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 مقدمة
والصالة والسالم على رسول هللا سيدنا محمد   العلي الكبير ، الذي خلق كل شيء فأحسن التقدير ، ودّبر الخالئق فأكمل التدبير ،الحمد هلل ، 

ين  وعلى آله وصحبه، أما بعد... ان للحديث النبوي الشريف دور بارز في الحفاظ على الدين اإلسالمي وقد هيئه هللا أناس للدفاع عن هذا الد
(، وهناك عدد من األئمة عرف من حاله واشتهر من أمرهم، وذكر العلماء  (  ودفع الشك عن سنة نبيه ) هللا وسنة رسول هللا ) بحفظ كتاب  

ث أسالفنا أنهم ال يروي لواحد منهم إال عن ثقة، فقد كان من بين نعم هللا تعالى علينا ان كننا من طلبة العلوم السنة النبوية، وممن أحببنا ترا 
ها وغبطهم على ما نالوه من اجر ذلك وشرفه، فرغبنا ان نشاركهم في بعض أجرهم ، وان شرفنا بخدمة السنة النبوية من خالل ما  في خدمت

الن لم يتناقل بعض اهل الحديث  )ابن المواق واقواله في توثيق الرواة دراسة مقارنة( شرفوا هم به، فكان سبب اختيارنا لهذا البحث الموسوم 
 جرح والتعديل اقواله في ال

 فكان تقسمنا بحثنا إلى ثالثة مباحث وخاتمة كما يأتي: 
 المبحث األول: ذكرنا فيه سيرة ابن المواق. 

 – رحمه هللا  –المبحث الثاني: ذكرنا فيه ألفاظ ابن المواق في الجرح والتعديل 
 نماذج تطبيقية -سة مقارنة درا –المبحث الثالث: ذكرنا فيه الرواة الذين قال فيهم ابن المواق جرحا وتعديال 

 الخاتمة  
 وأخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمي والصالة والسالم علي سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .

 سرية ابن املواقاألول املبحث 
محمُد بُن أبي يحيى أبي بكر بن َخَلف بن َفَرج بن صاٍف األنصاريُّ ، أبي عبد هللا َمّراُكشيٌّ ، ُقرُطبيُّ األصل ، فقد  :  امسه ونسبه كنيته

 .  (1) اشتهر بابن ) المواق( 
ُعرف عن الحافظ أبو عبد هللا ابن المواق الهمة العالية التي جعلته ال يتوقف عند شيخ أو شيخين، وهي من المقومات للعالم    :    (2)شيوخه 

ة من  العلمية ، وفرة الشيوخ وكثرة التالميذ ، وبقدر ما عال قدرهم وذاع صيتهم بقدر ما انعكس ذلك على اآلخذ منهم، وقد كان البن المواق جلّ 
 - والده أبو بكر بن خلف األنصاري وأذكر أبرزهم :   (3) يرجع إليهم القاصي والداني و كان له إال والده ، وابن القطان لكفاه ؛ ألنهم الشيوخ إذ ل
هللا الفاسي  -رحمه  القطان  بن  الحسن  أبو  به    -،  وعرف  الزمه   ، هللا  يوسف   -رحمه  بن  محمد  بن  هللا  عبد  بن  علي  الحسن  وأبو   ،

أحمد بن  هـ( ، وأبو القاسم    637هـ( ، وأحمد بن محمد بن أبي خليل النباتي )ت    604هـ(، أبو ذر بن أبي ركب: )ت    651األنصاري)ت:
 .  (4)هـ(  634بقي بن مخلد ، وسليمان بن موسى بن سالم أبو الربيع )ت

فقد يحصل لعالم من اإلعالم أن ينشر علمه، وينتفع به فيهيأ هللا تعالى له تالميذ ينقلون ما أخذوه من شيخهم، وقد ال يمنح عالم تالميذه :  
أبو الحسن  فلم يكن له تالميذ قد نقلوا عنه سيرته، وكم من عالم أضاعه تالميذه.    آخر تالميذ يبثون علمه ، ولعل للحافظ ابن المواق منهم

ويوسف بن علي أبو الحجاج ، وعبد هللا بن محمد بن عبد هللا ، وأبو بكر بن عثمان ، ومحمد بن ،  الرعيني ، وأبو محمد بن القاسم الحرار
بن يعقوب ، وأبو عبد الرحمن بن عبد هللا بن زغبوش، وأبو جعفر بن محمد بن   عتيق بن علي ، وأبو الخطاب سهل ،  وأبو زكريا بن عبد هللا

 . (5)عبد الحميد ، وأبو الفضل الغرابيلي 
كان ِعْلُم الحافظ ابن المواق في مجاالت متعددة ، وكان ميوله لعلمي الحديث والفقه أكثر من غيرهما ، ولكن لم يكن لدي في هذا    مؤلفاته :

 لباب الكثير من الكتب التي نقلت عنه ، ألنقل صورًة واضحًة عن  ، فكانت له مؤلفات قليله ، ومنها : 
 . (6)بيان وأغفله أو أتمه وال كمله بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب ال -1
 . (7)شيوخ الدارقطني  -2
 ( 8) شرح مقدمة صحيح مسلم  -3
 .  (9)شرح الموطأ  -4
 .   (10) أن له مقاالت كثيرة في أغراض شتى حديثية وفقهية وتنبيهات مفيدة وذكر أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الملك :   -5

 . (11)وكذلك أيضًا ذكر له تعقبا على كتاب " بيان الوهم واإليهام " طائفة من العلماء 
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م من اإلخالل أو له كتاب : المآخذ الحفال السامية عن مآخذ اإلغفال في شرح ما تضمنه كتاب بيان الوهم واإليها  -ذكر ابن رشيد    -6
     . (12) اإلغفال ، وما انضاف إليه من تتميم أو إكمال 

لقد وقع خالف في سنة وفاته بين العلماء ، ومنهم اإلمام حاجي خليفة ، واإلمام عمر رضى وغيرهم ، فقد نقلوا في كتبهم أّن ابن  وفاته :  
، فكان    (   ، وعلى الصحيح الذي اتفق عليه أكثر العلماء ، أنه توفي سنة ) اثنتين وأربعين وست مائة  (13)هـ (  897المواق توفي سنة )ت:  

 .  (14)ٌث جليل ، بفقدان عالم حافٌظ من أعالم مراكش لهذا اليوم حد
 -رمحه اهلل  -ألفاظ ابن املواق يف اجلرح والتعديل  املبحث الثاني

، فوضع الجهابذة ألفاظًا وعبارات تناسب    (15) كان علم الجرح والتعديل قائمًا بين العلماء كانت الحاجة ماسة لمعرفة قبول الحديث من ضعفه 
لم    فاإلمام ابن المواق    (16) حال الراوي من حيث العدالة والضبط ؛ وذلك لدقة الموضوع ، وهذه األلفاظ كثيرة جدًا ومتنوعة المراتب والدرجات

هــ( فكان مالزمته له شديدة  628يكن له كتابٌا جامٌع لعباراته في الجرح والتعديل ، ولكن كان شديد التأثر بشيخه أبي الحسن بن القطان )ت:  
.فقد أدى ببعض العلماء بجمع هذه   (18)، إال أن بعض العلماء كانوا ينقلون عن ابن المواق في كتبهم ، ويستدلون برأيه في المسائل  (17)في

األلفاظ التي قالها العلماء وبيان شرحها وتسهيلها حتى تكون واضحة لمن يقرأها ، وسوف أسلط الضوء على بعض العلماء : منهم أبو حاتم  
لجرح والتعديل  ، وفيه ( ، وأقارن بينهم من حيث المرتبة ل852هــ( ، وابن حجر العسقالني )ت:  748هـ(، والذهبي )ت:  327الرازي) ت:  

 مطلبان :
 مطلب متهيدي

الجيم والراء والحاء : أصالن ، أحدهما : الكسب ، والثاني : شق الجلد ، فاألول قولهم: اجترح إذا عمل وكسب ، وسمي ذلك    الجرح لغة :  
، ومن التأويل أيضًا : َجَرَح    (19) اجتراحًا ؛ ألنه عمل بالجوارح ، وأما اآلخر : فقولهم : جرحه بحديدة جرحًا ، ويقال : جرح الشاهد إذا رد قوله  

 .  (20) م شاهدًا : إذا عثر منه على ما أسقط به عدالته من كذب وغيره الحاك
، وُيعرف أيضًا : ) وصف الراوي   (21) هو وصٌف متى التحق بالراوي ، والشاهد سقط االعتبار بقوله ، وبطل العمل به    الجرح اصطالحًا :  

ها(  .(22)في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تليين روايته ، أو تضعيفها،  أو ردَّ
، (24)، إذ هو خالف الظلم ، ورجٌل عدل أي : رضا ومقنع في الشهادة  (  23) هو التقويم والتسوية أي : عدله تعدياًل فاعتدل  التعديل لغةً  :  

لت الشاهد، أو الراوي : نسبته إلى العدالة ووصفته بها  . (25)وعدَّ
. وهو وصٌف متى التحق بالراوي ، أو الشاهد اعُتبر قولهما   (26) إظهار أحوال أهل العلم من كان منهم ثقة أو غير ثقة  التعديل اصطالحا :  

 . (28) .وُعرف أيضًا : ) وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته (  (27)وُأِخَذ به 
  (29) علٌم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم ، بألفاظ مخصوصة ، وعن مراتب تلك األلفاظ   تعريف علم الجرح والتعديل : 
 (30) إّن علم الجرح والتعديل من أشرف العلوم ، وأعظمها قدرًا ، إذ به يفرق بين األحاديث الصحيحة والضعيفة  اهمية علم الجرح والتعديل :  

محّدث إال وإليه يلجأ ، فالجرح والتعديل هو الميزان الذي يوزن به رجال الحديث ، ويعرف به ، فما من فقيه إال وهو محتاج إليه ، وما من  
،    (32)، حيث قال اإلمام عبدهللا بن المبارك في حق هذا العلم : ) إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل (    (31) الراوي يقبل أو يرد حديثه

أسباب إذ هو علم ال يدعيه كل إنسان ، فال بد أن تتوفر شروطٌ  في الجارح والمعدل ، فال يقبل الجرح أو التعديل إال من : عدٍل متيقظٍ ، له 
عبد هللا بن  ، فقد تصّدر جهابذة المحدثين من األئمة الحفاظ لهذا العلم الجليل ، كاإلمام  (33)تجريحه ، وال تقبل التزكية إال من عرف أسبابها  

 المبارك ، وشعبة ، وسفيان الثوري ، ويحيى بن سعيد القطان ، وابن معين ، وأحمد بن حنبل وغيرهم من الحذاق . 
 دلَّ على مشروعيته القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، واإلجماع ، وأقوال العلماء  . مشروعية علم الجرح والتعديل  : 

 . (34) َّچڈ  ڈ  ژ  ژ   چ في باب التعديل :    : القرآن أّما

 ( .35)  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  في الجرح : 
 في السنة :  

 . (36) : ) إّن عبدهللا رجل صالح (  -صلى هللا عليه وسلم   – قال رسول هللا  التعديل :
   (37): ) بئس أخو العشيرة ، أو ابن العشيرة( -صلى هللا عليه وسلم  –قال رسول هللا:  أّما الجرح
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 اإلجماع :  
ما أنه ال تقبل إال شهادة العدل , ولما ثبت ذلك وجب  قال الخطيب البغدادي : ) أجمع أهل العلم على أنه ال يقبل إال خبر العدل , ك          

الرجوع متى لم تعرف عدالة المخبر والشاهد أن يسأل عنهما ويستخبر عن أحوالهما أهل المعرفة بهما , إذ ال سبيل إلى العلم بما هما عليه إال ب
  . (38) إلى قول من كان بهما عارفا في تزكيتهما , فدل على أنه ال بد منه ( 

 وقد وردت أقواٌل عديدة ألهل العلم في مشروعيتهما ، ومنها :  
 . (39)كان اإلمام شعبة يقول : ) تعالوا حتى نغتاب في هللا عز وجل (  

 . (40)  وقال اإلمام عبد هللا بن المبارك : ) إذا لم نبيِّن كيف يعرف الحق من الباطل (
تخشى أن يكون هؤالء الذين تذكر حديثهم خصماءك عند هللا يوم القيامة ؟ فقال :    عن أبي بكر بن خالد قال : قلُت ليحيى بن سعيد : أما

 ألن يكون هؤالء خصمي أحب إلّي من أن  
 . (41)يقول ِلَم حدثت عني حديثًا ترى أّنه كذب – صلى هللا عليه وسلم   –يكون خصمي رسول هللا 

 مراتب الجرح : 
 وهي أسهل مراتب الجرح مثل : فالن لين الحديث أو فيه مقال. أواًل: ما دل على التليين ،

 ثانيًا: ما ُصرَِّح بعدم االهتمام به، مثل : فالن ال ُيحتج به، أو ضعيف. 
 ثالثًا: ما ُصرَِّح بعدم كتابة حديثه ونحوه مثل : فالن متهم بالكذب .
 م بالوضع . رابعًا: ما دل على اتهامه بالكذب مثل : فالن متهم بالكذب، أو مته

اع، أو دجال.   خامسًا: ما دل على وصفه بالكذب أو نحوه، مثل: فالن كذاب، أو وضَّ
 سادسًا: ما دل على المبالغة بالكذب ونحوه مثل: إليه المنتهى في الكذب، أو أكذب الناس. 

أما أهل المرتبتين األولى والثانية فال ُيحتج بحديثهم إنما ُيكتب لالعتبار، وأهل المرتبة الثانية دون المرتبة األولى ، أما أهل    حكم المراتب :
 .    (42) المراتب األربعة األخيرة فال ُيحتج بحديثهم ، وال ُيكتب وال ُيعتبر به ، وال يصلح ألن يتقوى أو يقوي غيره 

 مراتب التعديل :
: ما دل على المبالغة في التوثيق ، أو ما كان على وزن " أفعل" وهي أرفع المراتب مثل: فالن إليه المنتهى في التثبت، أو ال أعرف له  أوالً 

 نظيرًا في الدنيا .
 ثانيًا: ما تأكد بصفة أو صفتين من صفات التوثيق مثل : ثقة ثقة ، وثقة ثبت  .

