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 املقــــــــدمـة
فهذه دراسة  أما بعـد ... الحمد هلل رب العالمين، والصالة السالم على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

ي  دفعني إليها: رغبتي في إبراز جانب من الجوانب الُمغفلة ف»ألفاظ الجرح والتعديل عند اإلمام ابن جزم ـــ رحمه هللا ــ«. موجزة عنوانها: 
األلفاظ  تراث اإلمام ابن حزم ــ رحمه هللا ــ، وهو بيان منهجه النقدّي لرواة األحاديث النبوية، وإبراز مراتب الجرح والتعديل عنده، من خالل

الها، التي اعتمد عليها في الجرح والتعديل، والوقوف على مرتبته بين النقاد من علماء الرجال، من خالل مقارنة ألفاظه ومنهجه في استعم
بغيره من األئمة النقاد.وقد عكفت على القراءة فيها، وتنقلت بين كتب ابن حزم، ال سيما: »اإلحكام في أصول األحكام«، و»المحلى  
باآلثار«، حتى اكتملت جوانب الدراسة في ذهني، وتيقنت أهمية البحث فيه، فأردت الوقوف على حقيقة ذلك، وتجليته لطالب العلم،  

 وسألته التوفيق فيه، ثم شرعت في جمع هذه الدراسة وتحقيقها.  فاستخرت هللا 
 مشكلة هذه الدراسة:

كنها أن األلفاظ التي استعملها ابن حزم ــ رحمه هللا ــ في جرح الرواة أو تعديلهم ليست مجموعة في كتاب، وال منصوصا عليها عند األئمة، ل
 هللا ــ. وهذا ما سأحاول الوقوف عليه في هذا البحث ــ إن شاء هللا ــ.   تحتاج إلى تتبع واستقراء في تراث ابن حزم ــ رحمه 

 تساؤالت البحث 
وهي: ما الجرح والتعديل؟ وما مراتب ألفاظ التجريح عند اإلمام ابن حزم الظاهري؟ وما مراتب ألفاظ التعديل عنده؟ هل كان اإلمام  فمتعددة:

متوسطين، بين نقاد الرجال؟ هذه التساؤالت: يجاب عنها في تلك الدراسة، بصورة واضحة  ابن حزم من المتساهلين، أو المتشددين، أو ال
 جلية، توقف القارئ على أهميتها وأثرها في الدراسات الحديثية. 

 حدود البحث: 
اظ الجرح والتعديل التي  فهذه الدراسة تتناول تعريف علم الجرح والتعديل، وتترجم ترجمة موجزة لإلمام ابن حزم ــ رحمه هللا ــ وتجمع ألف

بن حزم  استعملها اإلمام ابن حزم، بعد استقراء شبه تام، وتقارنها بنظائرها من األلفاظ التي استعملها النقاد، ثم تتناول الوقوف على تصنيف ا
 من حيث التشدد أو التوسط أو التساهل، من خالل تطبيقاته لهذه األلفاظ على رواة الحديث النبوّي.

 البحث، فيمكن إيضاحها فيما يلي:  أهمية
 إبراز جانب من الجوانب العلمية التي أُْغِفَلت جمعا ودراسة في تراث اإلمام ابن حزم ــ رحمه هللا ــ   أوال:

 . جمع األلفاظ التي استعملها اإلمام ابن حزم ــ رحمه هللا ــ في الجرح والتعديل، وتصنيفها وترتيبها من حيث القوة والضعف ثانيا:
 تصنيف ابن حزم بين نقاد الحديث، من حيث التشدد أو التوسط أو التساهل، من خالل مقارنته بأئمة نقاد الحديث النبوي.  ثالثا:

 أسباب اختياري له، فرتجع إىل أمور:
الم كثير متناثر في رجال  ندرة الدراسات التأصيلية في هذا الموضوع، مع أهميته البالغة، وذلك ألن ابن حزم كان إماما ناقدا، له ك أوال:

 الحديث توثيقا وتضعيفا، مأل كتابات أهل العلم.     
: محاولة الوقوف على قضية هامة، وهي: هل كان لشخصية ابن حزم ــ رحمه هللا ــ الصلبة، تأثير في أحكامه على رواة الحديث النبوي، ثانيا

 المبالغة والتهويل في العبارات؟ مما قد يؤدي إلى تصنيفه في المتشددين، أو إطالق األحكام مع
 : الوقوف على األلفاظ التي انفرد باستعمالها ابن حزم في الجرح والتعديل، وتصنيفها في مرتبتها الالئقة بها.ثالثا

 أهداف هذه الدراسة:
ة، وهو اإلمام ابن حزم  فتهدف إلى بيان منهج إمام من أئمة اإلسالم، ظهرت عنايته بعلوم الحديث عامة، وبعلم الجرح والتعديل خاص

 الظاهري، فقد كان إماما ناقدا، له أحكام مستقلة في الرواة، وبيان أحوالهم جرحا وتعديال، وتحتاج هذه األحكام إلى تحليل ودراسة.  
ي بيان منهج إمام  فلم أقف في حدود اطالعي على من تناول هذا الموضوع بالدراسة المستقلة، على أهميته الشديدة، ف الدراسات السابقة عليه:

 كان له تأثير كبير في الفكر الحديثي، ومقارنة منهجه بغيره.
 فتتكون الدراسة من: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس. : خطة البحث

فتشتمل على: مشكلة البحث وتساؤالته، وحدوده، وأهميته، وأسباب اختياري له، وأهداف دراسته، والدراسات السابقة عليه، وخطة   المقدمة:
 البحث ومنهج العمل فيه. 

 بيان مفهوم الجرح والتعديل، والتعريف بابن حزم. التمهيد: فيشتمل على أمرين:
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  عند اإلمام ابن حزم ــ رحمه هللا ــ جمعا ودراسة ومقارنة. فيتضمن ألفاظ التعديل والتجريح المبحث األول:
 فيتضمن تصنيف اإلمام ابن حزم ــ رحمه هللا ــ وبيان مرتبته ناقدا. المبحث الثاني:

 فتشتمل على أهم نتائج البحث، ثم فهرس المصادر والموضوعات.  الخاتمة:
منهَج االستقرائي، الذي يعتمد على جمع واستقراء ألفاظ الجرح والتعديل عند اإلمام أعتمد في هذه الدراسة: ال املنهج املتبع يف هذه الدراسة:

الستنباطي ابن حزم ــ رحمه هللا ــ، ثم المنهج التحليلي؛ للوقوف على حقائق هذه األلفاظ عنده، ومقارنتها بغيره من األئمة النقاد؛ ثم المنهج ا
وأخيًرا: فهذا جهد المقل، وأسأل    ة الحديث النبوي، من حيث التساهل أو التوسط أو التشدد.للوصول إلى معرفة مرتبة ابن حزم بين نقاد روا 

أن   هللا ــ تعالى ــ أن يجزي عني خيًرا، كل من أعانني بجهد أو نصيحة أو دعاء، أو أقال لي عثرة، أو نبهني إلى هفوة، سائاًل المولى 
 نفس من الهوى. يمن عليَّ بالصواب، ويعصم القلم من الزلل، وال

 التمهيد
 أوال: بيان مفهوم اجلرح والتعديل:

 :تدل مادة جرح في اللغة على الكسب، يقال: اجترح: إذا اكتسب. وسمي ذلك اجتراًحا؛ ألنه عمل بالجوارح، وهي األعضاء التي  اجلرح
ة، فشقَّ جلده. واالسم الُجرح بالضم. ورجل جريح وامرأة جريح، الشق. يقال: َجرَحه يجَرُحه َجْرحا، إذا جرحه بحديد: وتدل على يكتسب بها.

بين التعريف اللغوي   هو ظهور وصف في الراوي، يخل بعدالته أو ضبطه. والعالقةواَلجرح عند احملدثني: .(1)ورجال ونسوة جرحى
 واالصطالحي: تظهر في أن الراوي لما اكتسب من الصفات ما ُيحدث بها شقًّا في عدالته أو ضبطه، أو هما معا، ُجرح وردت روايته. 

 .(2)هو وصف الراوي بصفة تقدح في عدالته أو ضبطه، مما يقتضي رد روايته، أو تضعيفها :والتجريح
 :قال الخليل: »العدل: هو المْرضّي من  (3)ل( في اللغة على االستواء واالعتدال. وتدل على: االستقامةفتدل مادة )عد أما التعديل .

هو وصف الراوي بصفة، تقضي بسالمته  :والتعديل عند علماء احلديث.(5). وقيل: »العدل الذي لم تظهر منه ريبة«(4)الناِس قوُلُه وُحْكُمُه«
 .(6)همن جارح، مما يؤدي إلى قبول روايت

 :هو علم يبحث في أحوال رواة الحديث النبوي، من حيث عدالتهم وضبطهم، والحكم عليهم بما يقتضي قبول   وعلم اجلرح والتعديل
سعيد، وابن  وأول من تكلم فيه، وتصدى لتصنيفه: شعبة بن الحجاج، ويحيى بن  بألفاظ مخصوصة، ٌتنتظم في مراتب.مروياتهم أو عدمه، 

قال الحافظ العراقي: "ثم إن على اآلخذ في ذلك، أن يتقي هللا ــ تبارك وتعالى ــ ويتثبت، ويتوقى التساهل؛ كيال يجرح  معين، وأحمد بن حنبل.
 .(7)عاُرها"سليما، ويسم بريئا بسمة سوء، يبقى عليه الدهَر 

هو اإلمام الكبير الفقيه األصولي المحدث، أحد حفاظ اإلسالم، أبو محمد عليُّ بُن أحمَد بِن (:8ثانيا: التعريف بابن حزم ــ رمحه اهلل ــ)
ــ رحمه هللا ــ   ولد ابن حزم سعيِد بِن حزِم بِن غالِب بِن صالِح بِن خلٍف. أصله فارسي، وأول من دخل األندلس من أجداده: خلف بن معدان.

وقد نشأ متنعما، ورزق ذكاء وبديهة حاضرة،  .(9)بقرطبة يوم األربعاء، آخر يوم من شهر رمضان المعظم، سنة أربع وثمانين وثالث مئة
 .(10)وكان هو وأبوه وزيرين للدولة العامرية

أنه دخل المسجد في صالة جنازة، فجلس ولم يصل تحية المسجد، فقال له رجل: قم فصل تحية المسجد. فقام   وسبب إقباله على العلم:
وصلى، ثم رعوا من الجنازة بعد العصر، فدخل المسجد وصلى تحية المسجد، فقال له رجل: اجلس! فليس هذا الوقت وقت صالة، فانصرف  

ي عبد هللا بن دحون. فدله فذهب إليه، وأعلمه بما جرى، فدله على: »موطأ مالك«، فبدأ به  حزينا. ثم قال لمربيه: دلني على دار الفقيه أب
وكان ــ رحمه هللا ــ إماما حافًظا متفننا في كثير من العلوم،  .(11)عليه، وتتابع القراءة عليه وعلى غيره نحوا من ثالثة أعوام، وبدأ بالمناظرة

لألحكام من الكتاب والسنة. وقد كان شافعيا، ثم انتقل إلى مذهب داود بن علي الظاهري، وهو من   متضلعا بالحديث وعلومه وفقهه، مستنبًطا
وكان  نشر مذهبه ونصره. وكان إذا ُسئل في مسألة: تفجر منه بحر علم ال تكدره الدالء.وكان أديًبا شاعًرا طبيًبا، له في هذه العلوم رسائل. 

جمة، وتواليف كثيرة.وقد ألف في فقه الحديث كتاًبا سماه: »اإليصال إلى فهم الخصال الجامعة لجمل زاهًدا في الدنيا، متواضًعا، ذا فضائل 
وألف: »المحلى باآلثار«. و»اإلحكام ألصول األحكام«، و»الفصل في الملل   شرائع اإلسالم في الواجب والحالل والحرام والسنة واإلجماع«. 

