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-  يف كتابه، اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل، وخمالفات، وموافقات،تفردات-
املستخلص

 أو فيمن يتصف بصفة خاصة،ظهر في الوسط العلمي المعاصر كثير من النقاش حول تساهل اإلمام العجلي في أحكامه على الرجال
 تنهي الخالف بتوضيح الموقف الصحيح من، تحليلية، مقارنة، بدراسة استقرائية، ولم أر من قطع الكالم في ذلك، نحو المجاهيل،منهم

 اإلمام العجلي للنقاد في الجرح، ومخالفات، وموافقات، وجعلتها بعنوان "تفردات، فعزمت على عمل تلك الدراسة،أحكام اإلمام العجلي
، ثم المقارنة بين أحكام العجلي وأحكام النقاد، وسلكت الطريقة االستقرائية للرواة، دراسة تحليلية مقارنة،"" في كتابه "معرفة الثقات،والتعديل
 اإلمام: األول، فكان البحث في ثالثة مباحث،" كل ذلك مقتص ار في الدراسة على الرواة في كتابه "معرفة الثقات،ثم تحليل تلك المقارنات
: األول: وفيه أربعة مطالب، مخالفات اإلمام العجلي في أحكامه على الرواة ألئمة الجرح والتعديل: والثاني،" وكتابه "معرفة الثقات،العجلي

، مخالفته بالتوثيق للمتروكين والكذابين: والثالث، مخالفته بالتوثيق أو التعديل للضعفاء: والثاني، ومن هو دونه،مخالفته بالتوثيق للصدوق
 وقد ذكر بغير، أحدهما في تفرداته بالتوثيق: وفيه مطلبان، تفردات اإلمام العجلي: ثم المبحث الثالث، مخالفته بالتوثيق للمجاهيل:والرابع

 وقيمة كتاب، مكانة اإلمام العجلي بين أئمة الجرح والتعديل: وأهم نتائج البحث، تفرداته بتراجم لم يذكرها غيره: والثاني،حكم عند غيره
 وما عنده، بل هو من المعتدلين، ومعرفة أن أحكام اإلمام العجلي ال مطعن فيها بالتساهل،اإلمام العجلي "معرفة الثقات" بين كتب الرجال
 وحسبي، ومن علم حجة على من لم يعلم، وأما تفرداته فتدل على سعة علمه، فكل األئمة عندهم مثل ذلك،من المخالفات ال تؤثر عليه

، ومادة البحث بين يدي طالب العلم، والقواعد العلمية في هذا الفن، وسجلت نتائج ما رأيته حسب رأيي، وتفرداته،أن جمعت مخالفاته

. وهللا الموفق. فربما يأتي من يخرج بنتيجة معللة غير ما قلته،يمكنهم االستفادة منها
. الجرح والتعديل، العجلي، تساهل:الكلمات المفتاحة
Abstract
There is a current discussion approach about the leniency of Imam Al-Ajali in his rulings on narrative men,
or those who are characterized by a special characteristic among them as Al-Majaheel (unknown narrative)
but I do not find that. Through an inductive, comparative and analytical study to sum up that doubt about
Imam Al-Ajali's rulings. Therefore, I decided to make this study that titled by: "Agreements, Contradictions,
and individualities of Imam Al-Ajali for Critics in Al-Jarh and Al-Ta’deel, his book Ma’rifat Al-Thiqat.”
I applied the inductive approach for narratives then a comparative between his rulings and his critics' rulings.
After that, I analyzed that comparison, all that was about the narratives on his book.
The research divides into three chapters: first chapter, Imam Al-Ajali and his book Ma’rifat Al-Thiqat.
Second chapter, Imam Al-Ajali Contradictions on the narratives in Al-Jarh and Al-Ta’deel, this chapter
consist of four sections, which are his contradictions with truthful narratives, contradictions with
documentation of weak narratives, contradictions with documentation of liar narratives and unknown
narratives. Third chapter consists of his the individualities, which are documentation for narratives, who are
not mentioned by others, and biographies were not mentioned before.The significant benefit of this research
is honorable of Imam Al-Ajali among other scholars of Al-Jarh and Al-Ta’deel. The valuable of his book
Ma’rifat Al-Thiqat through narrative men books and acknowledge that Imam Al-Ajali rulings are not
indulgent but moderate. Not all his Contradictions affects him because all Imams have the same and all his
individualities are a clue for his considerable knowledge. In the conclusion, I have collected his
contradictions and individualities, filed all the results in my point of view and all the scientific rulings. All
this material is free for students and scientific research, they may find out results that are more helpful. All
success by Allah Willing Keywords: the leniency - Al-Ajali- Al-Jarh and Al-Ta’deel.

املقدمة

 وأشهد أن ال إله إال، ومن يضلل فال هادي له، من هيد اهلل فال مضل له،إن احلمد هلل نستعينه ونستغفره ونع وذ به من رشور أنفسنا

 ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡﭢﭣ ﭤ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله،اهلل
 ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ آل،)1( ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ النساء
 ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ،)102( عمران
.)71-70( ﯝﭼ األحزاب



 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -

أما بعد ،يعتبر اإلمام أبو الحسن أحمد بن عبد هللا العجلي( ،ت261هـ) ،من أئمة اإلسالم ،دينا ،وعلما ،وورعا ،ومن المحدثين النقاد األوائل،

الذين أقاموا علم الجرح والتعديل ،فك ان له قصب السبق ،واليد الطولى في تأسيسه ،مع من عاصره في تلك األزمنة ،وال زلنا اليوم ننتفع
بأحكامهم على الرجال ،فبها يمكننا الحكم على األسانيد ،قبوال أو ردا.

وللمتقدمين والمتأخرين والمعاصرين ممن اشتغل بعلم الجرح والتعديل ،كالم على األئمة النقاد من حيث تشددهم ،وتوسطهم ،وتساهلهم في نقد

الرجال ،وقد وصف بعض المعاصرين اإلمام العجلي بالتساهل في التوثيق( ،)1إما عموما ،أو في حال بعض الرواة ،ثم انقسم المعاصرون من
بعد تلك المقولة إلى مخالف ،وموافق ،وكتب في ذلك ردود ظهرت في بحوث مختصة بالمسألة ،أو من خالل دراسات تعرضت لإلمام العجلي،
وناقشت تلك البحوث والدراسات المسألة من ناحية علمية ،نظرية فقط ،عدا قليل منها عرضت دراسة تطبيقية ،فجاءت ببعض اإلحصائيات
ألحكام اإلمام العجلي ،قال اإلمام الذهبي" :نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح ،وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة ،ثم أهم من
ذلك أن نعلم باالستقراء التام ُع ْرف ذلك اإلمام الجهبذ ،واصطالحه ،ومقاصده ،بعباراته الكثيرة"(.)2
فرأيت من العدل أال نحكم بأي حكم على اإلمام العجلي؛ حتى نقارن أحكامه في كل راو بأحكام األئمة النقاد ،ثم نحصي موافقاته ،ومخالفاته،
وتفرداته ،ثم ننظر هل فيها ما هو خارج عن األمر الطبيعي-مثل غيره من األئمة -فيستحق وصفه بالتشدد ،أو بالتساهل.
هذا ما ستراه في هذا البحث إن شاء هللا ،والذي اسميته "تفردات ،وموافقات ،ومخالفات ،اإلمام العجلي للنقاد في الجرح والتعديل ،في كتابه
"معرفة الثقات"".
أهمية الموضوع:

تتضح أهميته البحث في:
 -1بيان مكانة اإلمام العجلي في الجرح والتعديل ،ومكانة كتابه "معرفة الثقات".

 -2تصنيف أحكام اإلمام العجلي على الرجال ،من حيث التشدد ،أو التساهل ،أو االعتدال ،الذي يبنى عليه اعتبار أحكامه من عدمه ،وأثرها
على الروايات ،وخصوصا عند تفرده بحكم لم يذكره غيره ،أو في حال تفرده بترجمة ،لم يشاركه فيها أحد.
سبب اختيار الموضوع:

عند دراستي بعض األحاديث ،وجدت أني احتاج إلى اعتماد قول اإلمام العجلي في رجالها ،لكني أعرف ما يقال عن أحكام اإلمام العجلي،

من بعض المعاصرين ،ودعوى تساهله ،فعزمت على أن أقف على هذه المسألة ،وأحررها؛ ألعمل بها ،وأفيد أخواني طالب العلم ،ممن تشغلهم
هذه المسألة ،وتكون إضافة في مكتبة الجرح والتعديل.
عنوان البحث:

جعلت عنوان البحث" :تفردات ،وموافقات ،ومخالفات ،اإلمام العجلي للنقاد في الجرح والتعديل ،في كتابه "معرفة الثقات""

الدراسات السابقة:

من خالل البحث واالطالع ،وجدت عددا من البحوث ذات الصلة الوثيقة بالموضوع ،فمن هذه الدراسات:
 -1بحث أ.د .حاتم بن عارف العوني الشريف ،وناقش الباحث :مسألة تسمية كتاب العجلي ،ومسألة وصفه بالتساهل(.)3
 -2بحث د .محمد عبد الرزاق الرعود ،بعنوان" :منهج الحافظ العجلي في كتابه الثقات"(.)4

 -3بحث د .محمد مصلح الزعبي ،ود .محمد الشريفين ،بعنوان" :مصطلح ال بأس به عند اإلمام العجلي"(.)5
 -4مقدمة كتاب العجلي "تمييز الرجال" ،تحقيق أ.د عامر حسن صبري التميمي(.)6

 -5بحث د .عثمان عبد الرحمن حسن محمد ،بعنوان" :الموازنة بين العجلي ،وابن حبان في توثيق الرواة ،من خالل كتابيهما :معرفة الثقات،

وتاريخ الثقات"(.)7

 -6بحث د .أنس الجاد ،بعنوان" :تبرئة العجلي من وصف المحدثين المعاصرين له بالتساهل"(.)8
 -7بحث األستاذ :إبراهيم مزوز ،بعنوان" :األقوال المشرقات على منهج العجلي في كتاب الثقات"(.)9

 -8بحث د .أكرم محمد نم اروي ،بعنوان" :تصنيف اإلمام العجلي من المتساهلين في الجرح والتعديل"(.)10
 -9بحث د .براء حلواني ،بعنوان" توثيق العجلي ،ومكانته في الجرح والتعديل"(.)11
والبحوث السابقة انقسمت إلى قسمين:



 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -

األول :بحوث ناقشت المسألة من ناحية علمية ،نظرية فقط ،مع إيراد عدد من األمثلة تبين مكانة العجلي في الجرح والتعديل ،واعتماد النقاد

المتأخرين على أحكامه ،وهي جميع البحوث عدا الثاني والثامن ،والتاسع.

الثاني :بحوث مثل القسم األول ،وزادت عليها عددا من اإلحصاءات باالستقراء ،لكن في نظري لم تكن وافية بالغرض المطلوب ،وهي بحوث:

الدكتور الرعود ،والدكتور نمراوي ،والدكتور براء.

وبحثي إن شاء هللا سيكون دراسة تطبيقة ،تعتمد على االستقراء التام لكل راو ،ثم المقارنة ،ثم التحليل ،وسترى اإلحصاءات الدقيقة ،وهو ما

يتميز به بحثي ،ويختلف به عن سابقيه.
طريقة البحث:

اعتمدت في البحث على طريقة االستقراء التام لكتاب اإلمام العجلي "معرفة الثقات" ،ثم مقارنة أحكامه –في كل راو -بأحكام النقاد اآلخرين،

من المتقدمين والمتأخرين ،ثم تحليل تلك المقارنات ،وعمل اإلحصاءات الدقيقة.
منهج البحث:

 -1أعزو اآليات بذكر اسم السورة ،ورقم اآلية ،وأثبتها في المتن؛ لقلتها.

 -2أعتمد في نقل أسماء الرواة على تحقيق الشيخ عبدالعليم بن عبد العظيم البستوي رحمه هللا ،لترتيب الهيثمي لكتاب العجلي ،والذي جعله
بعنوان" :معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ،ومن الضعفاء ،وذكر مذاهبهم وأخبارهم" ،وأعبر عنها بقولي "معرفة الثقات" ،وأرجع نسخة
الدكتور عبد المعطي قلعجي ،وكذلك النسخة المصرية المخطوطة للكتاب.

 -3أثبت األسماء كما جاءت في ترتيب الهيثمي لكتاب اإلمام العجلي دون تغيير ،وما يحتاج للتعليق ذكرته في الحاشية.
 -4أستقرئ كتاب اإلمام العجلي "معرفة الثقات" استقراء تاما.

 -5أقارن حكم اإلمام العجلي بأحكام األئمة اآلخرين ،في كل رجل من رجال الحديث.
 -6أعتبر حكم اإلمام العجلي في "الموافقات" إذا شاركه في الحكم إمام آخر ،ولو كان واحدا.
 -7أعتبر حكم اإلمام العجلي في "المخالفات" إذا لم يشاركه فيه إمام آخر البتة.

 -8أعتبر حكم اإلمام العجلي في "التفردات" إذا حكم على أحد الرواة ،ولم يحكم عليه غيره ،وإن ذكروه بدون حكم.
 -9أعتبر حكم اإلمام العجلي في "التفردات بالرواة" إذا لم يشاركه في ذكر ذلك الراوي أحد.

 -10أذكر عند بداية كل مبحث في المخالفات ،أو التفردات ،ثالثة نماذج للطريقة التي أقارن بها أحكام األئمة النقاد بحكم اإلمام العجلي،

ألثبت مخالفته ،أو تفرده.

 -11أسوق بعد ذكر النماذج أسماء الرواة سردا ،ممن حصل فيهم المخالفات ،أو التفردات ،وال أذكر كالم األئمة ،كما سبق في النماذج الثالثة؛

الختصار البحث ،ووجود األحكام في مضانها للمتتبع.
 -12عند ذكر أسماء الرواة سردا ،أذكر بجانب كل اسم ،الجزء والصفحة ،ورقم الترجمة ،في كتاب "معرفة الثقات" طبعة الدار.
 -13كل من ال أذكره من الرواة في المخالفات ،أوالتفردات ،وهو في كتاب "معرفة الثقات" فهو في موافقات العجلي ،وال أذكرها تفصيال؛

لكثرتها.

 -14أذكر في نهاية كل بحث النسب اإلحصائية لرواة ذلك المبحث ،ثم أحلل ما توصلت له من نتائج ،مستعينا بالرسوم البيانية اإلحصائية،
لزيادة التوضيح.
 -15أسند أقوال األئمة لمصادرها إن وجدت ،وإال ألقرب مصدر ينقل عنهم.

 -16أبين ما يحتاج إلى بيان أثناء البحث؛ مما تقتضي الحاجة العلمية بيانه.
 -17في جميع ما سبق إذا تكرر شيء أحلت على الموضع األول الذي ذكر فيه ،وإذا كان قريبا لم أحل.
حدود البحث:

تقتصر هذه الدراسة على الرواة في كتاب "معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ،ومن الضعفاء ،وذكر مذاهبهم وأخبارهم" ،لإلمام العجلي

سواء الرواة الذين وافق فيهم النقاد ،أو الذين خالف النقاد بتوثيقهم ،سواء كانوا من المقبولين أو المردودين ،وكذلك الرواة الذين لم يحكم عليهم
النقاد ،ووثقهم ،وكذلك الرواة الذين تفرد بذكرهم.



