للعجلي ( ،)209 /2وال عوا واملرتوكون للنسا ي (ص  ،)88وقبول اأخبار ومعرفة الرجال ( ،)309 /2وذكر مأ اختلت العلما ون اد ايدي فيه
(ص  ،)83واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)145 /7واجملروحن البأ حبان ( ،)216 /2والكامل يف ضعوا الرجال ( ،)176 /7واتريخ أمسا الث ا (ص ،)192
وهتذيب الكمال ( ،)327 /23واجملرد (ص  ،)168وت ريب التهذيب (ص  ،)449وهتذيب التهذيب (.)306 /8
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 -3اإلمام (أبو داود السجستاين) (ت2٧5 :ه) .

أوالً :الرواة املوصوفون بو"جا ا ايدي " عند اإلمام أيب داود السجستاين.
وصت أبو داود ( )3رواة ،بو"جا ا ايدي " ،كما سيأيت يف الت:ليل.
اثنياً :الت:ليل وامل ارنة:
وصت أبو داود ال ة رواة بو"جا ا ايدي " ،وله طري ان يف ذلبَ ،يكأ بياهنما يف ال سمن التالين
القسم األول :را ٍو وصوه بو"جا ا ايدي " ،وهو عند اجلمهور ة.
القسم الثاين :راواين وصوهما بو"جا ا ايدي " ،ومها ضعيوان ولكأ يعترب حبديثهما.
وبيان ذلك كما يلي:
أما القسم األول :را ٍو وصوه بو"جا ا ايدي " ،وهو عند اجلمهور ة.
 بكري بن األخنس السدوسي ،ويقال :الليثي ،الكويف.قال اآلجرو "سألت أاب داود عأ بك ،بأ اأخنىن ف ال "شيخ جا ا ايدي "(.)2
أقوال اأ مة
قال البخارو يف "التاريخ" بك ،بأ اأخنىن وي ال بأ ف،وز روى عنه أبو عوانة وأما ابأ أيب حامت فورق
بينهما ،وقال أبو حامت "هو قدمي ما روى عنه شعبة وال الثورو ،فال أدرو كيت روى عنه أبو عوانة وال أيأ ل يه.
و ة ابأ معن وأمحد وأبو زرعة وأبو حامت والنسا ي والعجلي.
وذكري ابأ حبان يف الث ا .
وقال ابأ سعد "روى عأ الل:ابة ،وهو قليل ايدي ".
وقال أبو داود قلت أمحد بك ،بأ اأخنىن كيت حديثه؟ قال ة".
وقال ايافظان الذهيب وابأ حجر " ة".
وقال ابأ عبد الرب "وليىن حبجة فيما ينورد به".
أخرج حديثه يف الل:ي أبو بكر بأ خاَية ،وأبو عوانة ،وابأ حبان ،وابأ اجلارود ،والدارمي ،واياكم أبو
عبد هللا يف مستدركه ،وروى له مسلم وأبو داود والنسا ي وابأ ماجه(.)1
( )1هو سليمان بأ اأشع بأ إس:اق بأ بش ،بأ شداد بأ عمرو بأ عمران السجستاين أبو داود ،وعد يف أص:اب اإلمام أمحد مأ مجلة الو ها  ،كان أحد أ مة
الدنيا ف ها وعلما وحوظا ونسكا وورعا وإت اان ممأ مجع وصنت ،وكتب عأ العراقين ،واغراسانين ،والشامين ،وامللرين ،واجلارين ،ما سنة  275ه ،مأ مؤلواته
السنأ وي ال إنه صنوه وعرضه علل أمحد .انظر السلوك يف طب ا العلما وامللوك ( ،)142 /1وطب ا علما ايدي ( ،)290 /2وهتذيب الكمال للماو (/11
 .)356وفيا اأعيان البأ خلكان ( )404 /2وتذكرة ايوار (.)127 /2
( )2إكمال هتذيب الكمال ( ،)26 /3وهتذيب التهذيب ( ،)489 /1وبذل اجملهود يف حل سنأ أيب داود (.)440 /5
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واغالصة أنه ة ،ف د و ه مجع مأ أهل العلم ،ومل يتكلم فيه أحد إال ابأ عبد الرب مأ أنه ال ي بل
توردي ،وقد تع به العراقي ف ال "مل أر أحدا تكلم فيه ب عت وقد و ه ابأ معن وأبو زرعة وأبو حامت والنسا ي
ب وهلم ة وذكري ابأ حبان يف الث ا "(.)2
وعليه ف ول أيب داود فيه "جا ا ايدي " ،يريد به التو يي مواف اً ملا رواي اجلمهور عأ بك ،بأ اأخنىن،
وأما قوله فيه "شيخ" فإمنا يدل علل أن مأ اتلت هبا يكتب حديثه وينظر فيه ،ف د ذكر ابأ أيب حامت يف
ألوار التعديل أنه إذا قيل "شيخ" ،فهو ابملنالة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إال أنه دون الثانية -أو ممأ يكتب
حديثه وينظر فيه.)3("-
وقال ابأ ال ان الواسي "وسئل عنه -أو عأ طالب بأ حج -،الرازاين -أو أبو زرعة وأبو حامت-
ف اال شيخ ،يعنيان بذلب أنه ليىن مأ أهل العلم ،وإمنا هو صاحب رواية"(.)4
وقال ايافظ الذهيب يف ترمجة العباس بأ الو ل العدين الذو قال عنه أبو حامت "شيخ" "ف وله هو شيخ
أحدا ممأ قال فيه ذلب ،ولكنها أي اً ما هي عبارة تو يي،
ليىن هو عبارة جرح ،وهلذا مل أذكر يف كتابنا ً
وابالست را يلوح لب أنه ليىن حبجة ومأ ذلب قوله -أو قول أيب حامت -يكتب حديثه ،أو ليىن هو حبجة"(.)5
وقال ابأ رجب اينبلي "الشيوخ يف اص الح أهل هذا العلم عبارة عمأ دون اأ مة وايوار ،وقد يكون
فيهم الث ة وو،ي"(.)6
وعليه ف ول أيب داود السجستاين "شيخ" ،مع قوله "جا ا ايدي " ليست باايدة يف التو يي وال يف
الت عيت ،وإمنا تدل علل أنه يكتب حديثه وينظر فيه ،وقد رأينا أنه ة عند اأكثريأ ،ولكنه أدىن مأ طب ة
اأ مة وايوار الث ا اأ با ؛ ملا قاله ابأ رجب مأ تواو مراتب الث ا .
وأما القسم الثاين :راواين وصوهما بو"جا ا ايدي " ،ومها ضعيوان ولكأ يعترب حبديثهما.
 -1املنهال بن خليفة العجلي ،أبو قدامة الكويف.