كوال: »كان أبو محمد بن حزم أجمع أهل األندلس قاطبة لعلوم اإلسالم، وأوسعهم معرفة مع واألهواء والنحل« ... وغيرها. قال ابن بش
 توسعه في علم اللسان، ووفور حظه من البالغة والشعر، والمعرفة بالسير واألخبار. وأخبرني ابنه أبو رافع الفضل بن علي أنه اجتمع عنده
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ا الذعا في النقد، وقد اشتد في  .(12)قريب من ثمانين ألف ورقة« بخط أبيه من تأليفه نحو أربع مائة مجلد، تشتمل على أما لسانه فكان حادًّ
نقد كثير من مخالفيه، ولم يكد يسلم أحد منه، فانفض الناس من حوله، ونفروا منه، وتمالؤوا على بغضه. قال فيه أبو العباس بن العريف: 

قده، تعظيم القرآن والسنة، والذّب عنهما، وهذا ال  . وكانت بغيته من شدة ن(13)»كان لساُن ابن حزم وسيُف الحجاج بِن يوسف الثقفي شقيقيِن«
سة العلم.  يتنافى مع العلم، فحراسة العلم خير من حراسة العالم. إال أن ابن حزم ــ رحمه هللا ــ مع إحسانه للعلم وإتقانه له، لم يكن يحسن سيا

فيه.وقد توفي ــ رحمه هللا ــ يوم األحد لليلتين بقيتا من . وهذا ما جعله الذعا في نقده، حادا على خصومه ومخال(14)وهذه أعوص من سابقتها
شعبان، سنة ست وخمسين وأربع مائة، مشردا عن بلده، من قبل الدولة، فكان عمره إحدى وسبعين سنة وعشرة أشهر وتسعة وعشرين  

 . (15)يوما
 ومقارنة.ألفاظ التعديل والتجريح  عند اإلمام ابن حزم ــ رمحه اهلل ــ مجعا  ملبحث األولا

  وسأرتبها من حيث القوة والضعف، ترتيبا تنازليا، مبتدئة باألقوى.: أوال: ألفاظ التعديل
 :وهو مدني قرشي ثقة إمام، ليس  .(16)وقد استعمل اإلمام هذه اللفظة على قلة. وممن أطلقها عليهم: اإلمام سعيد بن المسيبأوثق الناس

 .(17)ِفي أبي ُهَرْيرة، وهو راوية عمر بن الخطاب، وأحفظ الناس ألحكامه وأقضيتهِفي التابعين أنبل منه، وهو أثبتهم 

(18) وهي من األلفاظ التي انفرد بها اإلمام ابن حزم ــ رحمه هللا ــ. وقد وصف بها مجاهد :الفخم ثقة وأمانة . 
 وأبو سلمة ُموَسى بن  (20)ُمَحمَّد بن مسلم البغدادي: يونس بن (19)وقد وصف به جماعًة من العلماء الثقات، منهم :إمام ثقة مشهور ,

 . وكل هؤالء إمام ثقة مشهور عند جمهور النقاد. (22) , وأبو كامل مظفر بن مدرك الخراساني الحافظ(21)ِإْسَماِعيَل التبوذكي
 ومسعر بن كدام  (23)ابن حزم على بعض الرواة. منهم: محارب بن دثار بن كردوس بن قرواش السدوسي وهو لفظ أطلقه  :أحد األئمة ,

. والحق أن محاربا ومحمد بن إسحاق، لم يبلغا شأو مسعر بن كدام، والتسوية بينهما وبين مسعر فيه (25)، ومحمد بن إسحاق(24)بن ظهير
ا يسمونه: الميزان، والمصحف. ومحارب ثقة، ومحمد بن إسحاق: صدوق مقبول مغالطة، فقد كان مسعر أثبت من سفيان وشعبة، وكانو 

 .(26)الرواية فيما صرح فيه بالتحديث
 قال ابن المديني: "من تكلم في  . وهو إمام ثقة. (27)حماد بن سلمة بن دينار الَبْصِريّ وهذا الوصف قد أطلقه ابن حزم على :ثقة وإمام

. وهو إمام (29)وأطلقه كذلك على أبي موسى ُمَحمَّد بن المثنى. (28)حماد بن سلمة فاتهموه في الدين". وقال الساجي: "كان حافظا ثقة مأمونا"
 .(30)ثبات"ثقة. َقال َأُبو َعُروَبة الحراني: "ما رأيت بالبصرة أثبت من أبي ُموَسى". وقال ابن خراش: "كان من األ

 :(32) . وهو إمام ثقة(31)وقد وصف به ابُن حزم اإلمام أبا قالبة الجرمي، عبد هللا بن زيد، أحد األئمة األعالم العدل اإلمام واجلليل. 
 :وقد وثقه يحيى بن معين، والنسائي، وذكره ابن حبان والعجلي في  (33)وقد استعمله ابن حزم واصفا به: زياد بن عالقةثقة مأمون .

قال يحيى بن سعيد: قرة بن   .واستعمله مع قرة بن خالد، الراوي عن محمد بن سيرين.(34)الثقات. وقال ابن أبي حاتم: » صدوق في الحديث«
. وعباد وثقه يحيى بن  (36).ووصف به عباَد بن حبيب(35)خالد عندنا من أثبت شيوخنا. ووثقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم ويحيى بن معين

. وقال أحمد: "ال بأس به". وقال أبو (38). ووثقه ابن سعد، وقال: ربما غلط(37) معين، ويعقوب بن شيبة، وَأُبو َداُود، والنََّسائي، وابن خراش
 . (39)حاتم: "صدوق ال بأس به، فقيل له: يحتج بحديثه؟ قال ال"

  :وهو إمام مجمع على  (40)لفظ وصف به ابن حزم جماعة من الرواة، منهم: أبو سعيد التستري، يزيد بن هارون وهذا ثقة ثبت ،
 .(41)توثيقه
 :وهما كما قال حفظا وضبطا وإتقانا. وقد ذكر ابن معين: .(42)وقد وصف به ابن حزم حماد بن زيد بن درهم، والليث بن سعدثقة حافظ

 .(44)بن سعد إمام مجمع على جاللته وإتقانه، وكانوا يقولون: هو أفقه من مالك. والليث (43)أنه لم ير أحفظ منه
 :وقد وثقه ابن سعد، فقال: »وكان ثقة فاضاًل خيًرا (45)وقد استعمله ابن حزم واصفا به: المعافي بن عمران الظهري الحميري ثقة جليل ،

 . (47)"الثقات"، ووثقه ابن معين والعجلي، وذكره ابن حبان في: (46)صاحب سنة«
 :وثقه ابن سعد وقال يحيى بن مِعين: "صالح". وقال  (48)وقد وصف به عمرو بن عاصم بن ُعَبيد هللا بن الوازع الِكالبيثقة معروف .

 .(49)بندار: "لوال فرقي من آل َعْمرو بن عاصم لتركت حديثه". َوَقال النََّسائي: "ليس به بأس". وروى له البخاري ومسلم
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  وقد وثقه أحمد بن سيار المروزي والخطيب، (50)هو لفظ وصف به جماعة من الرواة، منهم: نوح بن حبيب القومسيو  ر:ثقة مشهو .
. وقد وثقه شعبة، وسفيان، والعجلي، ويحيى القطان، وابن  (52)وجبلة بن سحيم التيمي. (51)وقال َأُبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ال بأس به

 .(53)الثقات. وقال أبو حاتم: صالح الحديثمعين، وذكره ابن حبان في 
  :وهي أكثر لفظة جرت على لسان ابن حزم في التوثيق، وقد وصف بها جماعة من العلماء الثقات األثبات، منهم: أبو هشام المغيرة ثقة

، وأبو نعامة عبد ربه السعدي, وأبو (57)وأحمد بن عمرو المكي ،(56)، وحريز بن عثمان(55)والفضل بن سهل األعرج، (54)بن سلمة المخزومي
 ... وغيرهم.  (60)خالد الحذاء، و (59)، وأبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة(58)نضرة المنذر بن مالك العبدي

 :بدون إسماعيل بن  وهذا لفظ وصف به اإلمام ابن حزم وهيب بن َخاِلد بن عجالن الباهلي، فقال: »وهيب ثقة، ليسثقة ليس بدون فالن
 .(62). وكان وهيب إماما ثقة كبيرا نقي الحديث ال يحدث عن الضعفاء(61) علية«
  ويطلقها ابن حزم على الرواة المالزمين لشيوخهم أكثر من أقرانهم، كما هي عادة النقاد قضية المالزمة من التلميذ  في: أوثق الناس

 .(64). وقال: »يحيى بن بكير أوثق الناس في الليث بن سعد«(63)للشيخ.  قال ابن حزم: "أوثق الناس في ابن عمر: سالم، ونافع مواله"
  :من ألفاظ المقارنة في التعديل أو التجريح، قارن به ابن حزم بين بعض أكابر الحفاظ، وإسماعيل بن علية.  وهذا اللفظ ال يعدل به فالن

، وبكر بن عبد هللا (68)، وحميد بن عبد الرحمن الطويل(67)، وحميد بن هالل(66)، وقتادة(65)فقال: "الحسن بن أبي الحسن البصري 
لو  (73)؟ وكل واحد من هؤالء ال ُيْعدل به ابن علية(72)، وعبد العزيز بن صهيب(71)إسحاق، ويحيى بن أبي (70)، وثابت البناني(69)المزني

. وفي حكم ابن حزم نظر؛ فإن ابن علية كان أضبط وأحفظ (74)انفرد، فكيف إذا اجتمعوا؟ وهذا ال يخفى على أحد له معرفة بالحديث ورواته"
إسحاق، وعبد العزيز بن صهيب، ويقارن الباقين حفظا وضبطا وإتقانا، بل قد   من حميد الطويل،  وثابت بن أسلم البناني، ويحيى بن أبي

 يفوقهم.
   :وقد ضعفه يحيى بن معين، وقال أبو  (75)وهو وصف لم يصف به ابن حزم إال أبا معشر البراء، يوسف بن يزيد البصري صدوق ،

. وخالصة حاله: أنه صدوق ربما يخطئ كما قال  (76)ن في: "الثقات"داود: "ليس بذاك". َوَقال أبو حاتم: "يكتب حديثه". وذكره ابُن ِحبَّا
 .(77)الحافظ ابن حجر

 : ولم أجد فيه جرحا وال تعديال إال، أن مهدي بن ميمون (78)وقد وصف به ابن حزم أبا عثمان َعْمرو ْبن سالم اأَلْنصاِريّ مشهور ،
 .(79)األزدي قد أثنى عليه، وذكره ابن حبان في الثقات

 :وهذا الوصف أطلقه ابن حزم على: اللَّْيث بن سعد، وعقيل بن خالد، ومحمد بن شهاب الزهري، وعروة بن  بعداء من الكذب المتعمد
. وكلهم أئمة فحول أثبات.ولم يطلقه على أحد غيرهم، والظاهر من سياق كالمه أن هذا الوصف ال يترتب عليه درجة معينة من (80)الزبير

 األعالم؛ ألنه يصدق على كل عدل حتى لو لم يكن ضابطا.التوثيق، مع هؤالء 
 :و»سفيان (81)وقد استعملها ابن حزم للمفاضلة بين بعض الرواة، فقال: »الزهري بال شك أحفظ من أبي األسود«فالن أحفظ من ،

 .(84)بال شك« (83)أحفظ من زهير بن معاوية (82)الثوري 
   :في تفضيل من قرنه إلى الراوي عليه، في الحفظ والفهم واإلتقان، فقال: "ال يقرن يحيى بن عبد  وقد استعملها ابن حزم ال يقرن إلى فالن

عن عائشة إلي األسود بن يزيد، والقاسم بن محمد، وذكوان مولى عائشة، وعمرة بنت عبد الرحمن، فهم أهل الخصوصية والبطانة  (85)الرحمن
. هذه ألفاظ التعديل التي استعملها ابن حزم ــ رحمه (86)في بطانة بعائشة ــ رضي هللا عنها ــ"بها = ال في حفظ وال في فقه، وال في جاللة، وال 

وسطا في  هللا ــ في  الحكم على رواة الحديث بالعدالة. وبمقارنة هذه األحكام بأحكام األئمة: يظهر أن اإلمام ابن حزم ــ رحمه هللا ــ كان مت
 حكام، ظهر في التطبيقات السابقة. وسيأتي مزيد إيضاح لهذه القضية في المبحث الثاني.التعديل، على تساهل يسير في بعض األ

 ثانيا: ألفاظ التجريح
 وسأرتبها بحسب القوة والضعف ترتيبا تنازليا، مبتدئة باألقوى.