 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -
خطة البحث:

يتكون البحث من :مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخاتمة ،وفهارس ،وهي كما يلي:
المقدمة:

فيها أهمية الموضوع ،وسبب اختياره ،وعنوانه ،والدراسات السابقة ،وطريقة البحث ،ومنهجه ،وحدوده ،وخطته.

المبحث الول :اإلمام العجلي ،وكتابه "معرفة الثقات".
المطلب الول :ترجمة اإلمام العجلي.

فيه :اسمه ،ومولده ،ونشأته ،ورحالته ،وأسباب خروجه للمغرب ،وشيوخه ،وتالميذه ،ومكانته العلمية ،ووفاته.
المطلب الثاني :كتاب اإلمام العجلي" ،معرفة الثقات".

فيه :اسم الكتاب ،ترتيب الكتاب ،اختصاص الكتاب ،منزلة كتاب العجلي.
المبحث الثاني :مخالفات اإلمام العجلي في أحكامه على الرواة لئمة الجرح والتعديل.

المطلب الول :مخالفة اإلمام العجلي بتوثيق الصدوق ،ومن هو دونه ،ولم يوثقهم غيره.
المطلب الثاني :مخالفة اإلمام العجلي بتوثيق أو تعديل الضعفاء ،ولم يوثقهم غيره.

المطلب الثالث :مخالفة اإلمام العجلي بتوثيق المتروكين والكذابين ،ولم يوثقهم غيره.
المطلب الرابع :مخالفة اإلمام العجلي بتوثيق المجهولين ،ولم يوثقهم غيره.
المبحث الثاني :تفردات اإلمام العجلي في أحكامه على الرواة.

المطلب الول :تفردات اإلمام العجلي بتوثيق رواة لم يحكم عليهم أحد بشيء.

المطلب الثاني :تفردات اإلمام العجلي بذكر وتوثيق تراجم ال توجد عند غيره.
الخاتمة :وفيها أهم النتائج والتوصيات ،التي ظهرت من خالل البحث.

الفهارس :ثبت المصادر والمراجع ،ثم فهرس الموضوعات.
المبحث الول :اإلمام العجلي ،وكتابه "معرفة الثقات".
المطلب الول :ترجمة اإلمام العجلي.

اسمه :أحمد بن عبد هللا بن صالح بن مسلم العجلى ،الكوفي ،ويكنى أبا الحسن(.)12
مولده :قال صالح بن أحمد العجلي عن أبيه :كان مولدي بالكوفة ،سنة اثنتين وثمانين ومائة(.)13

نشأته :نشأ ببغداد ،وسمع بها  ،وبالكوفة ،وبالبصرة ،ثم انتقل إلى بلد المغرب ،فسكن أطرابلس ،وليست بأطرابلس الشام ،وانتشر حديثه هناك،
قال صالح بن أحمد العجلي سمعت أبي أحمد يقول :طلبت الحديث سنة سبع وتسعين ومائة( .)14وهذا يعني أنه طلب العلم عندما كان عمره

خمسة عشر عاما.
رحالته :رحل بعد سماعه ببغداد ،والبصرة ،والكوفة ،ومصر ،والحجاز ،واليمن ،والشام ،ودخل أنطاكية ،وسمع بالمصيصة ،وكان آخر حاله
أن توجه الى أطرابلس المغرب ،وأقام بها الى أن مات.

سبب خروجه للمغرب :قال الوليد بن بكر األندلسي :كان خروجه إلى المغرب أيام محنة أحمد بن حنبل .وقال :قلت لزياد بن عبدالرحمن:

أي شيء أراد أحمد بن عبد هللا بن صالح بخروجه إلى المغرب؟ فقال :أراد التفرد للعبادة ،يحكى ذلك عن مشايخ المغرب ،وسمعت علي بن

أحمد يحكى نحو ذلك .ولم يصرح أحد بأن سبب خروجه حدوث فتنة القول بخلق القرآن ،لكن ألمح الذهبي لذلك ،وكأنه ضعفه فقال :وقيل:
إنه فر إلى المغرب أيام محنة القرآن ،وسكنها للتفرد والتعبد(.)15
شيوخه:

من أبرزهم :أبوأحمد األسدي (203هـ) ،وأحمد بن حنبل (ت241هـ) ،وأسد بن موسى (ت212هـ) ،وإسماعيل بن خليل (ت225هـ) ،وإسماعيل

بن عبد الكريم (ت210هـ) ،وجعفر بن عون (ت206هـ) ،وحجاج بن منهال (ت216هـ) ،والحسين بن علي الجعفي (204هـ) ،وأبو داود
الحفري (ت203هـ) ،وأبو زيد سعيد بن الربيع الهروي (ت211هـ) ،وأبو سفيان الحميري (ت202هـ) ،وسليمان بن حرب (ت224هـ) ،وشبابة

بن سوار (ت205هـ) ،وأبو عامر العقدي (ت205هـ) ،وعبد هللا بن صالح :أبوه (ت211هـ) ،وعبد هللا بن نافع الزبيري (ت216هـ) ،وعبيد



 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -

هللا بن موسى (ت 214هـ) ،وعثمان بن محمد العبسي (ت239هـ) ،وعفان بن مسلم (ت220هـ) ،والعالء بن عبد الجبار (ت212هـ) ،وعمر

بن حفص بن غياث (ت222هـ) ،وعمرو بن عون (ت225هـ) ،وقبيصة بن عقبة (ت213هـ) ،ومحمد بن عبيد الطنافسي (204هـ) ،ومحمد

بن يوسف الفيريابي (ت212هـ) ،وابن أبي مريم ( 224هـ) ،موسى بن أيوب النصيبي ،نزيل المصيصة ،ونعيم بن حماد (ت228هـ) ،وأبو
نعيم الفضل بن دكين (ت219هـ) ،ويحيى بن آدم (ت203هـ) ،ويحيى بن معين (ت233هـ) ،ويزيد بن هارون (ت206هـ) ،ويعقوب بن

إسحاق (ت205هـ) ،يعقوب بن كعب الحلبي ،نزيل أنطاكية ،ويعلى بن عبيد الطنافسي (ت209هـ) ،وجماعة(.)16

تالميذه :روى عنه ابنه أبو مسلم صالح بن أحمد (ت322هـ) ،وسعيد بن إسحاق ،وسعيد بن عثمان األعناقي (ت305هـ) ،وعثمان بن حديد
األلبيري (ت322هـ) ،ومسند األندلس محمد بن فطيس الغافقي (ت319هـ) ،وجماعة(.)17

مكانته العلمية:قال الوليد بن بكر األندلسي ،قال :كان أبو الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح ،الكوفي من أئمة أصحاب الحديث ،الحفاظ

المتقنين ،من ذوي الورع ،والزهد(.)18وقال زياد بن عبد الرحمن أبو الحسن اللؤلؤي ،بالقيروان :سمعت مشايخنا بهذا المغرب يقولون :لم يكن

ألبي الحسن أحمد بن عب د هللا بن صالح بن مسلم العجلي ،الكوفي ،ببالدنا شبيه ،وال نظير في زمانه في معرفته بالحديث ،وإتقانه ،وزهده(.)19
وسئل مالك بن عيسى القفصي-وكان من أصحاب الحديث بالمغرب -من أعلم من رأيت بالحديث؟ فقال :أما من الشيوخ :فأبو الحسن أحمد
بن عبد هللا بن صالح ،الكوفي ،الساكن بأطرابلس المغرب(.)20وقال عباس بن محمد الدوري :إنما كنا نعده مثل أحمد بن حنبل ،ويحيى بن
معين ،وقال :قال لي علي بن أحمد ،وقد ُذكر أحمد بن عبد هللا بن صالح :إن ابن حنبل ،وابن معين قد كانا يأخذان عنه(.)21وسئل يحيى

بن معين ،عن أبي الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح بن مسلم فقال :ثقة ،ابن ثقة ،ابن ثقة.وقال ابن العديم :كان حافظا ،كبيرا ،كثير
()22
يعد كأحمد بن حنبل ،ويحيى
الدين :كان إماما ،حافظا ،قدوة ،من المتقنين ،وكان ّ
الحديث ،تفقه في الحديث ،ومهر فيه .وقال ابن ناصر ّ
يدل على سعة حفظه وقوة باعه الطويل(.)23وقال ابن الجزري :إمام ،عالمة ،مشهور ،ثقة ،روى القراءة
بن معين ،وكتابه في الجرح والتعديلّ ،

عن أبيه(.)24

وفاته :قال صالح بن أحمد العجلي :مات أبي بعد الستين والمائتين( ،)25وحدد أبو سعيد بن يونس المصري ذلك بواحد وستين(.)26

املطلب الثاني :كتاب اإلمام العجلي "معرفة الثقات".

البد عند الكالم عن كتاب العجلي من بيان أن جامع الكتاب :أبا مسلم صالح بن أحمد بن عبد هللا العجلي ،صرح بأن جمعه هو عبارة عن

سؤاالت ،نقلها عن والده :أحمد بن عبد هللا العجلي ،ذكر ذلك ابن العديم( ،)27والهيثمي( ،)28ويظهر ذلك في تراجم الكتاب.
اسم الكتاب:

ال يعرف اسم محدد ألصل كتاب ترتيب سؤاالت أبي مسلم ألبيه ،فلم أقف على من جزم بأن العجلي رحمه هللا تعالى أطلق عليه اسما محددا،

ويذكر الكتاب إذا ترجم أصحاب الكتب لعبد هللا بن صالح العجلي ،والد أحمد ،أو ترجموا ألحمد نفسه ،أو ترجموا البنه أبي مسلم صالح بن
ُ
أحمد ،فيذكرون الكتاب من مؤلفاته ،ولكن يذكرونه بمضمون ما فيه ،فقد ذكروا هذا الكتاب ،وغيره على صور:

 -1منهم من ذكر ابنه ثم قال" :وله سؤاالت سأل عنها أباه"(.)29
 -2ومنهم من قال" :صاحب التاريخ ،والجرح والتعديل"(.)30
 -3ومنهم من قال" :صاحب التاريخ"(.)31
 -4ومنهم من قال :كتابه في "الجرح والتعديل"(.)32
 -5ومنهم من قال" :معرفة الرجال"(.)33
 -6ومنهم

()34

من قال" :الثقات"(.)35

وقد ظهر لنا اليوم إن للعجلي كتابين :كتاب "معرفة الثقات" الذي نتناوله بالبحث ،وكتاب "تمييز الرجال" ،الذي طبع مؤخرا ،عام 1435هـ،

بتحقيق أ.د عامر حسن صبري التميمي.

ترتيب الكتاب :الكتاب عبارة عن سؤاالت لإلمام العجلي رحمه هللا ،وعادة تكون غير مرتبة على نسق معين ،لكن الجزء الذي وصلنا من

كتاب العجلي ُيظهر أن الكتاب مرتب على الطبقات ،قال الدكتور أكرم العمري :فأما كتاب الثقات للعجلي فقد وصل إلينا الجزء الثاني من
أصله .ثم قال بعد ذلك :ومن ذلك نعلم أن كتاب الثقات للعجلي لم يكن مرتبا على حروف المعجم؛ بل على الطبقات ،حيث اقتصر في الجزء



 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -

الثاني على طبقة التابعين ،ولم يرتب على الحروف داخل الطبقة( .)36ولصعوبة الوصول للتراجم المرتبة على الطبقات ،قام اإلمام الهيثمي،

والسبكي بإعادة ترتيب تراجمه على حروف المعجم.

اختصاص الكتاب:ال يعتبر كتاب العجلي مختصا بالرواة الثقات ،كما هو المشهور عنه عند المتأخرين ،والمعاصرين ،بل يوجد في الكتاب
جميع مراتب الرواة ،ولكن الغالب على الكتاب ذكر الثقات.

منزلة الكتاب :يمكن معرفة منزلة أي كتاب بمعرفة منزلة كاتبه ،وقد تكلم العلماء -كما أسلفته قبل قليل-كالما عاط ار على اإلمام العجلي،
فبينوا سعة علمه ،وش دة تدينه ،وزهده ،وأنه في مصاف كبار المحدثين ،والنقاد في زمانه ،نحو اإلمام أحمد بن حنبل ،ويحيى بن معين،

وغيرهم من العلماء.ومن عبارات العلماء التي صرحت بمنزلة كتابه خاصة :قال اإلمام الذهبي عن كتابه :روى عنه ابنه صالح بن أحمد

كتابه المصنف في الجرح والتعديل ،وهو كتاب مفيد ،يدل على إمامه الرجل ،وسعة حفظه( .)37وقال :روى عن :أبيه كتابه في " الجرح

والتعديل " ،وهو مصنف جليل في بابه( ،)38وقال :له مصنف مفيد في الجرح والتعديل ،طالعته ،وعلقت منه فوائد تدل على تبحره بالصنعة،

وسعة حفظه(.)39قال صالح الدين الصفدي :روى عنه ابنه صالح بن أحمد كتابه في الجرح والتعديل ،وهو كتاب مفيد يدل على إمامته،
وسعة حفظه(.)40قال ابن ناصر الدين :كتابه في الجرح والتعديل يدل على سعة حفظه ،وقوة باعه الطويل.

()41

املبحث الثاني :خمالفات اإلمام العجلي يف أحكامه على الرواة ألئمة اجلرح والتعديل(.)42
املطلب األول :خمالفة اإلمام العجلي بتوثيق الصدوق ،ومن هو دونه ،ومل يوثقه غريه.

دراسة ثالثة نماذج لرواة وثقهم ،وهم في مرتبة الصدوق ،أو من هو دونه ،ولم يوافقه أحد.

النموذج الول:

ربيعة بن سيف بن ماتع المعافري ،الصنمي ،اإلسكندراني ،العامري ،المصري ،المدني.وثقه العجلي فقال :ربيعة بن سيف ،مدني ،تابعي،

ثقة(.)43لم أقف على من وثقه؛ إال ما كان من ذكر ابن خلفون له في ثقاته – كما سيأتي -مع أنه أشار إلى أن فيه بعض الكالم ،واألئمة
النقاد من بعد العجلي تفاوتوا في الحكم عليه؛ لكن لم يرفعه أحد منهم لدرجة التوثيق .قال البخاري :روى أحاديث ال يتابع عليه ،وقال :منكر

الحديث( ،)44وقال :عنده مناكير( .)45وقال الترمذي :ال نعرف لربيعة سماعا من عبد هللا بن عمرو(.)46وقال النسائي :ضعيف( ،)47وقال:
ليس به بأس(.)48وقال ابن يونس المصري ،والسمعاني :في حديثه مناكير(.)49وقال ابن حبان :كان يخطئ كثي ار( ،)50وقال :كان يهم في

األحايين(.)51وقال الدارقطني :صالح(.)52وقال عبد الحق األشبيلي :ضعيف الحديث ،عنده مناكير(.)53وذكره ابن خلفون في ثقاته ،وقال:

تكلم فيه بعضهم(.)54وقال ابن حجر :صدوق ،له مناكير(.)55هذا راو في مرتبة من هو دون الصدوق؛ حيث إنه في أدنى مراتب التوثيق،

كما اختار الدارقطني ،وتردد النسائي فيه ،أو أنه في أول دراجات الضعف؛ بسبب وهمه أحيانا؛ فيظهر عنده بعض المناكير؛ كما هو اختيار
أغلب النقاد ،ولم يرفعه للتوثيق إال العجلي ،رحم هللا الجميع.
النموذج الثاني:

سعيد بن أبي خالد البجلي ،األحمسي ،الكوفي.وثقه العجلي فقال :ثقة(.)56لم أقف على من وثقه ،ولم يحكم عليه إال بعض المتأخرين.

