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اٜنمد هلل رب العاٞنٌن كالصبلة كالسبلـ على اٞنبعوث ر٘نةن للعاٞنٌن ١نمد بن عبد اهلل 
 كعلى آلو كصحبًو الغر اٞنيامٌن أفضل الصبلة كأًب التسليم أما بعد:

اؿ ًمن أعظًم اٞنسائًل كأ٨نها إذ ّٔا نىعرؼي دىرجًة إف ًعلمى اٛنىرح كالتىعديًل كالتىكلم ُب الرًج     
يتكىلموف ُب الرجاؿ 

خلق من ٤نييـو اٍٟندل كمصابيح الظُّلم حىديًث الراكم كقيبوًؿ مىركياتًو ، كاٞن
ابىة رىًضي اهلل عىنػٍهيم  ، كىلم جرا اٞنستضاء ّٔم ُب دفع الردل الى يتهيأ حصرىم من زمن الصَّحى

اًملو ًمنػٍهيم خلقا ًإَلى زىمىنوسرد اٍبن عدم ُب ميقى  فعيين ٗناعةه ًمن األثبات الثقاًت باٛنىرًح  ٌدمىة كى
ضىعَّفى اأٍلىٍعمىشي كالتىعديل كيىطوؿي بذكرىمي اٞنقاـ فكاف ًمنهم ُب آخًر عصرو ًمن التىابعٌن أف 

ا   ثًقىةو ،  عىنٍ  ًإالَّ  يػىٍرًكم يىكىادي  الى  مثبتا كىكىافى  شيٍعبىةي  الرّْجىاؿً  ُب  كىنىظىرى  ،  ٗنىىاعىةن كىكىثَّقى آخىرًينى  كىكىذى
مد بن  كىافى مىاًلكه  فكانت ٟنم عناية عظيمةه باإلسناًد كالرجاؿ فلما كانت الفتنةي قاؿ ١ني

بارؾ ((  ٚنوا لنا رجالكم)) : سًنين 
ي
اإلسناد عندم من الدين )) : ، كقاؿ اإلماـ ابن اٞن

، فكىاف ىذا العلم ًمن أىًم عيلـو اٜنديًث كأدقها ككىاف ( ( كلوال اإلسناد لقاؿ من شاء ما شاء
ريان دقيقان كٓنقيقان كاسعان ألف ىذه أمانةه ٘نلها ىؤالء  أئمةي ىذا الشأف يتحركف حاؿ الرجاؿ ٓنى
األجبلء على عاتقهم كجىعلوا ٢نافة اهلل تىبارؾ كتعاَل أماـ أعينهم ، فما كىاف ألحدو أف ٪نايب 

 ٞنراد اٞنبينة ىي ال يركل عىنو أنوي كثقى أباهي ، كألف السنة ليه بن اٞنديين ذلك ع، فأحدان فيوً 
 اٞنستقيم، الصراط إَل كاٟنادية لو، كاٞنيسرة حدكده، على كالدالَّة كتابو، ٠نمبلت من  اهلل

. ما اهلل ككالَّه كغول، ضلَّ  سبيلها غًن سلك كمن اىتدل، اتبعها مىن الذم اهلل صراط  توَلَّ
  
تصي غالبان بنقًد الركاًة كما أسلفنا كىو ًمن أدؽ العيلـو كمل       يكن فًعلمي اٛنىرح كالتىعديل ٫نى
 الرجاؿ، تواريخى  تتبعوا قد الفنّْ  ىذا علماء إفَّ  بل ضوابط؛ كال قواعدى  دكف الردُّ  أك القىبوؿ ىذا

 مل كلوالئم ،  لومةي  اهلل ُب تأخذىم كمل للحٌق، متجرّْدين ككانوا بدقَّة، أخبارىم على ككقفوا
 ىو ما على فضبلن  يثبت؛ مل ما على السُّنة علم ُب اٞنقصرين إَل التنبيوي  إال منها يكن

 ُمَقِدمة المؤلف
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 الناس كإرشاد فيو، ما كاعتقاد بو، العمل من ك٪نذركا ليجتنبوه،  اهلل رسوؿ على مكذكب
 .كشىفىى لكىفىى – إليو
ركاة كاألحاديث كالرجاؿ كىتك أستار فبل تىعجنب ًمن اكثار العيلماء الكىبلـ ُب ال     

بطلٌن فهم الكذابٌن كنفيهم عىن حديث النيب 
ي
 األمة ىذه عدكؿى  كانوا حقِّا كانتحاؿ اٞن

كالتزييف  كالتصحيح كالتضعيف، التوثيق ُب اجتهادىم إَل ييرجع ك٣نن كأدائو، العلم، ٘نىٍل ُب
 ((كشعبة))، ((عبد الر٘نن بن مهدم))مصابيح اٟندل ُب ىذا العلم اٞنبارؾ، كػ ىم كىؤالء ، 
 ((دكأ٘ن))، ((كأيب حاًب كأيب زرعة الرازيٌن)) ،((كابن اٞنديين كابن معٌن))، ((كالسفيانيٌن))
 ... كغًنىم ((كمسلم)) ((البخارم))

فهؤالء األئمة كغًنىم عرفوا الرجاؿ، كعرفوا حديثهم، كعرفوا ما أصاب بو ذاؾ الراكم      
، فاختلف قوؿ األئمًة يشتغل ّٔذا العلم العظيم يعرؼ قدرىم كمنزلتهمكما أخطأ فيو، كمن 

ُب الرجاؿ كمل يكن لديهم مشاحةه ُب اصطبلحات اٛنرح كالتعديل كاجتهد األئمة اٞنتأخركف  
ُب فهم مصطلحات األئمًة كطريقة إطبلقهم ٟنا ُب اٛنرح كالتعديل كُب الركاة ككم  

بن حجر كاٜنافظ العراقي كاٝنطيب البغدادم فقد كانت للحافظ الذىيب من جهودو كاٜنافظ ا
العلًم كعرؼ قيمةى أىلًو أبدان ، كال ٩نحدي ٟنم جهوده عظيمةه ال ينكرىا إنسافه عاقله عرؼ حق 
ُب ميصطلحاتو اختلفوا ُب   واجهودىم إال أعمى البصر كالبصًنة ، فكما اتفق

 على بناءن  اٞنصطلحات تلك بعض ُب اٝنبلؼ كقع إذ طبيعي، أمر كىذا آخرل مصطلحاتو 
 .إليو توصل ما خالفت نتيجة إَل الفبلين اإلماـ ّٔا توصل قرائن
،  ((في ِه رظن ))ر: ُب الركاةً  كًمن ىذه االصطبلحات ُب اٛنىرح قوؿ اإلماـ البخارم      

  إانسده رظن )): أك أف يقوؿ

 

ه رظن )): ، أك أف يقوؿ ((رف

 

 ي
  ضعب دحي

 

، أك أف  ((رف
ه رظن  )): يقوؿ

 

 ي
  دحي

 

ُب مراده منها  ، كقد كقع اٝنبلؼ ُب مراد اإلماـ البخارم  ((ف
التاريخ الكبًن كيتبو فأردنا أف ندرسى ىذه االصطبلحات من   ((في ه رظن  ))خيصوصان قولوي : 

 .ُب كيتب اٛنرح كالتعديل ميقارنان قولوي بأقواؿ األئمًة  الصغًنكالضعفاء 
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سيكوفي جامعان مانعان ماتعان بقدر  -بإذف اهلل كعونو-كالسداد فهذا العملكنسأؿ اهلل التىوفيق  
اٞنستطاع ، كأرجوا أف أكوف فيو ميسددان بإذف اهلل تبارؾ كتعاَل إنو كيل ذلك كالقادر عليو كىو 

سدد كمفضي الفضل جل كعبل .
ي
 اٞن
 
 
 
 

b  ّكتبُ؛ 

رأوب ازلهظاء ازغلى األرثىرررررررررررر

ر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

7 

 

  وقل ااخبلرى

 

 ي ه رظن..فر رإاعدة ارظنل ف

 ّلبث  اأامل

 
 

يستضػػاءي ّٔػػم      
ػػـو اٟنيػػدل كمصػػابيًح الظىػػبلـ اٞن لػػقه ًمػػن ٤ني يتكلمػػوف ُب الرجػػاؿ خى

ٍبي اعلػػم أف اٞن
ػػدييهم مىػػن بلغػػت أمػػانتهم اٛنًبػػاؿ الراسػػيات  يتبػػعي ىى

ػػاف قىػػوٟنم قىمػػران ُب الليػػل يسػػتنار فجىرحػػوا اٞن ككى
لوىػػا فأحسػػنوا كعىػػدلوا كصػػححوا كضػػعفوا كتىكلمػػوا ُب الرًجػػاؿ ّنػػا يلػػـز ا ألمانػػة العىظيمػػة الػػه ٘نى

الكبلـ كمنهيم غىيوره على السينة ميتحرو ٟنا شديدي التىحر فجىرح مىن كاف لػوي اد  خطػأ ًمػن الػركاة 
إف الغىػًنة كاحػدةه  كليس مىن كاف لينان حسنان ميتوسطان ُب ظىػن اٛنىػاىلٌن ميتسػاىله ال كرب الكعبػةً 

لدل ميتشددو 
تساى 1

ي
تلػف ُب اٛنرًح كاٞن ىنهاج يا ذم العىقػل الػراجح ٔنى

ًل كالوسًط بينهما إال أف اٞن
بي كيتػػب التىػػاريخ كالعلػػًم علػػى ذلػػك ًتشػػهدي ، كيصػػعك  كحيػػب السػػنًة كغػػًنًلم عىليهػػا كالػػذىب عىنهػػا

 . كىىلم جرا حصائهم ًمن عهد الصحابة إأيها الباحث البصًن 
حدث ابن عدم       

ي
قد  ((الكامل ُب الضعفاء))ُب ًكتابو  إال أف اٜنافظ الفذ الثقًة اٞن

كتابان نفيسان اٚناهي   إيل عىصرًه كزمىنو ، كألف السخاكم  سرد لنا شيئان من أٚنائهم 
تكلموف ُب الرجاؿ))

ي
لةن منهم عمدت  2((اٞن ختصار فيًو بغية الفائدة كٓنصيلها يل اإلإ، فذكر ٗني

 إف شاء اهلل .
ُر نمفررررر

 

ه
ب 
ًب ، كعلي بن أيب طالب ، كعبد اهلل بن عباس ، كعبد اهلل عيمر بن اٝنطا :رااحصل

 .  الصَّاًمت ، كأنس بن مالك ، كىعىاًئشىة بن بن سبلـو ، كىعبادىة
رنم وررررر

 

ن
 
ب غي

ا َ

 

رً٘نهم  –، كابن سًنين ، كسعيد بن اٞنسيب ، كسعيد بن جبًن  3الشىعيب  :رال
قاؿ السىخاكم  –اهلل تعاَل أٗنعٌن 

 ُب  الضٍَّعفً  قلَّة بعدىمٍ  ٞنن بًالنٍّْسبىةً  قىًليل كىلىكنهيمٍ )):  4

                                                           

ػػم ًمػػن إمػػاـو  (1)   كأعلػػم أف االمػػر ُب التشػػدد كالتسػػاىل لػػيس علػػى اطبلقػػو فالتشػػدد كالتسػػاىل نسػػيبه ، فكى
 قيل فيو أنوي ميتشدد كقد تبٌن اعتدالوي. 

 كىو ما اعتمدنا عليو ُب ذكرىم . -ر٘نو اهلل  –ىذا الًكتاب بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة  (2)
  عامر بن شراحيل الشعيب  (3)

ي ه

 

م ُكي

ه

 وأ
 
  ارجلح وادعتلي

 

و ن ف
م
كل

 

ي
ُ
م
ل

 ا
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ابىةه  أٍكثػىريىيمٍ  ًإذً  مىٍتبيوًعيًهمٍ  ابىةً  كىغىيػٍري  عيديكؿه  صىحى ٍتبيوًعٌنى  ًمنى  الصَّحى  يىكىادي  كىالى  ثًقىاته  أىٍكثػىريىيمٍ  اٍلمى
ابىةً  ًفيوً  انٍػقىرىضى  الًَّذم اأٍلىكَّؿً  اٍلقىٍرفً  ُب  ييوجىدي   بػىٍعدى  اٍلوىاًحدى  ًإالَّ  ضىًعيفه  التَّاًبًعٌنى  ارً كىًكبى  الصَّحى
 ا.ق ((.اٍلكىذَّابً  كىاٍلميٍختىارً  اأٍلىٍعوىرً  كىاٜنٍىاًرثً  اٍلوىاًحدً 
فىبعد أف مضى القرف األكؿ كدىخل القرف الثاين قىاؿ السىخاكم      

 ًمنٍ  أىكىائًًلوً  ُب  كىافى )):  5
ًلًهمٍ  ًقبىلً  ًمنٍ  غىالًبنا ضيعّْفيوا الًَّذينى  الضُّعىفىاءً  ًمنى  ٗنىىاعىةه  التَّاًبًعٌنى  أىٍكسىاطً   لًٍلحىًديثً  كىضىٍبًطًهمٍ  ٓنىىمُّ
ًثًننا كىيػيٍرًسليوفى  اٍلمىٍوقيوؼى  يػىٍرفػىعيوفى  فػىتػىرىاىيمٍ   ا.ق ((اٍلعىٍبًدمّْ  ىىاريكفى  كىأىيب  غىلىطه  كىٟنىيمٍ  كى
رٍبي أتى ًمن       

 

ن
 
ب غي

ا َ

 

و ر ال
عُص
م آرخ 

ه

لم ُب اٛنىرح كالتىعديل طائفةه ًمن كقد تىك دعب
 : –عليهم شآبيب الر٘نًة  –األئمةى ىاؾى يا أخيَّ ذكرىم 

ًنيفىةى  أىبيو فػىقىاؿى  .1 اًبرو  ًمنٍ  أىٍكذىبى  رىأىٍيتي  مىا حى . جى  اٛنٍيٍعًفيّْ
 آخىرًينى. كىكىثَّقى  ٗنىىاعىةن  اأٍلىٍعمىشي  كىضىعَّفى  .2
 ثًقىةو. عىنٍ  ًإالَّ  يػىٍرًكم يىكىادي  الى  بتامث كىكىافى  شيٍعبىةي  الرّْجىاؿً  ُب  كىنىظىرى  .3
ا .4 مىاًلكه  كىافى  كىكىذى

6. 
ا ُب  قىاؿى  ًإذىا كى٣نَّنٍ  .5  معمر. قىوؿ قبل اٍلعىٍصرً  ىىذى
 الدٍَّستػىوىاًئيُّ. كىىاًشم .6
7. .  كىاأٍلىٍكزىاًعيُّ
 كىالثػٍَّورًمُّ.  .8
 اٍلمىاًجشيوًف. كىاٍبني  .9
 سىلىمىةى. ٍبني  كى٘نىَّادي . 10 
 سعد. بن ثكىاللَّيٍ . 11 
لةه ًمن األٚناء النىدية       كىيم  ٣نن تكلم ُب الرجاؿ ُب آخر عيصورو للتابعٌن فهذه ٗني

أعبلـه أئمةه ثقاته مىن اتفقت األمة على االحتجاج ُنديثهم كبقوٟنم فكانت ٟنم القدـ األكَل 
أمًن  – ُب الذب عىن السنة كالتىحقيق ُب رجاٟنا كالبحث كالتحرم الشىديد ككىاف لشعبةى 

                                                                                                                                                                      

تكلموف ُب الرجاؿ ) (4)
ي
 ( .1/96اٞن

تكلموف ُب الرجاؿ ) (5)
ي
 ( .1/97اٞن

  ىو ابن أنس (6)
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دلسٌن  –اٞنؤمنٌن ُب اٜنديث 
ي
، كالليث بن سعدو ذلك اإلماـ العلمى  7شدةن فتحرل ٚناع اٞن

يحتج ّٔم ُب اٜنىديث أخطأ ُب أحاديثو ًعدةو ُب 
التىقي كمىعمران يا صاحبى العىقل السىوم ًمن اٞن

يحققٌن يينظر فيو ، كاألعمش سيليم
اف بن مهرافو اإلماـ البىصرة كىحىديثي البىصريٌن عىنوي ًعند اٞن

يحدث الفقيو ، أٚناءه كيتبت ّناء الذىًب كالياقوت النفيس ، كقطع األٞناس النىادر كىندرة 
اٞن

فما كىانوا  –فر٘ناتي اهلل عليهم تتواَل كجزاىم خًنان رب العاٞنٌن  –أمثاٟنم ُب عصرنا الغىريب 
النيجوـً العالية ، كُب ركايتهم ىيم إال للعلًم كاألمانة مثاالن كالعبادة كاإل٬ناف كالتقول قيدك  اتو كى

تجه بًو صحيحي اٜنىديث خبل ذلك ًمن  أضبط الناًس إال معمران ُب أىل البصرًة يا أخيَّ ، ١ني
األخبار ًمن غًن ركاية أىل البصرة كاألعمشي قيل أنوي ميدلسه ُب الثالثة كىو ُب الثانية ًمن 

يح إما إلمامتًو أك لقلة تدليسو ُب جنب ما األئمًة ٣نن احتمل تدليسوي كخرج لو ُب الصح
ركل أك ألنوي ال يدلس إال عىن ثقة ، كالثورم سفيافو ما أندر تدليسوي كصفوي بو اٜنافظ ابن 

، أم أنو يستعصى عليك أف ْند  ((ما أندر تدليسو)): يقوؿ حجر كرأيتي البخارم 
، كمالكه ذلك   يب اٞنصطفىأحاديثان دلسها لكثرة ما ركل من األخبار كالركايات عن الن

ـي دار اٟنجرة عىلم األعبلـ ُب الًدين كالتيقول كالفهًم كسعة  الذم ال يركم إال عىن ثقة إما
كر اٚنهم رضاءن تامان ال ييغادر حفظًو لؤلخبار اٞنركية عىن نيب اٟنيدل فرضي اهلل عن كيل مىن ذي 
قد صنفوا كجرحوا كعدلوا كخدموا سقمو كجزاىم اٝنًن الكثًن عنا كعن اإلسبلـ كاٞنسلمٌن ف

السنة طيلة حيالم فتلك يا أخيَّ اللبنة األكَل كالزلنا ُب ذكرىم على الطىريق نىسًن كىىاؾ مىن 
 بعدىم ًمن أعبلـ اٟندل . 

ي ااء األالعمررررر
ق

 

ب
ار األابثت األ  

 

ٌ نِم األخ

 

م طي قه

ه

لةه ًمن أٚناء األئمة  ونِم دعب ، ٗني
يتكلموف ُب الرجاؿ مىن 

ذاع سيطهم كعلى شأهنم حىت كاف يسبقهم علمهم فتجدي الببلد اٞن
ٜنضورىم ٓنضرت كآّالسي ألخذ العلم عنهم ْنملت ُنلق الذكر كطيبلب العلًم فكثر عنهم 
اآلخذين كما كثر عىن السابقٌن فرضواف ريب عليهم أٗنعٌن كمنهم يا طالب العلًم البصًن 

 ديد : أٚناءن تيكتب بالدىمع السعيد كالذىب الشى 
 ٍبنً  اٍلموًصًلي ، كىبشًن بن ىشيم ، كابن اسحاؽ الفزارم ، كىاٍلميعىاَبى عىبد اهلل بن اٞنبارؾ ، 
نىةى  اٍلميفىضًَّل ، كسفياف اٍبنً   .عييػىيػٍ

                                                           

 (( .ة ، قتادة ، أبو إسحاؽ ، كاألعمشكفيتكم تدليس ثبلث((كلوي قوؿه مشهوره معركؼ :  (7)
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اٍبنً  :رث كىٍىبو  ، كىاٍبنً  8عيلىيَّةى  كى
 .، كككيعو كىو ابن اٛنراح 9

 اررررررر 

ُ

 

الث
َ
َْقددِ الِّج 

 

ا لِي ً

 

ي ْ
َ
م أ

ه

 

ي

  زام

 

 كىاٍبني  اٍلقىطَّافي  سىًعيدو  ٍبني  ٪نىٍٍنى  اٜنٍيجَّتىافً  اٜنٍىاًفظ :دتنب ف
 كىذىًلكى  ًفيوً  اٍختػىلىفىا كىمىنً  اٍلمىٍقبيوؿي  ىيوى  كىثػَّقىاهي  كىمىنٍ  جيٍرحيوي  يػىٍندىًملي  يىكىادي  الى  جىرَّحىاهي  فىمىنٍ  مىٍهًدم  
 أىٍمرًًه . ُب  اٍجتيًهدى  قىًليله 
قىاؿ السىخاكم     

عى  قىاؿى  ًإذىا ٣نَّنٍ  بػىٍعدىىيمٍ  كىافى  ٍبيَّ  )): 10  اهلل رىًضي الشَّاًفًعي ًمٍنوي ، ًإمىامينىا ٚنًي
 ًبيلالنَّ  عىاًصمو  الرازؽ ، كىاٍلًفٍريىايبُّ ، كىأىبيو الطَّيىاًلًسيُّ ، كىعبد دىاكيدى  ىىاريكفى ، كىأىبيو ٍبني  عىنوي ، كىيىزًيدي 

ٍيًدمّْ ، كىاٍلقىٍعنىيبّْ ، كىأىيب   ، كىأىيب  ٪نىٍٍنى  ٍبنً  عيبػىٍيدو  ، كى٪نىٍٍنى  كىغىًنىم ، كبعدىم طائفةه أخرل : كىاٜنٍيمى
 أىػ .  ((الطَّيىاًلًسيّْ  اٍلوىلًيدً 
ى  لً كىاٍلًعلى  كىالتػٍَّعًديلً  اٛنٍىرٍحً  ُب  كىديكّْنىتٍ  اٍلكيتيبي  صينػّْفىتً  : )) ٍبيَّ 11قاؿ        ُب  ىيوى  مىنٍ  كىبػيٌنّْ
 ىيوى  كمن لٌن ىيوى  كىمىنٍ  اٛنًٍٍسمً  الصًَّحيحً  كىالشَّابّْ  الثػّْقىةً  ُب  ىيوى  كىمىنٍ  كالسرية كالتثبيت الثػّْقىة
ـ ًإَلى  يرجح كمحمـو ًصفىتيوي  كىًمنٍ  اٍلعىاًفيىةً  أىٍىلً  ًمنٍ  يػيعىدُّ  ميتىمىاًسكه  كىىيوى  رىٍأسيوي  يوجعو  كىًمنٍ  السَّبلى
 الًَّذم كىىيوى  التػَّلىفً  عىلىى كىأىٍشرىؼى  قػيوىاهي  سىقىطت كمن كىآخىري  اٍلمىرىضً  ًمنى  شٍعبىاف كىمىرًيضو  ًصفىتيوي 
ةي  يىٍسقيطي  ًديثػيهيوىكيالى ٍرنىا : مىنٍ  تعد كىالتػٍَّعًديل اٍٛنرٍح حى  ذىكى

 اٍختػىلىفىتٍ  ٍبىَّ  كىًمنٍ  ٜنٍىاًفظا ًمنى  كىاًحدو  غىيػٍري  الرّْجىاؿً  عىنً  سىأىلىوي  كىقىدٍ  مىًعٌنو  ٍبني  ٪نىٍٍنى  .1
ا الرّْجىاؿً  بػىٍعضً  ُب  كعباراتو آراؤه  ٟنىيمي  كىصىارىتٍ  اٍلفيقىهىاءً  اٍجًتهىادي  اٍختػىلىفى  كىمى

ا اٍلمىسىاًئلً  ُب  فىاٍجتػىهىديكا كىاٍلويجيوهي  اأٍلىقػٍوىاؿي   الرّْجىاًؿ. ُب  مىًعٌنو  اٍبني  اٍجتػىهىدى  كىمى
ٍنبىلو  ٍبني  أىٍ٘نىدي  ٍبني  أىٍ٘نىدي  طىبػىقىًتوً  كىًمنٍ  .2 تًوً  ًمنٍ  ٗنىىاعىةه  سىأىلىوي  حى ًمذى ًموً  الرّْجىاؿً  عىنً  تىبلى  كىكىبلى

اؿو  ًفيًهمٍ   كىكىرىعو . كىأىدىبو  كىًإٍنصىاؼو  بًاٍعًتدى
ا .3  ُب  مّْ اٍلوىاًقدً  كىاتىبي  سىٍعدو  ٍبني  ١نيىمَّدي  اللَّوً  عىٍبدً  أىبيو كىالتػٍَّعًديلً  اٛنٍىرٍحً  ُب  تىكىلَّمى  كىكىذى

ـو  طىبػىقىاتًوً  . جىيّْدو  ًبكىبلى  مىٍقبيوؿو
ٍيثىمىةى  كىأىبيو .4 يػٍري  خى ـه  لىوي  حىٍربو  ٍبني  زيىى  كىغىيػٍريهي. أىٍ٘نىدي  ابٍػنيوي  عىٍنوي  رىكىاهي  كىًثًنه  كىبلى

                                                           

 كىو  إٚناعيل ابن علية . (8)
 كرضي عنو .  عبد اهلل بن كىب إماـ مصر   (9)

 ( . 1/100ف ُب الرجاؿ )اٞنتكلمو  (10)
 ( .1/102اٞنتكلموف ُب الرجاؿ ) (11)
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 دىاكيدى  وأىبي  ًفيوً  قىاؿى  الًَّذم اٛنٍىزًيرىةً  حىاًفظي  النػُّفىٍيًلي ١نيىمَّد بن اهلل عبد ًعٍند جىٍعفىر كىأىبيو .5
 ًمٍنوي. أىٍحفىظى  أىرى  ملىٍ 
 كىالرّْجىاًؿ. اٍلًعلىلً  ُب  اٍلكىًثًنىةي  التصفيات كىلو اٍلمدييًن  بن كىعىًليُّ  .6
ٍيبىةى  أىيب  ٍبني  بىٍكرً  اٍلًعرىاًؽ ، كىأىبيو ديرَّةي  ىيوى  أىٍ٘نىدي  ًفيوً  قىاؿى  الًَّذم ٧نيىًٍنو  عىٍبدً  ٍبني  كى١نيىمَّدي  .7  شى

 اٍلمىٍعرًفىًة. ُب  اٍ٘نىد يشبو اٍٜنًٍفظ آيىةن  كىكىافى  اٍلميٍسنىدً  صىاًحبي 
 رىأىٍيتي  مىنٍ  أىٍعلىمي  ىيوى  جىزىرىةي  صىاًلحه  ًفيوً  قىاؿى  الًَّذم اٍلقىوىارًير عيمىرى  ٍبني  اللَّوً  كىعيبػىٍيدي  .8

 اٍلبىٍصرىًة. أىٍىلً  ًُنىًديثً 
ـي  رىاٍىوىٍيوً  بن كىًإٍسحىاؽ .9  خيرىاسىافى. ًإمىا
ـه جىيّْده  كىلىوي  اٜنٍىاًفظي  اٍلمىٍوًصًليُّ  عىمَّارو  ٍبنً  الو عبد بن ١نيىمَّدي  جىٍعفىرو  كىأىبيو .10  ُب  كىبلى

كىالتػٍَّعًديل اٛنٍىرٍحً 
12. 

 اٍلًمٍثًل. قىًليلى  كىكىافى  ًمٍصرى  حىاًفظي  الطََّبىًمُّ  صىاًلحو  ٍبني  أىٍ٘ند .11
 أىػ. (( كىالتػٍَّعًديلً  اٛنٍىرٍحً  ةً أىًئمَّ  ًمنٍ  كىكيلُّهيمٍ  اٜنٍىمَّاؿي  اللَّوً  عىٍبدً  ٍبني  كىىىاريكفي  .12

تكلموف ُب الرج     
ي
لةو ًمن اٞن اؿ كاتصلت ّٔم طبقةه حىوت أعبلمان ٟنيم فهؤالًء أٚناءي ٗني

أمًن اٞنؤمنٌن ُب  مؤلفاته عظيمةه ُب معرفة أخبار الرجاؿ كأحواٟنم ، كاإلماـ البخارم 
ىعنوفي ًبدراسًة لفظًو ُب ىذا الًكتاب 

، كإسحاؽ الكوسج ، كالدارمي ٍبي العىجلي اٜنىديث اٞن
 اٍلمىٍغًرًب ٍبي الذىيب .  نىزًيلي  اٜنٍىاًفظي 
م     

ه

طائفةه عيرفوا بعلمهم كٗنعهم كتصنيفهم ! كاعتداٟنم حاٟنم حاؿ من  :ونِم دعب
سبقهم ُب العلًم كلكل منهم مىكانتو كمنزلتو كىيم :  أبو زيرعة الرازم ، كالدمشقي ، كأبو داكدو 

 عىٍبدي ، كًمن بعدىم :  –ر٘نة اهلل عليهم  –حب السينن السجستاين ، كبقي بن ٢نلد صا
اًدمُّ  ًخرىاشو  ٍبنً  ييونيس ٍبني  الرٍَّ٘نىنً  حىاًبًو ،  كىأىيب  النػٍَّفسً  قىًومُّ  كىالتػٍَّعًديلً  اٛنٍىرٍحً  ُب  ميصىنَّفه  لىوي  اٍلبػىٍغدى
ليًسيُّ  كىضَّاحو  ٍبني  ١نيىمَّدي اٜنٍىٍريبُّ ، كى  ًإٍسحىاؽى  ٍبني  كىًإبٍػرىاًىيمي   أىيب  ٍبني  بىٍكرً  قػيٍرطىبىةى ، كىأىبيو حىاًفظي  اأٍلىٍندى

 أىيب  ٍبني  ١نيىمَّدي  جىٍعفىرو  بىٍكرو ، كىأىبيو جىزىرىةى ، كالبىزار كىأىبيو كىصىاًلحه  أىٍ٘نىدى ، ٍبني  اللَّوً  عىاًصمو ، كىعىٍبدي 
ٍيبىةى  ا أىًئمَّةً  ًمنٍ  لىًكنَّوي  ضىًعيفه  كىىيوى  شى لةو ًمن  نىٍصرو  ٍبني  كى١نيىمَّدي  الشٍَّأًف ،  ىىذى اٍلمىٍركىزًمُّ ... ٍبي كُب ٗني

                                                           

 ُب ميلتقى أىل اٜنديث . -كفقو اهلل  –ٗنع تار٫نو اٞنفقود األخ الكرمي أ٘ند األقطش  ((12
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تكلموف ُب الرجاؿ فعليو بكتاب العبلمة 
ي
األعبلـً كعىدىم يطوؿي فمىن أراد التىماـ ُب أٚناء اٞن

ة فقد أحسن ُب ذكرىم كصنف فيهم ميصنفان نافعان نفيسان فرحم اهلل األئم السخاكم 
 االعبلـ .

 :  13من تكلم ُب الرجاؿ أقسامان قاؿ السخاكم  كقد قسم الذىيب      
اٍبن الركىاة سىائًر ُب  تكلميوا فقسم .1  حىاًًب. كىأيب مًعٌن كى
 كىشٍعبىة. كمالك الركىاة من كثًن ُب  تكلميوا كىقسم .2
اٍبن الرجل بعد الرحل ُب  تكلميوا كىقسم .3 نىة كى  كىالشَّاًفًعٌي. عييػىيػٍ

 وُىم على ثالثة أقساٍم كما قال الذىبي :      
 بالغلطتٌن الرَّاًكم يغمز التػٍَّعًديل ُب  متثبت اٍٛنرٍح ُب  متعنت ًمنػٍهيم قسم .1

ثىة  بتوثيقو كىٕنسك بنواجذؾ قػىٍولو على فعض شخصان  كثق ًإذا فػىهىذىا كىالثَّبلى
 يوثق كىمل كىافقو فىًإف تىٍضًعيفو على غىًنه كىافقو ىىل فىاٍنظير رجبل ضعف كىًإذا
ا كىثػَّقىوي  كىًإف ضىًعيف فػىهيوى  اٜنذاؽ من ايٍحدي  الرجل ذىًلك  الًَّذم ىيوى  ايٍحدي فػىهىذى
 :مثبلن  مًعٌن اٍبن قىوؿ ًفيوً  يىٍكًفي الى  يػىٍعيًن  ميفىسرنا اال اٍٛنرٍح ًفيوً  يقبل الى  قىاليوا
يء ٍبَّ  ضعفو لسىبىب بػىيىاف غًن من ((فضعي ىيوى ))  يوثقو كىغىًنه رًمٌ البيخىا ٩نًى

ا كىمثل ًديثو تىٍصًحيح ُب  ٫ٍنتىلف ىىذى  كىىيوى  الذَّىىيبٌ  قىاؿى  ٍبَّ  كىمن كتضعيفو حى
 طبقىة من أىم اثٍػنىاف ٩ٍنتىمع مل)):الرّْجىاؿ نقد ُب  التَّاـ االستقراء أىل من

ا عيلىمىاء من كىاًحدىة  يفتىٍضعً  على كىالى  ضىًعيف تػىٍوثًيق على قطٌ  الشٍَّأف ىىذى
 انٍتهى. ((ثًقىة

ا       على اٛنٍىًميع ٩ٍنتىمع حىىتَّ  الرجل حىًديث يٍْتؾ الى  أىف النَّسىاًئيٌ  مىٍذىىب كىافى  كىًٟنىذى
 شيٍعبىة األكَل فىمن كمتوسط متشدد من ٔنىٍليو الى  الرّْجىاؿ من طبقىة كل أىف يػىٍعيًن  تىركو

 الثَّالًثىة كىمن أشد٨نا كى٪نٍن مىٍهًدم   كىاٍبني  ٍلقىطَّافي ا ٪نٍن الثَّانًيىة كىمن أشد٨نا كىشٍعبىة كىالثػٍَّورم
 أشد٨نا حىاًبً  كىأىبيو كىاٍلبيخىارًمٌ  حىاًبً  أىبيو الرَّاًبعىة كىمن أشد٨نا مًعٌن كىاٍبن كىأ٘ند مًعٌن اٍبن
 اٍبن كىثػَّقىوي  اذا فىأىما تىركو على اٛنٍىًميع ٩ٍنتىمع حىىتَّ  ًعٍنًدم الرجل يٍْتؾ الى  النَّسىاًئيٌ  فػىقىاؿى 
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 ُب  مثلو ىيوى  كىمن ٪نٍن تشدد من عرؼ ٞنا يٍْتؾ الى  فىًإنَّوي  مثبل اٍلقطَّاف كىضىعفو مٍهدم
 شىيخنىا. حىقَّقىوي  مىا اٍنتهى النػٍَّقد

 ُب  قىاؿى  فىًإنَّوي  حـز ككابن: كىاٜنٍىاًكم ، قلت كالْتمذم متسامح ًمنػٍهيم كىقسم .2
 ١نيىمَّد بن كىًإٍٚنىاًعيل اٍلبػىغىًومٌ  اٍلقىاًسم كىأيب عاٛنٍىامً  صىاحب التػٍّْرًمًذمٌ  من كل

 ٠نىٍهيوؿ. انو اٍلمىٍشهيورين من اأٍلىصىم كىغىًنىم اٍلعىبَّاس كىأيب الصفار
 عىن ًمنػٍهيم كبل اهلل فجزل عدم كىاٍبن كىالدَّارىقيٍطيًنٌ  كأ٘ند معتدؿ كىقسم .3

ـ  أىف أسأىؿ تػىعىاَلى كىاهلل اهلل شىاءى  ًإف مأجوركف فهم خًنا كىاٍلميٍسًلمٌن اإٍلًٍسبلى
 فىسىاد كىيٍصلح أخصامنا عىنَّا كيرضى ألسنتنا كحصائد أىنٍػفيسنىا شركر يىًقينا
 كىكىوف اٝنإنة ًُنًٌن ًسيمىا عاقبتنا انًٍتهىاء ًإَلى  أىعمالنىا كى٪نسن كنياتنا قػيليوبنىا
 آمٌن .. آمٌن .. آمٌن .. أىػ .  سىاًلمىة اٜنٍىواس

د أٚناء مىن تكلم ُب الرجاؿ ًمن األعبلـ األئمًة األمناء األخيار ، أردت أف كبعد سر      
لةن ًمن الكيتب اٞنشهورة اٞنؤلفة ُب الرجاؿ ليسهل على الطىالب الوصوؿ إليها كالتعرؼ  أذكر ٗني

لةن ًمن ىذه الكيتب  : 14عليها إف شاء اهلل تعاَل كإليكى أيها القىارئ ٗني
  

 

  ََمظفه

 

 ف

 

 لفه

 

و
م
ل

ب  ا

 

 ااقثلت نِم الواة .الُكي

 ًكتاب الثقات للحافظ ابن حباف .  .1
 ًكتاب مىعرفة الثقات للحافظ العجلي .  .2
 مشاىًن علماء االمصار البن حباف . .3
 تىاريخ أٚناء الثقات البن شاىٌن .  .4
 الثقات ٣نن مل يعرؼ ُب الكتب الستة البن قطلوبغا . .5
 .15تاريخ ابن خلفوف األندلسي  .6

                                                           

العزيز  كقد اعتمدتي ُب ذكر أشهر اٞنصنفات ُب علم اٛنرح كالتعديل على ما كتبو الشيخ عبد (14)
 بتصرؼو كزياداتو ُب التىعليق فجزاه اهلل تعاَل كل خًنو كنفع بًو كر٘نو . .عبد اللطيف 

كىو تاريخه ُب معرفة الثقات مفقوده قد عمدت إيل ٗنعو إال أف أكقفين الظن بأف األخ الشيخ  ((15
عرؼ إف شاء اهلل أشرؼ بن صاحل العشرم ُب ميلتقى أىل اٜنديث قد قاـ َنمعو فمازلت أنتظر إجابتو أل

 فإف كاف ٗنعو تركت ٗنعو ، كإف مل يكن فعل سأبدأ بذلك .
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 لر 

 

 ااجلمغه

 

 لفه

 

و
م
ل

قاات واافعضلء نم الواة . ابتكل ا

 

 لي

 سؤاالت مسعود السجزم للحاكم النيسابورم . .1
السهمي ، ابن بكًن ، كاٜناكم  ))سؤاالت تبلمذة اإلماـ الدارقطين لوي كىيم :  .2

 . متداكلة كىي كيتبه مطبوعة (( ، كالَبقاين ، كالسلمي
 سؤاالت أيب عبيدة اآلجرم أليب داكد السجستاين . .3
 بة لعلي بن اٞنديين . سؤاالت ابن أيب شي .4
ابنو عبد اهلل بن أ٘ند )) العلل كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أ٘ند بن حنبل ركاية :  .5

 ر٘نهم اهلل ٗنيعان . (( بن جنبل ، كركاية اٞنركذم
 سؤاالت الَبذعي أليب زرعة الرازم . .6
الدارمي ، ابن )) سؤاالت تبلميذ اإلماـ ٪نٍن بن معٌن لوي كىي من ركاية :  .7

 .16((كتار٫نو ركاية الدكرم ، كالدقاؽ ، كابن ١نرز اٛننيد ، 
كىذه السباعية اٞناضية ًمن اٞنؤلفات اٛنامعة بٌن معرفة الثقات كالضعفاء معركفةه بكيتب      

يجيب كرضي عنهم ٗنيعان كىي ًمن الكيتب 
السؤاالت ُب اٛنرح كالتعديل فرحم اهلل السائل كاٞن

ان ما جاء عن اإلماـ أ٘ند بن حنبل ُب عللو ركاية النفيسة ُب معرفة الرجاؿ كالعلل خصوص
 .اٞنركذم كابنو عنو 

 الطبقات الكَبل البن سعد .  .1
 التاريخ الكبًن لئلماـ الكبًن اٜنافظ أمًن اٞنؤمنٌن البخارم . .2
 التاريخ االكسط لوي .  .3
 التاريخ أليب زرعة الدمشقي .  .4
 اٛنرح كالتعديل ألبن أيب حاًب الرازم . .5

                                                           

َنمع  – أوب ازلهظاء نب أدمح آل أوب وعدة ازغلى –كقد من اهلل تبارؾ كتعاَل على العبد الفقًن  (16)
االتو تاريخ اإلماـ ٪نٍن بن معٌن ركاية اٞنفضل بن غساف الغبليب كمقارنتوي مع تاريخ الدكرم كالدارمي كسؤ 

جزل اهلل القائمٌن عليو كل  –فإنظر قسم الدراسات اٜنديثية ُب ملتقى أىل اٜنديث  البن معٌن 
 . –خًن 
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اٛنرح كالتعديل كمعرفة الثقات كالضعفاء آّاىيل للحافظ ابن كثًن التىكميل ُب  .6
 الدمشقي ، طبع حىديثان .

ا  كىذه من أنفس الكيتب ُب الرجاؿ كالتاريخ الكبًن كالضعفاء الصغًن لئلماـ البخارم ٨ني
 اٜنقل الذم تدكر فيًو دراستنا مع مقارنةن ألقوالًو مع أقواؿ األئمًة ُب كيتب الرجاؿ كاٛنرح
لة ما ًب تأليفوي ُب اٛنرح كالتعديل ُب الضعفاء  كالتعديل كسيأٌب ذكر الضعفاء الصغًن ُب ٗني

 فرضي اهلل عن اٛنميع . 
  . اافعضلء نِم الاجل  

 

 ف

 

 لفه

 

و
م
ل

 ابتكل ا

 الضعفاء الصغًن لئلماـ اٛنىبل البخارم . .1
 ًكتاب الضعفاء كاٞنْتككٌن لئلماـ ايب عبد الر٘نن النسائي . .2
 أحواؿ الرجاؿ للحافظ اٛنوزجاين . الشجرة ُب  .3
 الضعفاء أليب زرعة الرازم .  .4
 الضعفاء الكبًن لئلماـ العقيلي . .5
 ًكتاب آّركحٌن البن حباف ، كتعليقات اإلماـ الدارقطين عليو .  .6
 الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ البن عدم اٛنرجاين .  .7
 تاريخ أٚناء الضعفاء كالكذابٌن البن شاىٌن .  .8
 كاٞنْتككٌن لئلماـ الدارقطين . ًكتاب الضعفاء .9
 اٞندخل إيل الصحيح للحاكم النيسابورم .  .10
 الضعفاء أليب نعيم األصبهاين . .11
 اٞنغين ُب الضعفاء لئلماـ الذىيب .  .12
 ميزاف االعتداؿ للحافظ الذىيب ، كذيلو أليب الفضل العراقي . .13
 لساف اٞنيزاف للحافظ ابن حجر العسقبلين .  .14

دلسػٌن  –ر٘نهم اهلل  –كقد ألف األئمة      
ي
ُب رجاؿ كيتبو ٢نصوصػةن كُب اٞنراسػيل كمعرفػة اٞن

عنايػػةن بالسػػنة كتنقيحهػػا فكػػاف ٟنػػم القػػدـ ُب الػػذب عنهػػا كالػػدفاع عنهػػا فصػػنفوا كحػػرركا كبينػػوا 
 ((كضػػاعان ))أك  ((كػػذابان مشػػهوران ))، أك ((ضػػعيفان ىالكػػان ))كضػػحوا كأخرجػػوا ًمػػن الػػركاة مػػن كػػاف ك 

صػيل ُب الػركاة كبينػوا صػحيح حػديثهم مػن ضػعيفو كمػىت اخػتلط كمػىت يصػح فاعتنوا بأدؽ التفا
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حديثو كفرقوا بٌن من حدث عنو قبل االختبلط كبعد االخػتبلط ، كبػٌن مػن حديثػوي مػن كتابػو 
أصػػحي مػػن حديثػػو مػػن حفظػػو ، كبػػٌن مىػػن أصػػابتوي غفلػػةه ُب كػػَبًه فصػػار يلقػػن كحديثػػو قبػػل أف 

ػػػدخل إيل ذلػػػك ُب العلػػػل كعرفػػػوا أصػػػحاب ٫نػػػتلط صػػػحيح ، كعرفػػػوا مىػػػن كىػػػم ُب حػػػد
ى
يثو كاٞن

األئمة كاألعبلـ كمن عين بالركاية عنوي ٣نن مل يعرؼ بالركاية عػن ذلػك الشػيخ فيقػدموف األعلػم 
كرضػػي عػػنهم ٗنيعػػان كاٜنقنػػا ركػػبهم كفيمػػا سػػيأٌب  –ر٘نهػػم اهلل  –فيػػو علػػى مػػن ال علػػم لػػوي فيػػو 

 بيافه ٞنؤلفات ألفت ُب الرجاؿ خاصةن . 
 ٌظاجل بتُك

َ
ً ك

 

  راجل بتُكٍ اخصه

 

هاا :  رأتفل ف

 

من

 و

 

ن
 
خي
حن 
َ
لص

 ا

 رجاؿ صحيح البخارم للكبلباذم . .1
 تسمية من أخرج ٟنم البخارم كمسلم للحاكم النيسابورم . .2
 أليب التجريح من بضرب كمس الصحيح ُب لو أخرج ٞنن كالتوضيح البياف .3

 .العراقي زرعة
 .األصبهاين منجويو ابن بكر أليب مسلم صحيح رجاؿ .4
 الوليد أليب الصحيح اٛنامع ُب البخارم لو أخرج ٞنن كالتجريح التعديل .5

 الباجي.
 البخارم رجاؿ ُب األصبهاين بكر كأيب الكبلباذم نصر أيب كتايب بٌن اٛنمع .6

 .اٞنقدسي طاىر ابن الفضل أليب كمسلم
  . 