 :وقد كذبه يحيى القطان. وقال فيه  (87)حزم جماعة من الرواة. منهم: عبد هللا بن سعيد بن أبي سعيد المقبري  وقد وصف به ابنكذاب .
 . وفي حكمه(89).ووصف به: جابر بن يزيد الجعفي(88)البخاري: تركوه. وقال الفالس: منكر الحديث، متروك. وقال الدارقطني: متروك ذاهب

شدة، فقد قال شعبة: هو صدوق. وقال: "إذا قال: أخبرنا، وحدثنا، وسمعت: فهو من أوثق الناس". وقال سفيان: "كان جابر الجعفي ورعا في  
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  الحديث، ما رأيت أورع منه في الحديث". وقد كذبه ليث بن أبي سليم، وتركه النسائي وغيره. ولعل اتهام من اتهمه كان بسبب تشيعه، وقوله 
 .(90)عةبالرج
  ولم يتهمه أحد  (92)، وهو متروك عند عامة المحدثين(91)وقد وصف به طلحة بن َعْمرو بن عثمان الحضرمي المكيمشهور بالكذب ،

 .(93) بالكذب سوى ابن حزم.وقد وصف به جابرا الجعفي، وسبق بيان حاله، وأن حكم ابن حزم عليه فيه تشدد
  :حزم كثيَر بن زيد األسلمي المدني. حيث قال: »مطرح باتفاق، وال يحل االحتجاج بما  وقد وصف به ابنال يحل االحتجاج بما روى

. وحكاية االتفاق فيها مغالطة، فقد وثقه يحيى بن معين، وقال أبو زرعة: "صدوق، فيه لين". وقال ابن المديني: "صالح، وليس (94) روى«
 . (95)بقوي"
 :لكذب، لم يذكره أحد غير  . وهو كذلك، إال أن تعمده ا(96) وصف به مبشر بن عبيد الحلبي الحمصي وقدمذكور بوضع الحديث عمدا

 .(97)قال أحمد: "كان يضع الحديث". وقال البخاري: "روى عنه بقية، منكر الحديث"ابن حزم.
 :كذاب مذكور بوضع    . ووصفه في موضع آخر بقوله: (98) وقد وصف به يزيد بن عياض بن جعدبةمذكور بالكذب ووضع الحديث«

 .(100). وهو كذلك. فقد كذبه مالك والنسائي. وقال أحمد بن صالح الِمْصِري: »أظنه َكاَن يضع للناس، يعني الحديث«(99)الحديث«
  وهي من الصفات التي وصف بها ابن حزم جماعة من الرواة الضعفاء، ومنهم: طلحة بن عمرو، الذي سبق ذكره. قال ابن حزم:  متروك

. وقد سبق بيان حاله.ووصف به كذلك: سوار بن مصعب، وادعى اتفاق (101)بن عمرو: ركن من أركان الكذب، متروك الحديث« »طلحة
. وقال ابن عدي: » رأيت له  (104). وقد ذكره ابن حبان في الثقات(103). ووصف به كذلك: عبد هللا بن عصمة(102)أهل الحديث على تركه

. وأهل الحديث لم يتركوه جملة، بل وثقه أحمد، وقال ابن  (106) . ووصف به فرج بن فضالة حمصي(105)كالما«مناكير، ولم أر للمتقدمين فيه 
. وجمهور العلماء على تضعيفه؛ لروايته المناكير. قال ابن  (107)معين: صالح ال بأس به. وقال أبو حاتم: صدوق، يكتب حديثه، وال يحتج به

 .(108)عدي: »وهو مع ضعفه يكتب حديثه«
    (110). وهو كما وصفه(109)وقد وصف ابن حزم به علي بن يزيد الدمشقي، قال عنه: »مطرح متروك الحديث«َرح متروك الحديث:ُمط. 
 وقد قال فيه أحمد: »عباد بن كثير أسوأ حاال من الحسن  (111)وهذا الوصف أطلقه على جماعة من الرواة، منهم: عباد بن كثير: ُمط َرح ،

، وهو ليس مطرحا (113) . ووصف به شريك بن عبد هللا القاضي(112)إبراهيم بن عثمان. روى أحاديث كاذبة لم يسمعها«بن عمارة وأبى شيبة 
 . وهو كما وصفه. (115)الحسن بن عمارة. ووصف به (114)جملة، بل في حديثه لين، »وقد توقف بعض األئمة عن االحتجاج بمفاريده«

 :وهو كما وصفه.  .(116)وهو وصف أطلقه على: الحسن بن عمارةتالف 
 :وليس كما قال ابن  (117)وقد وصف به ابن حزم أبا الحسين عبَد الباقي بن قانع مولى بني أبي الشواربتركه أصحاب الحديث جملة.

حزم، فالبغداديون يوثقونه. وقال الدارقطني: "كان يحفظ، ولكنه يخطئ ويصر". وقال الذهبي: »اإلمام، الحافظ، البارع، الصدوق«. وضعفه  
 .(118)لبرقانيا
 (121). ووصف به كذلك عبد الرحمن بن زياد بن أنعم(120). وهو كما وصفه(119) وقد وصف به ابُن حزم الحسَن بن عمارة الكوفي: هالك .

 . إال أنه وصف به رجاال آخرين، هم في عداد الثقات، وسيأتي بيان بعضهم في المبحث الثاني.(122)وهو كما وصف
   :ولم يصف به إال  خالد بن إلياس المديني، من ولد أبي الجهم بن حذيفة العدوي. فقال: »هو ساقط منكر ساقط منكر الحديث

 . (124). وهو كما قال(123)الحديث«
 (126). وقد وثقه وكيع وغيره، وضعفه آخرون (125) وقد وصف به جماعة من الرواة. منهم: عطاء بن مسلم الخفافكر الحديث: من .

 وسيأتي أنه وصف بعض الثقات بهذا الوصف. 
  :وكذلك ضعفه األزدي. وليس كما قاال. قال الذهبي: »قد  (127) وهو وصف أطلقه على: الحارث بن أبي أسامةمنكر الحديث ترك بأخرة .

وق«، وأمر البرقاني أن  ُتُكلِّم فيه بال حجة، وهذه مجازفة، وليت األزدي عرف َضْعف نفسه ... وهو عندي صدوق«. قال الدارقطني: »صد
 .(128)يخرج له في صحيحه. وذكره ابن ِحّبان في الثَّقات

  وحكمه شديد جدا، فقد وثقه ابن معين، ولينه (129)وقد وصف به جماعة من الرواة، منهم: ِإْسَماِعيل بن عياش بن سليم العنسي: ساقط .
عراقيا أحفظ من ِإْسَماِعيل ْبن عياش". وضعفه النسائي. وقال ابن حبان: "كثير الخطأ  أبو حاتم، وقال يزيد بن هارون: "ما رأيت شاميا وال 

في حديثه، فخرج عن حد االحتجاج به". قال الفسوي: "تكلم قوم في إسماعيل، وهو ثقة عدل، أعلم الناس بحديث الشام، أكثر ما تكلموا فيه  
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ماعيل ثقة في نفسه. لكن عن غير الشاميين تخليط كثير، فحده إذا روى عن غير  . قال المعلمي: »إس(130)قالوا: يغرب عن ثقات الحجازيين"
 .(131)الشاميين أن يصلح في المتابعات والشواهد«

  :ويزيد كذلك إال (133)، وزيد بن جبيرة، وعبد هللا بن لهيعة(132) وقد وصف ابن حزم به جماعة من الرواة، منهم: يزيدا الرقاشيال شيء .
. وزيد متروك الحديث. وقال ابن معين: (134)نرجو أنه ال بأس به برواية الثقات عنه، من البصريين والكوفيين وغيرهم«أن ابن عدي قال: »و 

 .(136). أما ابن لهيعة فمختلف فيه اختالف كبير، وآراء النقاد فيه متفاوته، ورواياته: ما لم يتابع عليها فهي ضعيفة(135)ال شيء
 .(138). وهو كما قال(137)صري ووصف به أبا أمية أيوب بن ُخوط الب

  :وأسامة ُمَتَكلَّم فيه .. وثقهضعيف جدا . أحمد وابن معين في  وقد وصف به جماعة من الرواة، منهم: أبو زيد أسامُة بن زيد الليثيُّ
قال ابن  رواية، وضعفاه في أخرى. َوَقال أبو حاتم: "يكتب حديثه وال يحتج به". َوَقال النََّسائي: ليس بالقوي". وقال الحافظ: "صدوق يهم ". و 

، وهو تشدد منه. (140)ثير بن شنظير.واستعمله مع ك(139) عدي: "هو َحَسُن اْلَحِديِث َوَأْرُجو َأنَُّه ال َبْأَس ِبِه". وخالصة حاله: أنه صدوق يهم
. وهو كذلك. وقد ضعفه جمع األئمة، إال أنه  (141)وسيأتي تفصيل القول فيه في المبحث الثاني.واستعمله مع أبي عباد هشام بن سعد المدني

 . (142)مع ضعفه ُيكتب حديثه
 :وقد  (143)مله في تضعيف: هشام بن حجير المكيوهو من أكثر ألفاظ الجرح استعماال عند ابن حزم ــ رحمه هللا ــ، وقد استعضعيف .

ضعفه يحيى بن معين، ولم يرضه القطان، وقواه آخرون، واحتج به الشيخان، وقال ابن شبرمة: "ما بمكة مثله"، ووثقه ابن سعد العجلي،  
تلف فيه حكم ابن  ، وهو كما قال. واخ(145) .وكذلك في تضعيف مصعب بن سالم التميمي الكوفي(144)وقال أبو حاتم: "يكتب حديثه"

 .(146)معين
  :(148)وهو كذلك سيء الحفظ إال أنه يكتب حديثه لالعتبار.(147)وقد وصف به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلىسيء الحفظ . 
  :(150). وهو كما قال: قال أحمد والبخاري: كان لين الحديث(149)وقد وصف به عبد الصمد بن حبيب األزديلين الحديث. 
 :(152)، واألئمة على تضعيفه(151)وصف به أبا أمية عبد الكريم بن أبي المخارق البصري  وقدغير ثقة. 
 :وقد وصف به ابن حزم جماعة من الرواة. منهم: أبو إسماعيل إبراهيم بن يزيد القرشي األموي المكي، مولى عمر بن عبد  ليس بالقوي

. (155)يونس بن أبي إسحاق السبيعي.ووصف به كذلك: (154). وهو ضعيف الحديث جدا، تركه األئمة(153)العزيز، المعروف بالخوزي 
ُبو وقد وثقه يحيى بن معين، على غفلة فيه، وابن سعد، وقال َعْبد الرحمن ْبن مهدي: لم يكن ِبِه بأس. وقال أحمد: حديثه مضطرب. َوَقال أَ 

 . (156)وحديثه حسنحاتم: كان صدوقا إال أنه ال يحتج بحديثه. قلت: 
  :وقد وصف ابن حزم بالجهالة رواة ثقات، ومنهم أئمة كبار. قال ابن حجر: »إن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة ــ يعني: مجهول

مجهول ــ في خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ، كأبي القاسم البغوي، وإسماعيل بن محمد بن الصفار، وأبي العباس األصم،  
فقال عن إسماعيل بن عبد الملك  ني نماذج لهم.وقد استعمل هذا اللفظ مقرونا بألفاظ أخرى شارحة. . وسيأتي في المبحث الثا(157)وغيرهم«

وقال عن رجل من بني عذرة، ورجل من بني سليم: »مجهول ال يدري أحد من خلق   .(158)بن أبي محذورة: »مجهول ال يدري أحد من هو«
 . (159) هللا من هم«

 :وليس هو َسْعد بن  (161) وذكر الحافظ ابن حجر: أنه ال يعرفه. وهو كما وصفه.(160)وصف به سعَد بن إسحاق وقدغير مشهور .
 . ولم أقف له على ترجمة.(163). ووصف به كذلك:  الجالل بن أبي الجالل(162)إسحاق ْبن كعب ْبن عجرة القضاعي، فهذا ثقة معروف

، فمحمد بن زيد ثقة، روى له الجماعة سوى البخاري، وروى عن جمع كبير، . وليس كما قال(164)ووصف كذلك محمد بن زيد بن المهاجر
 .(165)وروى عنه جمع كبير

   :(167). وهو كذلك. قال البخاري: »منكر الحديث«(166)وقد وصف به الحارث بن نبهان الجرميال يكتب حديثه. 
  :ولم أقف على من تكلم في  (168)وقد وصف به: ثالثة من الرواة: سليم بن سالم، وحسان بن أبي سنان، وعاصم بن عمروال أعرفهم .