سألت أاب داود عأ املنهال بأ خليوة قال "جا ُا ايدي "(.)7
اآلج ُّ
رو " ُ
قال ُ
( )1ال ب ا الكربى ( ،)310 /6وسؤاال أيب داود لإلمام أمحد (ص ،)303واال عوا أيب زرعة الرازو ( ،)851 /3والتاريخ الكب ،للبخارو ( ،)112 /2والث ا
للعجلي ( ،)253 /1واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)401 /2والث ا البأ حبان ( ،)106 /6واجلامع يف اجلرح والتعديل ( ،)110 /1والتمهيد (،)273 /15
ورجال ص:ي مسلم ( ،)93 /1وهتذيب الكمال ( ،)235 /4والكاشت ( ،)275 /1وت ريب التهذيب (ص .)127
( )2ذيل مياان االعتدال (ص.)65
( )3اجلرح والتعديل البأ أيب حامت (.)37 /2
( )4بيان الوهم واإليهام يف كتاب اأحكام (.)108 /4
( )5مياان االعتدال (.)385 /2
( )6شرح علل الرتمذو (.)658 /2
( )7هتذيب الكمال ( ،)567 /28واجلامع يف اجلرح والتعديل ( ،)174 /3ومياان االعتدال (.)191 /4
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قال الباار " ة".
وقال ابأ معن ،وأبو ال اسم الكعيب "ضعيت ايدي ".
وقال أبو حامت "صاحل يكتب حديثه".
وقال أبو بشر الدواليب "ليىن ابل وو".
وقال البخارو "فيه نظر" ،وقال يف موضع آخر "حديثه منكر".
وقال النسا ي "ليىن ابل وو" ،وقال يف موضع آخر "ضعيت".
وقال ابأ حبان "كان ممأ ينورد ابملناك ،عأ املشاه ،ال َيوز االحتجاج به".
وذكري يع وب بأ سويان يف ابب مأ يروب عأ الرواية عنهم ،وكنت امسع أص:ابنا ي عوونه.
وقال اياكم أبو أمحد "ليىن ابل وو عندهم".
وقال ابأ حجر"ضعيت" ،وقال أي اً "وأخرج له بأ خاَية يف ص:ي:ه وأخرج له حديثاً عأ اثبت عأ
أنىن تورد به".
روى له أبو داود ،والرتمذو ،وابأ ماجه(.)1
واغالصة أن اجلمهور علل ت عيوه ،وذكروا سببه أنه ينورد ابملناك ،،ومل أقت علل مأ و ه و ،الباار،
وقال فيه أبو حامت "صاحل يكتب حديثه" ،ولعل أاب داود يريد ب وله "جا ا ايدي " ،أبنه ممأ يعترب حبديثه ،ومل
يوجب الرتك؛ لذا أخرج له ابأ خاَية يف ص:ي:ه ،وَيكأ محل مأ ضعوه علل هذا.
 -2حيىي بن سعيد العطار األنصاري أبو زكراي الشامي احلمصي.
قال املاو ،قال أبو داود عنه "جا ُا ايدي "(.)2
أقوال اأ مة
قال ابأ أىب عاصم حد نا حممد بأ ملول ،حد نا حيىي بأ سعيد الع ار ة ،فذكري.
وقال حممد بأ عون "مسعت حيىي بأ معن ي عوه ،وذكر أنه خرج كتبه وأنه روى أحادي منكرة".
وقال عثمان الدارمل ،عأ ابأ معن "ليىن بشئ".
وقال اجلوزجاىن والع يلل "منكر ايدي ".
( )1اتريخ ابأ معن  -رواية الدورو ( ،)577 /3واتريخ ابأ معن  -رواية الدارمي (ص ،)219والتاريخ الكب ،للبخارو ( ،)12 /8واجلرح والتعديل البأ أيب حامت (/8
 ،)357وال عوا واملرتوكون للنسا ي (ص  ،)98وقبول اأخبار ومعرفة الرجال ( ،)328 /2وال عوا الكب ،للع يلي ( ،)237 /4واجملروحن البأ حبان (،)30 /3
والكامل يف ضعوا الرجال ( ،)40 /8واجلامع يف اجلرح والتعديل ( ،)174 /3وهتذيب الكمال ( ،)566 /28وهتذيب التهذيب ( ،)319 /10وت ريب التهذيب (ص
.)547
( )2هتذيب الكمال يف أمسا الرجال ( ،)345 /31ومياان االعتدال (.)379 /4
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وقال ابأ خاَية "ال حيتج حبديثه".

وقال مسلمة بأ قاسم ،والدارق ي "ضعيت" ،وقال الدارق ي-أي اً" -شيخ لن".
وقال ابأ عدى "له ملنت ىف حوظ اللسان ،وفيه أحادي ال يتابع عليها ،وهو بن ال عت".
وقال ابأ حبان "يروى املوضوعا عأ اأ با ال َيوز االحتجاج به".
وقال الساجل "عندي مناك."،
وقال الذهيب "و ه ابأ ملول وحدي ،وضعوه ابأ معن والدارق ي وو،مها".
وقال ابأ حجر "ضعيت".
واغالصة أن اجلمهور علل ضعوه ،ومل يو ه و ،حممد بأ ملول وحدي-كما ذكر الذهيب ،-وهو
تلميذي ،وسبب ت عيوه أن له مناك ،ال يتابع عليها ،وعليه ف ول أيب داود فيه "جا ا ايدي " قد يريد به أنه
ضعيت ،ومل يلل إىل حد الرتك-أي اً ،-ولكأ يتعرب حبديثه يف املتابعا والشواهد(.)1

اثلثاً :اخلالصة:
 أن أاب دواد السجستاين وصت ال ة رواة جبا ا ايدي  ،أحدهم و ه اجلمهور ،وهو بك ،بأاأخنىن ،ومل يتكلم فيه أحد مأ أهل العلم إال ابأ عبد الرب ،وقد تع ب بتو يي اأ مة له ،وقد أخرج حديثه يف
الل:ي مسلم ،وأبو بكر بأ خاَية ،وأبو عوانة ،وابأ حبان ،وابأ اجلارود ،والدارمي وو،هم ،وعليه ف ول أيب
داود فيه "شيخ جا ا ايدي " ،يريد به التو يي؛ كما ذهب إليه اجلمهور ،ومل يرد به الت عيت؛ إذ مل يؤ ر أن
أحداً تكلم فيه و ،ابأ عبد الرب.
 وأما الراواين اآلخران ،ف د وصوهما بو"جا ا ايدي " ،ولكنهما ضعيوان ،فاملنهال بأ خليوة ضعوهاجلمهور ،أنه ينورد ابملناك ،،ومل أقت علل مأ و ه و ،الباار ،وقول أيب حامت فيه "صاحل يكتب حديثه"؛ وكذا
حيىي بأ سعيد الع ار ،فلم يو ه و ،تلميذي حممد بأ ملول وحدي؛ لذا محل قوله أيب داود فيهما علل أنه يريد
به ال عت ولكأ مل يرتكا فيكتب حديثهما لالعبتار ،وهللا أعلم.

( )1التاريخ الكب ،للبخارو ( ،)277 /8وال عوا الكب ،للع يلي ( ،)403 /4واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)152 /9اجملروحن البأ حبان ( ،)123 /3والكامل
يف ضعوا الرجال ( ،)16 /9وتعلي ا الدارق ي علل اجملروحن البأ حبان (ص ،)105وهتذيب الكمال ( ،)343 /31اتريخ اإلسالم ( ،)1250 /4وهتذيب
التهذيب ( ،)221 /11وت ريب التهذيب (ص.)591
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امللطلب الثالث :املقلّون من استخدام مصطلح" :جائز احلديث" وهلم موضع واحد.

يف هذا الورا استخدم اأ مة مل ل "جا ا ايدي " ،ولكي مل أقت هلم إال علل موضع واحد ،وهم
 -1اإلمام (حممد بن إسحاق) (ت150 :ه)(.)1
وصت ابأ إس:اق راوايً واحداً بو"جا ا ايدي " ،وهو

 داود بن احلصني القرشي األموي ،املدين ،أبو سليمان املدين ،موىل عمرو بن عثمان.قال ابأ إس:اق "جا ا ايدي "( ،)2وقال مرة "حد ي داود بأ ايلن وكان ة"(.)3
أقوال اأ مة
و ه ابأ معن ،وابأ سعد ،والعجلي.
وقال أمحد بأ صاحل "هو أهل الث ة واللدق".
وقال النسا ي "ليىن به أبس".
وقال ابأ عدو "صاحل ايدي إذا روى عنه ة".
وقال أبو حامت ليىن ابل وو ،ولوال أن مالكا روى عنه لرتك حديثه".
وذكري ابأ حبان يف الث ا  ،وقال "كان يذهب مذهب الشراة أو ي لد اغوارج ،وكل مأ ترك حديثه
علل اإلطالق وهم؛ أنه مل يكأ بداعية".
وقال علي بأ املديي "ما روى عأ عكرمة فمنكر".
وقال أبو داود "أحاديثه عأ شيوخه مست يمة ،وأحاديثه عأ عكرمة مناك."،
وقال بأ عيينة "كنا نت ي حديثه".
وقال أبو زرعة "لن".
وقال الساجي "منكر ايدي متهم برأو اغوارج".
وقال الذهيب " ة مشهور له ورا ب تستنكر" ،وقال مرة "وهو صدوق له ورا ب تنكر عليه".
وقال ابأ حجر " ة إال يف عكرمة ،ورمي برأو اغوارج".
تويف سنة مخىن و ال ن وما ة(.)1
( )1هو حممد بأ إس:اق بأ يسار موىل عبد هللا بأ قيىن كنيته أبو بكر ممأ عي بعلم السنأ وواظب علل تعاهد العلم وكثر عنايته فيه ومجعه له علل اللدق واالت ان،
وكان مأ أحسأ الناس سياقا لألخبار وأحوظهم ملتوهنا ،مأ أقدم مؤرخي العرب ،له الس،ة النبوية ،هذهبا ابأ هشام ،ولد سنة  80هو ،وما بب داد سنة 150ه ،انظر
ال ب ا الكربى ( ،)321 /7ومشاه ،علما اأملار (ص  ،)222واتريخ ب داد ( ،)7 /2وس ،أعالم النبال ( ،)33 /7وطب ا النسابن (ص .)33
( )2التمهيد (.)310 /2
( )3التاريخ الكب ،البأ أيب خيثمة ( ،)286 /2وإكمال هتذيب الكمال (.)246 /4
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د .عبد هللا بأ حسأ بأ ورمان الشهرو "جا ا ايدي " عند اثد ن دراسة يليلية ن دية.