قال اإلمام أحمد بن حنبل :ال أعرفه(.)57وذكره البخاري( ،)58وابن أبي حاتم( ،)59ولم يذك ار فيه جرحا وال تعديال .وذكره ابن حبان في

"الثقات"(.)60وقال الذهبي :وثق( ،)61وقال ابن حجر :صدوق( ،)62وقال مقبل الوادعي :لم يوثقه معتبر(.)63
النموذج الثالث:

عبد هللا بن موسى بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد هللا ،أبو محمد ،الطلحي ،التيمي ،القرشي ،المدني ،الحجازي.وثقه العجلي فقال:
عبد هللا بن موسى بن إبراهيم التيمي ،ثقة(.)64لم أقف على من وثقه غير العجلي رحمه هللا ،واختلف فيه النقاد.فقال ابن معين :صدوق ،وهو

كثير الخطأ(.)65وقال اآلجري عن أبي داود عن أحمد :كل بلية منه(.)66وذكره البخاري؛ ولم يذكر فيه جرحا وال تعديال(.)67وذكر له العقيلي
حديثا ثم قال :وال يتابع عليه من هذا الوجه ،وليس بمحفوظ من حديث الربيع(.)68وقال ابن أبي حاتم :سمعت أبي يقول :ما أري بحديثه
بأسا .قلت :يحتج بحديثه؟ قال :ليس محلة ذاك( .)69وقال ابن حبان :رفع الموقوف ،وإسناد المرسل كثيرا ،حتى يخطر ببال من الحديث

صناعته أنها معمولة من كثرتها ،ال يجوز االحتجاج به عند االنفراد ،وال االعتبار عند الوفاق(.)70وقال الذهبي في الميزان :ليس بحجة(،)71

وقال في الكاشف :شيخ(.)72وقال ابن حجر :صدوق كثير الخطأ(.)73جدول الرواة الذين وثقهم اإلمام العجلي ،وهم عند غيره صدوق ،أو
أقل.



 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -
الرقم

االسم

الجزء والصفحة

رقم الترجمة

.1

أربدة التميمي ،كوفي ،تابعي(.)74

()214 /1

55

.2

أزهر بن عبد هللا الحرازي ،شامي ،تابعي.

()215 /1

56

.3

أسماء بن الحكم الفزاري ،كوفي ،تابعي.

()223 /1

84

.4

أشعث بن أبي خالد األحمسي ،أخو إسماعيل ،كوفي.

()232 /1

107

.5

جنيد بن العالء بن أبي دهر ،كوفي.

()273 /1

234

.6

حجية بن عدى الكندي ،كوفي.

()288 /1

275

.7

حصين بن عقبة الفزاري.

()305 /1

318

.8

حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف ،مدني.

()316 /1

345

.9

حكيم بن معاوية بن حيدة ،أبو بهز ،تابعي.

()318 /1

350

.10

خزرج الحمراوى ،بصري ،تابعي.

()335 /1

407

.11

خلف بن موسى بن خلف العمى ،بصري.

()336 /1

411

.12

داود بن خالد بن دينار.

()340 /1

420

.13

ذويد ،كوفي ،روى عنه سفيان.

()346 /1

436

.14

رباح بن خالد ،الكوفي.

()349 /1

443

.15

الربيع بن أنس ،بصري.

()350 /1

448

.16

السائب بن حبيش الكالعي ،شامي.

()384 /1

547

.17

سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.

()421 /1

643

.18

عامر بن صالح بن رستم ،بصري.

()13 /2

824

.19

عبد العزيز بن أبي بكرة ،تابعي ،بصري.

()96 /2

1103

.20

عبيد هللا بن طلحة بن عبيد هللا.

()111 /2

1158

.21

عبيد سنوطا ،مدني ،تابعي.

()122 /2

1191

.22

عبيدة بن ربيعة ،سمع من عبد هللا.

على بن أبي طلحة :سالم بن المخارق.

()123 /2

1195

()156 /2

1303

.24

عمر بن إسحاق ،مولى زائدة ،مدني.

()164 /2

1332

.25

عمر بن رديح النهدي ،بصري.

()166 /2

1341

.26

عمر بن سعد بن أبي وقاص ،مدني.

()166 /2

1343

.27

عمر بن سفينة ،مدني ،تابعي.

()168 /2

1347

.28

عمران بن حطان ،بصري ،تابعي.

()189 /2

1423

.29

القرثع ،كوفي ،تابعي.

()216 /2

1516

.30

كثير ،مولى عبد الرحمن بن سمرة ،بصري ،تابعي.

()226 /2

1547

.31

كنانة ،مولى صفية ،مدني ،تابعي.

()229 /2

1560

.32

لقمان بن عامر ،شامي ،تابعي.

()230 /2

1564

.33

محمد بن حرب ،المكي ،يكنى أبا عبد هللا.

()234 /2

1585

.34

محمد بن سليمان األصبهاني ،كوفي.

()240 /2

1603

.35

مهاجر بن مخلد ،بصري.

()301 /2

1801

.23



 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -
الرقم

االسم

الجزء والصفحة

رقم الترجمة

.36

موسى بن المسيب.

()306 /2

1823

.37

النعمان بن أبي خالد األحمسي ،الكوفي.

()315 /2

1854

.38

هبيرة بن يريم ،من أصحاب عبد هللا.

()325 /2

1885

.39

هشيم بن أبي ساسان.

()334 /2

1913

.40

الهيثم بن األسود ،كوفي ،تابعي.

()335 /2

1920

.41

يحيى بن عمرو بن سلمة ،كوفي.

()356 /2

1990

.42

يزيد بن البراء بن عازب ،كوفي ،تابعي.

()361 /2

2005

.43

أم عبد هللا ،سرية الربيع بن خثيم ،كوفية.

()461 /2

2363

.44

أم موسى ،كوفية ،تابعية.

()462 /2

2365

تحليل أعداد الرواة الذين خالف العجلي بتوثيقهم ،وهم في مرتبة صدوق ،أو من هو دونه

 -1عدد الرواة الذين خالف العجلي بتوثيقهم ،وهم في مرتبة صدوق ،أو من هو دونه 47 :راويا.
 -2نسبة الرواة الذين خالف العجلي بتوثيقهم ،وهم في مرتبة صدوق ،أو من هو دونه ،إلى عموم الرواة.%1.9 :
 -3تعتبر هذه النسبة طبيعية جدا ،وتحصل عند جميع أئمة الجرح والتعديل.
 -4ال مأخذ على اإلمام العجلي في هذا المبحث ،وال يعتبر من المتساهلين.

نسب الرواة

صدوق أو من هم أقل تفرد العجلي بتوثيقهم

عدد رواة الكتاب

املطلب الثاني :خمالفة اإلمام العجلي بتوثيق أو تعديل الضعفاء ،ومل يوثقهم غريه.

دراسة ثالثة نماذج لرواة وثقهم ،وهم ضعفاء ،ولم يوافقه أحد.
النموذج الول:

الحكم بن عبد الملك القرشي ،البصري.قال العجلي :ثقة ،روى عن قتادة ،ما أدرى أهو بصري ،أو كوفي(.)75لم أقف على من وثقه ،والنقاد
أجمعوا على تضعيفه.فقال يحيى بن معين  :ضعيف ليس بثقة ،و ليس بشيء( ،)76وقال :ضعيف الحديث( ،)77وقال الدارمي قلت ليحيى بن
معين :الحكم بن عبد الملك ما حاله في قتادة؟ فقال :ضعيف( ،)78وقال :حديثه ليس بشيء(.)79وقال يعقوب بن شيبة :ضعيف الحديث جدا،

له أحاديث مناكير(.)80وقال أبو داود :منكر الحديث(.)81وقال النسائي :ليس بالقوى(.)82وقال أبو حاتم :مضطرب الحديث جدا ،وليس بقوى في
الحديث(.)83وقال ابن خراش :ضعيف الحديث(.)84وقال البزار :ليس بقوى(.)85وقال ابن حبان :ينفرد عن الثقات بما ال يتابع عليه ،حتى أكثر

منه(.)86وقال الذهبي :واه( ،)87وقال :ضعيف(.)88وقال ابن حجر :ضعيف(.)89
النموذج الثاني:

مختار بن نافع أبو إسحاق التيمي ،الكوفي ،التمار ،ويقال :العكلي.قال العجلي :المختار بن نافع ،كوفي ،ثقة

()90

.لم أقف على من وثقه ،والنقاد

أجمعوا على تضعيفه.فقال البخاري( ،)91والنسائي( :)92منكر الحديث.وقال أبو حاتم :شيخ منكر الحديث

()93



 

.وقال أبو زرعة :واهي



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -

الحديث(.)94وقال النسائي :ليس بثقة(.)95وقال الساجي :منكر الحديث(.)96وقال ابن حبان :منكر الحديث جدا ،كان يأتي بالمناكير عن

المشاهير(.)97وقال أبو أحمد الحاكم :ليس بالقوي عندهم(.)98قال ابن عبد البر :ضعيف الحديث(.)99وقال الدارقطني :ضعيف(.)100قال الذهبي:
ضعيف( ،)101وقال :ضعفوه( ،)102وقال :ساقط(.)103قال ابن حجر :ضعيف(.)104
النموذج الثالث:

يزيد بن بالل بن الحارث الفزاري ،كوفي ،تابعي ،ثقةقال العجلي :يزيد بن بالل بن الحارث الفزاري ،كوفي ،تابعي ،ثقة (.)105لم أقف على من
وثقه غيره ،وأجمع النقاد على تضعيفه.فقال البخاري :يزيد بن بالل بن الحارث الفزاري ،عن علي ،فيه نظر(.)106وقال ابن حبان :منكر الحديث،

يروي عن علي ما ال يشبه حديثه؛ ال يجوز االحتجاج به إذا انفرد ،وإن اعتبر به معتبر فيما وافق الثقات من غير أن يحتج به ،لم أر بذلك

بأسا(.)107وقال األزدى :منكر الحديث(.)108وقال الدارقطني :غير معروف(.)109قال الذهبي :عن علي لم يصح حديثه ،ثم قال :ال يعرف(،)110

وقال :عن علي رضي هللا عنه ،حديثه منكر(.)111قال ابن حجر :ضعيف(.)112جدول الرواة الذين وثقهم اإلمام العجلي ،وهم من الضعفاء،
ولم يوثقهم غيره.



الرقم

االسم

اجلزء والصفحة

رقم الرتمجة

.1

بكر بن خنيس ،كويف.

()250 /1

169

.2

بكر بن يونس بن بكري.

()253 /1

174

.3

بكري بن مسامر ،مدين.

()254 /1

179

.4

تليد بن سليامن ،كويف.

()257 /1

184

.5

حسني بن عبد األول األحول ،كويف.

()301 /1

309

.6

حسني بن ميمون ،كويف.

()304 /1

314

.7

سعيد بن ذي لعوة ،كويف.

()398 /1

587

.8

سعيد بن سالم ،برصي.

()401 /1

599

.9

سعيد بن طهامن ،تابعي.

()401 /1

602

.10

الصباح بن حممد ،كويف.

()466 /1

757

.11

صخر بن عبد اهلل بن حرملة.

()466 /1

758

.12

عاصم بن عبيد اهلل بن عاصم بن عمر بن اخلطاب.

()9 /2

812

.13

عباد بن عبد اهلل األسدي ،كويف.

()17 /2

840

.14

عبد اهلل بن الزبري األسدي أبو أمحد.

()29 /2

886

.15

عبد اهلل بن سيدان املطرودي ،جزري ،تابعي.

()33 /2

900

.16

عبد اهلل الزويف ،مرصي ،تابعي.

()68 /2

1000

.17

عبد الرمحن بن عثامن ،أبو بحر البكراوي.

()82 /2

1058

.18

عبد السالم بن صالح ،برصي.

()94 /2

1099

.19

عقيل اجلعدى.

()144 /2

1269

.20

عىل بن عاصم بن صهيب الواسطي.

()156 /2

1304

.21

عمران بن عوف املعافري ،أبو عبد اهلل ،املرصي.

()190 /2

1427

.22

كثري بن إسامعيل النواء.

()224 /2

1540

 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -
الرقم

االسم

اجلزء والصفحة

رقم الرتمجة

.23

النرض بن إسامعيل بن أيب حازم البجيل ،كويف.

()313 /2

1849

.24

نعيم بن املتئد ،أبو املتئد ،هو ابن أخت سفيان بن عيينة.

()318 /2

1862

.25

هانئ بن هانئ ،كويف ،تابعي.

()325 /2

1883

.26

هبرية بن ُحدير ،كويف.

()325 /2

1884

.27

حييى بن عيسى بن عبد الرمحن الرميل.

()356 /2

1992

.28

أبو األعني العبدي.

()383 /2

2081

.29

أبو سربة ،مدين ،تابعي.

()404 /2

2155

.30

أبو سعيد احلرباين ،شامي تابعي.

()404 /2

2156

تحليل أعداد الرواة الذين خالف العجلي بتوثيقهم ،وهم من الضعفاء:

 -1عدد الرواة الذين خالف العجلي بتوثيقهم ،وهم من الضعفاء 33 :راويا.
 -2نسبة الرواة الذين خالف العجلي بتوثيقهم ،وهم من الضعفاء إلى عموم الرواة.%1.3 :
 -3تعتبر هذه النسبة طبيعية جدا ،وتحصل عند جميع أئمة الجرح والتعديل.
 -4ال مأخذ على اإلمام العجلي في هذا المبحث ،وال يعتبر من المتساهلين.

نسب الرواة

ضعفاء تفرد العجلي بتوثيقهم

عدد رواة الكتاب

المطلب الثالث :مخافة اإلمام العجلي بتوثيق المتروكين والكذابين ،ولم يوثقهم غيره.

دراسة نموذج لراوي وثقه ،ولم يوافقه أحد.

أصبغ بن نباتة التميمى ،الحنظلى ،الدارمى ،المجاشعى ،أبو القاسم ،الكوفي.قال العجلي :أصبغ بن نباتة ،كوفي ،تابعي ،ثقة(.)113لم أقف

على من وثقه ،وأجمع النقاد على جرحه جرحا شديدا.فقال أبو بكر بن عياش :األصبغ بن نباتة ،وهيثم ،هؤالء كلهم الكذابون(.)114وقال

الجوزجاني :كان زائغا (.)115وقال ابن معين :قد رأى الشعبي :رشيد الهجري ،وحبة العرني ،واألصبغ بن نباتة؛ ليس يساوي هؤالء كلهم شيئا،

وقال :أصبغ بن نباتة ،ليس بشيء( ،)116وقال :ليس بثقة ،وقال :ليس حديثه بشيء(.)117وقال النسائي :متروك الحديث(.)118وقال أبو حاتم:
لين الحديث( .)119وقال ابن حبان :ممن فتن بحب علي؛ أتى بالطامات في الروايات؛ فاستحق من أجلها الترك(.)120وقال ابن عدي :صاحب

علي بن أبي طالب ،يروي عنه أحاديث غير محفوظة(.)121وقال الدارقطني :منكر الحديث(.)122وقال الذهبي :واه غال في تشيعه( ،)123وقال:
تركوه(.)124وقال ابن حجر :متروك ،رمي بالرفض(.)125جدول الرواة الذين وثقهم اإلمام العجلي ،وهم عند غيره من المتروكين والكذابين.



الرقم

االسم

اجلزء والصفحة

رقم الرتمجة

.1

حصني بن عمر ،كويف.