. وأما عاصم بن عمرو، فهو البجلي الكوفي. (170). أما حسان: فذكره ابن حبان في الثقات، وقال: »لست أحفظ َلُه َحِديثا ُمْسنًدا«(169)سليم
 .(171)ابن حبان في الثقات قال أبو حاتم: "صدوق". وذكره

  :(172)وقد وصف به ابن حزم أبا يوسف، بعد أن ضعف عبد الملك العرزمي جدا، فجعل أبا يوسف في مرتبته من الضعفال يبعد عنه  .
 .(173) وهذا إجحاف من ابن حزم، فعبد الملك كان ثقة ثبتا، وأبو يوسف ال يبعد عنه في المنزلة
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 :وقد سبق بيان أن هذا تشدد من ابن حزم، فأهل   .(174) وصف أطلقه على: عبد الباقي بن قانع، مع أوصاف أخرى  وهواختلط عقله
  بغداد يوثقونه.

 :وهو إجحاف من ابن حزم. فقد كان تدليسه قليال  (175) وهو وصف أطلقه على شريك بن عبد هللا القاضيمشهور بتدليس المنكرات .
 . (177) برأ من التدليس. وذكر ابن حجر أنه كان يت(176)جدا
 :ألفاظ أخرى  . وسبق بيان وهمه في ذلك.وثم(178)وقد وصف به جماعة من الرواة، منهم: شريك النخعي في مواضع متعددةمدلس

؛  استعملها ابن حزم ــ رحمه هللا ــ في التجريح، شبيهة بما ذكرته، وأغلبها مع رواة سبق تناولهم في هذه الدراسة؛ لذلك طويت عنها صفحا
 خشية التكرار، ال سيما وقد اتضح منهج ابن حزم ــ رحمه هللا ــ في الجرح والتعديل.

 رمحه اهلل ــ وبيان مرتبته ناقدا.تصنيف اإلمام ابن حزم ــ  املبحث الثاني

مين، قل أن َيْسَلم أحد من لسانه، وكان لذلك تأثير كان اإلمام ابن حزم ــ رحمه هللا ــ حاد اللسان ــ كما تقدم ــ،  كثير الوقوع في العلماء المتقدِّ
 أن نصنفه بأنه كان متشدًدا جدا في الجرح، متوسطا في التعديل، مع تساهل فيه أحيانا. عليه في أحكامه على رواة الحديث. ويمكن

  :أما توسطه في التعديل 
تطبيقات ألفاظه وأحكامه في التعديل، ومقارنتهما بألفاظ وأحكام غيره من األئمة، حيث ظهر أنه ال يخرج غالبا عن سنن   ــ فيدل عليه:

   ي بما يثبت عدالته.المتقدمين في الحكم على الراو 
أنه لم يكن يرد رواية أبي الزبير عن جابر مطلقا، بل فيما عنعن فيه فقط، وما عنعن فيه من طريق  ــ ومما يدل على توسطه في التعديل:

 الليث قبله؛ ألن الليث لم يسمع منه إال ما سمعه من جابر.  
م مطلقا، ولم ُينصفوا. ووثقه ابن معين والنسائي، واحتج به مسلم والترمذي قال أبو زرعة العراقي: »وقد اختلف في أبي الزبير، فضعفه قو 

: فإنه إنما يقبل من حديثه عن جابر ما صرح فيه بالتحديث، أو ما كان من رواية الليث بن سعد  وأما ابن حزم .(179)وابن خزيمة وابن حبان
 .(181)، وكذلك فعل أبو الحسن القطان«(180)عنه، وإن كان معنعنا، فإن الليث لم يسمع منه إال ما سمعه من جابر

 فيظهر من خالل بعض القواعد التي قعدها، وكذلك أحكامه المبثوثة في كتبه، على رواة الحديث. وأما تشدده في الجرح : 
ما ذهب إليه في قضية التلقين، حيث قال: "ومن صح   ــ فمما يدل على تشديد في جانب الجرح من خالل بعض تقعيداته في أحوال الرواة:

والمحققون من المحدثين على غير  . (182)أنه قبل التلقين ولو مرة، سقط حديثه كله؛ ألنه لم يتَفقَّْه في دين هللا ــ عز وجل ــ وال حفظ ما سمع"
ا، ولم يقبل التلقين فهو في مرتبة اإلتقان. ومن لم يكن ذلك، فالعبرة عندهم بثبوت أثر التلقين على حديث الراوي، فمن ُلقِّن، وكان متيقظ

  (183) متيقظا، فقبل التلقين: فهو في مرتبة الضعف، ال سيما إن كثر منه ذلك
 أنه انفرد بتضعيف جماعة من الرواة، أجماع النقاد أو جمهرتهم على توثيقهم. ومنهم: ــ ومن مظاهر هذا  التشدد في تطبيقاته:

. ووافقه على  (185)، ومرة بأنه ليس بالقوي (184)بن عبيد القرشي موالهم. حيث وصفه مرة بأنه غير مشهور أبان بن صالح بن عمير
 ،(188) ، والعجلي ويعقوب بن شيبة، وابن حبان(187)بن معين وأبان: قد وثقه أبو زرعة وأبو حاتم ويحيى .(186) التضعيف: ابن عبد البر

على تضعيف ابن حزم وابن عبد البر له: "هذه غفلة   قال الحافظ ابن حجر معلقا .(189)واستشهد به البخاري، وروى له الباقون سوى مسلم
 .(190)منهما وخطأ تواردا عليه فلم يضعف أبان هذا أحد قبلهما, ويكفي فيه قول بن معين ومن تقدم معه"

بن معاوية بن حيدة القشيري، أبو عبد الملك المصري. فقد ضعفه ابن حزم، فوصفه مرة بأنه غير مشهور ومنهم: بهز بن حكيم 
 .(192)، ومرة بأنه ليس بالقوي (191) بالعدالة

َوَقال   .(195) . وكفى بهؤالء! وقال أبو زرعة: صالح(194) ، وابن سعد(193)يحيى بن معين، وعلي بن المديني، والنسائي بينما وثقه من األئمة:
  .(196)ألنها شاذة، ال متابع َلُه فيها"الحاكم: "كان من الثقات، ممن يجمع حديثه، وإنما أسقط من الصحيح روايته َعن أبيه َعْن جده، 

فت روايته عن أبيه عن جده فقط، كما صرح الحاكم وألمح إلى ذلك ابن حبان . ولهذا قال أبو حاتم: »يكتب حديثه، وال يحتج (197)وإنما ٌضعِّ
 وقد استشهد به البخاري في "الصحيح"، وروى له الجماعة سوى مسلم. .(198)به«

. وقال النسائي:  (201)، وذكره ابن حبان في الثقات(200) . وهو ثقة كما قال العجلي(199)، فقال: يم بن معاويةوكذلك انفرد بتضعيف أبيه حك
وتعقب الحافظ ابن حجر حكم ابن حزم، وأشار إلى شذوذه، فقال: »حكيم بن معاوية .(202)ليس ِبِه بأس. واستشهد به البخاري في "الصحيح"

 .(203) حزم فضعفه«والد بهز: وثقه العجلي وغيره. وشذ ابن 



   

         

 ابن حزم الظاهري ــ رمحه اهلل ألفاظ اجلرح والتعديل عند اإلمام      

  

  

وقد وثقه األئمة: يحيى ْبن َمِعين، وَأُبو حاتم، .(204)المقرئ الحمصي. فقال: »راشد بن سعد: ضعيف« وممن انفرد بتضعيفهم: راشد بن سعد
ْحَمد ْبن حنبل: ال وأحمد ْبن َعبد هللا العجلي، ويعقوب ْبن َشْيَبة، والنََّسائي، ومحمد بن سعد، والذهبي. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أَ 

: ال بأس به، يعتبر به إذا لم يحدث عنه متروك اَرُقْطِنيُّ إال أن ابن حزم انفرد بتضعيفه. وهذا من شذوذ. قال الذهبي:  .(205)بأس ِبِه. َوَقال الدَّ
 .(207)عيف«. وقال الحافظ ابن حجر: »ثقة شذ ابن حزم فقال ض(206) »قال ابن حزم وحده: هو ضعيف. فهذا من أقواله المردودة«

»ال بأس . ووثقه يحيى بن معين، وابن حبان، وقال أبو حاتم: (208)، فقد ضعفه ابن حزم وحدهومنهم: هشام بن المغيرة الثقفي
 .(209)بحديثه«

يحيى ْبن َسِعيد القطان: "إسرائيل فوق  قالبن يونس بن َأبي إسحاق الهمداني.إسرائيل  وممن أطلق تضعيَفهم ابُن حزم وهو ثقة عند األئمة:
. ولم يضعفه مطلقا إال ابن (210)أبي بكر ْبن عياش". َوَقال أحمد بن حنبل: "كان شيخنا ثقة، وهو أثبت من شريك، وجعل يعجب من حفظه"

د خالف جميع األئمة، ولم  . وال يعتد بقوله؛ فق(212)، وقال: ليس بالقوي (211)حزم الظاهري. فأطلق تضعيف ووصفه بعدة ألفاظ: فقال: ضعيف
 يفسر جرحه.

َف، وليس ممن يحتج  وممن انفرد ابن حزم بتضعيفهم: َمْنُصور بن عبد الرَّْحَمن بن َطْلَحة المكي، أو منصور بن صفية. قال فيه: »وقد ُضعِّ
سعد: »كان ثقة قليل الحديث«. وكان سفيان ابن عيينة يثنى عليه. وقال أبو حاتم: »صالح الحديث«.  ووثقه األئمة: قال ابن .(213)بروايته«

وقد صرح الخزرجي بشذوذ ابن  .(214)ووثقه النسائي، وقال ابن حبان: »كان من المتقنين وأهل الفضل في الدين«. وهو من رجال الصحيحين
وقال الحافظ ابن حجر: »وشذ ابن حزم فقال: ليس بالقوي. .(215) ّي َوالنَّاس وشذ اْبن حزم فلينه«حزم في الحكم عليه، فقال: »َوثََّقُه النََّسائِ 

 .(216)قلت: بل احتج به الجماعة كلهم، لكن لم يخرج له الترمذي«
والعجلي، . وقد وثقه ابن نمير، وابن سعد، والدارقطني، (217)طلق بن غنام بن طلق بن معاوية النخعي وممن انفرد ابن حزم بتضعيفهم:

. وقال: »وشذ بن (219) . وذكر الحافظ ابن حجر أن ابن حزم وحده هو من ضعفه(218) وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو داود: صالح
 .(220)حزم فضعفه في: "المحلى" بال مستند. واحتج به أصحاب السنن« 

ولم يطعن فيه أحد من  .(221)في أكثر من موضع عمارة بن غزية بن الحارث بن َعْمرو. فقد ضعفهوممن انفرد بتضعيفهم ابن حزم: 
األئمة. فقد وثقه ابن سعد، وقال: كان كثير الحديث، ووثقه أحمد بن حنبل، وأبو زرعة، والعجلي، وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس، كان  

وأشار الحافظ ابن حجر إلى شذوذ ابن  .(222)َمِعين: صالح. َوَقال النََّسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات صدوقا. وقال يحيى ْبن
 . (223)حزم في تضعيفه، فقال: »عمارة بن غزية األنصاري: وثقه يحيى بن معين وغيره، وشذ بن حزم فضعفه«

إسماعيل بن محمد  . ومنهم:(224)المجمع على توثيقهم علماء الثقات،ــ ومن مظاهر تشدده في الجرح: رميه بالجهالة جماعة من ال
وهو إمام ثقة معروف. قال أبو الحسن الدارقطني: "إسماعيل بن محمد الصفار ثقة". قال الحافظ ابن حجر: "روى عنه   .(225)الصفار

تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: "ولم يعرفه ابن حزم، فقال في المحلَّى: إنه مجهول. وهذا تهور  .لذلك(226)الدارقطني وابن مندة والحاكم ووثقوه"
 من ابن حزم، يلزم منه أن ال يقبل قوله في تجهيل من لم يطلع هو على حقيقة أمره! ومن عادة األئمة أن يعبِّروا في مثل هذا بقولهم: ال

وأشنع من ذلك أنه: وصف اإلمام  .(227)هالة: فقدٌر زائد ال يقع إال من مطلع عليه أو مجازف"نعرفه أوال نعرف حاله، وأما الحكم عليه بالج
فقد ذكر اإلمام الذهبي ــ رحمه هللا ــ أن اإلمام ابن حزم جهل اإلمام محمد بن عيسى الترمذي، صاحب: "الجامع"،  الترمذي بأنه مجهول!