 

ه

 

سي
ل
 ا

 

مه

 

ي
 خ األ

 ُ

 

  ش

 

 بتُك ف

 .عساكر البن لالنبٌ  األئمة شيوخ أٚناء ذكر ُب اٞنشتمل اٞنعجم .1
 . ا

 

 واقحلمت

 

ه

 

سي
ل
 راجل ابتكل ا

 .للمزم الرجاؿ أٚناء ُب الكماؿ لذيب .1
 للذىيب. الكماؿ لذيب تذىيب .2
 زرعة أليب كذيلو للذىيب، الستة الكتب ُب ركاية لو من معرفة ُب الكاشف .3

 .العراقي
 مغلطام. الدين لعبلء الكماؿ لذيب إكماؿ .4
 .حجر البن التهذيب لذيب .5
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 .حجر البن يبالتهذ تقريب .6
 .كامبلن  يطبع كمل العجمي، ابن لسبط األصوؿ الستة ركاة ُب السوؿ هناية .7

  . 

 

ِ األرب غه

 

مه

 

ي
 َزوادئ راجل األ

 .حجر البن األربعة األئمة رجاؿ بزكائد اٞننفعة تعجيل .1
  . 

 

ن
 
سي
ل

 ادمل

 

  رعمفه

 

 ف

 

مه

 

ي
 ام ألفه األ

 .حجر البن بالتدليس اٞنوصوفٌن ّنراتب التقديس أىل تعريف .1
 .األنصارم ٜنماد الشيوخ من بالتدليس رمي ّنن الرسوخ ذكم ؼإٓنا .2
 .((باٞندلسٌن اٞنتعلق الفصل)) الدميين ٞنسفر اٜنديث ُب التدليس .3
 التبيٌن ألٚناء اٞندلسٌن لسبط ابن العجمي . .4
 أٚناء اٞندلسٌن ٛنبلؿ الدين السيوطي .  .5
 ذكر اٞندلسٌن لئلماـ النسائي .  .6
 اٞندلسٌن للحافظ العراقي . .7
 .17تبيٌن ألٚناء اٞندلسٌن للخطيب البغدادمال .8
 .18اٞندلسٌن أليب أ٘ند اٜناكم .9

يدلسٌن فهي ًمن الكيتب النفيسة النافعة ُب معرفة      
كأما ما سبق ًمن الكيتب اٞنؤلفة ُب اٞن

اٞنوصوفٌن بالتدليس كالوصوؿ إيل كصف الركاة بالتدليس من اللبنة األكَل ٍبي اله تليها ٍبي اله 
هددكقرأت للشيخ  تليها ،

لف

يتقدمٌن جىزاهي  انرص ا
رسالة نفيسة ُب بأّا كىي ُب التدليس عند اٞن

دبع اهلل نب دبع اهلل تعاَل كل خًنو كبارؾ فيما قدـ كىي بتقدمي الشيخ احملدث العبلمة 

 . –حفظو اهلل  – النمح ادعسل
 

 . 

 

ن
 
سلي

 ارمل

 

  اإلراسل ورعمفه

 

 افلت ف

 

و
م
ل

 ا

 لرازم .اٞنراسيل البن أيب حاًب ا .1

                                                           

 مل يتم طبعو بعد . (17)
 مل تتم طباعتو . (18)
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فة التحصيل ُب ركاة اٞنراسيل أليب زرعة العراقي . .2  ٓني
 جامع التحصيل ُب أحكاـ اٞنراسيل للحافظ العبلئي . .3

 ر

 

  رعمفه

 

ي فه ف
ر رام مت أتل

 

ن
 
لطي

 

ي

 

ح
م
ل

 . ا
ختلطٌن للحافظ العبلئي . .1

ي
 ًكتاب اٞن

 .العجمي ابن لسبط باالختبلط رمي من ّنعرفة االغتباط .2
 .الكياؿ البن الثقات الركاة من تلطاخ من معرفة ُب النًنات الكواكب .3

فهذا الذم كقعت يدينا عليو ًمن الكيتب اٞنشهورة اٞنؤلفة ُب اٛنرح كالتعديل كىي نفيسةه      
جدان قد عنيت ّنعرفة الركاة اٞنراسيل كالضعفاء كالثقات كٗنعت بينهما كُب معرفة العلل 

معرفة اٞنختطلٌن من الركاة ،  كاالختبلؼ كالضبط كمعرفة مىن أصحاب األئمًة ، ككذلك ُب
ٗنيعان كأٜنقنا ركبهم النًن الطيب ، كًمنها ما  –فر٘نهم اهلل  –كُب معرفة اٞندلسٌن ًمن الركاة 

ىو مطبوع بل أكثرىا كما مل يكن مطبوعان أشرت إليو ُب اٜناشية بلفظ " مل تتم طباعتو بعد 
 " أسأؿ اهلل أف يطبع مامل يطبع عاجبلن .
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ىبحث إيل خيطةو      
أسًن عليها ُب ىذه الًدراسة كتىقوـي الًدراسة على أربع عىمدت ُب ىذا اٞن

 مىباحث كسىًنىا سىيكوف على النىحو اآلٌب إف شاء اهلل تبارؾ كتعاَل : 
َ٘ ىبحث كخيطتوي كفيها : :امُلقدم

 كفيها أ٨نية اٞن
 اٞنبحث األكؿ : ميقدمةه ُب اٛنرح كالتعديل . 

تكلموف ُب الرجاؿ على اختبلؼ طبقالم ، كأشهر اٞنؤلفات ُب اٛنرح 
ي
اٞنبحث الثاين : اٞن

 أئمتنا كأسكنهم فسيح جناتو كرضي عنهم . –رحم اهلل  –كالتعديل 
عتمدة ُب الدراسة كفيواإلماـ البخارم  : الباب األّل

ي
 :  ككيتبو اٞن

 .تىرٗنة اإلماـ البيخارم  .1
 الكىبًن .  التىعريف بكتاب التىاريخ .2
 التىعريف بالضعفاء الصغًن .  .3

 كفيو : ((فيو نظر))ُب الركاة :  –ر٘نو اهلل  –ًدراسةي قىولوي  :الباب الثاىٕ
 جرحه شديده كأقواؿ األئمًة ُب عىدىا كذلك . ((فيو نظر))ُب كىوف  .1
 جىرحه خىفيفه كأقواؿ العيلماء ُب عدىا كذلك . ((فيو نظر))ُب كىوف  .2
ن قاؿ فيهم البخارم الًدراسة التىطبي .3

ى
ُب التىاريخ الكىبًن كالضعفاء  ((فيو نظر))قية ٞن
 كأقواؿ األئمًة . الصغًن كميقارنة قولو 

جيح ُب قوؿ اإلماـ البخارم  .4 ُب الركاة فيًو نىظر ما بٌن اٛنرح  ميناقشة القولٌن كالْتى
 الشديد كاٛنرح اٝنىفيف . 

كفيو : الًدراسة  ((ُب إسناده نظر))ُب الركاة :   ـ البخارمًدراسةي قىوؿ اإلما :الباب الثالث
ُب ))ماـ البيخارم : فيمن قاؿ فيهم اإلالصغًن كالضعفاء التىطبيقية ًمن تاريخ البخارم الكبًن 

 كاٜنيكم النهائي فيها . ((إسناده نظر
:  كقولو ((ُب بعض حديثو نظر))ُب الركاة : ًدراسةي قىوؿ اإلماـ البخارم  :الباب الزابع

 كفيو :  ((ُب حديثو نظر))
راد ًمن قولًو : .1

ي
 . ((ُب بعض حديثو نظر)) ، ((ُب حديثو نظر)) اٞن

ر

 

 وادلِراسه

 

َحب
لن 

 ا

 

طه ُ

 

 خ
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 .كالضعفاء الصغًن الًدراسة التىطبيقية ًمن كتاب البيخارم التاريخ الكبًن  .2
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 الباب اأّل
 و البخازٖ ُّكتبُ امُلعتندٗ يف الدزاس٘ ّفُٔ :اإلما

  :َتزمج٘ اإلماو الُبخارٖ  املبث  اأّل 

  :ٕالَتعزٓف بكتاب الَتارٓخ الَكبري . املبث  الثاى 

  : الَتعزٓف بالضعفاٛ الصغري . املبث  الثال 
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 املبث  اأّل

 
 

لى كتاب اٜنافظ الذىيب سًن ع –ر٘نو اهلل  –كقد اعتمدت ُب ترٗنة اإلماـ البخارم      
أعبلـ النببلء كىو كتابه من أنفس الكيتب فرحم اهلل مؤلفو كرضي عنوي كجزاهي اهلل تعاَل كيل 
خًنو ٞنا قدـ فهو من أىل االستقراء التاـ كأىل العلم اٜنفاظ ، ذىلكم العىامل العلم ، كىل 

اىًن عيلماء  رأسًو نار ، ىو أمًن اٞنؤمنٌن ُب اٜنديث ، ىو على٫نفى علمه  اٞنقدـ عند ٗنى
يعْتؼ لوي بالفضل كاإلماـ ، حاملي لواء العً 

يحدث الثقة اٛنهبذ العى الدين اٞن
لم اإلماـ اٜنيجة لًم اٞن

مد بن إٚناعيل  يحدثٌن ُب العلل ١ني
الناقد البارع شيخ اإلسبلـ القدكة كاإلماـ ، إماـ اٞن

 البيخارم صاحبي الصحيح كإليك ترٗنتو .
 الًسًن .  كما ُب  اـ البيخارم تىرٗنة اإلم 
 عبد أبو اٜنٌفاظ قدكة اإلسبلـ شيخ آّتهد الناقد العلم اٜنجة اإلماـ ىو : اسمو ونسبو     
 – 19ماكوال ابن بو جـز كذا  -بػىٍرًدٍزبىو  ابن اٞنغًنة بن ابراىيم بن اٚناعيل بن ١نمد اهلل

 ر٘نو اهلل كرضي عنو .  –البخارم 
صنف

ي
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أيمور من اٞنختصر الصحيح اٞنسند امعاٛن)) للصحيح اٞن

 اٞنهٌذبة الٌتواليف من ذلك كغًن ((اٞنفرد األدب كتاب))ك ((الكبًن التاريخ))ك,  ((كأيامو كسننو
 ، ٠نوسيا ككاف ، ِنارل كايل اٛنعفي اليماف يدم على اٞنغًنة أسلم ))إليها ،  ييسبق مل اله

 . ((العلم  إبراىيم بن إٚناعيل كطلب
 للحديث ٚناعو صغره ، كأكؿ ُب العلم ،كطلب(ىػ194) سنة شواؿ ُب كلد : َمولدهُ      
 ارٓنل بلده ، ٍب أىل من ىو صيب ، كٚنع كغًنه اٞنبارؾ بن تصانيف كحفظ( ىػ 205) سنة
 ك٘نص كعسقبلف كالشاـ كالكوفة كالبصرة كمكة كبغداد ببلخ فسمع( ىػ 210) سنة

 بٌن يدم أمو .   يتيمان يبّْ ري فػى  . .كدمشق

                                                           

ىجرم( ىو اٞنوَل , األمًن, اٜنافظ , الناقد , النسابة , اٜنجة ابو  475-422ابن ماكوال ) (19)
 لي اٛنرباذقاين.نصر علي بن ىبة اهلل العج

 اإلامم ااخبلرى

 

مه
 
ج
  رَت
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 ي ه رظن..فر رإاعدة ارظنل ف

ًمن كثًًن حىت قاؿ أىل العلم أنو كتب  : كقد ٚنع اإلماـ البخارم  ُشيوخو وَتالمذتو     
 كأبو ، كالْتمذم ، اٜنجاج بن مسلم ))عن ألف رجل ، كٚنع منو خلقه كثر ًمن أشهرىم : 

 خز٬نة كابن عاصم، أيب ابن بكر كأبو الدنيا، أيب ابن كأبو بكر الرازياف، ك أبو حاًب زرعة
 كخلقه كثر .  (( "الصحيح" صاحب
: كىذا مبحثه يطوؿ كفيًو الشيء الكىثًن فمثل ىذا العلم  ثناء الُعلماء واألئمِة عليو     

بػىرَّز اإلماـ البخارم ُب العلم كبز أقرانو ُب اٜنفظ كالفهم،حىت ذاع كاٛنباؿ اٜنافظ التقي الورع 
لدنيا ُب زمانو،كرحل الناس إليو من شىت البقاع ك٢نتلف األصقاع كأثىن صيتو، كصار إماـ ا

حىت صار إماـ الدينيا كأمًن  عليو علماء عصره الثناء العاطر، كشهدكا لو بالفضل كاإلمامة
ـه أك عامله كاف لوي السبق قبل اإلماـ البخارم أك أتى بعدهي  اٞنؤمنٌن ُب اٜنديث ، كما عرفوي إما

يحدث الورعي إماـ الدينيا ُب   إال كأثىن عليو
كامل الثناء ككصفوي ّنا يستحقي ىذا اإلماـ الثقة اٞن

اٜنديث كالعلل ميصنف الصحيح كًمن ىؤالء كىم كثره ال أكاد أذكرىم كلهم خشية اإلطالة 
 –كلكن ُب ذكرىم بيافه جليه إلمامة ىذا العلم اٜنافظ كالتقي الورع اٛنهبذ اإلماـ البخارم 

 . –عليو رضواف اهلل 
 اٜنجاج بن مسلم ٚنعت:  رستم بن ٘ندكف بن ١نمد قاؿ )) قال : اإلماو ُمسله  .1

 احملدثٌن كسيدى  ، األٍستاذين أستاذى  يا رجليك أقبل دعين:  فقاؿ البخارم إَل كجاء ،
 . ((ًعلىًلًو  ُب اٜنديث كطبيبى  ،
 أصحايب بعض ٚنعت:  حاًب أيب بن ١نمد جعفر أبو قاؿ)) قال : اإلماو الرتمذٖ  .2

 قاؿ خرج فلما ، إٚناعيل بن ١نمد عليو فدخل ، سبلـ بن ١نمد عند كنت: يقوؿ
 اٜنديثً  أمري  عليَّ  كأيلًبسى  ، ٓنيٌػٍرتي  الصيب ىذا علي دخل كلما:  سبلـ بن ١نمد
 ٫نرج . مل ما خائفا أزاؿي  كال.  كغًنه
 ١نمد عند كنت:  يقوؿ ٠ناىد بن سليم عمر أبا ٚنعت( : الورٌاؽ)جعفر أبو قاؿ
.  حديث ألف سبعٌن ٪نفظ صبيا لرأيت قبل جئت لو:  فقاؿ ، البيكندم سبلـ بن
 سبعٌن أحفظ إ :  يقوؿ الذم أنت:  قاؿ.  ٜنقتو حىت طىلىًبوً  ُب فخرٍجتي :  قاؿ
 إال كالتابعٌن الصحابة من ُنديث أجيئك كال.  كأكثر ، نعم:  قاؿ ؟ حديث ألف

 الٌصحابة حديثً  من حديثان  أىٍركم كلستي  ، كىمساًكًنهم ًلًمككىفا أكثرًًىم مىٍوًلدى  عرفتك
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 - اهلل رسوؿ كسٌنة ، اهلل ًكتاب عنٍ  ًحفظان  أحفىظيوي  أٍصله  ذلك منٍ  كيل إال الٌتابعٌن أك
 .كسلم عليو اهلل صلى

:  يقوؿ جعفر بن ٪نٍن ٚنعت(: الورٌاؽ)جعفر أبو قاؿ )) قال : احلافظ البٔكيدٖ  .3
 يكوف موٌب فإف ، لفعلت عمرم من إٚناعيل بن ١نمد عمر ُب أزيد أف قدرت لو

 ما أنت لوال:  يومان  إٚناعيل بن حملمد كقاؿ. الًعٍلمً  ذىابي  كموتو ، كاحد رجلو  موتى 
 . (( ببخارل  العٍيشى  استطبتي 

:  يقوؿ( الفريايب) يوسف بن ١نمد ٚنعت )) قال : شٔخ اإلسالو أبْ رجاٛ الثقفٕ  .4
 كابن حنبل بن أ٘ند ىذا:  فقاؿ ، السكراف طبلؽ عن فسيًئل ، رجاء أيب عند كنا

 ككاف.  إٚناعيل بن ١نمد إَل كأشار ، إليك اهلل ساقهم قد راىويو كابن اٞنديين
دّْث ما يذكر ال حىٌت  العقلً  مغلوبي  كاف إذا أنو ١نمد مذىبي   ال أنو ، سكره ُب ٪ني
 (( . إسحاؽ  شيخوً  على مٌ البيخار  ييقٌدموف اٞنعرفة أىل.شيء أمره من عليو ٩نوز

ٚنعت صاحل بن مسمار اٞنركزم ))  قال : اإلماو العله الثبت امُلحدث ىعٔه بً محاد  .5
 . ((  يقوؿ : ٚنعت نعيم بن ٘ناد يقوؿ : ١نمد بن إٚناعيل فقيو ىذه األمة

 خىلىفه  قاؿ )):  قال –رمحُ اهلل  –، علٕ بً املدٓين  إماو العلل شٔخ اإلماو البخارٖ  .6
:  قاؿ:  السبلـ عبد بن أ٘ند ٚنعت ، خلف بن أ٘ند بن إسحاؽ حدثنا:  ٝنياـا

 يدم بٌن إال نفسي استصغرت ما:  يعين - اٞنديين بن لعلي البخارم قوؿ ذكرنا
 ((نػىٍفًسًو  ًمٍثلى  يػىرى  مل إٚناعيل بن ١نمد فإف ، ىذا دعوا:  علي فقاؿ - اٞنديين بن علي

 اهلل عبد أبا ٚنعت:  حاًب أيب بن ١نمد قاؿ )) قال : احلافظ اإلماو اجملْد الفالس  .7
 فسيٌركا ، أعرفو ال:  فقلت ، ُنديث الفبلس علي بن عمرك أصحاب ذاكرين:  يقوؿ
 إٚناعيل بن ١نمد يػىٍعرًفيوي  ال حديث:  فقاؿ ، فأخَبكه ، عمرك إَل كصاركا ، بذلك
 (( . ُنىديث  ليس

قاؿ اإلماـ الدارمي  ماـ احملدث اٛنبل البخارم فهذه سباعية ُب ثناء األئمة على اإل     
فما أجزؿ الثناء عليو  ((منو  أٗنع فيهم رأيت فما كالعراقٌن باٜنرمٌن العلماء رأيت ))فيو : 

 : كما أحقوي فيو فنعم اإلماـ حىت قاؿ أبو عيمر اٝنفاؼ كحيق لوي أف يقوؿ ما قاؿ 
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 من باٜنديث إٚناعيل، ك ىو اعلم بن ١نمد مثلو أر مل الذل العامل النقى التقى حدثنا))      
 (( لعنة  ألف مىن فعليو شيئا فيو قاؿ درجة ، كمن بعشرين كغًن٨نا كأ٘ند إسحاؽ
قيلت : صىدقت كاهلل يا أبا عمر كأحسنت الوصف فهذا التقي النقي الورعي العامل اإلماـ      

مد بن إٚناعيل البيخارم من بلغ سيطوي األمصار كحسن ذ  كرهي كأثىن عليو عيلماءي األمًة ًمن ١ني
ـي أىل  ـي اٛنرح كالتعديل إما القدمي كاٜنديث صاحبي اٞنصنفات النفيسة العظيمًة اٛنليلة إما
اٜنديث كالعلل ، فأكثر الطعن فيو أرباب البدع كتكلم فيًو أراذؿ البشر فأساؤكا إيل أنفسهم 

فخاب كخسر من أساء الكبلـ فيو كخاب مسعاىم كذلت رقأّم بإذف اهلل تبارؾ كتعاَل ، 
رضي اهلل عنهما  –كمل ٬نلك كثًنكف منهم الطعن فيو كاعلم أيها القارئ أف منهج الشيخٌن 

أصح اٞنناىج ُب نقد السنة النبوية كُب معرفة الصحيح كالضعيف فيها ، فرحم اهلل ىذا  –
رضي  –كصحابتو الكراـ العلمى اٛنهبذ ر٘نةن كاسعةن كحشرنا كإياهي ُب زمرة اٜنبيب اٞنصطفى 

 اهلل عنهم أٗنعٌن . 
الشيء الكثًن فشاعت كانتشرت بٌن العلماء  كقد ألف اإلماـ البخارم  مصنفاتو :     

كتلقفتها األمة بالقبوؿ كعم نفعها كطارت ّٔا الركباف إيل ابعد البلداف فتحدث عنها العيلماء 
 :20هم اهلل تعاَل ر٘نةن كاسعة كمنها كٓندثوا ّٔا ، كبعضهم قد من اهلل عليو ُنفظها فر٘ن

 ،"الوالدين بر" ،"كالكىن األٚناء" ،"الصحابة أٚناء" ،"اٞنفرد األدب" ،"الصحيح اٛنامع)) 
 كتاب" ،"الرقاؽ كتاب" ،"العباد أفعاؿ خلق" ،"األكسط التاريخ" ،"الكبًن التاريخ"

م اهلل اإلماـ البخارم ر٘نة كغًنىا الكثًن الكثًن من الكتب العظيمة النفيسة فرح ((الوحداف
 كاسعة كرضي عنوي .

 ّٔا أقاـ ٚنرقند، حيث قرب قرية خرتنك إَل االنتقاؿ اهلل ر٘نو البخارم : قرر  َوفاتو     
 ريح ىناؾ، كفاحت كدفن( ىػ256) سنة الفطر عيد ليلة ّٔا معارفو، كقبض بعض عند أياما

 إَل ٢نالفيو، فخرجوا عند أمره ، كعرؼبذلك البلدة أىل ٓندث أياما، حىت قَبه من الطيب
 ..كالندامة التوبة كأظهركا قَبه
 
 

                                                           

 ( .1/454ىداية العارفٌن للبغدادم ) (20)
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 . اٛنزاء خًن كاىل اإلسبلـ عن كاسعة، جزاه ر٘نة اهلل فر٘نو
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 امَلبث  الثاىٕ 

 
 

يعتَب كتاب التاريخ الكبًن من أجل كأنفس ما كيتب ُب اٛنرح كالتعديل كٕنيز ىذا      
علمي اليماين الكتا

ي
ر٘نو  –ب ّنيزات كثًنة كىذا الًكتاب طيبع بتحقيق الشيخ ذىيب العصر اٞن

 كأما ما يدكر عليو الًكتابي كتأليفوي .  –اهلل 
 اٜنديث لركاة ٢نصص فالكتاب اآلثار، ك٘نلة الركاة تراجم ىو الكتاب ىذا موضوع     
 األٚناء إثبات ُب الركايات على رمالبخا فيو اعتمد كقد ضعفاء، أـ ثقات أكانوا سواء عامة

 علل ُب ىامة مادة إَل كالتعديل اٛنرح من الكثًن على اشتمل كما كالكىن، كاألنساب
 االستفادة كصعوبة منهجو غموض ُب سببنا تزاؿ كال كانت العلمية الغزارة اٜنديث ، كىذه

 بعض نيًشر لو)) :اهلل ر٘نو فقاؿ غًنه، قبل البخارم اإلماـ الغموض ىذا أدرؾ كقد منو،
 راىوية بن إسحاؽ أخذ)): كقاؿ ،((..التاريخ كتاب صنفت كيف يفهموا مل ىؤالء أستاذم
 ًسحرنا أريك أال األمًن أيها: فقاؿ طاىر، بن عبداهلل على فأدخلو صنفتو الذم التاريخ كتاب

 اريخالت)) ، ككتاب 21 ((تصنيفو أفهم لست: كقاؿ منو فتعجب عبداهلل، فيو فنظر: قاؿ!  ؟
 علـو ُب اٞنبتدئ فالطالب العلل؛ كتب ضمن ييدرج األصل ُب كتاب ىو للبخارم ((الكبًن
 ُب اٞنبتدئ الطالب ألفَّ  عًسر؛ فهمو ألف الكتاب، ىذا مثل ُب النظر لو يصلح ال اٜنديث
 ككنيتو، الراكم، اسم إَل ٪نتاج الراكم، عن صريح كثًنو  كبلـو  إَل ٪نتاج إ٧نا األسانيد دراسة
 ميعىدَّؿ أـ ٠نركح الراكم أف صريح كبلـ إَل ك٪نتاج األخرل، األٚناء من بو يشتبو كمن قبو،كل
 مبكرة، سن   ُب الطريقة ّٔذه الكتاب ىذا صىنَّفى   ضعيف؟ كالبخارم أـ صدكؽ أـ ثقة ؟

 عشر اثين  قَب عند القمر ضوء على يكتب عامنا، عشر ٖنانية العمر من يومئذ لو فكاف
 فقد البخارم، عند قصة كلو إال" الكبًن التاريخ" كتاب ركاة من راكو  يوجد كال ترٗنة، ألف
 ا.ق((الكتاب يطوؿ أف كرىت أنين إال قصتو، كعندم إال التاريخ ُب اسمه  قىلَّ )):  قاؿ
 (. 502ص) السارم ىدم

                                                           

 ( .12/304سًن أعبلـ النببلء ) (21)
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 مالراك  عن كثًننا كبلمنا يذكر أف أراد لو الراكم، حاؿ ُب يستقصي أف أراد لو يعين     
 ُب اجتهد البخارم أفَّ  كجدى  الكتاب ىذا تأمَّل كمن. اختصارنا الكتاب اختصر كلكنو لفعل،

 كالفوائد ، كقد بالعلم مليءه  كتابه  كىو زمانو، إَل العلم ركل ٣نن بلغو من أٚناء استقصاء
 كىي -اٞنرقمة اٞنطبوعة النسخة ُب كما - تقريبنا ترٗنة( 13798) على الكتاب اشتمل
 ترٗنة،( 3176: )الثاين كاٛنزء ترٗنة،( 2894: )األكؿ اٛنزء: التايل النحو ىعل موزعة
 للرجاؿ، كنية( 993: )كالكىن ،(3452: )الرابع كاٛنزء ترٗنة،( 3267: )الثالث كاٛنزء
 .للنساء كىن( 7)ك

منهجان ُب ًكتاب التىاريخ الكبًن إذ أنوي مل يبٌن لوي عىن منهجية  كلئلماـ البخارم      
فقد ترؾ اإلماـ البخارم الكبلـ على طىريقتو ُب التىاريخ الكبًن للذم ينظر فيو  عينة فيو مي 

كىذا الذم دعانا إيل معرفة منهجو ر٘نو اهلل ُب تلك األقواؿ من خبلؿ التاريخ الكبًن كمن 
ا كتابٌن نفيسٌن ُب اٜنيكم على الرجاؿ ،الضعفاء  لوي ك٬نكن للباحث الناقد أف  الصغًن ك٨ني

 ُب التاريخ الكبًن بالنقاط التالية :  درس منهج اإلماـ البخارم ي
 األكؿ اٜنرؼ ذلك ُب مراعينا اٞنعجم حركؼ على كتابو البخارم اإلماـ رتَّب   .1

 كذلك احملمدين؛ بأٚناء الكتاب بدأ لكنو األب، اسم من األكؿ كاٜنرؼ االسم من
 األلف، ُنرؼ ابتدأ احملمدين؛ من فرغى  فإذا كسلم، عليو اهلل صلى النيب اسم لشرؼ

 .آخره إَل التاء، ٍب الباء، ٍب
ـى  أنو كما .2  أٚناء ٍب آبائهم، أٚناء إَل النظر بدكف أكالن  الصحابة أٚناء اسمو  كل ُب قىدَّ

 .آبائهم أٚناء ترتيب مبلًحظنا األٚناء بقية ذلك بعد ذكر ٍب بعدىم، من ٍب التابعٌن
 اسم لو ييعرؼ ال من ذكر األٚناء من فرغ أف كبعد فيو، األفراد بذكر حرؼو  كلَّ  ٫نتم .3

 .بالكىن كتابو ختم ٍب فبلف، باب ييعرؼ كإ٧نا
 كجل عز اهلل كاصطفاء الناس، على قريش فضل فيها بٌنَّ  ٢نتصرة ّنقدمة لكتابو قدَّـ .4

 آدـ إَل كنسبو ،  اهلل لرسوؿ ٢نتصرة ترٗنة ذكر ٍب كسلم، عليو اهلل صلى لنبيّْو
 ُب اٟنجرم التاريخ بدأ كيف كذكر بعثتو كمدة ،  صفاتو من اشيئن  كذكر ،
 . النيب كفاة تاريخ ذكر ٍب اٝنطاب بن عمر عهد
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لوي مىنهجه ُب اٛنىرح كالتعديل إذ الصغًن التاريخ الكبًن كالضعفاء ماـ البخارم ُب كتبو ككاإل    
ألفاظ اٛنرح كالتعديل إذ  ٬نكن االٗناؿ قبل التأصيل عىن منهجو ُب التاريخ الكبًن ميستعمبلن 

فيو  ))خصوصان من قاؿ فيهم :  ٬نكن اعتبار ىذه البوابة لفهم ألفاظ اإلماـ البخارم 
عليها ، إذ ال يتم ذلك  كىذه اللفظة اله كقع االختبلؼ ُب مراد اإلماـ البخارم  ((نظر 

فيو نظر كقوؿ سميو فيهم اإلماـ البخارم ُب التاريخ الكبًن كالضعفاء بقإال بتقصي من قاؿ 
ك٬نكن  من قولو فيو األئمة كالعلماء فيهم كطبقتوي من اٜنديث ليعرؼ ماذا أراد اإلماـ 

 بالنقاط التالية :  اٗناؿ النقاط ُب منهج اإلماـ ُب التاريخ الكبًن 
التعديل ُب التاريخ الكبًن كإ٧نا يورد التعديل فيو قليبلن ، مل يلتـز اإلماـ البخارم بذكر  .1

 أنو مراده كليس راكو، كلَّ  يذكر أف البخارم مراد بيَّنت قد )):  22ؿ ابن عدم قا
 كثًننا شيئنا عنو ركم من كل ليذكر األسامي كثرة يريد كإ٧نا ضعيف، غًن أك ضعيف

، فهذا الكبلـ من اإلماـ ابن عدم حوؿ التاريخ ال يعين  (( حرفنا كاف كإف قليبلن  أك
بًن لـز أف يكوف فيو جرحان أك تعديبلن ، فكثًنا من اف كل من أدخل ُب التاريخ الك

 الركاة مل يذكر فيهم ذلك . 
 األئمة بعض عبارات من ٪نكيو ما جهة من كذلك آّركحٌن، ُب اٛنرح يذكر أف لتـزإ .2

 النقد ذلك خبلؿ من فييستفاد الراكم ذلك ركاية بنقد كتارة نفسو، بعبارة كتارة قبلو،
كُب )) يضعفي إسنادان ٜنديثو ركاهي فيقوؿ ُب الركاية :  البخارم ، كتارة عند جرحو

فبل يريد اإلماـ البخارم  ((كُب بعض حديثو نظر  ))، أك يقوؿ :  ((إسناده نظر 
 الراكم نفسو ُب مثل ىذه االصطبلحات . 

 اٛنرح عبارات ُب خاص منهجه  كللبخارم كالتعديل، اٛنرح ألفاظ البخارم يذكر .3
 ُب الذم اٛنرح أف معناىا كليس اٛنرح؛ ُب لطيفة باراتع يستعمل فهو كالتعدم،
 ،((نظر فيو)) : مثبلن  فيقوؿ شديد؛ كاٛنرح لطيفة عبارات لكنها مثلها، لطيف الراكم
 اٛنرح ُب العبارات من يقولو ما كأشدُّ  ّنرة، مطركح ىذا يعين ((عنو سكتوا))   أك
 ٓنلُّ  فبل اٜنديث منكر فيو قلتي  من كلُّ ))  :قاؿ أنو عنو نيًقل فقد ،((اٜنديث منكر))

 ((نظر فيو فبلف)): يقوؿ أنو ىو العبارات ىذه ُب البخارم كاصطبلح. ((عنو الركاية

                                                           

 ( .2/378الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ ) (22)
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 ترٗنة ُب الذىيب قاؿ األغلب؛ على حديثو تركوا فيمن ((عنو سكتوا فبلف)) : أك
 فيمن إال ىذا يقوؿ كال ((نظر فيو)) : البخارم قاؿ كقد(: الواسطي داكد بن عبداهلل)

غالبنا يتهمو
 الرجاؿ عن كبلمو ُب كللبخارم )):  24، قاؿ اٜنافظ ابن حجر  23

: يقوؿ ما أكثر فإف كالتعديل، اٛنرح ُب كبلمو تأمُّل من يظهر بليغ، كٓنر   زائد توؽ  
" كضَّاع" أك" كذاب: "يقوؿ أف كقلَّ  ذلك، ك٥نو ،"تركوه" ،"نظر فيو" ،"عنو سكتوا"

 أنو البخارم عن نقل ٍب". بالكذب يعين" فبلف رماه"ك ،"ففبل كذبو: "يقوؿ كإ٧نا
ا  اغتبت أين ٪ناسبين كال اهلل ألقى أف ألرجو إين: "قاؿ   (( .أحدن
 ُب نظر كمن - اهلل ر٘نو - صدؽ: قلت)) :  25قائبلن  فعلق اإلماـ الذىيب      
 فإنو يضعفو، فيمن كإنصافو الناس، ُب الكبلـ ُب كرعو علم كالتعديل اٛنرح ُب كبلمو
 فبلف: يقوؿ أف كقلَّ  ىذا، ك٥نو نظر، فيو عنو، سكتوا اٜنديث، منكر: يقوؿ ما أكثر

 فهو نظر، حديثو ُب فبلف: قلت إذا: قاؿ إنو حىت. اٜنديث يضع كاف أك كذاب،
ا، اغتبت أين اهلل ٪ناسبين ال: قولو معىن كىذا. كاه متهم  غاية كاهلل ىو كىذا أحدن
 أىػ .  ((الورع 

 البخارم أعلاعتين اعتناء شديد ُب مسألة السماع فقد  كما كأف اإلماـ البخارم      
: ذلك كمن الركاة، بعض بٌن السماع ثبوت عدـ بسبب الكبًن تار٫نو ُب األسانيد من كثًننا
 الزىرم عوؼ بن عبدالر٘نن بن سهيل بن اٜنسن(: سهيل بن اٜنسن) ترٗنة ُب قاؿ أنو

 ال أـ عمر ابن من ٚنع أدرم ال زياد، أيب بن يزيد عنو ركل عمر، ابن عن اٞندين، القرشي
: قاؿ اٛنراح بن عبيدة أيب عن سراقة، بن عبداهلل(: سراقة بن عبداهلل) ترٗنة ُب كقاؿ. 26؟

 قالو ،((قومو الدجاؿ أنذر إال نوح بعد نيبّّ  يكن مل)): يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى النيب ٚنعت
 لو يعرؼ ال سراقة، بن عبداهلل عن شقيق بن عبداهلل بن خالد عن سلمة بن ٘ناد عن موسى

                                                           

 ( . 2/416ميزاف االعتداؿ ) (23)
 ( .1/418مقدمة الفتح ) (24)
 (.12/439سًن أعبلـ النببلء ) (25)
 (295-2/294التاريخ الكبًن" ) (26)
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 تعليل من أكثر فقد: - اٞنسألة ىذه عن - حجر ابن قاؿ كقد،  27 .عبيدة أيب من ٚناع
، كاعتناؤه ّنسألة السماع يطوؿي األمري فيو إال أف ضريب 28. "ذلك ّنجرد تار٫نو ُب األحاديث

األحاديث بعدـ السماع فإنو يدلل على مدل للمثاؿ حوؿ إعبلؿ اإلماـ البخارم لبعض 
 اعتناءه ر٘نو اهلل بذلك ، كيطوؿ األمر ُب شرحها كأخشى اإلطالة . 

  : كللكتاب أ٨نيةه كبًنةه جدان تبلغ األ٨نية ُب النقاط التالية 
 اٜنديث، ُب اٞنؤمنٌن أمًن كىو ٫نفى، ال كما الفن ىذا ُب كإمامتو مؤلفو مكانة   .1

 .فيو قيل كما
 موسوعي كتاب أكؿ ىو بل الفن، ىذا ُب اٞنؤلفة الكتب أكائل من الكتاب ىذا أفَّ  .2

 .الشكل ّٔذا الركاة لْتاجم شامل
 أف البخارم حاكؿ كقد الركاة، أٚناء من كثًنة أٚناء ذىكىرى  قد الكتاب ىذا أفَّ  .3

 الكثًن، فىاتىو قد كاف كإف ركاية، ٟنم الذين الركاة ٗنيع الكتاب ىذا ُب يستوعب
 فهذه كاحد، حديث إال ٟنم ليس الذين الركاة بعض يذكر -أحياننا - ْنده ككلذل
 اله الكتب كلذلك سبقتو، اله الكتب ٗنيع من أكسع فكتابو البخارم، ّٔا ٕنيز ميزة

 .حاًب أيب البن ((كالتعديل اٛنرح)) ككتاب كثًننا، منو استفادت بعده من جاءت
 فتجده اٜنديثية، الصناعة جهة من الراكم أّذ تتعلق اله األشياء بعض يذكر أنو   .4

 .كالتعديل باٛنرح الركاة بعض ُب يتكلم
 الشيخ من ٚنع الراكم ىذا ىل كيذكر الراكم، ىذا كتبلميذ بشيوخ يهتم ما كثًننا أنو .5

 ىذه تبحث اله الكتب أىم من كتابو يػيٍعتىَبى  كلذلك ؟ يسمع مل أـ عنو يركم الذم
 من يسمع مل فبلف)): مثبلن  فيقوؿ السماعات، مسألة على و؛يػينىبٌ  ما فكثًننا. اٞنسألة
 .السماع ّنسألة كاعتنائو منهجو مبحث ُب بيانو سبق كما مهمة، فائدة كىذه ((فبلف

 ثبلثة حاًب أيب ابن ألَّف فقد بعده، جاء من جلُّ  منو كاستفاد عليو اعتمد قد أنو .6
 ،((العلل))ك ،((كالتعديل اٛنرح)) :كىي ،((الكبًن التاريخ)) كتاب على مىٍبًنيَّة كتب
 .((اٞنراسيل))ك

                                                           
 (5/97كبًن" )التاريخ ال 27
 (.2/595النكت على كتاب ابن الصبلح" ) 28
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 يبٌن فإنو اختبلؼ اٚنو ُب كىقىعى  إذا الراكم أفَّ : ((الكبًن التاريخ)) كتاب ميزات من .7
 يػىتػىوىسَّع أحياننا إنو حىت الراكم، ىذا اسم ُب الراجح يذكر أف ك٪ناكؿ االختبلؼ، ىذا
. اختبلؼ اٚنو ُب كقع الذم الراكم ىذا اسم يبٌنّْ  أف أجل من األسانيد، ًسيىاؽ ُب

 ىذا أفَّ  الظافٌ  يظن فقد ٪نصل، ما كثًننا كىذا اختبلؼ اٚنو ُب يقع قد فالراكم
 آخر، لراكو  االسم كىذا لراكو، االسم ىذا أف يظن كقد الركاة، تعدد يفيد االختبلؼ

 قد حيانناكأ اٚنو، ُب اختلف كاحد، لراكو  اسم ىو بينما آخر، لراكو  الثالث االسم كىذا
 ذلك، من أكثر كأحياننا أكجو، عشرة على الراكم ىذا اسم ُب االختبلؼ يقع

 .القضية ّٔذه يهتم فالبخارم
 ىذه فمن. األحاديث من كثًن ًعلىل فيو ميعىلَّل، كتاب أنو الكتاب ىذا فوائد من     

 أفَّ  عرماألش موسى أيب عن جاء الذم اٜنديث الكتاب، ىذا ُب عىلَّلىها اله األحاديث
  الرسوؿ

 ذكر عندما فالبخارم ،((الدنيا ُب بأيديها عذأّا جعل مرحومة، أمة أمه إف)): قاؿ .8
 ٫نرجوف ٍب ييعذَّبوف، قومنا كأف الشفاعة ُب  النيب عن كاٝنَب: قاؿ اٜنديث ىذا
 ظاىر أف كىو اٜنديث، ىذا ُب جاء ما يػيعىلّْل أف بذلك كيريد.  كأشهر كأبٌن أكثر
 ىذا ميزات فممن. اٞنسلمٌن على اآلخرة ُب عذاب ىناؾ ليس أنو يثاٜند ىذا

 .كثًنة أحاديث عىلَّلى  أنو الكتاب
 .بأسانيدىا كاآلثار، األحاديث من كثًننا حول أنو الكتاب ىذا بو يتميز ٣نا .9
التىعريف بالًكتاب النفيس اٞنعركؼ بالتاريخ الكبًن لئلماـ كىذا أيها القارئ الكرمي     

كقد مشلى على التعريف بالكتاب كمنهجًو كالْتاجم فيو كمنهجوي ر٘نو اهلل تعاَل   البخارم
ُب اٛنرح كالتعديل ، كيعتَب الكتاب من كتب العلل اله يعرؼ فيها ٚناع الركاة من عدمًو كقد 
أعل اإلماـ البخارم ر٘نو اهلل أحاديثان بعدـ السماع كتكلم على ٚناع الركاة فرحم اهلل اإلماـ 

 ارم ر٘نة كاسعة . البخ
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 املبث  الثال 

 
 

كىذا ًكتابه مفيده ُب بابًو كعظيمه ُب معرفة الضعفاء ًمن الركاة الذين تكلم فيهم اإلماـ      
كقد ارتأيت أف أعرؼ ّٔذا الًكتاب النىفيس كالذم ىيو ثاين ما  –ر٘نو اهلل  –البخارم 

ُب الركاة كخصوصان  –رضي اهلل عنو  –اعتمدت عليو ُب دراسة اصطبلحات اإلماـ البخارم 
األلفاظ اله كقع فيها االختبلؼ على مراده ، كقد ذكر اٜنافظ ابن حجر ُب ىدم السارم  

دكف اإلشارة إيل كىونو الصىغًن كمل ينسب إليو الضعفاء  –ر٘نو اهلل  –ًكتاب اإلماـ البخارم 
لضعفاء الكىبًن إيل اإلماـ قد تطرؽ ٟنذا كنسب ًكتاب ا الكبًن إال أف اٜنافظ الذىيب 

 .29 البخارم 
د كثًنان أف اإلمامٌن ابن عىدم كالعقيلي إك       قد نقبل كثًنان عن اإلماـ  نك ْنى

د أف مىن ذكرىم االماـ  البخارم  يقارنة فإنك ْنى
ُب التىضعيف ًمن الضعفاء الصغًن ، كباٞن

كبًن أك ذكر الضعف فيو بالتاريخ البخارم بالضعف ُب الضىعفاء قد ذكر مثلهم ُب التاريخ ال
راكو ميتكلم فيو قاؿ أبو  ((442)) الكبًن كقد يزيد عليو كُب الضيعفاء لئلماـ البخارم 

 إال ،راكيان  ((442)) عددىم البالغ الضعفاء ُب اٞنذكورين كلهم الركاة ُب كذلك )):  30العينٌن
 على ذلك فدؿ 296 ،197 ،62: برقم الضعفاء ُب ٟنم اٞنْتجم كىم فقط، ركاة ثبلثة ُب
 ما على لو يقف مل أنو يعين فيو جرحان  يذكر أف دكف الكبًن تار٫نو ُب للراكم البخارم ذكر أف

 الراكم كاف فإف الراكم، ينفع ٣نا ىذا أف شك كال حديثو، من عليو كقف فيما جرحو يوجب
 يكن مل إفك  حديثو، ٪نتمل ٣نن كاف ينكر ّنا يأت كمل الثقات، من ٗنع عنو ركل ٣نن

 يصلح ال الذم الشديد الضعف عن لو كناقبل الراكم، لذلك نافعا عنو سكوتو كاف كذلك
أىػ ، كىاؾ  ((أعلم  كاهلل ذلك، ك٥نو كالشواىد اٞنتابعات ُب الراكم ذلك بركاية االعتداد معو

ميقدمة ًكتاب الضيعفاء لئلماـ البخارم 
 ١نمد اهلل عبد أبو العامل اإلماـ الشيخ أخَبنا )):  31

                                                           

قدمة ) ((29
ي
 ( .1/16الضعفاء الكبًن ٓنقيق أيب العينٌن اٞن

 ( .1/8اٞنصدر السابق ) (30)
 (.1/20) –رضي اهلل عنو  –الضعفاء لئلماـ البخارم  ((31

اارى 

 

خ ُ
لن 
اامم ا  رظ لل 

ي ي
َ
لك

عفااء ا
ُ

 

لص
ااب ا

 

 كِي
ب
 

 

رظي 
َع

 

لي
 ر را

 



 

24 

 

  وقل ااخبلرى

 

 ي ه رظن..فر رإاعدة ارظنل ف

 سنة رمضاف شهر من العشرين ليلة ُب ، كأنا 32عليو قراءة العثماين الغالب عبد بن عمر بن
 عبد بن أ٘ند بن ١نمد اهلل عبد أبو الشيخ أخَبنا: قاؿ حلب علينا قدـ كستمائة عشرة أربع
 وأب ، أنبأ 34إجازة اٜنداد اٜنسن أ٘ند بن اٜنسن علي أبو ، أنبأ 33الفاراين اٜنسٌن بن اهلل
 العبدم الغطريف بن أ٘ند بن ١نمد أ٘ند أبو ، ثنا 35اٜنافظ أ٘ند بن اهلل عبد بن أ٘ند نعيم

 قاؿ بو، فأقر أصلو، ُب عليو قرأت كثبلٖنائة كسبعٌن إحدل بسنة َنرجاف  36الدىستاين
 ((..بن إٚناعيل البخارم قاؿ :، ثنا أبو عبد اهلل ١نمد  37اٝنوارم موسى بن آدـ على قرأت

عجمة ، كىو من مظآف الضعفاء ُب الركاية قد حكم ، كقد ابت
ي
دأ باأللف كانتهى بالياء اٞن

                                                           

دينا، كرعا، أمينا،  ( : )) احملدث اٛنواؿ الصاحل: كاف 22/160قاؿ اٜنافظ الذىيب ُب السًن ) (32)
 كتب الكثًن ((.