()306 /1

319

.2

عباد بن بشري.

()16 /2

833

 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -
الرقم

االسم

اجلزء والصفحة

رقم الرتمجة

.3

عطاء بن عجالن ،برصي

()136 /2

1239

.4

أبو ماجد احلنفي ،سمع من عبد اهلل.

()422 /2

2237

تحليل أعداد الرواة الذين خالف العجلي بتوثيقهم ،وهم من المتروكين والكذابين:

 -1عدد الرواة الذين خالف العجلي بتوثيقهم ،وهم من المتروكين والكذابين 5 :رواة فقط.
 -2نسبة الرواة الذين خالف العجلي بتوثيقهم ،وهم من المتروكين والكذابين ،إلى عموم الرواة ،%0.2 :وهي نسبة ال تكاد تذكر.
 -3تعتبر هذه النسبة طبيعية جدا ،وتحصل عند جميع أئمة الجرح والتعديل.
 -4ال مأخذ على اإلمام العجلي في هذا المبحث ،وال يعتبر من المتساهلين

نسب الرواة

متروكون وكذابون تفرد العجلي بتوثيقهم

عدد رواة الكتاب

املطلب الرابع :خمالفة اإلمام العجلي بتوثيق اجملهولني ،ومل يوثقهم غريه.
دراسة ثالثة نماذج لرواة وثقهم ،وهم عند غيره من المجهولين.

النموذج الول:سعيد بن عبد هللا الجهني ،المصري.قال العجلي :سعيد بن عبد هللا الجهني ،مصري ،ثقة(.)126لم أقف على من وثقه ،أو
عدله ،وقال النقاد :مجهول ،ولم يذكروا له إال راويا واحدا.قال أبو حاتم( ،)127والدارقطني( ،)128والذهبي( :)129مجهول .وقال الذهبي مرة :ال

يعرف( ،)130ومرة وثق(.)131
النموذج الثاني:

شعبة الشعباني ،أبو سليط.قال العجلي :شعبة الشعباني ،أبو سليط ،ثقة( .)132لم أقف على من وثقه ،أو عدله ،وقال النقاد :مجهول ،ولم

يذكروا له إال راويا واحدا.قال أبو حاتم( ،)133وابن حجر( :)134مجهول.وقال ابن حبان بعد ذكر ابنه سليط :لست أعرفه ،وال أباه(.)135
النموذج الثالث:

عبد هللا بن جبير الخزاعي ،المدني ،تابعي.قال العجلي :عبد هللا بن جبير ،مدني ،تابعي ،ثقة(.)136لم أقف على من وثقه ،أو عدله ،وقال
النقاد :مجهول ،ولم يذكروا له إال راويا واحدا.قال البخاري :عبد هللا بن جبير الخزاعي عن أبي الفيل أن النبي صلى هللا عليه وسلم رجم،

 ...وال يعرف إال بهذا ،وال يعرف ألبي الفيل صحبه(.)137قال أبو حاتم( ،)138والذهبي( ،)139وابن حجر( :)140مجهول ،وزاد أبو حاتم :شيخ.
جدول الرواة الذين وثقهم أو عدلهم اإلمام العجلي ،وهم عند غيره من المجاهيل.



الرقم

االسم

اجلزء والصفحة

رقم الرتمجة

.1

بحر بن سعيد( ،)141برصي.

()242 /1

139

.2

بشري بن إسامعيل ،أبو إسامعيل ،كويف.

()248 /1

160

.3

بكر بن قرواش ،تابعي ،من كبار التابعني.

()252 /1

171

.4

جرى بن كليب ،برصي ،تابعي.

()267 /1

216

.5

سيار بن منظور ،كويف ،تابعي ،كنيته أبو احلكم.

()445 /1

708

 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -



الرقم

االسم

اجلزء والصفحة

رقم الرتمجة

.6

سيف ،روى عنه خالد بن معدان ،شامي ،تابعي.

()446 /1

712

.7

عاصم بن شميخ الغيالنى التميمي ،ياممي ،تابعي.

()8 /2

810

.8

عبد اهلل بن أيب بصري العبدي ،كويف ،تابعي.

()22 /2

858

.9

عبد اهلل بن أيب مريم ،موىل بن ساعدة ،مرصي ،تابعي.

()59 /2

968

.10

عبد الرمحن بن مريح اخلوالين ،مرصي ،تابعي.

()87 /2

1076

.11

عبد الرمحن بن مسلمة ،شامي ،تابعي.

()88 /2

1078

.12

عبد العزيز بن قيس.

()97 /2

1113

.13

عبيد بن أيب عبيد ،املدين ،تابعي.

()118 /2

1183

.14

عرفجة بن عبد اهلل الثقفي ،كويف ،تابعي.

()133 /2

1228

.15

عىل األسدي ،مكي ،تابعي.

()159 /2

1316

.16

عامر بن عمران ،كويف.

()161 /2

1321

.17

عامرة بن حديد ،حجازي ،تابعي.

()162 /2

1324

.18

عامرة بن عبد السلويل ،كويف ،تابعي.

()162 /2

1327

.19

عمرو بن ُبجدان ،برصي ،تابعي.

()172 /2

1376

.20

عمرو بن رافع ،موىل عمر بن اخلطاب ،مدين ،تابعي.

()176 /2

1379

.21

عمرو بن سفيان ،كويف ،تابعي.

()177 /2

1383

.22

عمرو ذو مر ،تابعي ،كويف.

()188 /2

1418

.23

عيسى بن حطان.

()199 /2

1459

.24

الفضل بن املومتر العتكي ،برصي.

()206 /2

1484

.25

قبيصة بن حريث ،تابعي.

()214 /2

1509

.26

قبيصة بن هلب ،كويف ،تابعي.

()215 /2

1512

.27

حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،تابعي.

()242 /2

1613

.28

حممد بن عبيد ،أبو قدامة.

()248 /2

1626

.29

حممد بن ماهان ،واسطي ،كنيته أبو حنيفة.

()252 /2

1642

.30

حممد بن مسلم بن عائذ ،مدين.

()252 /2

1644

.31

حممد بن هدية الصديف ،مرصي ،تابعي.

()256 /2

1655

.32

مرثد أبو مالك ،تابعي.

()269 /2

1701

.33

مسلم بن يسار اجلهني ،برصي ،تابعي.

()279 /2

1724

.34

معاوية بن معتب اهلذيل ،مرصي ،تابعي.

()285 /2

1749

.35

منصور بن أيب منصور ،تابعي

()300 /2

1796

.36

منصور الكلبي ،برصي ،تابعي.

()300 /2

1797

 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -

.50

الرقم

االسم

اجلزء والصفحة

رقم الرتمجة

.37

منقذ ،مرصي ،تابعي.

()300 /2

1798

.38

مؤثر بن عفازة ،من أصحاب عبد اهلل.

()303 /2

1808

.39

نباتة اجلعفي ،كويف ،تابعي ،روى عن عمر.

()311 /2

1840

.40

نجى ،والد عبد اهلل بن نجى ،كويف ،تابعي.

()311 /2

1844

.41

نعيم بن حنظلة ،كويف ،تابعي.

()317 /2

1859

.42

هنى بن نويرة ،كويف.

()335 /2

1919

.43

الوليد بن عنبسة ،مرصي ،تابعي.

()343 /2

1944

.44

أبو أفلح اهلمداين ،برصي.

()383 /2

2082

.45

أبو حفصة احلبيش ،شامي ،تابعي.

()395 /2

2121

.46

أبو اخلطاب ،مرصي ،تابعي.

()399 /2

2136

.47

أبو العجالن املحاريب ،تابعي ،شامي.

()416 /2

2207

.48

أبو املغلس ،حجازي ،تابعي.

()428 /2

2259

.49

أبو هاشم الدويس ،تابعي.

()432 /2

2274

()470 /2

منصور بن سعيد الكلبى ،بصري ،تابعي.

(21استدراك)

تحليل أعداد الرواة الذين خالف العجلي بتوثيقهم ،وهم من المجاهيل:
-1

عدد الرواة الذين خالف العجلي بتوثيقهم ،وهم من المجاهيل 53 :راويا.

-2

نسبة أعدد الرواة الذين خالف العجلي بتوثيقهم ،وهم من المجاهيل.%2.2 :

-3

تعتبر هذه النسبة طبيعية جدا ،والرواة المجاهيل أكثر ما أنتقد ع لى العجلي ،فهذه النسبة ال تشكل شيئا من نسبة من حكم عليهم

عموما ،حتى تنتقد عليه ،وتحصل عند جميع أئمة الجرح والتعديل.

-4

ال مأخذ على اإلمام العجلي في هذا المبحث ،وال يعتبر من المتساهلين.

نسب الرواة

المجاهيل الذين خالف بتوثيقهم

عدد رواة الكتاب

تحليل المبحث الثاني:

تحليل أعداد الرواة الذين خالف العجلي بتوثيقهم عموما:

 -1عدد الرواة الذين خالف العجلي بتوثيقهم عموما 138 :راويا.
 -2نسبة أعدد الرواة الذين خالف العجلي بتوثيقهم عموما.%5.7 :
 -3تعتبر هذه النسبة طبيعية جدا ،وتحصل عند جميع أئمة الجرح والتعديل.



 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -

 -4ال مأخذ على اإلمام العجلي في هذا المبحث ،وال يعتبر من المتساهلين.

نسب الرواة

عدد رواة الكتاب

من خالف بتوثيقهم عموما

املبحث الثالث :تفردات اإلمام العجلي يف أحكامه على الرواة ،والرتاجم.
املطلب األول :تفردات اإلمام العجلي بتوثيق رواة ،مل حيكم عليهم أحد بشيء.

دراسة ثالثة نماذج لتفرادت بتوثيق رواة ،لم يحكم عليهم أحد بشيء.
النموذج الول:

أسامة بن خريم ،البصري.قال العجلي :أسامة بن خريم ،بصري ،تابعي ،ثقة

()142

روى عنه عبد هللا بن شقيق ،ولم يذكروا له راو غيره ،وقد تفرد العجلي بتوثيقه

.وجميع من ترجم له لم يذكروا فيه جرحا وال تعديال ،وقالوا:

()143

.

النموذج الثاني:

تميم بن فرع المهري ،المصري.قال العجلي :تميم بن فرع المهري ،مصري ،تابعي ،ثقة

()144

.وجميع من ترجم له لم يذكروا فيه جرحا وال تعديال،

وقد تفرد العجلي بتوثيقه(.)145
النموذج الثالث:

الحارث بن معاوية الكندي ،شامي ،تابعي .قال العجلي :الحارث بن معاوية الكندي ،تابعي ،ثقة ،شامي ،من كبار التابعين(.)146وجميع من

ترجم له لم يذكروا فيه جرحا وال تعديال ،وقد تفرد العجلي بتوثيقه(.)147
جدول الرواة الذين تفرد العجلي بتوثيقهم ،وال يعرف لحد النقاد حكم عليهم:



الرقم

االسم

الجزء والصفحة

رقم الترجمة

.1

إسحاق بن منصور بن حيان األسدي.

()220 /1

73

.2

أكيل ،كوفي.

()235 /1

118

.3

بدر بن خالد ،كوفي ،تابعي.

()243 /1

141

.4

ثابت بن أبي قتادة ،مدني ،تابعي.

()259 /1

191

.5

ثروان بن ملحان ،كوفي ،تابعي.

()260 /1

193

.6

ثوبان بن شهر األشعري ،شامي.

()262 /1

199

.7

جندب بن عبد هللا الوالبي ،كوفي ،تابعي.

()273 /1

231

.8

الحارث بن أبي العباس ،كوفي.

()277 /1

244

.9

حريث بن الربيع العدوى ،بصري ،تابعي.

()290 /1

281

.10

حسن بن حسن بن على بن أبي طالب.

()298 /1

300

.11

حكيم بن عقال ،بصري ،تابعي.

()317 /1

348

.12

حمزة بن الزبير ،مدني ،تابعي(.)148

()322 /1

357

.13

حميد بن العالء بن أبي وهب ،كوفي.

()324 /1

366

.14

حوشب بن سيف ،شامي.

()328 /1

379

 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -
الرقم

االسم

الجزء والصفحة

رقم الترجمة

.15

خالد بن عرعرة ،كوفي ،تابعي ،روى عن علي.

()331 /1

389

.16

خالد بن الواشمة ،بصري ،تابعي.

()332 /1

396

.17

خليد كوفي ،تابعي.

()338 /1

417

.18

ربيع بن أبي راشد ،كوفي.

()354 /1

453

.19

الربيع بن منذر ،كوفي.

()356 /1

461

.20

ربيعة بن أبيض ،كوفي ،تابعي.

()357 /1

462

.21

ربيعة بن الفارس ،تابعي.

()359 /1

468

.22

رزين بن عبيد العبدي ،كوفي ،تابعي.

()361 /1

478

.23

رفيع أبو كثير ،بصري ،تابعي.

()362 /1

482

.24

زحر بن قيس الكندي ،كوفي ،تابعي.

()369 /1

496

.25

زياد بن نافع ،مصري ،تابعي.

()374 /1

515

.26

السائب ،مولى القاريين.

()387 /1

553

.27

سبيع بن خالد.

()388 /1

554

.28

سعد بن الحكم ،مصري ،تابعي.

()390 /1

562

.29

سفيان بن عوف القاري ،من القارة ،مصري ،تابعي.

()416 /1

630

.30

سلمة بن سبرة ،كوفي ،تابعي.

()421 /1

642

.31

سليط بن سعد ،مدني ،تابعي.

()424 /1

654

.32

سليط بن شعبة الشعباني ،بصري.

()424 /1

655

.33

سليم بن عبد السلولي ،كوفي ،تابعي.

()424 /1

657

.34

سليم بن عتر ،مصري ،تابعي.

()425 /1

658

.35

سويد بن مثعبة ،كوفي ،تابعي

()443 /1

703

.36

سيرين بصري ،تابعي.

()445 /1

710

.37

صالح بن خيوان ،مصري ،تابعي.

()463 /1

747

.38

صالح بن عطاء بن خباب ،مولى بني الديل ،حجازي.

طارق بن مخاشن ،مدني ،تابعي.

()464 /1

750

()476 /1

789

.40

طلحة بن أبي طلحة ،شامي.

()478 /1

793

.41

عامر بن ذريح الحميري ،مصري ،تابعي.

()11 /2

820

.42

عامر بن طهفة.

()13 /2

825

.43

عامر بن عبد قيس العنبري ،بصري ،تابعي.

()14 /2

827

.44

عامر بن لدين األشعري ،شامي ،تابعي.

()15 /2

829

.45

عبد هللا بن راشد ،المكي ،شيخ لعكرمة ،تابعي.

()27 /2

878

.46

عبد هللا بن رباح النخعي ،كوفي.

()28 /2

882

.47

عبد هللا بن سراقة ،بصري ،تابعي.

()31 /2

893

.48

عبد هللا بن سعيد بن قيس بن قهد ،مدني.

()31 /2

894

.49

عبد هللا بن ضمرة السلولي ،كوفي.

()38 /2

910

.39



()149

.

 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -
الرقم

االسم

الجزء والصفحة

رقم الترجمة

.50

عبد هللا بن ظالم التميمي.

()39 /2

913

.51

عبد هللا بن أبي عمار ،مكي ،تابعي(.)150

()47 /2

936

.52

عبد هللا بن ماسح الحضرمي ،شامي.

()54 /2

958

.53

عبد هللا بن مسروق ،بصري ،تابعي.