سى الترمذي، صاحب الجامع. ثقة مجمع عليه. وال التفات إلى قول أبي محمد بن حزم  فقال: »محمد بن عيسى بن سورة الحافظ العلم أبو عي
وتعقب الحافظ ابن حجر  .(228) فيه في الفرائض من كتاب: "االيصال": إنه مجهول، فإنه ما عرفه وال درى بوجود الجامع وال العلل اللذين له«

ى على نفسه بالجهل، وأنه أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين من اإلمام الذهبي في اعتذاره عن ابن حزم، وذكر أن ابن حزم ناد 
قال ابن كثير: "وجهالة ابن حزم  .(229)الثقات الحفاظ، كأبي القاسم البغوي، وإسماعيل بن محمد بن الصفار، وأبي العباس األصم، وغيرهم

ه في دينه ودنياه، وال تضع من قدره عند أهل العلم،  : ومن محمد بن عيسى بن سورة؟! = ال تضر (230)ألبي عيسى، حيث قال في "محاله"
وقد أطلق الحكم بالجهالة على جماعة من الرواة المعروفين، سواء بالعدالة والضبط، أو بكثرة .(231)بل تحط من منزلة ابن حزم عند الحفاظ"

 . (232)لحافظ ابن حجر وغيرهالرواية عنهم، أو بإمامتهم، كأبي القاسم البغوي، وأبي  العباس األصم. وأشار إلى ذلك ا
 ــ ومن مظاهر تشدده أنه كان يطلق أحكاما في الجرح شديد، على بعض الرواة، ولم ُيسبق إليها. فمن ذلك:
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أجد أحدا ذكره بالكذب  ولم.(233)تشدده في أمر سوار بن مصعب الهمداني الكوفي، أبو عبد هللا االعمى المؤذن. فقال: وسوار مذكور بالكذب
ُة  قبل ابن حزم، قال ابن معين:  لم يكن بثقة، واَل يكتب حديثه. وقال: ليس بشيء. وقال ابن عدي: ولَسوَّار غير َما َذَكْرُت ِمَن اْلَحِديِث َوَعامَّ

ك الحديث. وقال أبو داود: ليس  ما يرويه ليست محفوظة، َوهو ضعيف كما ذكروه. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: كوفي مترو 
وكذلك فعل مع  .(235). ولذلك تعجب اإلمام ابن الملقن ــ رحمه هللا ــ من حكم ابن حزم عليه، فقال: »ورميه سوارا بالكذب غريب«(234)بثقة

فيه، ويضعفانه. وقال  وعطية هذا قد اختلف فيه أهل العلم، فكان هشيم والثوري يتكلمان .(236) ، فقال: »عطية: هالك«عطية بن سعيد العوفي
أحمد: ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: لين. وقال أبو حاتم: ضعيف، يكتب حديثه. وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: مائل. وقال  
النسائي: ضعيف. وقال يحيى بن معين: صالح. وقال ابن عدي: ولعطية عن أبي سعيد أحاديث عدد، وعن غير أبي سعيد وهو مع ضعفه 

. وخرَّج الحاكم حديثه في (237)ديثه. قال ابن سعد: وكان ثقة ــ إن شاء هللا ــ وله أحاديث صالحة. ومن الناس من ال يحتج بهيكتب ح
أن   . فظهر(239)، وذكره ابن شاهين في "ثقاته"، وقال: »عطية العوفي ليس به بأس. قاله يحيى«(238)"مستدركه"، وقال: لم يحتج به الشيخان

كثير بن  وممن تشدد في أمرهم، فشذ حكمه فيه عن أحكام األئمة: حكم ابن حزم ــ رحمه هللا ــ فيه كان شديدا، وليس بمسبوق إلى ذلك.
وقد وثقه ابن سعد. وقال يحيى بن معين: صالح. وقال مرة: ثقة. وقال  . (240)شنظير المازني، أبو قرة البصري. فقال: »كثير ضعيف جدا«

نبل: صالح روى عنه الناس واحتملوه«. وقال أبو زرعة: بصرى لين. وقال النسائي: ليس بالقوي. وكان يحيى بن سعيد ال يحدث  أحمد بن ح
رجو  وقال ابن عدي: »ولكثير بن شنظير من الحديث َغْيَر َما َذَكْرُت، َوَلْيَس ِباْلَكِثيِر، وليس ِفي حديثه شيء من المنكر، وأحاديثه أ.(241)عنه

فالحكم عليه بالضعف الشديد، مع ما ذكره األئمة فيه، ومع إخراج البخاري ومسلم له ..  . وروى له البخاري ومسلم.(242)مستقيمة«أن تكون 
عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي. اإلمام،   وممن تشدد ابن حزم في الحكم عليهم:تشدد من ابن حزم ــ رحمه هللا ــ.

. وقال: »عبد الملك بن حبيب ساقط الرواية  (244)، وقال: لو لم يكن غيره لكفى به سقوطا(243)ساقطفقيه األندلس. فوصفه مرة بأنه:  العالمة،
. وأكَثَر من وصِفِه بأنه  (247)محض عن الثقات«. ونسبه إلى الكذب، فقال: »روى الكذب ال(246). وقال مرة: »ابن حبيب ال شيء«(245)جدا«
وقد وثقه جماعة من األئمة، منهم: ابن سعد، ويحيى بن معين، وقال أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال  .(248)هالك

ذكر ابن الفرضي أنه كان يتساهل في السماع، ويحمل أكثر رواياته على سبيل  نعم:.(249)النسائي: ليس به بأس. وروى له البخاري ومسلم
قال الحافظ ابن حجر: "وقد أفحش ابن  همه أحد بالكذب كما فعل ابن حزم.اإلجازة.  وقالوا: هذا في روايته عن أسد بن موسى فقط. ولم يت

وممن أطلق فيهم أحكاما لم ُيسَبق إليها، وهي  .(250)إلى رميه بالكذب"حزم القول فيه، ونسبه إلى الكذب! وتعقبه جماعة بأنه لم يسبقه أحد 
، وقال في موضع آخر: »منكر (251)أسد بن موسى بن ِإْبَراِهيم، الذي يلقب بأسد السنة، فقد ضعفه ابن حزم مرة مردودة عليه:

صنف كان خيرا له«. وقال العجلي: »كان ثقة،  .وقد قال فيه البخاري: »هو مشهور الحديث«. ووثقه النسائي. وقال: »لو لم ي(252)الحديث«
.وهكذا ظهر لنا من خالل  (253)صاحب سنة«. وقال الذهبي: »وقد استشهد به البخاري، واحتج به النسائي وأبو داود، وما علمت به بأسا«

 متشددا في التجريح. التنظيرات والتطبيقات، التصنيَف الدقيق لإلمام ابن حزم ــ رحمه هللا ــ وأنه كان متوسطا في التعديل،
 اخلامتة

ابعين لهم بإحسان إلى يوم  الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على نبينا محمد خير البريات، وعلى آله وأصحابه والت
فقد طوفت في تراث اإلمام ابن حزم؛ الستخراج األلفاظ التي استعملها في الحكم على رواة االحاديث جرحا وتعديال، ودراستها، الدين.وبعد ...

ومقارنتها بأحكام األئمة من نقاد الحديث؛ لبيان منهج ابن حزم في الجرح والتعديل، وتصنيفه ناقدا من نقاد المحدثين. وقد توصلت بعد  
 إلى النتائج التالية: الدراسة المتأنية 

 أن اإلمام ابن حزم كان من العلماء الموسوعيين، الذين أثَرو الفكر اإلسالمي عموما، وأثَرو فكر المحدثين خصوصا. أوال: 
مه في تعديل أن ألفاظ التعديل عند اإلمام ابن حزم تشبه إلى حد كبير األلفاظ التي استعملها النقاد في تعديل الرواة، ولم يخرج في أحكاثانيا: 

 الرواة عن سنن النقاد غالبا.  
نقد  أن ألفاظ التجريح عند اإلمام ابن حزم كثيرة وشديدة، وقد انفرد بألفاظ في الجرح لم يستعملها النقاد قبله. وهذا راجع إلى حدته في الثالثا: 

 ولذعة لسانه. 
 على بعض الرواة، بينما كان متشددا جدا في التجريح. أن ابن حزم كان متوسطا في التعديل، على تساهل قليل في األحكامرابعا: 
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أن أحكام ابن حزم في التجريح خصوصا، ال بد أن تقارن بأحكام األئمة. وفي الغالب: ال ُيقبل تفرده في جرح راٍو، ما لم يتابعه على  خامسا: 
 ء، بل على رواة الحديث.جرحه بعض األئمة النقاد، فقد أثرت النزعة الظاهرية على نقده، ليس فقط على الفقها

ه قد انتهى بحمد هللا ما تيسر لي جمعه وترتيبه، فنسأل هللا ــ تعالى ــ أن يكون القبول نصيبه، وأن يرزقنا يوم القيامة بّره وذخره إنوفي الختام: 
 الميامين. خير مسئول وأكرم مأمول، وصلى هللا وسلم وبارك على رسوله وآل بيته الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
 فهرس أهم املصادر

اإلحاطة في أخبار غرناطة. المؤلف: محمد بن عبد هللا بن سعيد السلماني اللوشي األصل، الغرناطي األندلسي، أبو عبد هللا، الشهير  •
 .  4هـ. عدد األجزاء:  1424روت. الطبعة: األولى، هـ(. الناشر: دار الكتب العلمية، بي776بلسان الدين ابن الخطيب )المتوفى: 

هـ( تحقيق: 456اإلحكام في أصول األحكام. لإلمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:   •
 االستاذ العالمة أحمد شاكر رحمه هللا، نشر: زكريا على يوسف مطبعة العاصمة بالقاهر.  

  446معرفة علماء الحديث. لإلمام أبي يعلى الخليلي، خليل بن عبد هللا بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني )المتوفى  اإلرشاد في •
 هـ. 1409الرياض. الطبعة األولى   –هـ(. تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس. طبعة: مكتبة الرشد 

ما تضمنه الموطأ من معانى الرأي واالثار وشرح ذلك كله باإليجاز االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء االقطار في •
تحقيق عبد المعطى امين قلعجى.   –ه  463-ه  368المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر النمري القرطبي  –واإلخنصار. 