واغالصة أنه ة إال يف عكرمة؛ لكثرة مأ ضعوه فيه ومل يذكر سبب ذلب ،وتوردي أبحادي

ال ي ر

صرح به ابأ حبان ،وحيمل مأ ضعوه علل هذا.
بث ته ،وما ذكر مأ مذهبع و ،مؤ ر؛ أنه مل يكأ داعية كما ّ
وعليه ف ول ابأ إس:اق فيه "جا ا ايدي " ،يريد به التو يي ،ويدل عليه ما رواي ابأ أيب خيثمة قال
حد ي أيب ،قال حد نا يع وب بأ إبراهيم ،قال حد نا أيب ،عأ ابأ إس:اق ،قال حد ي داود بأ ايلن
موىل عمرو بأ عثمان وكان ة( ،)2وهذا صري مأ أن ابأ إس:اق قد و ي شيخه داود بأ ايلن ،وأن قوله
"جا ا ايدي " تعي التو يي ،إال أن ظاهر كالمه اإلطالق ،وينب ي ت ييدي طا إذا كان عأ و ،عكرمة؛ ف د ت دم
أنه يروو عنه املناك ،كما ت دم عأ ابأ املديي وأيب داود وو،مها.
 -2اإلمام (حممد بن عبد هللا بن منري) (ت234 :ه)(.)3
وصت ابأ من ،راوايً واحداً بو"جا ا ايدي " ،وهو

 الضحاك بن عثمان بن عبد هللا بن خالد بن حزام األسديقال ابأ من" ،ال أبس به جا ا ايدي "(.)4
وقد ت دم أن العجلي قد قال يف ال :اك بأ عثمان ،ك ول ابأ من ،)5(،وأنه توسط فيه ،فهو عندي طرتبة
اللدوق ،وكذا هو عند ابأ من ،،ف د قرنه ب وله "ال أبس به" ،وهي مأ ألوار التوسط ،ولكأ هذا ال تعي
التو يي ،فألوار التعديل متواوته كما هو معلوم( ،)6وعليه فكالم العجلي وابأ من ،ال شب أنه أدىن ممأ صرح
بتو ي ه وإت انه ،وكذا أرفع ممأ ضعوه وهو وسط عندمها يف مرتبة اللدوق ،وهللا أعلم.
 -3اإلمام (أمحد بن حنبل) (ت241 :هـ)( :)٧وصت أمحد راوايً واحداً بو"جا ا ايدي " ،وهو
( )1ال ب ا الكربى ( ،)414 /5مأ كالم أيب زكراي حيىي بأ معن يف الرجال (ص ،)107واتريخ ابأ معن  -رواية الدورو ( ،)194 /3وال عوا أيب زرعة الرازو
( ،)805 /3والتاريخ الكب ،للبخارو ( ،)231 /3وال عوا الكب ،للع يلي ( ،)35 /2والث ا للعجلي ( ،)340 /1واجلرح والتعديل البأ أيب حامت (،)408 /3
والث ا البأ حبان ( ،)284 /6وتعلي ا الدارق ي علل اجملروحن البأ حبان (ص ،)94واجلامع يف اجلرح والتعديل ( ،)222 /1وهتذيب الكمال (،)379 /8
والكاشت ( ،)379 /1واتريخ اإلسالم ( ،)640 /3ومأ تكلم فيه وهو مو ي أمرير (ص  ،)76وت ريب التهذيب (ص .)198
( )2التاريخ الكب ،البأ أيب خيثمة (.)286 /2
( )3هو حممد بأ عبد هللا بأ من ،اهلمداين اغاريف ،أبو عبد الرمحأ الكويف ،روى عأ عبدي بأ سليمان ،وحممد بأ أيب عبيدة ،روى عنه البخارو ومسلم ،وأبو داود.
ة حافظ ،قال الذهيب "ايافظ  ...قال أبو إمساعيل الرتمذو كان أمحد بأ حنبل يعظم بأ من ،تعظيما عجيبا ،وقال أمحد بأ صاحل ما رأيت ابلعراق مثله ومثل أمحد"،
وقال ابأ حجر " ة حافظ فاضل" ،تويف سنة 234ه ،روى له اجلماعة .انظر ال ب ا الكربى ( ،)413 /6والتاريخ الكب ،)144 /1( ،والث ا للعجلي (/2
 ،)243واجلرح والتعديل ( ،)307 /7وهتذيب الكمال ( ،)566 /25والكاشت ( ،)191 /2وهتذيب التهذيب ( ،)251 /9ت ريب التهذيب (ص .)490
( )4هتذيب التهذيب ( ،)447 /4والت:وة الل يوة ( ،)464 /1واملداوو لعلل اجلامع الل  ،وشرحي املناوو (.)71 /2
( )5انظر قوله (ص .)14
( )6املنهل الروو (ص .)65
( )7هو أمحد بأ حممد بأ حنبل بأ هالل بأ أسد بأ إدريىن بأ عبد هللا بأ حيان ،أبو عبد هللا ،الذهلي الشيباين ،املروزو اأصل ي الب دادو ،كان إمام اثد ن يف
علري ايافظ ايجة ،صاحب املذهب ،وإليه تنسب اينابلة ،وكان مأ أص:اب اإلمام الشافعي وخواصه ،ومل يال ملاحبه إىل أن اريل الشافعي إىل ملر ،روى عأ
هشيم ،وإبراهيم بأ سعد ،وابأ عيينة ،وعباد بأ عباد ،وحيىي بأ أيب زا دة ،وطب تهم ،أخذ عنه ايدي مجاعة مأ اأما ل ،منهم حممد بأ امساعيل البخارو ،ومسلم بأ
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 -عبد هللا بن بريدة بن احلصيب األسلمي ،أبو سهل املروزي قاضي مرو.

نُ ل عأ اإلمام أمحد أقوال كث،ة يف عبيد هللا بأ بريدة ،فأما قوله فيه "جا ا ايدي فذكري امليموين
أص:هما حديثاً ،وعبد هللا له أشيا كأان
حي قال "سألته عأ ابي بريدة ،ف ال سليمان أحال يف ال لب وكأنه ّ
ننكرها مأ حسنها وهو جا ا ايدي ".
وقال أبو طالب قال أمحد بأ حنبل "سليمان بأ بريدة أو ي مأ عبد هللا بأ بريدة" ،وقال عبد هللا
سألت أيب أَيا أو ي سليمان بأ بريدة ،أو عبد هللا؟ قال سليمان أو ي وأف ل" ،وقال أمحد بأ حممد بأ هاىن
قلت أيب عبد هللا ابنا بريدة ،سليمان ،وعبد هللا؟ قال أما سليمان فليىن يف نوسي منه شي  ،وأما عبد هللا .ي
سكت .ي قال كان وكيع ي ول كانوا لسليمان بأ بريدة أمحد منهم لعبد هللا بأ بريدة ،أو شيئاً هذا معناي ،وقال
عبد هللا قال أيب ما أنكر حدي حسن بأ واقد ،وأيب املنيب ،عأ ابأ بريدة ،وقال عبد هللا قال أيب عبد هللا
بأ بريدة ،الذو روى عنه حسن بأ واقد ما أنكرها ،وأبو املنيب أي اً ،ي ولون كأهنا مأ قبل هؤال  .وقال أبو
ال اسم الب وو حد ي حممد بأ علي اجلوزجاين قال قلت أيب عبد هللا ،يعي أمحد بأ حنبل مسع عبد هللا مأ
أبيه شيئاً؟ قال ما أدرو ،عامة ما يروى عأ بريدة عنه ،وضعت حديثه"(.)1
أقوال اأ مة
و ه حيىي بأ معن ،وأبو حامت ،والعجلي.
وقال ابأ خراش صدوق كويف.
وقال إبراهيم ايريب عبد هللا أمت مأ سليمان ومل يسمعا مأ أبيهما وفيما روى عبد هللا عأ أبيه أحادي
منكرة وسليمان أص حديثاً" ،قال ابأ حجر "ويتعجب مأ اياكم مع هذا ال ول يف بأ بريدة كيت ياعم أن
سند حديثه مأ رواية حسن بأ واقد عنه عأ أبيه أص اأسانيد أهل مرو".
وقال الذهيب "متوي علل االحتجاج به".
وقال ابأ حجر " ة".
تويف سنة مخىن وما ة وقيل بل مخىن عشرة ،روى له اجلماعة(.)2
ايجاج النيسابورو ،ولد سنة  164ه بب داد ،وتويف هبا سنة  241ه ،وصنت كتابه املسند ،ومجع فيه مأ ايدي ما مل يتوي ل ،ي .انظر منازل اأ مة اأربعة أيب حنيوة
ومالب والشافعي وأمحد (ص  )232ومناقب اإلمام أمحد (ص  ،)12واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)292 /1وطب ا الو ها  ،للش،ازو (ص .)91
( )1العلل ومعرفة الرجال أمحد رواية املروذو (ص ،)159وحبر الدم فيمأ تكلم فيه اإلمام أمحد طدح أو ذم (ص.)67
( )2ال ب ا الكربى ( ،)221 /7واتريخ ابأ معن  -رواية الدورو ( ،)360 /4والتاريخ الكب ،)51 /5( ،والث ا للعجلي ( ،)21 /2وال عوا واملرتوكون للنسا ي
(ص ،)20وال عوا الكب ،للع يلي ( ،)238 /2واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)13 /5والث ا البأ حبان ( ،)16 /5وال عوا واملرتوكون للدارق ي (،)259 /1
ورجال ص:ي البخارو ( ،)397 /1واجلامع يف اجلرح والتعديل ( ،)446 /1وهتذيب الكمال ( ، )328 /14والكاشت ( ،)540 /1وت ريب التهذيب (ص ،)297
وهتذيب التهذيب (.)158 /5
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د .عبد هللا بأ حسأ بأ ورمان الشهرو "جا ا ايدي " عند اثد ن دراسة يليلية ن دية.