()59 /2

969

()73 /2

1022

.55

عبد الرحمن بن حوشب ،شامي.

()76 /2

1037

.56

عبد الرحمن بن دانيل ،كوفي ،تابعي.

()77 /2

1038

.57

عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة ،التميمي.

()80 /2

1049

.58

عبد الرحمن بن لبيبة ،حجازي ،تابعي.

()86 /2

1071

.59

عبد الرحمن بن مالك بن يخامر السكسكي ،شامي.

()86 /2

1073

.60

عبد الرحمن بن مسلمة األسدي ،من أصحاب عبد هللا.

()87 /2

1077

.61

عبد الرزاق بن بزيع ،كوفي.

()93 /2

1096

.62

عبد الملك بن شداد ،بصري.

()104 /2

1135

.63

عبيد هللا بن أبي بكرة ،تابعي ،بصري.

()109 /2

1151

.64

عبيد بن وردان تجيبي ،مصري ،تابعي.

()122 /2

1189

.65

عدسة الطائي ،كوفي ،تابعي(.)151

()131 /2

1221

.66

عطاء بن بخت ،مكي ،تابعي.

()135 /2

1234

.67

عطاء ،مولى السائب ،مدني ،تابعي.

()138 /2

1248

.68

عطاء السليمىي ،بصري(.)152

()139 /2

1249

.69

عطية ،مولى السلم ،شامي.

()140 /2

1254

.70

عمران بن سليم ،مصري ،تابعي.

()190 /2

1425

.71

عمير بن فيض ،مصري ،تابعي.

()192 /2

1435

.72

عميرة بن زياد الكندي ،كوفي ،تابعي.

()193 /2

1440

.73

عنبسة العابد ،كوفي.

()195 /2

1444

.74

غالب بن عبد هللا بن سعد ،بصري.

()202 /2

1469

.75

غيالن المقرى( ،)153شامي ،تابعي.

()203 /2

1473

.76

الفضل بن الحسن الضمري ،مصري ،تابعي.

()205 /2

1479

.77

فلفلة الجعفي ،كوفي ،تابعي.

()208 /2

1490

.78

قيس بن عبد ،عم الشعبي ،من أصحاب عبد هللا.

()222 /2

1535

.79

قيس الخارفي ،كوفي ،تابعي.

()223 /2

1538

.80

كثير بن شهاب ،كوفي ،تابعي.

()224 /2

1542

.81

كثير بن مدرك األشجعي ،كوفي.

()225 /2

1544

.82

محمد بن سويد ،شامي ،تابعي.

()240 /2

1605

.83

محمود بن وداعة ،مصري ،تابعي.

()267 /2

1691

.84

مذعور بصري ،تابعي.

()268 /2

1698

.54



عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث،

 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -
الرقم

االسم

الجزء والصفحة

رقم الترجمة

.85

مسلم بن شداد.

()277 /2

1719

.86

مصعب بن عبد هللا بن أبي أمية ،مدني ،تابعي.

()281 /2

1733

.87

موسى بن األشعث البلوى ،مصري ،تابعي.

()303 /2

1811

.88

ناجية بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود.

()308 /2

1829

.89

نبي ،كوفي ،تابعي.

()311 /2

1843

.90

هارون بن أبي عائشة.

()323 /2

1875

.91

هانئ ،أخو مطرف ويزيد بن عبد هللا بن الشخير،

()324 /2

1881

.92

هانئ بن معاوية الصدفي ،مصري ،تابعي.

()324 /2

1883

.93

هرم بن الحارث ،بصري ،تابعي.

()326 /2

1888

.94

وائل بن ربيعة ،من أصحاب عبد هللا.

()339 /2

1933

.95

الوليد بن ايمن الباهلى ،شامي ،تابعي.

()341 /2

1939

.96

الوليد بن قيس ،مصري ،تابعي.

()343 /2

1946

.97

يحيى بن عابس ،كوفي ،تابعي.

()354 /2

1983

.98

يحيى بن عبد هللا بن األدرع.

()354 /2

1985

.99

يزيد بن دثار بن عبيد بن األبرص األسدي ،كوفي.

()362 /2

2013

 .100يزيد بن قتادة ،بصري ،تابعي.

()367 /2

2031

 .101يزيد بن القعقاع بن شبرمة.

()367 /2

2032

 .102يزيد بن أبي مريم ،كوفي ،تابعي.

()367 /2

2035

 .103يزيد بن نعيم بن هزال ،مدني ،تابعي.

()368 /2

2038

 .104يزيد األودي ،كوفي ،تابعي.

()371 /2

2043

 .105يعفور بن المغيرة بن شعبة ،تابعي.

()372 /2

2047

 .106أبو أسماء ،مولى عبد هللا بن جعفر ،مدني ،تابعي.

()382 /2

2076

 .107أبو بكر بن أنس بن مالك ،بصري ،تابعي.

()388 /2

2093

 .108أبو حبيبة مولى عروة ،مدني ،تابعي.

()394 /2

2117

 .109أبو حي المؤذن ،شامي ،تابعي.

()397 /2

2129

 .110أبو الدهقان ،من أصحاب عبد هللا.

()400 /2

2138

 .111أبو صالح ،مولى جبير بن مطعم ،مصري ،تابعي.

()408 /2

2171

 .112أبو صالح ،مولى عثمان ،روى عنه زهرة بن معبد ،وأهل

()409 /2

2177

 .113أبو الضحاك الحمصي ،شامي ،تابعي.

()411 /2

2187

 .114أبو عبيدة بن حذيفة ،كوفي ،تابعي.

()414 /2

2199

 .115أبو عفير األنصاري ،من بنى حارثة ،تابعي.

()417 /2

2210

 .116أبو عيسى ،روى عنه إسماعيل بن أبي خالد ،كوفي،

()419 /2

2223

 .117أبو قايلة( ،)154مصري ،تابعي.

()420 /2

2226

 .118أبو منيب ،شامي ،تابعي.

()429 /2

2263

تابعي.



 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -
الجزء والصفحة

رقم الترجمة

الرقم

االسم

()436 /2

2284

 .120ابن أبي بالل ،روى عنه خالد بن معدان ،شامي ،تابعي)440 /2( .

2294

 .121ابن شفيع ،مدني ،تابعي.

()442 /2

2306

 .122ابن معين السعدي ،من أصحاب عبد هللا.

()444 /2

2313

 .123ابن المهند بن على العتكي.

()445 /2

2315

 .124الحميرى( ،)155مصري ،تابعي.

()445 /2

2319

 .125بقيرة :امرأة سلمان ،كوفية.

()449 /2

2325

 .126جسرة بنت دجاجة ،كوفية ،تابعية.

()450 /2

2326

 .127دقرة ،تابعية.

()452 /2

2333

 .128ربعية بنت عياض ،كوفية ،تابعية.

()452 /2

2334

 .129ريطة الحنفية ،كوفية ،تابعية.

()453 /2

2335

 .130زينب بنت أبي حازم ،أخت قيس بن أبي حازم ،كوفية،

()453 /2

2336

 .131العالية بنت سبيع ،مدنية ،تابعية.

()455 /2

2340

 .119أبو وعلة ،شامي.

تحليل أعداد الرواة الذين تفرد العجلي بتوثيقهم ،ولم يحكم عليهم أحد.
 -1عدد الرواة الذين تفرد العجلي بتوثيقهم 134 :راويا.
 -2نسبة الرواة الذين تفرد العجلي بتوثيقهم ،إلى عموم الرواة.%5.6 :
 -3تعتبر هذه النسبة طبيعية جدا ،وال مأخذ عليه فيها ،ومن علم حجة على من لم يعلم.
 -4ال مأخذ على اإلمام العجلي في هذا المبحث ،وال يعتبر من المتساهلين.

نسب الرواة

رواة تفرد العجلي بتوثيقهم

عدد رواة الكتاب

املطلب الثاين :تفردات اإلمام العجيل بذكر وتوثيق تراجم ال توجد عند غريه.



الرقم

االسم

الجزء والصفحة

رقم الترجمة

.1

إسحاق بن عبد رب.

()219 /1

71

.2

أسد بن مهلب ،كوفي.

()221 /1

78

.3

إسماعيل السدوسي ،كوفي.

()227 /1

97

.4

األسود بن سفيان ،مكي ،تابعي.

()228 /1

99

.5

أسيد بن أبي يحيى األسلمى ،مدني.

()231 /1

105

.6

أنيسة ،يكنى أبا همام(.)156

()237 /1

125

.7

جابر من أصحاب بن المبارك ،كوفي(.)157

()264 /1

205

.8

جبار الجعفي ،كوفي.

()265 /1

210

 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -



الرقم

االسم

الجزء والصفحة

رقم الترجمة

.9

جعفر بن عمر بن الخطاب ،مدني ،تابعي.

()270 /1

223

.10

جندب ،مصري ،تابعي.

()273 /1

232

.11

حاتم بن أبي عتاب ،كوفي ،سكن المدينة.

()275 /1

237

.12

حجر التغلبي ،كوفي.

()287 /1

272

.13

حرب بن عبد ربه العتكي ،بصري(.)158

()290 /1

280

.14

حسين بن سبرة ،كوفي ،تابعي.

()301 /1

307

.15

حسين بن كهل(.)159

()303 /1

312

.16

حنظلة ،كوفي(.)160

()328 /1

378

.17

رباح بن الحارث النخعي ،سمع من عبد هللا.

()349 /1

442

.18

الربيع بن مدرك ،كوفي.

()356 /1

458

.19

رزين بن عبد السلولي ،كوفي.

()361 /1

477

.20

رفيع بن أبي راشد.

()362 /1

480

.21

زيادة بن عمير الطائي ،كوفي ،تابعي.

()376 /1

520

.22

سعيد بن هاشم السنجاري.

()405 /1

617

.23

سفيان بن عمر الخوالني ،شامي ،تابعي.

()416 /1

628

.24

شريح الرحبي ،شامي ،تابعي.

()453 /1

725

.25

الضرار بن حريث ،كوفي.

()473 /1

778

.26

العباس بن على بن أبي طالب.

()19 /2

848

.27

عبد هللا بن عمرو الرقي.

()49 /2

941

.28

عبد الرحمن بن أبي سلمى ،مصري ،تابعي.

()79 /2

1045

.29

عبد الرحمن ،والد عمر بن عبد الرحمن.

()92 /2

1092

.30

عبد الرحمن الرحال ،كوفي.

()92 /2

1093

.31

عتبة بن مسلم النجدى ،بصري.

()127 /2

1203

.32

عطاء أبي أسامة.

()134 /2

1233

.33

عقبة بن أسيد العوفي ،مصري ،تابعي.

()142 /2

1259

.34

عقبة بن حيان ،كوفي ،تابعي.

()142 /2

1261

.35

على العتكي ،والد المهند بن على.

()159 /2

1317

.36

عمار بن عامر بن حرم ،مدني ،تابعي.

()161 /2

1320

.37

عمار مولى الشريد ،تابعي.

()161 /2

1323

.38

عمرو بن صالح العودى ،بصري.

()178 /2

1389

.39

عمرو بن نضرة القرشي ،مصري ،تابعي.

()187 /2

1413

.40

عمران بن قيس الماضر ،مكي.

()191 /2

1429

.41

عمران بن يزيد العطار ،بصري.

()191 /2

1431

.42

عمير بن عمير التيمي ،كوفي ،تابعي.

()192 /2

1434

.43

عمير بن قيس ،مصري ،تابعي.

()192 /2

1436

 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -
الرقم

االسم

الجزء والصفحة

رقم الترجمة

.44

عيسى بن سعيد ،مصري ،تابعي.

()199 /2

1461

.45

القاسم الكلبي ،بصري.

()214 /2

1507

.46

كريب بن إبراهيم ،مصري ،تابعي.

()227 /2

1550

.47

كعب ،مولى سماعه ،شامي ،تابعي.

()227 /2

1551

.48

كعب ،مولى عامر بن إسماعيل ،حلبى.

()227 /2

1552

.49

كوبة بن سالم.

()229 /2

1561

.50

محمد بن ده ،بصري.

()238 /2

1593

.51

محمد بن السعدي ،تابعي.

()239 /2

1600

.52

محمد العمرى ،تابعي ،مدني.

()258 /2

1664

.53

متوكل البجلي ،شامي ،تابعي.

()264 /2

1682

.54

مسعود أبو عبد الرحمن ،شامي ،تابعي.

()276 /2

1714

.55

مسلم بن حسان المزني ،بصري ،تابعي.

()277 /2

1718

.56

نعمان بن أبي خلف.

()315 /2

1855

.57

نعيم بن عيسى ،كوفي.

()318 /2

1861

.58

هرثمة بن سلمان،كوفي ،تابعي.

()326 /2

1887

.59

هرير األسلمى ،مصري ،تابعي.

()326 /2

1889

.60

هزال بن أبي جميل ،شامي ،تابعي.

الهزهاز بن ميزن ،سمع من عبد هللا.

()326 /2

1891

()327 /2

1892

.62

هشام بن البريد ،كوفي.

()327 /2

1895

.63

هشام بن يحيى ،بصري.

()333 /2

1910

.64

واهب بن مغيث ،مصري ،تابعي.

()339 /2

1931

.65

يزيد بن الربيع ،يكنى أبا خالد ،بصري(.)161

()363 /2

2015

.66

يزيد بن زياد بن عبيد بن األبرص األسدي،كوفي

()363 /2

2017

.67

يزيد بن عقبة الفزاري ،كوفي ،تابعي.

()366 /2

2028

.68

يزيد بن ميسرة العقيلي ،بصري.

()368 /2

2037

.69

يعقوب بن المغيرة بن شعبة ،تابعي.

()373 /2

2052

.70

أبو حميمة بن حصين ،بصري.

()397 /2

2126

.71

أبو حنظلة السكسكي ،شامي ،تابعي(.)162

()397 /2

2127

.72

أبو حيي الصنعاني ،مصري ،تابعي.

()398 /2

2130

.73

أبو خالد األنصاري ،عنه بكر بن سوادة ،مصري،

()398 /2

2132

()402 /2

2149
2151

.61

تابعي.



.74

أبو الرياح األسدي ،كوفي ،تابعي

.75

أبو زرعة اللخمي ،مصري ،تابعي.

()403 /2

.76

أبو الزهير ،مصري ،تابعي.

()403 /2

2153

.77

أبو الصمد بن األعمى ،من أصحاب عبد هللا.

()411 /2

2186

.

 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -
الرقم

االسم

الجزء والصفحة

رقم الترجمة

.78

أبو عبس المسعودي ،كوفي.

()413 /2

2197

.79

أبو عمر ،رجل من آل حاطب بن أبي بلتعة ،مدني.

()418 /2

2214

.80

أبو عمران الغافقي ،مصري ،تابعي.

()418 /2

2216

.81

أبو عنترة ،كوفي ،تابعي.

()419 /2

2219

.82

أبو عياض ،مكي ،تابعي.

()419 /2

2221

.83

أبو عيسى المسعودي ،كوفي.

()419 /2

2222

.84

أبو اللذيد ،مصري ،تابعي

()422 /2

2233

.85

أبو الليث ،مدني ،تابعي.

()422 /2

2234

.86

أبو مالك الليثي ،مدني ،تابعي.

()423 /2

2239

.87

أبو محمد ،روى عنه الحارث بن يزيد ،مصري ،تابعي.

()424 /2

2243

.88

أبو مسلمة الخوالني ،شامي ،تابعي.