 م.  1993  –هـ  1414الطبعة االولى  –حلب  –الناشر: دار قتيبة دمشق، دار الوعى  –
هـ(. المحقق: محمود محمد محمود حسن  911أسماء المدلسين لإلمام عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  •

 بيروت. الطبعة: األولى.   –نصار. الناشر: دار الجيل 
بيروت  –كتب العلمية الناشر دار ال –المؤلف: أبو الفضل أحمد بن عبد الموجود وعلى محمد معوض  –اإلصابة في تمييز الصحابة  •
 . –هـ  1415  –الطبعة االولى  –
، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد، اسامة بن  المؤلف: العالمة عالء الدين مغلطاي إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال.  •

 م. 2001-هـ  1422ابراهيم، الناشر: طبعة: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة االولى، 
بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم. المؤلف: يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال   •

 –هـ(. تحقيق وتعليق: الدكتورة روحية عبد الرحمن السويفي. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 909ابن الِمْبَرد الحنبلي )المتوفى: الدين، 
 م.  1992 -هـ  1413لبنان. الطبعة: األولى،  

ه ( تحقيق على شيرى  774توفى المؤلف: أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشى البصرى ثم الدمشقى ) الم –البداية والنهاية  •
 م.   1988ه   1408الطبعة: االولى،  –الناشر: دار احياء التراث  –
التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول. المؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا الحسيني  •

 م  2007 -هـ   1428األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر. الطبعة: األولى، هـ(. الناشر: وزارة 1307البخاري الِقنَّوجي )المتوفى: 
 –تاريخ ابن معين ) رواية الدورى (، اسم المؤلف يحى بن معين أبو زكريا. دار النشر: مركز البحث العلمى واحياء التراث االسالمى  •

 ، الطبعة االولى، تحقيق د احمد محمد نور سيف. 1979  – 1399 –مكة المكرمة 
تاريخ أسماء الثقات. المؤلف: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن   •

 . تحقيق: صبحي السامرائي. 1984 – 1404الكويت. الطبعة األولى،   –هـ(. الناشر: الدار السلفية 385شاهين )المتوفى: 
األعالم. المؤلف: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى:  تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير وَ  •

 م.  2003هـ(. المحقق: الدكتور بشار عّواد معروف. الناشر: دار الغرب اإلسالمي. الطبعة: األولى،  748
هـ(. المحقق: الدكتور 463البغدادي )المتوفى:  تاريخ بغداد. المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب •

 م.   2002 -هـ  1422بيروت. الطبعة: األولى،  –بشار عواد معروف. الناشر: دار الغرب اإلسالمي 
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الطبعة: دائرة المعارف  –ه(  256المؤلف محمد بن إسماعيل ابراهيم بن المغيرة البخارى، أبو عبد هللا ) المتوفى  –التاريخ الكبير  •
 طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان.    –الدكن  –ثمانية، حيدر اباد الع
التبيين ألسماء المدلسين. المؤلف: برهان الدين الحلبي أبو الوفا إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الشافعي سبط ابن العجمي  •

 م.  1986  -هـ  1406روت. الطبعة: االولى بي –هـ(. المحقق: يحيى شفيق حسن. الناشر: دار الكتب العلمية 841)المتوفى: 
هـ(. حققه: أبو قتيبة 911تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  •

 نظر محمد الفاريابي. الناشر: دار طيبة 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، الناشر: دار الكتب العلمية  تذكرة الحفاظ. اسم المؤلف: ابو عبد هللا شمس الدين محمد الذهبي، •

 بيروت.. 
التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح. المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي  •

الرياض. الطبعة: األولى،   –ن. الناشر: دار اللواء للنشر والتوزيع هـ(. المحقق: د. أبو لبابة حسي474القرطبي الباجي األندلسي )المتوفى: 
1406 –  1986  . 

المحقق: محمد  –ه (  852المؤلف: ابو الفضل احمد بن على بن محمد بن احمد بن حجر العسقالنى ) المتوفى:  –تقريب التهذيب  •
 .  1986 – 1406الطبعة: االولى،   –سوريا   –الناشر: دار الرشيد  –عوامة 

التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح. المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن  •
هـ( المحقق: عبد الرحمن محمد عثمان. الناشر: محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة 806إبراهيم العراقي )المتوفى: 

 م.  1969هـ/13809ة: األولى، المنورة. الطبع
عفاء والمَجاِهيل. المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القر  • شي البصري ثم التَّْكميل في الَجْرح والتَّْعِديل وَمْعِرفة الثَِّقات والضُّ

مان للبحوث والدراسات اإلسالمية هـ(. دراسة وتحقيق: د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان. الناشر: مركز النع774الدمشقي )المتوفى: 
 م.    2011 -هـ  1432وتحقيق التراث والترجمة، اليمن. الطبعة: األولى، 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد. المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي   •
 –العلوي، محمد عبد الكبير البكري. الناشر: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية  هـ(. تحقيق: مصطفى بن أحمد 463)المتوفى: 

 هـ.   1387المغرب. عام النشر:  
التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل. المؤلف: عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلمي العتمي اليماني )المتوفى:   •

عبد الرزاق حمزة. الناشر: المكتب اإلسالمي. الطبعة:   -زهير الشاويش  -محمد ناصر الدين األلباني هـ(. مع تخريجات وتعليقات: 1386
 م.  1986 -هـ   1406الثانية، 

الناشر: مطبعة  –ه( 852المؤلف: ابو الفضل احمد بن علي بن محمد بن احمد بن حجر العقالني )المتوفي:  –تهذيب التهذيب   •
 .  1325سنة النشر:  –الطبعة: األولى  –حيدر اباد الدكن  –ة الكائنة في الهند مجلس ادارة المعارف النظامي

تهذيب الكمال في أسماء الرجال لإلمام يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي   •
 .  1980 – 1400بيروت، األولى:  –الرسالة هـ، تحقيق: د. بشار عواد معروف، طبعة: مؤسسة 742الكلبي المزي المتوفى: 

التوسعة على العيال ألبي زرعة. المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم  •
اني التابع لموقع الشبكة  هـ(. تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني الناشر: مخطوط ُنشر في برنامج جوامع الكلم المج806العراقي )المتوفى: 

 اإلسالمية. 
المؤلف: ابن الملقن سراج الدين ابو حفص عمر بن علي بن احمد الشافعي المصري المتوفي:   –التوضيع لشرح الجامع الصحيح  •

  -هـ 1429الطبعة: االولى،  –سوريا  –الناشر: دار النوادر، دمشق  –المحقق: دار الفتح للبحث العلمي وتحقيق الترا ث  -هـ  804
 م.  2008
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المؤلف: ابو الفداء زين الدين قاسم بن قطولوبغا السودوني )نسبة الى معتق ابيه سودونا  –الثقات ممن لم يقع في الكتب والسنة  •
الناشر: مركز النعمان للبحوث  –راسة وتحقيق: شادي بن محمد بن سالم ال نعمان  –هـ( 879لشيخوني( الجمالي الحنفي )المتوفي 

 م.  2011  –ه 01432الطبعة: االولى  –ات االسالمية وتحقيق التراث والترجمة صنعاء، اليمن والدراس
طبع بإعانة:   –ه( 354المؤلف: محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ بن معبد، أبو حاتم الدرامي، البستي )المتوفي  –الثقات  •

الناشر: دائرة  –كتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية تحت مراقبة: / الد –وزارة المعارف للحكومة العالية بالهند 
 .  1973ه =  1393الطبعة: االولى،  –المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن الهند 

ذكر والة األندلس. المؤلف: محمد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن حميد األزدي الميورقي الَحِميدي أبو عبد هللا بن   جذوة المقتبس في •
 م.  1966القاهرة. عام النشر:  –هـ( الناشر: الدار المصرية للتأليف والنشر 488أبي نصر )المتوفى:  

ادريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن ابي حاتم )المتوفي:   المؤلف: ابو محمد عبد الرحمن بن محد بن  –الجرح والتعديل  •
الطبعة االولى،   –بيروت  –دار احياء التارث العربي  –الهند -بحيدر اباد الدكن  –الناشر: طبعة مجلس دائة المعارف العثمانية  –( 327

 م.  1952ه 1271
خالصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال )وعليه إتحاف الخاصة بتصحيح الخالصة للعالمة الحافظ البارع علي بن صالح  •

الدين الكوكباني الصنعاني(. المؤلف: أحمد بن عبد هللا بن أبي الخير بن عبد العليم الخزرجي األنصاري الساعدي اليمني، صفي الدين  
حلب / بيروت. الطبعة:  -محقق: عبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتب المطبوعات اإلسالمية/دار البشائر هـ(. ال923)المتوفى: بعد 

 هـ.   1416الخامسة، 
ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين. المؤلف: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن   •

  -هـ  1387مكة. الطبعة: الثانية،  –هـ(. المحقق: حماد بن محمد األنصاري. الناشر: مكتبة النهضة الحديثة 748َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 
 م.  1967

هـ(. 732رسوم التحديث في علوم الحديث. المؤلف: برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبرّي )المتوفى:  •
 م 2000  -هـ 1421لبنان / بيروت. الطبعة: األولى،  -لي. الناشر: دار ابن حزم المحقق: إبراهيم بن شريف المي

باكستان. الطبعة  –سؤاالت البرقاني للدارقطني. المؤلف: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي. الناشر: كتب خانه جميلي  •
 . تحقيق: د. عبدالرحيم محمد أحمد القشقري. 1404األولى، 

المحقق:  –هـ ( 748بالء. المؤلف: شمس الدين ابو عبدهللا محمد بن احمد بن عثمان بن قايمار الذهبي )المتوفي: سير أعالم الن •
 م.  1985هـ /   1405الطبعة: الثالثة،  –الناشر: مؤسسة الرسالة  –مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب االرناؤوط 

الناشر: دار   –تحقيق: احمد عبد الغفور عطار  –هـ( 393الفاراب )المتوفي  الصحاح لإلمام أبي نصر اسماعيل بن حماد الجوهري  •
 م. 1987  -هـ  1407الطبعة ك الرابعة  –بيروت  –اعلم للماليين 

هـ  1404 -بيروت –، دار النشر: دار المكتبة العلمية 322الضعفاء الكبير. اسم المؤلف: ابو جعفر محم بن موسى العقيلي الوفاة:  •
 الطبعة: االولى.  م،  1784 -
المؤلف: ابو عبدهللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفي:   –الطبقات الكبرى  •

 م.  1990 -هـ  1410بيروت. األولى  –هـ( تحقيق: محمد عبد القادر عطا، طبعة: دار الكتب العلمية 230
لمذهب. المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري العقد المذهب في طبقات حملة ا •

  -هـ  1417لبنان. الطبعة: األولي،  –سيد مهني. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  -هـ(. المحقق: أيمن نصر األزهري  804)المتوفى: 
 م.  1997

ن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ــ الناشر: دار المعرفة ــ بيروت، فتح الباري شرح صحيح البخاري ــ المؤلف: أحمد ب •
ــ رقم كتبة وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي ــ قام بإخراجه وصححه واشرف علي طباعته محب الدين الخطيب ــ عليه تعليقات  1379

 العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز. 
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ه من له رواية في الكتب السته _المؤلف: شمس الدين أبو عبدهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمار الذهبي الكاشف في معرف •
هـ( _ المحقق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب _الناشر: دار القبله للثقافه االسالميه _ مؤسسة علوم القران جده _ 748)المتوفي: 

 هـ.  1992هـ _1413الطبعه: االولي 
هـ( _تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود_علي محمد 365كامل في ضعفاء الرجال_ المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرحاني)المتوفي: ال •

 م.  1997هـ1418معوض _شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة _الناشر: الكتب العلمية _بيروت _لبنان_الطبعه: االولي. 
هـ( المحقق: د مهدي 170ليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفي: كتاب العين. المؤلف: أبو عبد الرحمن الخ •

 المخزومي. د ابراهيم السامرائي _ الناشر: دار كتبه الهالل.  
الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى:   •