واغالصة أنه ة ،وقد ن ل الذهيب االتواق علل االحتجاج به.

وأما كالم اإلمام أمحد يف عبد هللا بأ بريدة ،فنالحظ أنه كان يو ل أخاي سليمان عليه ،وأما قوله يف
أص:هما حديثاً" ،فهذا
سليمان "فليىن يف نوسي منه شي " ،ال يعي الت عيت لعبد هللا ،بدليل قوله "وكأنه ّ
يدل أن حديثهما ص:ي  ،ولكأ سليمان أص وأو ي منه ،وقد جا بيان سبب كالم اإلمام أمحد أن عبد هللا له
روااي منكرة رواها عنه حسن بأ واقد وأبو منيب ،مع أنه قد جا يف رواية عأ عبد هللا أنه قال "ي ولون كأهنا
مأ قبل هؤال " ،أو وليست مأ عبد هللا بأ بريدة.
وأما قول أيب ال اسم الب وو عأ اجلوزجاين ،عأ عبد هللا ،عأ أبيه أنه تكلم يف رواية عبد هللا بأ بريدة عأ
أبيه ف ال ما أدرو ،عامة ما يروى عأ بريدة عنه ،وضعت حديثه ،وقول إبراهيم ايريب عبد هللا أشهر مأ
سليمان ومل يسمعا مأ أبيهما.
فهذي املناك ،حملورة يف روايته عأ أبيه ،مع أن البخارو روى له حديثاً واحداً مأ روايته عأ أبيه ،قال
ايافظ ابأ حجر "ليىن له يف البخارو مأ روايته عأ أبيه سوى حدي واحد وواف ه مسلم علل إخراجه"(،)1
وفيه إشارة إىل أن ما رواي عأ أبيه ليست كلها منكرة.
وأما ما ن ل عأ أمحد مأ ت عيوه لعبد هللا بأ بريدة ،فال يل ّ  ،ووايته أنه فاضل بينه وبن أخيه
صرح ايافظ ابأ حجر بن:و هذا ف ال "مل يثبت أن
سليمان ،وأنكر عليه بعض ما يرويه عأ أبيه ف ط ،وقد ّ
أمحد ضعفه وإمنا تكلم فيه لإلرسال"(.)2
وعليه فيكمأ ال ول أبن اإلمام أمحد يريد ب وله يف عبد هللا بأ بريدة "جا ا ايدي " ،أنه ص:ي
جوز
ايدي  ،وهو يف مرتبة صدوق ،وهذا لوظ تعديل ،لكنه ال يلل إىل درجة الث ا كأخيه سليمان ،لذا ّ
حديثه ،ولوال ما ذكر عنه مأ روايته املناك ،لكان مأ الث ا  ،ف د جا يف إحدى روااي عبد هللا مأ أهنا ليست
منه وإمنا ممأ روى عنه ،وأن اجلمهور علل تو ي ه ،فهو إن مل يكأ ة عند اإلمام أمحد كأخيه فهو ال ينال عأ
رتبة صدوق حسأ ايدي  ،وهللا أعلم.
 -4اإلمام (عمرو بن علي الفالس) (ت249 :ه)(.)3
وصت الوالس راوايً واحداً بو"جا ا ايدي " ،وهو
( )1فت البارو البأ حجر (.)413 /1
( )2فت البارو البأ حجر (.)462 /1
( )3هو عمرو بأ علي بأ حبر بأ كنيا الس ا ي ال له أبو حوص الوالس ،أحد أ مة أهل ايدي  ،روى عأ سويان بأ عيينة ،ومعتمر بأ سليمان ،وابأ مهدو،
وعمرو بأ علي
وو،هم وروى عنه عوان بأ مسلم ،والبخارو ،وأبو زرعة وو،هم ،قال أبو زرعة مل أر ابلبلرة أحوظ مأ هؤال الثال ة علي بأ املديي ،وابأ الشاذكوينَ ،
الوالس ،تويف سنة 249ه ،وقيل و ،ذلب .انظر التاريخ الكب ،للبخارو ( ،)355 /6وطب ا اثد ن أبصبهان ( ،)192 /2واتريخ ب داد ( ،)117 /14وهتذيب
الكمال ( ،)162 /22وطب ا الشافعين البأ كث( ،ص .)149
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 -زمعة بن صاحل اجلندي اليماين ،سكن مكة.

قال الوالس "فيه ضعت يف ايدي  ،وقد روى عنه الثورو وابأ مهدو ،وما مسعت حيىي ذكري قط ،وهو
جا ا ايدي مع ال عت الذو فيه"(.)1
أقوال اأ مة
وقال إبراهيم بأ يع وب اجلوزجاين "متماسب".
وضعوه ابأ معن ،وأمحد ،وأبو حامت وقال ابأ معن مرة " صويل ايدي ".
وقال أبو عبيد اآلجرو "سألت أاب داود عأ زمعة ف ال ضعيت قلت أمحد أَيا أكرب زمعة أو صاحل بأ
أيب اأخ ر؟ ف ال هذا ال ي بط".
وقال البخارو "خيالت يف حديثه ،تركه ابأ مهدو أخ،ا".
وقال النسا ي "ليىن ابل وو ،كث ،ال لط عأ الاهرو".
وقال ابأ حبان "وكان رجالً صاياً يهم وال يعلم وخي ئ وال يوهم حىت ولب يف حديثه املناك ،الي
يرويها عأ املشاه."،
وقال الساجي "ليىن حبجة يف اأحكام".
وقال الذهيب "ضعوه أمحد ،وأبو حامت ،وقواي و،مها" ،وقال "روى له مسلم م روان ب ،ي".
وقال ابأ حجر "ضعيت وحديثه عند مسلم م رون".
روى له مسلم م روانً ثمد بأ أيب حولة عأ الاهرو حدي أسامة بأ زيد يف كراد ورمكة ،وروى له أبو
داود يف "املراسيل" ،والباقون سوى البخارو(.)2
واغالصة أنه ضعيت ،مع كثرة مناك،ي عأ الاهرو ،ولكأ ضعوه مل يلل إىل ح ّد الرتك ،في بل يف
املتابعا والشواهد ال يف اأحكام ،كما ذكر الساجي ،ويؤيدي أن مسلم أخرج له م روانً ،وروى الباقون سوى
البخارو ،وهذا يشهد أنه مل يلل إىل حد الرتك.
وعليه ف ول الوالس فيه "جا ا ايدي مع ال عت الذو فيه" كالم صري وواض  ،أبنه ي لد أنه
ضعيت ،ولكأ مل يلل إىل حد الرتك ،فيكتب حديثه يف املتابعا والشواهد.
( )1الكامل يف ضعوا الرجال ( ،)197 /4وهتذيب الكمال يف أمسا الرجال (.)388 /9
( )2اتريخ ابأ معن  -رواية الدورو ( ،)75 /3مأ كالم أيب زكراي حيىي بأ معن يف الرجال (ص ،)46والعلل ومعرفة الرجال أمحد رواية ابنه عبد هللا (،)530 /2
والتاريخ الكب ،للبخارو ( ،)451 /3والعلل الكب ،للرتمذو (ص ،)158وأحوال الرجال (ص ،)251وال عوا واملرتوكون للنسا ي (ص  ،)43قبول اأخبار ومعرفة
الرجال ( ،)226 /2وال عوا الكب ،للع يلي ( ،)94 /2واجلرح والتعديل البأ أيب حامت ( ،)624 /3واجملروحن البأ حبان ( ،)312 /1والكامل يف ضعوا الرجال
( ،)197 /4تعلي ا الدارق ي علل اجملروحن البأ حبان (ص ،)103واتريخ أمسا ال عوا والكذابن (ص ،)91واجلامع يف اجلرح والتعديل ( ،)260 /1وهتذيب
الكمال يف أمسا الرجال ( ،)386 /9وديوان ال عوا (ص  ،)145ومأ تكلم فيه وهو مو ي (ص  ،)208وت ريب التهذيب (ص .)217
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()1