()427 /2

2254

.89

أبو مسلمة الخليلي ،شامي ،تابعي.

()427 /2

2255

.90

أبو معاوية ،من بنى على ،مصري ،تابعي(.)163

()427 /2

2256

.91

أبو معمر ،بصري.

()428 /2

2258

.92

أبو المنتفق الحنفي ،تابعي.

()429 /2

2262

.93

أبو نافع ،روى عنه أبو الخير ،مصري ،تابعي.

()430 /2

2266

.94

أبو وائلة ،مصري ،تابعي.

()436 /2

2283

.95

أبو الوليد بن هشام ،شامي.

()436 /2

2285

.96

صر بن إسماعيل المعافري.

()439 /2

2291

.97

ابن أنيس النخعي ،سمع من عبد هللا.

()439 /2

2293

.98

ابن أبي حبيبة ،حجازي.

()441 /2

2298

.99

ابن شعيب األنصاري ،مصري ،تابعي.

()442 /2

2307

 .100ابن عبد الحميد ،يماني.

()443 /2

2308

 .101خلدة بنت طلق ،يمامية ،تابعية.

()451 /2

2332

 .102عائشة بنت سعد بن مالك ،تابعية.

()455 /2

2341

 .103عمرة الهمدانية ،كوفية ،تابعية.

()457 /2

2345

 .104أم العالية بنت سبيع ،مدنية ،تابعية.

()461 /2

2362

تحليل أعداد التراجم التي تفرد بها العجلي ،وبتوثيقهم ،ولم يذكرها أحد.
 -1عدد الرواة الذين تفرد العجلي بتراجمهم وبتوثيقهم ،أو تعديلهم 104 :رواة.
 -2نسبة الرواة الذين تفرد العجلي بتراجمهم وبتوثيقهم ،أو تعديلهم ،إلى عموم الرواة.%4.3 :
 -3النسبة طبيعية جدا ،وال مأخذ عليه فيها ،وعنده زيادة علم ،ومن علم حجة على من لم يعلم.
 -4ال مأخذ على اإلمام العجلي في هذا المبحث ،وال يعتبر من المتساهلين.



 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -
نسب الرواة

تراجم تفرد العجلي بذكرها

عدد رواة الكتاب

تحليل مبحث تفردات اإلمام العجلي في أحكامه على الرواة ،والتراجم.

 -1عدد تفردات اإلمام العجلي في أحكامه على الرواة ،والتراجم 238 :تفردا.
 -2نسبة تفردات اإلمام العجلي في أحكامه على الرواة ،والتراجم ،إلى عموم الرواة.%9.9 :
 -3ال مأخذ عليه فيها ،ألنها من باب من علم حجة على من لم يعلم ،وهو عنده زيادة علم.
 -4ال مأخذ على اإلمام العجلي في هذا المبحث ،وال يعتبر من المتساهلين.

نسب الرواة

عدد رواة الكتاب

تفردات العجلي في أحكامه

تحليل عام للمبحث الثاني والثالث:
تحليل أعداد الرواة الذين خالف فيهم ،أو تفرد بتوثيقهم ،أو ذكرهم.

 -1عدد الرواة الذين خالف النقاد فيهم138 :راويا.

 -2نسبة عدد الرواة الذين خالف النقاد فيهم.%5.7 :
 -3عدد الرواة الذين تفرد بتوثيقهم ،أو تراجمهم238 :راويا.
 -4نسبة عدد الرواة الذين تفرد بتوثيقهم ،أو تراجمهم.%9.9 :
 -5عدد الرواة الذين خالف أو تفرد العجلي بتوثيقهم 376 :راويا.
 -6نسبة الرواة الذين تفرد العجلي بتوثيقهم.%15.7 :

 -7تعتبر هذه النسبة في عموم ما أخذ عليه نسبة قليلة ،ال يسلم منها أحد من النقاد ،والغالب األعم منها في باب تفرداته ،وأما مخالفته فقليلة
جدا ،ال يسلم منها أي أمام من أئمة الجرح والتعديل.
 -8ال مأخذ على اإلمام العجلي في مخالفات ،أو تفرداته ،وال يعتبر من المتساهلين.



 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -
نسب الرواة

رواة خالف العجلي بتوثيقهم

عدد رواة الكتاب

رواة خالف او تفرد بتوثيقهم

رواة تفرد بتوثيقهم او تراجمهم

اخلامتة

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد.

تغمرك السعادة عندما تعمل في بحث ،وتكون نهاية جهدك نتائج دقيقة ،لم يسبقك لها أحد ،فمن هذه النتائج التي توصلت لها:
 -1المكانة العلمية الكبيرة لإلمام العجلي رحمه هللا ،بين أئمة الجرح والتعديل ،لسبقه في هذا الفن ،ولموافقة أحكامهم أحكامه ،ولتفرده بزيادة
العلم في كثير من التراجم ،ذلك لتفرده بتوثيقهم ،مع أنه لم يحكم عليهم أحد ،أو تفرده بتراجم وثقها أو عدلها ،وليس عند أحد.

 -2مكانة كتاب "معرفة الثقات" بين كتب الجرح والتعديل ،حيث ال غنى لطالب العلم عن االستعانة بما فيه من أحكام.
 -3نسبة أحكام العجلي على الرواة التي وافق فيها النقاد -في كتابة "معرفة الثقات" ،%84 :-حيث كان عدد الرواة الذين حكم عليهم:
( )2015راويا ،من إجمالي عدد الرواة في كتابه البالغ ،)2391( :وهذا يدل على متانة أحكامه ،وجودتها ،وأنه ال يمكن أن يوصف إالّ

باالعتدال ،حيث بلغ عدد ما خالف فيه النقاد ،أو تفرد بتوثيقهم ،أو بتراجمهم 376 :راويا ،بنسبة.%16 :

 -4كان عدد الرواة الذين خالف العجلي بتوثيقهم ،على اختالف مراتبهم 138 :راويا ،بنسبة ،%5.7 :وتفصيلهم على النحو اآلتي:
أ-

عدد من خالف بتوثيقهم ،وهم في مرتبة صدوق ،أو أقل )47( :راويا ،بنسبة.%1.9 :

ب -عدد من خالف بتوثيقهم ،وهم من الضعفاء )33( :راويا ،بنسبة.%1.3 :

ت -عدد من خالف بتوثيقهم ،وهم من المتروكين والكذابين )5( :رواة ،بنسبة.%0.2 :
ث -عدد من خالف بتوثيقهم ،وهم من المجهولين )53( :راويا ،بنسبة.%2.2 :
 -5تعتبر مخلفات اإلمام العجلي قلي لة جدا؛ بل ال ينبغي الوقوف عندها بالنقد أبدا؛ فغيره من أئمة الجرح والتعديل عنده مثل ما عند العجلي،
بل ربما بعضهم أكثر منه ،والماء إذا بلغ القلتين لم ينجسه شيء.
 -6تفردات اإلمام العجلي بتوثيق ،أو تعديل الرواة الذين لم يحكم عليهم أحد ،أو التراجم التي أنفرد بذكرها ،ولم يذكرها غيره ،دليل على سعة
أن َعلِم ما لم يعلم غيره ،ومن علم حجة على من لم يعلم ،وال ينتقد في هذا الباب البتة ،بل بها يعرف فضله ،وسعة
علمه ،وعلو كعبه؛ ْ
علمه واطالعه.
 -7عدد تفردات اإلمام العجلي بتوثيق من لم يحكم عليه أحد ،والتراجم التي لم نجدها عند غيره 238 :راويا ،بنسبة ،%9.9 :وتفصيل هذه
أ-

التفردات كما يلي:

عدد من تفرد بتوثيقهم ،وهم عند غيره ،ولم يحكم عليهم أحد134:راويا ،بنسبة.%5.6 :

ب -عدد من تفرد بذكر تراجمهم ،ولم يذكرهم أحد ،وحكم عليهم104 :راوة ،بنسبة.%4.3 :
 -8نرفع عن اإلمام العجلي تهمة التساهل بشكل عام في أحكامه ،وبشكل خاص في المجاهيل؛ اعتمادا على ما سبق من بيان نسب مخالفاته،
وتفرداته ،وما ذكرت من تعليلها.
 -9ق ارنت بين اإلحصاءات ،واألحكام التي استنبطتها منها ،وتركت الباب مفتوحا بوضع اإلحصاءات ،لمن كان له استنباطات أو استدراكات.
اجمل توصيات البحث في النقاط التالية:
وْ
 -1دراسة مصطلحات اإلمام العجلي ،التي لم تدرس.



 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -

 -2دراسة مصطلح "ثقة" ،عند اطالقه مقترنا بلفظ آخر.

 -3دراسة الرواة الذين وصفوا بالبدعة ،وذكروا عند العجلي ،وموقفه منهم.
 -4دراسة موقف العجلي من الصحابي الصغير ،حيث إنه في كثير منهم يقول :تابعي.
 -5دراسة اصطالح العجلي في الحكم على التابعين ،بمختلف طبقاتهم ،وخصوصا الكبار منهم.
والحمد هلل الذي هدنا لهذا ،وما كنا لنهتدي؛ لوال أن هدانا هللا ،وصلى هللا على نبينا محمد.
مكة المكرمة األحد 1442/11/10هـ

ثبت املصادر واملراجع

)1أحاديث معلة ظاهرها الصحة ،ألبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي ،الناشر :دار اآلثار للنشر والتوزيع،
الطبعة :الثانية 1421 ،هـ  2000 -م.
)2األحكام الوسطى ،لعبد الحق األشبيلي ،ابن الخراط( ،ت 581 :هـ) ،تحقيق :حمدي السلفي ،صبحي السامرائي،
الناشر :مكتبة الرشد ،الرياض ،السعودية ،عام النشر 1416 :هـ  1995 -م.
البستوي ،دار
)3أحوال الرجال ،إلبراهيم بن يعقوب الجوزجاني( ،ت259 :هـ) ،المحقق :عبد العليم عبد العظيم َ
النشر :حديث اكادمي  -فيصل آباد ،باكستان.
)4االستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى ،ألبي عمر يوسف ابن عبد البر( ،ت 463 :هـ) ،تحقيق:
عبد هللا السوالمة ،نشر :دار ابن تيمية ،الرياض ،السعودية ،الطبعة :األولى 1405 ،هـ 1985-م
)5اإلصابة في تمييز الصحابة ،ألحمد بن علي بن حجر العسقالني( ،ت852 :هـ) ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود
وعلى محمد معوض ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى  1415 -هـ.

)6األعالم ،لخير الدين الزركلي الدمشقي( ،ت1396 :هـ) ،الناشر :دار العلم للماليين ،الطبعة :الخامسة عشر -
أيار  /مايو  2002م.
)7األقوال المشرقات على منهج العجلي في كتاب الثقات ،إبراهيم مزوز ،موقع األلوكة1437 ،هـ2016 -م،
،/https://www.alukah.net/sharia/0/107639

)8األنساب ،لعبد الكريم السمعاني( ،ت562 :هـ) ،المحقق :عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره ،الناشر:
مجلس دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد ،الطبعة :األولى 1382 ،هـ  1962 -م.
)9إكمال تهذيب الكمال ،لعالء الدين مغلطاي( ،ت762 :هـ) ،المحقق :أبو عبد الرحمن عادل بن محمد ،أبو محمد
أسامة بن إبراهيم ،الناشر :الفاروق الحديثة ،الطبعة :األولى 1422 ،هـ  2001 -م.

)10بحوث في تاريخ السنة المشرفة ،ألكرم بن ضياء العمري ،الناشر :بساط – بيروت ،الطبعة :الرابعة.
)11بغية الطلب في تاريخ حلب ،لعمر بن أحمد بن هبة هللا ابن العديم( ،ت660 :هـ) ،المحقق :د .سهيل زكار،
الناشر :دار الفكر.

)12بيان خطأ البخاري في تاريخه ،لعبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي( ،ت327 :هـ) ،تحقيق :عبد الرحمن بن يحيى
المعلمى اليماني ،الناشر :دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن.

)13تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ،لشمس الدين أبو عبد هللا الذهبي( ،ت748 :هـ) ،المحقق :عمر عبد
السالم التدمري ،الناشر :دار الكتاب العربي ،بيروت ،الطبعة :الثانية 1413 ،هـ  1993 -م
)14التاريخ األوسط ،لمحمد بن إسماعيل البخاري( ،ت256 :هـ) ،المحقق :محمود إبراهيم زايد ،الناشر :دار الوعي
 ,مكتبة دار التراث  -حلب  ,القاهرة ،الطبعة :األولى1977 – 1397 ،

)15تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ،ليحيى بن معين( ،ت233:هـ) ،المحقق :د .أحمد نور سيف ،الناشر :مركز
البحث العلمي ،مكة المكرمة ،الطبعة :األولى1399 ،هـ – 1979م.
)16تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي) ،ألبي زكريا يحيى بن معين( ،ت233:هـ) ،المحقق :د .أحمد محمد



 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -
نور سيف ،الناشر :دار المأمون للتراث – دمشق.

)17تاريخ ابن يونس المصري ،لعبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي ،أبو سعيد( ،ت347 :هـ) ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ.
)18التاريخ الكبير ،لمحمد بن إسماعيل البخاري ،أبو عبد هللا (ت256:هـ) ،الطبعة :دائرة المعارف العثمانية ،حيدر
آباد ،الدكن ،طبع تحت مراقبة :محمد عبد المعيد خان.

)19تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي( ،ت463:هـ) ،المحقق :الدكتور بشار عواد معروف ،الناشر :دار الغرب
اإلسالمي – بيروت ،الطبعة :األولى1422 ،هـ  2002 -م.
)20تاريخ الثقات ،ألبي الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح العجلى ،الكوفي( ،ت261 :هـ) ،تحقيق د عبد المعطي
قلعجي ،الناشر :دار الباز ،الطبعة :الطبعة األولى 1405هـ1984-م.

)21تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ،ألحمد بن علي بن حجر العسقالني( ،ت852 :هـ) ،تحقيق :محمد علي النجار،
مراجعة :علي محمد البجاوي ،الناشر :المكتبة العلمية ،بيروت – لبنان.
)22تبرئة العجلي من وصف المحدثين المعاصرين له بالتساهل ،للدكتور أنس الجاد ،مجلة كلية الالهوت ،بجامعة

توكات غازي عثمان باشا ،سنة 2018م ،المجلد :السادس ،العدد ،1 :صفحة ،210-197 :محفوظ على
األنترنت ،على رابطhttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/540537 :

)23التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ،لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي( ،ت902 :هـ) ،الناشر:
الكتب العلميه ،بيروت –لبنان ،الطبعة :االولى 1414هـ1993/م.
)24تذكرة الحفاظ ،لشمس الدين الذهبي( ،ت748 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى،
1419هـ1998 -م.

)25تصنيف اإلمام العجلي من المتساهلين في الجرح والتعديل ،للدكتور أكرم محمد نمراوي ،منشور مركز السنة
والتراث النبوي ،للدراسات والتدريب1438 ،هـ،https://www.alsunan.com ،
)26تعليقات الدارقطني على المجروحين ،ألبي الحسن الدارقطني( ،ت385 :هـ) ،تحقيق :خليل العربي ،الناشر:
الفاروق الحديثة ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة ،الطبعة :األولى 1414 ،هـ  1994 -م.

)27تقريب التهذيب ،ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني( ،ت852:هـ) ،المحقق :محمد عوامة ،الناشر:
دار الرشيد ،سوريا ،الطبعة :األولى1406 ،هـ – 1986م.