 مثل : ثقة ، أو حجة ، أو ضابط . ثالثًا: ما دل على التوثيق من غير تأكيد
 رابعًا: ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط مثل: صدوق ، أو ال بأس به . 

 خامسًا: ثم ما ليس فيه داللة على التوثيق أو التجريح مثل: فالن شيخ أو روى عنه الناس. 
 ُيكتب حديثه  .سادسًا: ثم ما أشعر بالقرب من التجريح مثل: فالن صالح الحديث، أو 

ب  أما المراتب الثالثة األولى فيحتج بأهلها وإن كان بعضهم أقوى من بعض، أما المرتبتان الرابعة والخامسة ؛ فال يحتج بأهلها ولكن ُيكت
 . (43) حديثهم، والمرتبة السادسة ال ُيحتج بحديثهم إنما ُيكتب لالعتبار 

 ألفاظ ابن املواق يف التعديل املطلب األول
 وثق : َوِثْقُت بفالن : أي أثق به ِثقًة ، فهو َمْوُثوٌق به: لقد جاءت هذه العبارة في كتب اللغة من جذرها الثالثي فهي من :  (44) ِثَقٌة (  ) -1
، إال أن أئمة الحديث قد وضعوا لهذه اللفظة منزلة خاصة بهم ، وتختلف من عالم إلى آخر ، فإن اإلمام ابن المواق اتبع منهج األئمة    (45)

ن  السابقين له ، فلم يكن له كتاب يجمع فيه عبارات الجرح والتعديل ؛ ألن هذه األلفاظ كانت في زمنهم واضحة ال تحتاج إلى بيان ، فيعرفو 
، واإلمام الذهبي وضعها في   (47)، أّما ابن أبي حاتم ، فقد جعل الثقة في المرتبة األولى    (46) اجتمعت فيه العدالة والضبط كان ثقة    أن من

 . (50) ، فقد جعلها في المرتبة الثالثة  (49)، وأما ابن حجر فكان له ترتيب أدق وأشمل من الذهبي أيضًا  (48)المرتبة الثانية 
: استعمل هذه الرتبة ابن المواق ، وقد أخذها من العلماء الذين سبقوه في هذا العلم الجليل ، فنجد أغلب العلماء   (51)) َصُدوٌق ِثَقة (    -2

 المتقدمين من علماء الحديث لم يكونو يفرقون بين )الثقة ، والصدوق( ، فابن المبارك عندما تحدث عن جرير عن منصور عن إبراهيم : حدثني
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باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في  وهؤالء كلهم ثقات مشهورين ، وأورد اإلمام البخاري في صحيحه    ،  (52)الصدوق عن الصدوق  
وقد يستعملها بعض العلماء لمن ،    ، وهذا يؤكد أن البخاري لم يكن من منهجه التفريق بين ) الثقة ، والصدوق (  (53) األذان والصالة والصوم

، وقد    (54)  - سبحانه وتعالى  –كانت مرتبة الضبط عنده أعلى من الثقة فقد يقع في الخطأ أحيانًا ؛ ألنه ال يسلم منه أحد إال من عصمه هللا  
، بينما نجد أن ابن حجر قد خالف  (  56)، إال إن الذهبي قد جعلها في المرتبة الرابعة    (55)حاتم في المنزلة الثانية  وضع هذه العبارة ابن أبي  

، ومن المعروف أن لكل إمام منهجه وعبارته التي يستعملها في الحكم على    (57)الذهبي وابن أبي حاتم في الترتيب فوضعها في المرتبة الرابعة  
 الراوي ، وهذا التباين بين األئمة في مراتب الرواة .  

: تستخدم هذه المرتبة في التعديل لمن كان في نفسه عدٌل ضابٌط مشتهرًا في ثقته ، فهي أعلى من الثقة من حيث  (  58)) معروف ثقة (    -3
أبا بكر ، وتبعه في ذلك ابن حجر العسقالني: عندما عّدل (59) هــ ( : على عكرمة بن خالد المخزومي  748طلقها الذهبي ) ت: الشهرة كما أ

، وكذلك ابن حجر في    (61)هـ( استخدمها في الحكم على الرواة ، وكانت المرتبة ) الثانية (748فالذهبي )ت:    ،  (60)بن عمر بن عبد الرحمن
 .       (62)مراتب التعديل جعلها ) الثانية ( 

فقد عبر ابن المواق بهذه العبارة عمن كانت له إمكانية عالية من حيث الضبط والتثبت في رواية الحديث ، فال يحصل  :    (63) ) ثقة ثبت (    -4
، فنجد العلماء من أئمة الجرح    (64)فهي في أعلى مراتب التعديل    –عز وجل    – له الخطأ إال نادرًا ، ومن يسلم من الخطأ ؛ ألن الكمال هلل  

 (65) )ثقة ثبت(  إسماعيل بن إبراهيم الهروي هـ ( على  230المواق يستخدمون هذه العبارة ، ولذا فقد أطلق ابن سعد )ت:    والتعديل ممن سبقوا ابن
، إذ جعل ابن أبي حاتم مرتبتها األولى، ووضعها (66)هــ( قد جعلها من أعلى مراتب التعديل والتوثيق  806، وكذلك زين الدين العراق  )ت:  

 (68)، وابن حجر جعلها في المنزلة الثالثة(67)المرتبة الرابعةالذهبي في  
فهي عبارة تقتضي لصاحبها اكثر من صفة من صفات التعديل ، فلقد استخدمها العلماء لمن له عدالة  :    (69)) أحد الحفاظ الثقات (    -5

، فنجد ابن عبد البر    (70) وضبط لحديثه شديد الحفظ فهي أعلى مرتبًة من الثقة ، وكما يقع منه الوهم أحيانًا ، وال يضّره إال إذا كثر ذلك منه  
ضمن مراتب التعديل في    محمد بن المنهال،وذكرها أبو محمد ابن أبي حاتم في حق    (71)   سى بن يونسعيأستعمل هذه الرتبة عندما قالها ل 

  (73)، والذهبي جعلها المرتبة الرابعة(72)المرتبة األولى
، فهي مرادفة للفظة  (75)تطلق هذه العبارة عند أئمة التعديل لمن كانت لديه إمكانية بالعدالة ، والضبط ، واالتقان    :  (74) ) أحد الثقات (    -6

، وابن عبد البر عندما وثق سعيد بن يسار ، فإنه عبر عنه    (76)) الثقة ( ، فنجد كثيرًا من األئمة الذين سبقوا ابن المواق يستعملونها كالعجلي  
، وقد خالف    (77) المواق مما يدل على أن ابن المواق كان يأخذ ممن سبقه في هذا العلم ، وكذلك فإن ابن أبي حاتم جعلها األولى    موافقًا البن

 الذهبي ابن أبي حاتم  فوضعها في المرتبة 
 .   (79) ، وابن حجر قد جعلها في المرتبة الخامسة  (78) السادسة 

 التجريحألفاظ ابن املواق يف  املطلب الثاني
ضعف:  من المعروف أن لكل لفظة ال بد من الرجوع إلى اصلها في لغة العرب فلفظة ) ضعيف ( هي من الفعل الثالثي    ) َضِعيٌف ( :  -1 

ْعُف في الجسد   ْعُف في العقل والرأي ، والضُّ ، فأهل الحديث لهم مصطلح خاص لهذه الرتبة ، فيطلقونها   (80)َضُعَف يضُعُف َضْعفًا : أي : الضَّ
الحديث فمنهم من يضعف  إمكانيته في أخذ  العدالة والضبط ، ودرجة الضعف تتفاوت من راٍو آلخر بحسب  فقد شرط  الذي  الراوي  على 

نه يرسل الحديث ، ولم يكن له  بالتحديث من حفظه ، فيغلب عليه الوهم والخطأ في رواية الحديث ، وبعض أئمة الحديث من يضعف ؛ أل
. فابن المواق مصطلحاته مقاربة للعلماء المتأخرين ، إذ هو واحٌد منهم  (81)سماع من المرسل إليه ، وأسباب الضعف كثيرة ال يمكن حصرها 

.   فمن كان ضعفه يسير    (82)  ، فلما ضّعفوا ) عنبسة (؛ ألنه كان ينفرد في رواية الحديث ويخالف الثقات ، ولم يتابعه أحد في نفس الحديث
، وقد أدى ببعض العلماء لجعل هذه اللفظة مراتبًا فأبن أبي حاتم وضعها في (84) ، والضعف الشديد ال ينفعه الكثرة  (83) يتقوى بكثرة الطرق 

 (. 87)ة الثامنة، ولكن ابن حجر جعلها في المرتب (86) ، بينما الذهبي قد استخدمها في المرتبة الرابعة (85) المرتبة الثالثة 
الشديد ؛ ألنه له وهٌم كثير في روايته ، أو تحمله : فقد أطلق ابن المواق والعلماء هذه العبارة لمن كان لديه ضعٌف  (88) (  َضِعيٌف جداً )  -2

فكل راٍو ملتصق بهذا المرتبة ال يحتج به،  ؛  (89) للحديث ، أو يقبل التلقين يدخل في حديثه ما ليس منه ، وغيرها من أسباب الضعف الشديد 
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، إال  (91) فقد أستخدمها أبو محمد بن أبي حاتم في التكلم على الرواة ، وضمنها المرتبة الرابعة في الجرح ،  (90)وال يستشهد به، وال يعتبر به 
 .   (93) ، فهي المرتبة الثامنة عند ابن حجر ضمن مراتب الجرح(92)أن الذهبي خالفه في هذه المرتبة ، فجعلها المنزلة الرابعة 

، فيطلق ابن المواق والعلماء   (95) تعّد هذه المرتبة عند أئمة الجرح من أدنى الضعف في الراوي  :    (94) ) َمْعُروٌف َمشهوٌر بالضعفاء (    -3
إلمام  هذه اللفظة لمن يروي أحاديث باطلة ، فأختار هذه العبارة ابن المواق لورعه وتقواه ، ولم يقل عنه كذابًا أو وضاعًا ، يفعل كما كان ا

على الرجال إذا كان الراوي ضعيفًا مثاًل : اسماعيل بن عبد الرحمن : ) فيه نظر ( ، فذكر العراقي )    هـ ( ينتقي ألفاظه256البخاري ) ت:  
 . (96)هــ ( أن مراد البخاري بهذه العبارة تشعر بالضعف 806ت : 

فهو نعت لألمر الشديد أي : نقيض المعرفة ،    جاءت عبارة ) منكر ( من : نُكَر َنكارًة ، ورجل ُمْنكرٌ   :  (97) ) ُمْنَكُر الحديث ضعيف (    -4
، وهي من أشد عبارات الجرح ،    (99) ، ومن حيث استعمال لفظة ) الُمنَكر ( عند أئمة الجرح والتعديل أن الراوي الضعيف يخالف الثقة    (98)

، وتأكيدًا لذلك فقد قال البخاري : ) كل من قلت فيه منكر الحديث ال تحل الرواية عنه ( (  100) فمن ألتصق بها يترك حديثه ، وال يحتج به  
.   كما أن أبي محمد الرازي عندما جّرح الرواة جعل هذه العبارة في    ( 102) ، ولكن في بعض األحيان يطلقها على الحديث ، وليس للراوي   (101)

 .(105)، إذ خالفهم ابن حجر فجعلها العاشرة من مراتب الجرح (104) لمرتبة الرابعة ، وكذلك الذهبي وضعها في ا (103)المرتبة الرابعة 
،   ( 107) جاءت عبارة ) متروك ( من الفعل الثالثي : ترك : تركت الشيء تركا: خليته ، وهو الشيء المتروك :  (106)  ) َمْتُروِك الحديث ( -5

، فابن المواق عّبر عن هذه المرتبة ؛ بسبب الكذب ووالوضع    (108) وهي تطلق عند أئمة الحديث على الراوي الوضاع أو الكذاب أو غير ذلك
في الحديث ، فهو غير متصف بالعدالة والضبط ، وُتعّد من أدنى مراتب الجرح عند المحدثين ومنهم ابن أبي حاتم حيث جعلها في المرتبة 

 . (111)رة ، وابن حجر العاش(110) ، والذهبي جعلها في المرتبة الثالثة من الجرح  (109)الرابعة 
تعّد هذه العبارة من أشد ألفاظ الجرح عند اإلمام ابن المواق ومن تبعه من العلماء في ذلك  :    (112) ) متفق على ضعفه ، ونكارة حديثه (   -6

ذا  فيطلقونها على الراوي إذا  كان يروي أحاديث مكذوبة ، فيدس بالدين ما ليس منه ، أو يروي أحاديث ضعيفة جدًا يخالف الثقات ، وبفعله ه
.  فقد استعمل هذه العبارة كثير من العلماء منهم : أبو الحسن ابن القطان (113)ف والنكارة أستحق ترك حديثه ، وال يحتج به ، فوصفه بالضع

، وابن حجر في المرتبة   (116) ، والذهبي وضعها في المرتبة الرابعة    (115)هــ ( في ألفاظ الجرح  327، وابن أبي حاتم ) ت:    (114) هـ(628)ت:  
 .  (117) العاشرة 

وصف ابن المواق هذه المرتبة بوصفين : أحدهما متروك ، واآلخر : الوضع ، وهما أدنى مراتب  :    (118)الحديث بالوضع (    ) متروك  -7
 هـ ( وضعها الرابعة آخر  327، ولكنهم يتفاوتون من حيث المرتبة ، فعند ابن أبي حاتم) ت:  (119)الجرح بال خالف بين أهل الحديث 

هـ ( وافق ابن أبي  852وابن حجر ) ت :    (121) هـ ( جعلها في المرتبة ) األولى ( أدنى مراتب الجرح  748، والذهبي ) ت:    (120)المراتب  
.  ولذا فقد نوعت باالختيار لفظة الجرح والتعديل ، ولم أكررها حتى ال يطول (122)حاتم بالترتيب فجعلها آخر مراتب الجرح ) الثانية عشرة(

 المقام، وأسال هللا أن يعفوا ما كان من الخطأ والسهو إنه على كل شيء قدير .     
جعل الحافظ ابن المواق هذه الصفة من صفات الجرح للراوي الذي لم يروي عنه إال راٍو واحد إذ وصف ) شقيق   لقد:  (123)) مجهول (  -8