 -5اإلمام (عمر بن أمحد بن شاهني) (ت3٨5 :هـ) .
وصت ابأ شاهن راوايً واحداً بو"جا ا ايدي " ،وهو

 حيىي بن سليم القرشي الطائفي ،أبو حممد ويقال :أبو زكراي املكي احلذاء اخلزاز.ِ ِ
صاياً"(.)2
قال ابأ شاهن " َجا ا ايَدي َوَكا َن رجال َ
أقوال اأ مة
و ه حيىي بأ معن وابأ سعد ،والعجلي.
وذكري ابأ حبان يف كتاب "الث ا " وقال خي ئ.
وقال يع وب بأ سويان "سي رجل صاحل وكتابه ال أبس به وإذا حدث مأ كتابه ف:ديثه حسأ وإذا
حدث حوظا فيعرا وينكر".
وقال عبد هللا بأ أمحد بأ حنبل ،عأ أبيه "حيىي بأ سليم كذا وكذا ،وهللا إن حديثه .يعي فيه شي ،
وكأنه مل حيمدي" .وقال يف موضع آخر "كان قد أت أ حدي ابأ خثيم ،وكانت عندي يف كتاب ،ف لنا له أع نا
كتابب .ف ال أع وين مل:واً رهنا ،قلت حنأ وراب مأ أيأ لنا مل:ت؟".
وقال الع يلي قال أمحد بأ حنبل "أتيته فكتبت عنه شيئا فرأيته خيلط يف اأحادي فرتكته وفيه شي "،
قال أبو جعور ولن أمري".
وقال أبو حامت "شيخ صاحل ،حمله اللدق ،ومل يكأ ابيافظ ،يكتب حديثه وال حيتج به".
وقال الساجي "صدوق يهم يف ايدي وأخ أ يف أحادي رواها عبيد هللا بأ عمر مل حيمدي أمحد".
وقال الوسوو ر"جل صاحل وكتابه ال أبس به ،وإذا حدث مأ كتابه ف:ديثه حسأ ،وإذا حدث حوظا
فيعرا وينكر".
وقال النسا ي "ليىن به أبس ،وهو منكر ايدي عأ عبيد هللا بأ عمر".
وقال أبو بشر الدواليب "ليىن ابل وو".
وقال الدارق ي "سي ايوظ".
وقال أبو أمحد اياكم "ليىن ابيافظ عندهم".
وقال البخارو يف ترمجة عبد الرمحأ بأ انقع "ما حدث ايميدو عأ حيىي بأ سليم فهو ص:ي ".
( )1هو عمر بأ أمحد بأ عثمان بأ أمحد بأ حممد ،أبو حوص املعروا اببأ شاهن ،ايافظ الواعظ ،حمدث ب داد ومويدها ،وكان ة أمينا ،روى ُحمَ َّمد بْأ ُحمَ َّمد
ِ
الربيت ،وو،مها ،روى عنه أبو بكر حممد بأ إمساعيل الوراق رفي ه ،وهالل ايوار ،وو،مها ،ولد سنة 297ه ،وتويف سنة 385ه ،ومجع
الباوندو ،وأ ََاب خبيب العباس ابأ ْ
وصنت الكث ،،منها املختلت فيهم ،واتريخ أمسا ال عوا والكذابن ،وو،مها .انظر اتريخ ب داد ( ،)133 /13اإلكمال يف رفع االرتياب ( ،)291 /4واتريخ اإلسالم
( ،)580 /8وتذكرة ايوار (.)129 /3
( )2اتريخ أمسا الث ا (ص ،)261وإكمال هتذيب الكمال (.)323 /12
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وقال الذهيب " ة".

وقال ابأ حجر "صدوق سي ايوظ".
تويف سنة الث وتسعن وما ة أو بعدها ،روى له اجلماعة(.)1
واغالصة أنه صدوق حسأ ايدي  ،ضعيت يف روايته عأ عبيد هللا بأ عمر ،وقد بن الوسوو أنه رجل
صاحل وكتابه ال أبس به ،وإذا حدث مأ كتابه ف:ديثه حسأ ،وإذا حدث حوظاً فيعرا وينكر ،وقد روى له
اجلماعة ،وأما روايته عأ عبيد هللا بأ عمر ف د قال ايافظ ابأ حجر "مل خيرج له الشيخان مأ روايته عأ عبيد
هللا بأ عمر شيئاً ،وليىن له يف البخارو سوى حدي واحد عأ إمساعيل بأ أمية ،عأ سعيد امل ربو ،عأ أيب
ل ُم ُه ْم )2(" ...ايدي  ،وله أصل عندي مأ
هريرة ،عأ النيب-صلل هللا عليه وسلم-ي ول هللا تعاىل " ََال َة أَ َان َخ ْ
و ،هذا الوجه ،واحتج به مسلم".
ِ ِ
صاياً" ،يريد به التعديل ،ولكأ ال يلل به إىل
وعليه ف ول ابأ شاهن فيه " َجا ا ايَدي َوَكا َن رجالً َ
رتبة الث ا  ،وأمنا هو يف رتبة صدوق ،وهذا مع م ارنة قوله أبقوال اأ مة ،وإال فموضع واحد ال يكوي ملعرفة
مراد ابأ شاهن ،فهو مل ي رنه طا يدل علل مرادي ،ولكأ وصوه ابللالح قد يؤيد ما ت دم أبنه يريد التوسط فيه،
وهللا أعلم.
اخلامتة:
وبعد أن انتهيت–بعون هللا تعاىل–مأ هذ الب :؛ فإين أختمه ببيان أهم النتا ج الي توصلت إليها ،ي
أتبعها بذكر أهم التوصيا .
َهم النتائج:
أوالً :أ ّ
 .1أن مناهج اإل مة ختتلت يف إطالقهم املل ل:ا  ،سيما املل ل:ا و ،املشهورة كو"جا ا ايدي "،
وأن فَو ْهم مرادهم يف إطالقها يكون ابل رآ أ واأوصاا اأخرى الي يوصت هبا الراوو.
 .2أن مل ل "جا ا ايدي " ،مأ املل ل:ا
املل ل معي متوي عليه.

الي يتواو م لود اأ مة يف إطالقها ،فليىن هلذا

( )1ال ب ا الكربى ( ،)500 /5واتريخ ابأ معن  -رواية ابأ حمرز ( ،)109 /1واتريخ ابأ معن  -رواية الدورو ( ،)60 /3والعلل ومعرفة الرجال أمحد رواية ابنه
عبد هللا ( ،)480 /2وسؤاال أيب داود لإلمام أمحد (ص ،)236والتاريخ الكب ،للبخارو ( ،)279 /8والث ا للعجلي ( ،)353 /2والعلل الكب ،للرتمذو
(ص ،)192وال عوا واملرتوكون للنسا ي (ص ،)108وال عوا الكب ،للع يلي ( ،)406 /4واملعرفة والتاريخ ( ،)51 /3واجلرح والتعديل البأ أيب حامت (،)156 /9
الث ا البأ حبان ( ،)615 /7والكامل يف ضعوا الرجال ( ،)62 /9واتريخ أمسا الث ا (ص ،)261واجلامع يف اجلرح والتعديل ( ،)292 /3واإلرشاد للخليلي (/1
 ،)385وهتذيب الكمال ( ،)365 /31والكاشت ( ،)367 /2وت ريب التهذيب (ص  ،)591وهتذيب التهذيب (.)227 /11
( )2أخرجه البخارو يف ص:ي:ه ،كتاب البيوا ،ابب إي مأ ابا حرا ( )82 /3رقم ( )2227مأ حدي أيب هريرة -رضي هللا عنه-
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د .عبد هللا بأ حسأ بأ ورمان الشهرو "جا ا ايدي " عند اثد ن دراسة يليلية ن دية.