( : )) مل أقف لو على ترٗنة، كال يضر 1/20ُب اٜناشية ) –كفقو اهلل  –قاؿ احملقق أبو العينٌن  (33)
 ذلك، فهو ليس موجودا ُب إسناد النسختٌن اٞنطبوعتٌن اللتٌن بٌن يدم ((.

دث، اٞنعمر، مسند العصر، قاؿ ": الشيخ، اإلماـ، اٞنقرئ, احمل303/ 19قاؿ الذىيب ُب السًن " (34)
 السمعاين: كاف عاٞنا، ثقة، صدكقا من أىل العلم كالقرآف كالدين، عمر دىرا، كحدث بالكثًن.

 . –رضي اهلل عنو  –كىو أبو نيعيم األصبهاين صاحب حلية األكلياء  (35)
و أ٘ند ١نمد بن ": اإلماـ اٜنافظ آّود الرحاؿ مسند كقتو، أب354/ 16قاؿ الذىيب ُب السًن " (36)

أ٘ند بن حسٌن بن القاسم بن السرم بن الغطريف بن اٛنهم العبدم الغطريفي اٛنرجاين الرباطي 
الغازم، سكن رباط دىستاف، ككاف مع عملو كحفظو صواما، قواما, متعبدا، صنف الصحيح على 

 اٞنسانيد، كعمر دىرا.
"، كمل أر من كثقو، كال يضر 5934أخرج عنو ابن حباف حديثا ُب صحيحو كما ُب اإلحساف "  (37)

ذلك ُب صحة نسبة الكتاب لئلماـ البخارم ر٘نو اهلل، فإف اٜنافظ ابن حجر قد قاؿ ُب ىدم السارم 
" عن ىذا الكتاب: يركيو عنو أبو بشر ١نمد بن أ٘ند بن ٘ناد الدكاليب، كأبو جعفر مسبح 492ص "

دة مركية لنا بالسماع أك باإلجازة. ا. ىػ. فقد بن سعيد، كآدـ بن موسي اٝنوارم، كىذه التصانيف موجو 
ثبت أف آدـ بن موسى متابع، كاالعتماد ُب ذلك على النسخ، فنسبة الكتاب للبخارم من الشهرة 
ّنكاف، كقد ركاه ابن عدم من طريق الدكاليب، كأكثر الكتاب موجود ُب الكامل كما سْتل إف شاء اهلل 

 تعاَل.
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اهي يىقوؿ تارةى  عليهم اإلماـ البخارم  تلفةو ُب اٛنىرح لديًو ! فْتى   ((مينكر اٜنىديث  ))بألفاظو ٢ني
كمثالوي ُب الضيعفاء ما قالوي   ((ُب حديثو بعض اٞنناكًن  ))، أك يقوؿ 

38 : 
(( اٞنناكًن  بعض حديثو ُب الَباءي، يوسف عنو ركل أباه ٚنع أبىاف، بن عمر بن ىيمإبرا))       

كليس فيها اعتبار توثيقو عند احملدثٌن ، إذ أف لوي   ((سكتوا عنو ))كيقوؿي ُب الراكم أىػ ، 
كمىفادىا أهنم سكتوا عن التىحديث ُنديث ىذا الراكم كىي ُب  اصطبلحان خاصان فيها 

إيل كىوهنم مل  –سددىم اهلل  –يست ّنىعىن ما قد ذىب إليو بعض األفاضل األصل جرحه كل
 يتكلموا فيو َنرحو أك بتعديل كحىاصلوي أف األمر ٪نتاجي إيل دراسةو موسعةو كتطبيقيةو لقولًو . 

قىاؿ أبو بىكر    
 كمفيد ٢نتصر كتاب كىو ُنديثهم، ٪نتج ال كمن للضعفاء أفرده كقد )):  39

 مسلم لئلماـ كالوحداف اٞننفردات كتاب مع كنشر ىػ،1325 سنة اٟنند ُب طبع. بابو ُب
 ((.ىػ 1396 سنة الوعي دار ُب ُنلب طبع كما. 1323 سنة
قىاؿ أكـر ضياء العىمرم     

البخارم  إٚناعيل بن حملمد  "الصغًن الضعفاء" ككتاب )):  40
 معتَبا اٞنعجم حركؼ على رتبو كقد صفحة، 33 ُب الصغًن الضعفاء كيقع" ىػ256ت"

 الْتٗنة تزيد كال غًنه، على كثًنا يتكرر الذم االسم كيقدـ فقط، االسم من األكؿ اٜنرؼ
 عنهم ركل من كبعض كنسبتو أبيو كاسم الراكم اسم فيها كيذكر نادرا إال الواحد السطر على
 كرركتت اٛنرح عبارات إحدل عليو يطلق ٍب فقط، منهم بواحد يكتفي ما كغالبا عنو كرككا
 السابقٌن النقاد رأم يبٌن أك" عنو سكتوا" "اٜنديث مْتكؾ" "نظر فيو" "اٜنديث منكر" عبارة
 اٞنديين بن كعلي اٜنجاج بن كشعبة عيينة بن كسفياف اٞنبارؾ بن اهلل كعبد كمالك فيو

 ذلك كلكن القضاء، تولية أك كفاتو سنة أك مركياتو إحدل أك الراكم عقيدة يذكر كأحيانا
 بعض ذكر أنو عليو كأخذ البخارم" كالتعديل اٛنرح" كتابو ُب حاًب أيب ابن تعقب قدك . نادر

                                                           

 ( .4/ ت1/21) –رضي اهلل عنو  –لبخارم الضعفاء الضغًن لئلماـ ا ((38

 ( أليب بكر الكىاُب .1/66منهج اإلماـ البخارم ) (39)
 (.1/94ُنوث ُب السنة اٞنشرفة ) (40)
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أىػ ، فرحم اهلل اإلماـ البخارم ر٘نةن كاسعةن كجزاهي اهلل  41((بضعفاء  كليسوا الضعفاء ُب الركاة
 تعاَل كيل خًنو عىن اإلسبلـ كاٞنسلمٌن كنسأؿ اهلل التوفيق كالسداد . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

يحقق أبو العىينٌن تىعليقان شافيان ُب تىقد٬نو لًكتاب الضعفاء  (41)
قيلت : كقد علق على ىذه اٞنسألة اٞن

 تفادة فلينظر لتحقيق أبو العينٌن للضعفاء الصغًن .فمن أراد اإلس الصغًن لئلماـ البخارم 



 

27 

 

  وقل ااخبلرى

 

 ي ه رظن..فر رإاعدة ارظنل ف

 
 
 

 
 

 الباب الثاىٕ
 ُُ ُ٘ َقْل  ّفُٔ :، ((فُٔ ىظس))يف السّاٗ :  ِدزاس

 :يف َعدٍا كذلك . املبث  اأّل ِ٘  يف َكٌْ ))فُٔ ىظز((جزٌح شدٌٓد ّأقْال األٜن
  :ٌٕف ّأقووْال الُعلنوواٛ يف عوودٍا     يف َكووٌْ ))فٔووُ ىظووز(( َجووزٌح َ فٔوو   املبثثث  الثثثاى

 كذلك.
 : ٔقٔوو٘ مَلووً قووال فوؤَه البخووارٖ ))فٔووُ ىظووز(( يف الِدراسوو٘ الَت ب املبثثث  الثالثث          

ِ٘ . الَتارٓخ الَكبري ّالضعفاٛ الصغري ُّمقارى٘ قْلُ   ّأقْال األٜن

  ::ُمياقصو٘ القوْلني ّالَتوزجٔ  يف قوْل اإلمواو البخوارٖ ر يف الوزّاٗ         املبث  السابث

ُِ َىظز ما بني اجلزح الصدٓد ّاجلزح اخَلفٔف .  فٔ
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           .. 
ألف  جيهودان طىيبةن ُب معرفة مىدلوالت ألفاظ اإلماـ البخارم  لقد كاف لؤلئمًة      

اإلماـ البخارم كىاف يتميز ّنيزاتو عىظيمةن فكىاف إذا جىرح راكو ًمن الركاًة جىرح َنرحو فيًو عىظيم 
معرفتو ّٔا ، األدًب كجزيل االعتداؿ ، كلوي ُب ديباجيتو ألفاظان ما عرؼ مىدلوٟنا أحده قدر 

كاختلفوا ُب مىدلوٟنا بٌن اٛنرح الشديد  ((فيو نظر))فأطلق ًمنها على الركاًة كأف يقوؿ ُب الراكم 
 كقد سىلكنا ُب ىذا البىاب أربع مىسالكو فيها الفائدة إف شاء اهلل .  كبٌن اٛنىرح الغىًن شديد

ُب الركاة كقد كاف  ((نظرفيو ))فعلى اختبلؼ أقواؿ األعبلـ ُب مدلوؿ قوؿ اإلماـ البخارم 
إماما كرعان ُب جرح الركاة فتميز عىن غًنه من أعبلـ اٛنرح كالتعديل ٣نن قد يقوؿ ُب  
حرصان على السينة من كبل الطرفٌن إال أف اإلماـ البخارم كىاف كرعان ُب جرح  ((كذابان ))الراكم  

ُب إطبلقها  ركوا اإلماـ البخارمن األئمة كشاٗنعه م ((فيو نظر))الركاة ، كقد اطلق ىذه اللفظة 
 ككاف مرادىم فيها اٛنرح فأطلقها اإلماـ النسائي ، كأبو حاًب الرازم ، كابن خز٬نة . 

         ((بأخرة  عنو كتب ٞنن نظر فيو ٨ناـ بن الرزاؽ عبد )):  42قاؿ اإلماـ النسائي      
          دث باٞنناكًن ككاف يتلقن فأراد اإلماـ النسائي جىرح ما يركيو ُب آخره ألنو عميَّ فح

كقاؿ ذلك السخاكم نقبلن عن اإلماـ النسائي أنوي كاف ٪ندث باٞنناكًن ُب ركايتو فانتقد اإلماـ 
النسائي ركاية مىن حدث عىن الصنعاين ُب آخره كىذا جرحه ًمن اإلماـ النسائي لركاية 

ـه ثقة بعد اختبلطو .  الصنعاين مع أنوي إما
 يضع اٜنديث، كضاع أك كذاب دجاؿ اٛنرح عبارات كأردئ )):  43افظ الذىيبقاؿ اٜن     
كفيو  اٜنديث كذاىب عنو كسكتوا بثقة ليس مْتكؾ ٍب تركو، على كمتفق بالكذب متهم ٍب
فانظر اإلماـ الذىيب اعتَب قوؿ فيو نظر من مراتب اٛنرح الشديد عند  ((كساقط  كىالك نظر

حدثٌن كسيأتيك بإذف اهلل ا
ي
 لبياف .اٞن
 

                                                           

 (.1/69الضعفاء كاٞنْتككٌن لئلماـ النسائي ) (42)
 (.1/114ميزاف االعتداؿ ) (43)
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 املبث  اأّل 

 
 

 الكبلـ ُب كرعو علم كالتعديل اٛنرح ُب كبلمو ُب نظر كمن )):  44قاؿ الذىيب ] أّاًل [     
 نظر فيو ، عنو سكتوا ، اٜنديث منكر يقوؿ ما أكثر فإنو يضعفو فيمن كإنصافو الناس ُب

:  قلت إذا:  قاؿ أنو حىت اٜنديث يضع كاف أك كذاب فبلف يقوؿ أف كقل ، ىذا ك٥نو
 أىػ. (( كاه متهم فهو نظر حديثو ُب فبلف
 ُب:  البخارم قاؿ ))ُب تىرٗنة عثماف بن فائد القرشي البصرم : 45كقاؿ الذىيب ُب اٞنيزاف     
 أىػ . ((متهم  كىو إال نظر فيو رجل البخارم عند يكوف أف كقل نظر حديثو
 كال نظر فيو البخارم قاؿ:  التمار طيالواس داكد بن عبداهلل )): 46ُب اٞنيزاف كقاؿ      
 . ((غالبان  يتهمو فيمن إال ىذا يقوؿ
قىاؿ اٜنىافظ العراقي ] ثاىًٔا [     

(( مْتكؾ  ىو من ُب البخارم يقوٟنا العبارة كىذه )):  47

ُب اعْتاضو على بعض األحاديث ُب مسند اإلماـ  كىذه نقلها عنوي اٜنافظ ابن حجر 
 . أ٘ند بن حنبل 

كقالوي  ((حديثو  تركوا فيمن البخارم يقوٟنما كىاتاف العبارتاف )):  48كقاؿ اٜنافظ العراقي      
 ))ك (( فيو نظر ))مستدركان ٞنا فات اٜنافظ ابن الصبلح من مراتب اٛنرح كالتعديل كذكر قولوي 

 فذكرىا ُب الرابعة من مراتب اٛنرح اللفظي. (( سكتوا عنو 
يحدث مىاىر بن ياسٌن الفحلقاؿ شيخ ] ثالثًا [     

 (نظر فيو): البخارم قاؿ إذا )):  49نا اٞن
 أىػ . ((الغالب  األعم ُب اٛنرح يريد فهو

                                                           

 (.12/441سًن أعبلـ النببلء ) ((44
 (.3/51ميزاف االعتداؿ ) ((45

 (.2/416ميزاف االعتداؿ ) (46)
 (.10القوؿ اٞنسدد ُب الذب عن مسند أ٘ند )ص (47)
 (.136التقييد كااليضاح شرح مقدمة ابن الصبلح )ص (48)

ر هانَم اربتع

 

مه

 

ي
داً  ررجاحًرنِم األ  دشي 
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 نظر، فيو يعين العبارتٌن، ّٔاتٌن البخارم يعَب ما ككثًنان  )):  50قاؿ السخاكم ] رابعًا [     
 –قلت  كأردؤىا، عنده زؿاٞننا أد  إهنما كثًن ابن قاؿ بل حديثو، تركوا فيمن عنو كسكتوا

 كرماه فبلف كذَّبو يقوؿ رّنا نعم كضاع، أك كذاب يقوؿ أف قىلَّ  لوىرىًعو ألنو –أم األثيويب 
 فيو، ْنوز مع خاصة للبخارم بالنسبة اٞنرتبة ىذه ُب فإدخاٟنما ىذا فعلى بالكذب، فبلف
 .(( السخاكم  كبلـ اىػ قبلها اله اٞنرتبة فموضعهما كإال
 سكتوا: الرجل ُب قاؿ إذا البخارم أف ذلك من )):  51قاؿ اٜنافظ ابن كثًن  مسًا []  ا     
 التجريح، ُب العبارة لطيف كلكنو عنده، كأردئها اٞننازؿ أد  ُب يكوف نظر، فإنو فيو أك ، عنو

 أىػ . ((ذلك  فليعلم
 الرجاؿ ىعل كبلمو ُب كللبخارم )):  52العسقبلين قاؿ اٜنافظ ابن حجر ] سادسًا [     
 سكتوا: يقوؿ ما أكثر ألنو كالتعديل، اٛنرح ُب كبلمو تأمل ٞنن يظهر بليغ كٓنر   زائد، توؽ  
 فبلف، كذَّبو: يقوؿ كإ٧نا كضَّاع، أك كذَّاب،: يقوؿ أف كقلَّ  ىذا، ك٥نو تركوه نظر، فيو عنو،
 أىػ .  ((بالكذب  يعين فبلف رماه
   ، ((  البخارم عند اٛنرح أشد من الكلمة كىذه )) : 53قاؿ العبلمة اٞنعلمي ] سابعًا [     

 اصطبلح ُب اٛنرح أشد من معدكدة (نظر فيو) البخارم كقاؿ )):  54كذكر ُب موطن آخر
فهذا على كىوف العبارة  ((كىو ُب األصل صدكؽ))ٍبي ذكر عقبها كبلمان أنوي قاؿ  ((البخارم ... 

ُب التىنكيل إال أف القىوؿ  عبلمة اٞنعلمي عند اإلماـ البخارم جرحان شديدان كما يرل ال
 فيو على أنوي صدكؽه خفف ًمن كطأة الكىلمة .

                                                                                                                                                                      

 (.1/355ُنوث ُب اٞنصطلح للشيخ احملدث ماىر بن ياسٌن الفحل ) (49)

 (.1/369شرح األثيويب على ألفية السيوطي ) (50)
 (.136الباعث اٜنثيث شرح اختصار علـو اٜنديث )ص (51)
 (.480فتح البارم )ص (52)
 (.2/935التنكيل )  (53)
 (.2/459نكيل )الت (54)
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 انو على يدؿ نظر ًفيوً  الركىاة من ايٍحدي  حق ُب  البيخىارًمٌ  قوؿ )):  55قاؿ اللكنوم ] ثاميًا [     
 . ((غىًنه  ًعٍند كىذىًلك كىالى  ًعٍنده ميتَّهم
ًديثىوي، تػىرىكيوا ًفيمىنٍ  عىٍنوي  كىسىكىتيوا نىظىره  ًفيوً : ييٍطًلقي  اٍلبيخىارًمُّ  )):  56قاؿ السيوطي ] تاسعًا [       حى
لُّ  الى  مىنٍ  عىلىى اٜنٍىًديثً  ميٍنكىري  كىييٍطًلقي   ((.عىٍنوي  الرّْكىايىةي  ٓنًى
 عنو كسكتوا نظر فيو يطلق البخارم )):  57 قاؿ العبلمة التهانوم ] عاشزًا [     
 (( . ديثوح تركوا فيمن
 إال ىذا يقوؿ ال ك (نظر فيو) البخارم قاؿ )):  58قاؿ اإلماـ األلباين ] احلادٖ عصز [     
 أىػ . ((الذىيب  قاؿ كما غالبا يتهم فيمن
كىا أنتى أماـ أحد عشر نفسان ًمن األئمة األعبلـ الذين عرفوا بالتقصي كالتحػرم الػدقيق      

ُب الػركاة ييريػد ّٔػا اٛنػرح  قوؿ اإلماـ البخػارم  يركف أف على رأسهم اٜنافظ الذىيب 
يصػطلح سػتجد أف كثػًنان مػن األعػبلـ الػذين تكلمػػوا 

الشػديد ، بػل لػو أمعنػت النظػر ُب كيتػب اٞن
ضػػمن اٛنػػرح  ((فيػػو نظػػر))أك باٝنيصػػوص عبػػارة  علػػى مراتػػب اٛنػػرح كالتعػػديل صػػنف قولػػوي 

لػػػةه مػػػن اٞنشػػػيخة الشػػػيخ حػػػاًب الشػػػدي ػػػالفهم ٗني كانفػػػرد  59بػػػن عػػػارؼ الشػػػريف العػػػويند كقػػػد خى
 بذلك.
الفه ٕنامان ٞنا ماؿ       بل إف تقييدىم لقولًو ُب مراتب اٛنرح الشديد ُب كيتب االصطبلح ٢ني

ُب مسألة اعتبار قوؿ البخارم اذا كاف ُب الراكم فإنوي يريد  –كفقو اهلل  –إليو الشيخ العىوين 
أف ميراد اإلماـ البخارم عند ىؤالء األئمة  بو ُب الغالب التليٌن اٝنفيف ! كىذا يدؿ على

اٞنعركفٌن بالتقصي كعلى رأسهم اٜنافظٌن الذىيب كابن كثًن كالذىيب من أىل االستقراء التاـ ، 
كابن حجر كىو كذلك  األلباين  شيخكاللكنوم كلوي كتابه نفيسه ُب اٛنرح كالتعديل كال

حجر ًمن أكثرىم درايةن ّنصطلح اإلماـ من أىل االستقراء التاـ بل إين ألرل اٜنافظ ابن 
                                                           

 (.1/388الرفع كالتكميل ) (55)
 (.1/410تدريب الراكم شرح تقريب النواكم ) (56)
 (.254قواعد ُب علـو اٜنديث )ص (57)
 (.272غاية اٞنراـ )ص (58)
 (.1/440اٞنرسل اٝنفي ) (59)
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البخارم ! فاعتبارىا من ذلك السىبيل أمره ُب النفس منوي شيء خصوصان كأننا سنرل ذلك ُب 
 الدراسة التىطبيقية بل ُب دراسة أقواؿ مىن جىعلها ُب مرتبًة التليٌن اٝنفيف.

تليينان خفيفان فقاؿ كقد سألتي بعض األفاضل عىن رأيهم ُب مسألة اعتباره جرحان أك      
أهنا ٬نكن أف تكوف جرحان ك٬نكن أف تكوف خفيفان كىذا سيتبٌن إف  –كفقو اهلل  –بعضهم 

ًمن التاريخ  ((فيو نظر))ُب الركاة  شاء اهلل تبارؾ كتعاَل ُب الدراسة التطبيقية لقوؿ اإلماـ 
 الكبًن كالضغفاء الصغًن ميقارنةن بأقواؿ األئمة .
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 املبث  الثاىٕ 

 
 

إال أنك لو نظرت لرأيت أف بعض العيلماء قد خالف السابقٌن ُب تقرير ىل ييعتَب قولوي      
  :! كإليك ما كجدناهي ٟنم ُب ذلك؟ال  ـجرحان أ ((فيو نظر))ُب الركاة 

 وعيرب بن سعيد بن أ٘ند بن اهلل عبد ١نمد أبو اٜنافظ قاؿ))  : 60قاؿ اٞنزم ] أّاًل [     
 فدؿ شيء، على أمره من يينٌبو فلم البخارم كأما كتابو؛ صدر ُب جرحو مسلم بٌٌن  :اإلشبيلي

                                                           

( ، كانظر ُب قضية نقل اٞنزم عن ابن يربوع كتاب "لساف 18/265"لذيب الكماؿ" ) (60)
أوب ازلهظاء نب  –، ُب ترٗنة عبد الكرمي بن أيب اٞنخارؽ .قىاؿ العىبد الفقًن  (155-4/153)احملدثٌن"

 : – أدمح آل أوب وعدة
مد خلف سبلمة ُب لساف احملدثٌن ) ٬نكن أف يفهم منها  (ال ٪نتمل)كعبارة  ))( : 4/166قاؿ الشيخ ١ني

 أىػ . ((  يفهم منها غًنه، ك ٬نكن أف -كلعل اإلماـ الذىيب أخذه منها–التضعيف الشديد 
، كقاؿ  ((ليس بشيء  ))( : 1/186كعبد الكرمي ىذا قاؿ فيو ٪نٍن بن معٌن ُب التاريخ ركاية الدارمي )

، سؤاالت أيب عبيدة األجرم أليب داكد  ((غًن ثقة )) ( : 1/161اٛنوزجاين ُب أحواؿ الرجاؿ )
ثػىنىا أ٘ند  ))( : 7/37فاء الرجاؿ )، كقاؿ ابن عدم ُب الكامل ُب ضع ((ضعيف )) ( : 1/292) حىدَّ

: ٚنىً  ثىنا ١نيىمد ٍبن ثور عىن معمر، قىاؿى ثىنا نعيم، حىدَّ ثىنا ًإبٍػرىاًىيمي بن أيب داكد، حىدَّ اًئيًنُّ، حىدَّ ٍعتي ٍبني عىًلي  اٍلمىدى
 أيوب يقوؿ لعبد الكرمي أىيب أمية كاهلل إنو لغًن ثقة.

ثػىنىا أ٘ند بن عىًليّْ ٍبنً  ثىنا عىبد اهلل بن الدكرقي، قىاؿ: قىاؿ ٪نىٍٍن بن مىًعٌن قىاؿى ىشاـ بن يوسف  حىدَّ ُنىٍرو، حىدَّ
ٍعفىرو  ثػىنىا ١نيىمد ٍبني جى عن معمر، قىاؿ: قىاؿ أيوب ال تأخذف عن عىبد الكرمي أىيب أمية فإنو ليس بثقة ، حىدَّ

ـي، قىاؿ: ًقيل إلسحاؽ ٍبن أىيب إسرائيل حدثكم عىبد ال نا معمر ٚنعت أيوب يقوؿ إف كىافى اإًلمىا رَّزَّاؽ، أىٍخَبى
إال أنك ترل  ((لغًن ثقة يعين عىبد الكرمي أبا أمية.قىاؿى عىبد الرَّزَّاؽ كما ركل معمر عن عىبد الكرمي شىيئنا 

ٌن كلعبد الكرمي بن أمية ًمنى اٜنٍىًديًث غىيػٍرى مىا ذىكىٍرتي كالضعف ب ))ابن عدم يقوؿ ُب خإنة الْتٗنة : 
عبد الكرمي بن أيب  ))( : 2/144، كقاؿ ابن اٛنوزم ُب الضعفاء كاٞنْتككٌن ) ((عىلىى كل ما يركيو 

اىد كىًعٍكرًمىة رىمىاه أىيُّوب الٌسٍخًتيىاينٌ  اٍلمخىارًؽ أكبو أيميَّة اٍلمعلم اٍلبىٍصرًٌم يركم عىن اٍٜنسن كىنىاًفع كى٠ني
تػٍريكؾ كىقىاؿى ٪نٍن لىٍيسى ًبشىٍيء بًاٍلكىًذًب كىقىاؿى أىٍ٘ند لىٍيسى ىيوى بً  ًديثو كىىيوى شىبيو اٍلمى شىٍيء قد ضربت على حى

 كىقىاؿى السٍَّعًدٌم غًن ثًقىة كىقىاؿى اٍبن حبىاف كثًن اٍلوىىم فىاحش اٝنٍىطىأ فػىلىمَّا كثر ذىًلك ًمٍنوي بىطل ااًلٍحًتجىاج ًبوً 

ي ه رظن ))رنم إربتع وقله
ًر ر((ف ي فاا

ف
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 على فهو جرح فيو أبٌن مل من كل))": التاريخ" ُب قاؿ قد ألنو االحتماؿ، على عنده أنو
 (( .٪نتمل  فبل نظر فيو: قلت كإذا االحتماؿ،

لنا فيو  )):  61ُب حكيم بن جبًن بخارم  كقد نقل الْتمذم قوؿ اإلماـ ال ] ثاىًٔا [     
 (( .شيء  على فيو يعـز كمل))فقاؿ اإلماـ :  ((نظر 

                                                                                                                                                                      

ارىقيٍطيًنٌ مىتػٍريكؾ  عبد اٍلكىرمي بن أيب  ))( : 2/402، كقد قاؿ الذىيب ُب اٞنغين ) ((كىقىاؿى النَّسىاًئٌي كىالدَّ
، كقد اعتَبهي  ((اٍلمخىارًؽ أىبيو أيميَّة عىن ٠نيىاًىد ضىًعيف تىركو بىعضهم ركل لىوي البيخىارًٌم تػىٍعًليقا كىميسلم ميتىابعىة 

صرم، ال ٫نتلفوف ُب ب ))بأنوي غًن مطرح ، كعقب ابن عبد الَب قائبلن :  بذلك اٜنافظ الذىيب 
ضعفو، إال أف منهم من يقبلو ُب غًن االحكاـ خاصة، كال ٪نتج بو، ككاف مؤدب كتاب، حسن 
السمت، غر مالكا منو ٚنتو، كمل يكن من أىل بلده فيعرفو، كما غر الشافعي من إبراىيم ابن أيب ٪نٍن 

أىػ ، كاخراج  ((ترغيبا كفضبل  حذقو كنباىتو، كىو أيضا ٠نمع على ضعفو، كمل ٫نرج مالك عنو حكما بل
البخارم لوي تعليقان كمسلم متابعةن ذلك يرجع إيل أنوي قد انتقوا من حديثًو ما يصلح لبلعتبار كمل ٫نرجا لوي 
ُب األصوؿ ًمن الصحيحٌن كقد لينو ايب زرعة الرازم فيتضح أف اعتبار ىذا عن اإلماـ اٞنزم ُب أنوي ٬نكن 

ليس لوي كجوه ألف عبد الكرمي ٣نن اجتمع األئمة على تضعيفو ! كعدـ إخراجهم أف تطلق كيراد ّٔا التليٌن 
لوي ُب األصوؿ ٩نعلوي خارجان عن رجاؿ البخارم ُب الصحيح كذلك مسلم فإنو أخرج لوي متابعة كعلى 

أخرج لوي حديثان  األرجح فإف قولوي ال ٪نتمل أم ال ٪نتمل حديثوي كالذم يظهر أف اإلماـ البخارم 
 دان كىو معلق . كاح

 (.1/440العلل الكبًن لئلماـ الْتمذم ، كلساف احملدثٌن للشريف العوين ) ((61

ليس جرحان ٜنكيم بن جبًن ! أك أنوي  قيلت : كقد يفهم من عبارة الْتمذم أف قوؿ شيخو      
تهمٌن كاٞنْتككٌن 

ي
، بل تكلم فيو متوقفه فيو كمثل ىذا ال ٬نكني أف يكوف من اإلماـ البخارم ُب حق اٞن

األربعة حكيم بن جبًن األسدم ))( : 2/383اإلماـ البخارم قاؿ اٜنافظ ابن حجر ُب التهذيب )
كيقاؿ موَل اٜنكم بن أيب العاص الثقفي الكوُب ركل عن أيب جحيفة كأيب الطفيل كعلقمة كموسى بن 

ر٘نن بن يزيد النخعي كأيب طلحة كأيب كائل كإبراىيم النخعي كٗنيع بن عمًن التميمي ك١نمد بن عبد ال
صاحل السماف كغًنىم كعنو األعمش كالسفياناف كزائدة كفطر بن خليفة كشعبة كشريك كعلي بن صاحل 
كٗناعة قاؿ أ٘ند ضعيف اٜنديث مضطرب كقاؿ بن معٌن ليس بشيء كقاؿ بن اٞنديين سألت ٪نٍن بن 

عبة من أجل حديث الصدقة يعين سعيد عنو فقاؿ كم ركل إ٧نا ركل شيئا يسًنا قلت من تركو قاؿ ش
حديث من سأؿ كلو ما يغنيو كقاؿ معاذ بن معاذ قلت لشعبة حدثين ُنديث حكيم بن جبًن قاؿ 
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أخاؼ النار كقاؿ القطاف عن شعبة ٥نو ذلك كقاؿ يعقوب بن شيبة ضعيف اٜنديث كقاؿ اٛنوزجاين 
ما ١نلو قاؿ الصدؽ إف شاء اهلل قرأت كقاؿ بن أيب حاًب سألت أبا زرعة عنو فقاؿ ُب رأية شيء قلت 

كقاؿ أبو حاًب ضعيف اٜنديث منكر اٜنديث لو رأم غًن ١نمود نسأؿ اهلل السبلمة غاؿ ُب التشيع كقاؿ 
البخارم كاف شعبة يتكلم فيو كقاؿ النسائي ليس بالقوم كقاؿ الدارقطين مْتكؾ قلت كقوؿ شعبة فيو  

ا ركل أحاديث يسًنة كفيها منكرات كقاؿ الفبلس كاف يدؿ على أنو ترؾ الركاية عنو كقاؿ بن مهدم إ٧ن
الرحمن ال وقال البخاري في التاريخ كان يحيى وعبد ٪نٍن ٪ندث عنو ككاف عبد الر٘نن ال ٪ندث عنو 

كركل عنو اٜنسن بن صاحل حديثا  يحدثان عنو وقال الساجي غير ثبت في الحديث فيو ضعف

ال يعتَبهي من الثقات ،  ، فها أنت ترل أف اإلماـ  (( منكرا كقاؿ اآلجرم عن أيب داكد ليس بشيء 
بل نقل كبلـ شعبو فيو كقاؿ أف حكيم بن جبًن تكلم فيو شعبة ، كىو ٣نن أٗنع األئمة على تضعيف 

مراد اإلماـ البخارم فيو أف التوقف ُب حاؿ حكيم بن جبًن أكَل  فركايتو كحديثو فمثل ىذا ال يظن أ
  كقد نقل تضعيفوي بنفسو .

على عدةو تفاسًنو كضرب كيظهر كاهلل أعلى  قد فسر كبلـ اإلماـ البخارم  إال أف اٜنافظ ابن عدم
كأعلم أنوي يرل اختبلؼ مدلوؿ اإلماـ البخارم ُب الركاة ُنسب اٞنواقف اله يقوؿ فيها اإلماـ البخارم ، 

سمار بعد أف قاؿ نظر مثاالن على بيكًن بن م ((كتاب من قاؿ فيو البخارم))فقد ضرب صاحب 
مل أجد ُب ركاياتو حديثان منكران، كأرجو أنو ال بأس بو، كالذم قالو ))  البخارم " ُب بعض حديثو نظر " :

البخارم ىو كما قاؿ، ركل عنو أبو بكر اٜننفي أحاديث ال أعرؼ فيها شيئان منكران، كعندم أنو 
ُب بعض حديثو نظر " ال يريد بو الراكم نفسوي  كمىفادهي أف اإلماـ البخارم إذا أطلق " ((مستقيم اٜنديث 

بل يريد بعضان ًمن حديثو كذلك ال يقتضي العيمـو بل اٝنيصوص ، فقاؿ صاحب ًكتاب من قاؿ فيو 
كقاؿ ُب موضع آخر ُب ترٗنة ثعلبة بن يزيد اٜنماين أف البخارم قاؿ عنو:  ))( : 1/4البخارم نظر )

فقاؿ ابن عدم بعد إخراجو «. ت، فيو نظر، ال يتابع ُب حديثوٚنع عليان، ركل عنو حبيب بن أيب ثاب»
كلثعلبة عن علي غًن ىذا، كمل أر لو حديثان منكران ُب مقدار ما يركيو، كأما ٚناعو من علي »حديثان لو: 

بأنو ينفي كينكر ٚناع « فيو نظر»ففيو نظر، كما قاؿ البخارم فها ىو ابن عدم يفسر قوؿ البخارم: 
فإنك أيها القارئ الكرمي ترل أف اإلماـ البخارم عند اٜنافظ ابن  (( -رضي اهلل عنو  -ثعلبة من علي 

عدم قد يطلق عبارة فيو نظر كيريد فيها نفي السماع ! كذلك ُنسب مدلوؿ تلك األلفاظ اله يقوٟنا 

 عند ابن عدم ُب الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ . كاهلل أعلم. اإلماـ البخارم 
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 فيمن عبارتو كىذه )):  62قاؿ اٜنافظ ابن حجر بعد تىرٗنة أيب بلج الفزارم ] ثالثًا [     
 .((فيو نظر))بعد قوؿ البخارم فيو  ((كسطان  يكوف

                                                           

 (.117للحافظ ابن حجر )صبذؿ اٞناعوف  ((62
 )):  -اٛنوزجاين  –، كقاؿ فيو السعدم  ((فيو نظر  )): قاؿ فيو البخارم :   – أوب ازلهظاء –قيلت 

 ((كاف ٫نطئ )) ، كقاؿ ابن حباف :   ((ركل حديثان منكران ))  ، كقاؿ اإلماـ أ٘ند بن حنبل : ((ضعيف 
 بن أيب سليم أبو بلج الفزارم ، من أىل الكوفة ، ( : ٪نٍن2/464، قاؿ ابن حباف ُب " آّركحٌن " )

كقد قيل : إنو كاسطي ، يركم عن ١نمد بن حاطب ، كعمرك بن ميموف ، ركل عنو شعبة كىشيم ،  
كاف ٣نن ٫نطىء ، مل يفحش خطؤه حىت استحق الْتؾ ، كال أتى منو ما ال ينفك منو البشر ، فيسلك 

ا.ىػ. قلتي : .انفرد من الركاية فقط ، كىو ٣نن استخًن اهلل فيو فيو مسلك العدؿ ، فأرل أف ال ٪نتج ّنا 
 . كىذا كاؼو بالنظر ُب حالوً 

رقم  3/155ُب تتبعو ألكىاـ اٜناكم اله سكت عنها الذىيب ) قاؿ الشيخ مقبل الوادعي 
( عند قوؿ اٜناكم : " ىذا حديث صحيح " : ال ، أبو بلج ٪نٍن بن سليم ، كيقاؿ : ابن أيب 4715

سليم ٢نتلف فيو ، كالرجح ضعفو ؛ إذا اٛنرح فيو مفسر ، قاؿ البخارم : فيو نظر ، كىي من أردل 
ا.ىػ. قلتي : كىذا اٜنديث ٣نا تفرد بًو أيب بلج عن بن ميموف كىو يركم .عبارات التجريح عند البخارم 

 ر٘نو اهلل ُب كتابو عنوي اٞنناكًن ... كقد ضعفوي اإلماـ أ٘ند بن حنبل قاؿ أبو أ٘ند اٜناكم الكبًن
"األسامي كالكىن":أبو بلج كيقاؿ أبو صاحل ٪نٍن بن أيب سليم كيقاؿ ابن أيب األسود الفزارم الكوُب 
.كيقاؿ الوسطي .عن أيب القاسم ١نمد بن حاطب اٛنمحي كأيب عبد اهلل عمرك بن ميموف األكدم 

 .ضعفة أ٘ند بن حنبل .

مذم : أبو بلج الواسطي :يركم عن عمرك بن ميموف ُب شرح علل الْت  اٜننبلي  كقاؿ ابن رجب
منها حديث طويل ُب فضل علي  –عن ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلم أحاديث 

ما  ))أ٘ند ُب ركاية األثـر .كقيل لو : عمرك بن ميموف يركل عن ابن عباس ؟ قاؿ :  (اإلماـ  )أنكرىا 
ألنو منقوؿ ُب اٞنوضوع أصبل كىو أعدؿ األقواؿ ُب ىذه اٞنسألة،  قوؿ ابن حباف، ((  أدرم ما أعلمو

فأبو بلج حديثو قليل أصبل، كٟنذا فما انفرد بو يتوقف فيو، إذ أنو ال يعقل أف ينفرد ىو ُنديث عن 
عمرك بن ميموف كىو ليس من اٞنذكورين بطلب العلم، فأين كاف أبو إسحاؽ كغًنه من اٜنفاظ من 

ف عن ىذا اٜنديث؟!! كما توبع عليو كلو من راك ُب حفظو شيء يسًن فهذه أصحاب عمرك بن ميمو 

فأبو بلج ٣نن أراهي  و ، كقد لينو اإلماـ الذىيب قرينة على أف أبا بلج حفظ ىذا اٜنديث فيقبل حديث
عاصرين ُب ٓنقيقهم .

ي
 ًمن الضعفاء الذين ال ٪نتج ّٔم كقد حدث بأحاديثان مينكرة كقد ضعفوي ٗنعه من اٞن
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 كبلـ أقرأ حٌن عجيب ينقضي ال )):  63ن األعظميقاؿ الشيخ حبيب الر٘ن ] رابعًا [     
 أرل ٍب غالبان؛ يتهمو فيمن إال ((نظر فيو)) يقوؿ ال البخارم أف :الذىيب ككبلـ ىذا العراقي
 ُب أكيدخلونو نظر، فيو:البخارم فيو قاؿ من فيوثقوف ّٔذا، يعبأكف ال الشأف ىذا أئمة

 صحيح كال ّنطرد، ليس العراقي قالو ما أف عندم كالصواب ))، كقاؿ أبو غدة :  ((الصحيح 
 بو كيريد يقولو ما كثًنان  اٛنهابذة،ك عليو يوافقو كال البخارم يقولو ما كثًنان  بل إطبلقو، على
 أىػ .  ((كالتأين  بالتثبت فعليك ؛ الراكم يعين كال يقولو ما ككثًنان  ؛(...)خاصان، إسنادان 
 ((نظر فيو)) راكم مائة على حكم كتقريبان  ))ؿ : كقد ٚنعت الشيخ السعد يقو  ]  امسًا [     

أف ٟنم )ْند أف الذم ٩نمعهم ىو ((فيو نظر))ىؤالء الركاة الذين قاؿ فيهم تستقرم  ، كعندما
فقد تكوف كثًنة فهذا يسقط الراكم، كقد تكوف قليلة كلو أحاديث كثًنة  ، (تيستنكر أشياء
 .64(( و٫ندش ُب الراكم كيؤثر كلكن ال يسقط حديث فهذا
 لو البخارم الستعماؿ اٞنتىتىبَّع لكن: قلت )):  65قاؿ الدكتور عبد اهلل اٛنديع ] سادسًا [     
 كما درجالم، اختبلؼ على آّركحٌن ُب قاٟنا ْنده إنك بل صوابان، الذىيب أطلقو ما ٩ند ال
 ُب غًنه عند ىم ركاة ُب قاٟنا بل رىكىكا، ما لقلة أمرىم يتبٌنَّ  مل الذين آّهولٌن بعض ُب قاٟنا

  ...القبوؿ موضع
 كفيهم بو، كيعتَب حديثو يكتب ٣نن ىم العبارة تلك البخارم فيهم قاؿ الذين كأكثر     
 قالو ٞنا خبلفان  السُّقيوط، حدّْ  إَل يىًصلوف ال بو، مشهورين غًن اٜنديث، قليلي كانوا ٗناعة

 كبلـ ُب تفسًنىا عن يبحث ملة،آّ اٛنرح عبارات من ىي: يقاؿ ما كأكثرالذىيب .... 
أىػ ، كمن اٞنعاصرين الذين ذىبوا إيل أف ىذه ال تعتَبي جرحان  (( الراكم ذلك ُب النقاد سائر

شديدان كىو الدكتور مسفر الدميين كىي موازنة استقرائية منشورة ُب ملتقى أىل اٜنديث 
دة األئمة كليس جرحان شديدان  ذىب فيها إيل أهنا جرحان خفيفان ييطلقها اإلماـ البخارم كعا

قوؿ اإلماـ اٜنافظ الذىيب كالعراقي ُب   كما استنكر حبيب الر٘نن األعظمي كابو غدة 
 كىونو يريد اٛنرح الشديد . 