وي إال أبو الليث ( فلم يروي عنه غير همام  ، وهي إما أن يكون الراوي غير معروف بين الرواة ، فلم يرِو عنه إال القليل من األحاديث فلم ير 
 ، وكذلك جعلها اإلمام الذهبي في المرتبة الخامسة  (124) ولذلك نجد أن اإلمام ابن أبي حاتم قد جعل هذه من المرتبة الثالثة    حديث أو حديثين ، 

 . (126)وجعلها اإلمام ابن حجر بالمرتبة التاسعة ،  (125)
 -دراسة مقارنة -الرواة الذين قال فيهم ابن املواق جرحا وتعديال  املبحث الثالث

 مناذج تطبيقية
هـ ( روى عن : إسحاق بن راهويه ، وسعيد بن 258هــ ، وقيل :  255) ت:  , أبو عبدهللا النيسابوري    محمد بن يحيى بن عبدهللا الذهلي

 .  (127)د بن إسحاق بن خزيمة ، وأبو حاتم الرازي وغيرهم منصور ، وأبي عاصم النبيل وغيرهم ، وروى عنه : البخاري ، ومحم
 . (128)قال اإلمام أبو عبداهلل بن املواق : حممد بن حييى الذهلي ) ثقة ثبت ( 

 أقوال العلماء ومناقشتها : 
قال االمام محمد بن سهل بن عسكر : كنا عند أحمد بن حنبل ، فدخل محمد بن يحيى فقام إليه اإلمام أحمد وتعجب  أقوال املعدلني : 

 . (129) منه الناس ، ثم قال لبنيه وأصحابه : ) اذهبوا إلى أبي عبدهللا ،  واكتبوا عنه ( 
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 . (130)) هو إمام من أئمة المسلمين (  قال عنه اإلمام أبو زرعة الرازي :
 . (131)قال اإلمام البغدادي عنه : ) أحد األئمة العارفين ، والحفاظ المتقنين ، والثقات المأمونين (

 .  (132) قال اإلمام ابن عساكر عنه : ) شيخ نيسابور ( 
 . (133)وقال اإلمام النسائي عنه : ) ثقة مأمون ( 

 . (134) وقال عنه اإلمام الذهبي : ) كان أمير المؤمنين في الحديث ( 
 . (135) وقال اإلمام ابن حجر العسقالني عنه : ) ثقة حافظ جليل ( 

من خالل البحث والتتبع في أقوال العلماء لم يتبين لي أّن أحدًا من األئمة قد جرحه ، أو ضعفه، وهذا مما يدل على ضبطه  أقوال المجرحين :  
 تقانه ، وهللا أعلم   وا

 :   اخلالصة
فقد اتضح ثقته وعدالته من خالل أقوال أئمة التعديل ، ولم يجرحه أحٌد منهم ، فقد  مما تقدم من تعديل ابن المواق والعلماء لمحمد بن يحيى ،

 وثقه محمد بن سهل ، وأحمد بن حنبل ، وأبو زرعة وغيرهم ، فقد جمع بين صفتين : التوثيق والتثبت في روايته للحديث ، وهما من أعلى  
و أو الخطأ إال نادرًا  .ومما تقدم من قول ابن المواق وأقول العلماء تبّين أّن محمد بن مراتب التعديل التي ال ينالها أي راٍو ، فال يقع منه السه

 يحيى حافظ ثقة ثبت، وهللا أعلم.   
هـ(  129, مولى بني أمية وهو خالد بن محمد بن سلمة ) ت : خالد بن أبي يزيد بن سماك , وقيل : خالد بن يزيد , أبو عبدالرحيم الحراني 

 , وعبدالوهاب بن بخت وأكثر عن زيد بن أبي سلمة وآخرين , وروى عنه : ابن أخته محمد بن سلمة ، ووكيع  روى عن : مكحول
 . (136) وحجاج األعور وآخرون 

 . (137)قال اإلمام أبو عبداهلل بن املواق : خالد بن أبي زيد ) ثقة ( 
 أقوال العلماء ومناقشتها : 

 أقوال املعدلني : 
 .  (138)سئل اإلمام يحيى بن معين عن أبي عبد الرحيم فقال : ) ثقة ( 

 . (139)قال اإلمام أحمد بن حنبل : ) ال بأس به ( 
 . (140)قال اإلمام البغوي عنه : ) ثقة (  

 . (141) عن عبدالرحمن بن أبي حاتم قال : سألت أبي عنه فقال : ) ال بأس به ( 
 .  (142)قال اإلمام أحمد بن حبان : خالد بن يزيد ) حسن الحديث مستقيمًا ( 

 ( 143) قال اإلمام ابن عدي : خالد بن أبي زيد ) ثقة ( 
 . (144)قال اإلمام الدارقطني عنه : ) ثقة ثبت ( 

 . (145) قال اإلمام ابن عساكر عنه : ) ثقة ( 
 . (146) قال اإلمام ابن حجر العسقالني عنه : ) ثقة ( 

 أقوال اجملرحني : 
 بعد البحث واالطالع في أقوال العلماء لم يتبين لي أنَّ أحدًا من العلماء جرحه ، أو تكلم عنه بضعف  .          

 اخلالصة : 
مما سبق من أقوال األئمة في الراوي خالد بن أبي زيد في بيان حاله من حيث التعديل أو التجريح ، فقد أتضح أنه من الثقات الذين          

يحتج بحديثهم ؛ لتزكيته من العلماء ، ولم يوجد من جرحه منهم ، فهم متفقون على عدالته وضبطه ، ومن األئمة من جعله في أعلى مراتب 
، فلم يخالف ابن المواق أحدًا من العلماء من حيث توثيقه ، وهذا مما يدل على جاللته وقدرته في    -رحمه هللا    -ديل كاإلمام الدارقطنيالتع

ه  أو ضبطهذا العلم الجليل ، وهللا أعلم.  لقد تبّين من قول ابن المواق والعلماء في خالد بن أبي زيد أّنه ثقة ؛ لعدم وجود خلل في عدالته ،  
 مما يدل على االحتجاج بحديثه 

هــ ( روى عن : عطاء ، وقتادة ، واألعمش 160ولد بالبصرة وسكن بالري ) ت:    عيسى بن عبد هللا بن ماهان التميمي ، أبو جعفر الرازي ، 
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 .      (147)وآخرين ، وروى عنه : شعبة ، ويونس بن بكير ، وجرير وآخرون 
 ( .148قال احلافظ ابن املواق عنه : ) خمتلف فيه ( )

 أقوال العلماء ومناقشتها : 
 أقوال املعدلني : 

 . (149)وقال اإلمام ابن سعد : ) ثقة ( 
 . (150) ) ثقة ( ، وقال أبو حاتم الرازي : ) ثقة صدوق ، صالح الحديث(  قال الحافظ ابن معين :

 ( 151) وقال اإلمام ابن حنبل : ) صالح الحديث ( 
 . (152) قال اإلمام ابن عدي : ) أحاديثه عامتها مستقيمة ، وأرجو أنه ال بأس به ( 

 .  (153)) ثقة ، وثقه ابن المديني ، وهو مختلط فيما روى عن المغيرة، وقال الساجي : صدوق ليس بمتقن (  قال اإلمام الخطيب البغدادي :
 . (154) وقال اإلمام ابن عبد البر : ) هو عندهم ثقة ( 

 .  (155)قال اإلمام الذهبي : ) صالح الحديث ( 
 . (156) وقال الحافظ ابن حجر عنه : ) صدوق سيء الحفظ ( 

 حني : أقوال اجملر
 .  (157)قال اإلمام العجلي : ) ضعيف الحديث ( 

 . (158)قال اإلمام النسائي : ) ليس بالقوي ( 
  (159) وقال اإلمام عمرو الفالس : ) فيه ضعف ، وهو من أهل الصدق سيء الحفظ ( 

 . (160)قال اإلمام عبد الرحمن بن الخراش : ) سيء الحفظ ، صدوق (  
كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير ال يعجبني االحتجاج بخبره إال فيما وافق الثقات وال يجوز االعتبار   قال اإلمام ابن حبان عنه : )

 . (161)بروايته إال فيما لم يخالف األثبات ( 
 اخلالصة :  

ختلف من خالل ما تقدم من قول الحافظ ابن المواق وأقوال العلماء عن حال عيسى بن عبدهللا تبين أنه من الرواة الذين وصفهم ابن المواق بالم
فيهم ، فبعض العلماء قد عدله منهم : ابن سعد ، وابن معين ، وابن حنبل وغيرهم ، وبعضهم قد ضعفه منهم : العجلي ، والفالس ، وابن  

 اش وغيرهم ، وقد بّين ابن حبان علة ضعفه إذ كان ينفرد باالحاديث التي أنكرها العلماء ، فيرويها مما أدى بالعلماء إلى تضعيفه ، وال الخر 
،    يؤخذ حديثه إال ما وافق فيه الرواة األثبات .ومن خالل ما تقدم من قول ابن المواق وأقوال العلماء في عيسى بن عبدهللا تبين أنه صدوق 

 ما يخطأ ، وهللا أعلم  .  رب
, روى عن : إسماعيل بن عبيد هللا بن أبي المهاجر، (162)هـ (152) ت:  ، أبو هشام ، ويقال : أبو هاشم الموصلي  المغيرة بن زياد البجلي  -

الموصلي، وأسباط بن محمد القرشي،  وروى عنه: إبراهيم بن موسى الزيات  ,    وعبادة ابن نسي الكندي ، وأبي عمر عبد هللا بن كيسان وآخرين
 . (163)وإسحاق بن سليمان الرازي وآخرون 

 . (164)قال الحافظ ابن المواق عنه : ) يحتج بحديثه ( 
 أقوال العلماء ومناقشتها :  

 أقوال املعدلني : 
 .(165)) ليس به بأس، له حديث واحد منكر، وقال مرة: ثقة ( قال اإلمام يحيى بن معين :

 . (166) قال الحافظ أحمد بن حنبل : ) ثقة (
 . ( 167)قال اإلمام محمد بن إسماعيل البخاري : ) قال: وكيع وكان ثقة ، وقال غيره: في حديثه اضطراب (

 .( 168) قال اإلمام يحيى بن سعيد القطان : )أنكر حديثا له(
 . (169)  قال اإلمام يعقوب بن سفيان الفسوي : ) ثقة (

 . (170) قال اإلمام العجلي : )ثقة( 
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 .(171)قال اإلمام أبو حاتم الرازي : ) شيخ ، ومرة : صالح ، صدوق ، ليس بذاك القوي (
 .(172)قال اإلمام أبو أحمد الحاكم : ) ليس بالمتين (

 ) عامة ما يرويه مستقيم إال أنه يقع في حديثه كما   قال اإلمام ابن عدي :
       .(173)يقع في حديث من ليس به بأس من الغلط، وهو ال بأس به عندي (

قال اإلمام ابن حبان : ) ممن ينفرد عن الثقات بما ال يشبه حديث االثبات فوجب مجانبة ما انفرد من الرويات وترك االحتجاج بما خالف  
 . (174)ار بما وافق الثقات في الرويات(األثبات واالعتب

 .(175)قال اإلمام ابن شاهين : ) والقول يرجع فيه إلى قول أحمد بن حنبل(
 .(176)قال اإلمام أبو دواد السجستاني : صالح، ومرة: ) صالح الحديث (

 .  (177) وقال اإلمام البرقاني عنه: ) يعتبر به ( 
 .  (178) تبر به(قال اإلمام الدارقطني : ) ليس بالقوي ، يع

 . (179) قال اإلمام الذهبي : ) صالح الحديث مشهور (
  .(180)قال اإلمام محمد بن عمار الموصلي : )ثقة(

 (181) قال اإلمام ابن حجر العسقالني : )صدوق له أوهام(
 أقوال اجملرحني : 

) مضطرب الحديث ، منكر الحديث ، أحاديثه مناكير ، ومرة: ضعيف الحديث ، كل حديث رفعه فهو منكر ،   قال اإلمام أحمد بن حنبل :
 . (182) ومرة: لين أمره (

 .(183)قال اإلمام أبو عيسى الترمذي : ) تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه(
 .(184)قال اإلمام أحمد بن شعيب النسائي : ) ليس به بأس، ومرة : ليس بالقوي (

) صاحب مناكير، لم يختلفوا في تركه قال المزي: في هذا القول نظر فإن جماعة من أهل العلم    قال اإلمام أبو عبد هللا الحاكم النيسابوري :
 .  (185) قد وثقوه وال نعلم أحدا منهم قال إنه متروك الحديث ولعله اشتبه عليه بغيره (

 . (186) وقال اإلمام ابن حزم: قال فيه أحمد: )هو ضعيف كل حديث أسنده فهو منكر(
 .(187)بكر البيهقي : ) ليس بالقوي (قال اإلمام أبو 

 .(188)وقال اإلمام ابن القشيري ) ضعيف الحديث حدث بأحاديث مناكير(
 اخلالصة : 

ايته  يتضح من قول ابن المواق وأقوال العلماء عن المغيرة بن زياد أنه من الذين يحتج بحديثهم إال أنه يحدث له بعض األوهام واألخطاء في رو 
 ة ذللحديث ، ويعّد قول ابن المواق قد موافقًا ألغلب العلماء ، وبعضهم قد خالفه ، إال أنهم متفقون على أنه يؤخذ حديثه ، فقد وثقه جهاب

  أعلم العلماء منهم : وكيع بن الجراح ، وابن معين ، والعجلي وغيرهم ، والذين ضعفوه منهم : ابن حنبل ، وابن حزم ، والقشيري وغيرهم ، وهللا
 والعلماء في حال المغيرة بن شعبة تبّين أنه صدوق له أوهام ، وهللا أعلم  .   من خالل ما سبق من قول ابن المواق ،

روى عن: إسحاق بن عبد هللا بن أبي فروة المدني ، ،    (189)هــ (182ت:  إسماعيل بن عياش بن سليم  العنسي، أبو عتبة الحمصي  ) 
عنه: إبراهيم بن شماس السمرقندي ، وإبراهيم بن العالء الزبيدي، واخرون, روى  ,  وأسيد بن عبد الرحمن الخثعمي ، وبحير بن سعد الكالعي

 .  (190) واألبيض بن األغر بن الصباح المنقري وهو أكبر منه واخرون 
 .  (191)قال اإلمام ابن المواق عنه : ) ضعيف في غير الشاميين ( 

 اقوال العلماء ومناقشتها :
 أقوال املعدلني :

والمكيين قال اإلمام يعقوب بن سفيان : ) ثقة عدل ، أعلم الناس بحديث الشام، وال يدفعه دافع، وأكثر ما تكلموا قالوا: يغرب عن ثقات المدنيين  
)(192) . 