"جا ا ايدي " ،مل يكأ مشهوراً يف وصت الرواة ،بدليل أن أ مة هذا الشأن مل يستعملوي يف

وصت الرواة ،ومأ استعمله منهم فوي موضع واحد كأمحد ،وابأ من ،،وابأ إس:اق ،والوالس ،وابأ
شاهن .واستعمله ابأ معن ،وأبو داود السجستاين يف ال ة مواضع ،واستعمله مسلمة بأ قاسم يف مخسة
مواضع.
 .4أن أكثر اأ مة استعمل مل ل "جا ا ايدي " ،وشاا عنه هو اإلمام العجلي ف د وصت به أربعة
و ال ن راوايً ،ويليه اإلمام الذهيب ،ف د وصت به مثانية عشر راوايً.
 .5أن مل ل "جا ا ايدي " ،معناي يف اجلملة قبول رواية الراوو املوصوا به ،وإم ا حديثه ،ومتشيته،
أعم منه.
وهذا يوافي معناي الل وو ،وإن كان ّ
 .6أن ايكم علل معي "جا ا ايدي " ،إمنا هو ابل را أ واألوار اأخرى الي تدل علل معناي عند مأ
وصوه به ،وم ارنته أبقوال اأ مة ،وأما مأ أطل ه علل الراوو جمرداً ،فنادر ومل يتستعمله جمرداً كث،اً إال
اإلمام العجلي؛ لكثرة مأ وصوهم به.
 .7أن اأ مة الذيأ وصووا به را ٍو واحد ،ال َيام الباح طعناي عندهم؛ فال يكوي هذا إل با منهج اأ مة
املتوس ون ،فثال ة
يف مل ل "جا ا ايدي " ،سيما مأ مل أجد له علل قرا أ تدل علل م لودة ،حىت ّ
مواضع أو تايد قليالً ال تكوي لل ع ابملعي املراد.
أن اإلمام العجلي-وهو أكثرهم استعماالً للمل ل  ،-تبن أن م لودي متعدد
• فإن أطلي مل ل "جا ا ايدي " ،جمرداً ،فهو يريد به مأ كان يف مرتبة صدوق له أوهام أو
خي ئ أو سيئ ايوظ ،وحنو ذلب ،فيمأ يع ّدو فاملرتبة اغامسة عند ايافظ ابأ حجر.

• وإن أطلي مل ل "جا ا ايدي " ،مع وصت تعديل ،فال الب أنه يريد به مأ كان صدوقاً أو
حسأ ايدي  ،وهذا ال سم درجا حبسب اللوظ امل ارن.
• وإن أطلي مل ل "جا ا ايدي " ،مع وصت تلين ف،يد به مأ كان إىل ضعواً ،ومل يلل إىل
حد الرتك عندي فيكتب حديثه لالعتبار ،وهذا ال سم-أي اً-درجا حبسب اللوظ امل ارن.
 .8أن اإلمام الذهيب-وهو ممأ أكثر مأ استعمال املل ل  ،-فيمكأ تعين مرادي مأ إطالقه كما يلي
• فإن أطلي مل ل "جا ا ايدي " ،ومل يو ي ومل ي ّعت ،فهو مستور ايال عندي ،وحكم روايته
أنه ال ي لي ال ول بردها ،وال ب بوهلا ،بل ي ال هي موقوفة إىل استبانة حاله.
• وإن أطلي مل ل "جا ا ايدي " ،مع لوظ آخر كو"صدوق" ،أو ينوي علمه بت عيوه ،أو
ينوي عنه اجلهالة ،أو ندرة ورا به ومناك،ة ،فهو عندي يف مرتبة صدوق حسأ ايدي .
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• وإن أطلي مل ل "جا ا ايدي " ،مع اإلشارة إىل االختالا فيه ،وأنه مل يرتك ،فهو إىل
ال عت أقرب ،ويكتب حديثه.
• وإن أطلي مل ل
رتبة االحتجاج به.

"جا ا ايدي " ،مع اإلشارة إىل عدم االت ان ،وال عت ،فهو عندي مل يبلع

اثنياً :التّوصيات:
متعم ه واست لا ية ملعرفة معانيها
 .1االهتمام طل ل:ا اأ مة اغاصة و ،املشهورة ،ي إجرا دراسا
ّ
وم لوهم مأ استعماهلا.
 .2أن يتنبه الدارسون والباحثون عند حكاية هذي املل ل:ا عأ اأ مة ،أن مرادهم خيتلت مأ إمام آلخر،
بل ختتلت عند اإلمام الواحد ،فينظر إىل ال را أ امللاحبة الي تش ،إىل امل لود.
فهارس املصادر واملراجع:

اأحكام الوس ل لعبد ايي اأشبيلي ،ي يي محدو السلوي ،صب:ي السامرا ي ،الناشر مكتبة الرشد
للنشر والتوزيع ،الرايو-اململكة العربية السعودية ،عام النشر  1416هو1995-م.
اإلرشاد يف معرفة علما ايدي  ،أيب يعلل اغليلي ،اث ي حممد إدريىن ،مكتبة الرشد-الرايو،
ال بعة اأوىل1409 ،ه.
االوتباط طأ رمي مأ الرواة ابالختالط ،للعجمي ،دار ايدي – ال اهرة ،ال بعة اأوىل1988 ،م.
إكمال هتذيب الكمال يف أمسا الرجال ،مل ل او بأ قليج ،اث ي عادل بأ حممد ،أسامة بأ إبراهيم،
الواروق ايديثة لل باعة والنشر ،ال بعة اأوىل 1422 ،هو.
اإلكمال يف رفع االرتياب عأ املؤتلت واملختلت يف اأمسا والكي واأنساب ،لسعد امللب ،ابأ ماكوال،
دار الكتب العلمية -ب،و  -ال بعة اأوىل 1411هو.
حبر الدم فيمأ تكلم فيه اإلمام أمحد طدح أو ذم ،البأ املربد ،ي يي وتعليي الدكتورة روحية عبد الرمحأ
السويوي ،الناشر دار الكتب العلمية ،ب،و – لبنان ،ال بعة اأوىل 1413 ،هو  1992 -م.
بيان الوهم واإليهام يف كتاب اأحكام البأ ال ان ،اث ي د .ايسن آيت سعيد ،الناشر دار طيبة-
الرايو ،ال بعة اأوىل1418 ،هو1997-م
اتج العروس مأ جواهر ال اموس ،للابيدو ،جمموعة مأ اث ن ،دار اهلداية
اتريخ ابأ معن-رواية ابأ حمرز ،اث ي اجلا اأول حممد كامل ال لار ،الناشر جممع الل ة العربية-
دمشي ،ال بعة اأوىل1405 ،هو1985 ،م
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اتريخ ابأ معن-رواية الدارمي ،اث ي د .أمحد حممد نور سيت ،الناشر دار املأمون للرتاث-دمشي
العلمي وإحيا

اتريخ ابأ معن-رواية الدورو ،اث ي د .أمحد حممد نور سيت ،الناشر مركا الب:
الرتاث اإلسالمي-مكة املكرمة ،ال بعة اأوىل1979-1399 ،
اتريخ أمسا الث ا  ،البأ شاهن ،اث ي صب:ي السامرا ي ،الناشر الدار السلوية  -الكويت ،ال بعة
اأوىل1984 – 1404 ،م.
عواد ،دار ال رب اإلسالمي ،ال بعة
اتريخ اإلسالم َوَوفيا املشاهَ ،واأعالم ،للذهيب ،اث ي بشار ّ
اأوىل 2003 ،م
التاريخ الكب ،للبخارو حبواشي امل بوا أيب عبد هللا البخارو ،ال بعة دا رة املعارا العثمانية ،حيدر
آابد-الدكأ ،طبع يت مراقبة حممد عبد املعيد خان
التاريخ الكب = ،اتريخ ابأ أيب خيثمة-السور الثال  ،اث ي صالح بأ فت:ي هالل ،الناشر الواروق
ايديثة لل باعة والنشر-ال اهرة ،ال بعة اأوىل 1427 ،هو 2006-م
اتريخ ب داد أيب بكر اغ يب الب دادو ،اث ي الدكتور بشار عواد ،دار ال رب اإلسالمي-ب،و ،
ال بعة اأوىل1422 ،ه
اتريخ دمشي ،البأ عساكر ،اث ي عمرو العمروو ،دار الوكر لل باعة ،عام  1415ه
تبل ،املنتبه بت:رير املشتبه ،البأ حجر ،ي يي حممد علي النجار ،مراجعة علي حممد البجاوو،
الناشر املكتبة العلمية ،ب،و – لبنان.
تدريب الراوو يف شرح ت ريب النواوو ،للسيوطي ،ح ه أبو قتيبة نظر حممد الواراييب ،الناشر دار طيبة.
تذكرة ايوار = طب ا ايوار للذهيب ،الناشر دار الكتب العلمية ب،و -لبنان ،ال بعة اأوىل،
1419هو1998 -م
تعجيل املتوعة ،البأ حجر ،اث ي د .إكرام هللا إمداد ايي ،الناشر دار البشا ر و ب،و  ،ال بعة اأوىل
و 1996م.
تعلي ا الدارق ي علل اجملروحن البأ حبان ،ي يي خليل بأ حممد العريب ،الناشر الواروق ايديثة
لل باعة والنشر ،دار الكتاب اإلسالمي-ال اهرة ،ال بعة اأوىل 1414 ،هو 1994-م
ت ليي التعليي ،اث ي سعيد عبد الرمحأ موسل ال اقي ،الناشر املكتب اإلسالمي  ,دار عمار-ب،و ,
عمان-اأردن ،ال بعة اأوىل1405 ،ه.