                                                           

 (.392-388ٓنقيق الرفع كالتكميل )ص ((63
 كسيتم مناقشة ٗنيع اآلراء بإسهابو عقب الًدراسة التىطبيقية إف شاء اهلل . (64)
  (.609-1/603ٓنرير علـو اٜنديث ) (65)
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كال يكوف الفيصل ُب ىذه اٞنسألة إال بتتبع أحواؿ الركاة الذين قاؿ فيهم اٜنافظ اإلماـ      
كاستقراءىم ُب كيتب الرجاؿ كميقارنة قولوي مع غًنه من أقواؿ  ((فيو نظر))أمًن اٞنؤمنٌن البخارم 

، كبعدىا سنقوـي بالْتجيح إف شاء اهلل بٌن األقواؿ األئمة ًمن حيث التضعيف كالتوثيق 
فإف كاف أراد اٛنرح  ((فيو نظر))كمناقشتها تبعان ألحواؿ الركاة الذين قاؿ فيهم اإلماـ البخارم 

أراد اٛنرح اٝنفيف قيلنا بذلك كرجحنا كفة من قاؿ ىذا مًن الشديد قلنا ذلك ! كإف كاف 
 العيلماء نسأؿ اهلل تعاَل التوفيق كالسداد .
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 املبث  الثال  

 
 

١نمد بن ثابت بن أسلم البناين : قاؿ البيخارم .1
 : )) فيو نظر (( . 66

كقاؿ عفاف بن مسلم :  بشئ (( ، ليس ثابت بن : )) ١نمد 67قيلت : قاؿ ابن معٌن     
 كال حديثو اٜنديث (( ، كقاؿ أبو حاًب : )) يكتب ضعيف رجل البنا  ثابت بن )) ١نمد
ر٘نهم اهلل تعاَل  –اٜنديث (( ، كقد لينو أبو زيرعة الرازم ، قاؿ النسائي  منكر بو ٪نتج
 مل ٣نا غًنىا مع األحاديث : )) كىذه 69: )) ضعيف (( ، كقاؿ ابن عدم 68 –ٗنيعان 
 مىا أىبًيو عىن : )) يركم 70عليو (( ، قاؿ ابن حباف ثابت بن ١نيىمد يتابع ال ٣نا عامتها أذكرىا
ًبًو (( ، كقاؿ األزدم : )) ساقط دامر (( ، كقاؿ  ااًلٍحًتجىاج ٩نوز الى  حىًديثو من لىٍيسى 

ماـ : )) ضعيف (( ، كليس لوي ُب الكيتب التسعة إال بضعة أحاديث عند اإل 71الدارقطين
 أ٘ند ُب مسنده كالْتمذم ككاف قد حسن حديثو . 

اٜنضرمي : قاؿ اإلماـ البخارم فيو  حجر بن كائل بن عبداٛنبار بن حجر بن ١نمد .2
 : )) فيو نظر (( .  72

 ال منكرة بنسخة : )) يركم 74: )) شيخ (( ، كقاؿ ابن حباف 73قيلت : قاؿ أبو حاًب     
 كيتب التسعة من اٜنديث شيء . بو (( كليس لوي ُب ال االحتجاج ٩نوز

                                                           

 (.1/50التاريخ الكبًن ) (66)
أنوي قاؿ : )) ( ركاية الدكرم ، كُب ركاية ابن أيب خيثمة 7/217اٛنرح كالتعديل البن أيب حاًب ) (67)

 ليس بالقوم (( . 
 (.7/312الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ البن عدم ) (68)
 اٞنصدر السابق . (69)
 (.3/45الضعفاء كاٞنْتككٌن البن اٛنوزم ) (70)
 (.2/560موسوعة أقواؿ أبو اٜنسن الدارقطين ) (71)
 (.1/69التاريخ الكبًن لئلماـ البخارم )(  (72
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١نمد بن الزبًن اٜننظلي : قاؿ البيخارم  .3
 : )) فيو نظر (( . 75

قيلت : قاؿ فيو اإلماـ البخارم : )) مينكر اٜنديث (( ، قاؿ ابن معٌن : )) ضعيف ال      
 بشيء (( ، كقاؿ أبو حاًب الرازم : )) ليس بالقوم ُب أحاديثو أنكار (( ، كقد ضعفوي اإلماـ
النسائي ، كقاؿ ابن حباف : )) منكر اٜنديث جدان (( ، قاؿ ابن عدم : )) حديثو قليل 
كالذم يركيو غرائب كأفراد (( ، كقاؿ اٜنافظ الذىيب : )) ضعفوه (( ، كتركوي اٜنافظ ابن 

كليس لوي ُب الكيتب التسعة إال عند اإلماـ أ٘ند بن حنبل حديثٌن كالنسائي كأبو  حجر 
 .76كاحدان داكد حديثان 

 : )) فيو نظر ((. ١77نمد بن عبد الر٘نن السهمي : قاؿ البخارم .4
: )) ليس ّنشهور (( ، ذكره ابن حباف ُب ثقاتو ، قاؿ البخارم  78قاؿ أبو حاًبقيلت :      
رًكىايىتو (( ، كقاؿ الذىيب على يػيتىابع : )) الى  79فيو

 الدعاء، ُب كاحد حديث : )) لو 80
: )) ضعيف (( ، كىو عند ابن عدم ال بأس بو ،  81ؿ ابن معٌناإلسناد (( ، قا مضطٌرب

 كليس لوي إال حديثه كاحد قاؿ البخارم ُب التاريخ أنو ال يتابع عليو.
اٍلبىٍصرًٌم : قاؿ البخارم ميعىاكية ٍبن ١نيىمَّد .5

 : )) فيو نظر ((. 82
مد 83قاؿ ابن عدم      ا : )) كى١ني ، قاؿ اٜنافظ  (شيء ( لو ٪نضرين كمل باٞنعركؼ ليس ىىذى
 : )) ضعيف ٠نهوؿ (( . 84الذىيب

                                                                                                                                                                      

 (.7/239اٛنرح كالتعديل ) (73)
 (.2/273آّركحٌن ) (74)
 (.1/86التاريخ الكبًن ) (75)

، 7/259، اٛنرح كالتعديل 6/203، الكامل 1/100، الضعفاء الصغًن 1/86التاريخ الكبًن  (76)
 .1/478، التقريب 2/580، اٞنغين 2/259، آّركحٌن 1/95الضعفاء كاٞنْتككٌن 

 (.1/162التاريخ الكبًن ) (77)
 (.7/326اٛنرح كالتعديل ) (78)
 (.2/604اٞنغين ُب الضعفاء ) (79)
 (.4/962تاريخ اإلسبلـ ) (80)
 (.5/245لذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ) (81)
 (.1/246التاريخ الكبًن ) (82)
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ى  ٍبني  ًإبٍػرىاًىيمي  .6  إسناده ((. ُب  نظر : )) ًفيوً  85العجلى : قاؿ البخارم البصرم أىٍعٌنى
      قاؿ أبو حاًب : )) ضعيف اٜنديث ، منكر اٜنديث (( ، قاؿ ابن حبػاف : )) يغػرب ((      

 كاف من خيار الناس (( .  قاؿ اٜنافظ : )) ضعيف (( ، قاؿ األشج : ))
 : )) فيو نظر ((. 86الرافعي : قاؿ البخارم علي ٍبن ًإبٍػرىاًىيم .7
قاؿ ابن معٌن : )) ليس بو بأس (( ، كقاؿ ايب حاًب : )) شيخ (( ، كقاؿ ابن عدم :      

انفرد ((  إذا بو االحتجاج حدٌ  عن خرج حىت ٫نطئ )) كسط (( ، كقاؿ ابن حباف : )) كاف
حجر كالدارقطين كليس لو ُب الكتب التسعة إال حديثان كاحدان تفرد بو ابن ماجة  كضعفوي ابن

 .87ُب السنن 
 : )) فيو نظر ((. 88األكدم : قاؿ البخارم عبدالر٘نن بن إٚناعيل .8
 لو ذكرنا كقد اٜنمامات ُنديث يعرؼ الر٘نن عىبد بن : )) كإٚناعيل 89قاؿ ابن عدم     

: )) منكر اٜنديث (( كقد  90غًن٨نا (( ، قاؿ األزدم لو أعرؼ كالى  آخر، حديثا بإسناده
ذكرهي صاحب كتاب ديواف الضعفاء ، كقاؿ ابن معٌن : )) شيخ كوُب (( ، كقاؿ العقيلي : 

 )) ال يعرؼ إال ُنديث اٜنمامات (( كليس لوي ُب الكيتب التسعة شيء.
 : )) فيو نظر ((. ٢91نتار : قاؿ البخارم بن اٚناعيل .9

                                                                                                                                                                      

 (.7/535الكامل ُب الضعفاء ) ((83
 (.5/690تاريخ اإلسبلـ ) (84)
 (.1/272التاريخ الكبًن ) (85)

 (.1/310التاريخ الكبًن ) (86)
، 1/258، الكامل 1/173، ميزاف االعتداؿ 2/115، اٛنرح كالتعديل 1/310خ الكبًن التاري (87)

 .1/92، تقريب التهذيب 1/103آّركحٌن 
 (.1/362التاريخ الكبًن ) (88)
 (.1/463الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ ) (89)
 (.1/84اٞنغين ُب الضعفاء ) (90)
 (.1/374التاريخ الكبًن ) (91)
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: )) فيو نظر كمل يصح حديثو (( ، قاؿ أبو حاًب : )) شيخ (( ، كقاؿ  92بخارمقاؿ ال     
ابن عدم : )) ليس ّنعركؼ (( ، كقاؿ ابن معٌن : )) ال أعرفو (( ، كقاؿ الذىيب : )) 

كليس لوي ُب الكيتب التسعة شيء كقد أكرده ابن حباف ُب ثقاتو٠نهوؿ (( ، 
93. 

 : )) فيو نظر ((. 94: قاؿ البخارمنسطاس  ٍبن ًإبٍػرىاًىيم ٍبن ًإٍسحىاؽ .10
: )) شيخ ليس بالقوم (( ، قاؿ ابن  96: )) ضعيف (( ، قاؿ أبو حاًب 95قاؿ النسائي     
ًهً  ااًلٍحًتجىاج ٩نىيوز الى  ٫نطىء : ))كىافى  97حباف :  98انٍػفىرد (( ، قاؿ ابن عدم ًإذىا ًِنىَبى

ابن اٛنوزم ُب الضعفاء كضعفوي ركاية (( ، كذكره  كبًن لو ليس ىذا إبراىيم بن ))كإسحاؽ
 كليس لوي ُب الكيتب التسعة شيء. –ر٘نهم اهلل ٗنيعان  –اإلماـ الدارقطين 

 : )) فيو نظر ((. 99سناف : قاؿ البخارم عفيف بن إياس .11
ذكرهي ابن حباف ُب كتاب الثقات     

100. 
:  101 البخارماإلماـ األسلمي : قاؿ  حصيب ٍبن بريدة ٍبن اللَّو عىٍبد ٍبن أكس .12

 )) فيو نظر ((.

                                                           

 اٞنصدر السابق. (92)
، 1/87، اٞنغين ُب الضعفاء 1/312، الكامل 2/200، اٛنرح كالتعديل 1/374التاريخ الكبًن  (93)
 .1/438، لساف اٞنيزاف 6/32الثقات 
 ( : )) ُب حديثو نظر (( .1/26( ، كقاؿ ُب الضعفاء الصغًن )1/380التاريخ الكبًن ) (94)
 (.1/18الضعفاء ) (95)
 (.2/206اٛنرح كالتعديل ) (96)
 (.1/134ٌن البن حباف )آّركح (97)
 (.1/544الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ ) (98)
 (.1/441التاريخ الكبًن ) (99)

أف يورد كثًنان من  كليس ُب ذكر ابن حباف لو ُب ثقاتو كبًن اعتماد إذ أنوي من عادتو  (100)
 ٞنسند .آّاىيل ُب الثقات كليس لوي ُب الكيتب التسعة إال حديثان كاحدا أخرجو اإلماـ أ٘ند ُب ا

 (.2/17التاريخ الكبًن ) (101)
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قاؿ النسائي : )) ليس بثقة (( ، كقاؿ ابن عدم : )) ُب بعض أحاديثو نكارة (( ،       
كقاؿ ابن حباف : )) كاف ٣نن ٫نطئ (( ، كتركو الدارقطين كلوي حديث كاحد ىو عند اإلماـ 

 .102أ٘ند بن حنبل 
 : )) فيو نظر ((. 103األصبهاين : قاؿ البخارم ١نيىمَّد أىبيو اٜنٍيسىٌٍن  ٍبن بشر .13
 ٍبني  : )) كىًبٍشري  105، قاؿ ابن عدم 104تركو اإلماـ الدارقطين ، كضعفو ابن اٛناركد     
رى  اٜنٍىًديثً  ًمنى  لىوي  اٜنٍيسىٌٍنً  ا غىيػٍ ا الًَّه  النٍُّسخىةي  كىىىًذهً  ذىكىٍرتي  الًَّذم ىىذى ٍرتػيهى ًديًثوً  كىعىامَّةي  ذىكى  لىٍيسى  حى

 ًمنى  عيفىًٍنو  بن حدثناه الًَّذم ييوسيفى  ٍبنً  حىجَّاجً  نيٍسخىةً  ًسوىل عىًدم   ٍبنً  لًلزُّبػىًٍنً  كىلىٍيسى  بًاٍلمىٍحفيوظً 
ارى  إالَّ  ذىكىرىهي  مىا غىيػٍرى  اٜنٍىًديثً  اًديثيوي  كىغىيػٍريهي  الثػٍَّورمٌ  عىٍنوي  كىحىدَّثى  ٥نىٍوًىىا أىكٍ  عىشىرىةو  ًمٍقدى  ًسوىل كىأىحى
ٍرتػيهىاذى  الًَّه  النٍُّسخىةً  ىىًذهً   ُب  يػىٍبطيلي  ألىنَّوي  اٜنٍيسىٌٍنً  ٍبنً  ًبٍشرً  ًقبىلً  ًمنٍ  ذىًلكى  أيٌبى  كىًإ٧نَّىا ميٍستىًقيمىةه  كى
:  106ضىًعيفه (( ، قاؿ ابن اٛنوزم كىًبٍشره  ثًقىةه  كىالزُّبػىيػٍري  عىلىٍيوً  أىحىده  يػيتىابًعيوي  ال مىا الزُّبػىًٍنً  عىنً  رًكىايىًتوً 

 عىامَّة ضىًعيف عدم اٍبن كىقىاؿى  مىتػٍريكؾ الدَّارىقيٍطيًنٌ  قىاؿى  بػىوىاًطيلي  معد بن الزبًن عىن )) يركم
: )) يكذب على الزبًن (( كليس لوي ُب الكيتب  107، قاؿ أبو حاًب ّنىٍحفيوظ (( لىٍيسى  حىًديثو

 التسعة شيء .
سىًعيد : قاؿ البخارم ٍبن ُنر .14

 : )) فيو نظر ((. 108
ر من لىوي  : )) قلت 109قاؿ ابن معٌن      أىٍدرًم (( ، كذكرهي ابن حباف ُب  الى  قىاؿى  سعيد بن ُنى

: )) ال يعرؼ (( كليس لوي  110الثقات كال يعوؿ على ذلك ُب معرفتو ، كقاؿ بشر بن هنيك
 ُب الكيتب التسعة شيءه من الركاية . 

                                                           

، 1/470، لساف اٞنيزاف 1/20، الضعفاء كاٞنْتككٌن 2/17، الثقات 2/17التاريخ الكبًن  (102)
 .1/410الكامل 
 (.2/26( ، كذلك ُب األكسط )2/71التاريخ الكبًن ) (103)

 (.2/739الكىن كاألٚناء لئلماـ مسلم ) (104)
 (.2/161الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ ) (105)
 (.1/142الضعفاء كاٞنْتككٌن البن اٛنوزم ) (106)
 (.1/105اٞنغين ُب الضعفاء ) (107)

 (.2/126التاريخ الكبًن ) 108
 (.4/307تاريخ ابن معٌن ركاية الدكرم ) ((109
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 : )) فيو نظر ((. 111االسلمي : قاؿ البخارم فركة بن سيٍفيىافى  ٍبن بريدة .15
اـ أ٘ند : )) بلية (( ، كنقل عنو ابن معٌن : )) شربو للخمر (( ، كقاؿ أبو قاؿ اإلم     

حاًب الرازم : )) ضعيف اٜنديث (( ، كقاؿ ابن عدم : )) ليس لو كثًن ركاية (( ، كقاؿ 
اٛنوزجاين : )) ردمء اٞنذىب (( ، كقاؿ النسائي : )) ليس بالقوم (( ككافقو اٜنافظ ابن 

رده ابن حباف ُب الثقات!! ، كتركو الدارقطين ، كقاؿ أبو داكد : ، أك  –ر٘نهم اهلل  –حجر 
)) مل يكن بذاؾ (( ، كلوي ُب الكيتب حديثان كاحدان عند النسائي كأ٘ند كقاؿ فيو ما نقلو

112 
 عنوي ُب اٜنىديث . 

 : )) فيو نظر ((. 113األسدم : قاؿ البخارم ٤نيح ٍبن ٕناـ .16
، كثقو ابن معٌن كالفسوم ، كقاؿ أبو حاًب : ))  قاؿ اإلماـ أ٘ند : )) ال أعرفوي ((     

منكر اٜنديث ذاىب (( ، كقاؿ أبو زرعة : )) ليس بالقوم ضعيف (( ، كقاؿ ابن عدم : 
)) عامة ما يركيو ال يتابعو عليو الثقات (( ، كقاؿ النسائي : )) ال يعجبين حديثو (( ، 

بن حباف : )) منكر اٜنديث جدان ضعفو ابن حباف كالدارقطين كابن حجر كالذىيب ، كقاؿ ا
يركم أشياء موضوعة عن الثقات (( ، كقاؿ أبو داكد : )) لو أحاديث مناكًن (( ، لوي ُب 

رضي اهلل عن  –الكيتب التسعة حديثٌن كاحده عند الْتمذم كأخر عند أيب داكد ُب السنن 
 .114 –أئمة اٜنىديث ٗنيعان 

 : )) فيو نظر ((. 115قاؿ البخارم اٜنًٍمَّاينُّ : يىزًيدى  ٍبني  ثػىٍعلىبىةي  .17
ركل لوي اإلماـ البخارم حديثان ٍبي عقب فقاؿ : )) ال يتابع عليو (( ، كثقو النسائي ،      

كقاؿ ابن حباف : )) كاف غاليان ُب التشيع ال ٪نتج بأخباره اله ينفرد ّٔا عن علي (( كقاؿ 
                                                                                                                                                                      

 (.1/297) االعتداؿميزاف  (110)
 (.2/141التاريخ الكبًن ) (111)
 ُب ملتقى أىل اٜنديث . –عضو ٣نيز  –األخ ىيثم ٘نداف  (112)
 (.2/157التاريخ الكبًن ) (113)
، تاريخ 5/335، الثقات 2/445، اٛنرح كالتعديل 2/157التاريخ الكبًن لئلماـ البخارم  (114)

، التقريب 1/204، آّركحٌن 2/83، الكامل 1/27، الضعفاء كاٞنْتككٌن 1/51أٚناء الثقات 
 .1/448، التهذيب 4/429، تاريخ ابن معٌن 2/667، العلل اٞنتناىية 1/279، الكاشف 1/130

 (.2/174التاريخ الكبًن ) 115
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سعد : )) كاف قليل اٜنديث (( ،  ابن عدم : )) كمل أرل لوي حديثان منكران (( ، كقاؿ ابن
كقاؿ ابن حجر : )) صدكؽ يتشيع (( ، كليس لوي ُب الكيتب التسعة إال حديثان كاحدان عند 

 .116اإلماـ أ٘ند ُب اٞنسند 
الصَّنػٍعىاينُّ : قاؿ البخارم دىاكيدى  ٍبني  رىاًشدي  .18

 : )) راشد فيو نظر ((. 117
ـ (( ، كقاؿ مصنفوا ٓنرير تقريب : )) صدكؽه لو أكىا قاؿ اٜنافظ ابن حجر      

 ، الشديدة اٞنقولة ىذه فيو فقاؿ ، حديثو سَب الدارقطين أف البد ، التهذيب : )) ضعيف
 ، كقد كثقوي عدده ًمن األئمًة . مقدـ (( كاٛنرح
 : )) فيو نظر ((. 118عامر : قاؿ البخارم ٍبن ٗنيل .19
ا : )) كٗنيل 119قاؿ ابن عدم      حديثٌن (( ، كال ْند لوي ُب  أك ُنديث يعرؼ أىيضنا ىىذى

 الكيتب التسعة شيئان ًمن األحاديث . 
 : )) فيو نظر ((. 120ىانئ : قاؿ البخارم أـ كلد من جعدة .20
ا إال لىوي  أعرؼ ال : )) كجعدة 122كقاؿ ابن عدم: )) شيخ (( ،  121قاؿ أبو حاًب       ىىذى

لة الضعفاء ، كقاؿ ابن اٍلبيخىارًٌم (( ، كقد ذكرهي أب ذكره كما الواحد اٜنٍىًديث و العرب ُب ٗني
حجر : )) مقبوؿ (( ، ركل لوي اإلماـ أ٘ند حديثان فيو انقطاع كركل لوي اإلماـ الْتمذم 

 حديثان ال ٫نلوا سندهي ًمن اٞنقاؿ .
 : )) فيو نظر ((. 123اللَّو : قاؿ البخارم تيم من التيمي عمًن ٍبن ٗنيع .21

                                                           

، التقريب 6/237، الطبقات 2/109، الكامل 1/207، آّركحٌن 2/174التاريخ الكبًن  (116)
1/134. 

 (.2/181التاريخ الكبًن ) (117)
 (.2/216التاريخ الكبًن ) (118)
 (.2/428الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ ) (119)
 (.2/239التاريخ الكبًن ) (120)
 (.2/526ٛنرح كالتعديل )ا (121)
 (.2/441الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ ) 122)

 (.2/242التاريخ الكبًن ) (123)
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اٜنٍىًديث (( ، قاؿ ابن عدم يضع يِّارىاًفضً  : )) كىافى  124قاؿ ابن حباف     
 : )) كىذا 125

 ال أحاديث يركيو ما نظر (( ، كقاؿ : )) كعامة أحاديثو ُب  قاؿ كما البيخارًمٌ  قالو الذم
 النَّاس : )) ركل 126ٗناعة (( ، قاؿ اٜنافظ الذىيب عنو ركل قد أىنَّوي  عىلىى عىلىٍيوً  غًنه يتابعو
ًديثو اٍعلىم (( ، كقاؿ العجلي : ))  تػىعىاَلى  فىاهلل بًاٍلكىًذبً  بىعضهم رىمىاه دكىق صىاًدقا كىأىٍحسبوي  حى

ال بأس بو يكتب حديثو كليس بالقوم (( ، كقاؿ ابن ٧نًن : )) من أكذب الناس (( ، كقاؿ 
أبو حاًب : )) ١نلو الصدؽ صاحل اٜنديث (( ، ضعفوي اٜنافظ ابن حجر العسقبلين ، كلوي 

سنها كركل لوي ا٘ند كاألربعة كالدارمي ما ال يزيد عن عشرة أحاديث عند الْتمذم أحاديثان ح
 . كاهلل أعلم .

 : )) فيو نظر ((. 127موَل النعماف : قاؿ البخارم سامل ٍبن حبيب .22
 ما أسانيد ُب اضطرب بل منكر حديث أحاديثو متوف ُب قاؿ ابن عدم : )) ليس     
بن حباف ُب ثقاتو ، كقاؿ اٜنافظ ابن حجر : عنو (( ، كثقو أبو حاًب كأبو داكد كذكره ا يركل

)) ال بأس بو (( ، أخرج لو اإلماـ مسلم حديثان كاحدان ميتابعةن ، كركل لوي ا٘ند كالدارمي 
كرر.

ي
 كاألربعة ٠نموعو أربع أحاديث ديكف اٞن

 : )) فيو نظر ((. 128حفص : قاؿ البخارم .23
ركاهي : )) حديث منكر (( ، كقاؿ  أكرده ابن حباف ُب ثقاتو ، كقاؿ ابو حاًب عىن ما     

الدارقطين : )) ٠نهوؿ (( ، كليس لوي ُب التسعة شيئان 
129. 

 : )) حديثو فيو نظر ((. 130السلمى : قاؿ البخارم سفياف أىيب  ٍبن حسٌن .24

                                                           

 (.1/218آّركحٌن ) (124)
 (.2/418الكامل ُب الضعفاء ) (125)

 (.1/136اٞنغين ُب الضعفاء ) (126)
 (.2/318التاريخ الكبًن ) (127)
 (.2/361 (التاريخ الكبًن  (128)
، علل الدارقطين 3/189، اٛنرح كالتعديل 6/197ثقات ، ال2/361التاريخ الكبًن  (129)

1/241. 
 (.2/383التاريخ الكبًن ) (130)
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مل أجد لوي ُب كيتب اٛنرح كالتعديل كال عند أحدو ًمن أىل العلم كبلمان غًن الذم تقرأ      
 فياف السلمي الواسطي الذم يركم عن اإلماـ الزىرم.كليس ىيو حبيب بن س

 : )) فيو نظر (( . 131حسٌن بن حسن الفزارم األشقر : قاؿ البخارم .25
كقاؿ البخارم مرةن : )) عنده مناكًن (( ، كمرةن : )) مقارب اٜنديث (( ، قاؿ ٪نٍن بن       

ماـ أ٘ند بن حنبل : )) معٌن : )) ال بأس بو (( ، كأكرده ابن حباف ُب الثقات ، كقاؿ اإل
ليس بأىل أف ٪ندث عنو (( ، كقاؿ أبو زرعة : )) ىو شيخ منكر اٜنديث (( ، كقاؿ أبو 

كقاؿ ابن عدم : )) أنا أستنكر لوي أحاديثان كالببلء حاًب : )) ليس بقوم ُب اٜنديث (( ، 
الشتامٌن  من األشقر .. ُب حديثو بعض ما فيو (( ، كقاؿ اٛنوزجاين : )) كاف غاليان ًمن

للخًنة (( ، كقاؿ العقيلي بعد أف ذكر لوي حديثان : )) كال يعرؼ إال بو كال يتابع عليو (( ، 
كقاؿ ابن حجر : )) صدكؽ يهم (( ، كقد ركل لوي أ٘ند ٙنسة أحاديث ليس لوي غًنىا ُب 

 .132الكيتب التسعة
 : )) فيو نظر ((. 133الثعليب : قاؿ البخارم يزيد ٍبن حصٌن .26
 ابن حباف ُب الثقات ، كليس لوي ُب الكيتب التسعة شيء. ذكره      
 : )) فيو نظر ((. 134التميمي : قاؿ البخارم شعيب ٍبن ٘ناد .27
نقل ابن اٛناركد عن اإلماـ البخارم أنوي قاؿ : )) منكر اٜنديث تركوا حديثو (( ، كقاؿ      

: )) مل يزؿ ضعيفان ليس اإلماـ أ٘ند بن حنبل : )) ال أدرم كيف ىو (( ، كقاؿ ابن اٞنديين 
بالقوم (( ، كضعفو ابن معٌن كقاؿ مرةن : )) ليس بشيء كال يكتب حديثو (( ، كقاؿ أبو 
حاًب : )) ليس بالقوم (( ، كضعفوي كذلك أبو زرعة كقاؿ مرةن : )) كاىي اٜنديث (( ، 

 )) أكثرىا كقاؿ أبو داكد : )) تركوا حديثو (( ، كضعفو النسائي كالذىيب ، كقاؿ ابن عدم :
ضعفو (( , قاؿ ابن حباف : )) يقلب  مع حديثو يكتب ٣نٌن كىو عليو، يتابع ال[ أحاديثو]

                                                           

 (.2/385التاريخ الكبًن ) (131)
، أحواؿ الرجاؿ 1/184، علل الْتمذم 2/319، التاريخ الصغًن 2/385التاريخ الكبًن  (132)

ضعفاء العقيلي  ،2/361، الكامل 1/33، الضعفاء كاٞنْتككٌن 3/49، اٛنرح كالتعديل 1/71
 .2/291، لذيب التهذيب 8/184، الثقات 1/166، التقريب 1/249

 (.3/7التاريخ الكبًن ) (133)
 (.3/25التاريخ الكبًن ) (134)
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األخبار كيركيها جهتها (( ، كقاؿ اٛنوزجاين : )) كاىي اٜنديث (( كقد انفرد اإلماـ أ٘ند لوي 
 .135ُنديثو كاحدو 

 : )) فيو نظر ((. 136التميمي : قاؿ البخارم اٞننقرم سريج بن حرب .28
قاؿ أ٘ند : )) ال بأس بو (( ، كقاؿ أبو حاًب : )) ليس بقوم اٜنديث ينكر عن       

الثقات (( ، قاؿ ابن حباف : )) ٫نطئ كثًنان حىت خرج عن حد االحتجاج بو (( ، كثقو ابن 
معٌن ، كقاؿ ابن عدم : )) ليس ىو بكثًن اٜنديث ككاف حديثو غرائب كأفرادات كأرجوا أف 

ؿ الدارقطين : )) صاحل (( ، كقاؿ ابن حجر : )) صدكؽ ٫نطئ (( كليس ال بأس بو (( كقا
لوي ُب الكيتب التسعة شيئان من األحاديث

137. 
 : )) فيو نظر ((. 138اٜنناط : قاؿ البخارم الكوُب مطر أىيب  ٍبن حريث .29
 : 140: )) ليس عندىم بالقوم (( ، قاؿ النسائي 139كقاؿ البخارم     
يكن ٪نٍن بن سعيد القطاف كال ابن مهدم ٪ندثنا عىن حريث )) مْتكؾ اٜنديث (( ، كمل  

 مطر أىيب  ٍبن : )) كحريث 143: )) ضعيف (( ، كقاؿ ابن عدم 142، قاؿ ابن معٌن 141قط
تركوي الذىيب كقاؿ ابن حباف : )) ٣نن ٫نطئ بكثًنة (( ،  ركاياتو كليس ذكرت ما غًن ركل قد

                                                           

، الضعفاء 2/600، سًن أعبلـ النببلء 3/142، اٛنرح كالتعديل 1/73أحواؿ الرجاؿ  ((135
، سؤاالت ابن أيب 1/436ت الَبذعي ، سؤاال2/242، الكامل 1/251، آّركحٌن 1/31كاٞنْتككٌن 

، لساف اٞنيزاف 1/138، سؤاالت اآلجرم 3/485ك  3/333، تاريخ ابن معٌن 1/78شيبة 
2/348. 

 (.3/63التاريخ الكبًن ) (136)
، 2/418، الكامل 1/261، آّركحٌن 1/25، سؤاالت الَبقاين 3/250اٛنرح كالتعديل  (137)
 .1/73، تاريخ أٚناء الثقات 2/474، العلل كمعرفة الرجاؿ 1/155التقريب 
 (.3/71التاريخ الكبًن ) (138)
 (.1/52الضعفاء الصغًن ) (139)
 (.1/29الضعفاء كاٞنْتككٌن ) (140)
 (.3/264اٛنرح كالتعديل ) (141)
 (.2/474الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ ) (142)
 اٞنصدر السابق . (143)
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ثان كاحدان ميتابعان كالْتمذم حديثان كاحدان كمل يغلب خطؤه صوابو (( ، كلوي ُب البخارم حدي
 كعند ابن ماجة حديثٌن .

 : )) فيو نظر ((. 144اٞنصرم : قاؿ البخارم اٞنعافرم عبداهلل بن حيي .30
قاؿ اإلماـ أ٘ند : )) أحاديثو مناكًن (( ، كقاؿ ابن معٌن : )) ليس بو بأس (( كقد      

ٍبي قاؿ : )) كأرجوا أال بأس بو إذا ركل  استنكر لوي اإلماـ ابن عدم ٠نموعة من األحاديث
عنوي ثقة (( ، كأكرده ابن حباف ُب الثقات ، كقاؿ ابن حجر : )) صدكؽ يهم (( ، كقد ركل 

 لوي اإلماـ أ٘ند كاألربعة .
 : )) فيو نظر ((. 145خريت : قاؿ البخارم ٍبن حريش .31
ري  : )) كىلًٍلحىرًيشً  147: )) شيخ ال ٪نتج ُنديثو (( ، قاؿ ابن عدم 146قاؿ أبو حاًب       غىيػٍ
ا  فىأىٍعتىَبي  حىًديثو  كىًثًني  لىوي  أىٍعًرؼي  كالى  أىيضنا، اٜنٍىًديثً  عىزًيزي  اٍٝنًرّْيتً  ٍبني  الزُّبػىيػٍري  كىأىخيوهي  اٜنٍىًديثً  ىىذى

ًديثىوي  ًصٍدًقًو (( ، قاؿ ابن معٌن : )) ليس بو بأس (( ، كقاؿ ابن  ًمنٍ  ضىٍعفىوي  فىأىٍعًرؼي  حى
)) ليس بو بأس (( ، كقاؿ أبو زرعة : )) كاىي اٜنديث (( ، كقاؿ الدارقطين : ))  شاىٌن :

 يعتَب بو (( ، كضعفوي ابن حجر كليس لوي ُب التسعة إال حديثان كاحدا.
الشَّمىٍردىًؿ : قاؿ البخارم ٍبني  ٘نيىٍيضىةي  .32

 : )) فيو نظر ((. 148
 ال يعرؼ (( ، قاؿ ابن حجر :  أكرده ابن حباف ُب الثقات ، كقاؿ ابن القطاف : ))     

)) مقبوؿ (( ، ليس لوي ُب الكيتب التسعة إال حديثان كاحدان عند أبو داكد
149. 

 خالد بن عبيد العتكي : قاؿ البخارم : )) فيو نظر ((. .33
قاؿ العقيلي : )) ال يتابع على حديثو (( ، قاؿ ابن عدم : )) ليس ُب حديثو حديث      

: )) حدث عن أنس بن مالك بأحاديث موضوع ال شيء (( كقاؿ منكر (( ، قاؿ أبو نعيم 
ابن حباف : )) يركم عن أنس بن مالك نسخةن موضوعة ماٟنا أصل ال ٓنل كتب حديثو إال 

                                                           

 (.3/76التاريخ الكبًن ) ((144

 (.3/114التاريخ الكبًن ) (145)
 (.3/293اٛنرح كالتعديل ) (146)
 (.3/376الكامل ُب الضعفاء ) (147)
 (.3/133التاريخ الكبًن ) (148)
 .2/438، الكامل 3/97الثقات  (149)
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على جهة التعجب (( ، قاؿ اٜناكم : )) يركم عن أنس أحاديث موضوعة (( قاؿ ابن 
ديثٌن ، كالْتمذم كأبو داكد حجر : )) مْتكؾ اٜنديث مع جبللتو (( ، كركل لوي أ٘ند ح

كابن ماجة كيل كاحدو منهما ركل لوي حديثان 
150. 

 : )) فيو نظر ((. 151خليل بن مرة العتكي : قاؿ البخارم .34
: )) ركل عن أنس مناكًن (( ، كقاؿ مرة : )) منكر اٜنديث (( ،  152قاؿ البخارم     

  كالْتمذم : ككثقو أ٘ند ، كقاؿ أبو زرعة : )) شيخ صاحل (( ، كقاؿ أبو حاًب
 لو )) ليس بقوم (( ، كضعفو ابن معٌن كالنسائي ، تركو ابن حجر ، كثقو ابن شاىٌن ، أكرد

اٜنديث (( ، قاؿ ابن  مْتكؾ كليس حديثو يكتب ٣نٌن )) ىو: قاؿ ٍب مناكًن عٌدة عدم ابن
))  حباف : )) منكر اٜنديث عن اٞنشاىًن كثًن الركاية عن آّاىيل (( ، قاؿ اٛنرجاين :

أقرب (( ، ركل لوي الْتمذم كأ٘ند  الثقة إَل عندم كىو فيو الوقف يوجب فيو اٝنبلؼ
كالدارمي ما ٠نموعو أربعة أحاديث ، كضعف لوي الْتمذم حديثٌن

153. 
: )) فيو  154اٞندين : قاؿ البخارم خديج بن رافع بن عبدالر٘نن بن ىرير بن رفاعة .35

 نظر ((.
 من ّنحفوظة لىيست بأىٍشيىاء جده عىن كينفرد ٫نطىء ن٣نَّ  : )) كىافى  155قاؿ ابن حباف     

 كىالى  ااًلٍحًتجىاج ًعٍندى  الرّْكىايىة من انٍػفىرد مىا عىلىى يٍعتىمد أىف ٩نىيوز فىبلى  خديج ٍبن رىافع حىًديث
ؽ الثػّْقىات كىافق ًفيمىا يٍسقط  عىلىٍيًو (( ليس لو ُب التسعة شيء. اٍٛنرٍح بًًإٍطبلى
 : )) فيو نظر ((. 156اٞنؤذف : قاؿ البخارم زريب بن عبد اهلل .36

                                                           

( ، ضعفاء 1/76( ، ضعفاء األصبهاين )3/25(، الكامل )3/161التاريخ الكبًن ) (150)
 (.1/133يح )( ، اٞندخل للصح1/189( ، التقريب)1/279( ، آّركحٌن )2/10العقيلي)
 (.3/199التاريخ الكبًن ) (151)
 (.2/133التاريخ األكسط ) (152)
( ، الكامل 1/79( ، تاريخ أٚناء الثقات )3/379( ، اٛنرح كالتعديل )3/103الكامل ) (153)

( ، التقريب 2/21( ، تلخيص اٜنبًن )1/558( ، تاريخ جرجاف )1/286( ، آّركحٌن )3/58)
 (.1/38ٌن )( ، الضعفاء كاٞنْتكك1/196)

 (.3/324التاريخ الكبًن ) (154)
 (.1/304اآّركحٌن ) (155)
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قاؿ مرة فيو : )) مقارب اٜنديث (( ، كقاؿ الْتمذم : )) لو أحاديث مناكًن عن أنس      
بن مالك كغًنه (( ، قاؿ ابن عدم : )) أحاديثو كبعض متوف حديثو منكرة (( ، ضعفوي 

(( ، لوي عند الْتمذم  الذىيب كابن حجر ، كقاؿ ابن حباف : )) منكر اٜنديث على قلتو
 حديثان كقاؿ عنوي غريب ، كلوي عند ابن خز٬نة حديثان .

 : )) فيو نظر ((. 157سعيد بن خالد اٝنزاعي اٞندين : قاؿ البخارم .37
: )) ضعيف اٜنديث (( ، كقاؿ أبو زرعة : )) ضعيف (( ، قاؿ ابن  158قاؿ أبو حاًب     
ًهً  ااًلٍحًتجىاج جبيًن ييع الى  حىىتَّ  ٫نطىء كىافى  : )) ٣نَّن 159حباف انٍػفىرد (( ، قاؿ ابن  ًإذا ًِنىَبى
: )) يعرؼ ُنديث كاحد كال يعرؼ لو غًنه (( ، لوي حديث كاحد عند أبو داكد  160عدم
 فقط.
: )) فيو نظر ((  161الكندم : قاؿ البخارم حجر ٍبن كائل ٍبن اٛنبار عىٍبد ٍبن سىًعيد .38

 ، أكرده ابن حباف ُب الثقات . 
: )) ليس بالقوم (( ، ذكرهي أبو زيرعة ُب الضعفاء ، كقاؿ ابن عدم :  162نسائيقاؿ ال     

 )) ليس لوي كثًن حديث (( ، ضعفوي ابن حجر ، كليس لوي ُب الكيتب التسعة شيء.
اٍلقيرىًشٌي : قاؿ اإلماـ  األموم مركاف ٍبن اٞنلك عىٍبد ٍبن ىشاـ ٍبن مسلمة ٍبن سىًعيد .39

 .: )) فيو نظر (( 163البخارم 
: )) ليس بشيء (( ، كقاؿ  164قاؿ مرة : )) منكر اٜنديث (( ، قاؿ ٪نٍن بن معٌن     

: ))  165اٜنديث (( ، قاؿ الدارقطين منكر اٜنديث، ضعيف ىو بقوم، أبو حاًب : )) ليس
                                                                                                                                                                      

 (.3/445التاريخ الكبًن ) (156)

 (.2/469التاريخ الكبًن ) (157)
 (.4/16اٛنرح كالتعديل ) (158)
 (.1/324آّركحٌن ) (159)
 (.4/432الكامل ُب الضعفاء ) (160)
 (.3/495التاريخ الكبًن ) (161)
 (.4/438الكامل ) (162)
 (.3/516ريخ الكبًن )التا (163)
 (.4/67اٛنرح كالتعديل ) (164)
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 اٜنىًديث : )) مينكر 166ضعيف يعتَب بو (( ، كقاؿ النسائي : )) ضعيف (( ، قاؿ ابن حباف
:  167(( ، كقاؿ الْتمذم : )) ليس عندىم بالقوم (( ، قاؿ ابن عدماٍٝنىطىأ  فىاحش جدا

متقاربة (( ، كضعفوي اٜنافظ  فإهنا ركاياتو ُب  ك٪نتمل حديثو، يْتؾ ال ٣نن أنو )) كأرجو
: )) ضعفوه (( ، كضعفو ابن حجر ركل لوي الْتمذم حديثان كاحدان ضعفوي فقاؿ  168الذىيب

ماجة كىي قرابة الست أحاديث كاألرجح ضعفوي .  غريب ، كبقية ما ركل عند أ٘ند كابن
 كاهلل أعلى كأعلم.

 : )) فيو نظر ((. 169سليماف بن أ٘ند الواسطي : قاؿ البخارم .40
عنو (( ،   أكتب فلم كاٞنبلىي، كاٞنعازؼ الشرب ُب أخذ : )) قد 170ذكر اٝنىطيب     

حل جزرة : )) كاف يتهم كذبو ٪نٍن بن معٌن ، تركو اإلماـ أ٘ند بن حنبل كأبو حاًب ، قاؿ صا
ُب اٜنديث (( ضعفوي اإلماـ النسائي ، كلينو اٜنافظ الذىيب ، كأكرده ابن حباف ُب الثقات 
كقاؿ : )) يغرب (( ، كقاؿ ابن عدم : )) ىو عندم ٣نن يسرؽ اٜنديث كيشتبو عليو (( ، 

كليس لوي ُب الكيتب التسعة شيء
171. 