 .( 193)) إذا اجتمع إسماعيل بن عياش وبقية في حديث، فبقية أحب إلي ( قال اإلمام عبد هللا بن المبارك المروزي :
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  . (194) قال اإلمام يحيى بن معين : ) ثقة إذا حدث عن ثقة (
 . ( 195) قال اإلمام علي بن المديني : ) كان يوثق فيما روى عن أصحابه أهل الشام ، فأما ما روى عن غير أهل الشام ففيه ضعف(

, وقال    (196) حنبل : ) في روايته عن أهل العراق وأهل الحجاز بعض الشيء وروايته عن أهل الشام كأنه أثبت وأصح (قال اإلمام أحمد بن  
 أيضًا : ) نظرت في كتابه عن يحيى بن سعيد 

 .   (197)وفى المصنف أحاديثًا مضطربة ، وسئل عنه فقال: بقية أحب إلي منه ، ومرة : يروى عن كل ضرب ( أحاديثًا صحاحا ،
 . ( 198)قال اإلمام عمرو بن علي الفالس : ) إذا حدث عن أهل بالده فصحيح ، وإذا حدث عن أهل المدينة ، فليس بشيء(

 . (199) بلده فصحيح، وإذا حدث عن غير أهل بلده ففيه نظر (قال اإلمام محمد بن إسماعيل البخاري : ) إذا حدث عن أهل 
 . (200)قال اإلمام أحمد بن شعيب النسائي : ) صالح في حديث أهل الشام (

، ومرة قال : ) مستقيم وانما يخلط ويغلط في  (201) قال الشيخ أبو أحمد بن عدي : ) ممن يكتب حديثه ويحتج به في حديث الشاميون خاصة(
 . (202) العراق والحجاز(حديث 

 . (203)قال اإلمام أبو بشر الدوالبي: ) ما روى عن الشاميين فهو أصح ( 
 .(  204)قال اإلمام الحاكم النيسابوري : ) أحد أئمة أهل الشام ، وقد نسب إلى سوء الحفظ(

 . (205)ثقة (قال اإلمام أبو مسهر الغساني : ) كان يأخذ عن غير ثقة، فإذا أخذت حديثه عن الثقات، فهو 
قال اإلمام ابن حبان : ) كان من الحفاظ المتقنين في حديثهم ، فلما كبر تغير حفظه، فما حفظ في صباه وحداثته أتى به على جهته، وما  

 حفظ على الكبر من حديث 
 .(206)الغرباء خلط فيه (

 (207)ين(قال اإلمام أبو زرعة الرازي : ) صدوق إال أنه غلط في حديث الحجازيين والعراقي
 .  (209)ومره قال: ) الحافظ , احد االعالم( (208)قال اإلمام الذهبي : ) هو في الشاميين غاية وخلط عن المدنيين (

فيما روى عن الشاميين خاصة ، وفي روايته عن أهل العراق   قال اإلمام يعقوب بن شيبة السدوسي :) ثقة عند يحيى بن معين وأصحابنا ، 
 .(210)وأهل المدينة اضطراب كثير، وكان عالما بناحيته(

 . (211)التحرير:) صدوٌق في رواته من أهل بلده ُمَخلِّط في غيِرهم( قال مصنفو
 . (212)في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم( قال الحافظ ابن حجر العسقالني: ) صدوق 

 أقوال اجملرحني : 
 . (213)قال اإلمام أبو إسحاق الفزاري: ) ال تكتب عنه ما روى عن المعروفين وال عن غيرهم (

 . (214) قال اإلمام وكيع بن الجراح : ) يخلط في أخذه (
قال اإلمام أبو إسحاق الفزاري: ) ذاك رجل ال يدرى ما يخرج من رأسه، ومرة: تركه، ومرة: ال تكتبوا عن إسماعيل بن عياش عمن من يعرف  

 .( 215)وال عمن من ال يعرف ، إذا حدث من غير أهل الشام اضطرب وأخطأ ، ومرة : إذا حدثك عمن يعرف فاكتب عنه (
 .(216)تغير حفظه ، وكثر الخطأ في حديثه ، وهو ال يعلم (قال اإلمام الجوزي: ) لما كبر 

 .( 217)قال اإلمام أبو بكر البيهقي : ) ال يحتج به خاصة إذا روى عن أهل الحجاز ، وقال مرة : ليس بالقوي (
 . (218) قال اإلمام أبو جعفر العقيلي : ) إذا حدث عن غير أهل الشام اضطرب وأخطأ (

 .( 219) ي : ) لين يكتب حديثه ، ال أعلم أحدا كف عنه إال أبو إسحاق الفزاري(قال الحافظ أبو حاتم الراز 
 .  ( 220)قال اإلمام النسائي: ) ضعيف (

  (221)الدمشقي : ) إسماعيل بن عياش في الشاميين غاية، وخلط عن المدنيين (  قال اإلمام دحيم
  ( 222)) كان من أروى الناس عن الكذابين، وهو في حديث الثقات من الشاميين أحمد منه في حديث غيرهم(  قال اإلمام الحكم بن نافع البهراني :

 .(223)قال الحافظ الدارقطني : ) مضطرب الحديث، ومرة قال عنه: ضعيف، ومرة قال: متروك (
 .   (224)علي بن حجر : ) حجة لوال كثرة وهمه (قال اإلمام 

 اخلالصة :  
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من خالل ما سبق من قول ابن المواق وأقوال العلماء في حال إسماعيل بن عياش تبين أنه ثقة في حديثه عن الشاميين ، وضعيف عن غيرهم 
أكثر    ، فقد وافق قول الحافظ ابن المواق أكثر العلماء في الحكم عليه ، وهذا مما يدل على تطلعه الواسع في هذا العلم الجليل ، وقد اتضح أن

اتضح مما سبق من قول ابن المواق وأقوال العلماء في إسماعيل بن عياش تبين أنه ثقة عن    ئمة قد عدله في حديثه عن الشاميين .  األ
 الشاميين وضعيف عن غيرهم ، وهللا أعلم  .  

هــ ( , روى عن :  178, والد اإلمام علي بن المديني سكن البصرة ) ت :عبد هللا بن جعفر بن نجيج السعدي موالهم , أبو جعفر المديني  
جعفر بن محمد الصادق ، ومالك بن أنس ، ونافع ابن مالك األصبحي وآخرين , وروى عنه : بهز بن أسد ، وإسماعيل بن جعفر بن أبي  

د هللا بن جعفر لم يكن مديني , ولكن تحولوا فنسبوا اليها , وأورد اإلمام أحمد ابن حنبل أن عب  (225) كثير ، وابنه علي بن المديني وآخرون  
(226) . 

 . (227)قول اإلمام ابن المواق فيه : ) ضعيف ال عبرة بقوله ( 
 أقوال العلماء ومناقشتها :  

 بحثت عن حال عبدهللا بن جعفر ، ولم أرى من عّدله من العلماء ، وهللا أعلم .  لقدأقوال المعّدلين :
 أقوال المجّرحين : 

 . (228)ذكره اإلمام البخاري في الضعفاء 
 . (229)قال اإلمام أبو إسحاق الجوزجاني )واهي الحديث كان فيما يقولون مائاًل عن الطريق(

 .  (230)) متروك الحديث (  قال اإلمام النسائي :
وعن عبد الرحمن أنه سأل أباه عن عبد هللا بن جعفر فقال:) منكر الحديث جدًا ، ضعيف الحديث ، ويحدث عن الثقات بالمناكير ، يكتب 

 .     (231)حديثه وال يحتج به (
يري ، فقالوا بل نسألك أنت يا إمام : فقال : ) هذا هو  وذكر اإلمام ابن حبان أنه قد سئل اإلمام علي بن المديني عن أباه : فأجاب : أسألوا غ

  (232)الدين أبي ضعيف ( 
 .  (233)قال اإلمام ابن عدي الجرجاني : ) عامة حديثه عمن يروي عنهم ال يتابعه أحد عليه ، وهو مع ضعيفه يكتب حديثه ( 

 .  (234)) في حديثه بعض المناكير (  قال اإلمام أبو أحمد الحاكم :
 .    (235) قال اإلمام الدارقطني : ) والد علي بن المديني كثير المناكير ( 

 .    (236) قال اإلمام محمد بن طاهر القيسراني : ) متروك الحديث ( 
 . (237)(  ) ضعيف ، ويقال تغير حفظه بأخرة قال اإلمام أبو الفضل العسقالني :

 اخلالصة : 
ومما تقدم من أقوال األئمة الحفاظ في حال عبد هللا بن جعفر يظهر أنه ضعيف ؛ ألن العلماء كلهم قد ضعفوه ، ولذلك فإن اإلمام            

على حديث عبد هللا بن جعفر قال : أجز عليه ، وكنا الجهبذ أحمد بن حنبل قد أورد قصة لعبد هللا بن جعفر ، فوكيع بن الجراح إذا أتى  
نختلف إلى بهز بن أسد أنا ، ويحيى ، وعلي ، وكان بهز يخرج حديثه على شكل كراريس ، وأول كراسة لحماد بن سلمة ، وفي آخرها عن  

ت على يحيى فقلت : يا أبا زكريا وما كان عبد هللا بن جعفر ، فلما رأى يحيى ذلك قال : تجاوزها ، فوضع الكراسة من يده ، فلما قمنا أقبل 
، ولذلك فإن اإلمام علي   (238)يضرنا أن نكتب منها خمسة أحاديث أو ستة ، فقال يحيى : ما كنت اكتب من حديثه شيئًا بعد أن نبئت حالته 

يعق أباه  بن المديني لم يكن يروي كثيرًا عن والده فقد أكد ذلك اإلمام أبو حاتم الرازي حيث قال : وكان علي ال يحدثنا عن أباه وقالوا أن علي  
: ) لم يروي علي عن والده    .  والخطيب البغدادي قد أورد لنا السبب الذي منع اإلمام علي من التحدث عن أباه فقال   (239)ال يحدث عنه  

حيث قال : )    -رحمه هللا   -، ولهذا فقد ضعف العلماء حديثه ، وعّلة تضعيفه يوردها اإلمام ابن حبان   (240)كثيرًا ؛ ألنه لم يمكنه من كتبه (  
من قول ابن المواق وأقوال    .   من خالل ما تقدم  (241) كان ممن يهم في األخبار حتى يأتي بها مقلوبة ، ويخطئ في اآلثار كأنها معمولة (  

 األئمة عن عبد هللا بن جعفر تبّين أنه ضعيف له مناكير ، وهللا أعلم .         
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هـ ،  193) ت:    (242) ، أصله من الكوفة ، وسكن دمشق ، ولي القضاء ببعلبك    سويد بن عبد العزيز بن نمير أبو محمد السلمي القاضي
هـ ( روى عن : عمرو بن مهاجر ، وثابت بن عجالن ، وحصين  194كما نقل أهل التاريخ أنه : هـ ، واألرجح  197هـ ، وقيل :  194وقيل: 

 .  (243) بن عبد الرحمن وآخرين ، وروى عنه : صفوان بن صالح ، ومحمد بن يحيى بن حمزة ، وسليمان بن عبد الرحمن وآخرون 
 .  (244)قال اإلمام ابن المواق عنه : ) ضعيف جدًا ( 

 أقوال العلماء ومناقشتها :  
 أقوال المعدلين : 

 . (245) قال أبو أحمد بن عدي : ) لسويد أحاديث صالحة غير ما ذكرت ، وعامة حديثه مما ال يتابعه الثقات عليه ( 
 أقوال المجرحين : 

 . (246)) ليس بالحافظ ، وال يحتج به إذا انفرد بحديث (  قال اإلمام أبو بكر البزار :
 .  (247) (  قال اإلمام ابن سعد : سويد بن عبد العزيز ) كان يروي أحاديث منكرة

، وقال ابن معين في موضع آخر : ) ليس بشيء (  (248): سألت يحيى بن معين عن سويد بن عبد العزيز فقال : ليس بثقةوقال ابن محرز 
(249)   . 