)28تمييز الرجال ،ألحمد بن عبد هللا العجلي ،تحقيق أ.د عامر حسن صبري التميمي ،طبعة المجلس األعلى للشئون
اإلسالمية ،مملكة البحرين ،ط 1435 ،1ه2014 ،م.
)29تهذيب التهذيب ،ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني( ،ت852:هـ) ،الناشر :مطبعة دائرة المعارف
النظامية ،الهند ،الطبعة :الطبعة األولى1326 ،هـ.

)30تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،ألبي الحجاج ،جمال الدين المزي( ،ت742:هـ) ،المحقق :د .بشار عواد،
الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة :األولى1400 ،هـ1980 -م.
البستي (ت354:هـ) ،مراقبة :د .محمد عبد المعيد خان ،الناشر :دائرة المعارف
)31الثقات ،لمحمد بن حبانُ ،
العثمانية بحيدر آباد الدكن ،الهند ،الطبعة :األولى 1393 ،ه 1973 -م.
)32الجامع في العلل ،ألحمد بن حنبل (ت241:هـ) ،رواية :المروذي وغيره ،المحقق :د .وصى هللا عباس ،الناشر:
الدار السلفية ،بومباى ،الهند ،الطبعة :األولى1408 ،هـ1988 -م.
)33الجرح والتعديل ،البن أبي حاتم (ت327هـ) ،الناشر :طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ،بحيدر آباد ،الهند،
دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،الطبعة :األولى1271 ،هـ1952 ،م.

)34ديوان الضعفاء والمتروكين ،لشمس الدين أبو عبد هللا الذهبي( ،ت748 :هـ) ،المحقق :حماد بن محمد األنصاري،



 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -
الناشر :مكتبة النهضة الحديثة – مكة ،الطبعة :الثانية 1387 ،هـ  1967 -م.

)35ذيل ميزان االعتدال ،ألبي الفضل زين الدين العراقي( ،ت806 :هـ) ،المحقق :علي محمد معوض /عادل أحمد
عبد الموجود ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى 1416 ،هـ 1995 -م.
)36الرسالة المستطرفة ،ألبي عبد هللا محمد بن أبي الفيض الكتاني (ت1345:هـ) ،المحقق :محمد المنتصر بن
محمد الزمزمي ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية ،الطبعة :السادسة 1421هـ2000-م.

)37سؤاالت البرقاني للدارقطني ،ألحمد بن محمد ،أبو بكر البرقاني( ،ت425 :هـ) ،المحقق :عبد الرحيم القشقري،
الناشر :كتب خانه جميلي  -الهور ،باكستان ،الطبعة :األولى1404 ،هـ.
)38سؤاالت ابن الجنيد ،ألبي زكريا يحيى بن معين( ،ت233:هـ) ،المحقق :أحمد محمد نور سيف ،دار النشر:
مكتبة الدار ،المدينة المنورة ،الطبعة :األولى1408 ،هـ1988-م.
ِ
الس ِج ْستاني( ،ت275:هـ) ،المحقق :محمد علي
)39سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني ،ألبي داود ّ
العمري ،الناشر :الجامعة اإلسالمية ،المدينة ،السعودية ،الطبعة :األولى1403 ،هـ1983/م.
)40سنن الترمذي ،لمحمد بن عيسى الترمذي( ،ت279 :هـ) ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،ومن معه ،الناشر :شركة
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر ،الطبعة :الثانية 1395 ،هـ  1975 -م.
)41سنن الدارقطني ،ألبي الحسن الدارقطني( ،ت385 :هـ) ،تحقيق :شعيب االرنؤوط ،ورفاقه ،الناشر :مؤسسة
الرسالة ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1424 ،هـ  2004 -م.

)42سنن النسائي ،ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي( ،ت303 :هـ) ،تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،الناشر:
مكتب المطبوعات اإلسالمية – حلب ،الطبعة :الثانية.1986 – 1406 ،
)43سير أعالم النبالء ،لشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد الذهبي (ت748:هـ) ،المحقق :شعيب األرناؤوط،
الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة1405 ،هـ 1985-م.

)44شذرات الذهب ،لعبد الحي ابن العماد العكبري( ،ت1089 :هـ) ،حققه :محمود األرناؤوط ،تخريج :عبد القادر
األرناؤوط ،الناشر :دار ابن كثير ،دمشق – بيروت ،الطبعة :األولى 1406 ،هـ  1986 -م.
 )45إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية ،لحاتم بن عارف العوني ،وبعض المسائل الشرعية ،دار الصميعي،
الرياض ،ط 1428 ،1هـ2007 ،م.

)46الضعفاء الصغير ،لمحمد بن إسماعيل البخاري( ،ت256 :هـ) ،المحقق :أبو عبد هللا أحمد بن إبراهيم بن أبي
العينين ،الناشر :مكتبة ابن عباس ،الطبعة :األولى 1426هـ2005/مـ
)47الضعفاء الكبير ،ألبي جعفر محمد العقيلي( ،ت322:هـ) ،المحقق :عبد المعطي أمين قلعجي ،الناشر :دار
المكتبة العلمية ،بيروت ،الطبعة :األولى1404 ،هـ 1984 -م.

)48الضعفاء والمتروكون ،ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت303:هـ) ،المحقق :محمود إبراهيم زايد،
الناشر :دار الوعي ،حلب ،الطبعة :األولى1396 ،هـ.
)49طبقات الحفاظ ،لجالل الدين السيوطي( ،ت911 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى،
1403هـ.

)50طبقات علماء الحديث ،ألبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عبد الهادي( ،ت 744 :هـ) ،تحقيق :أكرم البوشي،
إبراهيم الزيبق ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان ،الطبعة :الثانية 1417 ،هـ  1996 -م.
)51لطبقات الكبرى ،لمحمد بن سعد( ،ت230 :هـ) ،المحقق :إحسان عباس ،الناشر :دار صادر – بيروت ،الطبعة:
األولى 1968 ،م.
)52العبر في خبر من غبر ،لشمس الذهبي( ،ت748 :هـ) ،المحقق :أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول،
الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت.



 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -
)53غاية النهاية في طبقات القراء ،لشمس الدين أبو الخير ابن الجزري( ،ت833 :هـ) ،الناشر :مكتبة ابن تيمية،
الطبعة :عني بنشره ألول مرة عام 1351هـ ج .برجستراسر.

 )54الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ،لشمس الدين الذهبي (ت748:هـ) ،المحقق :محمد عوامة،
دار القبلة ،مؤسسة علوم القرآن ،جدة ،الطبعة 1413 ،)1( :هـ
)55الكامل في ضعفاء الرجال ،ألبي أحمد بن عدي الجرجاني (ت365:هـ) ،المحقق :عادل عبدالموجود ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة :األولى1418 ،هـ1997-م.

)56كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،حاجي خليفة( ،ت1067 :هـ) ،الناشر :مكتبة المثنى – بغداد ،تاريخ
النشر1941 :م.
)57لسان الميزان ،البن حجر العسقالني( ،ت852:هـ) ،المحقق :دائرة المعارف النظامية ،الهند ،نشر :مؤسسة
األعلمي ،بيروت ،لبنان ،الطبعة :الثانية1390 ،هـ 1971-م.

البستي (ت354:هـ) ،المحقق :محمود إبراهيم
)58المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ،لمحمد بن حبانُ ،
زايد ،الناشر :دار الوعي ،حلب ،الطبعة :األولى1396 ،هـ.
)59مرآة الجنان وعبرة اليقظان ،ألبي محمد عفيف الدين عبد هللا بن أسعد اليافعي( ،ت768 :هـ) ،تحقيق خليل
المنصور ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1417 ،هـ  1997 -م.

)60المستدرك على الصحيحين ،أليو عبد هللا الحاكم ،ابن البيع( ،ت405 :هـ) ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا،
الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى1990 – 1411 ،م.

)61مسند البزار= المنشور باسم البحر الزخار ،ألبي بكر البزار( ،ت292:هـ) ،المحقق :محفوظ الرحمن ،وأخرون،
مكتبة العلوم والحكم ،المدينة ،الطبعة :األولى1988( ،م إلى 2009م).

البستي( ،ت354 :هـ) ،حققه مرزوق على إبراهيم ،الناشر :دار الوفاء
)62مشاهير علماء األمصار ،لمحمد بن حبان ُ
للطباعة والنشر والتوزيع – المنصورة ،الطبعة :األولى  1411هـ  1991 -م

)63مصطلح ال بأس به عند اإلمام العجلي ،د .محمد مصلح الزعبي ،ود .محمد الشريفين ،مجلة جامعة الشارقة
للعلوم الشرعية والقانونية ،المجلد  7العدد ،3تشرين أول2010م.

)64معجم المؤلفين ،لعمر رضا كحالة ،الناشر :مكتبة المثنى  -بيروت ،دار إحياء التراث العربي بيروت.
)65معرفة الرجال عن يحيى بن معين( ،رواية أحمد بن محرز) ،ليحيى بن معين (ت233:هـ) ،المحقق :محمد
القصار ،مجمع اللغة العربية ،دمشق ،الطبعة :األولى1405 ،هـ1985 ،م.
 )66معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم ،ألبي الحسن أحمد بن عبد
هللا بن صالح العجلى الكوفى (ت261 :هـ) ،تحقيق :عبد العليم عبد العظيم البستوي ،الناشر :مكتبة الدار -

المدينة المنورة – السعودية ،الطبعة :األولى.1985 – 1405 ،

)67المغني في الضعفاء ،لشمس الدين الذهبي (ت748:هـ) ،المحقق :د .نور الدين عتر.
)68المقتنى في سرد الكنى ،لشمس الدين الذهبي( ،ت748 :هـ) ،المحقق :محمد صالح عبد العزيز المراد ،الناشر:
الجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،السعودية ،الطبعة :األولى1408 ،هـ.

)69المقفى الكبير ،لتقي الدين المقريزي( ،ت 845 :هـ ) ،المحقق :محمد اليعالوي ،الناشر :دار الغرب االسالمي،
بيروت – لبنان ،الطبعة :الثانية 1427 ،هـ  2006 -م.
)70منهج الحافظ العجلي في كتابه الثقات ،لدكتور محمد عبد الرزاق الرعود ،المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية،
جامعة آل البيت ،المجلد ( ،)4العدد 2008/8/12 ،4م.
 )71الموازنة بين العجلي وابن حبان في توثيق الرواة ،من خالل كتابيهما :معرفة الثقات ،وتاريخ الثقات ،للدكتور
عثمان عبد الرحمن حسن محمد ،مجلة جامعة أم القرى ،العدد ،62 :عام 2014م.



 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -
)72الموقظة في علم مصطلح الحديث ،لشمس الدين الذهبي (ت748 :هـ) ،تحقيق :عبد الفتاح أبو ُغ ّدة ،الناشر:
مكتبة المطبوعات اإلسالمية بحلب ،الطبعة :الثانية 1412 ،هـ

)73ميزان االعتدال في نقد الرجال ،لشمس الدين الذهبي( ،ت748:هـ) ،تحقيق :علي البجاوي ،الناشر :دار المعرفة،
بيروت ،لبنان ،الطبعة :األولى 1382 ،هـ  1963 -م.
)74هدية العارفين أسماء المؤلفين ،إلسماعيل بن محمد أمين الباباني البغدادي( ،ت1399:هـ) ،الناشر :طبع بعناية
وكالة المعارف الجليلة ،ثم دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان.

)75الوافي بالوفيات ،لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي( ،ت764 :هـ) ،المحقق :أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى،
الناشر :دار إحياء التراث – بيروت ،عام النشر1420:هـ2000 -م.

خمطوطات
 -1خمطوط ترتيب اهليثمي لكتاب "معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ،ومن الضعفاء ،وذكر مذاهبهم ،وأخبارهم".

اهلوامش
( )1أول من قال به :عبد الرحمن المعلمي ،في األنوار الكاشفة (ص ،68وص ،)108وغيره ،ثم تاله عدد من العلماء منهم األلباني ،في
الصحيحة ( )218/2وغيرها ،ثم تالهما عدد من طالب العلم ومحققي الكتب والباحثين.
( )2الموقظة في علم مصطلح الحديث (ص.)82 :
( )3إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية ،وبعض المسائل الشرعية ،دار الصميعي ،الرياض ،ط 1428 ،1هـ2007 ،م.
( )4منشور في المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية ،جامعة آل البيت ،المجلد ( ،)4العدد 2008/8/12 ،4م.
( )5منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية ،المجلد 7العدد ،3تشرين أول2010م.
( )6طبعة المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ،مملكة البحرين ،ط 1435 ،1هـ2014 ،م.

( )7منشور مجلة جامعة أم القرى ،لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،العدد( ،62 :ص .)218-119عام 2014م.

( )8منشور مجلة كلية الالهوت ،بجامعة توكات غازي عثمان باشا ،سنة 2018م ،المجلد :السادس ،العدد ،1 :صفحة،210-197 :
محفوظ على األنترنت ،على رابط.https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/540537 :

( )9منشور موقع األلوكة1437 ،هـ2016 -م،/https://www.alukah.net/sharia/0/107639 ،
( )10منشور مركز السنة والتراث النبوي ،للدراسات والتدريب1438 ،هـ،https://www.alsunan.com ،
( )11رسالة ماجستير ،بجامعة أم القرى ،وهي محفوظة بمكتبتها.
( )12تاريخ ابن يونس المصري ( ،)25 /2ترجمة (.)58
( )13تاريخ بغداد ( ،)349 /5ترجمة (.)2176
( )14المصدر السابق.
( )15تذكرة الحفاظ ( ،)108 /2وانظر العبر في خبر من غبر (.)374 /1
( )16انظر تاريخ بغداد ( ،)349 /5ترجمة ( ،)2176بغية الطلب في تاريخ حلب (.)913 /2

( )17انظر تاريخ بغداد ( ،)349 /5ترجمة ( ،)2176وتاريخ اإلسالم ( ،)270 /6تذكرة الحفاظ.)108/2( ،
( )18تاريخ بغداد ( ،)349 /5ترجمة (.)2176
( )19المصدر السابق.
( )20تاريخ بغداد ( ،)349 /5ترجمة (.)2176

( )21تاريخ بغداد ( ،)349 /5ترجمة ( ،)2176بغية الطلب في تاريخ حلب (.)916 /2
( )22تاريخ بغداد ( ،)349 /5ترجمة ( ،)2176بغية الطلب في تاريخ حلب (.)913 /2
( )23شذرات الذهب في أخبار من ذهب (.)266 /3



 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -
( )24غاية النهاية في طبقات القراء ( ،)73 /1رقم (.)323
( )25تاريخ بغداد ( ،)349 /5رقم (.)2176

( )26تاريخ ابن يونس المصري ( ،)25 /2رقم (.)58
( )27بغية الطلب في تاريخ حلب (.)914 /2
( )28الثقات للعجلي ط الدار (.)179 /1

( )29بغية الطلب في تاريخ حلب ( ،) 914 /2وقاله السبكي ،كما في مقدمته عند ترتيب كتاب العجلي ،معرفة الثقات ( ،)179/1وكذا
الراوي عنه :الوليد بن بكر بن مخلد بن أبي زياد العمرى األندلسي ،في مقدمته .الثقات (.)180 /1

( )30العبر في خبر من غبر ( ،)374 /1وهدية العارفين ( ،)49/1ومرآة الجنان وعبرة اليقظان ( ،)128 /2شذرات الذهب في أخبار
من ذهب ( ،)266 /3معجم المؤلفين (،)294 /1

( )31تاريخ اإلسالم ( ،)345 /5وسير أعالم النبالء ( ،)403 /10وإكمال تهذيب الكمال ( ،)407 /7الوافي بالوفيات (،)112/17
وتهذيب التهذيب ( ،)261 /5الرسالة المستطرفة (ص.)130 :
( )32تاريخ اإلسالم ( ،)269 /6و( ،)460 /7وتذكرة الحفاظ ( ،)108 /2وسير أعالم النبالء ( ،)506 /12وطبقات علماء الحديث
( ،)251 /2والوافي بالوفيات ( ،)51 /7وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص ،)246 :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (.)582 /1
( )33تذكرة الحفاظ ( ،)187 /2وسير أعالم النبالء ط الرسالة ( ،)65 /17عند ترجمة الوليد بن بكر.