- 118 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)29ربيع الثاين 1443ه – ديسمرب 2021م

ت ريب التهذيب البأ حجر ،اث ي حممد عوامة ،الناشر دار الرشيد-سوراي ،ال بعة اأوىل-1406 ،
1986

التلخيص ايب ،يف ختريج أحادي الرافعي الكب ،،البأ حجر ،ي يي أبو عاصم حسأ بأ عباس بأ
ق ب ،الناشر مؤسسة قرطبة-ملر ،ال بعة اأوىل1416 ،هو1995/م
التمهيد ملا يف املوطأ مأ املعاين واأسانيد ،البأ عبد الرب ،ي يي مل ول بأ أمحد العلوو ،حممد عبد
الكب ،البكرو ،وزارة عموم اأوقاا والشؤون اإلسالمية-امل رب ،عام النشر  1387هو
هتذيب اأمسا والل ا للنووو ،عنيت بنشري وتل:ي:ه والتعليي عليه وم ابلة أصوله شركة العلما
طساعدة إدارة ال باعة املن،ية ،ي لب مأ دار الكتب العلمية ،ب،و -لبنان
هتذيب التهذيب البأ حجر الناشر م بعة دا رة املعارا النظامية ،اهلند ،ال بعة ال بعة اأوىل،
1326ه
هتذيب الكمال يف أمسا الرجال ليوست بأ عبد الرمحأ املاو ،اث ي بشار عواد ،مؤسسة الرسالة-
ب،و  ،ال بعة اأوىل1400 ،ه
هتذيب الل ة ،ثمد بأ اأزهرو اهلروو ،اث ي حممد مرعب ،دار إحيا الرتاث العريب  -ب،و  ،ال بعة
اأوىل2001 ،م.
الث ا البأ ح بان الث ا  ،طبع إبعانة وزارة املعارا لل:كومة العالية اهلندية ،يت مراقبة حممد خان،
اهلند ،ال بعة اأوىل 1393 ،ه.
الث ا للعجلي ،الناشر دار الباز ،ال بعة ال بعة اأوىل 1405هو1984-م.
الث ا ممأ مل ي ع يف الكتب الستة ،أيب الودا قاسم بأ قُ ْلُ ْوبوَ َا ،ي يي شادو بأ حممد بأ سامل آل
نعمان ،الناشر مركا النعمان للب:وث ،ال بعة اأوىل 1432 ،هو 2011-م.
جامع الت:ليل للالح الديأ العال ي ،اث ي محدو عبد اجمليد السلوي ،الناشر عامل الكتب –
ب،و  ،ال بعة الثانية1986 – 1407 ،م.
اجلرح والتعديل البأ أيب حامت ،الناشر طبعة جملىن دا رة املعارا العثمانية  -حبيدر آابد الدكأ  -اهلند،
دار إحيا الرتاث العريب  -ب،و  ،ال بعة اأوىل 1271 ،هو  1952م.
ايدود اأني ة والتعريوا الدقي ة ،لاكراي اأنلارو ،اث ي د .مازن املبارك ،الناشر دار الوكر املعاصر
– ب،و  ،ال بعة اأوىل1411 ،ه
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ديوان ال عوا للذهيب ،اث ي محاد بأ حممد اأنلارو ،الناشر مكتبة النه ة ايديثة  -مكة ،ال بعة
الثانية 1387 ،هو  1967 -م
ذكر املدلسن للنسا ي ،اث ي الشريت حامت بأ عارا العوين ،الناشر دار عامل الووا د-مكة املكرمة،
ال بعة اأوىل 1423هو
رجال ص:ي البخارو = اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الث ة والسداد ،أمحد بأ حممد بأ ايسن بأ
ايسأ ،أيب نلر البخارو الكالابذو ،اث ي عبد هللا الليثي ،الناشر دار املعرفة-ب،و  ،ال بعة اأوىل،
1407ه.
رجال ص:ي مسلم ،أمحد بأ علي بأ حممد بأ إبراهيم ،أيب بكر ابأ َمْن ُجويَه ،اث ي عبد هللا الليثي،
الناشر دار املعرفة-ب،و  ،ال بعة اأوىل1407 ،ه.
رايو النووس يف طب ا علما ال ،وان وإفري ية أيب بكر املالكي ،ح ه بش ،البكوش ،الناشر دار
ال رب اإلسالمي ،ب،و – لبنان ،ال بعة الثانية 1414 ،هو  1994 -م.
سؤاال أيب عبيد اآلجرو أاب داود السجستاين يف اجلرح والتعديل ،اث ي حممد علي قاسم العمرو،
الناشر عمادة الب :العلمي ابجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية ،ال بعة اأوىل،
1403هو1983/م
سؤاال السجاو لل:اكم ،اث ي موفي بأ عبد هللا بأ عبد ال ادر ،دار النشر دار ال رب اإلسالمي-
ب،و  ،ال بعة اأوىل1408 ،هو1988 ،م
س ،أعالم النبال  ،لشمىن الديأ الذهيب ،دار ايدي  -ال اهرة ،ال بعة 1427هو.
شوا العليل أبلوار وقواعد اجلرح والتعديل أيب ايسأ مل ول بأ إمساعيل ،مكتة ابأ تيمية ،ال اهرة،
1991م.
ال عوا الل  ،للبخارو ،اث ي أبو عبد هللا أمحد بأ إبراهيم بأ أيب العينن ،الناشر مكتبة ابأ عباس،
ال بعة اأوىل 1426هو2005/مو.
ال عوا الكب ،للع يلي ،اث ي عبد املع ي أمن قلعجي ،الناشر دار املكتبة العلمية-ب،و  ،ال بعة
اأوىل1404 ،هو1984-م
ال عوا واملرتوكون ل لدارق ي ،اث ي د .عبد الرحيم حممد ال ش رو ،أستاذ مساعد بكلية ايدي
ابجلامعة اإلسالمية ،الناشر جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،ال بعة  1403هو
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ال عوا واملرتوكون للنسا ي اث ي حممود إبراهيم زايد ،الناشر دار الوعي-حلب ،ال بعة اأوىل،
1396هو
ال عوا واملرتوكون ،جلمال الديأ أيب الورج عبد الرمحأ بأ علي بأ حممد اجلوزو ،اث ي عبد هللا
ال اضي ،الناشر دار الكتب العلمية-ب،و  ،ال بعة اأوىل1406 ،ه.
طب ا الشافعية الكربى لتاج الديأ السبكي ،اث ي د .حممود حممد ال ناحي د .عبد الوتاح حممد
ايلو ،الناشر هجر لل باعة والنشر والتوزيع ،ال بعة الثانية1413 ،هو
ال ب ا الكربى البأ سعد ،اث ي إحسان عباس ،الناشر دار صادر  -ب،و  ،ال بعة اأوىل،
 1968م.
طب ا املدلسن = تعريت أهل الت ديىن طراتب املوصوفن ابلتدليىن البأ حجر ،اث ي د .عاصم بأ
عبدهللا ال ريويت ،الناشر مكتبة املنار-عمان ،ال بعة اأوىل.1983-1403 ،
ال ب ا غليوة بأ خياط ،رواية أيب عمران موسل بأ زكراي بأ حيىي التسرتو ،حممد بأ أمحد بأ حممد
اأزدو ،اث ي د سهيل زكار ،الناشر دار الوكر لل باعة والنشر والتوزيع ،سنة النشر  1414هو =  1993م.
العلل الكب ،للرتمذو = ترتيب علل الرتمذو الكب ،،رتبه علل كتب اجلامع أبو طالب ال اضي ،اث ي
صب:ي السامرا ي  ,أبو املعاطي النورو  ,حممود خليل اللعيدو ،الناشر عامل الكتب  ,مكتبة النه ة العربية-
ب،و  ،ال بعة اأوىل1409 ،ه.
العلل ومعرفة الرجال أمحد رواية املروذو ،اث ي صب:ي البدرو السامرا ي ،الناشر مكتبة املعارا –
الرايو ،ال بعة اأوىل1409 ،ه.
العلو للعلي ال وار للذهيب ،اث ي أبو حممد أشرا بأ عبد امل لود ،الناشر مكتبة أضوا السلت –
الرايو ،ال بعة اأوىل1416 ،هو 1995 -م.
واية النهاية يف طب ا ال را البأ اجلارو ،مكتبة ابأ تيمية ،ال بعة عي بنشري أول مرة عام 1351هو
ج .برجسرتاسر.
فت الباب يف الكي واأل اب ،أيب عبد هللا ابأ َمْن َدي العبدو ،اث ي أبو قتيبة ،مكتبة الكو ر -الرايو،
ال بعة اأوىل1996 ،م
فت البارو البأ حجر ،عناية حممد فؤاد عبد الباقي ،قام إبخراجه وص::ه وأشرا علل طبعه حمب
الديأ اغ يب ،الناشر دار املعرفة  -ب،و 1379 ،م.