 .   (250)قال عبد هللا بن أحمد : سألت أبي عن سويد بن عبد العزيز قال ) متروك الحديث ( 
، وقال في موضع آخر : ) في حديثه نظر ال َيْحَتمل (    (251) : عنده مناكير أنكرها اإلمام أحمد    سويد بن عبد العزيزقال اإلمام البخاري :  

(252) . 
 .  (253)قال أبو عيسى الترمذي : سويد بن عبد العزيز ) رجل كثير الغلط في الحديث ( 

 .  (254)وقال اإلمام النسائي عنه : ) ضعيف (  
 .  (255) قال اإلمام أبو القاسم عبد هللا بن محمد البغوي : ) في حديث سويد ِلين ( 

 عن اإلمام عبد الرحمن قال: حدثني أبي  وقيل له: سويد بن عبد العزيز إذا دفع إليه من غير  
 .   (256) حديثه قرأه على ما في الكتاب ؟ فقال : ) نعم ( 

خطأ ، فاحش الوهم حتى يجيء في أخباره من المقلوبات أشياء تتخايل إلى من يسمعها أنها عملت  قال اإلمام ابن حبان عنه : ) كان كثير ال
 .    (257) تعمدا (

 .    (258)قال اإلمام ابن عدي الجرجاني : ) ضعيف كما وصفوه ( 
 .   (259)قال عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين : سويد بن عبد العزيز: ) ليس بشيء ( 

 .  (260)قال ابن حزم الظاهري : سويد بن عبد العزيز : ) مذكور بالكذب( 
 .  (261) قال محمد بن طاهر ابن القيسراني سويد بن عبد العزيز: ) متروك الحديث ( 

 .  (262) قال اإلمام ابن حجر العسقالني : سويد ابن عبد العزيز : )ضعيف جدًا ( 
 :  اخلالصة

لماء في حال سويد تبّين أنه ضعيف جدًا ، وال يجوز االحتجاج بحديثه ، إذ اطلق عليه ابن المواق أّنه )  بعد عرض جملة من أقوال الع   
ضعيف جدًا ( ، وكالمه متساٍو لكالم بعض منهم : ابن معين وأحمد والبخاري وغيرهم ، مما جعل بعض العلماء : يترك حديثه ، وسبب ترك 

وكان إذا قرأ عليه من غير حديثه قبل ذلك ، وكان يهم في بعض حديثه ، وسئل أبو حاتم عن حديث   العلماء لحديثه ؛ ألنه لم يكن حافظًا ،
، ومما يدل على ذلك أن اإلمام الدارقطني تعقب حديثه حيث قال ) ولسويد   (263) رواه سويد فقال:  ) هذا حديث باطل ، وهم فيه سويد (  

، وكان يروي أحاديث عن الثقات ما ليس من حديثهم فيقلبها    (264)أحاديث يرويها عن سفيان بن حسين عن الزهري يخطئ فيها خطًا قبيحًا (  
، وقول اإلمام ابن حجر فيه داللة على شدة ضعفه     (265) على ضعفه    إذ ذلك عّلة في تضعيفه ، ونقل اإلمام الهيثمي أن العلماء قد أجمعوا

 وحاصل األمر عن حال سويد بن عبد العزيز بقول ابن المواق وأقوال العلماء تبّين أنه ضعيٌف جدًا ال يحتج به ، وهللا أعلم  .  .
قاضي الكوفة ، روى    (266) هــ (  148، من بني عمرو بن عوف من األوس ) ت:  محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بن بالل األنصاري  

 .  (267)وأبو نعيم وغيرهم  عن : نافع مولى ابن عمر والشعبي ، وعطاء وغيرهم , وروى عنه : الثوري ، وشعبه ،
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 . (268)قال عنه اإلمام أبو عبد اهلل بن املواق : ) سيء احلفظ ( 
 أقوال العلماء ومناقشتها : 

 أقوال املعدلني : 
 .(269)) فقهاؤنا ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة (  قال اإلمام سفيان الثوري :

 .(270)وسئل الحافظ  أبو زرعة عنه فقال : ) رجل شريف ( 
 ( 271)قال اإلمام العجلي : ) ُكوِفي َصُدوق ِثَقة( وقال: ) كان فقيها صاحب سنة جائز الحديث(

 .  (272) قال اإلمام ابن حجر: ) صدوق ، سيء الحفظ (
 أقوال اجملرحني : 

 إلمام عبد هللا بن االمام أحمد أباه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فقال :       سأل ا
 .  (273)) مضطرب الحديث ( ، قال عبدهللا : قال أبي : فقه بن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه ، حديثه فيه اضطراب

 . (275)) مرة ليس بذاك (  . وقال :(274)قال يحيى بن معين:  ابن أبي ليلى ضعيف الحديث 
 .(276)وقال اإلمام أبو حاتم الرازي : ) شغل بالقضاء فساء حفظه ، وال يتهم بشيء من الكذب إنما ينكر عليه كثرة الخطأ ، وال يحتج به ( 

 .(277)وقال اإلمام أبو زرعة : ) صالح ليس بأقوى ما يكون ( 
 .(278)) ال أروي عن ابن أبي ليلى شيئا ، صدوق إال أنه ال يدرى صحيح حديثه من سقيمه ، وضعف حديثه جدا (  وقال اإلمام البخاري :

 .(279)قال عنه اإلمام النسائي: ) ليس بالقوي في الحديث ( 
، فإذا هي مقلوبة ، وقال    وذكره اإلمام العقيلي في الضعفاء , ونقل عن شعبة أنه قال : أفادني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحاديث

 .(280) أيضًا : ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى
وقال فيه اإلمام  ابن حبان: كان رديء الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ يروي الشيء على التوهم ، ويحدث على الحسبان فكثر المناكير في 

 .(281)روايته ، فاستحق الترك تركه أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين 
 .(282)قال اإلمام السعدي : بن أبي ليلى ) واهي الحديث سيء الحفظ ( 

 . (283)وذكره اإلمام ابن عدي في الضعفاء, وقال : ) وهو مع سوء حفظه يكتب حديثه ( 
 اخلالصة :

  من خالل ما سبق من قول ابن المواق ، وأقوال العلماء عن حال محمد بن عبد الرحمن تبّين أنه من الرواة سيء الحفظ كما وصفه الحافظ ابن
يحدث المواق ، وقد وافقه العلماء على ذلك ، فحديثه مقبول عند األئمة وهذه العلة ال تعتبر قادحة في حديثه ، فهو صدوق في نفسه ، إال أنه  

مما سبق من قول اإلمام ابن المواق وأقوال العلماء في محمد بن عبد الرحمن تبين أنه صدوق سيء الحفظ  له في حفظه ضعف ، وهللا أعلم  
، روى عن : سليمان بن ناشرة ، إسماعيل بن    ، حمصي ، يكنى أبا أيوب   (284) سليمان بن سلمة بن عبد الجبار الَخَبائِري  ، وهللا أعلم .

    (285) عياش ، ومحمد بن حرب وآخرين ، وروى عنه: محمد بن عزيز األيلي ، وعلي بن الحسين بن الجنيد ،عبد هللا بن عبد الجبار وآخرون 
 . (286)قال اإلمام أبو عبداهلل بن املواق : سليمان بن سلمة اخلبائري ) مرتوك احلديث ( 

 أقوال العلماء ومناقشتها : 
 من خالل التتبع في أقوال العلماء لم أجد من عّدله ، وهللا أعلم .  :  أقوال املعدلني

 أقوال المجرحين : 
  . (287)قال اإلمام النسائي : سليمان بن سلمة الخبائري ) ليس بشيء ( 

    (288)سمع أبي من سليمان ، ولم يحدث عنه ، وسألته عنه فقال: ) متروك الحديث ( ، ال يشتغل به  قال اإلمام عبد الرحمن بن أبي حاتم :
 ( 290) سليمان بن سلمة الخبائري ) كان يكذب ، وال أحدث عنه بعد هذا(: (289)قال اإلمام ابن الجنيد

 . (291) قال اإلمام ابن حبان : ) كان يروي الموضوعات عن األثبات ، فال يحتج بروايته ( 
 .  (292)قال اإلمام ابن عدي : سليمان بن سلمة الخبائري ) له احاديث منكرة (
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 . (293)وقال اإلمام األزدي : سليمان بن سلمة الخبائري ) معروف بالكذب ( 
 . (294)قال اإلمام أبو عبدهللا الحاكم : ) ليس بالقوي ( 

 . (295)) يروي أحاديث غير محفوظة (  قال اإلمام أبو الحسن الدارقطني :
 . (296)قال اإلمام أبو عبد هللا محمد بن َمْنَده العبدي : ) ليس بالقوي ( 

 (297)قال اإلمام أبو عمر بن عبد البر : ) ليس سليمان هذا عندهم بالقوي (
 . (298) قال الخطيب البغدادي : الخبائري ) مشهور بالضعف ( 

 . (299) قال األمام أبو الفضل القيسراني : ) يروي أحاديث موضوعة ( 
 . (300)قال اإلمام الهيثمي : سليمان بن سلمة الخبائري  ) متروك ( 

 . (301) قال اإلمام ابن حجر : ) متروك ، وأتهم بالكذب ( 
 اخلالصة : 

مما تقدم من قول ابن المواق في سليمان بن سلمة الخبائري أنه ترك حديثه ؛ بسبب فعله القادح فكان يروي االحاديث الموضوعة             
 والمكذوبة التي ال تصح فيجعل لها إسنادًا ويرويها ، ولذلك فقد أطلق عليه بعض العلماء )كذاب( منهم : ابن جنيد واألزدي وغيرهم ، فهو

 على تركه .    مجمع
 مما سبق حال من قول ابن المواق وأقوال العلماء تبّين أنه متروك الحديث بالكذب .

هــ ( روى عن: أنس ابن مالك ، وأبيه عبد هللا بن يعلى بن مرة الثقفي  ، 140، ) ت:    عمر بن عبد هللا بن يعلى بن مرة الثقفي  الكوفي
 .  (302) روى عنه: إسرائيل بن يونس ، وجرير بن عبد الحميد ، وسفيان الثوري وآخرون وجدته حكيمة امرأة يعلى بن مرة وآخرين ، و 

 . (303)ذكر اإلمام ابن المواق معتمدًا قول ابن أبي حاتم في عمر بن عبدهللا بن يعلى حيث قال :      ) منكر الحديث ضعيف ( 
 أقوال العلماء ومناقشتها : 

 أقوال المعّدلين : 
 لقد بحثُت في أقوال األئمة ، ولم أعثر على أحٍد عّدله منهم ، وهللا وأعلم  . 

 أقوال المجّرحين : 
 ،   (304)ُسئل أبو زكريا بن معين عن عمر بن عبد هللا بن يعلى ما حاله فقال: ) ليس بشيء (

 . (305)وقال في مكان آخر : ) ضعيف ( 
، وقال عنه في مكان آخر قال عنه : ) منكر الحديث (    (306) عمر بن عبد هللا بن يعلى ) ضعيف الحديث (    قال اإلمام أحمد بن حنبل :

 .  (308)، وفي موضع آخر ذكروا لإلمام أحمد : عمر بن عبدهللا ، فلم يرَض  (307)
 . (309) قال اإلمام أبو عبد هللا البخاري عنه : ) يتكلمون فيه ( 

 قال أبو زرعة الرازي عمر بن عبد هللا بن يعلى بن مرة :  ضعيف الحديث ، وقال مرة أخرى 
 . (310)عنه : ) ليس بالقوي أسال هللا السالمة منه ( 

 .   (311)قال عنه اإلمام أبو بكر أحمد بن عمرو المعروف بالبزار : ) ليس بالقوي ( 
 .  (312) قال اإلمام أبو عبد الرحمن النسائي : عمر بن عبد هللا بن يعلى الثقفي ) ضعيف ( 

 .  (313) قال اإلمام أبو القاسم البلخي عنه : ) ضعيف الحديث ( 
ته يشرب وعن جرير بن عبد الحميد أنه أراد أن يسأل عمر بن عبد هللا بن يعلى عن أحاديث فقال لي زائدة : ال تسأله عن شيء فإني رأي

 .   (314)الخمر 
: أي شئ حدثك؟ قلت: عن أنس  -وكان من رهطه    - قال علي قال جرير: كان عمر بن يعلى يحدث عن انس رضى هللا عنه، وقال لي زائدة  

 . (315)  فإن شئت فاكتب وأن شئت فدع  5قال: أشهد أنه شرب كذا وكذا  
 . (316)وُسئل أبو حاتم الرازي عن عمر بن عبد هللا بن يعلى بن مرة الثقفي فقال : ) ضعيف الحديث ، منكر الحديث ( 

 .   (317)قال اإلمام ابن حبان عنه : ) منكر الرواية عن أبيه ( 
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 .  (318) قال اإلمام أبو نعيم : ) رأيت عمر بن عبد هللا فما أستحل أن أروي عنه ( 
 .  (319) قال عنه اإلمام أبو أحمد بن عدي الجرجاني : ) ضعيف ( 

 .  (320)قال اإلمام أبو حفص المعروف بابن شاهين عنه : ) ضعيف الحديث ( 
 . (321) قال اإلمام ابن حزم الظاهري : ) عمر بن عبد هللا مجهول ( 

 .  (322)قال عنه اإلمام محمد بن طاهر المعروف بابن القيسراني : ) ليس بشيء ( 
 . (323)قال اإلمام عبد الحق اإلشبيلي بابن الخراط عمر بن عبد هللا : ) ضعيف ( 

 .  (324)قال اإلمام أبو الحسن ابن القطان : عمر بن عبد هللا ) منكر الحديث ( 
 . (326)وقال مرة أخرى : ) لين (   (325) قال اإلمام الذهبي عنه : ) ضعفوه (

 (327)قال اإلمام الذهبي : قال اإلمام الدارقطني : عمر بن عبد هللا : ) متروك الحديث ( 
 . (328) قال عنه اإلمام الهيثمي : ) متروك الحديث ( 

 . (329) عمر ابن عبد هللا ابن يعلى : ) ضعيف ( قال اإلمام ابن حجر العسقالني : 
 اخلالصة :

من خالل أقوال العلماء وابن المواق نجد أنهم متفقون على تضعيفه ، ولكن تتفاوت مراتبهم من خالل عبارات الجرح فمنهم من           
وأبو حاتم وابن القطان ، إال أن الدارقطني والهيثمي ضعفه وهم : ابن معين وأحمد والنسائي وغيرهم ، وبعضهم جعله منكر الحديث : ابن حنبل  

لعلة  شددا في قولهما فيه أنه متروك الحديث فال يحتجا بحديثه ، فابن المواق كان رأيه مؤيدًا لقول أبي حاتم من حيث المرتبة في الجرح ، وا
وهو لم يسمع منه وإنما يحدث عن أبيه كما جزم بذلك  في عمر أنه لم يكن ضابطًا وال عداًل في روايته للحديث ، فكان عمر يروي عن يعلى 

يسمع منه ، والذي زاد تضعيفه أنه كان فعله    ، وهذه من العلل التي تقدح في فاعلها ، فكيف يحدث عن رجل وهو لم    (330)أبو حاتم الرازي  
، ولذلك    - صلى هللا عليه وسلم   - وهو في غاية الخطورة  ؛ ألنه يحمل في صدره من أبلغ الكالم وهو كالم الرسول  - أي يشرب الخمر  – فاحشا  

لى وكان ضعيفا فاسقا يشرب الخمر (  فقد قال اإلمام الزهري عن حديث لعمر بن عبدهللا : ) الحديث واه وفي سنده عمر بن عبد هللا بن يع
.فأكثر العلماء قالوا أنه ضعيف الحديث فال يؤخذون حديثه وال يحتجون به فهو ضعيف جدًا ، وقد تكلم اإلمام الهيثمي على حديث   (331)

مما تقدم   .   (333)د حديثه  ، إذ أن عامة األئمة اتفقوا على تضعيفه ور   (332)أخرجه عمر بن عبد هللا بن يعلى فقال عنه: ) مجمع على ضعفه( 
 من قول ابن المواق وأقوال العلماء  في حال عمر بن عبدهللا أّنه منكر الحديث ، فال يقبل حديثه ، وال يحتج به ، وهللا أعلم  . 