( )34هؤالء كثير ،وهم من المتأخرين ،وغالب الظن إنهم ربطوا بين كتاب العجلي ،وبين ترتيب الهيثمي ،والسبكي ،الذي اشته ار بأنهما
ترتيب لثقات العجلي.
( )35معرفة الثقات ( ،)189 /1وتهذيب التهذيب ،)184/6( ،والمقفى الكبير ( ،)313 /1واألعالم للزركلي (.)156 /1
( )36بحوث في تاريخ السنة المشرفة (ص.)101 :

( )37تاريخ اإلسالم ( ،)49 /20وانظر تذكرة الحفاظ (.)108 /2
( )38تاريخ اإلسالم (.)107 /24
( )39سير أعالم النبالء (.)506 /12
( )40الوافي بالوفيات (.)51 /7

( )41شذرات الذهب في أخبار من ذهب (.)266 /3
( )42سأذكر في بداية مطالب هذا المبحث دراسة ثالثة نماذج لرواة حصل فيهم مخالفة اإلمام العجلي ،عدا المطلب الذي ُذكر فيه توثيق
المتروكين والكذابين ،ذكرت فيه نموذج ا واحدا؛ لقلة الرواة فيه ،ثم أذكر بعد النماذج جدوال بأسماء الرواة الذين تنطبق عليهم ما ذكرته في
النماذج أول كل مطلب ،ولم أفصل فيهم ،لعدم اإلطالة ،ولضيق المساحة ،فيمكن الباحث الوقوف على تراجمهم في مظانها.

( )43الثقات ( ،)357 /1رقم (.)463

( )44التاريخ األوسط ( ،)302 /1رقم ( ،)1464و( ،)308 /1رقم (.)1491
( )45التاريخ الكبير ( ،)290 /3رقم (.)987
( )46سنن الترمذي ( ،)378 /3رقم (.)1074
( )47سنن النسائي ( ،)27 /4رقم (.)1880
( )48تهذيب الكمال (.)113 / 9

( )49تاريخ ابن يونس المصري ( ،)171 /1برقم ( ،)463و األنساب للسمعاني ( ،)336 /8رقم (.)2500
( )50الثقات ( ،)301 /6رقم (.)7818
( )51مشاهير علماء األمصار (ص ،)299 :رقم (.)1512
( )52سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص ،)30 :رقم (.)153
( )53األحكام الوسطى ( ،)42 /1رقم (.)87



 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -
( )54إكمال تهذيب الكمال (.)349 / 4
( )55تقريب التهذيب (ص ،)207 :رقم (.)1906
( )56الثقات ( ،)397 /1رقم (.)584
( )57العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي وغيره (ص ،)87 :رقم (.)189
( )58التاريخ الكبير ( ،)469 /3رقم (.)1560
( )59الجرح والتعديل (.)25 /4

( ،)283 /4( )60رقم (.)2919
( )61الكاشف ( ،)434 /1رقم (.)1876
( )62تقريب التهذيب (ص ،)234 :رقم (.)2294
( )63أحاديث معلة ظاهرها الصحة (ص.)351 :
( )64الثقات ( ،)63 /2رقم (.)978
( )65الضعفاء الكبير ،للعقيلي ( ،)307 /2رقم (.)887

( )66تهذيب التهذيب ( ،)45 /6والذي في سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل (ص ،)150:رقم (،)119
قال أبو داود :سمعت أحمد بن حنبل يقول :من عبيد هللا بن موسى؟ كل بلية تأتي عن عبيد هللا بن موسى .ولم يذكر هذا القول المزي في

تهذيب الكمال ( ،)184 /16مع أنه مظنته ،وال مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال؛ مع أن أغلب ما يزيده ابن حجر على المزي من مادته.
( )67التاريخ الكبير ( ،)205 /5رقم (.)649
( )68الضعفاء الكبير ،للعقيلي ( ،)307 /2رقم (.)887
( )69الجرح والتعديل (.)167 /5

( )70المجروحين ( ،)16 /2رقم (.)540
( ،)508 /2( )71رقم (.)4630
( ،)601 /1( )72رقم (.)3007
( )73تقريب التهذيب (ص.)3645( ،)325 :

( )74عاد فذكر فقال :التميمي :واسمه أربدة ،كوفي ،تابعي .الثقات ( ،)446 /2رقم (.)2318
( )75الثقات ( ،)312 /1رقم (.)366

( )76تاريخ ابن معين  -رواية الدوري ( ،)278 /3رقم ( ،)1332والجرح والتعديل (.)123 /3
( )77تاريخ ابن معين  -رواية ابن محرز ( ،)73 /1وسؤاالت ابن الجنيد (ص ،)385 :رقم (.)457
( )78المجروحين ( ،)249 /1رقم (.)232

( )79تاريخ بغداد ( ،)116 /9رقم (.)2735
( )80المصدر السابق.

( )81سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني (ص ،)252 :رقم (.)334
( )82الضعفاء والمتروكون (ص ،)30 :رقم (.)123
( )83الجرح والتعديل (.)123 /3

( )84تاريخ بغداد ( ،)116 /9رقم (.)2735
( )85مسند البزار ( ،)34 /9رقم (.)3550
( )86المجروحين ( ،)248 /1رقم (.)232

( )87المستدرك على الصحيحين ( ،)254 /2رقم ( ،)2917و( ،)548 /2رقم (.)3861
( )88الكاشف ( ،)344 /1رقم ( ،)1183والمستدرك على الصحيحين ( ،)548 /2رقم (.)3861



 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -
( )89تقريب التهذيب (ص ،)175 :رقم (.)1451
( )90الثقات ( ،)267 /2رقم (.)1694
( )91التاريخ األوسط ( ،)93 /2رقم ( ،)1918والضعفاء الصغير (ص ،)128 :رقم (.)373
( )92تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)322 /27
( )93الجرح والتعديل (.)311 /8

( )94تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)322 /27
( )95المغني في الضعفاء ( ،)647 /2رقم (.)6128
( )96إكمال تهذيب الكمال (.)107 /11
( )97المجروحين ( ،)10 /3رقم (.)1038
( )98تهذيب التهذيب (.)69 /10

( )99االستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى ( ،)389 /1رقم (.)377
( )100سنن الدارقطني (.)195 /3
( )101المقتنى في سرد الكنى ( ،)69 /1رقم (.)206
( )102الكاشف ( ،)248 /2رقم (.)5332

( )103المستدرك على الصحيحين ( ،)134 /3رقم (.)4629
( )104تقريب التهذيب (ص ،)75 :رقم (.)6525
( )105الثقات ( ،)361 /2رقم (.)2006
( )106الضعفاء الكبير للعقيلي ( ،)374 /4رقم (.)1985
( )107المجروحين ( ،)105 /3رقم (.)1183
( )108تهذيب التهذيب (.)316 / 11
( )109سنن الدارقطني ( ،)192 /3رقم (.)2373
( )110ميزان االعتدال ( )420 /4رقم (.)9677

( )111ديوان الضعفاء (ص ،)440 :رقم (.)4712
( )112تقريب التهذيب (ص ،)600 :رقم (.)7696
( )113الثقات ( ،)134 /1رقم (.)113
( )114الضعفاء الكبير ،للعقيلي ،)129 /1( ،رقم (.)160
( )115أحوال الرجال( ،ص ،)44 :رقم (.)15

( )116الضعفاء الكبير ،للعقيلي ،)129 /1( ،رقم (.)160
( )117الكامل في ضعفاء الرجال ،)102 /2( ،رقم (.)220
( )118الضعفاء والمتروكون( ،ص ،)21 :رقم (.)64
( )119الجرح والتعديل.)320 /2( ،

( )120المجروحين ،)174 /1( ،رقم (.)106
( )121الكامل في ضعفاء الرجال ،)102 /2( ،رقم (.)220
( )122الضعفاء والمتروكون ،)259 /1( ،رقم (.)116
( )123المغني في الضعفاء ،)93 /1( ،رقم (.)771
( )124الكاشف ،)254 /1( ،رقم (.)453

( )125تقريب التهذيب( ،ص ،)113 :رقم (.)537



 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -
( )126الثقات ( ،)402 /1رقم (.)604
( )127الجرح والتعديل (.)37 /4
( )128تعليقات الدارقطني على المجروحين البن حبان (ص.)108 :
( )129المغني في الضعفاء ( ،)262 /1رقم ( ،)2415وميزان االعتدال ( ،)146 /2رقم (.)3214
( )130ديوان الضعفاء (ص ،)160 :رقم (.)1623
( )131الكاشف ( ،)439 /1رقم (.)1913
( )132الثقات ( ،)457 /1رقم (.)730
( )133الجرح والتعديل (.)371 /4
( )134لسان الميزان ( ،)145 /3رقم (.)514
( )135الثقات ( ،)447 /6رقم (.)8522
( )136الثقات ( ،)23 /2رقم (.)862
( )137التاريخ الكبير ( ،)60 /5رقم (.)140
( )138الجرح والتعديل (.)27 /5

( )139المغني في الضعفاء ( ،)334 /1رقم ( ،)3123وديوان الضعفاء (ص ،)213 :رقم ( ،)2137وميزان االعتدال ( ،)400/2رقم
(.)4241
( )140تقريب التهذيب (ص ،)298 :رقم (.)3246

( )141الذي في كتاب الثقات :سعد ،والصواب ما ذكرته ،انظر" :بيان خطأ البخاري في تاريخه" ( ،)77 /1رقم (.)351
( )142الثقات ( ،)216 /1رقم (.)59

( )143انظر :التاريخ الكبير ( ،)21 /2رقم ( ،)1555الجرح والتعديل ( ،)283 /2الثقات البن حبان ( ،)44 /4رقم ( ،)1761ذيل
ميزان االعتدال (ص ،)47 :رقم ( ،)165لسان الميزان ( ،)341 /1رقم (.)1054
( )144الثقات ( ،)258 /1رقم(.)187

( )145انظر :التاريخ الكبير ( ،)154 /2رقم ( ،)2029الجرح والتعديل ( ،)441 /2تاريخ ابن يونس المصري ( ،)76 /1رقم (،)198
الثقات البن حبان ( ،)87 /4رقم (.)1949

( )146الثقات ( ،)278 /1رقم(.)249

( )147انظر :الطبقات الكبرى ( ،)444 /7التاريخ الكبير ( ،)281 /2رقم ( ،)2468الجرح والتعديل ( ،)90 /3رقم ( ،)198الثقات
البن حبان ( ،)135 /4رقم ( ،)2159اإلصابة في تمييز الصحابة (.)692 /1

( )148ليس للزبير ولد بهذا االسم ،والصحيح إنه ابن عبد هللا بن الزبير ،وكذا ذكر في كتب التراجم ،انظر :الجرح والتعديل (،)212/3
الثقات البن حبان ( ،)169 /4رقم ( ،)2319التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ( ،)306 /1رقم (.)1055

( )149هكذا ذكره أبو حاتم ،في الجرح والتعديل ( ،)235/4فقال :سويد بن مثعبة الحنظلي ،كان من خيار أصحاب عبد هللا ،روى عنه
سعيد بن حيان التيمي ،وذكره بنحو كالم أبو حاتم ابن حبان في الثقات البن حبان ( ،)323/4رقم= =( ،)3130وتقدم ذكره باسم :سويد

بن شعبة ،الثقات( ،)442 /1رقم ( ،)700وكذا ذكره البخاري في التاريخ الكبير ( ،)143 /4رقم ( ،)2258وزاد الحبطي ،قوله روى أبو

حيان عن أبيه ،وأشار المعلمي في تحقيق التاريخ الكبير إلى أنه خطأ ،وابن مثعبة هو المشهور ،وحيث الراوي عنهما واحد ،فلعله تصحف

االسم.
( )150قال الهيثمي الذي رتب ثقات العجلي :قلت صوابه عبد هللا بن ناسح .الثقات (.)53 /2
( )151الذي في نسخة الباز (ص ،)329 :رقم ( ،)1114الكندي بدل الطائي ،وكذا في المخطوط (لوحة  ،)37والذي في كتب التراجم
الطائي ،وال وجود للكندي.



 



-تفردات ،وموافقات ،وخمالفات ،اإلمام العجلي للنقاد يف اجلرح والتعديل ،يف كتابه -
( )152ترجم أصحاب كتب التراجم له ،وفرق الذهبي بين عطاء السليمي ،وعطاء بن عبدهللا السليمي ،وجعلهم اثنين ،انظر المغني في
الضعفاء ( ،)435 /2رقم ( ،)4134وميزان االعتدال ( ،)78 /3رقم ( ،)5665( ،)5659وتبعه ابن حجر في لسان الميزان (،)445 /5
رقم (.)5232

( )153غيالن بن معشر المقرئي :بضم الميم -وقيل بفتحها -وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة ،هذه النسبة إلى مق ار -قرية بدمشق.
األنساب للسمعاني (.)396 /12

( )154قيل :أبو قيلة ،كما في المقتنى في سرد الكنى ( ،)27 /2رقم ( ،)5164وأبو قافلة ،كما في الجرح والتعديل ( ،)428/9وقال ابن
حجر :أبو قائلة وقايلة ،وهما واحد ،كما في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (.)1119 /3

( )155ذكر العجلي قبل هذه الترجمة ترجمة :عامر بن ذريح الحميري ،وفي تاريخ ابن يونس المصري ( ،)164 /1رقم ( ،)445ذريح
الحمير ّى :يروى عن عقبة بن عامر الجهنى ،روى عنه ابنه عامر بن ذريح.
( )156قال فيه :رأيته يأخذ الحديث أخذا رديئا.

( )157في نسخة الباز (ص ،)93 :رقم ( ،)196جابر من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ،ابن المبارك ،كوفي ،وهو كذلك في
المخطوط (لوحة  .)7قلت:وهو خطأ ،ولم يتعين لي.
( )158الذي في نسخة الباز (ص ،)111:رقم ( ،)266حرب بن عبد هللا ،وهو كذلك في المخطوط (لوحة ،)8ولم أقف عليه= =باالسمين.
( )159لم يذكر فيه العجلي جرحا وال تعديال.
( )160قال العجلي :ال بأس به.
( )161غير موجود في نسخة الباز ،وال في المخطوط (لوحة  ،)58وقال البستوي :غير موجود عند السبكي.
( )162ثم ذكره في ( ،)440 /2رقم ( )2301باسم :ابن حنظلة السكسكي ،شامي ،تابعي.
( )163ثم ذكره يف ( ،)443 /2رقم ( ،)2312باسم :ابن معاوية ،من بنى عىل ،مرصي ،تابعي.



 