- 121 -

فت امل ي

د .عبد هللا بأ حسأ بأ ورمان الشهرو "جا ا ايدي " عند اثد ن دراسة يليلية ن دية.

بشرح ألوية ايدي

للسخاوو ،اث ي علي حسن علي ،الناشر مكتبة السنة – ملر،

ال بعة اأوىل1424 ،هو 2003 /م.
قبول اأخبار ومعرفة الرجال للكعيب ،اث ي أبو عمرو ايسيي بأ عمر بأ عبد الرحيم ،الناشر دار
الكتب العلمية ،ب،و – لبنان ،ال بعة اأوىل 1421 ،هو  2000 -م.
الكاشت ،للذهيب ،اث ي حممد عوامة أمحد حممد منر اغ يب ،الناشر دار ال بلة للث افة اإلسالمية-
مؤسسة علوم ال رآن ،جدة ،ال بعة اأوىل 1413 ،هو 1992-م.
الكامل يف ضعوا الرجال البأ عدو ،ي يي عادل أمحد عبد املوجود-علي حممد معوو ،شارك يف
ي ي ه عبد الوتاح أبو سنة ،الناشر الكتب العلمية  -ب،و -لبنان ،ال بعة اأوىل1418 ،هو1997م.
الكي واأمسا  -لإلمام مسلم ،اث ي عبد الرحيم حممد أمحد ال ش رو ،الناشر عمادة الب :العلمي
ابجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية ،ال بعة اأوىل1404 ،هو1984/م.
لسان العرب ثمد بأ مكرم ابأ منظور ،دار صادر -ب،و  ،ال بعة الثالثة  1414 -هو.
لسان املياان ،البأ حجر العس الين ،اث ي عبد الوتاح أبو ودة ،دار البشا ر اإلسالمية ،ال بعة اأوىل،
2002م.
مباح يف علوم ال رآن ملناا ال ان ،الناشر مكتبة املعارا للنشر والتوزيع ،ال بعة ال بعة الثالثة
1421هو2000 -م
اجملرد يف أمسا رجال سنأ ابأ ماجه للذهيب ،ي يي ابسم فيلل اجلوابرة ،الناشر دار الراية للنشر والتوزيع
الرايو  -اململكة العربية السعودية ،ال بعة اأوىل 1409 ،هو  1988 -م
اجملروحن البأ حبان ،اث ي حممود إبراهيم زايد ،الناشر دار الوعي-حلب ،ال بعة اأوىل1396 ،هو
اثاضرا واثاورا للسيوطي ،الناشر دار ال رب اإلسالمي ،ب،و  ،ال بعة اأوىل 1424 ،هو.
املداوو لعلل اجلامع الل  ،وشرحي املناوو ،أيب الويض ال ُ َما ِرو ايسي اأزهرو ،الناشر دار الكتيب،
ال اهرة  -مجهورية ملر العربية ،ال بعة اأوىل1996 ،م.
مشارق اأنوار علل ص:اح اآلاثر ،لعياو بأ موسل السبي ،أيب الو ل ،دار النشر املكتبة العتي ة ودار
الرتاث.
مشاه ،علما اأملار أيب حامت ،الدارمي ،البُسي ،ح ه وو ه وعلي عليه مرزوق علل إبراهيم،
الناشر دار الوفا لل باعة والنشر والتوزيع  -املنلورة ،ال بعة اأوىل  1411هو  1991 -م.
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مشيخة النسا ي = تسمية الشيوخ ،اث ي الشريت حامت بأ عارا العوين ،الناشر دار عامل الووا د-مكة
املكرمة ،ال بعة اأوىل 1423ه.
معجم مل ل اأصول ،هيثم هالل ،الناشر دار اجليل – ب،و  ،ال بعة اأوىل ،اتريخ النشر
2003م 1424 -هو.
معرفة السنأ واآلاثر للبيه ي ،اث ي عبد املع ي أمن قلعجي ،الناشرون جامعة الدراسا اإلسالمية
(كراتشي-ابكستان) ،دار قتيبة (دمشي ب،و ) ،دار الوعي (حلب-دمشي) ،دار الوفا (املنلورة-ال اهرة)،
ال بعة اأوىل1412 ،هو1991-م.
ى ،دار الكتاب
امل رب يف ترتيب املعرب ،لناصر بأ عبد السيد ،أيب الوت  ،برهان الديأ اغوارزمي املُ َِّرِز ّ
العريب.
امل ي يف ال عوا للذهيب ،اث ي الدكتور نور الديأ عرت ،بدون طبعة
مأ تكلم فيه وهو مو ي ،للذهيب ،اث ي عبد هللا بأ ضيت هللا الرحيلي ،ال بعة اأويل 1426هو -
2005م.
املنهل الروو يف خمتلر علوم ايدي النبوو البأ مجاعة ،اث ي د .حميي الديأ عبد الرمحأ رم ان،
الناشر دار الوكر – دمشي ،ال بعة الثانية1406 ،ه.
املهذب يف اختلار السنأ الكب ،،ي يي دار املشكاة للب :العلم ِي ،إبشراا أيب َمتيم َايسر بأ
إبراهيم ،الناشر دار الوطأ للنشر ،ال بعة اأوىل 1422 ،هو  2001 -م.
مواف ة اغرب اغرب يف ختريج أحادي املختلر،مواف ة اغرب اغرب يف ختريج أحادي املختلر ،البأ حجر،
ح ه وعلي عليه محدو عبد اجمليد السلوي ،صب:ي السيد جاسم السامرا ي ،الناشر مكتبة الرشد للنشر
والتوزيع ،الرايو-اململكة العربية السعودية ،ال بعة الثانية 1414 ،هو 1993-م
املوقظة يف علم مل ل ايدي  ،لذهيب ،اعتي به عبد الوتاح أبو وُ ّدة ،الناشر مكتبة امل بوعا
اإلسالمية حبلب ،ال بعة الثانية 1412 ،هو.
مياان االعتدال يف ن د الرجال ،للذهيب ،ح يي علي حممد البجاوو ،دار املعرفة لل باعة والنشر ،ب،و
 لبنان ،ال بعة اأوىل 1382 ،هو.نتا ج اأفكار البأ حجر ،اث ي محدو عبد اجمليد السلوي ،الناشر دار ابأ كث ،،ال بعة الثانية
 1429هو  2008 -م.
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د .عبد هللا بأ حسأ بأ ورمان الشهرو "جا ا ايدي " عند اثد ن دراسة يليلية ن دية.

نثل النبال طعجم الرجال الذيأ ترجم هلم ف يلة الشيخ اثدث أبو إس:اق ايوييُ ،مجع مأ كتب الشيخ

أيب إس:اق ايويي ،مجعه ورتبه أبو عمرو أمحد بأ ع ية الوكيل ،الناشر دار ابأ عباس ،ملر ،ال بعة اأوىل،
 1433هو
ناهة النظر يف توضي خنبة الوكر يف مل ل أهل اأ ر ،البأ حجر العس الين ،ح ه علل نسخه
م رو ة علل املؤلت وعلي عليه نور الديأ عرت ،الناشر م بعة اللباح ،دمشي ،ال بعة الثالثة 1421 ،هو -
 2000م.
النهاية يف وريب ايدي واأ ر ،للجارو ابأ اأ  ،،ي يي طاهر الااوى  -حممود ال ناحي ،املكتبة
العلمية  -ب،و 1399 ،هو.
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