هــ ( ، روى عن : مروان بن  250هــ ، وقيل :  249)     (334) ، أبو عبد هللا الدمشقي الجوبري    عبد الوهاب بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب
 يرهممعاوية ، والوليد بن مسلم ، وابن عيينة وغيرهم ، وروى عنه:  أبو داود ، وأحمد بن عبد الواحد الجوبري ، ومحمد بن الحسن بن قتيبة وغ

 . (336) ، فقد روى له اإلمام أبو داود في سننه ) حديثين فقط (  (335)
 .  (337)قال الحافظ أبو عبد هللا بن المواق عنه : ) مجهول ( 

 أقوال العلماء ومناقشتها :  
 أقوال المعدلين : 

 . (338) قال اإلمام عبد المحسن العباد : ) صدوق ( 
 .  (339)ذكره ابن حبان في الثقات 

 .  (340) قال اإلمام الذهبي : ) ثقة ( 
 .  (341)قال اإلمام ابن حجر : ) صدوق ( 

 لقد بحثت في أقوال العلماء ولم أَر من جرحه منهم ، وهللا أعلم .  أقوال المجرحين : 
 :   اخلالصة

وأقوال العلماء في عبد الوهاب بن عبد الرحيم نجد أن ابن المواق قد أطلق عليه لفظة ) الجهالة (    من خالل ما تقدم من قول ابن المواق ، 
ن  والذي يظهر أّن العلماء قد وثقوه فهو معروف عندهم ، وهذا خالف ما ذهب إليه ابن المواق ، فقد خالف األئمة بقوله ، ومن العلماء الذي

 ن حجر وغيرهم ، وهللا أعلم  .  وثقوه منهم : ابن حبان ، والذهبي ، واب
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 فيما تقدم من قول ابن المواق وأقوال العلماء يتبّين أن عبد الوهاب بن عبد الرحيم صدوق و
 اخلامتة وأبرز النتائج

كًا فيه ، والصالة  الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ، والحمد هلل الذي جّلت قدرته على ما أعان ووفق وسّهل ، حمدًا كثيرًا طيبًا مبار         
 والسالم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين ، وبعد : 

 وكما هي العادة األكاديمية أن يذكر الباحث أهم النتائج التي توصل إليها ، فأقول وباهلل التوفيق :  
قل أحٌد يعد الحافظ ابن المواق من كبار أئمة الحديث ، ومن اّلنقاد البارعين الذين خدموا السنة النبوية الشريفة ، وذبوا عنها الكذب ، ولم ي  -1

 خالف ذلك  . 
غلب غير موافقة للعلماء  تبّين أّن المراتب التي استعملها الحافظ ابن المواق في الحكم على الرواة سواء بالتعديل أو التجريح كانت في األ  -2

 ، وال سيما  عند اإلمامين أبي حاتم الرازي ، وابن حجر العسقالني  . 
 بعد جمع أقوال اإلمام ابن المواق في الجرح والتعديل تبين أن احكامه قد وافقت في األغلب حكم جمهور النقاد  .   -3
 قة أي : مفردة ، وكذلك مقيدة بلفظة أخرى ، وكذلك بألفاظ الجرح .توصلت إلى أّن الحافظ ابن المواق قد أطلق لفظة التعديل مطل -3
اتضح أن اإلمام ابن المواق قد اطلق لفظة ) مجهول ( على بعض الرواة الذين كانوا غير مشهورين برواية الحديث ،أو كانوا قليلي الحديث   -6

 ، وجعل رتبة للرواة بين الجرح والتعديل. 
اق قد اعتمد في الحكم على الراوي من خالل أقوال بعض العلماء منهم األمام يحيى ابن معين ، وابن أبي حاتم  تبين أن الحافظ ابن المو   -7

 الرازي وغيرهم من العلماء .  
يدل   توصلت في هذه الرسالة إلى أّن الرواة الذين وثقهم ابن المواق لم يخالفه العلماء على توثيقهم، فقد كان حكمه موافقًا لهم ، وهذا مما  -8

 على مكانته العلمية والنقدية لهذا العلم الجليل.  
 املصادر واملراجع

1. : )المتوفى:  االعالم  الدمشقي  الزركلي  فارس،  بن  علي  بن  بن محمد  بن محمود  الدين  الطبعة: 1396خير  للماليين  العلم  دار  هـ(، 
 م  2002الخامسة، 

اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب: سعد الملك، أبو نصر علي بن هبة هللا بن جعفر بن   .2
 م. 1990- هـ1411لبنان، الطبعة: األولى -بيروت-هـ(، دار الكتب العلمية 475ماكوال )المتوفى: 

ن  بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب »البيان« وأغفله أو ألم به فما تممه وال كمله، أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن خلف بن فرج ب .3
دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور محمد خرشافي، مكتبة أضواء السلف،  هـ(،    642صاف المراكشي المالكي المعروف بابن المواق )المتوفى:  

 م  2004 -هـ   1425المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى،   -الرياض 
هـ(،  748تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى:   .4
 م  2003محقق: الدكتور بشار عّواد معروف،  دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األولى، ال
هـ(، المحقق: الدكتور بشار عواد  463تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى:   .5

 م  2002 -هـ 1422بيروت، الطبعة: األولى،  – معروف، دار الغرب اإلسالمي 
هـ(، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، 571تاريخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف بابن عساكر )المتوفى:   .6

 م  1995 - هـ 1415دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
دين بن علي بن عبد هللا السدعي الوصابي،  تحفة اللبيب بمن تكلم فيهم الحافظ ابن حجر من الرواة في غير »التقريب« : أبو عمرو نور ال .7

 م2010  -هـ  1431جمهورية مصر العربية، الطبعة: األولى،    -قدم له: محمد بن عبد هللا اإلمام، مكتبة ابن عباس للنشر والتوزيع، المنصورة  
- هـ(، دار الكتب العلمية بيروت748تذكرة الحفاظ: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى:   .8
 م 1998 -هـ 1419بنان، الطبعة: األولى،  ل

سهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة ويليه »فائت التسهيل«: صالح بن عبد العزيز بن علي آل عثيمين الحنبلي مذهبا، النجدي القصيمي  .9
لبنان، الطبعة: األولى،    –ة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  هـ(، المحقق: بكر بن عبد هللا أبو زيد، مؤسس  1410  - هـ  1320الُبَرِدي )



   

         

 -دراسة حديثية  مقارنة- االمام ابن املواق واقواله يف اجلرح والتعديل              

  

  

 م  2001 - هـ  1422
التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح: الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد ابن أيوب الباجي المالكي  .10

 لغة العربية بمراكش. هـ(، دراسة وتحقيق: أحمد البزار أستاذ بكلية ال474  - 403)
ْوُدْوِني .11 هـ(، دراسة وتحقيق: 879الجمالي الحنفي )المتوفى:    الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة: أبو الفداء زين الدين قاسم بن ُقْطُلْوَبَغا السُّ

شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة صنعاء، اليمن، الطبعة: األولى،  
 م  2011 - هـ  1432

الثمين والمورد المعين )شرح المرشد المعين على الضروري من علوم ا  .12 المالكي، المحقق: عبد هللا  الدر  لدين(، محمد بن أحمد ميارة 
 م 2008  -هـ 1429المنشاوي، دار الحديث القاهرة، سنة النشر: 

هـ(، 466ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علي التميمي، أبو محمد الكتاني الدمشقي )المتوفى:   .13
 1409الرياض، الطبعة: األولى،   –ان الحمد، دار العاصمة المحقق: د. عبد هللا أحمد سليم

القاهرة،   -هـ(، دار الحديث748سير اعالم النبالء: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى:   .14
 م 2006- هـ1427الطبعة: 

هـ(، حققه: 1089عماد الَعكري الحنبلي، أبو الفالح )المتوفى:  شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن ال .15
 م  1986  -هـ  1406بيروت، الطبعة: األولى،  –محمود األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق 

 بيروت -حامد الفقي، دار المعرفة  هـ(، المحقق: محمد 526طبقات الحنابلة: أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد )المتوفى:  .16
هـ(، المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد  771طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى:   .17

 هـ1413الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 
هـ(، تحقيق: أكرم البوشي،   744محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي )المتوفى:  طبقات علماء الحديث: أبو عبد هللا   .18

 م  1996 -هـ  1417لبنان، الطبعة: الثانية،  –إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  
هـ(، المحقق: إحسان عباس، 764اكر )المتوفى:  فوات الوفيات: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن ش .19

 1974 - 4، 3، 2، الجزء: 1973  – 1بيروت، الطبعة: األولى، الجزء:  –دار صادر 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى:   .20

  1413مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة: األولى،    -مة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة اإلسالمية  هـ(، المحقق: محمد عوا748
 م  1992 -هـ 
  – هـ( المحقق: دائرة المعرف النظامية  852لسان الميزان: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى:   .21

 م.  1971هـ/1390لبنان، الطبعة: الثانية،  –بوعات بيروت الهند، مؤسسة األعلمي للمط
هـ(، 711مختصر تاريخ دمشق: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور االنصاري الرويفعى اإلفريقى )المتوفى:   .22

  1402سوريا، الطبعة: األولى،    –شر، دمشق  المحقق: روحية النحاس، رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيع،  دار الفكر للطباعة والتوزيع والن
 م 1984 -هـ 
هـ(، المحقق: د.  748المعين في طبقات المحدثين: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى:   .23

 ه. 1404األردن، الطبعة: األولى،   –عمان   -همام عبد الرحيم سعيد، دار الفرقان 
هـ(، المحقق: الدكتور نور 748عفاء: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى:  المغني في الض .24

 –م(، المحقق: محمد اليعالوي، دار الغرب االسالمي، بيروت    1440  - هـ    845الدين عتر. المقفى الكبير: تقي الدين المقريزي )المتوفى:  
 م  2006 -هـ  1427لبنان، الطبعة: الثانية، 

هـ(، تحقيق: علي  748ميزان االعتدال في نقد الرجال: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى:  .25
 م  1963  -هـ  1382لبنان، الطبعة: األولى،  –محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 

هـ(، المحقق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار  764ن خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي )المتوفى:  الوافي بالوفيات: صالح الدي .26



   

         

 -دراسة حديثية  مقارنة- االمام ابن املواق واقواله يف اجلرح والتعديل              

  

  

 م. 2000  -هـ1420بيروت، عام النشر: –إحياء التراث 
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 ( نفس المصدران  8)
 نفس المصدران  ( 9)
، وهامش مسند أحمد :    584/    1:    -رحمه هللا    –  المعونة على مذهب عالم المدينة اإلمام مالك بن أنس( ينظر على سبيل المثال :  10)
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 .   11( ينظر : السلسبيل إلى معرفة ألفاظ الجرح والتعديل : 15)
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 . 24/  2، وتهذيب التهذيب :  393/  6وتهذيب الكمال : 
مادة جرح    255/    1:  -بن األثير  ال  –، والنهاية في غريب الحديث واألثر    401/    1:  -البن فارس   – ( ينظر : معجم مقاييس اللغة  19)

 ) جرح (  . 
 .    337/  6:  -للزبيدي  –، وتاج العروس  422/  2:  -البن منظور  –( ينظر : لسان العرب 20)
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   7/   1:   -لعبد العزيز بن محمد    –وضوابط الجرح والتعديل  ،    385/    1:    -محمد بن سويلم   -الوسيط في علوم ومصطلح الحديث  (  22)

 . 
 .   4422/  7شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم:،  1761/  5ينظر الصحاح وتاج العروس :  )23(
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، ومعجم المصطلحات 561/  1:    -البن فارس    -، ومجمل اللغة  1760/  5:    -للجوهري   –( ينظر : الصحاح وتاج اللغة وصحاح العربية  24)
 .  480/  2:  -لمحمود عبد الرحمن عبد المنعم  –األلفاظ الفقهية 

للمناوي   – ، والتوقيف على مهمات التعاريف    396/    2:    -ألبي العباس الحموي    –( ينظر : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  25)
-  :1  /99   . 
 .   38:   -للبغدادي  –الكفاية في كلم الرواية ( (26
 .     126/  1:  -للجزري  –( ينظر : جامع األصول 27)
 .    8/  1:  -لعبد العزيز بن محمد  –( ضوابط الجرح والتعديل 28)
 .    582/  1:  -لحاجي خليفة   –، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  2/   1:   - البن أبي حاتم  –( ينظر : الجرح والتعديل 29)
/    1:    -البن الصالح    –، ومعرفة علوم الحديث    9/    1، والجرح والتعديل :    13  -12/    1:    -البن سعد    –( ينظر : الطبقات الكبرى  30)
6  . 
 .    3/  1:  - للبغدادي  –( ينظر : الكفاية في علم الرواية 31)
 .     45، والكفاية في علم الرواية :   34سؤاالت اآلجري ألبي داود :   )32(
 .    93/   1:   -للدكتور نور الدين عتر  -منهج النقد في علوم الحديث ( ينظر : 33)
 .    2( سورة الطالق : من اآلية : 34)
 .   6ن اآلية :  ( سورة الحجرات : م35)
 (.   7029)   4/   9( أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب التعبير : باب األمن وذهاب الروع في المنام :  36)
 (. 6054) 17/  8( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب األدب:باب فيما يجوز اغتياب أهل الفساد والريب: 37)
 .   33/   1:  -للخطيب البغدادي  –الكفاية في علم الرواية ( 38)
 .    7/223، وسير أعالم النبالء :  349/ 1:   -البن رجب -،وشرح علل الترمذي45/ 1( المصدر نفسه: 39)
، وشرح    51/    3:    -للقاضي عياض   –، وترتيب المدارك وتقريب المسالك   45/    1:    -للخطيب البغدادي    – ( الكفاية في علم الرواية  40)