 : )) فيو نظر ((. 172: قاؿ البخارم اٍٝنىٍوالينُّ  دىاكيدى  ٍبني  سيلىٍيمىافي  .41
: )) ليس بشيء (( ، كقاؿ ابو حاًب : )) ليس بو بأس (( ، قاؿ ابن  173قاؿ ابن معٌن     

اٞنديين : )) منكر اٜنديث (( ، قاؿ أ٘ند " أبو زيرعة الدمشقي " : )) ليس بشيء (( ، كأما 
كوف مرادهي اٝنوالين بل بن قوؿ أبو حاًب فيو ليس بو بأس استبعد ابنو ابن أيب حاًب أف ي

                                                                                                                                                                      

 (.3/138الضعفاء كاٞنْتككٌن ) (165)

 (.1/326الضعفاء كاٞنْتككٌن البن اٛنوزم ) (166)
 (.2/42الكامل ُب الضعفاء ) (167)
 (.1/266اٞنغين ُب الضعفاء ) (168)
 (.4/3التاريخ الكبًن ) (169)
 (.10/65تاريخ بغداد ) (170)
، 4/101، اٛنرح كالتعديل 3/292، الكامل 8/276، الثقات 2/52كىن اٞنقتىن ُب سرد ال (171)

 .9/49تاريخ بغداد 
 (.4/10التاريخ الكبًن ) (172)
 (.4/110اٛنرح كالتعديل ) (173)
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األرقم ، كقد ضعفوي الدارقطين مرة ، كثقوي ابن حباف 
، كافقو الذىيب كقاؿ : )) صدكؽ  174

اللهجة متٌن ثقة (( ، قاؿ ابن حجر : )) صدكؽ (( ، مل يركم ُب التسعة إال حديث كتاب 
 .175عمرك بن حـز عند النسائي كالدارمي

 ) فيو نظر ((.: ) 176ميموف : قاؿ البخارم ٍبن شعيب .42
قاؿ أبو حاًب كالعجلي : )) ٠نهوؿ (( ، قاؿ ابن حباف : )) يركم اٞنناكًن عن اٞنشاىًن      

على قلة ركايتو ال ٪نتج بو إذا انفرد (( ، قاؿ الدارقطين : )) ليس بالقوم (( ، كلينو اٜنافظ 
 .177ن اٜنديثابن حجر كقاؿ مرة فيو : )) ضعيف (( ، كليس لوي ُب الكيتب التسعة شيء م

 : )) فيو نظر ((. 178الكوُب : قاؿ البخارم اٍلقيرىًشيٌ  حياف ٍبن صاحل .43
: )) ليس بثقة (( ، قاؿ ٪نٍن بن معٌن : )) ضعيف (( ، كقاؿ مرة :  179قاؿ النسائي     

 : )) كلصاحل 180)) ليس ىو بذاؾ (( ، قاؿ مرة : )) ضعيف اٜنديث (( ، قاؿ ابن عدم
: ))  ١181نفوظ (( ، قاؿ الدارقطين غًن يركيو ما كىعىامَّةي  اٜنٍىًديثً  ًمنى  ذىكىٍرتي  مىا غًن حياف بن

نىًبيِّا قاؿ اٜنافظ  سىبَّ  مىنٍ  قػىٍتلً  ُب  حىًديثه  كىلىوي  شىٍيءه، اٍلكيتيبً  ُب  لو ليس بالقوم (( ، ما
: )) كاهو (( ، قاؿ ابن اٛناركد : )) ضعيف (( ، كلينو الساجي ، كقاؿ اإلماـ  182الذىيب
 الثقات عن : )) يركم 184(( ، قاؿ ابن حباف حديثو كأنكر بذاؾ ىو : )) ليس 183دأ٘ن

                                                           

 (.6/387( ، الثقات )1/293مشاىًن علماء األمصار ) (174)

أيب  ، تاريخ1/222، العلل 1/251، التقريب 3/275، الكامل 3/286ميزاف االعتداؿ (175)
 .121زرعة الدمشقي 

 (.4/222التاريخ الكبًن ) (176)
( ، لساف اٞنيزاف 1/362( ، آّركحٌن )1/458( ، معرفة الثقات )4/352اٛنرح كالتعديل ) (177)

 (.4/172( علل الدارقطين )1/267( ، التقريب )4/243)
 (.4/275التاريخ الكبًن ) 178

 (.5/81الكامل ُب الضعفاء ) (179)
 بق.اٞنصدر السا (180)
 (.2/48الضعفاء كاٞنْتككٌن البن اٛنوزم ) (181)
 (.7/90سًن أعبلـ النببلء ) (182)

 (.6/324أكماؿ لذيب الكماؿ ٞنغلطام ) (183) 



 

54 

 

  وقل ااخبلرى

 

 ي ه رظن..فر رإاعدة ارظنل ف

انفرد (( ركل لوي أ٘ند حديثان ،  إذا بو االحتجاج يعجبين ال األثبات حديث تشبو ال أشياء
 كالدارمي حديثٌن.

 : )) فيو نظر ((. 185اٞنقداـ : قاؿ البخارم بن ٪نىٍٍنى  ٍبن صاحل .44
 صىاحل يعرؼ : )) الى  187كاف ٫نطئ (( ، قاؿ موسى بن ىاركف  : )) 186قاؿ ابن حباف     
َنده (( ، ذكره أبو حاًب ُب اٛنرح كالتعديل ديكف ذكر أم جرح أك تعديل ، قاؿ  ًإالَّ  أىبوهي  كىالى 

كابن اٜنافظ الذىيب : )) كثق (( ، لينو اٜنافظ ابن حجر ، ركل لو أ٘ند كالنسائي كأبو دكاد 
 اديث.ماجة ما ٠نموعو أربعة أح

٪نىٍٍنى : قاؿ البخارم ٍبني  صىبَّاحي  .45
 : )) فيو نظر ((. 188

قاؿ أبو حاًب : )) شيخ (( ، قاؿ الذىيب : )) مْتكؾ بل متهم (( ، ليس لوي ُب الكيتب      
 .189التسع شيء من الركاية

 : )) فيو نظر ((. 190آّاشعى : قاؿ البخارم ناجية ٍبن صعصعة .46
 اٍلفىٍضلً  ابن العبلء َل قاؿ الفرزدؽ، جد آّاشعى ناجية ٍبن قاؿ البخارم : )) صعصعة     
ثىيًن   قىًدٍمتي : اٍلميجىاًشًعيّْ  نىاًجيىةى  ابن صعصعة عن عمرك بن طيفىٍيلي  حىدَّثىيًن  كيسىٍيبو  ٍبني  عىبَّادي  حىدَّ
 قػيٍلتي  اٍلقيٍرآفً  ًمنى  آينا كىعىلَّمىيًن  تي فىأىٍسلىمٍ  اإًلٍسبلـى  عىلىيَّ  فػىعىرىضى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النَّيبّْ  عىلىى
 مىنَّ  ًإذٍ  أىٍجريهي  لىكى : قىاؿى  أىٍجرو؟ ًمنٍ  ًفيهىا يل  فػىهىلٍ  اٛنٍىاًىًليَّةً  ُب  أىٍعمىاال عىًمٍلتي  ًإينّْ ! اللَّوً  رىسيوؿى  يىا
 باف ُب الثقات.، كليس لوي ُب الكيتب التسعة شيئان ، أكردهي ابن ح 191بًاإًلٍسبلـً (( عىلىٍيكى  اللَّوي 

                                                                                                                                                                      

 (.1/369آّركحٌن ) (184)

 (.4/293التاريخ الكبًن ) (185) 
 (.6/495الثقات ) (186)
 (.2/51الضعفاء كاٞنْتككٌن ) (187)
 (.4/315التاريخ الكبًن ) (188)
 .3/420، ميزاف االعتداؿ 4/442، اٛنرح كالتعديل 2/212اء العقيلي ضعف (189)
 (.4/319التاريخ الكبًن ) (190)

نكر أيقوؿ اإلماـ البخارم  (191) 
ي
ُب صحايب مثل صعصعة بن ناجية : )) فيو نظر  كقد ينكر اٞن

لذكم البصًنة أف  (( كالعلةي ُب ذلك أنوي اكرد قولوي ىذا خلف اٜنىديث اٞنذكور آنفان كالعلةي كما يظهر
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 : )) فيو نظر ((. 192الضجيعي : قاؿ البخارم األنصارم حبيب بن طالب .47
 .قاؿ ابن عدم : )) أرجوا أال بأس بو (( ، أكرده ابن حباف ُب الثقات     
سول استشهاد عند كقاؿ ابن حجر : )) صدكؽ يهم (( ، ليس لوي ُب الكيتب التسعة شيء  

 أيب داكد .
 : )) فيو نظر ((. 193يسار : قاؿ البخارم ٍبن عطاء ٍبن حسٌن ٍبن اللَّو عىٍبد .48
 ّنا كاالعتبار الثقات يوافق مل ما ضعفوي أبو زيرعة كابن حجر ، كقاؿ ابن حباف : )) يْتؾ     
 األثبات (( ، لوي ُب الكيتب التسعة حديثان كاحد انفرد بو ابن ماجة. كافق
 : )) فيو نظر ((. 194أمية : قاؿ البخارم أىيب  ٍبن جنادة ٍبن سيلىٍيمىاف ٍبن اللَّو عىٍبد .49
قاؿ مرة : )) ُب حديثو نظر (( ، قاؿ ابن حباف : )) يعتَب بركايتو من غًن ركاية بشر      

عنو (( ، قاؿ ابن عدم : )) ال يتابع ُب حديثو (( ، كقاؿ الذىيب : )) ال أدرم ما ىو (( 
كضعفوي اٜنافظ ابن حجر

195. 
 : )) فيو نظر ((. 196اسيد : قاؿ البخارم بن لرٍَّ٘نىنا عىٍبد ٍبن اللَّو عىٍبد .50
ذكرهي ابن حباف ُب الثقات       

 بن أنس عن ركل ىذا ألفٌ  األزدم نصر أبا ىو ، ليس 197
 شيء. التسعة ُب لو كليس ىذا، دكف اله الطبقة من كاألزدم مالك
 يو نظر ((.: )) ف 198: قاؿ البخارم اٛنهىن بدر ٍبن بعجة ٍبن علي ٍبن اللَّو عىٍبد .51
 كمل يذكرهي أحده َنرح أك تعديل ، كليس لوي ُب التسعة شيء.     

                                                                                                                                                                      

اإلماـ البخارم ال يريد صعصعة بن ناجية إ٧نا اٜنديث الذم إليو بذلك اإلسناد ُب التاريخ الكبًن ، فهو 
 يعل اٜنىديث ال يضعف حاؿ صعصعة . كاهلل أعلم.

 (.4/360التاريخ الكبًن ) (192)

 (.5/72التاريخ الكبًن ) (193)
 (.5/108التاريخ الكبًن ) (194)
، 4/227، الكامل 8/337، الثقات 5/75، اٛنرح كالتعديل 2/259يلي كضعفاء العق (195)
 .4/112، ميزاف االعتداؿ 1/306التقريب 
 (.5/137التاريخ الكبًن ) (196)
 (.5/25الثقات ) (197)

 (.5/149التاريخ الكبًن )(198) 
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اٍٝنىٍزرىًجيُّ : قاؿ  اأٍلىٍنصىارًمُّ  رًبوً  عىٍبد ٍبن زىٍيدً  ٍبن اللَّو عىٍبد ٍبن ١نيىمَّد بن اهلل عىٍبدي  .52
 ((. بػىٍعضو  ًمنٍ  بػىٍعًضًهمٍ  ٚنىىاعي  ييٍذكىري  ملىٍ  ألىنَّوي  نىظىره  : )) فيوً  199البخارم

قاؿ اٜنافظ الذىيب : )) كثق (( ، قاؿ ابن حجر : )) مقبوؿ (( ، لوي ُب الكيتب التسعة      
حديث كاحد ركاهي ابو داكد كالْتمذم

200. 
 : )) فيو نظر ((. 201ًمٍكنىفو : قاؿ البخارم بن اهلل عبد .53
ُنديث  قاؿ ابن حباف : )) ال ٩نوز االحتجاج بو (( ، قاؿ العقيلي : )) ال يعرؼ إال     

كاحد (( ، كقاؿ الذىيب : )) كاهو (( ، كقاؿ مرة كابن حجر : )) ٠نهوؿ (( ، ليس لوي ُب 
 .202التسعة إال حديثان كاحدان انفرد بو ابن ماجة ُب سننو

 : )) فيو نظر ((. 203اٜنضرمي : قاؿ البخارم ٤نى ٍبن اللَّو عىٍبد .54
، كقاؿ ابن عدم : ))  فيو نظر (( علي : )) عن 204كنقل ابن عدم عىن البخارم     
 .نظر (( فيها كأخباره اٜنديث من ذكرت ما غًن علي عن ٤ني بن اهلل كلعبد
قاؿ ابن حجر : )) صدكؽ (( ، قاؿ الدارقطين : )) ليس بالقوم ُب اٜنديث ((، كقد      

كثقو العجلي كابن حباف ككثقو النسائي كذلك ، ركل لوي ا٘ند كالنسائي كايب داكد كابن 
 .205ماجة
 : )) فيو نظر ((. 206الكبلعي : قاؿ البخارم يعيمىر ٍبن اللَّو عىٍبد .55
 ، ككثقو ابن معٌن كليس لوي ُب التسعة شيء. 207أكرده ابن حباف ُب الثقات     

                                                           

 (.5/183التاريخ الكبًن )(199) 
 .1/594كاشف ، ال1/321، التقريب 5/356، الثقات 5/57اٛنرح كالتعديل  (200)
 (.5/193التاريخ الكبًن ) (201)
 .1/600، الكاشف 2/6، آّركحٌن 2/308، ضعفاء العقيلي 4/204ميزاف االعتداؿ  (202)
 (.5/387التاريخ الكبًن ) (203)

 (.5/387الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ )(204) 
طين ، علل الدارق1/326، التقريب 6/50، التهذيب 4/234، الكامل 2/64معرفة الثقات  (205)

3/258. 
 (.5/230التاريخ الكبًن ) (206)
 (.7/59الثقات ) (207)
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 : )) فيو نظر ((. 208اٞنؤذف : قاؿ البخارم سعد ٍبن الرٍَّ٘نىن عىٍبد .56
ؿ اٜنافظ الذىيب : )) ليس كابن حجر ، كأكرده ابن حباف ُب الثقات ، قاضعفوي ابن معٌن 

 .209بذاؾ (( ، كقاؿ مرة : )) ُب حديثو نكارة (( ، ركل لو ابن ماجة كالدارمي
 : )) فيو نظر ((. 210سلماف : قاؿ البخارم ٍبن الرٍَّ٘نىن عىٍبد .57
قاؿ أبو حاًب : )) صاحل اٜنديث ، مضطرب اٜنديث (( ، قاؿ النسائي : )) ليس      

قاؿ ابن حجر : )) ليس بو )) أحاديثو متقاربة ُب اللٌن (( ،  بالقوم (( ، قاؿ العقيلي :
بأس (( ، ركل لوي ميسلم حديثان متابعة ، كذلك النسائي 

211. 
 : )) فيو نظر ((. 213: قاؿ البخارم 212صباب ٍبن الرٍَّ٘نىن عىٍبد .58
 أكردهي ابن حباف ُب الثقات ، كليس لوي ُب التسعة شيء.     
 : )) فيو نظر ((. 214لقرشي : قاؿ البخارمعطاء ا ٍبن الرٍَّ٘نىن عىٍبد .59
: )) شيخ (( ، كقاؿ أبو حاًب بعد أف ذكر ابنو أف البخارم أدخلوي  215قاؿ أبو حاًب      

 : 216 ُب كتاب الضعفاء أنو ٪نوؿ ًمن ىيناؾ ، قاؿ ابن سعد

                                                           

 (.5/287التاريخ الكبًن ) (208)
 .1/341، التقريب 2/380، اٞنغين 4/286، ميزاف االعتداؿ 3/249الثقات  (209)
 (.5/294التاريخ الكبًن ) (210)
 .1/341، التقريب 2/380، اٞنغين 4/286، ميزاف االعتداؿ 3/249الثقات  (211)
ككاف ُب االصل: ضباب، ككذا ُب الثقات، كَب اٛنرح كالتعديل: صياد، خطأ، كضباب ال  (212)

يناسب اٞنقاـ الف الباب باب الصاد اٞنهملة دكف اٞنعجمة، كفيو اختبلؼ بٌن كتب الرجاؿ ففى بعضها 
صباب باٞنهملة كَب بعضها ضباب باٞنعجمة لكن ُب آخره باء موحدة، راجع التعليق عليو ُب اٛنرح 
كالتعديل كراجع اللساف، فالصحيح: صباب، بالصاد اٞنهملة بعدىا باء موحدة بعدىا الف بعدىا باء 

 موحدة.
 (.5/297التاريخ الكبًن ) ((213

 (.5/336التاريخ الكبًن ) (214)
 (.5/1269اٛنرح كالتعديل ) (215)
 (.1/334الطبقات الكَبل ) (216)
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ذكرهي ابن حباف ُب الثقات ، ككثقو النسائي)) كاف ثقة قليل اٜنديث (( ،  
أبو ، ركل لوي  217

 .218داكد كالْتمذم حديثان حسنان 
 : )) فيو نظر ((. 219الكوُب : قاؿ البخارم علي أخو مسهر ٍبن الرٍَّ٘نىن عىٍبد .60
   : )) ليس بشيء (( ،  221: )) مْتكؾ اٜنديث (( ، قاؿ ابن معٌن 220قاؿ النسائي     

 حىىتَّ  طء٫ن ٣نَّن : )) كىافى  222كقاؿ أبو زيرعة : )) اضرب على حديثو (( ، قاؿ ابن حباف
 ًعٍند نىفسو مدح الًَّذم كىىيوى  بًاٍلقىٍلبً  صناعتو اٜنىًديث من ٟنىىا يٍشهد الًَّه  اٞنقلوبة باألشياء يىٍأٌب 

 بن الر٘نن : )) كعبد 223جبل (( ، كقاؿ ابن عدم قىاًضي القىاًضي نعم فػىقىاؿى  الرشيد ىىاريكف
عىليو (( قاؿ ابن  يػيتىابىعي  الى  ،الركايات من لو ما كمقدار ركاية كثًن لو يعرؼ ال مسهر
: )) منكر اٜنديث (( ، كضعفوي  225: )) ليس بشيء (( ، قاؿ الدارقطين 224شاىٌن

 الدارقطين ُب سؤاالت السلمي.
 : )) فيو نظر ((. 226الوليد بن معداف الضبعي : قاؿ البخارم ٍبن اٞنلك عىٍبد .61

                                                           

 (.6/230لذيب التهذيب ) (217)
إ٧نا نعرفو من حديث بن أيب ذيب انتهى كقد ركاه سليماف بن ببلؿ عن عبد  اٞنصدر السابق ،  (218)

الر٘نن بن عطاء أيضا قلت كقاؿ ابن حباف مصرم أصلو من أىل اٞندينة يعتَب حديثو إذا ركل عن غًن 
عبد الكرمي أيب أمية كقاؿ األزدم ال يصح حديثو كقاؿ ابن كضاح كاف رفيق ٞنالك ُب الطلب كقاؿ 

أ٘ند ليس بقوم عندىم كقاؿ ابن عبد الَب ليس عندىم بذاؾ كترؾ مالك الركاية عنو كىو  اٜناكم أبو
 جاره ، كقاؿ اإلماـ البخارم : )) عنده مناكًن ((.

 (.5/351التاريخ الكبًن ) 219
 (.1/68الضعفاء كاٞنْتككٌن ) (220)
 (.5/291اٛنرح كالتعديل ) (221)
 (.2/56آّركحٌن ) (222)
 (.5/279لرجاؿ )الكامل ُب ضعفاء ا (223)
 (.1/127تاريخ الضعفاء كاٞنْتككٌن ) (224)
 (.2/100الضعفاء كاٞنْتككٌن البن اٛنوزم ) (225)
 (.5/436التاريخ الكبًن ) (226)
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بو حاًب كابن حجر ، كقاؿ قاؿ ابن معٌن كابن شاىٌن : )) صاحل (( ، كقد ضعفو أ     
النسائي : )) ليس بالقوم (( ، كقاؿ ابن حباف : )) منكر اٜنديث جدان (( ، قاؿ ابن حـز 
  : )) ساقط اٜنديث ببل خبلؼ (( ، كقاؿ الذىيب : )) ضعفوه (( ، ركل لوي الْتمذم حديثان 

 كقاؿ عىنو : )) غريب (( ، كركاهي لوي ابن ماجة .
 : )) فيو نظر ((. 227األسدم : قاؿ البخارم واللَّ  عىٍبد ٍبن عباد .62
 أىحىاًديث عىليٌ  عىن : )) ركل 229: )) تابعي ثقة (( ، قاؿ ابن اٛنوزم 228قاؿ العجلي     
عىلىيػٍهىا (( ، قاؿ ابن اٞنديين يػيتىابع الى 

اٜنىًديث (( ، قاؿ الذىيب : )) ضىًعيف 230
231  (( :

 يق األكَب " ككذبوي اٜنافظ الذىيب تركوه (( ، كقد ركل حىديث عىن علي : " أنا الصد
 ُب ميزاف االعتداؿ كقاؿ : )) ىذا كذبه على علي ((.

 : )) فيو نظر ((. 232عباد بن عبد الصمد : قاؿ البخارم .63
قاؿ مرة فيو : )) منكر اٜنديث (( ، قاؿ أبو حاًب : )) ضعيف اٜنديث جدان منكر      

ابن عدم : )) ضعيف منكر اٜنديث (( ، اٜنديث ال أعرؼ لوي حديثان صحيحان (( ، كقاؿ 
كقاؿ العقيلي : )) أحاديثو مناكًن ال يعرؼ أكثرىا إال بو (( ، قاؿ ابن حباف : )) منكر 
اٜنديث جدان ال ٩نوز االحتجاج بو فيما كافق الثقات فكيف اذا انفرد (( ، كقاؿ الطرابلسي 

: )) كاهو (( ، كليس لوي ُب الكيتب التسعة شيء
233. 

 : )) فيو نظر ((. 234الرملي : قاؿ البخارم كثًن نبٍ  عباد .64

                                                           

 (.6/32التاريخ الكبًن ) (227)
 (.1/247الثقات للعجلي ) (228)
 (.2/75الضعفاء كاٞنْتككٌن البن اٛنوزم ) (229)
 اٞنصدر السابق. (230)
 (.1/531الكاشف ) (231)
 (.6/41التاريخ الكبًن ) (232)
، 1/144، الكشف اٜنثيث 4/342، الكامل 6/82، اٛنرح كالتعديل 6/41التاريخ الكبًن  (233)
 .2/170، آّركحٌن 3/138العقيلي 
 (.6/43التاريخ الكبًن ) (234)
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كثقو ابن معٌن كأ٘ند كابن شاىٌن ، كقاؿ ابن معٌن مرة : )) ليس بو بأس (( ، كقاؿ      
ابن اٞنديين : )) ثقة ال بأس بو (( ، كقاؿ ابن حباف كاألصبهاين : )) ال شيء (( ، قاؿ 

زرعة ك ابن حجر ، كقاؿ النسائي : ))  الطرابلسي : )) ٠نهوؿ (( ، كضعفوي أبو حاًب كأبو
ليس بثقة (( ، كقاؿ اٜناكم : )) ركل عن الثورم أحاديث موضوعة (( ، ركل لوي البخيارم 

ُب األدب اٞنفرد ، كلوي ُب التسعة حديث كاحد ركاهي لو أ٘ند كابن ماجة
235. 

 : )) كذبو بعضهم ، فيو نظر ((. 236منصور : قاؿ البخارم ٍبن اٜنكيم عىٍبد .65
 :  238: )) كاف ضعيفان ُب اٜنديث (( ، قاؿ ابن معٌن 237قاؿ ابن سعد     

: )) مْتكؾ اٜنديث ((  240قاؿ النسائي: )) كذاب (( ،  239)) ليس بشيء (( ، كقاؿ مرة
 مغفبل شىيخا : )) كىافى  242، قاؿ ابن حباف: )) ال يكتب حديثو ((  241، قاؿ أبو حاًب

: )) كاسطي   243انٍػفىرد (( ، قاؿ ابن شاىٌن ًإذىا بًوً  جىاجااًلٍحتً  ٩نىيوز الى  يعلم الى  ّنىا ٪ندث
: )) كليس  246: )) تركوه (( ، كقاؿ مرة 245، كقاؿ اٜنافظ 244كذاب (( ، ضعفو أبو داكد

بالقوم (( ، كقد تركوي الدارقطين
247. 

                                                           

، كتاب 1/74، الضعفاء كاٞنْتككٌن 1/169، تاريخ أٚناء الثقات 6/85اٛنرح كالتعديل  (235)
، تاريخ ابن معٌن 2/206، العلل كمعرفة الرجاؿ 1/144، الكشف اٜنثيث 1/122فاء الضع
 .2/166، آّركحٌن 1/178، اٞندخل للحاكم 1/126، سؤاالت ابن أيب شيبة 1/145

 (.6/125التاريخ الكبًن ) (236)
 (.7/228الطبقات الكَبل ) (237)
 (.1/167عٌن ركاية الدارمي )( ، تاريخ ابن م1/66تاريخ ابن معٌن  ركاية ابن ١نرز ) (238)
 (.4/381تاريخ ابن معٌن ركاية عباس الدكرم ) (239)
 (.1/72الضعفاء كاٞنْتككٌن ) (240)
 (.6/35اٛنرح كالتعديل ) (241)
 (.2/144آّركحٌن ) (242)
 (.1/138تاريخ أٚناء الضعفاء كالكذابٌن ) (243)
 (.1/614الكاشف ) (244)
 (.1/386اٞنغين ُب الضعفاء للحافظ الذىيب ) ((245

 (.4/1164تاريخ اإلسبلـ ) (246)
 (.2/388موسوعة أقواؿ أبو اٜنسن الدارقطين ُب الرجاؿ ) (247)
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 : )) فيو نظر ((. 248عمر بن أباف بن عثماف : قاؿ البخارم .66
كأكرده ابن أيب حاًب ُب اٛنرح كالتعديل كمل يذكر ،  249كقاؿ مرة : )) ُب حديثو نظر ((     

: )) ُب إسناده شيء (( ، كليس لوي ُب الكيتب التسعة من  250فيو شيئان ، كقاؿ ابن عدم
 اٜنىديث شيءه ًمن الركاية.

 : )) فيو نظر ((. 251ركبة التغليب : قاؿ البخارم ٍبن عيمىر .67
صاحل (( ،  كلكن ال فقاؿ اٜنجة؟ بو تقـو فقلت اٜنديث : )) صاحل 252قاؿ أبو حاًب     

: )) ليس بذاؾ (( ، قاؿ ابن  254: )) فيو لٌن (( ، كقاؿ مرة 253قاؿ اٜنافظ الذىيب
: )) ٠نهوؿ (( ، لوي ُب الكيتب التسعة حديث كاحد عند أ٘ند كابن ماجة كابو داكد  255حـز

 . –رضي اهلل عنهم ٗنيعان  –كالْتمذم 
 : )) فيو نظر ((. 256عمر بن زرعة اٝنارقي : قاؿ البخارم .68

مل يذكرهي أبو حاًب َنرح أك تعديل ، كقاؿ الذىيب : )) كاهو (( ، كلوي حديثه كاحده انفرد بو 
 الدارمي ُب مسندًه .

 : )) فيو نظر ((. 257عمر بن فرقد الباىلي : قاؿ البخارم .69

                                                           

 (.6/142التاريخ الكبًن ) (248)
كقولوي : " ُب حديثو نظر " ليس ىو كقولو " فيو نظر " فليس األكؿي بالذم يْتؾي حديثو بالكيلية  (249)

يعلمي اليماين ُب التىنكيل )
) تشعر بأنو صاحل ُب نفسو كإ٧نا اٝنلل ُب حديثو لغفلة ( : )1/204قاؿ اٞن

على من استقرأ حديثوي ككاف عنده قليل  –رضي اهلل عنو  –أك سوء حفظ (( ، كيطلقها اإلماـ البخارم 
 اٜنىديث كسيأتيك شرح ذلك .

 (.6/116الكامل ُب الضعفاء ) (250)
 (.6/155التاريخ الكبًن ) (251)
 (.6/108اٛنرح كالتعديل ) (252)
 (.2/467اٞنغين ُب الضعفاء ) (253)
 (. 3/196ميزاف االعتداؿ ) (254)
 (.7/447لذيب التهذيب ) (255)
 (.6/157التاريخ الكبًن ) (256)
 (.6/186التاريخ الكبًن ) (257)
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: )) منكر اٜنديث (( ، ذكرهي ابن حباف ُب ثقاتو ، قاؿ ابن عدم 258قاؿ أبو حاًب
259 (( : 

ا غىيػٍرى  فػىٍرقىدو  ٍبنً  لًعيمىرى  أىٍعًرؼي  كىال نىظىره (( ، قاؿ البخارم حىًديًثوً  كىُب  اٜنٍىًديثً  ًمنى  ىىذى
260  (( :

 منكر اٜنديث (( .
 

 : )) فيو نظر ((. 261عمر بن موسى الوجيو : قاؿ البخارم .70
كاف   كقاؿ مرةن : )) منكر اٜنديث (( ، قاؿ أبو حاًب : )) مْتكؾ اٜنديث ذاىب اٜنديث

كقاؿ ابن عدم : )) ىو بٌن األمر ُب الضعفاء كىو ُب عداد من يضع يضع اٜنديث (( ، 
اٜنديث سندان كمتنان (( ، قاؿ ابن حباف : )) كاف ٣نن يركم اٞنناكًن عن اٞنشاىًن فاستحق 
الْتؾ (( ، قاؿ اٛنوزجاين : )) ٚنعتهم يذموف حديثوي كتركوي النسائي كالدارقطين (( ، كقاؿ 

حجر : )) ىالكه ضعيفه جدان (( ، كقاؿ ابن معٌن : )) ليس ُنديثوي بشيءو كليس بثقة ابن 
(( ، كقاؿ أبو داكد : )) ليس بشيء (( ، كقاؿ الذىيب : )) كاهو (( كلوي ُب الكيتب التسعة 

 . 262حديثان كاحدان عند أ٘ند
اٍلبىٍصرًٌم : قاؿ البخارم الشيباين سارة أىيب  ٍبن عىًليٌ  .71

 نظر ((.: )) فيو  263
 ضعيف : )) شيخ 265: )) قد ترؾ الناس حديثو (( ، قاؿ أبو حاًب 264قاؿ أبو داكد

 حىىتَّ  ثىابت حىًديث يشبو مىاال ثىابت عىن يركم ٣نَّن : )) كىافى  266اٜنديث (( ، قاؿ ابن حباف

                                                           

 (.6/129اٛنرح كالتعديل ) (258)
 (.6/199الكامل ُب الضعفاء ) (259)
 (.2/214الضعفاء كاٞنْتككٌن البن اٛنوزم ) (260)
 (.6/197يخ الكبًن )التار  (261)
، 5/9، الكامل 1/82، الضعفاء كاٞنْتككٌن 1/173، أحواؿ الرجاؿ 1/140اٛنرح كالتعديل  (262)
، الضعفاء 1/163، سؤاالت اآلجرم 4/423، تاريخ ابن معٌن 2/474، اٞنغين 2/86آّركحٌن 

 .2/217كاٞنْتككٌن البن اٛنوزم 
 (.6/287التاريخ الكبًن ) (263)
 (.1/248رم أليب داكد )سؤالت اآلج(  (264
 (.6/189اٛنرح كالتعديل ) ((265

 (.2/104آّركحٌن ) (266)
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نىاًكًن رًكىايىتو على غلب ا الًَّه  اٍلمى : ))  267( ، قاؿ اٜنافظالتٌػٍرؾ ( فىاٍستحقَّ  اٍلمىشىاًىًن عىن يػىٍرًكيهى
، عىنٍ : مىنىاًكًنًهً  كىًمنٍ : قػيٍلتي   يػىٍعيًن  السَّرًيًر؛ قػىوىاًئمً  بًأىحىدً  أىخىذى  مىنٍ : " مىٍرفيوعنا أىنىسو  عىنٍ  ثىاًبتو

، (( لوي عند النسائي حديثان كاحدان ، كذكرهي اٜنافظ ابن  " كىًبًنىةن  أىٍربىًعٌنى  عىٍنوي  اللَّوي  حىطَّ  النػٍَّعشى
 لساف اٞنيزاف. حجر ُب
 : )) فيو نظر ((. 268فاطمة : قاؿ البخارم أىيب  ٍبن عىًليٌ  .72
 ٫نطىء ٣نَّن كىافى   : )) 270: )) منكر اٜنديث (( ، قاؿ ابن حباف 269قاؿ أبو حاًب     
رًكىايىتو (( ، قاؿ البخارم قلَّة على انٍػفىرد ًإذا ًبوً  ااًلٍحًتجىاج حد عىن خرج حىىتَّ 

 : ))كىافى  271
اٜنٍىًديث (( ، قاؿ اٜنافظ السعدم : )) ذاىب  منكر عجائب عنده الكوُب زكراٜن ٍبن علي

بٌن (( ، قاؿ  حديثو عىلىى كالضعف الكوفة شيعة ٗنلة ُب : )) كىىو 272(( ، كقاؿ ابن عدم
بذلك (( ، قاؿ يعقوب بن  يدلس فاطمة أيب بن علي لو كيقاؿ : )) ضعيف، 273الدارقطين

عنو (( ، قاؿ األزدم : )) ال اختبلؼ ُب  أحدث ٣نن سكلي حديثو، ترؾ : )) قد 274شيبة
 ترؾ حديث (( .

اٍلبىٍصرًٌم : قاؿ البخارم ٪نىٍٍنى  أىبيو دينار ٍبن عىٍمرك .73
 : )) فيو نظر ((. 275

كقاؿ مرة : )) ُب حديثو نظر (( ، قاؿ اإلماـ أ٘ند : )) ضعيف ، منكر اٜنديث (( ،      
ة : )) ليس بشيء (( ، كقاؿ أبو زيرعة : )) كاىي كقاؿ ابن معٌن : )) ذاىب (( ، كقاؿ مر 

 .اٜنديث (( ، كضعفوي أبو حاًب كاٛنوزجاين كالنسائي كالدارقطين كابن حجر 

                                                           

 (.4/692تاريخ اإلسبلـ ) (267)
 (.6/292التاريخ الكبًن ) (268)
 (.6/186اٛنرح كالتعديل ) (269)
 (.2/109آّركحٌن ) (270)
 (.6/317الكامل ُب الضعفاء ) (271)
 اٞنصدر السابق. (272)
 (.2/166قطين )الضعفاء اٞنْتككٌن للدار  (273)
 (.20/366لذيب الكماؿ ) (274)
 (.6/329التاريخ الكبًن ) (275)
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كقاؿ ابن حباف : )) كاف ٣نن ينفرد باٞنوضوعات عن األثبات ال ٪نل كتابة حديثو إال      
م (( ، قاؿ الْتمذم : من جهة التعجب (( ، قاؿ العجلي : )) يكتب حديثو ، ليس بالقو 

)) شيخ بصرم تكلم فيو بعض أصحاب اٜنديث (( ، كقاؿ مرة : )) كليس ىو بالقوم ُب 
اٜنديث (( ، قاؿ اٜنافظ الذىيب : )) ضعفوهي ((

276. 
 : )) فيو نظر ((. 277عمرك بن ىاشم اٛننيب : قاؿ البخارم .74
صدكؽ كمل يكن بصاحب قاؿ اإلماـ : )) مقارب اٜنديث (( ، كقاؿ اإلماـ أ٘ند : ))      

حديث (( ، كقاؿ ابن سعد : )) صدكؽ ٫نطئ كثًنان (( ، قاؿ أبو حاًب : )) لٌن اٜنديث 
ِنَبه ((  االحتجاج ٩نوز ال األسانيد يقلب ٣نن يكتب حديثو (( ، قاؿ ابن حباف : )) كاف

قاؿ النسائي : )) ليس بالقوم (( ، كقاؿ ابن : )) ضعيف (( ،  278، قاؿ اإلماـ مسلم
عدم : )) صدكؽ (( ، ككثقو ابن معٌن ، كقاؿ ابن حجر : )) لٌن اٜنديث (( ، ركل لوي 

 .279البخارم ُب األدب اٞنفرد
 : )) فيو نظر ((. 280عمراف بن ظبياف : قاؿ البخارم .75
 يفحش مل ٫نطىء ٣نَّن قاؿ أبو حاًب : )) يكتب حديثو (( ، قاؿ ابن حباف : )) كىافى       
اأٍلىٍخبىار (( ، ضعفوي ابن حجر  من ًبوً  انٍػفىرد ّنىا ٪ٍنتىج الى  كىلىًكن ًبوً  ااًلٍحًتجىاج يبطل حىىتَّ  خىطؤيهي 

 اٚنو من األربعة من األسامي السعقبلين ، ككثقو الفسوم ، كقاؿ ابن عدم : )) كىذه
 كمر  اله األسامي ىىًذهً  ذكر يكثر أف كبغيتو ىؤالء ركاه حديث ًإَلى  البيخارًمٌ  يشًن إ٧نا عمراف
 اٜنديث (( . عنهم

                                                           

، معرفة الثقات 6/232، اٛنرح كالتعديل 1/109، أحواؿ الرجاؿ 3/290ضعفاء العقيلي  (276)
، اٞننار اٞننيف 1/318، ُنر الدـ 2/76، الكاشف 2/71، آّركحٌن 5/135، الكامل 2/175
 .2/48، علل الدارقطين 1/80الضعفاء كاٞنْتككٌن  ،1/137، تاريخ ابن معٌن 1/41

 (.6/381التاريخ الكبًن ) (277)
 (.2/755الكىن كاألٚناء لئلماـ مسلم ) (278)
، 6/392، الطبقات الكَبل 1/427، التقريب 5/142،  الكامل 1/395، علل الْتمذم  (279)

، اٛنرح كالتعديل 3/520، تاريخ ابن معٌن 3/55، العلل كمعرفة الرجاؿ 1/755الكىن كاألٚناء 
 .8/98، التهذيب 6/268

 (.6/424التاريخ الكبًن ) (280)
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اٍلعىزًيز األشجعي : قاؿ البخارم عىٍبد ٍبن عاصم .76
 : )) فيو نظر ((. 281

قاؿ أبو زيرعة كالنسائي كالدارقطين : )) ليس بالقوم (( ، قاؿ ابن حباف : )) ٫نطئ       
 كثًنان فبطل االحتجاج بو اذا انفرد (( ، كقاؿ ابن حجر : )) صدكؽه يهم ((.

 : )) فيو نظر ((. 282البخارم عمار اٞندين : قاؿ .77
قاؿ ابن عدم : )) مل ينسب كليس ّنعركؼ (( ، كمل أجد أحدان تكلم فيو إال ابن       

 عدم ُب كاملًو ، كاألرجح أنوي ٠نهوؿي . كاهلل أعلم.
 : )) فيو نظر ((. 283عسل بن سفياف التميمي : قاؿ البخارم .78
فوي كقاؿ : )) ليس ىو اـ أ٘ند بن حنبل كضعكقاؿ مرة : )) عندهي مناكًن (( ، كلينو اإلم     

 عندم قوم (( ، كقاؿ مثلو النسائي ، كضعفوي ابن حجر كابن معٌن ، كقاؿ الفسوم :
)) ليس ىو ّنْتكؾ كليس حيجة (( ، قاؿ أبو حاًب : )) منكر اٜنديث (( ، كقاؿ ابن سعد  

يتو (( ، كقاؿ ابن : )) فيو ضعف (( ،  قاؿ ابن حباف : )) ٫نطئ ك٫نالف على قلة ركا
 .284عدم : )) مع ضعفو يكتب حديثو (( ، كلينو الذىيب

 : )) كلوي عنده مناكًن ((. 285األبرش : قاؿ البخارم الفضل بن سلمة .79
: )) فيو نظر (( ، قاؿ اإلماـ أ٘ند : )) ال أعلم إال خًنان (( ، ككثقو أبو  286قاؿ فيوً      

( ، كأما علي بن اٞنديين فقد رمى ُنديثو ، قاؿ داكد كابن معٌن كقاؿ مرة : )) ليس بو بأس (
أبو حاًب : )) صاحل ١نلو الصدؽ ُب حديثو انكار ليس بالقوم يكتب حديثو كال ٪نتج بو (( 

قاؿ أبو زيرعة : )) ال يرغبوف فيو ٞنعاف فيو من سوء رأيو كظيلم فيو (( ، كقد ضعفوي اإلماـ ، 

                                                           

 (.6/493التاريخ الكبًن ) (281)
 (.7/27التاريخ الكبًن ) (282)
 (.7/93التاريخ الكبًن ) (283)
، الكامل 7/292، الثقات 7/42، اٛنرح كالتعديل 2/24، اٞنقتىن 2/22التاريخ الصغًن  (284)

، 897، اٞنعرفة كالتاريخ 1/73، علل أ٘ند 1/296، ُنر الدـ 7/257، الطبقات الكَبل 5/374
 .7/174التهذيب 
 (.1/71الضعفاء الصغًن ) (285)
 (.4/84التاريخ الكبًن ) (286)
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 كأحاديثو اإلنكار ُب اٜند جاكز قد حديثان  يثوحد ُب أجد كقاؿ ابن عدم : )) ملالنسائي ، 
 مقاربة ١نتملة (( ، قاؿ ابن حباف : )) ٫نطئ ك٫نالف (( ، كقاؿ ابن سعد : 

 .287)) ثقة صدكؽ (( ، ككثقو أبو داكد كأكرده ابن حباف بثقاتو
 عندىم، بالقوم : )) كليس 288الكوُب : قاؿ البخارم اٞننهاؿ بن العبلء بن قطبة .80

 نظر (( . فيو
قاؿ أبو حاًب : )) شيخ يكتب حديثو كال ٪نتج بو (( ، كقاؿ أبو زرعة : )) ٪ندث عن      

سفياف بأحاديث منكرة (( ، قاؿ ابن حباف : )) مل تطب نفسي أف أكتب عنو (( ، كضعفوي 
 اإلماـ النسائي كأبو نعيم ، قاؿ ابن عدم : )) أرجوا أال بأس بو (( ، قاؿ ابن حباف : 

 طئ كثًنان كيأٌب باألشياء اله ال تشبو حديث الثقات ((.)) كاف ٣نن ٫ن
 ))فٔوُ ىظوز((  ( رآّوًا نوً قوال فؤَه اإلمواو البخوارٖ       80فقد مجعُت يف ٍوذا املبحوث )       

 ُُ ِ٘  –رضووٕ اهلل عيووُ  –ّقارىووت قْلوو ُمبٔيووًا اجلووزَح يف  –رضووٕ اهلل عوويَه  –مووع أقووْال األٜنوو
ُِ       –ُ اهلل رمحو  –الزّاٗ الذًٓ جزحَه اإلماو البخوارٖ   حتوٙ ٓرتجو  لل الوأل األيفول يف قْلو

ُُ          –رضٕ اهلل عيُ  – يف الزّاٗ أٍْ اجلزح الصودٓد كنوا بٍوأل مجوٌع موً أٍول احلودٓث أو أىو
رمحَوه اهلل مجٔعوًا    –تلٔني  فٔف كنا قال حبٔأل الزمحً األعظنٕ ّالصٔخ العْىٕ ّأبٕ غودٗ  

ً٘ ع      – ً٘ ّإىووٕ أردُ  يف مياقصوو    ّفٔنووا ٓلووٕ بوو بٌ اهلل تعووا  مياقصوو٘ األقووْال ُمياقصوو لنٔوو
ُِ ّاملوزٛ           ٍ٘ ّاحودٍٗ يف ُحكوه اإلمواو يف الوزّاٗ ، ّأرجوْا أٌ أكوٌْ أيفوبُت فٔو الْيفْل إلٕ ىتٔح
لوؤم معصووْمًا ِمووً اخل وون ، ّبوو بٌ اهلل تبووارني ّتعووا  سوؤتبني لووَك أَٓووا القووار  الكووزٓه يف         

 املبحث الثالث ُمزاد قْل اإلماو البخارٖ . ّاهلل امُلْفق.
 