 هـ  1432الدمام. الطبعة: األولى،   –المحقق: ماهر ياسين الفحل. الناشر: دار ابن الجوزي هـ(. 463
اللباب في تهذيب االنساب _ المؤلف: ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري. عز الدين   •

  هـ( الناشر: دار صادر _ بيروت.630ابن االثير )المتوفي: 
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم،  •

 هـ 1396حلب. الطبعة: األولى،  –هـ(. المحقق: محمود إبراهيم زايد. الناشر: دار الوعي 354الدارمي، الُبستي )المتوفى: 
هـ(. المحقق: د. يوسف عبد  744: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي )المتوفى: المحرر في الحديث. المؤلف •

  -هـ 1421لبنان / بيروت. الطبعة: الثالثة،  -الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي. الناشر: دار المعرفة 
 م.  2000

هـ(. الناشر: دار  456أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: المحلى باآلثار. المؤلف: أبو محمد علي بن  •
 بيروت.  –الفكر 

هـ(. المحقق: يوسف 666مختار الصحاح. المؤلف: زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى:  •
 م.  1999هـ /  1420صيدا. الطبعة: الخامسة،  –لنموذجية، بيروت الدار ا  -الشيخ محمد. الناشر: المكتبة العصرية 

المدلسين. المؤلف: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي )المتوفى:   •
 م.  1995هـ،  1415طبعة: األولى هـ(. المحقق: د رفعت فوزي عبد المطلب، د. نافذ حسين حماد. الناشر: دار الوفاء. ال826

المستدرك علي الصحيحين. المؤلف: ابو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهاني النيسابوري  •
طبعه االولي  ال –بيروت  –الناشر: دار الكتب العلميه  –تحقيق: مصطفي عبد القادر عطا  -هـ (405المعروف بابن البيع ) المتوفي: 

1411-1990  . 
بيروت:  -مشاهير االمصار. اسم المؤلف: محمد بن حبان بن احمد ابو حاتم التميمي البستي. دار النشر: دار الكتب العلميه:  •

 . تحقيق: م: فاليشهمر. 1959
ـ(. المحقق: إحسان عباس. دار  ه626معجم األدباء. المؤلف: شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي )المتوفى:  •

 م  1993  -هـ   1414الغرب اإلسالمي، بيروت. الطبعة: األولى،  
معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم المؤلف: أبو الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح   •

السعودية. الطبعة:   –المدينة المنورة  -عظيم البستوي الناشر: مكتبة الدار هـ( المحقق: عبد العليم عبد ال261العجلى الكوفى )المتوفى: 
 .  1985  -  1405األولى، 

هـ(. المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن  636المعلم بشيوخ البخاري ومسلم. المؤلف: أبو بكر محمد بن إسماعيل بن خلفون )المتوفى  •
 ة: األولى.  بيروت. الطبع –سعد. الناشر: دار الكتب العلمية  

هـ(. 241العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل. المؤلف: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى:  •
  -هـ  1408الهند. الطبعة: األولى،  –رواية: المروذي وغيره. المحقق: الدكتور وصى هللا بن محمد عباس. الناشر: الدار السلفية، بومباى 

 م.  1988
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هـ(. المحقق: 748المغني في الضعفاء. المؤلف: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى:  •
 الدكتور نور الدين عتر.  

هـ(. المحقق: عبد السالم محمد 395القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  مقاييس اللغة. المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء •
 م.  1979 -هـ  1399هارون. الناشر: دار الفكر. عام النشر: 

من تكلم فيه وهو موثوق أو صالح الحديث. المؤلف: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى:   •
 م.  2005 -هـ  1426حقق: عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي. الطبعة: األولي هـ(. الم748

يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري الحنفي ابو المحاسن، جمال الدين )   0المؤلف  –المنهل الصافي و المستوفي بعد الوافي  •
الناشر: الهيئة المصرية العامة   –الفتاح عاشور  تقديم دكتور سعيد عبد –هـ( حققه ووضع حواشه: دكتور محمد امين 874المتوفي: 
 للكتاب. 

  -هـ(748المؤلف: شمس الدين ابو عبد هللا محمد بن احمد بن عثمان بن قايهاز الذهبي ) المتوفي  –ميزان االعتدال في نقد الرجال  •
 م.  1963-هـ1382عة االولي الطب –لبنان  –الناشر: دار المعرفة للطباعة و النشر، بيروت  –تحقيق علي محمد البجاوي 

النفح الشذي في شرح جامع الترمذي. المؤلف: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، ابن سيد الناس، اليعمري الربعي، أبو الفتح، فتح  •
العربية المملكة  -هـ(. دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور أحمد معبد عبد الكريم. الناشر: دار العاصمة، الرياض  734الدين )المتوفى: 

 هـ.  1409السعودية. الطبعة: األولى، 
النهاية في غريب الحديث واألثر. المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني  •

محمود محمد  -ر أحمد الزاوى م. تحقيق: طاه1979 -هـ 1399بيروت،  -هـ(. الناشر: المكتبة العلمية 606الجزري ابن األثير )المتوفى: 
 الطناحي.  

الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد. المؤلف: أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن، أبو نصر البخاري الكالباذي )المتوفى:   •
 هـ.  1407بيروت. الطبعة: األولى،   –هـ(. المحقق: عبد هللا الليثي. الناشر: دار المعرفة 398

 -بيروت –الناشر: دار االحياء التراث العربي  -هـ 764تاريخ الوفاه  –اسم المؤلف: صالح الدين بن ايبك الصفدي  –الوافي بالوفيات  •
 تحقيق: احمد االرنأووطي، تركي مصطفي. -هـ 1420الطبعه االولي   –لبنان 

بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان. المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد  •
 بيروت.   –هـ(. المحقق: إحسان عباس. الناشر: دار صادر 681اإلربلي )المتوفى: 

 اهلوامش

 

  255/ 1، النهاية في غريب الحديث واألثر 358/  1، الصحاح 451/  1، مقاييس اللغة 86/ 4اللغة  ، تهذيب77/ 3العين  (1)
 . 271( أصول الحديث صـ2)
  .123/  2( تهذيب اللغة 3)
  .38/ 2( العين 4)
 ( السابق.  5)
 . 271( راجع: أصول الحديث صـ6)
 . 440( التقييد واإليضاح صـ 7)
، وجذوة المقتبس في ذكر والة 7/145راجع ترجمته في: اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب ( 8)

، ووفيات األعيان وأنباء 87/ 4، واإلحاطة في أخبار غرناطة 415، وبغية الملتمس في تاريخ رجـال أهل األندلس صـ 308األندلس صـ 
، وتذكرة الحفاظ للذهبي  306/ 2، والعبر في خبر من غبر 187/ 18، وسير أعالم النبالء 10/74، وتاريخ اإلسالم 3/325أبناء الزمان 

  . 74، التاج المكلل صـ: 5/488ولسان الميزان 170، وتذكرة الحفاظ وتبصرة األيقاظ صـ: 3/227
  .227/ 3، تذكرة الحفاظ 308المقتبس ص:   ( جذوة9)
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  .185/ 18( سير أعالم النبالء 10)
  . 1652/ 4( معجم األدباء 11)
 . 395( الصلة في تاريخ أئمة األندلس صـ: 12)
  .169/ 1( وفيات األعيان 13)
  .230/ 3( تذكرة الحفاظ 14)
  .211/ 18( سير أعالم النبالء 15)
  . 66/  11. وراجع ترجمته في: تهذيب الكمال 70/ 11( المحلى البن حزم 16)
 . 74/  11( راجع: تهذيب الكمال 17)
  .450حجة الوداع البن حزم صـ:  (18)
 . 21/  6( المحلى البن حزم 19)
 . 540/ 32( تهذيب الكمال 20)
 . 21/ 29( السابق 21)
  .98/ 28( السابق 22)
 .  255/ 27: تهذيب الكمال ( ترجمته في23)
 . 163/ 7، سير أعالم النبالء 461/  27. وراجع ترجمته في تهذيب الكمال 199/  3( المحلى  24)
  .271/  2( المحلى  25)
، الكامل في  192/  7، الجرح والتعديل البن أبي حاتم 49( وراجع ترجمته في: العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي وغيره 26)

،  405/ 24، تهذيب الكمال في أسماء الرجال 469/ 3، ميزان االعتدال 48/ 1، سير أعالم النبالء ط الحديث 270/  7جال ضعفاء الر 
 . 791/ 2، النفح الشذي في شرح جامع الترمذي 46/ 9تهذيب التهذيب 

  .20/  6المحلى   (27)
/  1، الكاشف 253/ 7، تهذيب الكمال في أسماء الرجال 142/ 3، الجرح والتعديل البن أبي حاتم 131راجع:  الثقات للعجلي  (28)

  .11/ 3، تهذيب التهذيب 349
  .20/  6المحلى   (29)
  .214/  2، الكاشف  363/  26، تهذيب الكمال في أسماء الرجال  111/  9، الثقات البن حبان  95/  8الجرح والتعديل البن أبي حاتم    (30)
  .423الوداع صـ:    ( حجة31)
  .542/ 14، تهذيب الكمال 2/  5، الثقات البن حبان 30/  2( وراجع: الثقات للعجلي 32)
 . 418/  7( المحلى البن حزم 33)
، تهذيب الكمال 168، الثقات للعجلي صـ:  258/ 4، الثقات البن حبان 540/  3( وراجع ترجمته في: الجرح والتعديل البن أبي حاتم 34)

  .500/  9ال  في أسماء الرج
  . 131/ 7( الجرح والتعديل البن أبي حاتم 35)
  .400/  8( المحلى  36)
 . 130/ 14( تهذيب الكمال 37)
  .236/ 7( الطبقات الكبرى 38)
  . 83/  6( الجرح والتعديل 39)
  .57/  7، المحلى 466( حجة الوداع صـ:  40)
 . 77/ 32( ترجمته في: تهذيب الكمال 41)
 . 303/ 11( المحلى  42)
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 ، 239/ 7، تهذيب الكمال 176/  1( الجرح والتعديل 43)
 . 255/ 24، تهذيب الكمال 136/ 8( سير أعالم النبالء 44)
 . 133/ 7( اإلحكام في أصول األحكام 45)
 .  338/ 7( الطبقات الكبرى 46)
 . 529/ 7، الثقات البن حبان 432، الثقات للعجلي صـ: 213( تاريخ ابن معين صـ: 47)
  .430/  7المحلى   (48)
  . 87/ 22، تهذيب الكمال 170/  5الثقات البن حبان  (49)
 . 64/  5( المحلى  50)
  .41/ 30( تهذيب الكمال 51)
  .8/  5( المحلى  52)
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  .17/  3( اإلحكام 54)
  .311/ 11( المحلى  55)
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  .425( حجة الوداع صـ:  61)
  . 166/ 31( تهذيب الكمال 62)
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  .190/  7( المحلى  64)
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  .498/ 23( ترجمته في: تهذيب الكمال 66)
  .309/ 5( سير أعالم النبالء 67)
 . 355/ 7( ترجمته في: تهذيب الكمال 68)
  . 216/ 4( ترجمته في: الكمال 69)
 . 342/ 4، تهذيب الكمال 159/ 2( ترجمته في: التاريخ الكبير 70)
  .199/ 31( ترجمته في: تهذيب الكمال 71)
  .147/ 18( ترجمته في: تهذيب الكمال 72)
  .30/ 3الكمال  ( تهذيب73)
 . 426( حجة الوداع صـ:  74)
  .18/  7( المحلى  75)
 . 479/ 32( تهذيب الكمال 76)
  .612( تقريب التهذيب صـ: 77)
  .510/  7( المحلى  78)
  . 69/ 34، تهذيب الكمال 176/  7( الثقات البن حبان 79)
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 . 450( حجة الوداع صـ:  80)
  .350( حجة الوداع صـ:  81)
 . 154/ 11، تهذيب الكمال 230/ 7أعالم النبالء ( ترجمته في: سير 82)
  .420/  9، تهذيب الكمال 588/ 3( ترجمته في:  الجرح والتعديل البن أبي حاتم 83)
. قال ابن حبان: »كان زهير حافظا متقنا وكان أهل العراق يقولون: في أيام الثوري إذا مات الثوري، ففي زهير 101/  1( المحلى  84)