 .  349/  1:   -البن رجب  –علل الترمذي 
 .   491/  1، ومعرفة أنواع علوم الحديث البن الصالح:   111/  1( ينظر: المدخل إلى الصحيح للحاكم: 41)
 .  176/  1، ونزهة النظر :  139، وشرح الموقظة للذهبي :   246  -إلى 242البن الصالح :   –ينظر : ومعرفة علوم الحديث   )42(
 .  118 –إلى    -115:-للسخاوي  -، وفتح المغيث 370/ 1:   - للعراقي -ينظر : شرح التبصرة والتذكرة )43(
 .  283/  1( بغية النقاد النقلة : 44)
 .   498/  1، والبارع في اللغة :   211/   1، التقفية في اللغة :   202/   5:   -للخليل   -( العين45)
 .  87/  1، وسير أعالم النبالء :  3( ينظر : بغية النقاد : الدراسة / 46)
  .  6/   1والتعديل : ( الجرح 47)
 .     4/  1( ميزان االعتدال : 48)
 .   8/  1لسان الميزان : ( 49)
 57/   1:  -للغوري  – ألفاظ الجرح والتعديل ( معجم 50)
 .  291/  1النقاد النقلة : ( بغية 51)
 .     25/   2:   - البن أبي حاتم  –( ينظر : الجرح والتعديل 52)
 .   86/  9 زة خبر الواحد الصدوق في األذان والصالة واألحكام:باب ما جاء في إجا ( صحيح البخاري:53)
  –التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح ،   35/    1:   - البن الصالح  -معرفة أنواع علوم الحديث،  3( بغية النقاد النقلة : الدراسة /  54)

 .  46/   1:   -العراقي
 .  10/   1الجرح والتعديل : ( 55)
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 .   4/  1االعتدال : ( ميزان 56)
 .   8/  1( لسان الميزان : 57)
 .   36/  1( بغية النقاد النقلة : 58)
 .   90/  3( ميزان االعتدال : 59)
    .    17/  7( لسان الميزان : 60)
 .   4/  1( ميزان االعتدال : 61)
 .   8/  1( لسان الميزان : 62)
 .  312/  1بغية النقاد النقلة : ( 63)
 .   122/   1:  -للعراقي -لتبصرة والتذكرة في علوم الحديثا - األلفية  (64)
 .    359/  7:  -البن سعد  –( الطبقات الكبرى 65)
 .   122/  1:  -للعراقي –األلفية ( 66)
 .   4/  1( ميزان االعتدال : 67)
 .    8/  1( لسان الميزان : 68)
 .    127/  2( بغية النقاد النقلة : 69)
 .  48/  1:  - للعراقي - التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح، و  397/  1:  -البن رجب الحنبلي  -( ينظر : شرح علل الترمذي70)
 .    146/   11:   - البن عبد البر  –( التمهيد 71)
 .   92/   8الجرح والتعديل: ( 72)
 .    8/  1( ميزان االعتدال : 73)
 .     346/  1( بغية النقاد النقلة : 74)
 .     22/  1/ ، والسلسبيل في شرح عبارات الجرح والتعديل :  5/  1( لسان الميزان : 75)
 .   163/  1:  -للعجلي   –( الثقات 76)
 .     10/   1( الجرح والتعديل : 77)
 .   4/  1( ميزان االعتدال : 78)
 .    8/  1ميزان : ( لسان ال79)
 .  903/  2، وجمهرة اللغة :   247/   4:   -البن سالم –، وغريب الحديث  218/  1( ينظر : العين : 80)
المنهل الروي في  ،    41/  1:    -البن الصالح  –، والمقدمة    127/    1:    - للخطيب البغدادي    –موضح أوهام الجمع والتفريق  ( ينظر :  81)

    .    38/   1:   -لبدر الدين الشافعي -مختصر علوم الحديث النبوي 
 .  235/   1:   -للطبراني –، والمعجم األوسط  309/  6( ينظر : مسند البزار : 82)
 .   125/   1:   -للسخاوي  –، وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث  67ينظر : نزهة النظر :  )83(
 .   29ينظر : الموقظة في علم مصطلح الحديث :  )84(
 .  10/   1( الجرح والتعديل : 85)
 .   4/  1( ميزان االعتدال : 86)
 .    8/  1( لسان الميزان : 87)
 .   42/  1( بغية النقاد النقلة : 88)
/    1، وتهذيب التهذيب :    330/    1:    - للنووي   –صلى هللا عليه وسلم    -ظر : إرشاد طالب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخالئق  ين(  89)

409   . 
 .   141/  1:   -شهاب الدين محمد بن أحمد الشافعي -َنْظم علوم الحديث  (90)
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 .   10/   1( الجرح والتعديل : 91)
 .   4/  1( ميزان االعتدال : 92)
 .   8/  1لسان الميزان : ( 93)
 .  161/  2( بغية النقاد النقلة : 94)
 .   409/   1تدريب الراوي : ( ينظر : 95)
 .   163/ 1:   -للعراقي  -التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح، و 362/ 1( ينظر : التاريخ الكبير : 96)
 .  294/  1( بغية النقاد النقلة : 97)
، الفائق في   109/    10:    -لألزهري   -، وتهذيب اللغة   247/    1:    -للفارابي    -، ومعجم ديوان األدب  355/    5العين :    ( ينظر :98)

 .   25/  4:  -للزمخشري  -غريب الحديث واألثر
     ، 436/  3:  - للزركشي -، والنكت على مقدمة ابن الصالح  29/  1:  -البن رجب الحنبلي –ينظر : شرح علل الترمذي ( 99)
 .   436/   3:  -للزركشي -ينظر : النكت على مقدمة ابن الصالح (100)
 .   130/  2فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي :  (101)
 .   79/   1( السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل : 102)
 .  10/   1الجرح والتعديل : ( 103)
 .    4/  1( ميزان االعتدال : 104)
 .   8/  1( لسان الميزان : 105)
 .  119/  2( بغية النقاد النقلة : 106)
، شمس العلوم ودواء كالم   345/    1:  -البن فارس  -، ومقاييس اللغة  1577/    4الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :  ( ينظر :  107)

 .  188/  1:  -بن األثير الجزري ال -، النهاية في غريب الحديث واألثر 743/  2البن سعيد اليمني :  –العرب من الكلوم 
 .  675/   2:   -البن حجر -، النكت على كتاب ابن الصالح 152/  1:  -الخطيب البغدادي -الكفاية في علم الرواية ( ينظر : 108)
 .    10/   1( الجرح والتعديل : 109)
 .    46/   1، ومعجم ألفاظ الجرح والتعديل :   4/  1( ميزان االعتدال : 110)
 .   8/  1ميزان : ( لسان ال111)
 .   83/  2( بغية النقاد النقلة : 112)
 .  1296/ 3:  - للسيوطي  -، والبحر الذي زخر في شرح ألفية األثر 798/  2:  -البن رجب   -ينظر : شرح علل الترمذي( 113)
 .    497/  5( ينظر : بيان الوهم واإليهام :  114)
 . 1/35:  -للغوري  - المعجم في ألفاظ الجرح والتعديل، و 10/ 1:  -البن أبي حاتم-( ينظر : الجرح والتعديل 115)
 .   4/  1( ميزان االعتدال : 116)
 .    58/  1:  -للغوري   -، والمعجم في ألفاظ الجرح والتعديل 8/  1( لسان الميزان : 117)
 .  346/  1( بغية النقاد النقلة : 118)
البن    -نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر  ، و  245/    1:    - البن الصالح  -معرفة علوم الحديث   ( ينظر :119)

     .  256/   1:   -حجر
 .    10/   1( الجرح والتعديل : 120)
 .   4/  1ميزان االعتدال : ( 121)
 .    8/  1( لسان الميزان : 122)
 .    18/  1( بغية النقاد النقلة : 123)
 .    10/   1:   -البن أبي حاتم  –جرح والتعديل ( ال124)
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 .    4/  1( ميزان االعتدال : 125)
 .    8/  1( لسان الميزان : 126)
،    624/   1، وتاريخ ابن يونس المصري :    510/    1:    -لمسلم    –، والكنى واألسمى    71/    19( ينظر : الجامع لعلوم اإلمام أحمد :  127)

  656/   4، وتاريخ بغداد :    33/     1، وتاريخ نيسابور : 269/    5:    -للحاكم   –، واألسامي والكنى    115/  9:   - البن حبان    –والثقات  
  6، وتاريخ اإلسالم :    618  –   617/  26، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال :   335/   23:  -البن منظور    – ، ومختصر تاريخ دمشق  

،    512  – 511/    9, وتهذيب التهذيب  :    388 –  387 –  386/    10لكمال :  ، وإكمال تهذيب ا  9/    10وسير إعالم النبالء :    205  /
 .   552/   3:  -للعيني  –ومغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار 

 .    312/  1( بغية النقاد النقلة : 128)
 .   325/  3( موسوعة أقوال اإلمام أحمد :  129)
 .   936/   3:   -ألبي زرعة الرازي  -( الضعفاء 130)
 .   656/  4( تاريخ بغداد : 131)
 .   268/   73( تاريخ دمشق البن عساكر :  132)
 .    49/   1( مشايخ النسائي : 133)
 .   229/   2( الكاشف :  134)
   .  512( تقريب التهذيب : 135)
،    361/  13:    -أبي حاتم    البن  -, والجرح والتعديل    182/  3، التاريخ الكبير :    573/    16( ينظر : الجامع لعلوم اإلمام أحمد :  136)

، والتعديل والتجريح لمن   227/  9, وتاريخ بغداد    187/  1:    -البن منجويه    -, ورجال صحيح مسلم  222/  8:    -البن حبان    –والثقات
خالصة  ، و   156/    12، وتهذيب التهذيب :    856/    3, وتاريخ اإلسالم :    557/    2:    -ألبي وليد الباجي    –خرج له البخاري في الصحيح  

 .    104/   1تذهيب تهذيب الكمال : 
 .  337/  1( بغية النقاد النقلة : 137)
 .    359سؤاالت ابن الجنيد البن معين : ( 138)
 .  573/  16، والجامع لعلوم اإلمام أحمد :   481/ 2:  - لعبدهللا بن أحمد –( العلل ومعرفة الرجال 139)
 .   184/  1( معجم الصحابة للبغوي : 140)
 .     362/  3( الجرح والتعديل البن أبي حاتم : 141)
 .   222/  8( الثقات البن حبان : 142)
 .  399/  5( الكامل في ضعفاء الرجال :  143)
 .   140/   6( العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني : 144)
 .   64/  9( تاريخ دمشق البن عساكر :  145)
 .   192( تقريب التهذيب : 146)
 .     348/   7، وسير أعالم النبالء :  28/   6:   - البن أبي حاتم  –لجرح والتعدي ( ينظر : ا147)
 .    243/  2( بغية النقاد النقلة : 148)
 .   57/  12( تهذيب التهذيب : 149)
 .   281/   6:   -البن أبي حاتم  –( الجرح والتعديل 150)
 .    195 –  194/  33( تهذيب الكمال : 151)
 .   450/  6ال :  ( الكامل في ضعفاء الرج152)
 .    461/   12( تاريخ بغداد : 153)
 .    57/  12( تهذيب التهذيب : 154)
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 .    319/  3( ميزان االعتدال : 155)
 .    629( تقريب التهذيب : 156)
 .    391/  2:  -للعجلي   –( الثقات 157)
 .   448/  6( الكامل في ضعفاء الرجال :  158)
 .   461/   125( تاريخ بغداد : 159)
 .    196 –  195/  33( تهذيب الكمال : 160)
 .    120/   2:  -البن حبان  – ( المجروحين 161)
 .  543تقريب التهذيب :  ( 162(
 . 360/ 28تهذيب الكمال في أسماء الرجال:  ( 163(
 .    256/  1( بغية النقاد النقلة : 164)
 . 411/ 4رواية الدوري:   -تاريخ ابن معين  ( 165(
 . 189، 122/  2، و129/  1العلل ومعرفة الرجال:  ( 166(
 . 127الضعفاء الصغير للبخاري:  ( 167(
 . 260/ 10تهذيب التهذيب:  ( 168(
 . 260/ 10تهذيب التهذيب: ( 169(
 . 292/ 2تاريخ الثقات للعجلي:  ( 170(
 . 12/ 60تاريخ دمشق البن عساكر: ( 171(
 . 362/ 28تهذيب الكمال في أسماء الرجال:  ( 172(
 . 259/  10, تهذيب التهذيب: 353/ 6الكامل في ضعفاء الرجال:   ( 173(
 . 7/  3المجروحين البن حبان:  ( 174(
 . 174تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين:  ( 175(
 . 5/31سؤاالت اآلجري:  ( 176(
 . 67سؤاالت البرقاني للدارقطني:   ( 177(
 . 77/ 6سنن الدارقطنى: ( 178(
 ( 672/  2المغني في الضعفاء ) ( 179(
 . 998/ 8الجرح والتعديل:  ( 180(
 .543تقريب التهذيب:  ( 181(
 . 189، 122/  2، و129/  1العلل ومعرفة الرجال:  ( 182(
 . 537/ 1سنن الترمذي: ( 183(
 . 362/ 28تهذيب الكمال في أسماء الرجال:  ,96الضعفاء والمتروكون للنسائي:  ( 184(
 .   360/ 28تهذيب الكمال في أسماء الرجال:  ( 185(
 .  190/  3المحلى باآلثار : ( 186(
 .  700/ 2السنن الكبرى للبيهقي: ( 187(
 .  11/  60تاريخ دمشق البن عساكر :  ( 188(
 . 1/412تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: ( 189(
 . 165/  3ُينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ( 190(
 .    56/  1( بغية النقاد النقلة : 191)
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 . 186/ 7تاريخ بغداد ت بشار:  ( 192(
 . 201/  1المجروحين البن حبان:  ( 193(
 . 80/ 1رواية ابن محرز :  -تاريخ ابن معين  ( 194(
 . 186/ 7تاريخ بغداد:  ( 195(
 . 110/ 1موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله:  ( 196(
 . 192/ 2الجرح والتعديل البن أبي حاتم :  ( 197(
 . 186/ 7تاريخ بغداد:  ( 198(
 . 186/ 7تاريخ بغداد ت بشار : ( 199(
 . 325/ 1أبن حجر في تهذيب التهذيب:نقل هذا القو   ( 200(
 . 488/ 1الكامل في ضعفاء الرجال :  ( 201(
 . 1/479المصدر السابق: ( 202(
 . 474/ 1الكامل في ضعفاء الرجال:  ( 203(
 . 679/ 1المستدرك على الصحيحين للحاكم : ( 204(
 . 45/ 9, وتاريخ دمشق البن عساكر :191/ 2الخالفيات للبيهقي:  ( 205(
 . 125/  1المجروحين البن حبان : ( 206(
 . 192/   2، والجرح والتعديل البن أبي حاتم :   847/  3:  -ألبي زرعة الرازي  –الضعفاء  ( 207(
 . 249/ 1الكاشف للذهبي:   ( 208(
 . 809/ 4تاريخ االسالم:  ( 209(
 . 186/ 7تاريخ بغداد:  ( 210(
 . 138/ 1تحرير تقريب التهذيب:  ( 211(
 .109تقريب التهذيب: ( 212(
 . 19تاريخ الثقات للعجلي:   ( 213(
 . 191/  2الجرح والتعديل البن أبي حاتم : ( 214(
 . 186/ 7تاريخ بغداد:  ( 215(
 .56االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط :  ( 216(
 . 240/ 1السنن الكبرى :  ( 217(
 . 302/ 71تاريخ دمشق البن عساكر: ( 218(
 . 192/  2الجرح والتعديل البن أبي حاتم :  ( 219(
 .  16الضعفاء والمتروكون للنسائي :  ( 220(
 . 176/   3تهذيب الكمال في أسماء الرجال :  ( 221(
 .  297أحوال الرجال :  ( 222(
 . 213/   4علل الدارقطني:   ( 223(
 .   198/   2إكمال تهذيب الكمال :  ( 224(
/    5:   - البن أبي حاتم    – , والجرح والتعديل    167/    1:    -لمسلم   -, والكنى واألسماء  62/    5:   -للبخاري    -( ينظر : التاريخ الكبير225)