 
 
 

                                                           

، 3/340، الكامل 1/47، الضعفاء كاٞنْتككٌن 8/287، الثقات 4/178، اٛنرح كالتعديل  (287)
، 1/248، التقريب 1/362ذعي ، سؤاالت الَب 1/337، آّركحٌن 2/150ضعفاء العقيلي 
 .4/364، تاريخ ابن معٌن 4/135، التهذيب 7/281الطبقات الكَبل 

 (.1/116الضعفاء الصغًن ) (288)
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 بث  الثال  امل

 
 

ُب الركاًة فذىبت  ((فيو نظر))ًمن قولًو  قد كقع االختبلؼ ُب مراد اإلماـ البخارم      
طائفةه معينةه كىم من أىل االستقراء التىاـ كاٜنافظ الذىيب كصفوي بذلك اٜنافظ ابن حجر 

اٞنعركفٌن بالعلم ًمن  العسقبلين ، ككذلك كرد عىن اٜنافظ ابن حجر ، كاٜنافظ ابن كثًن كذكرهي 
ا ًمن أقطاب العلًم ُب العصر اٜنىديث كالفضل ك  –ر٘نهما اهلل  –األلباين كاٞنعلمي اليماين ك٨ني

الفةى أقواٟنم كىيم أحد عشر نفسان ُب إثبات أف اٜنىافظ  إال أنين رأيتي أف ىيناؾ مىن اختار ٢ني
كىذا فيًو نىظر ،  يد اٛنىرح الشديدخارم ال ير اإلماـ عىلم األعبلـ أمًن اٞنؤمنٌن ُب اٜنىديث البي 

يعْتضٌن عىلى كىوهًنا ًمن أدلًة اٛنىرح الشىديد البد ًمن ذكر خىَب مىن 
فقبل أف أبدأ ّنناقشة أدلًة اٞن

عتوي ًمن كتاب اإلماـ البيخارم التىاريخ  اعتَبىا جىرحاى  شديدان ميستدالن ّنا ييقوم مىوقفىهيم ٣نا ٗنى
 ((فيو نىظر))كمن اٛنىدير ذكرهي أف اإلماـ البيخارم قد أطلق عبارةى  الكىبًن كالضعفاء الصىغًن ،

كقد اتسم اإلماـ البخارم عىلى الضيعفاء ًمن الركاًة أك مىن اشتهر ضىعفهم بٌن األئمة ،  َغالبًا
بالورع ُب جىرح الركاًة ككاف لطيف الًعبارًة حىسن اٛنىرح ُب الركاة فإنكى إف نظرت إيل  

كىذا ما كقع فيو االختبلؼ حىت  ((ظرفيو نى ))كقولو  ((سكتوا عنو))دهي يقوؿ مثل أكثر تىراٗنو ْنى 
ذىب فيو العيلماء إيل قىولٌن فًمنهيم مىن قاؿ أنوي جرحه شديده كًمنهم مىن قاؿ ًخبلؼ ذلك 

دهي ُب الغىالب ييطلق اللفظى  كاألصل أف ننظر إيل عبارات اإلماـ  كإطبلقالا لوي فإنك ْنى
دهي قد غلب عليو ذلك ، على الضى  لةه ًمن األئمًة كْنى عيف عندهي بل كقد كافقوي على ضعفًو ٗني

يعتَبكف فضعفوا حىديثو ، كقد قاٟنا فيمن 
يقارنًة ّنىن جرحو األئمة اٞن

إال ُب مواطن ليست باٞن
ك غًنىا ًمن  ((٫نطئ كثًنان  ))ك  ((يهم))كصفوي اٜنافظ ابن حجر بالصدؽ ميضافان إليها عبارات 

ك٣نن كصفهم اٜنىافظ ابن حىجر بالصدًؽ قد ضعفوي  ((صدكؽه يتشيع))األلفاظ كأف يقوؿ : 
ن عليو فاعتبار أف اٜنافظ لئلماـ البخارم ، كذلك ىيم مأجوريغًن كاحدو ًمن األئمًة إضافةن 

ب أف  ىواطن اله ٩نى
ابن حجر اجتهد ُب أحواؿ الركاًة فإف لوي أجرهي كال ًخبلؼ ، كًمن ىذه اٞن

جىرحان شديدان !  ((فيو نظر))ار إليها ك٥نني ُب معرض ميناقشة مىن اعتَب قوؿ اإلماـ البيخارم يش
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ًعند اٜنىافظ ابن حىجر كمىن ذكرىم بوصف صدكؽو أك أضاؼ إليها ميصطلحاتو أخرل ما 
 يلي : 
 سليماف بن داكد اٝنوالين. .1
دكؽ (( ، كقد ضعفوي ابن كأما ىذا فقد كصفوي اٜنىافظ ابن حىجر كالذىيب بلفظ : )) ص    

قاؿ ابن اٞنديين : )) منكر اٜنديث (( ، قاؿ أبو زيرعة معٌن فقاؿ : )) ليس بشيء (( ، 
الدمشقي: )) ليس بشيء (( ، كأما قوؿ أبو حاًب فيو ليس بو بأس استبعد ابنو ابن أيب حاًب 

يركم إال حىديثان  ، كمل أف يكوف مرادهي اٝنوالين بل بن األرقم ، كقد ضعفوي الدارقطين مرة
 كاحدان عن عمرك بن حـز .

 عبد اهلل بن ٤ني اٜنضرمي. .2
ديين    

ى
، كابن عدم كالذىيب  كصفوي ابن حىجر فقاؿ : )) صدكؽ (( كقد ضعفوي ابن اٞن

 كالدارقطين ، كضعفوي العقيلي .
ّٔا كىي عبارةه يريد  ((صدكؽه ))فهذاف راكياف قاؿ فيهما اٜنىافظ ابن حجر العسقبلين      

اٜنىافظ ابن حجر أف الراكم ثقةه عندهي بعد سَب أقواؿ األئمة ، كىي على األرجح قاٟنا رغم 
أف اإلماـ البخارم مل يتفرد َنرح الركاة ، كأما مىن خبل ىذه اٞنرتبة كمرتبة ال بأس بو ًعند 
 اٜنىافظ ابن حجر كىي اٞنرتبة اٝنامسة ًمن الركاة كىم مىن قاؿ فيهم اٜنىافظ ابن حجر

كىؤالء الذين قاؿ فيهم  ((صدكؽه يتشيع))أك  ((صدكؽه يهم))أك  ((صدكؽه ٫نطئ))العسقبلين 
كإليك شيئان ًمن  اٜنىافظ ابن حجر ىذه األلفاظ مل يسلموا ًمن جرح غىًن اإلماـ البخارم 

 األمثلة على ذلك .
 حسٌن األشقر . .3
مقارب اٜنديث (( ، قاؿ ٪نٍن بن كقاؿ البخارم مرةن : )) عنده مناكًن (( ، كمرةن : ))      

 معٌن : )) ال بأس بو (( ، كأكرده ابن حباف ُب الثقات ، كقاؿ اإلماـ أ٘ند بن حنبل :
)) لػيس بأىػل أف ٪نػدث عنػو (( ، كقػاؿ أبػو زرعػة : )) ىػو شػيخ منكػر اٜنػديث (( ، كقػػاؿ  

وي أحاديثػػػان أبػػػو حػػػاًب : )) لػػػيس بقػػػوم ُب اٜنػػػديث (( ، كقػػػاؿ ابػػػن عػػػدم : )) أنػػػا أسػػػتنكر لػػػ
كالػػػببلء مػػػن األشػػػقر .. ُب حديثػػػو بعػػػض مػػػا فيػػػو (( ، كقػػػاؿ اٛنوزجػػػاين : )) كػػػاف غاليػػػان ًمػػػن 
الشػػتامٌن للخػػًنة (( ، كقػػاؿ العقيلػػي بعػػد أف ذكػػر لػػوي حػػديثان : )) كال يعػػرؼ إال بػػو كال يتػػابع 
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وي عليو (( ، كقاؿ ابن حجر : )) صدكؽ يهم (( ، كقد ركل لػوي أ٘نػد ٙنسػة أحاديػث لػيس لػ
 حػاًب كأبػو زرعػة كأبػو ، فهػا أنػت أف الػذين ضػعفوهي ىيػم السػعدم 289غًنىا ُب الكيتب التسػعة

كالػذىيب ، كىػذا ال يكػادي إنسػافه ينكػرهي  كالػدارقطين الكبػًن كاٜنػاكم كاألزدم كالعقيلي كالنسائي
 أك يْتكوي ! كال يعتَب بًو ُب جىرح الركاة.

ماـ البخارم كقد كصفهم اٜنافظ ابن حجر ( ركاةو قد جرحهم اإل10كىيم باٛنيملة )    
كما إيل ذلك ًمن األلفاظ ، كىم مل يسلموا كذلك من جرح األئمًة  ((صدكؽه يهم))ب

د راكو ًمن الركاة إال كقد جىرحوي األئمة إيل جىرح اإلماـ البخارم  ، ٣نن كاألعبلـ بل ال تكادي ْنى
فإف اٛنىرح فيهم شديد  290(33مل يذكرىم اٜنىافظ ابن حجر ُب التقريب كىيم قرابة )

كىذه  ((ضعيف))، ((ضعيف اٜنديث جدان ))،  ((مْتكؾ  ))فتىجدىم يقولوف ُب الواحًد منهم 
ًمن ألفاظ اٛنرح الشديد كىي باٛنيملة غالبةه على أقواؿ اإلماـ البيخارم مقارنةن مىع غًنه ًمن 

بحث األكؿ ٣نن  ، كىىاؾ بعضان ًمن أقواؿ مىن –رضي اهلل عنهم ٗنيعان  –األئمة 
ى
مضوا ُب اٞن

 قىاؿ أنو يريد اٛنىرح الشديد.
 ُب الكبلـ ُب كرعو علم كالتعديل اٛنرح ُب كبلمو ُب نظر كمن)) :  291قاؿ الذىيب     
 ك٥نو نظر فيو ، عنو سكتوا ، اٜنديث منكر يقوؿ ما أكثر فإنو يضعفو فيمن كإنصافو الناس
 ُب فبلف:  قلت إذا:  قاؿ أنو حىت اٜنديث يضع كاف أك كذاب فبلف يقوؿ أف كقل ، ىذا

 أىػ. ((كاه  متهم فهو نظر حديثو
:  البخارم قاؿ ))ُب تىرٗنة عثماف بن فائد القرشي البصرم : 292كقاؿ الذىيب ُب اٞنيزاف     
 .((متهم  كىو إال نظر فيو رجل البخارم عند يكوف أف كقل نظر حديثو ُب

 كال نظر فيو البخارم قاؿ:  التمار الواسطي اكدد بن عبداهلل )): 293ُب اٞنيزاف كقاؿ 
 (( .غالبان  يتهمو فيمن إال ىذا يقوؿ

                                                           

، أحواؿ الرجاؿ 1/184، علل الْتمذم 2/319، التاريخ الصغًن 2/385التاريخ الكبًن  (289)
، ضعفاء العقيلي 2/361، الكامل 1/33، الضعفاء كاٞنْتككٌن 3/49، اٛنرح كالتعديل 1/71
 .2/291، لذيب التهذيب 8/184، الثقات 1/166، التقريب 1/249

 أشار إيل ذلك الشيخ الدكتور مسفر الدميين. (290)
 (.12/441سًن أعبلـ النببلء ) (291)
 (.3/51ميزاف االعتداؿ ) (292)
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قيلت : استدؿ صاحبي ًكتاب تىدقيق النىظر     
بىقوؿ اٜنىافظ ابن حىجر ميشًنان إيل أف  294

قاؿ اٜنافظ ابن حجر إال أف اٜنىافظ ابن حىجر قد خىالف اٜنىافظ الذىيب ُب تىقريرًه 
 تأمل ٞنن يظهر بليغ كٓنر   زائد، توؽ   الرجاؿ على كبلمو ُب كللبخارم )):  295العسقبلين
 كقلَّ  ىذا، ك٥نو تركوه نظر، فيو عنو، سكتوا: يقوؿ ما أكثر ألنو كالتعديل، اٛنرح ُب كبلمو
، فها  ((بالكذب  يعين فبلف رماه فبلف، كذَّبو: يقوؿ كإ٧نا كضَّاع، أك كذَّاب،: يقوؿ أف

افظ ابن حجر جىعل مىرتبةى فيو نىظر مىع قولًو كذابه أك كضاعه فإف قىرنًو مىعوي أنتى تىرل أف اٜنى 
دهي يقوؿي ُب الراكم  معيرؼ بالتىحر  أم أف اإلماـ  أك   ((كذاب ))كالورع ُب جىرح فبل ْنى

دهي يقوؿي ُب الراكم  ((كضاع)) أف كال ٬نيكن فهم قىولوي على   ((تركوه  ))أك   ((فيو نظر  ))كإ٧نا ْنى
يراد بو ىو التىعديل أك اٛنرح الطفيف كال ٬نكن ٓنقق ذلك إال بالنظر إيل أقواؿ اإلماـ .

 اٞن
كىو كما كصفوي اٜنافظ ًمن أىل االستقراء التاـ أف اإلماـ   كقىوؿ اٜنىافظ الذىيب      

رة إيل كثرة إشا  ((غالبان  ))البيخارم ال يقوؿ فيو نظر إال فيمن ىو متهمه عندهي غالبان ! كلفظةي 
كىذا غالبه على قوؿ اإلماـ البخارم ُب الركاًة فيو نىظر كىو جىرحو للركاة ّنثل ىذه اللفظة 

 أكَل بالنىظر ًمن أف ييقاؿ فيًو نىظر جرحه طىفيف.
للتوىية  ((فيو نظر))أم أف اإلماـ البخارم ال يستعملي قولوي ((غالبان  ))قولوي  )):  296قىاؿ     

فإف ىيناؾ حاالت مل يقصد فيها اإلماـ البخارم رضي اهلل عنو التوىية أك ميطلقان كبالتايل 
 أىػ. ((الْتؾ كلو ندرت أك قلت ، كىذا ال ٫نتلف فيو 

اٛنىرح الشديد بالركاة على الغىالب كغلبةي  قيلت : كأما ما ال ٫نتلف فيًو ىو ميرادهي      
من ىو ميتهمه عندهي كأما قلةي اٞنواطن اله ذلك ييرجح كفة مىن قاؿ أنوي ال يقوؿي فيو نظر إال في

كأراد ّٔا اإلسناد أك السماع فهذا على قلتًو ال ٬نكن اعتمادهي  ((فيو نظر )) قاؿ فيها اإلماـ 
لب على فضيلة الشيخ البان اٛنىرح اٝنىفيف كىذا ما غى اعتمادان تامان على أف البيخارم ييريد غ
الفاضل أ٬نن آؿ مبيداف كمىن تبعهم ُب ذلك ٣نن قاؿ أنوي الديكتور حاًب العىوين كاٛنديع كاألخ 

                                                                                                                                                                      

 (.2/416ميزاف االعتداؿ ) (293)
 أ٬نن بن عبد الفتاح آؿ مبيداف. (294)
 (.480)صفتح البارم  (295)
 (.21تدقيق النظر ُب قوؿ البخارم فيو نظر )ص ،أ٬نن بن عبد الفتاح آؿ مبيداف (296)
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يتتبع لْتاجم الركاة كأخبارىم فإنوي ال يكاد ٩ند 
ال يريد إال اٛنرح اٝنفيف كىذا فيو نظر ألف اٞن

دي بل ك  كثًن حىديثألكثرىم   جىرحوي أقرب إيل الضعف إال بضعي ركاةو استناىم اٜنافظ ابن ْنى
 اٞنتقدمٌن أقرب  !ند األئمة حجر كذكرىم كىم إيل الضعف ع

جرحو غًن كاحدو من األئمًة كليس لوي ُب الكيتب التسعة إال ((صدكؽ ))فمىن أطلق فيو     
! فكيف ٬نيكن ترجيح ذلك على غىلبة القىوؿ بااللاـ عند اإلماـ البخارم حديثٌن  حديثا أك

يحدث مىاىر بن ياسٌن الفحل
 ((نظر فيو)): لبخارما قاؿ إذا )):  297، قاؿ قاؿ شيخنا اٞن

أىػ ، كىذه كاهلل نىظرةي متحرو ميدققو كاسع االطبلع ، كال  ((الغالب  األعم ُب اٛنرح يريد فهو
يخالفة ال تقتضي أبدان أننا نقلل من منزلة مىن رأل أهنا جرحان 

٫نفى منزلة من سبق إال أف اٞن
 بلقًو أبدان.خفيفان حاش ككبل إال أف القوؿ بأهنا جرحان خفيفان ليس على اط

د أف كثًنان ًمن اٞنعاصرين ال ٬نيزي الفرؽ بٌن قولًو        فيو ))ُب الركاة  كًمن اٞنؤسف أف ْنى
فالثانية كالثالثة ليست كاألكَل !  ((ُب بعض حديثو نظر))أك  ((ُب حديثو نظر))أك ((نظر

ا جىرحي ميطلقان كغالبان ما أهن فاألكَل غالبان ما يأٌب ّٔا اإلماـ على أهنا جرح كالثانية ال يفهم منها
يطلقها اإلماـ البخارم على مىن عرؼ بقلة ركايتو كأما مىن قاؿ ُب بعض حديثو نظر فصفة 
الوثاقة ال تنتفي عىنوي كىو مكثره من الركاية إال أف ىيناؾ نكارةن فيما يركيو أك ُب حديثو كليس 

اهي يىقوؿ فيمن قاؿ فيو  أف عندهي مناكًن ككجود اٞنناكًن ال ((ُب بعض حديثو نظر))كيلو ، فْتى
يعين استنكار كيل ما ركاهي الراكم بل يعرؼ ما ركاهي ًمن مناكًن بالتتبع كالسَب كقد برع األئمة 

 بذلك فتحرركا أخبارىم كسَبكا مركيالم فعرفوا اٞننكر كالصاحل منها . 
 يتهم فيمن إال ىذا قوؿي ال ك ((نظر فيو)) البخارم قاؿ )):  298قاؿ اإلماـ األلباين     
ك قاؿ  أىػ ، فهذا اإلماـ األلباين يوافقي ما قالوي اٜنىافظ الذىيب  ((الذىيب  قاؿ كما غالبا

    ، (( حديثو  تركوا فيمن عنو كسكتوا نظر فيو يطلق البخارم )):  299العبلمة التهانوم 

                                                           

 (.1/355ُنوث ُب اٞنصطلح للشيخ احملدث ماىر بن ياسٌن الفحل ) (297)
 (.272غاية اٞنراـ )ص (298)
 (.254قواعد ُب علـو اٜنديث )ص (299)
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 ًعٍنده ميتَّهم انو على يدؿ نظر يوً فً  الركىاة من ايٍحدي  حق ُب  البيخىارًمٌ  قوؿ )):  300قاؿ اللكنوم
 (( .غىًنه  ًعٍند كىذىًلك كىالى 
كالركاًة الذين بٌن يديك قد ثبت  فها أنت ترل أف أقواؿ األئمة ُب مىعىن ىذه اللفظةى ،     

من اإلماـ البخارم كحسب بل ًمن غًنًه كىيم على األغلب  طفيهم أهنم ٠نركحٌن كليس فق
فيو  ))ُب الركاةً  بل إف مىن نسب إليو فهمي أف قوؿ اإلماـ البخارم ًمن اٞنتهمٌن ُب ركايتهم 

على أنو جرحه خفيف كاٜنافظ ابن حجر ُب الفتح قرف قولوي مع مراتب اٛنرح الشديد   ((نظر
كالكذاب كالوضاع ، كابن عدم قد جرح كثًنان ًمن الركاة الذين قاؿ فيهم اٜنىافظ أمًن 

ل تىراهي يقوؿ كىو فيو نىظر كما قاؿ اإلماـ البخارم كتفسًنهي ب ((فيو نظر))اٞنؤمنٌن البخارم 
لبعض عبارات البخارم بعدـ السماع فذلك على القلة كليس ّنحل للْتؾ كإ٧نا ال يعتَبي بًو ُب 
تفسًن عبارة اإلماـ البخارم ألف غلبة اٛنىرح كىو مقدـه على ًقلة اٛنىرح اٝنفيف أك التليٌن أكَل 

فيو نظر كىو ضعيفه بل  ًمن ركاةو كيثر قىاؿ فيهم اإلماـ البخارم باالعتبار ملى عرفت 
 ٠نركحه جرحان قويان.

كىذا قد مضى ذكرهي ((كذبو بعضهم فيو نظر))كًمن الركاة الذين قاؿ فيو اإلماـ البخارم      
 كذبو: »البخارم قاؿراكو ُب اٞنبحث السابق ! عبد اٜنكيم بن منصور اٝنزاعي  80ُب الػ

 يكتب ال: حاًب أبو كقاؿ كتركو، كذبو: مرة كقاؿ معٌن، ابن كضعفو ،«نظر يوف بعضهم
: عدم ابن كقاؿ حجر، كابن كالدارقطين النسائي كتركو سعد، كابن داكد أبو كضعفو حديثو،

 ٩نوز ال يعلم ال ّنا ٪ندث مغفبلن  شيخان  كاف: حباف ابن كقاؿ عليها، يتابع ال أحاديث لو
تركوه ، كىذا مثاؿه : الذىيب كقاؿ اٜنديث، ذاىب: اٜناكم كقاؿ انفرد، إذا بو االحتجاج

كاحده بٌنه على أف اإلماـ البخارم إ٧نا أطلق ىذه اللفظة كأراد ّٔا اٛنرح الشديد كىو كثًنه 
 ميقارنةن بالتليٌن.

 
 

 
 

                                                           

 (.1/388الرفع كالتكميل ) (300)



 

73 

 

  وقل ااخبلرى

 

 ي ه رظن..فر رإاعدة ارظنل ف

 
 

يراد بقولوي      
جرحه شديده  ((رفيو نظ))اعلم أنوي بالرغم ًمن أف ىيناؾ ًمن األئمًة مىن قاؿ بأف اٞن

د بعضان ًمن  كىيم ًمن األئمة األعبلـ ك٣نن عرؼ باالستقراء بعلم اٜنىديث كالرجاؿ فإنك ْنى
يتأخرين قد خالفهم كىىاؾ أيها القارئ مناقشة أقواٟنم.

 اٞن
طريقةن ٣نيزةن ُب اٜنيكم على الركاًة ، فإنوي كإف تعددت عباراتوي فإف   لئلماـ البيخارم      

ا ٫نتلف عىن األخرل ! كقد ييطلق بعضان منها العتباراًت ُب الركاة كاإلسناًد كغًنًه ، مرادهي فيه
فإنوي ال يقولوي إال فيمن ىيو متهمه عندهي غالبان بل ككافقوي على  ((فيو نظر))فلو تتبعنا مثبلن قولوي 

ى قلتها العتبارات أخرل كلكن ىذه االعتبارات عل الاموي ٗنعه من األئمة ، كقد ييطلقها 
دد مراد اإلماـ البخارم  تيؤخذي بعٌن االعتبار لكن ال ٬نكني أف تىكوف القاعدة اله ألجلها ٪ني

 كمن ىذه االعتبارات اله قد يتجوزي ُب إطبلقا اإلماـ : ((فيو نظر))ُب الركاة  
 النىظر ُب الراكم الواحد كىذا غالبان. قد ييطلق اإلماـ البيخارم  .1
ثو كيريد بًو اٜنىديث كال يريد بًو الراكم كمل أجد إال ما قالوي ُب قد يطلقوي عقب حىدي .2

كمل يرد فيو صعصعة بل يريد فيو اٜنىديث كعلى ىذا  ((لوي صحبة))صعصعة بن ناجية 
سار عدده من األئمة ، كلكن ىل يصح اعتبار ىذا كبينة على أف اإلماـ البخارم إذا 

رحان خفيفان للراكم أـ أنوي ُب الغالب جرحه ال يكوفي إال ج ((فيو نظر))قاؿ ُب الراكم 
 شديد كقد يطلقها اإلماـ ْنوزا ! . 

 قد يطلقها اإلماـ البخارم باعتبار نفي السماع ًمن راكو . .3
كيريدي بو جرحان خفيفان باعتبار أقواؿ األئمة كسَب حىالو كقد  قد ييطلقها اإلماـ  .4

كىذا كاف اعتَبناهي تليينا خفيفان منو  يكوفي كافقوي ُب طعنو على الراكم ٗنعه من األئمة
 إال أف العبارة عيمومان ال يصحي اعتبارىا كذلك.

قد يطلق ىذه العبارة ُب بعض اٞنواطن كىي على  كبعد أف بينا أف اإلماـ البخارم      
ح قلتها يؤخذي ّٔا ال يعين تقعيد قاعدةو بينةو على أنوي ال يريد ّٔا إال اٛنرح اٝنفيف كىذا ال يص
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كمثل ىذه التىجوز من اإلماـ البخارم ُب إطبلؽ العبارة ُب مواطن قليلةن مقارنةن َنرحو ، 
الشديد للركاة ال يصحي أف يؤخذ ّٔا على أف قولوي " فيو نظر " يعتَب جرحان خفيفان ، كقد قيلنا 

ٌن أك اٛنرح ما قالوهي ٣نكنه كىذا ال يعين أف نقوؿ أف اإلماـ البخارم ال يريد ُب قولو إال التلي
ر٘نهم اهلل  –اٝنفيف ، ميتغافلٌن ٕنامان عىن أقواؿ ىؤالء األحد عشر نفسان ًمن األئمة كاألعبلـ 

 ! . –تعاَل 
 يربوع بن سعيد بن أ٘ند بن اهلل عبد ١نمد أبو اٜنافظ قاؿ )):  301قاؿ اٞنزم     

 فدؿ شيء، على مرهأ من يينٌبو فلم البخارم كأما كتابو؛ صدر ُب جرحو مسلم بٌٌن :اإلشبيلي

                                                           

( ، كانظر ُب قضية نقل اٞنزم عن ابن يربوع كتاب "لساف 18/265"لذيب الكماؿ" ) (301)
أبو الزىراء بن  –، ُب ترٗنة عبد الكرمي بن أيب اٞنخارؽ .قىاؿ العىبد الفقًن  (155-4/153احملدثٌن")

 : –أ٘ند آؿ أبو عودة 
مد خلف سبلمة ُب لساف احملدثٌن ) ( : )) كعبارة )ال ٪نتمل( ٬نكن أف يفهم 4/166قاؿ الشيخ ١ني

 ، ك ٬نكن أف يفهم منها غًنه (( أىػ . -كلعل اإلماـ الذىيب أخذه منها–منها التضعيف الشديد 
( : )) ليس بشيء (( ، كقاؿ 1/186كعبد الكرمي ىذا قاؿ فيو ٪نٍن بن معٌن ُب التاريخ ركاية الدارمي )

أليب داكد  ( : )) غًن ثقة (( ، سؤاالت أيب عبيدة األجرم1/161اٛنوزجاين ُب أحواؿ الرجاؿ )
ثػىنىا أ٘ند 7/37( : )) ضعيف (( ، كقاؿ ابن عدم ُب الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ )1/292) ( : )) حىدَّ

: ٚنىً  ثىنا ١نيىمد ٍبن ثور عىن معمر، قىاؿى ثىنا نعيم، حىدَّ ثىنا ًإبٍػرىاًىيمي بن أيب داكد، حىدَّ اًئيًنُّ، حىدَّ ٍعتي ٍبني عىًلي  اٍلمىدى
 أىيب أمية كاهلل إنو لغًن ثقة.أيوب يقوؿ لعبد الكرمي 

ثىنا عىبد اهلل بن الدكرقي، قىاؿ: قىاؿ ٪نىٍٍن بن مىًعٌن قىاؿى ىشاـ بن يوسف  ثػىنىا أ٘ند بن عىًليّْ ٍبًن ُنىٍرو، حىدَّ حىدَّ
ٍعفىرو  ثػىنىا ١نيىمد ٍبني جى  عن معمر، قىاؿ: قىاؿ أيوب ال تأخذف عن عىبد الكرمي أىيب أمية فإنو ليس بثقة ، حىدَّ
نا معمر ٚنعت أيوب يقوؿ إف كىافى  ـي، قىاؿ: ًقيل إلسحاؽ ٍبن أىيب إسرائيل حدثكم عىبد الرَّزَّاؽ، أىٍخَبى اإًلمىا
لغًن ثقة يعين عىبد الكرمي أبا أمية.قىاؿى عىبد الرَّزَّاؽ كما ركل معمر عن عىبد الكرمي شىيئنا (( إال أنك ترل 

بد الكرمي بن أمية ًمنى اٜنٍىًديًث غىيػٍرى مىا ذىكىٍرتي كالضعف بٌن ابن عدم يقوؿ ُب خإنة الْتٗنة : )) كلع
( : )) عبد الكرمي بن أيب 2/144عىلىى كل ما يركيو (( ، كقاؿ ابن اٛنوزم ُب الضعفاء كاٞنْتككٌن )

اىد كىًعٍكرًمىة رىمىاه أى  يُّوب الٌسٍخًتيىاينٌ اٍلمخىارًؽ أكبو أيميَّة اٍلمعلم اٍلبىٍصرًٌم يركم عىن اٍٜنسن كىنىاًفع كى٠ني
تػٍريكؾ كىقىاؿى ٪نٍن لىٍيسى ًبشىٍيء  ًديثو كىىيوى شىبيو اٍلمى بًاٍلكىًذًب كىقىاؿى أىٍ٘ند لىٍيسى ىيوى ًبشىٍيء قد ضربت على حى

ًتجىاج ًبًو كىقىاؿى السٍَّعًدٌم غًن ثًقىة كىقىاؿى اٍبن حبىاف كثًن اٍلوىىم فىاحش اٝنٍىطىأ فػىلىمَّا كثر ذىًلك ًمٍنوي بىطل ااًلحٍ 
ارىقيٍطيًنٌ مىتػٍريكؾ (( ، كقد قاؿ الذىيب ُب اٞنغين ) ( : )) عبد اٍلكىرمي بن أيب 2/402كىقىاؿى النَّسىاًئٌي كىالدَّ
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 على فهو جرحة فيو أبٌن مل من كل)": التاريخ" ُب قاؿ قد ألنو االحتماؿ، على عنده أنو
 (( .٪نتمل  فبل نظر فيو: قلت كإذا االحتماؿ،

لنا فيو نظر (( فقاؿ  )):  302ُب حكيم بن جبًن كقد نقل الْتمذم قوؿ اإلماـ البخارم  
 .(( شيء  على فيو يعـز كمل))اإلماـ : 

                                                                                                                                                                      

اٍلمخىارًؽ أىبيو أيميَّة عىن ٠نيىاًىد ضىًعيف تىركو بىعضهم ركل لىوي البيخىارًٌم تػىٍعًليقا كىميسلم ميتىابعىة (( ، كقد اعتَبهي 
بأنوي غًن مطرح ، كعقب ابن عبد الَب قائبلن : )) بصرم، ال ٫نتلفوف  –ر٘نو اهلل  –افظ الذىيب بذلك اٜن

ُب ضعفو، إال أف منهم من يقبلو ُب غًن االحكاـ خاصة، كال ٪نتج بو، ككاف مؤدب كتاب، حسن 
ن أيب ٪نٍن السمت، غر مالكا منو ٚنتو، كمل يكن من أىل بلده فيعرفو، كما غر الشافعي من إبراىيم اب

حذقو كنباىتو، كىو أيضا ٠نمع على ضعفو، كمل ٫نرج مالك عنو حكما بل ترغيبا كفضبل (( أىػ ، 
كاخراج البخارم لوي تعليقان كمسلم متابعةن ذلك يرجع إيل أنوي قد انتقوا من حديثًو ما يصلح لبلعتبار كمل 

يتضح أف اعتبار ىذا عن اإلماـ اٞنزم ُب ٫نرجا لوي ُب األصوؿ ًمن الصحيحٌن كقد لينو ايب زرعة الرازم ف
أنوي ٬نكن أف تطلق كيراد ّٔا التليٌن ليس لوي كجوه ألف عبد الكرمي ٣نن اجتمع األئمة على تضعيفو ! كعدـ 
إخراجهم لوي ُب األصوؿ ٩نعلوي خارجان عن رجاؿ البخارم ُب الصحيح كذلك مسلم فإنو أخرج لوي متابعة 

أخرج لوي حديثان  تمل أم ال ٪نتمل حديثوي كالذم يظهر أف اإلماـ كعلى األرجح فإف قولوي ال ٪ن
 كاحدان كىو معلق . 

 (.1/440العلل الكبًن لئلماـ الْتمذم ، كلساف احملدثٌن للشريف العوين ) 302
ليس جرحان ٜنكيم بن جبًن !  –رضي اهلل عنهما  –قيلت : كقد يفهم من عبارة الْتمذم أف قوؿ شيخو 

تهمٌن كاٞنْتككٌن ، بل تكلم  أك أنوي متوقفه 
ي
فيو كمثل ىذا ال ٬نكني أف يكوف من اإلماـ البخارم ُب حق اٞن

( : ))األربعة حكيم بن جبًن األسدم 2/383فيو اإلماـ البخارم قاؿ اٜنافظ ابن حجر ُب التهذيب )
موسى بن كيقاؿ موَل اٜنكم بن أيب العاص الثقفي الكوُب ركل عن أيب جحيفة كأيب الطفيل كعلقمة ك 

طلحة كأيب كائل كإبراىيم النخعي كٗنيع بن عمًن التميمي ك١نمد بن عبد الر٘نن بن يزيد النخعي كأيب 
صاحل السماف كغًنىم كعنو األعمش كالسفياناف كزائدة كفطر بن خليفة كشعبة كشريك كعلي بن صاحل 

ديين سألت ٪نٍن بن كٗناعة قاؿ أ٘ند ضعيف اٜنديث مضطرب كقاؿ بن معٌن ليس بشيء كقاؿ بن اٞن
سعيد عنو فقاؿ كم ركل إ٧نا ركل شيئا يسًنا قلت من تركو قاؿ شعبة من أجل حديث الصدقة يعين 
حديث من سأؿ كلو ما يغنيو كقاؿ معاذ بن معاذ قلت لشعبة حدثين ُنديث حكيم بن جبًن قاؿ 

كقاؿ اٛنوزجاين أخاؼ النار كقاؿ القطاف عن شعبة ٥نو ذلك كقاؿ يعقوب بن شيبة ضعيف اٜنديث 
قرأت كقاؿ بن أيب حاًب سألت أبا زرعة عنو فقاؿ ُب رأية شيء قلت ما ١نلو قاؿ الصدؽ إف شاء اهلل 
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((  كسطان  يكوف فيمن عبارتو كىذه )):  303قاؿ اٜنافظ ابن حجر بعد تىرٗنة أيب بلج الفزارم

 . ((فيو نظر))بعد قوؿ البخارم فيو 

                                                                                                                                                                      

كقاؿ أبو حاًب ضعيف اٜنديث منكر اٜنديث لو رأم غًن ١نمود نسأؿ اهلل السبلمة غاؿ ُب التشيع كقاؿ 
دارقطين مْتكؾ قلت كقوؿ شعبة فيو = البخارم كاف شعبة يتكلم فيو كقاؿ النسائي ليس بالقوم كقاؿ ال

يدؿ على أنو ترؾ الركاية عنو كقاؿ بن مهدم إ٧نا ركل أحاديث يسًنة كفيها منكرات كقاؿ الفبلس كاف 
٪ندث عنو ككاف عبد الر٘نن ال ٪ندث عنو كقاؿ البخارم ُب التاريخ كاف ٪نٍن كعبد الر٘نن ال  ٪نٍن

فيو ضعف كركل عنو اٜنسن بن صاحل حديثا منكرا  ٪ندثاف عنو كقاؿ الساجي غًن ثبت ُب اٜنديث
ال يعتَبهي من الثقات ، بل  (( ، فها أنت ترل أف اإلماـ اؿ اآلجرم عن أيب داكد ليس بشيء كق

نقل كبلـ شعبو فيو كقاؿ أف حكيم بن جبًن تكلم فيو شعبة ، كىو ٣نن أٗنع األئمة على تضعيف ركايتو 
ماـ البخارم فيو أف التوقف ُب حاؿ حكيم بن جبًن أكَل كقد نقل كحديثو فمثل ىذا ال يظن أ مراد اإل

 تضعيفوي بنفسو . 
على عدةو تفاسًنو كضرب كيظهر كاهلل أعلى  إال أف اٜنافظ ابن عدم قد فسر كبلـ اإلماـ البخارم 

لبخارم ، كأعلم أنوي يرل اختبلؼ مدلوؿ اإلماـ البخارم ُب الركاة ُنسب اٞنواقف اله يقوؿ فيها اإلماـ ا
فقد ضرب صاحب كتاب من قاؿ فيو البخارم نظر مثاالن على بيكًن بن مسمار بعد أف قاؿ البخارم " 
ُب بعض حديثو نظر " : )) مل أجد ُب ركاياتو حديثان منكران، كأرجو أنو ال بأس بو، كالذم قالو البخارم 

نكران، كعندم أنو مستقيم اٜنديث ىو كما قاؿ، ركل عنو أبو بكر اٜننفي أحاديث ال أعرؼ فيها شيئان م
(( كمىفادهي أف اإلماـ البخارم إذا أطلق " ُب بعض حديثو نظر " ال يريد بو الراكم نفسوي بل يريد بعضان 
ًمن حديثو كذلك ال يقتضي العيمـو بل اٝنيصوص ، فقاؿ صاحب ًكتاب من قاؿ فيو البخارم نظر 

ٚنع عليان، »بن يزيد اٜنماين أف البخارم قاؿ عنو: ( : )) كقاؿ ُب موضع آخر ُب ترٗنة ثعلبة 1/4)
فقاؿ ابن عدم بعد إخراجو حديثان لو: «. ركل عنو حبيب بن أيب ثابت، فيو نظر، ال يتابع ُب حديثو

كلثعلبة عن علي غًن ىذا، كمل أر لو حديثان منكران ُب مقدار ما يركيو، كأما ٚناعو من علي ففيو نظر،  »
بأنو ينفي كينكر ٚناع ثعلبة من « فيو نظر»ابن عدم يفسر قوؿ البخارم:  كما قاؿ البخارم فها ىو

(( فإنك أيها القارئ الكرمي ترل أف اإلماـ البخارم عند اٜنافظ ابن عدم قد يطلق عبارة فيو علي 
عند ابن عدم  نظر كيريد فيها نفي السماع ! كذلك ُنسب مدلوؿ تلك األلفاظ اله يقوٟنا اإلماـ 

 ُب ضعفاء الرجاؿ . كاهلل أعلم. ُب الكامل
 (.117بذؿ اٞناعوف للحافظ ابن حجر )ص (303)
 : -اٛنوزجاين  –: قاؿ فيو البخارم : )) فيو نظر (( ، كقاؿ فيو السعدم   – أوب ازلهظاء –قيلت 
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 العراقي كبلـ أقرأ حٌن عجيب ينقضي ال )):  304قاؿ الشيخ حبيب الر٘نن األعظمي     
 ىذا أئمة أرل ٍب غالبان؛ ويتهم فيمن إال" نظر فيو" يقوؿ ال البخارم أف :الذىيب ككبلـ ىذا

،  ((الصحيح  ُب يدخلونو نظر، أك فيو :البخارم فيو قاؿ من فيوثقوف ّٔذا، يعبأكف ال الشأف

                                                                                                                                                                      

)) ضعيف (( ، كقاؿ اإلماـ أ٘ند بن حنبل : )) ركل حديثان منكران (( ، كقاؿ ابن حباف :  )) كاف  
( : ٪نٍن بن أيب سليم أبو بلج الفزارم ، من أىل 2/464(( ، قاؿ ابن حباف ُب " آّركحٌن " )٫نطئ 

الكوفة ، كقد قيل : إنو كاسطي ، يركم عن ١نمد بن حاطب ، كعمرك بن ميموف ، ركل عنو شعبة 
شر ، كىشيم ، كاف ٣نن ٫نطىء ، مل يفحش خطؤه حىت استحق الْتؾ ، كال أتى منو ما ال ينفك منو الب
ا.ىػ. .فيسلك فيو مسلك العدؿ ، فأرل أف ال ٪نتج ّنا انفرد من الركاية فقط ، كىو ٣نن استخًن اهلل فيو 

 . قلتي : كىذا كاؼو بالنظر ُب حالوً 
رقم  3/155ُب تتبعو ألكىاـ اٜناكم اله سكت عنها الذىيب ) -ر٘نو اهلل  -قاؿ الشيخ مقبل الوادعي 

ا حديث صحيح " : ال ، أبو بلج ٪نٍن بن سليم ، كيقاؿ : ابن أيب ( عند قوؿ اٜناكم : " ىذ4715
سليم ٢نتلف فيو ، كالرجح ضعفو ؛ إذا اٛنرح فيو مفسر ، قاؿ البخارم : فيو نظر ، كىي من أردل 

ا.ىػ. قلتي : كىذا اٜنديث ٣نا تفرد بًو أيب بلج عن بن ميموف كىو يركم .عبارات التجريح عند البخارم 
ُب كتابو "األسامي  ... كقد ضعفوي اإلماـ أ٘ند بن حنبل قاؿ أبو أ٘ند اٜناكم الكبًن  عنوي اٞنناكًن
أبو بلج كيقاؿ أبو صاحل ٪نٍن بن أيب سليم كيقاؿ ابن أيب األسود الفزارم الكوُب .كيقاؿ )) كالكىن":

فة أ٘ند الوسطي .عن أيب القاسم ١نمد بن حاطب اٛنمحي كأيب عبد اهلل عمرك بن ميموف األكدم .ضع
 . ((بن حنبل

كقاؿ ابن رجب ُب شرح علل الْتمذم : أبو بلج الواسطي :يركم عن عمرك بن ميموف عن ابن عباس 
منها حديث طويل ُب فضل علي أنكرىا ) اإلماـ ( أ٘ند ُب ركاية األثـر  –أحاديث  عن النيب 

قوؿ ابن حباف لمو (( ، .كقيل لو : عمرك بن ميموف يركل عن ابن عباس ؟ قاؿ : )) ما أدرم ما أع
ألنو منقوؿ ُب اٞنوضوع أصبل كىو أعدؿ األقواؿ ُب ىذه اٞنسألة، فأبو بلج حديثو قليل أصبل، كٟنذا فما 
انفرد بو يتوقف فيو، إذ أنو ال يعقل أف ينفرد ىو ُنديث عن عمرك بن ميموف كىو ليس من اٞنذكورين 

من أصحاب عمرك بن ميموف عن ىذا بطلب العلم، فأين كاف أبو إسحاؽ كغًنه من اٜنفاظ 
اٜنديث؟!! كما توبع عليو كلو من راك ُب حفظو شيء يسًن فهذه قرينة على أف أبا بلج حفظ ىذا 

فأبو بلج ٣نن أراهي ًمن الضعفاء الذين ال ٪نتج ّٔم  و ، كقد لينو اإلماـ الذىيب اٜنديث فيقبل حديث
 
ي
 عاصرين ُب ٓنقيقهم .كقد حدث بأحاديثان مينكرة كقد ضعفوي ٗنعه من اٞن

 (.392-388ٓنقيق الرفع كالتكميل )ص (304)
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إطبلقو،  على صحيح ّنطرد، كال ليس العراقي قالو ما أف عندم كالصواب ))كقاؿ أبو غدة : 
 إسنادان  بو كيريد يقولو ما اٛنهابذة، ككثًنان  عليو يوافقو كال البخارم يقولو ما كثًنان  بل

، قيلت : كقوؿ  (( كالتأين بالتثبت فعليك ؛ الراكم يعين كال يقولو ما ككثًنان  ؛)...(خاصان،
حىبيب الر٘نن األعظمي فيو نظره فإف كثًنان من الركاة الذين ذكرىم حبيب الر٘نن عقب ىذا 

أك " ُب حديثو نظر " الكبلـ ًمن الذين قاؿ اإلماـ البخارم فيهم " ُب بعض حديثو نظر " 
كىذا ليس مثل قولو " فيو نظر " كإف كاف األئمة قد كافقوهي ُب قولو " فيو نظر " إال أف اإلماـ 
البخارم ملى عرؼ بو من كرع كتورع ُب القىوؿ بالركاة كاف لوي اصطبلحان خاصان ميغايران لقوؿ 

أخرج لوي مقركنان كميتابعان األئمة فيو نظر ، كإين ألسأؿ ىل أدخلوي ُب الصىحيح بأصولو أـ 
 كمعلقان ! .