 . 337/ 6حبان خلف«. الثقات البن 
  .435/  31( هو ابن حاطب بن أبي بلتعة. وترجمته في: تهذيب الكمال في أسماء الرجال 85)
  .350( حجة الوداع صـ:  86)
  . 78/ 2( اإلحكام في أصول األحكام 87)
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 . 117/  7( المحلى  93)
  .267/  7( المحلى  94)
  . 404/ 3( ميزان االعتدال  95)
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  . 224/ 32( تهذيب الكمال 100)
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  .246/ 2. وراجع: ميزان االعتدال 180/  1( المحلى  102)
  .473/  7( المحلى  103)
  .27/  5( الثقات 104)
 . 460/ 2، وميزان االعتدال 352/ 5( الكامل 105)
  .561/  7( المحلى  106)
 . 159/ 23( تهذيب الكمال 107)
  .143/ 7( الكامل 108)
  .563/  7( المحلى  109)
 .  182/ 21، تهذيب الكمال 305/ 6( الكامل 110)
 . 133/  3( المحلى  111)
 . 84/  6( الجرح والتعديل 112)
  .48/  4( المحلى  113)
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  .541/ 8( السابق  116)
  .295/  4( المحلى  117)
 . 527/ 15( سير أعالم النبالء 118)
 . 358/  1( المحلى  119)
  .513/  1، ميزان االعتدال 347/ 6( الطبقات الكبرى 120)
 . 184/  2( المحلى  121)
 . 105/  17( وراجع: تهذيب الكمال  122)
 .  284/  1( المحلى  123)
  .29/ 8( تهذيب الكمال 124)
  .401/  1( المحلى  125)
  . 76/  3ميزان االعتدال  82/ 7( الكامل 126)
  .271/ 11( المحلى  127)
  . 442/  1، ميزان االعتدال  732/  6، تاريخ اإلسالم 143/ 1المغني في الضعفاء  (128)
  .237/  1المحلى   (129)
  .172/ 3، تهذيب الكمال 241/ 1االعتدال   ميزان( 130)
 . 417/ 1(التنكيل 131)
 . 282/  1( المحلى  132)
  .401/  2( المحلى  133)
 . 131/ 9( الكامل 134)
 .  34/ 10، تهذيب الكمال 153/ 4( الكامل 135)
 .  487/ 15، تهذيب الكمال 475/  2( وراجع: ميزان االعتدال  136)
  .403/  1( المحلى  137)
  . 286/ 1االعتدال  ( ميزان 138)
  .98، تقريب التهذيب 78/  2، الكامل 347/  2( راجع ترجمته في: تهذيب الكمال 139)
  .327/  1( المحلى  140)
  .32/ 6( السابق  141)
  . 298/ 4( ميزان االعتدال  142)
 . 442( حجة الوداع صـ:  143)
  .180/  30، تهذيب الكمال 295/ 4، ميزان االعتدال 32/ 6( الطبقات الكبرى 144)
 . 419( حجة الوداع صـ:  145)
 .  30/  28، تهذيب الكمال 120/ 4( ميزان االعتدال  146)
  .188/  8( المحلى  147)
  . 625/ 25، تهذيب الكمال 407، الثقات للعجلي صـ:  323/  7( الجرح والتعديل 148)
 . 394/  4( المحلى  149)
  . 619/ 2( ميزان االعتدال  150)
  .197/ 8، و 244/  1( المحلى  151)
  . 259/ 18تهذيب الكمال ( 152)
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 . 244( حجة الوداع صـ:  153)
 . 242/ 2( تهذيب الكمال 154)
  .176/  1( المحلى  155)
/  7، الثقات البن حبان 243/ 9، الجرح والتعديل البن أبي حاتم 380، الثقات للعجلي 344/ 6( راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى 156)

 . 488/  32مال ، تهذيب الك526/ 8، الكامل في ضعفاء الرجال 650
 . 388/ 9( تهذيب التهذيب 157)

 .  448/  8المحلى   (158)
 . 185/  5المحلى   (159)

  .304/  2( المحلى  160)
  .39/ 3( اإلصابة  161)
  . 248/ 10( تهذيب الكمال 162)
 . 112/  9( المحلى  163)
  .395/ 5( السابق 164)
  . 232/ 25( تهذيب الكمال 165)
  .565/  7( المحلى  166)
  .288/  5، تهذيب الكمال 444/ 1، ميزان االعتدال  284/ 2( راجع: التاريخ الكبير للبخاري 167)
  .565/  7( المحلى  168)
  .216/  4( الجرح والتعديل 169)
  . 225/  6( الثقات 170)
 . 533/ 13، تهذيب الكمال 236/ 5، الثقات البن حبان 348/  6( الجرح والتعديل 171)
  .124/  7( المحلى  172)
 .  322/  18، تهذيب الكمال 337/ 6ت الكبرى ( الطبقا173)
  .295/  4( المحلى  174)
 . 48/  4( المحلى  175)
 . 58، أسماء المدلسين صـ: 33، والتبيين ألسماء المدلسين صـ: 58( المدلسين صـ: 176)
  .33( طبقات المدلسين صـ:  177)
  .118/  7( المحلى  178)
/  4، الضعفاء الكبير للعقيلي 30/ 6، الطبقات الكبرى 293/ 7، الكامل في ضعفاء الرجال 351/ 5راجع: الثقات البن حبان  (179)

،  تقريب التهذيب 443/ 9، تهذيب التهذيب 402/ 26، تهذيب الكمال في أسماء الرجال 37/ 4، ميزان االعتدال 216/ 2، الكاشف 130
  .45التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ، تعريف أهل 88، المدلسين 506

. قال ابن حزم: »فما لم يكن من رواية الليث عن أبي الزبير، وال قال فيه أبو الزبير أنه أخبره به جابر، فلم  135/ 6( راجع: اإلحكام 180)
  . 64/  6يسمعه من جابر بإقراره، وال ندري عمن أخذه، فال يجوز االحتجاج به«. المحلى 

  .2ة على العيال ألبي زرعة الحديث: التوسع (181)
 . 142/ 1( اإلحكام في أصول األحكام 182)
 . 287وقواعد في علوم الحديث صـ  224، وتدريب الراوي 326/ 1، النفح الشذي 357/ 1( راجع: الكفاية 183)
 . 192/  1( المحلى  184)
 . 137/ 7( المحلى طبعة المنيرية 185)
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 . 312/ 1( التمهيد 186)
  .297/  2والتعديل الجرح  (187)
 . 67/  6الثقات البن حبان ( 188)
 . 11/ 2تهذيب الكمال  (189)
 . 95/ 1تهذيب التهذيب  (190)
  .162/  4المحلى   (191)
 .   132/ 11المحلى   (192)
  .430/  2الجرح والتعديل  (193)
 . 262/ 4تهذيب الكمال  (194)
  .430/  2الجرح والتعديل ( 195)
 . 262/ 4تهذيب الكمال ( 196)
  . 194/  1المجروحين   (197)
  .430/  2الجرح والتعديل  (198)
  .57/  6المحلى  ( 199)
  .130( الثقات للعجلي صـ: 200)
(201 )4  /161.  
  .203/ 7تهذيب الكمال  (202)
 . 457/ 1فتح الباري  (203)
  .88/  6( المحلى  204)
/  4، الثقات البن حبان 483/ 3، الجرح والتعديل البن أبي حاتم 151، الثقات للعجلي 292/ 3( راجع: التاريخ الكبير للبخاري 205)

، الكاشف 45/ 14، الوافي بالوفيات 9/ 9، تهذيب الكمال في أسماء الرجال 77، سؤاالت أبي بكر البرقاني ألبي الحسن الدارقطني 233
  . 113، خالصة تذهيب تهذيب الكمال 78، من تكلم فيه وهو موثق 196/ 3، تهذيب التهذيب 226/ 1عفاء ، المغني في الض388/ 1
 . 490/ 4( سير أعالم النبالء 206)
 . 214/  7( لسان الميزان 207)
 . 35/  8المحلى  ( 208)
 . 570/ 7، الثقات البن حبان 69/  9( الجرح والتعديل 209)
/  2، تهذيب الكمال في أسماء الرجال 128/ 2، الكامل في ضعفاء الرجال 79/ 6البن حبان ، الثقات 63راجع: الثقات للعجلي  (210)

 . 263/ 1، تهذيب التهذيب 210/ 1، ميزان االعتدال 77/  1، المغني في الضعفاء 241/ 1، الكاشف  522
  .313/  9، و340/  6( المحلى  211)
  .284/  1( المحلى  212)
  .116/  1( المحلى  213)
 ،  710/  2، الهداية واإلرشاد 232، مشاهير علماء األمصار صـ: 174/  8، الجرح والتعديل 34/ 6ى ( الطبقات الكبر 214)
  .388( خالصة تذهيب تهذيب الكمال صـ: 215)
 . 445/ 1( فتح الباري 216)
 . 493/  6( المحلى  217)
 ،  378/ 1، الهداية واإلرشاد 328/  8، والثقات البن حبان 238، والثقات للعجلي صـ: 196( المعلم بشيوخ البخاري ومسلم صـ: 218)
  .30/ 5( تهذيب التهذيب 219)
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 . 411/ 1( فتح الباري 220)
 . 303/ 7، 278/  4،  17/  4( المحلى  221)
 /  21، تهذيب الكمال 260/ 7، الثقات البن حبان 368/ 6، الجرح والتعديل 354، الثقات للعجلي صـ:  407/ 5( الطبقات الكبرى 222)
  .458/ 1( فتح الباري 223)
 . 388/ 9( تهذيب التهذيب 224)
  .325/  8المحلى   (225)
 ،  767/ 7، تاريخ اإلسالم 301/ 7، تاريخ بغداد 612/  2راجع: اإلرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي  (226)
 . 165/  2( لسان الميزان 227)
 . 678/ 3ميزان االعتدال  ( 228)
 . 388/ 9( تهذيب التهذيب 229)
( لم أقف على تجهيل ابن حزم للترمذي في المحلى. ولعل ابن كثير وهم في العزو إليه. إنما هو في كتاب: "اإليصال"، كما ذكر 230)

 الذهبي وابن حجر. 
 . 648/  14( البداية والنهاية 231)
 . 388/ 9( تهذيب التهذيب 232)
 . 181/  6( المحلى  233)
  . 246/ 2، ميزان االعتدال 208/  9، تاريخ بغداد 535/ 4راجع: الكامل   (234)
  . 67/  27التوضيح   (235)
 . 181/  6المحلى   (236)
  ،224/ 7، تهذيب التهذيب 56/ 20، الوافي بالوفيات 325/  5، سير أعالم النبالء 281/ 3( راجع: تاريخ اإلسالم 237)
  . 270/  2( المستدرك 238)
  .172( تاريخ أسماء الثقات صـ: 239)
 . 327/  1( المحلى  240)
  .123/ 24، تهذيب الكمال 611/ 2، التعديل والتجريح 153/  7، الجرح والتعديل 180/ 7( راجع: الطبقات الكبرى 241)
 208/ 7( الكامل 242)
  .118/  5( المحلى  243)
 . 403/ 1( السابق 244)
  . 183/ 11( السابق 245)
 . 568/ 7( السابق 246)
  .168/ 6( السابق 247)
  .227/ 6( السابق 248)
  .299/ 18، تهذيب الكمال 117/ 5، الثقات 346/  5، الجرح والتعديل 177/ 7( الطبقات الكبرى 249)
 . 391/ 6( تهذيب التهذيب 250)
  .568/  7( المحلى  251)
  .168/ 6( السابق 252)
  .513/ 2، تهذيب الكمال 207/ 1، ميزان االعتدال  136/  8، الثقات البن حبان 221/ 1، الثقات للعجلي  49/ 2( التاريخ الكبير 253)