/    1، والمغني في الضعفاء :    291  –  290  –   289/    5، والكامل في ضعفاء الرجال :    15/    2:    -البن حبان    –، والمجروحين    23
، ومغاني األخيار في شرح أسامي رجال   259/  7، ولسان الميزان :   174/    5، وتهذيب التهذيب :  401/   2، وميزان االعتدال :  334

 ،   .  362/  2، ونثل النبال بمعجم الرجال :  63/  2معاني اآلثار : 
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 .   475/  17بن حنبل :  ( الجامع لعلوم اإلمام أحمد226)
 .   158/  1( بغية النقاد النقلة : 227)
 .   78/  1( الضعفاء الصغير للبخاري : 228)
 .   186/   1( أحوال الرجال :  229)
 .    62/  1( الضعفاء والمتروكين : 230)
 .    23/   5الجرح والتعديل : ( 231)
 .   15/  2:   -البن حبان - ( المجروحين232)
 .   297/   5الضعفاء : ( الكامل في 233)
 .       47/  3:   - للحاكم  -( األسامي والكنى234)
 .   160/   2:  -للدارقطني -( الضعفاء والمتروكين235)
 .    245/  1:   -للقيسراني -( تذكرة الحفاظ236)
 .   298( تقريب التهذيب : 237)
 .  526/   2ال : ، والعلل ومعرفة الرج 476 –  475/  17( ينظر : الجامع لعلوم اإلمام أحمد : 238)
 .    23/  5( ينظر : الجرح والتعديل : 239)
 .    178/   11( تاريخ بغداد : 240)
 .     507/   10:   -البن حبان - المجروحين( 241)
  2:    -للسمعاني    –( بعلبك : بفتح الباء والالم وسكون ، وبينهما عين ساكنة ، وهذه النسبة إلى مدينة من مدن الشام ، ينظر: األنساب  242)
 .    453/    1، ومعجم البلدان :  266 /
/   4:    -للبخاري    -الكبير  ، والتاريخ  276/    17، والجامع لعلوم اإلمام أحمد :    470/    7:    -البن سعد    -الطبقات الكبرى ( ينظر :  243)

،   350/    1:    - البن حبان    – ، والمجروحين    283/    4:    - البن أبي حاتم -، والجرح والتعديل  72/    1:   - للبخاري    – ، والضعفاء    148
،    316/   10، وتاريخ بغداد :  490/  4، والكامل في ضعفاء الرجال :   104/  1:  -البن شاهين  –وتاريخ أسماء الضعفاء والمتروكين 

  472/    1، والكاشف :    2557  -  256  –  255/    12، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال :    355  -  346  -  345/    72وتاريخ دمشق :  
 .   240/   7، ولسان الميزان :  276/  4، وتهذيب التهذيب :  252 –  251/   2، وميزان االعتدال :  

 .    42/  1بغية النقاد النقلة : ( 244)
 .    495/   4:   ( الكامل245)
 .    363/   8( البحر الزخار ، مسند البزار : 246)
 .  326/  7الطبقات الكبرى البن سعد :  (247)
 .   51/   1تاريخ ابن معين برواية ابن محرز :  ( 248)
 .    458/  4تاريخ ابن معين برواية عثمان الدوري : ( 249)
 .    476/  2( العلل ومعرفة الرجال : 250)
 .   148/  4التاريخ الكبير : ( 251)
 .      55/  1:  - للبخاري  -الضعفاء الصغير( 252)
 .    208/  1:  -للترمذي  -العلل الكبير( 253)
    50/  1:  -للنسائي -الضعفاء والمتروكين( 254)
 .    316/  1:   -للبغوي  -( معجم الصحابة 255)
 .     238/  4يل البن أبي حاتم : ( الجرح والتعد256)
 .    350/  1:   -البن حبان - المجروحين( 257)
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 .    495/  4( الكامل في ضعفاء الرجال :  258)
 .    104/  1تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين :  (259)
 .   128/   10( المحلى باآلثار : 260)
 .    838/  2:  -البن القيسراني -( ذخيرة الحفاظ261)
 .    260تقريب التهذيب : ( 262)
 .    266/   4( علل الحديث البن أبي حاتم : 263)
 .   118/   1( تعليقات الدارقطني على المجروحين البن حبان : 264)
 .     141/  1( ينظر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : 265)
 .  162/   1:   -للبخاري  –التاريخ الكبير ، و  358/   6(  ينظر: الطبقات الكبرى : 266)
، والجرح    516/  1  -لإلمام مسلم  -، والكنى واألسماء  407/    1:    -للعجلي  -، والثقات  162/    1:    -للبخاري   -( ينظر: التاريخ الكبير267)

، وتهذيب الكمال :    492/    2:    -، والضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي    322/    7:    -البن أبي حاتم  -والتعديل
25   /622 –  623  . 

 .    354/  1( بغية النقاد النقلة : 268)
 .  395/   7( الكامل في ضعفاء الرجال  269)
 .  727/  2أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية :  - (  الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي 270)
 .   244  - 243/ 2(  الثقات للعجلي : 271)
 .  613/   3, وميزان االعتدال :  493التهذيب : ( ينظر: تقريب 272)
 .  411/   1(  العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد هللا :  273)
 .   394/ 7( ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال : 274)
 .  76/  3:  -البن الجوزي  -( ينظر: الضعفاء والمتروكون  275)
 .  323/  7( الجرح والتعديل البن أبي حاتم : 276)
 .  323/   7:   -البن أبي حاتم  -الجرح والتعديل ( 277)
 .  392( العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير : 278)
 . 128, وتسمية فقهاء األمصار، ص 92( ينظر: الضعفاء والمتروكون للنسائي، ص 279)
 (. 98/  4( ينظر: الضعفاء الكبير للعقيلي )280)
 (. 244/  2( المجروحين البن حبان )281)
 (. 391/ 7( الكامل في ضعفاء الرجال ) 282)
 (. 399/ 7( الكامل في ضعفاء الرجال ) 283)
 -للسمعاني  -بفتح الخاء والباء ، وفي آخرها ياء ، وهو بطن من الكالع، وهو خبائر بن سواد بن عمرو بن الكالع بن شرحبيل ، األنساب  (284)

 .     1/53:للهمداني -، وعجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب 36/  5: 
، والكامل :  33  – 32/   2:   -البن حبان -، والمجروحين  122  – 121/  4، والجرح والتعديل :   19/    4( ينظر : التاريخ الكبير : 285)
، ومختصر   321/    22وتاريخ دمشق :  ،    68/   1فتح الباب في الكنى واأللقاب :  ،   287/   1:    -للحاكم  -، واألسمى والكنى  297/    4

/    2، وميزان االعتدال :    99/    1:    -للذهبي  -، والمقتفى في سرد الكنى  280/    1، والمغني في الضعفاء :    162/    10تاريخ دمشق :  
209     . 

 .  141/  2( بغية النقاد النقلة : 286)
 .  19/   7:   -للعقيلي  –، والضعفاء   49/   1:   -للنسائي  –( الضعفاء والمتروكين 287)
 .  122/   4( الجرح والتعديل : 288)



   

         

 -دراسة حديثية  مقارنة- االمام ابن املواق واقواله يف اجلرح والتعديل              

  

  

 

، ومعجم المفسرين   985/    6هـ[، تاريخ اإلسالم :  300على بن الحسين بن اْلُجَنْيد أبو الحسن الّرازّي ، وُيعرف ببلده بالمالكي ] ت:    (289)
 .   358/   1لعادل نويهض :  -من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر 

 .        209/   2، وميزان االعتدال :   122/   4( الجرح والتعديل : 290)
 .   33/  3:   -البن حبان - المجروحين( 291)
 .   297/   4( الكامل :  292)
 .   20/  2:  -البن الجوزي  –( الضعفاء والمتروكين 293)
 .   287/  1:   -للحاكم  -( األسماء والكنى294)
 .   125/   13:   -للدارقطني –( العلل 295)
 .  68/  1:  -البن منده  –فتح الباب في الكنى واأللقاب ( 296)
 .   35/   1ن العلم وفضله :  ( جامع بيا297)
 .  210/  2( ميزان االعتدال : 298)
 .   264/   1تذكرة الحفاظ :  (299)
 .   23/  4( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :  300)
 .   664/  18المطالب العالية : ، و  352/  4( التلخيص الحبير : 301)
 -، والضعفاء الصغير  170/    6، والتاريخ الكبير :    88/    2األوسط :  ، والتاريخ    318/    18الجامع لعلوم اإلمام أحمد :  ( ينظر :  302)

، تاريخ    64  –   63/    6، والكامل :    91/    2:    -البن حبان  -، والمجروحين  118/    6، والجرح والتعديل :    97  –  96/    1:    -للبخاري 
/    2:    -البن الجوزي   -، والضعفاء والمتروكين  164/    2:    -للدارقطني  -، والضعفاء والمتروكين  120/    1أسماء الضعفاء والكذابين :  

 .  470/  7، وتهذيب التهذيب :  211/  3، وميزان االعتدال :  418 –  417/   21، وتهذيب الكمال :   213
 .  294/  1( بغية النقاد النقلة : 303)
 .    139/   1:  -للدارمي -( تاريخ ابن معين304)
 .   198/  4  : -للدوري  -( تاريخ ابن معين305)
 .   514/  1، والعلل ومعرفة الرجال :  318/  18( الجامع لعلوم اإلمام أحمد :  306)
 .    176/  3:   -للعقيلي -( الضعفاء الكبير307)
 .   60/   1:   -برواية البرذعي  –( ينظر : العلل ومعرفة الرجال  308)
 ،   97/  1 ، والضعفاء الصغير : 113/  2( التاريخ الكبير : 309)
 .     119 – 118/  6، والجرح والتعديل :  364/  2وبة أبي زرعة للبرذعي : أج  -( الضعفاء310)
 .   308/   11( مسند البزار : 311)
 .      81/  1:  -للنسائي -( الضعفاء والمتروكين312)
 .   288/   2( قبول األخبار ومعرفة الرجال : 313)
 .    471/  7، وتهذيب التهذيب:  91/ 2: -البن حبان - ، والمجروحين  176/ 3: -للعقيلي -( ينظر : الضعفاء الكبير314)
 .   170/   6:   -للبخاري  –التاريخ الكبير (  315(
 .   118/   6( الجرح والتعديل : 316)
 .   91/  2:   -البن حبان - ( المجروحين317)
 .     92/ 2( المصدر نفسه : 318)
 .   65/   6( الكامل :  319)
 .    120/  1تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين : ( 320)
 .  119/  7( المحلى باآلثار : 321)
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 .   671/  2، وذخيرة الحفاظ :   12/   1تذكرة الحفاظ :  (322)
 .   33/   4:   -للخراط - ( األحكام الوسطى323)
 .   328/   2هام : ( بيان الوهم واالي324)
 .   295/   1، وديوان الضعفاء :   470/  2، والمغني في الضعفاء :  64/   2( الكاشف :  325)
 .   65/   1:   المجرد في أسماء رجال سنن ابن ماجه (326)
 .   483/   2، وموسوعة أقوال الدارقطني :    211/  3، وميزان االعتدال :   712/  3( تاريخ اإلسالم : 327)
 .   147/  1لفوائد :  ( مجمع الزوائد ومنبع ا328)
 .   414( تقريب التهذيب : 329)
 .   433/  3:  -البن أبي حاتم  -ينظر : العلل  ( 330)
 .  153/  1:  -للسيوطي – شرح سنن ابن ماجه ( 331)
 .     260/  1مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :  ( 332)
 .   330/   1نزهة األلباب في قول الترمذي وفي الباب :  ( 333)
 – تح الجيم وسكون الواو وفتح الباء ، وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى قرية من قرى دمشق يقال لها جوبر ، األنساب  بف  ( الجوبري :334)

 .  303، واللباب في تهذيب األنساب :  379/   3:  -للسمعاني 
، ومختصر  331/  37، وتاريخ دمشق :  166/  1 – البن القيسراني  –، والمؤتلف والمختلف  411/  8:  -البن حبان  –( الثقات 335)

، وتهذيب    189/    6، وتذهيب تهذيب الكمال :    674/    1، والكاشف :    502  –  501/    18، وتهذيب الكمال :    281/    15تاريخ دمشق :  
    449/  6التهذيب : 

( ، والثاني : كتاب الجهاد : باب فضل الغزو    1956)   198/    2حديث األول : كتاب المناسك : باب أي وقت يخب يوم النحر : ( ال336)
 (  .  2493)  7/  3في البحر : 

 .    18/  1( بغية النقاد النقلة : 337)
 .   436/   29( شرح سنن أبي داود :  338)
 .    411/   8:   -البن حبان  –( الثقات 339)
 .   674/   1( الكاشف :  340)
 .   368( تقريب التهذيب : 341)