كأما ما قالوي أيب غيدة فذلك ليس ّنسلمو بو أبدان فإنك قد رأيت أنوي قاٟنا كثًنان بل ككافقوي       
عليها كثًن من األئمة ُب اٛنرح بل إف بعضهم من جرح من قاؿ فيو اإلماـ البخارم " فيو 

أنينا كتبينا ُب مراد البيخارم كمل ننكر أنوي قد نظر " كمنهم اإلماـ ابن عدم ! ، أما كقد ت
يقوٟنا كيريد إسنادان خاصان ، كقد يطلقها كيريد ّٔا نفي السماع ، كقد يطلقها كيريد ّٔا نفي 

عن  صحبة فبلف كأف يقوؿ " كفيو صحبتو نظر " ، كىذه مواطني قليلةه جدان مقارنةن ّنا عرؼ
عه من األئمة ككافقوي كثًنكف ُب جرحو للركاة فعجبتي ضعفوي ٗناإلماـ قولوي ىذا فيهم ، فيكوف 

 .كاهلل من كبلـ الشيخ أيب 
 ، كعندما "نظر فيو" راكم مائة على حكم كتقريبان  ))كقد ٚنعت الشيخ السعد يقوؿ :      

 ىؤالء الركاة الذين قاؿ فيهم "فيو نظر" ْند أف الذم ٩نمعهم ىو)أف ٟنم أشياءتستقرم 
 وف كثًنة فهذا يسقط الراكم، كقد تكوف قليلة كلو أحاديث كثًنة فهذافقد تك ، تيستنكر(

 .305(( ٫ندش ُب الراكم كيؤثر كلكن ال يسقط حديثو
                                                           

كإف كىاف الباحثي قد ٓنرل أقواؿ اإلماـ البخارم " فيو نظر " ُب  –رضي اهلل عنك  -قيلت :  ((305
الركاة فإنك ستجد كثًنان ٣نن جىرحهم اإلماـ البخارم بعبارة " فيو نظر " قد جرحو موافقان لئلماـ البخارم 

ٗنعي من األئمة ، كنعم فمنهم مىن عرؼ أنو لو ما يستنكر عليو من ركايتو ، كمنهم  – عنو رضي اهلل –
 من عرؼ بأنوي ضعيفه كرمي بالضعف الشديد كإليكى شيخنا بعضان من األمثلة .

١نمد بن ثابت بن أسلم البناين : قاؿ اإلماـ البخارم " فيو نظر " ، كقاؿ عفاف : " ١نمد بن  .1
ناين رجل ضعيف " ، كقاؿ أبو حاًب : " يكتب حديثو كال ٪نتج بو مينكر ثابت بن أسم الب
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اٜنديث " ، قاؿ النسائي : " ضعيف " ، كقاؿ ابن عدم كىو ٣نن أكؿ كبلـ اإلماـ على حد 
قوٟنم على أنوي تليٌن خفيف : " كىذه األحاديث مع غًنىا ٣نا مل أذكرىا عامتها ٣نا ال يتابع 

ؿ الدارقطين : " ضعيف " ، كقاؿ ابن حباف : " يركم عن أبيو ما ١نيىمد بن ثابت عليو " قا
 ليس من حديثو ال ٩نوز االحتجاج بو " ، كقاؿ األزدم : " ساقطه دامر " .

١نمد بن حجر بن عبداٛنبار بن كائل بن حجر اٜنضرمي : قاؿ اإلماـ البخارم : " فيو نظر "  .2
ىي إال جرحه عنده ، كقاؿ ابن حباف :  ، كقاؿ أبو حاًب : " شيخ " كليست بلفظ تعديل كإف

" يركم بنسخة منكرة ال ٩نوز االحتجاج بو " كال تىكادي ْند لوي ُب كيتب اٜنىديث التسعة شيئان 
 ًمن الركاية . 

١نمد بن الزبًن اٜننظلي : قاؿ اإلماـ البخارم : " فيو نظر " ، كقاؿ ُب موطنو أخر : " منكر  .3
ٌن : " ضعيف ليس بشيء " ، كقاؿ أبو حاًب : " ليس بالقوم اٜنديث " ، كقاؿ اإلماـ ابن مع

ُب أحاديثو أنكار " ، قاؿ ابن عدم : " حديثو قليل كالذم يركيو غرائب كأفراد " ، كقاؿ ابن 
حباف : " منكر اٜنديث جدان " ، كقاؿ اٜنافظ الذىيب : " ضعفوه " ، كقد تركو اٜنافظ ابن 

لوي ُب الكيتب التسعة إال عند اإلماـ أ٘ند بن حنبل كليس  –ر٘نو اهلل  –حجر العسقبلين 
حديثٌن كالنسائي كأبو داكد حديثان كاحدان كليس ىيو ٣نن ٪نتج بًو ، كىا ىو ضعيفه جدان ال 

 ٪نتج ِنَبه.
١نمد بن عبد الر٘نن السهمي : قاؿ اإلماـ البخارم : " فيو نظر " ، كقاؿ : " ال يتابع على  .4

: " ضعيف " ، كقاؿ اٜنافظ الذىيب : " لوي حديث كاحد ُب الديعاء ركايتو " ، كقاؿ ابن معٌن 
 ، مضطرب اإلسناد " .

١نمد بن معاكية البصرم : قاؿ اإلماـ البخارم : " فيو نظر " ، كقاؿ اإلماـ ابن عدم : "  .5
ا ليس باٞنعركؼ كمل ٪نضرين لو شيء " ، كقاؿ اٜنافظ الذىيب : " ضعيف ٠نهوؿ " . مد ىىذى  كى١ني

يل بن ٢نتار : قاؿ اإلماـ البخارم : " فيو نظر " ، كقاؿ : " فيو نظر كمل يصح حديثو " ، اٚناع .6
قاؿ أبو حاًب : " شيخ " ، كقاؿ ابن عدم : " ليس ّنعركؼ " ، كقاؿ ابن معٌن : " ال أعرفو 
" ، كقاؿ اٜنافظ الذىيب : " ٠نهوؿ " ، كىنا جىهل ابن عىدم الراكم كقد قاؿ فيو اإلماـ 

 م " فيو نظر " كىو جىرحه شديده . كاهلل أعلم.البخار 
إسحاؽ بن إبراىيم نسطاس : قاؿ اإلماـ البخارم : " فيو نظر " ، قاؿ النسائي : " ضعيف "  .7

، قاؿ أبو حاًب : " شيخ ليس بالقوم " ، قاؿ ابن حباف : " كىافى ٫نطىء الى ٩نىيوز ااًلٍحًتجىاج 
ًًه ًإذىا انٍػفىرد " ، ذكرهي ابن اٛنوزم ُب الضعفاء ، كضعفوي الدارقطين ، كقاؿ ابن عىدم : " ليس  ِنىَبى

 لوي كبًن ركاية ".
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أكس ٍبن عىٍبد اللَّو ٍبن بريدة ٍبن حصيب األسلمي : قاؿ البيخارم : " فيو نظر " ، قاؿ النسائي  .8
: " ليس بثقة " ، كقاؿ ابن عدم : " ُب بعض أحاديثو نكارة " ، قاؿ ابن حباف : " كاف ٣نن 

 طئ " ، تركوي اإلماـ الدارقطين.٫ن
بشر ٍبن اٜنٍيسىٌٍن أىبيو ١نيىمَّد األصبهاين : قاؿ اإلماـ البخارم : " فيو نظر " ، كقد تركوي اإلماـ  .9

رى  الدارقطين ، كضعفوي ابن اٛناركد ، كقد قاؿ ابن عىدم : " كىًبٍشري ٍبني اٜنٍيسىٌٍنً لىوي ًمنى اٜنٍىًديًث غىيػٍ
ا الًَّذم ذىكى  ًديًثًو لىٍيسى بًاٍلمىٍحفيوًظ كىلىٍيسى لًلزُّبػىًٍنً ٍبًن ىىذى ٍرتػيهىا كىعىامَّةي حى ًذًه النٍُّسخىةي الًَّه ذىكى ٍرتي كىىى

عىًدم  ًسوىل نيٍسخىًة حىجَّاًج ٍبًن ييوسيفى الًَّذم حدثناه بن عيفىًٍنو ًمنى اٜنٍىًديًث غىيػٍرى مىا ذىكىرىهي إالَّ 
ارى عىشىرىةو أىٍك ٥نىٍ  ٍرتػيهىا ًمٍقدى ًة الًَّه ذىكى ًذًه النٍُّسخى ريهي كىأىحىاًديثيوي ًسوىل ىى ًوىىا كىحىدَّثى عىٍنوي الثػٍَّورٌم كىغىيػٍ

مىا ال يػيتىابًعيوي  ميٍستىًقيمىةه كىًإ٧نَّىا أيٌبى ذىًلكى ًمٍن ًقبىًل ًبٍشًر ٍبًن اٜنٍيسىٌٍنً ألىنَّوي يػىٍبطيلي ُب رًكىايىًتًو عىًن الزُّبػىًٍنً 
ده عىلىٍيًو كىالزُّبػىيػٍري ثًقىةه كىًبٍشره ضىًعيفه " ، قاؿ ابن اٛنوزم : " يركم عىن الزبًن بن عدم بػىوىاًطيلي أىحى 

ًديثو لىٍيسى ّنىٍحفيوظ " ، قاؿ أبو حاًب  ارىقيٍطيًنٌ مىتػٍريكؾ كىقىاؿى اٍبن عدم ضىًعيف عىامَّة حى قىاؿى الدَّ
 الكيتب التسعة شيءه ًمن اٜنىديث. الرازم : " يكذب على الزبًن " ، كليس لوي ُب

بريدة ٍبن سيٍفيىافى بن فركة االسلمي : قاؿ اإلماـ البخارم : " فيو نظر " ، كقاؿ اإلماـ  .10
أ٘ند بن حنبل : " بلية " ، كقد نقل عىن ابن معٌن شربو للخمر ، كقاؿ أبو حاًب : " ضعيف 

اٛنوزجاين : " ردمء اٞنذىب " ،  اٜنديث " ، كقاؿ ابن عدم : " ليس لوي كثًن ركاية " ، كقاؿ
كقاؿ النسائي : " ليس بالقوم " ، ككافقوي على ذلك اٜنافظ ابن حجر ، تركوي الدارقطين ، كقد 

 ذكرهي ابن حباف ُب ثقاتو!!! ، كقاؿ أبو داكد : " مل يكن بذاؾ " .
ر ُب الركاة على قلةو ُب كقد قمنا باستقراء بعضان منهم ككجدنا أف اإلماـ البخارم حٌن أطلق لفظةى فيو نظ

حديثهم ىيم ٠نركحٌن ًمن غًنه من األئمة كىذه العشارية ُب الرجاؿ ٣نن أطلق عليهم اإلماـ البخارم " 
  فيو نظر " كجرحهم غًنهي َنرحو يسقط حديثهم ، بل إف بعضهم من الم بالكذب على الزبًن 

ف فهمى الًعبارة على أنوي يريد ّٔا التليٌن اٝنىفيف مفيده جدان ُب بابًو إال أ –سددكم اهلل  –كقىولكم شيخنا 
فذلك يلزـي استقراء أكثر الركاة الذين قاؿ فيهم اإلماـ البخارم " فيو نظر " كأصلحي الكيتب ىو التاريخ 
دي لوي  الكبًن كالضعفاء الصغًن فوجدناىم إيل الضعف أقرب كليس ُب حىديثهم الكىثًن كأغلبهم ال تىكادي ْنى

ىبحث إال حىديثان أك حديثٌن أك ثبلثة أك أربع أك ست أحاديث ! كىذا ينطبق عليو قولك : " ىينا ُب ا
ٞن

فقد تكوف لو أشياء تستنكر فإف كانت كثًنة يسقط حديثو كإف مل تىكن كثًنةى كلوي حىديثه كثًنه فإنوي ال 
و نظر " أك " ُب بعض يسقط حىديثو " كلعلكى شيخنا تيريدي مىن قاؿ اإلماـ البيخارم فيو : " ُب حديث

دي كثًنان ما أطلقت على مىن ليس لوي كثًن ركاية ُب الكيتب التسعة !  حىديثو نظر " إال أف لفظة فيو نىظر ْنى
دهي كما ضرب الشيخ   ، كقد كاف البن عىدم  تلفةن ًمن قوؿ اإلماـ البخارم ! إال أنكى ْنى مواقفي ٢ني
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ض حديثو نظر " ! كليس ىذا كالذم يقوؿي فيو فيو نظر ، كذكر العىوين األمثلة تىكلم ُب قىولو : " ُب بع
أنوي قاؿ : " ثعلبة بن يزيد اٜنماين أف البخارم قاؿ عنو  –ر٘نو اهلل  –الشيخ حاًب العىوين عىن ابن عىدم 

) ٚنع عليا ، ركل عنو حبيب بن أيب ثابت ، فيو نظر ، ال يتابع ُب حديثو (، فقاؿ ابن عدم بعد 
لو ) كلثعلبة عن علي غًن ىذا ، كمل أر لو حديثا منكرا ُب مقدار ما يركيو ، كأما ٚناعو  إخراجو حديثا

من علي ففيو نظر ، كما قاؿ البخارم (. فها ىو ابن عدم يفسر قوؿ البخارم )فيو نظر ( بأنو ينفي 
 عقب فقاؿ : ! " أىػ ، كأما ثعلبة فقد ركل لوي اإلماـ البخارم حديثان ٍبي كينكر ٚناع ثعلبة من على 

)) ال يتابع عليو (( ، كثقو النسائي ، كقاؿ ابن حباف : )) كاف غاليان ُب التشيع ال ٪نتج بأخباره اله 
علي (( كقاؿ ابن عدم : )) كمل أرل لوي حديثان منكران (( ، كقاؿ ابن سعد : )) كاف قليل  ينفرد ّٔا عن

س لوي ُب الكيتب التسعة إال حديثان كاحدان عند اٜنديث (( ، كقاؿ ابن حجر : )) صدكؽ يتشيع (( ، كلي
اإلماـ أ٘ند ُب اٞنسند ، فثعلبة قليلي اٜنىديث كاستنكر عليو اإلماـ البخارم حديثوي الذم ركاهي كىذا البد 

د ابن عدم   أف يؤخذ بعٌن االعتبار ، كأما تأكيبلت ابن عىدم  ٞنا قالوي اإلماـ البخارم فإنك ال ْنى
 مواطن قليلةن كصرفها إيل غىًن ما ذىب أصحاب القوؿ على أهنا جرحه شديد ، بل قاؿ ذلك إال ُب 

 كالذم يْتجحي ًمن األمر أنوي ال يريد منها إال اٛنرح الشديد كاألمثاؿ ُب ذلك كثًنةن جدان .
ن كاف كسط

ى
ان ! ُب كقد تىعجبتي كىثًنان ٣نن قاؿ أف اإلماـ البخارم ال يقوؿ ُب الراكم : " فيو نظر " إال ٞن

امان كقوؿي مىن قاؿ على أنوي جرحه خفيف ال ٬نكني احتمالوي ، فليس  الف ىذا القوؿ ٕنى حٌن أف الواقع ٫ني
ال ييطلقها ُب الركاة على الغىالب إال  األمري فيو قاعدةه ميطردةه أك قاعدةه أصوليةه فعبارة اإلماـ البيخارم 

ركحان عندهي كعند غًنًه كىذا ما ما فيما ما مضى ،  –ر٘نو اهلل تعاَل  –ؿ إليو اإلماـ األلباين فيمن كاف ٠نى
فليس ُب األمر قاعدةه ميطردةه تأصيليةه ُب قولو " فيو نظر " كلكن العىدؿ كاإلنصاؼ ييلـز الباحث أف يقوؿ 

لي أف اإلماـ البخارم غالبان ما يقوٟنا ُب الركاة آّركحٌن ، كاف عبارات اٛنىرح عنده ميتغايرة فبل ٬نكني  ٘نى
قولو : " فيو نظر " على أهنا ميشأّة لقولو : " ُب حديثو نظر " أك " ُب بعض حىديثو نظر " رغم أف 
اإلماـ البخارم كما نقل اٞنزم ُب التهذيب كاٜنافظ الذىيب أف اإلماـ البخارم قاؿ بنفسو أف كيل من 

 –، كال ينفك العىجب من البعض قاؿ فيو : " ُب حديثو نظر " فبل ٪نتمل أم أنوي مْتكؾه ال يعتَب بو 
ل قىوؿ اإلماـ البخارم كما نقل اإلماـ الْتمذم  –سا١نهم اهلل  ُب العلل على أنوي  –ر٘نو اهلل  –على ٘نى

مل ٩نـز بشيء على سبيل الْتدد كقد اتفقت أقواؿ األئمة على أف حكيم بن جبًن " ضعيف " ! فبل 
لعبارة على سبيل الْتدد كإف كاف فهمها اإلماـ العلم كاٛنبل يىطلق اإلماـ البخارم ر٘نو اهلل تعاَل تلك ا

يحدث مىن صاحب اإلماـ البخارم طويبل على أهنا على سبيل الْتدد فهذا اجتهاده ال ٬نكن أف 
اٜنافظ اٞن

يستنكرهي إنساف كميصطلح : " مل يعـز فيو على شيء " ال يقتضي بالضركرة كإف كاف يشًن إيل الْتدد إيل 
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 ما ٩ند ال لو البخارم الستعماؿ اٞنتىتىبَّع لكن: قلت )):  306قاؿ الدكتور عبد اهلل اٛنديع     
 ُب قاٟنا كما درجالم، ختبلؼا على آّركحٌن ُب قاٟنا ْنده إنك بل صوابان، الذىيب أطلقو
 موضع ُب غًنه عند ىم ركاة ُب قاٟنا بل رىكىكا، ما لقلة أمرىم يتبٌنَّ  مل الذين آّهولٌن بعض

 القبوؿ ..... 
 ٗناعة كفيهم بو، كيعتَب حديثو يكتب ٣نن ىم العبارة تلك البخارم فيهم قاؿ الذين كأكثر
الذىيب  قالو ٞنا خبلفان  السُّقيوط، حدّْ  إَل لوفيىصً  ال بو، مشهورين غًن اٜنديث، قليلي كانوا

 سائر كبلـ ُب تفسًنىا عن يبحث آّملة، اٛنرح عبارات من ىي: يقاؿ ما .... كأكثر
 أىػ.  ((الراكم  ذلك ُب النقاد
كأما إطبلقوي ىذه الًعبارة ُب  –نفع اهلل بك  –قيلت : شىيخنا الكىرمي عىبد اهلل اٛنديع      

جاىيل ال
ى
ىجهوؿ كالذم مل يتبٌن أمرهي كال اٞن

ذين مل يتبٌن أمرىم فذلك ًمن اٛنىرح إذ أف اٞن
لةن كتفصيبلن ُب ًعداد الضعيف ال  ىجهوؿ ٗني

نبان إيل قلًة ما ركل كاٞن عىدالتوي ال ٪نيتمل خىَبهي جى
تج بًو كمىن تيركت ركايتو ٛنهالتو فذلك البد أف يكوف جرحان شديدان كإال كىاف حىريان أف  ٪ني
ىجهوؿ ّنجرد ركاية الثقة عنو ! ، كأما قولوي إياىا ُب ركاةو ىيم ُب ًعداد القبوؿ أك 

نيقوم خىَب اٞن
د اإلماـ البخارم  قد انفرد بًو فجرحهم  –ر٘نو اهلل  –الصدكؽ أك ال بأس بو ! فهذا ال ْنى

د أف اثنٌن ٣نن قاؿ فيهم اإلماـ اٜنافظ ابن حجر " صدكؽ " كص فهم بتلك الًعبارة بل ْنى
غًن اإلماـ البخارم بالضعف ، كذلك من قاؿ فيهم " ال بأس بو " كىيم عشر أنفس ال ٫نلوا 

( راكو مل يذكركا ُب ًكتاب اٜنىافظ ابن حىجر 33أمرىم من الضعف ! ، كىيناؾ ما يقارب )
و كىيم باٛنيملة ضعفاء ميتكلمه فيهم ! كما أقل ركاية أغلبهم ٣نن قاؿ اإلماـ البخارم فيو : " في

كأكثر من قاؿ اإلماـ البخارم فيهم تلك العبارة ٣نن يكتب حديثو  ))نظر " ، كأما قولك : 
دهي جرحهم لوحده (( كيعتَب بو !  فذلك كإف كىاف موجودان فليس على األكثر ! ألنك ال ْنى

ركحٌن َنرحو ًمن إماـ ميتقدـو كعاملو فذو ًمن األئمة األعبلـ ! ، كمً  نهيم كأكثرىم على الغىالب ٠نى
ركحه َنرحو شديد ! كذلك ُب األمثلة السابقة كثًنه جدا فاعتبار قلة  مىن كاف قليل اٜنىديث ٠نى

                                                                                                                                                                      

ليس لوي نظره فيو كقد ضعفوي ٗنعه غفًن كتكلم ُب ركايتو كىو على  –رضي اهلل عنو  –البخارم أف اإلماـ 
 األرجح مْتكؾ ! .كاهلل اعلم.

  (.609-1/603ٓنرير علـو اٜنديث ) 306
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 كىو ٠نركحه عند  80حىديثو ليس على إطبلقو فكم من راكم قليل اٜنديث ُب الركاة الػ
 فبل يصح اعتبار ىذا ! ، كأحسني ما يقاؿ أهنا ًمن عبارات اٛنىرح عند اإلماـ البيخارم كقد
ُنثنا عىنها ُب الركاة الذين قاؿ فيهم اإلماـ البخارم : " فيو نظر " فوجدنا أكثرىم ٠نركحٌن 

كذلكى بٌنه ُب الْتاجم ، كأما الًعبارة فهي ًمن ًمن غىًن اإلماـ البخارم َنرح شديدو 
العبارات اله لئلماـ البخارم فيها مدلوؿه خاصه ٞنا عيرؼ عىنوي ًمن استعماؿ ألفاظ غىًن 

فإف قاؿ : " فيو نظر " فذلك جرحه شديده عندهي كغالبان  شديدةو ُب ظىاىرىا ًخبلفان لغًنه 
ما ْندي مىن قاؿ فيو ذلك ٠نركحه َنرحو شديدو ًمن غًنًه باستثناء االعتبارات القليلة اله قاؿ 

ن قليلةه مقارنةن اإلماـ فيها كأراد اسنادان ميعينان أك متنان ميعينان أك نفيان لصحبة فبلف فتلك مواط
كتبٌن ًمن حاٟنم أهنم ٠نركحٌن ، فالذين قاؿ اإلماـ البخارم فيهم " فيو  بالذين قاٟنا فيهم

نظر " ُب الغىالب ييريد اٛنىرح إال ُب مىواطن قليلةو إذ ال يكوف فيها إال راكو أك اثنٌن أك ما يزيد 
واطن اله

ى
٬نيكن أف يقوؿ فيها اإلماـ  عىن عشر ركاةو كخيبلصةن ٞنا مضى فإنا سنرل ما اٞن

 البخارم " فيو نظر " كال يريد الراكم.
 فيمن عيرؼ أف لوي صحبة. –ر٘نو اهلل  –قد يقوٟنا  :أّاًل
 صعصعة بن ناجية آّاشعي : قاؿ اإلماـ البيخارم

 : )) فيو نظر (( . 307
يب صعصعة يريد بقولو : " فيو نظر " الصحا قيلتي : كقد يظن القارئ أف اإلماـ البخارم 

بن ناجية كقد أثبت لوي صحبةن عددان ًمن األئمة كىذا ليس بصحيحو فقد أكرد اإلماـ البخارم 
ُب التىاريخ الكىبًن ىذه الًعبارة عقب حديثو أكردهي ُب تىرٗنة صعصعة ٍبي قاؿ :  –ر٘نو اهلل  –

ن ناجية إ٧نا أراد " فيو نظر " إذ يتبٌن ًمن خبللو أف اإلماـ ال يريد الصحايب اٛنىليل صعصعة ب
 بذلك اٜنىديث ال الصحايب.

 حىكيم بن معاكية النمرم : قاؿ اإلماـ البخارم
 ((.ُب صحبتو نظر  )):  308

ُب التاريخ الكبًن إال أف مىن  لوي ٚناعان ًمن النيب  قيلت : قد أثبت اإلماـ البخارم 
كوفي لوي صحبةن كلعلوي ظىهر لوي أنوي أمعن النىظر ُب قىولًو ىينا أف اإلماـ البيخارم يريدي اعبلؿ أف ي

ٚنع ًمن النيب فأثبتوي لوي ، كليست ىذه الًعبارة كأف يقوؿ ُب الراكم : " فيو نظر " فهذه قد 

                                                           

 (.4/319التاريخ الكبًن ) (307)
 (.1/364االستيعاب ) (308)
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ددةن بإعبلؿ كعلةو كأما فيو نظر فقد أطلقها اإلماـ البيخارم على ركاةو كيثر كىيم إيل  أتت ١ني
واطن

ى
بىعد منتو ميعٌنو كىا أنتى ترل أف مىن قاؿ  الضعف أقرب ، كقد أطلقها ُب مثل ىذه اٞن

اإلماـ البيخارم " فيو نظر " ًمن الصحابة كاحده كىو صعصعة كاألصل أف يبحث فيمن قاؿ 
أنوي ذكر  309اإلماـ البخارم فيو نىظر ال أف يقوؿ : " ُب صحبتو نظر " كقد قرأتي لؤلخ أ٬نن

لة ًمن الصحابة الذين ظىن أنوي قاؿ فيهم " فيو نظ التايل : ٗني  ر " كىيم كى
سفينة أبو عبد الر٘نن موَل أـ سلمة : قاؿ البيخارم فيو : " لوي صحبةن ُب اسناده  .1

نظر " كىذا باٛنيملة ال يريد بًو الراكم كقولوي ُب اسنادًه نظر ييريد إسناد اٜنىديث كىذا 
 بٌنه ُب ًعبارتًو ًخبلفان لقولًو " فيو نظر " فتأمل.

كىذا ليس   ((لوي صحبة ُب إسناده نظر  ))قاؿ اإلماـ البخارم : عىبد اهلل بن جرادة :  .2
كىقولًو : " فيو نظر " إ٧نا يريد اإلماـ البيخارم إسنادان ميعينان ُب تىرٗنة ىذا الراكم أك ُب 

 طىريق اٜنىديث إليو كال يريد الراكم لذاتو.
كىذا  حىكيم بن معاكية النمرم : قاؿ اإلماـ البخارم : )) ُب صحبتو نظر (( .3

ييشكك ُب صحبتًو كينفي أف يكوف لوي صحبةه إال أنوي قد تبٌن لوي ُب التىاريخ الكىبًن أنوي 
 قد ٚنع من النيب فأثبت لوي السماع كىذا ليس كقولًو : " فيو نظر ".

ثابت بن كديعة األنصار : قاؿ اإلماـ البخارم لوي صحبة ٍب ساؽ إسنادان لوي ٍبي قاؿ :  .4
نظر (( ! كىذا ييريد بًو اٜنىديث كىذا مىوطنه بىٌن فيو اإلماـ )) كُب نفس اٜنىديث 

مد بن أسلم بن ثابت البيناين :  د مثاالن ١نى البيخارم أف الًعلة ُب اٜنىديث ًخبلفان ألف ٤نى
)) فيو نظر (( ! ديكف أف ييلحق ىذا ّننت حديث أك ٚناعو ًمن أحدو أك ًعبارةو ميعينةو 

 ماـ البخارم !. يتبٌني فيها للباحث ميراد اإل
األسود بن أصـر احملاريب : قاؿ اإلماـ : )) ُب إسناده نظر (( ! كمثلي ىذه الًعبارة ال  .5

٬نيكن أف يفهم أنوي يريد الراكم كليست كىأف يقوؿ : " فيو نظر " ألف اإلماـ كما 
 أسلفنا يريد إسناد اٜنديث إليو ال الصحايب بذاتو . 

قاؿ : )) ُب تىاريخ كفالا نظر ((!!  –حي ٟنا فداء رك  –أـ ركماف أـ اٞنؤمنٌن عائشة  .6
كىذا عىجيبه ُب االستدالؿ على اعتباره دليبلن على أف عبارة اإلماـ البخارم " فيو 
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نظر " ال يراد ّٔا اٛنىرح ! ألنكى ترل أف اإلماـ البخارم ييعل تىاريخ كفالا أك باألحرل 
 ال يعتَب بًو كذلك بٌنه ُب ىذا االصطبلح .

 ئ بن مالك اٟنمداين : قاؿ اإلماـ البخارم : )) ُب صحبتو نظر (( .ىان .7
تملةن ُب       فهذه سباعيةن ٣نا ذكر األخ الشيخ أ٬نن ُب ًكتابًو تدقيق النظر كىي ليست ١ني

باب اإلشارة إيل كىونو يريد التليٌن اٝنىفيف ألهنا كإف كىانت ُب الْتىكيب كقولو " فيو نظر " إال 
ارم أدخل فيها بياف العلًة كسببان ٟنا ! كأف يقوؿ " ُب صحبتو نظر " فجعل ُب أف اإلماـ البخ

صحبتوو علةن كىو ينفي أف يكوف لوي صحبة فاستعمل ذلك ًمن باب اإلعبلؿ ال ًمن باب 
 . كاهلل أعلم.التليٌن اٝنفيف ! 

 قد يطلق اإلماـ البخارم " فيو نظر " على عيمر الراكم أك زمن كفاتو. : ثاىًٔا
اؿ اإلماـ البيخارمق

ماتت زمن النيب صلى اهلل  –رضي اهلل عنها  –: أـ ركماف أـ عائشة  310
عليو كسلم " كفيو نظر " ! قيلت كىذا مثاؿه كاحده على إطبلؽ اإلماـ البيخارم لعبارة فيو نظر 
د أنوي قاؿ : )) فيو نظر (( عقب  على عيمر الراكم كال يريد بو الراكم ! فأنك أخي القارئ ْنى
ذكرًه لتاريخ الوفاة ! فأين االعتبار بكىوهنا ًمن األدلة على أنو يريد ّٔا اٛنرح اٝنفيف ! ألنوي قد 

 أطلق ُب مواطن قليلة مثل ىذا ! . 
  ق ، كُب 164عبد بن شعيب بن اٜنباب : قاؿ اإلماـ البخارم : )) مات سنة

مذكوره ُب عبارتو إال أف ، قيلت كىينا يريد اإلماـ البيخارم موتوي كىذا  311موتو نىظر ((
يصطلحاتو تيبٌن ميراد اإلماـ 

األصل ُب اٞنسألة ىو قولوي " فيو نظر " ديكف أم إدراجو ٞن
البيخارم كعجبتي ًمن الشيخ أ٬نن ُب كتابو تدقيق النظر ذكره ىذا كمثاؿو على أف 
د أف ُب الغالب إذا أط لق اإلماـ البخارم يريد بلفظة " فيو نظر " اٞنوت ! أال ْنى

اإلماـ البخارم إطبلقان أك إعبلالن ٜنىديث أك منت أك صحبة أك عيمر أك زمن كفاة قرنوي 
اليةن ًمن أف يقوؿ " كُب موتو نظر " ! أك  بقولو " فيو نظر " ! ديكف أف تكوف ٠نردة خى
يذكر حىديثان ٍبي يقوؿ عقب ىذا اٜنىديث " كفيو نظر " فإف إطبلقوي للعبارة ُب ذلك 

ىوطن بٌنه 
 . اٞن

                                                           

 (.6/142التاريخ الكبًن ) ((310
 (.2/159التاريخ األكسط ) (311)
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 كقد يريد اإلماـ البيخارم بقولو " فيو نظر " حفظ الراكم. : ثالثًا
 ُب  ١312نمد بن عبد اهلل بن عيبلنة القاضي الشامي : قاؿ اإلماـ البخارم (( :

 حفظو نظر (( أىػ ! . 
قيلت : كىذا مثاؿه كاحده على اطبلؽ اإلماـ البخارم ٟنذه العبارة فإنوي ُب الغالب يدخل ُب 

ر٘نو اهلل  –فيو نظر (( العلةى اله ييريد إال أنوي ُب مواطن نادرةو ال يبٌني فيها ميرادهي عبارة : )) 
كأف يقوؿ عقب حديث صعصعة : " فيو نظر " أك موت أـ ركماف رضي اهلل عنها : "   –

فيو نظر " كذلك ًخبلفان لقوؿ البخارم : " ُب حفظو نظر " أك " ُب موتو نظر " اك " ُب 
فذلك تعليله مىعلوـه أنو ال يريد بو الراكم لذاتًو ! فمثبل مىن قاؿ ُب حفظو نظر إسناده نظر " 

يريد جىرح حفظًو كليس كيل من قاؿ ُب حفظو نىظره مْتكؾ اٜنىديث أما كلو قاؿ فيو " فيو نظر 
دهي ٠نركحان ! .   " فانظر ُب عبارات األئمة ْنى

 ٜنىديث.ييطلق عبارة " فيو نظر " كيريد ّٔا صحة ا : رابعًا
كًمن األدلة على أف اإلماـ البيخارم إذا أطلق عبارة " فيو نظر " ُب الراكم أنوي  : َ امسًا

تضعيفه لوي أف اإلماـ البيخارم أطلق ىذه العبارة " فيو نظر " على حىديث إٚناعيل بن أيب 
عياش ُب غًن بلده فقاؿ : )) إذا حدث عن أىل بلده صحيح ، كإذا حدث عن غًن أىل 

، فها أنت ترل أف اإلماـ ضعف حديثوي بلفظة " فيو نظر " ُب إقليم  313ه ففيو نظر ((بلد
 معٌن كىو غًن بلده كصححوي ُب بلده ! .

مثل أبو  كىيناؾ مسألةه ميهمةه كىي شيوع ىذه األلفاظ ًعند غىًن اإلماـ البيخارم      
للفظة ًعند األئمة على أهنا حاًب الرازم ، الدارقطين ، كأبو أ٘ند اٜناكم ، كإف شاعت ىذه ا

رضي اهلل عن  –على سبيل الْتدد فإف اإلماـ البخارم لوي اصطبلحوي اٝناص فيها ّننأل عىنهم 
تلفة ميبينا العلل اله ييعل  –اٛنميع  ألف اإلماـ البيخارم غالبان ما يستعمل اللفظة ُب مواطن ٢ني

يقوؿ : " ُب صحبتو نظر " ، كتراهي يقوؿ  ّٔا اٜنىديث فمثبلن يقوؿ : " ُب كفاتو نظر " ، كتراهي 
: " كُب صحة خَبه نظر " ! كال يريد بذلك إال الوفاة أك الصحبة أك اٝنَب أك حىت السماع 
كىذه مواطنه استعمل فيها اإلماـ لفظة " فيو نظر " ميضاؼه إليها ما يريد اإلماـ البيخارم أف 

                                                           

 (.1/127التاريخ الكبًن ) ((312
 (.1/204ميزاف االعتداؿ للحافظ الذىيب ) (313)
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د من الركاة من  قاؿ فيهم اإلماـ البخارم " فيو نظر " ديكف يعلل بو ! إال أنك ُب الغالب ْنى
ميدرجاتو ُب العبارة كما سبق فذلك ُب الغىالب كما تبٌن أنو يريد بو اٛنرح فتنبو لذلك ، إال 
ُب مواطن قليلةو جدان ًمن الركاة ، كالبد ًمن اف يفرؽ الباحث بٌن قولو : )) فيو نظر (( كبٌن 

ض حديثو نظر (( ، كبٌن : )) ُب إسناده نظر (( : )) ُب حديثو نظر (( ، كبٌن : )) ُب بع
، كبٌن : )) ُب صحبتو نظر (( فتلك مواطنه تيبٌن للمحقق مراد اإلماـ البخارم خبلفان لقولو 
فيو نىظر كاله تبٌن أنوي يريد ّٔا الراكم إال ُب موطنو أتبع منت حديثو ّٔا كىو ُب ترٗنة 

د أف ، كبعد ى -اهلل عنو رضي  –صعصعة بن ناجية  ذا البحث كالتىنقيب ُب اٞنسألة ْنى
اإلماـ البيخارم ييطلق لفظة " فيو نظر " ُب الغالب كيريد ّٔا اٛنرح ، كقد ييطلق الكلمة ُب 
ىنت أك اٜنىديث أك الصحبة أك السماع كقد كرد 

موطنو أك موطنٌن أك ثبلثة كال يريد ّٔا إال اٞن
فيو نظر " كقد أراد ّٔا نفي السماع ، كعلى  ُب موطنو كاحدو عن اإلماـ البيخارم قولوي : "

ُب الراكم : )) فيو نظر (( على أهنا  ذلك فإف مىن ذىب إيل كىوف عبارة اإلماـ البخارم 
نت أك على 

ى
جرحه خفيف ألف اإلماـ البيخارم أطلقها ُب مواطن كثًنة على اإلسناد أك على اٞن

 ارم قد بٌن موطن العلًة خبلفان ٞنن قاؿ :الصيحبة فذلك ليس ّنيطرد أبدان ألف اإلماـ البيخ
دهي ضعيف ميتكلمه فيو من قبل األئمة ، كال   )) فيو نظر (( كيريد بو الراكم كُب الغالب ْنى

ردةن ُب مواطن كأراد ّٔا علةن خفيفةن إال أف إطراد ىذا على  ننكر أنوي قد قاؿ " فيو نظر " ٠ني
يعتمد ، ألف اإلماـ البيخارم ييريد ّٔا اٛنرح الضعف اٝنفيف ىيو ُند ذاتو " فيو نظر " ال 

 للراكم كىي عنده من ألفاظ اٛنرح الشديد كىو ما خلصنا بو . 
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 الباب الثال 

ُ٘ َقْل اإلماو البخارّٖفُٔ،  ّفُٔ :  ((يف إسيادِ ىظز ))يف الزّاٗ :   ِدراس
الصغري فٔنً قال فَٔه  الِدراس٘ الَت بٔقٔ٘ ِمً تارٓخ البخارٖ الكبري ّالضعفاٛ

 ّاحُلكه اليَاٜٕ فَٔا . ((يف إسيادِ ىظز))اإلماو الُبخارٖ : 

 
 
 
 
 
 
 



 

011 

 

  وقل ااخبلرى

 

 ي ه رظن..فر رإاعدة ارظنل ف

 
 الَباب الَثال 

 
 

فالذم يتضحي ًمنها أنوي يريد القىدح بسىند  كأما ىذه الًعبارةى عىن اإلماـ البيخارم      
يْتجم لوي ذاتو ، قاؿ اللكنوم

يْتجًم لوي ال اٞن
 ركل الًَّذم اٜنىًديث اف ييرًيد ًعبىارىتو ىىًذه )):  314اٞن
 اهلل اكلياء من فىًإنَّوي  اصبل ذكرتو ٞنا الضُّعىفىاء ُب  أكيسا ذكر البيخىارًمٌ  اف كىلىٍوالى  نظر أكيس عىن

الصَّاًٜنٌن (( ، كقىاؿ اٜنىافظ الذىىيب
 عن ريكم الذم اٜنديث أف يريد عبارتو، ىذه )):  315

كقىد قىاؿ ،  ((أجلو  من يضعف شيئنا الرجل ركل كما ظر،ن أكيس إَل اإلسناد ُب أكيس
اٜنىافظ ابن حىجر ُب تىرٗنة أكس بن عبد اهلل الربعي

 ابن مثل من يسمع مل أنو يريد )):  316
، كىينا أطلقها اإلماـ  ((مستقيمة  كأحاديثو ضعيف عنده أنو ال ، كغًن٨نا كعائشة ، مسعود

ابن مسعود فىيكوفي اإلماـ قىد أطلقها على إسناد  البيخارم على أف أكسان مل يسمع من مثل
 اٜنىديث إيل أكيس القىرين ، كأطلقها على أكس ال ييريدهي ّٔا إ٧نا ييريد ٚناعو من ابن مسعود.

كأما حبشي بن جنادة السلويل قاؿ اٜنىافظ     
 بن حيبشي حديث ُب البخارم قوؿ )):  317

، فها  ((إليو  ال حيبشي إَل الركاة ُب عائد ذلك ،((نظر إسناده ُب)): الصحايب السلويل جنادة
ال ييطلق ىذه العبارة ُب الركاة ذالم بل إنو قد  –ر٘نو اهلل  –أنت ترل أف اإلماـ البيخارم 

 ))يطلقها على أسانيدىم كقد ييطلقها على ٚناعالم على ًخبلؼ قولًو ُب الرىاكم كتىرٗنتو : 
ىنت فإهنا عيمومان يريد ّٔا جىرح فإف قىل قىولوي ٟنا ُب مى  ((فيو نظر 

وطن كيريد السماع كاإلسناد كاٞن
يْتجم لوي ، أك (( فيو نظر )) الركاة على ًخبلؼ قولًو : 

فإنوي إف أطلقها إ٧نا يريد ّٔا اإلسناد إيل اٞن
 الكىبلـ على ٚناعاتو.

                                                           

 (.1/348الرفع كالتكميل ) (314)
 (.1/279ميزاف االعتداؿ ) (315)
 (.1/149لذيب التهذيب ) (316)
 (.1/229اٞنغين ُب ضعفاء الرجاؿ ) ((317
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ُب إسنادًه  )):  318فيو اٛنوزاء قىاؿ اإلماـ البيخارم  أبو اهلل عبد بن فانظر مىثبلن أكس     
ُب  ))، فأكسه تيكلم فيو لئلرساؿ كذكرا بن عىدم عىن اإلماـ البيخارم أنوي قاؿ فيو :  ((نىظر 

تلفوف فيو  ٍبي تأكؿى كىبلموي فقىاؿ ((إسناده نظر ٫نى
 مسعود ابن مثل من يسمع أنو يريد )):  319

 ((.عنده  ضعيف أنو ال كغًن٨نا كعائشة
 كاف: قاؿ. عباس ابن عن ركايتو من كاحدان  حديثان  البخارم لو أخرج )): حجر ابن قاؿ      

، كإخراجي البيخارم لوي ككصفوي لوي بأف ُب  ((الباقوف  لو كركل. السويق يلت رجبلن  البلت
رج لوي ُب الصىحيح ! ، كإنك لو  إسنادًه نىظر ال ييريد بو اإلماـ البيخارم الراكم كإال كىيفى ٫ني

د اإلماـ البيخارم احتج  ((فيو نظر )) نا ُب ًدراسة قىولو : نىظرت ُب الذين مركا مىع فإنك ال ْنى
عركفٌن 

ى
يتابعات أك مقركنان بغًنًه من الرجاؿ اٞن

ُب أحدو ُب األصوؿ كلو ركل لواحدو ففي اٞن
 ُب منو فتوقُّفه ( نىظىر إسناده ُب: )البخارم قوؿ كأما )):  320الثقات قىاؿ الديكتور اٛنديع

 عقبى  كبلمو، ُب العبارة ىذه أتت ما أكثر إذ اٞنذكور، ركاية من جاء ٌنمعَّ  إسناد ثبوت
 تعود إ٧نا الراكم، على تعود ال( إسناده) قولو ُب فاٟناء الراكم، ترٗنة ُب يذكره أثر أك حديث
  .اٞنذكورة الركاية على
 لنا قاؿ (:الربعي اهلل عبد بن أكس اٛنوزاء أيب) ترٗنة ُب قولو عليو، عبلمة أدؿ كمن     
 أقمت: قاؿ اٛنوزاء، أيب عن ، النُّكرم مالك بن عمرك عن سليماف، بن جعفر عن: مسدده 
: البخارم قاؿ. عنها سألتػٍهيم إال آية القرآف من ليس سنة، عشرة اثنه كعائشة عباس ابن مع
ينطلق ال ٬نيكن اٝنىبلص إيل مسألةو ميبينة ُب  (( " نظر إسناده ُب" 

ميراد اإلماـ أىػ ، كًمن ىذا اٞن
ن قاؿ فيهم : 

ى
اٛنىهبذ عىلمي اإلسبلـً أمًن اٞنؤمنٌن ُب اٜنىديث البيخارم إال بالًدراسة التىطبيقية ٞن

حىىت يتىبٌن للقارئ ميراد اإلماـ البيخارم بذلك القىوؿ ُب الْتاجم كعيمدتنا  ((ُب إسناده نىظر  ))
 التىاريخ الكىبًن كالضيعفاء الصىغًن.

 
 

                                                           

 (.2/16بًن )التاريخ الك (318)
 (.1/114الكىاؿ ُب الضعفاء ) (319)
 (.1/606ٓنرير علـو اٜنديث ) (320)
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 ّل امَلْضع األ
 

قىاؿ اإلماـ البيخارم     
 من شقرة بين مسجد مؤذف سعد بين موَل سكٌن ٍبن ١نيىمَّد )):  321

عى  الكوُب  جىٍعفىر أىبيو ضبة، اًبر عىنٍ  اٍلميٍنكىًدرً  ابن عن سوقة ابن عن بكًن ٍبن اللَّو عىٍبد ٚنًى  قىاؿى  جى
 اللَّو عىٍبد أىبيو قىاؿى  علة، من إال يأت مل ٍب النداء عى ٚنىً  ٞنن صبلة ال كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النَّيبٌ 
 .((نىظىره  ًإٍسنىاًدهً  ُب 

مد بن سكٌن أبو جىعفر الكيوُب ٍبي ذىكر لوي  قيلت : فاإلماـ البيخارم       ُب تىرٗنة ١ني
أبو  ركايةن ٚناعان ًمن عبد اهلل بن بكًن عن ابن سوقة حىديث جىابر ، كىذا اٜنىديث قاؿ اإلماـ

حىاًب فيو
، كقىاؿ اإلماـ اٜنىافظ  ((منكر  كاٜنديث ٠نهوؿ ىو يقوؿ أيب ٚنعت )):  322

ًديثو ًإٍسنىاد ُب  خى  قىاؿى  مينكر كىخىَبه يعرؼ الى ))  : 323الذىيب ، قىاؿ اٜنىافظ ((نظر  حى
324  :(( 

 بكًن بن اهلل عبد عن الدارقطين لو ركل بعمدة ليس اٞنؤذف الشقرم مسكٌن بن" ١نمد"
 ال مرفوعا عنو اهلل رضى جابر عن اٞننكدر بن ١نمد عن سوقة ابن عن ضعف كفيو غنومال

 قاؿ لكن العقيلي كال البخارم ضعفاء ُب عندم ىو ما اٞنسجد ُب إال اٞنسجد ٛنار صبلة
 إسناده ُب كقاؿ اٜنديث ىذا لو فذكره تار٫نو ُب البخارم ذكره ّنا العقيلي ذكره القطاف ابن
 إليو الدارقطين كإسناد القطاف ابن قاؿ باٞنعركؼ ليس: فقاؿ الكامل ُب دمع ابن كذكره نظر
 (( .الصواب  كىو سكٌن بن ١نمد ُب الْتٗنة ىذه تقدمت كقد انتهى حالو ٩نهل من فيهم

ارقطين  ((. منكر كاٜنديث ٠نهوؿ، ىو )):  325قىاؿ الدى

                                                           

 (.1/111التاريخ الكبًن ) (321)
 (.7/283اٛنرح كالتعديل ) (322)
 (.2/586اٞنغين ُب الضعفاء ) (323)
 (.5/380لساف اٞنيزاف ) (324)
 (.1/394تراجم رجاؿ الدارقطين ُب سننو ) (325)
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 ك(  161 ص)  رقطينالدا أخرجو)):  326األلباين  لشيخكىذا اٜنىديث قىاؿ فيو ا     
 ٪نٍن عن اليمامي داكد بن طريق سليماف من(  57/  3)  البيهقي ك(  246/  1)  اٜناكم
 ك:  البيهقي قاؿ ك!  اٜناكم عنو سكت ، ىريرة مرفوعا أيب عن سلمة أيب عن كثًن أيب بن
 ، بشيء ليس:  معٌن ابن قاؿ ، جدا ضعيف فإنو ىذا سليماف علتو ك:  قلت. ضعيف ىو
اٜنديث  منكر فيو قلت من:  البخارم قاؿ:  الذىيب قاؿ ، اٜنديث منكر:  اؿ البخارمق ك
 أنبأنا ، اٞنؤذف الشقرم سكٌن بن ١نمد طريق من الدارقطين أخرجو ٍب. حديثو ركاية ٓنل فبل
 ك ، بو مرفوعا جابر عن اٞننكدر بن ١نمد عن سوقة بن ١نمد عن ، الغنوم بن بكًن اهلل عبد
 من ضعيف سند ىذا ك" . علة من إال يأت مل ٍب النداء ٚنع ٞنن صبلة ال"  : عنده فيلفظ
 ك(  283/  2/  3" )  اٛنرح كالتعديل"  ُب حاًب أيب ابن أكرده ، سكٌن بن ١نمد أجل
 اٜنديث ك ، ٠نهوؿ ىو:  يقوؿ ٚنعت أيب:  قاؿ ٍب الثاين باللفظ اٜنديث ىذا لو ساؽ
 باللفظ اٜنديث ىذا لو ساؽ ٍب ، منكر خَبه يعرفو ال" :  اٞنيزاف"  ُب الذىيب قاؿ ك ، منكر
 ص" )  صاحل ابنو مسائل"  ُب أ٘ند ركاه ك. ضعيف ىو: الدارقطين قاؿ:  قاؿ ٍب ، األكؿ
 ك:  قيل زاد ك ، عليو موقوفا بو علي عن عن أبيو التيمي حياف أيب عن صحيح بسند(  56
 اٜنارث عن إسحاؽ أيب طريق من ركاه ٍب ،"  ٚنع النداء من: "  قاؿ ؟ اٞنسجد جار من
 ٍب الثاين باللفظ الوجو ىذا من"  الضعفاء"  ُب العقيلي أخرجو اٜنديث ك. الزيادة دكف عنو
 من: "  مرفوعا عباس ابن حديث إَل يشًن:  قلت. صاحل آخر كجو من يركل ىذا ك: قاؿ
 ك الدارقطين ك ماجو ابن ك داكد أبو أخرجو" . عذر من لو إال صبلة فبل يأتو فلم النداء ٚنع

 ك العسقبلين ك النوكم صححو قد ك ، صحيح غًنه ماجو ك ابن سند ك ، البيهقي ك اٜناكم
 قوؿ أما ك( . 551" )  اإلركاء"  ُب دقيقا ٔنر٩نا ىو ٢نرج ك ، اٜناكم قبلهم من ك الذىيب
 بسند ماجو داكد كابن أبو ركاه( :  268/  1" )  لؤلصوؿ اٛنامع التاج"  كتاب مؤلف
 إف ،ٍب(  180 رقم" )  التاج نقد"  ُب بينتها اله الكثًنة أخطائو ك ٔنليطاتو فمن. ضعيف
 ابن كذا ك( 6 ص" )  اٞنوضوعة األحاديث"  ُب الصاغاين أكرده األكؿ بلفظو اٜنديث
 عمر حدثنا: الليث كاتب صاحل طريق من(  93/  2" )  اٞنوضوعات"  ُب أكرده اٛنوزم
 ابن قاؿ:  قاؿ ،ك بو مرفوعا عائشة عن عركة عن الزىرم عن ذئب أيب ابن عن راشد بن

                                                           

 .(1/332السلسلة الضعيفة ) (326)
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 بقولو(  16/  2" )  الآليلء" ُب السيوطي تعقبو ك ، بالقدح إال ذكره ٪نل ال عمر:  حباف
 عن أخر طرؽ لو ك ، ماجو ابن ك لو الْتمذم ركل ك ، غًنه ك العجلي كثقو قد:  قلت: 

 حديث أما ك ، ىريرة أيب ك جابر حديث من تقدـ ما كرذ  ٍب. علي ك ىريرة أيب ك جابر
 علي عن أبيو عن حياف أيب طريق من تقدـ كما أ٘ند ك أخرجو البيهقي فموقوؼ علي
 ال:  الذىيب قاؿ ، حياف بن سعيد اٚنو حياف أيب كالد أيضا ضعيف سند ىذا ك. موقوفا

 فكأهنما! كثقاه العجلي ك فحبا ابن أف مع ، ٠نهوؿ إنو:  القطاف ابن قاؿ ك ، يكاد يعرؼ
 نفعنا"  االنتفاع تيسًن" ُب بينتو ما على"  اٞنيزاف"  ُب الذىيب فعل كما ، بتوثيقها يعتدا مل
 أبو ىو العجلي كثقو ك حباف ابن فيو طعن الذم راشد بن عمر:  تنبيو. إياؾ ك بو اهلل

 أرجح أنا ك ، رماٞنص اٛنارم راشد بن عمر ىو ك ، آخر راك طبقتو من اليمامي ك حفص
:  اآلخر ك ، مصرم الليث كاتب صاحل عنو راكيو أف:  األكؿ ، ألمرين راكم اٜنديث أنو

ىذا  صح فإذا ، اليمامي شيوخ ُب ال شيوخو ُب ذكركه ىذا ك ، ذئب أيب ابن فيو أنشيخو
بوضع  يتهم كاف:  الدارقطين قاؿ ك ، تضعيفو على متفق فإنو األكؿ من ضعفا أشد فهو
 موضوعا كونو عن ٫نرجو أكردنا اله الطرؽ من اٜنديث ٠نيء لكن ك. الثقات على ثاٜندي
 النداء ٚنع من: "  الشيخٌن حديث شواىده من ك:  اٞنناكم قوؿ أما الضعيف ك ةدرج إَل
 شاىدا يصلح ال أنو:  األكؿ:  كجهٌن من نظر ففيو ،"  عذر من إال لو فبل صبلة ٩نب فلم

 الذم مسجده ُب يصلي أف ينبغي اٞنسجد جار أف يفيد فإنو نوم أخص ألنو ٜنديث الباب
 ، ال ٫نفى كما اٞنذكور الشاىد يفيده ال ما ىذا ك لو صبلة فبل غًنه ُب صلى فإف ىو جاره

 اٜنديث عزك أف:  اآلخر. الصحيح اٜنديث ك الضعيف اٜنديث بٌن جوىرم فرؽ ىذا ك
 ضعيف األكؿ بلفظو فاٜنديث باٛنملة ك. ول اٞنتقدـ ٔنر٩ننا بو يشعر كما بٌن خطأ للشيخٌن

 أىػ. ((  لشاىده اٞنتقدـ صحيح الثاين بلفظو ك ، فيو حجة ال
مد بن سكٌن فإنوي يريد بقولو ُب إسنادًه نىظر       كبالنظر إيل قىوؿ اإلماـ البيخارم ُب ١ني

فوهي باٛنهالة الراكم كاإلسناد ألنكى لو نىظرت ُب أقواؿ األئمة فإهنم استنكركا اٜنىديث كضع
لعىدـ كجود ما يىدؿ على أنوي معركؼي اٜنىاؿ كبذلك فإنك تلجأ إيل أف قولوي ىينا إيل ضعف 

 الراكم ميراده أف الكىبلـ على اإلسناد فهذا عائده إليًو كعلى الراكم.
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 املْضع الثاىٕ 
 

قىاؿ اإلماـ البيخارم     
عى  العامرم نشيط ٍبن اٚنعيل)) :  327  حوشب كٗنيبل ٍبن شهر ٚنًى

عى  يلً  عىنٍ  اٚنعيل ٚنع يونس حدثنا عبيد َل قاؿ بكًن، ٍبن كيونس نعيم أىبيو منو ٚنًى  عىاًمرو  ٍبنً  ٗنًى
عى  حىدَّثىوي  سىاًلمنا أىفَّ  عى  مىنٍ  ٚنًى يرً  يػىٍوـى  يػىقيوؿي  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النَّيبَّ  ٚنًى  كيٍنتي  مىنٍ  خيم   غىدى

 ((.نظر  إسناده ُب  اللَّو عىٍبد أىبيو قىاؿى  مىٍوالهي، يّّ فػىعىلً  مىٍوالهي 
الوي يتضحي لًك ًمن أقواؿ األئمًة قىاؿ       قيلت : كإف رىجعت إيل تىرٗنة إٚناعيل بن نشيط فحى

، كقد  ((ليس بالقوم ، شيخ ٠نهوؿ ))  : 329، قىاؿ أبو حاًب ((ليس بالقوم  )):  328النىسائي
كذكرهي ابن حباف ُب ثقاتو ، كقاؿ ابن عدمكصفوي أبو زيرعة بالصدؽ ، 

 بن كإٚناعيل))  : 330
القليل  إال اٜنديث من يركم كالى  حكم، فيو ما حديثو ُب نقع كالى  جدا، اٜنديث عزيز نشيط

لصي إيل أف ابن نشيطو ليس بالقوم ، ((  ضعيف))  : 331، قاؿ األزدم (( فإنكى بعد ىذا ٔنى
 .عندىم 
 نظر؛ إسناده ُب: اٜنديث عقب البخارم ككبلـ ))و شعر : قىاؿ الديكتور طالب أب     
 ٚنع عمن سامل عن ٗنيل عن نشيط بن بإسناد إٚناعيل الوجو ىذا من استغرابو على ١نموؿ
 ليس نشيط بن كإٚناعيل. تقويو أخرل منطرؽ كركده لعدـ كذلك كسلم، عليو اهلل صلى النيب

                                                           

 (.1/375التاريخ الكبًن ) (327)
 (.1/17الضعفاء كاٞنْتككٌن ) (328)
 (.2/201اٛنرح كالتعديل ) (329)
 (.1/521الكامل ُب الضعفاء ) (330)
 (.1/122الضعفاء كاٞنْتككٌن البن اٛنوزم ) (331)
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 لو أجد فلم أحاديثو ُب نظرت ركاية؛ فقدال قليل كىو. تضعيفو على النقاد كأكثر بالقوم،
 .تذكر أحاديث
 حالو، لضعف كذلك كأحاديثو، بالراكم متعلقان  البخارم كبلـ اعتبار إَل الباحث ك٬نيل     

 كحديثو الراكم، ُب الشديد باٛنرح ليس  أرل فيما  البخارم كبلـ أف إال. كقلة أحاديثو
 ،"نظر فيو: "البخارم عنو قاؿ عامر؛ بن ٗنيل" حديثو إسناد ُب أف كما للنظر كاالختبار،

ل قىولوي ُب إسنادًه نىظر على إٚناعيل بن  ((أعلم  كاهلل ، ككىبلـ الديكتور ىينا نافعه إذ أنوي ٘نى
نىشيط على أف األئمة على الكىبلـ فيو على أنوي ليس باٛنرح الشديد ُب الرىاكم كاعتَب الديكتور 

ٗنيل بن عامر آفةي اٜنىديث لقوؿ البيخارم فيو نظر ، كىي   أف –كفقو اهلل  –طىالب أبو شعر 
 كما خىلص الديكتور على أهنا جىرحه شديد.

يلي إليًو إذ أف اعتبار قولو " ُب إسناده نظر " ليست جرحان       كىذا الذم خىلص إليو ٧نى
ًو الراكم كاإلسناد شديدان نىظران العتبار أقواؿ األئمًة فيو كقد تىبٌن ًمن حالو أنوي ضعيفه فأراد ب

تاجي لسَب كدراسة حىىت يتىبٌن ما  ألف األئمة على كىبلـو فيو كلكن حىديثوي كما أفاد الديكتور ٪نى
الوي كاألرجحي ذلك ألف اٚناعيل ضعيفه .   كقع فيو ًمن اٝنطأ كحى
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قىاؿ اإلماـ البيخارم     
 عىنٍ   سىلىمىةى  بن أىيب  عمرك َل قاؿ اريب،احمل أصـر ٍبن األسود)) :  332

قىةى   ٍبني  أىٍسوىدي  أىٍخبػىرىين  حىًبيبو  ٍبنً  سيلىٍيمىافى  بن عىًلي   ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  الدّْمىٍشًقيّْ  اللَّوً  عىٍبدً  ٍبنً  صىدى
، أىٍمًلكٍ  قىاؿى  أىٍكًصيًن، اللَّوً  يارسوؿ قلت: احملاريب أىٍصرىـى   ((نظر  اسناده كَب اهلل عبد أىبيو قىاؿى  يىدىؾى

كىينا ال ٬نكني أف يريد اإلماـ البيخارم األسود ألف األسود بن أصـر صحايب كقد قىاؿ ُب 
 إسناده نظر كال ييريد بو إال اٜنىديث ال األسود.

 البخارم قوؿ سبب لنا يتبٌن اإلسناد ىذا ُب كبالنظر ))قاؿ الديكتور طىالب أبو شعر :      
 أكثر ضعفو( الدمشقي السمٌن اهلل عبد بن صدقة:)اٜنديث إسناد ُب فإف ؛(ظرن إسناده ُب)

 منكر: مسلم كقاؿ. كالنسائي ،كأبو زرعة معٌن، كابن كأ٘ند، البخارم، منهم النقاد؛
 مرفوعان  حديثو من كاف ما: عن أبيو أ٘ند بن اهلل عبد قاؿ. مْتكؾ: الدارقطين كقاؿ. اٜنديث
 ُب كقاؿ. جدان  كىو ضعيف أسهل، فهو مكحوؿ عن مرسبلن  وحديث من كاف كما منكر، فهو

 ما منها كأحاديث صدقة: عدم ابن كقاؿ. مناكًن أحاديثو شيئان؛ يسول ليس: آخر موضع
 كقاؿ ابن. الصدؽ إَل منو أقرب الضعف إَل كىو عليو، يتابع ال ٣نا كأكثره عليو، توبع
ال يريدهي بقولو ُب إسناده نىظر كإ٧نا  ، أما كقد تبٌن أف اإلماـ البيخارم((  "ضعيف: "حجر

إسناد اٜنىديث كالذم فيو صدقة فعلى األرجح أنوي ال ييطلق ىذه الًعبارة كيريد ّٔا الراكم بل 
 يريد ّٔا إسناد اٜنىديث إذا عيلم صدقو.
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قىاؿ اإلماـ البيخارم     
عى  اٍلبىٍصرًمٌ  زاءاٛنو  أىبيو الربعي اللَّو عىٍبد ٍبن أكس )):  333  اللَّو عىٍبد ٚنًى

 ُب  كٖنانٌن ثبلث سنة اٛنوزاء أىبيو قتل: سىًعيد ٍبن ٪نٍن قىاؿى  ميسرة ٍبن بديل عىٍنوي  ركل عىٍمرك ٍبن
 اٛنوزاء اىب عىنٍ  النٍُّكرًمّْ  مىاًلكو  ٍبنً  عىٍمرًك عىنٍ  سيلىٍيمىافى  ابن جعفر عن مسدد لىنىا كىقىاؿى  اٛنماجم،

 عىٍنها، سىأىٍلتػيهيمٍ  ًإال آيىةه  اٍلقيٍرآفً  ًمنى  لىٍيسى  سىنىةن  عىشىرىةى  اثٍػنىهىٍ  كىعىاًئشىةى  عىبَّاسو  اٍبنً  اقمت مىعى : قاؿ
 ((.نىظىره  ًإٍسنىاًدهً  ُب : ١نيىمَّده  قىاؿى 
، قىاؿ أبو  ((تابعي ثقة  )):  334قيلت : بالنىظر إيل أكس بن عبد اهلل الربعي قىاؿ العجلي     
حىاًب

 كابن )):  336، قاؿ ابن عىدم ((بصرم ثقة  ))، كقاؿ أبو زيرعة :  ((قة ث )):  335
 البيخارًمٌ  كيقوؿ منهم ٚنع أىنَّوي  عنهم ركايتو يصحح كالى  بًًو، بىٍأسى  ال أىنَّوي  كىأىٍرجيو كغًنىم مسعود

 عنده ضعيف أىنَّوي  إال كغًن٨نا كعائشة مسعود بن مثل من يسمع مل أىنَّوي  نظر إسناده ُب 
، كىو ثقةي عندىم  ((اٞنوضع  ىذا ُب شيئا منها أذكر أف عىن مستغنية مستقيمة اديثوكأح

لذلك فسر قولوي اٜنافظ ابن عىدم على أنوي يريد نفي ٚناعًو ًمن ابن مسعود كأما إف قاؿ فيو 
نظر مل يذكر ٚناعهم من بعضهم البعض فهذا مثلوي ألف الغىالب على قوؿ اإلماـ البيخارم " 

اؿي على اٛنىرح أما كإف كىاف فيها ما يفسرىا أك أتت عقب حديث كىذا قليله فاٜن فيو نظر "
 إيل ما يظهري ًمن قىولو .

                                                           

 (.2/17التاريخ الكبًن ) (333)
 (.1/74ثقات العجلي ) (334)
 (.2/304اٛنرح كالتعديل ) (335)
 (.2/107ُب الضعفاء ) الكامل (336)
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كأكسه قد احتج بو اإلماـ مسلم ُب الصحيح ، كذلك اإلماـ البيخارم كىو ثقةه ركل لوي       
 فاضبلن، ان عابد كاف  )):  337اٛنماعة كما قاؿ اٞنزم ُب لذيب الكماؿ ، كقد قاؿ ابن حباف

 من التاريخ ُب لو ركاه عقب حديث قالو إ٧نا فيو؛ ك٫نتلفوف نظر إسناده ُب: البخارم كقوؿ
، فأنتى ترل أف اإلماـ ابن حباف  ((عنده  ضعيف كالنكرم النكرم، مالك بن عمرك ركاية

 ييوجو كىبلموي إيل اإلسناد ال إيل أيب اٛنوزاء كىو ثقة.
 ضعف إَل يشًن عدم ابن ككبلـ ))م عىلق الديكتور طىالب : أما كفيما يتعلق بكبلـ ابن عىد

 أبو يسمع مل حيث عائشة؛ عباس، ككذا ابن عن اٛنوزاء أيب عن مالك بن عمرك ركاية
 ابن مع أقمت: "قولو أيب اٛنوزاء عن اٞنوضع ىذا ُب ركل البخارم أف إال. منهما اٛنوزاء
،  ((مالك  بن ُب عمرك قيل ما إال نحس البخارم كإسناد" سنة عشرة اثنه كعائشة عباس

كىذا الذم نيريد أف ٦نلص إليو باختصار شديد إيل أف اإلماـ البيخارم ال يريد أيب اٛنىوزاء إ٧نا 
 يريد إسناد اٜنىديث إليو .

 الوارد اٜنديث إسناد على اٜنكم منو اٞنقصود كليس ))قىاؿ الديكتور طىالب أبو شعر :       
 عدم ابن أفاده كما  كعائشة عباس ابن من أيب اٛنوزاء ٚناع عدـ جهة من الْتٗنة سياؽ ُب
 منهما، ٚناعو يفيد ما اٛنوزاء أيب ترٗنة ُب البخارم أكرد ألف  البخارم لعبارة تفسًنه ُب

. بيناه كما بالسماع تصر٪نو كلثبوت. عباس عن ابن الصحيح ُب لو كلركايتو. كفاتو سنة كذكر
 ٚناع نفي أراد كإ٧نا منهما، السماع نفي مطلق يرد مل أنو على عدم ابن كبلـ تأكلنا إذا إال
 فقط. أحاديث عشرة عباس ابن من اٛنوزاء أيب
  النكرم مالك بن عمرك ركاىا اله األحاديث ثبوت عدـ إفادة ذلك؛ قولو من البخارم مراد

 أرل، فيما مالك بن عمرك ألجل كذلك. عباس ابن عن اٛنوزاء أيب عن  اٝنصوص على كجو
 ((.منو  يسمعها كمل عباس ابن عن اٛنوزاء أيب عن لركايتو أحاديث
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 امَلْضع اخَلامم
 

قىاؿ اإلماـ البيخارم     
 العبلء حىدَّثىيًن  بن ١نمد َل قاؿ اأٍلىٍزًدٌم، مالك ٍبن جنادة )):  338

 اللَّوً  عبيد بن مصعب عىنٍ  اٍلوىلًيدً  ٍبنً  قىاًسمً الٍ  عىنً  األىٍسوىدً  ٍبنً  عيبػىٍيدةى  عىنٍ  الرٍَّ٘نىنً  عىٍبدً  ٍبني  ٪نىٍٍنى 
هً  عىنٍ  أىبًيوً  عىنٍ  اأٍلىٍزًدمّْ  جينىادىةى  ٍبنً   اٛنٍىاًىًليَّةً  ًمنى : قىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النَّيبّْ  عىنً : جىدّْ

ثىيًن  نىظىره  ًإٍسنىاًدهً  ُب : اللَّو عىٍبد أىبيو قىاؿى  اٍلمىيًّْت، عىلىى النػّْيىاحىةي  ثػىنىا سىبلـو  ٍبني  ١نيىمَّدي  حىدَّ  ١نيىمَّدي  حىدَّ
يٍػفىةى  عىنٍ  حىًبيبو  أىيب  اٍبنً  عىنً  ًإٍسحىاؽى  اٍبنً  عىنً  سىلىمىةى  ٍبني  : اأٍلىٍزًدمٌ  جينىادىةى  عىنٍ  اأٍلىٍزًدمٌ  حيذى

 ((.ًتٍسعىةو  تىاًسعى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النَّيبٌ  عىلىى دىخىٍلتي 
قيلت : كجنادة بن مالك األزدم كىو ًمن الصحابة فبل ٬نكني صرؼ قىوؿ اإلماـ      

البيخارم إليو ٞنا ىو فيو اتفاؽه عند أىل الدين كاإلسبلـ كاألمة على عىدالتهم ، فإنوي يصرؼ 
، كإطبلؽ اإلماـ البيخارم ريّنا يىعود إيل عبيد إيل إسناد اٜنىديث الذم عىن جنادة بن مالك 

بن جنادة فهو قليل الركاية كليس فيو جرحه أك تعديل ، كىذا عىٌن ما ذىب إليو الشيخ  اهلل
 الدكتور طالب أبو شعر ُب رسالتو النفيسة كًمنها استفدتي كثًنان.
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  وقل ااخبلرى

 

 ي ه رظن..فر رإاعدة ارظنل ف

 
 
 
 

 املْضع السادس
قاؿ اإلماـ البيخارم     

 ابً أىٍصحى  عيمىر سأؿ: عىٍمرك ٍبن اللَّو عىٍبد عىنٍ  مالك ٍبن حي )):  339
 اتيناؾ كلقد"  السبع ٪نب ريب إف: عىبَّاس اٍبن فقاؿ القدر ليلة عىنً  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النَّيبٌ 
 حي، عىنٍ  اللَّو عىٍبد ٍبن حيي عىنٍ  كىب اٍبن عىنً  اٛنعًفي سىًعيد أىبيو قالو -"  اٞنثا  من سبعا
 أىػ. ((نظر  إسناده ُب 

كقػد قىاٟنػا عقػب اٜنىػديث  ((ُب إسػناده نظػر  ))مػاـ البيخػارم لفظػة : قيلت : كقد أطلق اإل     
ألجل حي بن مالك كحىي بن عبد اهلل فليس فيهما جرحه كال تىوثيق كقػد ذكر٨نػا ابػن حبػاف ُب 

 اإلسػناد ُب النظػر البخػارم إطػبلؽ سػبب أف يتعػٌن لػذا))ثقاتو قاؿ الديكتور طىالب أبو شػعر : 
 علػػى تػػدؿ منهمػػا األكؿ ترٗنػػة ُب العبػارة كإيػػراده. بػػن عبػػداهلل حيػي ٍب مالػػك، بػػن حػػي: ألجػل
 كلػػيس. حالػػو شػػهرة كعػػدـ ركايتػػو، قلػػة فيػػو النظػػر مػػن كمػػراده .ىػػو كٜنديثػػو لػػو متوجػػو النظػػر أف

معتمدة  غًن كركايتو منفردان، بو يوثق ال لكن. ٠نمل كال مفسر يذكر َنرح مل ألنو فيو؛ لضعف
 أىػ. ((
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 ابعاملْضع الس
 

 اٜنٍىاًرثً  ٍبني  أىٍ٘نىدي  يل  قىاؿى .صحًبوً  لىوي  جراد، ٍبن اللَّو عىٍبد )):  340قاؿ اإلماـ البخارم     
ثػىنىا  ٍبني   اللَّوً  عىٍبدي  ح قاؿ كىًمائىةو، كىًستٌّْنى  أىٍربىعو  سىنىةى  مىاتى  بًاٜنٍىرَّاينّْ، لىٍيسى : السامى قتادة أبو حىدَّ
 يارسوؿ: فقاؿ معو كأنا كالسبلـ الصبلة عليو النيب فأتى مؤتة من جيله رى  صىًحبىيًن : قىاؿى  جىرىادو 
يػٍرى  ًإفَّ : قىاؿى  األىٍٚنىاًء؟ أىٍخيػىري  فىمىا مىٍوليوده  يل  كيًلدى ! اللَّوً  ـه  اٜنٍىاًرثي  أىٍٚنىاًئكيمي  خى  عىٍبدي  االٍسمي  كىنًٍعمى  كى٨نىَّا
ًة، بًأىٍٚنىاءً  تيسىمُّوا كىال األىٍنًبيىاءً  بًأىٍٚنىاءً  كىٚنىُّوا الرٍَّ٘نىنً  كىعىٍبدي  اللَّوً  ؟: قىاؿى  اٍلمىبلًئكى : قىاؿى  كىبًاٚنًٍكى

 ((.نظر  إسناده ُب  ًبكينػٍيىًه، تيكىنُّوا كىال كىبًاٚنًٍي
وطن يتجو إيل اإلسناد أل     

ى
 ف عبد اهلل بن جراد من الصحابة ،قيلت : ككىبلموي ُب ىذا اٞن
 فيو كعليو فإف البيخارم أراد اإلسناد إليو. كأبو قتادة كىو الشامي ميتكلمه 
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 املْضع الثامً
 ٍبنً  ١نيىمَّدً  ٍبني  اهلل عبيد قاؿ سعد ، بن خارجة بن عامر )):  341قاؿ اإلماـ البخارم     
ثػىنىا عىاًئشىةى   سعد جده عن: سعد ٍبنً  خىارًجىةى  ٍبنً   عىاًمرً  عىنٍ  السُّلىًميُّ  النٍَّضرً  ٍبني  حىٍفصي  حىدَّ
ٍوا قػىٍومنا أىفَّ : عىٍنوي  اهلل رضى  عىلىى اٍحثيوا: فػىقىاؿى  اٍلمىطىرً  قىٍحطى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النَّيبّْ  ًإَلى  شىكى
 .((نىظىره  ًإٍسنىاًدهً  ُب  عىنػٍهيٍم، ييٍكشىفى  أىفٍ  أىحىبُّوا حىىتَّ  فػىفىعىليوا رىبّْ  يىا رىبّْ  يىا: كىقيوليوا الرُّكىبً 
 خارجة، بن عامر ترٗنة سياؽ ُب البخارم اإلماـ كبلـ كرد)):  342قىاؿ الديكتور طىالب     

. حديثو نكارة كنقل كالتعديل؛ اٛنرح ُب حاًب أيب ابن أكرده كعامر؛ .سعد جده عن كحديثو
 الضعفاء، ُب العقيلي كذكره". حديثو يعجبين ال: "قاؿ أنو الثقات؛ إال ُب حباف ابن كأكرده
 كثًن كاعتمد. اٞنيزاف لساف ُب حجر كابن كاٞنيزاف، ُب اٞنغين كالذىيب الكامل، ُب عدم كابن
تلف فيو : البخارم اإلماـ كبلـ على منهم  الوارد ىنا ، أما اٜنىديث فإسنادهي ٢ني
 بن ١نمد بن اهلل عبيد عن طرؽ من ثبلثتهم عوانة كأبو كالبزار، العقيلي، أخرجو فقد     

 .جده عن خارجة بن عامر ركاية منبإسناده  عائشة؛
 ُب الطَباين أخرجو. جده عن أبيو عن خارجة بن عامر ركاية من ٢نالف؛ بإسناد ككرد     

 كبل٨نا قيس؛ بن الر٘نن عبد طريق من الدعاء كُب حفص، بن اهلل عبيد من طريق األكسط
 .جده عن ، أبيو عن عامر، عن بن النضر، حفص عن
 ، كمدار "اختبلؼ سنده كُب عوانو، أبو ركاه: "بالقوؿ العلة ىذه إَل حجر ابن كأشار     

ابن  قاؿ لذا. كضعفو خطئو؛ على يدؿ ٣نا بالوجهٌن؛ ركاه خارجة؛ بن عامر على االختبلؼ
 ".منكر إسناد ىذا: "قولو أبيو عن حاًب أيب ابن كنقل". حديثو يعجبين ال: "حباف
 ٨نا إ٧نا البخارم ذكر٨نا اللذاف كاإلٚناف ديثافاٜن كىذاف: "كقاؿ حديثو؛ عدم ابن كذكر     

البخارم " ، ككبلـ ابن عدم كأيب حاًب صريح ُب أف اٞنراد من قوؿ اإلماـ  أنكر٨نا. حديثاف
 البخارم : " ُب إسناده نظر " النكارة . 
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كىذا اٜنديث ال نعلمو يركل إال عن )) بعلة اإلسناد فقاؿ :  كصرح اٜنىافظ البزار      
، كال نعلم لو عن سعد طريقان إال ىذا الطريق ، كال أحسب عامر بن خارجة ٚنع من  سعد

 أىػ. 343((جده شيء 

ى 

 

مص

ا 

ِ

روِم

 ييريد بو اٛنىرح الشىديد. ((فيو نظر  ))قىوؿ اإلماـ البيخارم :  .1
يزهي عىن غًنه ّنيصطلحاتو. .2  لىطافة اإلماـ البيخارم ُب اٛنىرح كٕنى
فهي جرحه شديده عنده مقارنةن بغًنًه ًمن النقاد كىو ((فيو نظر))إذا قىاؿ اإلماـ البيخارم  .3

 ُب أد  عبارات اٛنرح كالتعديل عندهي .
كأراد إسنادان بعينًو ، أك ٚناعان ، أك  ((فيو نظر))ليس كيل ما قاؿ فيو اإلماـ البيخارم  .4

 متنان اعتباره قوالن ميطلقان كيسًن ذلك على اٞنصطلح ُب الغالب.
ُب تىرٗنة الراكم ال يعين بالضركرة أف اإلماـ البيخارم  ((ُب إسناده نظر)) إطبلؽي ًعبارة .5

يريد جرح الراكم كإ٧نا يريد انتقادى إسنادًه إليو أك اٜنىديث الذم أكرد عقبوي كىلمة  
 .344" ُب إسناده نظر "

عىقب اٜنىديث ُب الصحايب  ((ُب إسناده نظر))،  ((فيو نظر))إطبلؽ اإلماـ البيخارم  .6
ا يريد ضعف اإلسناد إليو كال يريد ضعف الصحايب أك الكبلـ فيو كمثاؿ األكَل : فإ٧ن
كديكنك األمثلة كالتىطبيق  ((عبد اهلل بن جراد ))، كأما الثانية :  ((صعصعة بن ناجية ))

وضع السابق من الدراسة.
ى
 ُب اٞن

اإلسناد إليو كال ُب الثقة إ٧نا يريد  ((ُب إسناده نظر ))إطبلؽ اإلماـ البيخارم ًعبارة  .7
يتفق عليو كقد أخرج لوي نفسو ُب الصحيح

ييريد الثقة اٞن
345. 

قد ييطلقها اإلماـ البيخارم على مىن مل يعرؼ َنرح أك تعديل أك ليس لوي ُب اٜنىديث  .8
على مىن مل يعرؼ َنرح أك تعديل كىو  ((فيو نظر))إال القىليل كذلك قىد ييطلق عبارة 

هوؿ اٜنىاؿ كليس لوي إال  القليل كقد ال يكوف لو شيئان . ٠نى
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ُب ترٗنة الراكم الضعيف كيريد ّٔا الراكم  ((ُب إسناده نظر))قد يطلق اإلماـ البخارم  .9
كاإلسناد ألف فيو علةن تقدحي ُب صحتو

346. 
ليفيد أف الراكم مل يسمع من  ((ُب إسناده نظر))إطبلؽ اإلماـ البيخارم للعبارةى   .10

كىي قليلة بل مل أجدىا إال ُب موطنو كاحدو ُب  ((رفيو نظ))شيخًو كقد يطلق عبارة 
 الضعفاء الصغًن كالتاريخ الكبًن لئلماـ البيخارم.

ال يعين بالضركرة اٛنىرح  ((ُب إسناده نظر))، كقولو  ((جىرحه شىديد))قىولوي " فيو نظر  .11
 الشىديد ألهنا كما قىاؿ الديكتور طىالب كردت ُب حق من مل يرد فيو جرح أك تعديل ،
أك كردت ُب ضعف مىن كاف ضعفهم ١نتمل ، إف الًعَبةى بالنىظر ُب ركايتو كأسانيد كسَب 

ليس جرحان يطرحي ألجلو حديث الراكم  ((ُب إسناده نظر ))أخباره كلذلك فإف قولو : 
 الذم قاؿ بًو اإلماـ البيخارم ذلك.
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 الباب الساب:
ُ٘ َقْل اإلماو البخازٖ  يف )):  ّقْلُ ((يف بعض حدٓثُ ىظس))يف السّاٗ : : ِدزاس

 ّفُٔ : ((حدٓثُ ىظس

   اأّل:املبث  : ُِ  . ((يف بعض حدٓثُ ىظز)) ، ((يف حدٓثُ ىظز)) امُلزاد ِمً قْل
   ّالضعفاٛالِدراس٘ الَت بٔقٔ٘ ِمً كتاب الُبخارٖ التارٓخ الكبري الثاىٕ: املبث 

 .الصغري
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 اأّلاملبث  

 
 

كأما ىذه فمن العبارات اله قد أطلقها اإلماـ البيخارم ُب الركاة ، قىاؿ اللكنوم     
347  :(( 

ف ُب  قلت اذا قىاؿى  انو حىىتَّ  اكى  كاه ميتَّهم فػىهيوى  نظر حىًديثو فبلى  الين اهلل ٪ناسبين الى  قػىٍولو معىن ىىذى
ا احدا اغتبت  اٍلوىرع ((. غىايىة كىاهلل وى كىىىذى
علمي     

ي
 ىو فيمن «عنو سكتوا» أك «نظر فيو: »يقوؿ البخارم أف كذكركا )):  348كقاؿ اٞن

 البخارم يعَب ما ككثًنان » 161 ص( اٞنغيث فتح) ُب السخاكم قاؿ جدان، ضعيف عنده
 يقل كمل «كأردؤىا عنده اٞننازؿ أد  إهنما: كثًن ابن قاؿ بل حديثو، تركوا فيمن...  ّٔاتٌن

 «نظر فيو: »فقولو فرؽ كبينها «نظر حديثو ُب: »قاؿ إ٧نا «نظر فيو: »اٜننيين ُب البخارم
 ُب اٝنلل كإ٧نا نفسو ُب صاحل بأنو تشعر «نظر حديثو ُب: »كقولو صدقو ُب الطعن تقتضي
 ((. ظحف سوء أك لغفلة حديثو
: أيضان  بقولو اٞنراد تبٌن اللفظ، ىذا داللة ُب ىذا عرؼ كإذا))  : 349قاؿ الديكتور اٛنديع     
 حديث قبوؿ ُب البخارم توقف من ذكرت عما خارج غًن فيو فاٞنعىن ،(نظر حديثو ُب)

 معها يقضى ال اإلسناد، ُب دكنو علة جهة من كتارة بسببو، تارة إسناده، أك الراكم، ذلك
 ((.العلم  ركاة ٗنلة ُب إدخالو ُب أمره على بالداللة أك ه،خَب  بقبوؿ

 كاف من على – استقرأتو ما على – يطلقها البخارم اإلماـ ))قاؿ الشيخ خىليل العريب : 
 أىػ. ((٪نتمل  ال ّنا كجاء حديثو، ُب مقبلن 
الذين قاؿ  كال ٬نيكن اٜنىكم ُنيكمو ميعٌنو ُب ىذا إال بعد استقراء كالنظر ُب أحواؿ الركاة     

فيهم اإلماـ البيخارم ُب التىاريخ الكبًن كالضعفاء الصغًن ُب حديثو نظر ٍبي يتسىن لنا اٜنيكم 
ُنيكم ميطردو ُب ىذه العبارة ، كقد أجاد ذىيب العصر اٞنعلمي اليماين كالشيخ العريب ُب تبياف 

                                                           

 (.1/402الرفع كالتكميل ) ((347
 (.1/412التىنكيل ٞنا ُب تأديب الكوثرم من أباطيل ) (348)
 (.1/605ٓنرير علـو اٜنديث ) (349)
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 ي ه رظن..فر رإاعدة ارظنل ف

يقية على الركاة ُب التاريخ مدلوؿ ىذه العبارة كمعناىا كلكننا نيريد أف نيبٌن ذلك بالدراسة التطب
 الكبًن كالصغًن ليتبٌن ٜناؿ إف شاء اهلل .

، سىًعيد، ٍبن ١نيىمد ] امَلْضع األّل [      البىصرًمُّ : قاؿ اإلماـ البيخارم  القيرىًشيُّ
350  :

ثنا: حىرب ٍبن كسيلىيماف ١نيىمد، يل  قىاؿى  ))  كىىيوى  البىصرًمُّ، فىراألىص أىسلم ٍبني  حىفص حدَّ
، عىنٍ  اٛنىحدىرًمُّ ، ؛ عىنٍ  ثىاًبتو  ًمن بًأىٍكثػىرى  ًسلعىتيو ليػيزىين الرَّجيلى  ًإفَّ : لعيمىر قىاؿى  عىًليِّا أىفَّ  أىنىسو

 ُب  .حديثيو يصح كال .أىسلم ٍبن جىعفر: بعضيهم كقىاؿى  .اٜنيًليَّ  يىًبع كىملىٍ  اٛنٍىارًيىةى، بىاعى  كىًإ٧نَّىا ٖنىىًنها،
 ((.نىظىره  حديثو

مد بن سعيد فلم أجد فيو جرحان أك تعديبلن ، كأما اٛنحدم كالذم قاؿ قي       لت : كأما ١ني
اإلماـ البيخارم : " ُب حديثو نظر " قاؿ ابن حباف

 عىن يػىٍرًكم جدا اٜنٍىًديث مينكر )):  351
، قاؿ ابن  (( ٟنىىا اٍلوىاًضع أىنَّوي  اٍلقلب ًإَلى  يٍسبق حىىتَّ  حىًديثو من أصل لىوي  لىٍيسى  مىا ثىابت
، كقاؿ اإلماـ البيخارم مرة ((عجائب  لىوي  )) : 352عدم

 كحرمى سليماف، عنو ركل )) : 353
، فإطبلؽ اإلماـ البيخارم ٟنذه العبارة أراد ّٔا اٜنىديث كالراكم  (( عجائب صاحب عمارة بن

مد بن سعيد القرشي إذ مل أجد لوي ذكران َنرح  ُب إسناد اٜنديث كىو اٛنحدم ، كجهالة ١ني
 أك تعديل إال أف اٜنافظ ذكرهي ُب ميغنيو.

 )):  354 الكندم : قاؿ اإلماـ البخارم  عفيف بن إياس بن إٚناعيل ] املْضع الثاىٕ [     
 ((.نظر  حديثو ُب  األشعث، أىيب  ٍبن ٪نٍن عىٍنوي  ركل الكندم عًفيف ٍبن إياس ٍبن اٚنعيل

 ليس ىذا إياس بن إٚناعيل )):  355ت : كإٚناعيل بن إياس بن عفيف قاؿ ابن عىدمقيل     
، كقاؿ اإلماـ البيخارم ((كاحدا  حديثنا إال لو أظن كما باٞنعركؼ، ىو

 يىصح مل )) : 356

                                                           

 (.1/96التاريخ الكبًن ) (350)
 (.1/256آّركحٌن البن حباف ) (351)
 (.1/220م )الضعفاء كاٞنْتككٌن البن اٛنوز  (352)
 (.1/555ميزاف االعتداؿ ) (353)
 (.1/345التاريخ الكبًن ) (354)
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فالذم يتضحي من مقاؿ اإلماـ البيخارم أنوي ييريد بقولو ُب حديثو نظر  (( يثبت كىمل حىًديثو
 يثو الذم ركاهي كالذم أظنوي ُب خصائص علي.جىرحان لوي كٜنىد

 )):  357اٜننيين : قاؿ اإلماـ البخارم يعقوب أىبيو ًإبٍػرىاًىيم ٍبن ًإٍسحىاؽ ] املْاضع الثالث [     
 زيد ٍبن كأسامة سعد ٍبن كىشاـ أنس ٍبن مالك عىنٍ  اٜننيين يعقوب أىبيو ًإبٍػرىاًىيم ٍبن ًإٍسحىاؽ

 ((.طرسوس  سكن نظر حديثو ُب  ،( يعقوب أىبيو) ىو أسلم ٍبن
، قاؿ ابن  ((صاحل ))  : 359، قاؿ أبو زيرعة ((ليس بثقة  )):  358قيلت : قاؿ النسائي     
ا )):  360عدم  ضىٍعًفوً  مىعى  كىاٜنٍينػىٍييًنُّ  اٜنٍينػىٍييًنُّ  ًإال سىٍعدو، ٍبنً  ًىشىاـً  عىنٍ  يػىٍرًكيوً  ال اٜنٍىًديثي  كىىىذى
ًديثىوي  يىٍكتيبي  ، كقاؿ ((  يرضاه الى  صىاحل بن أىٍ٘ند كىافى )):  361ماـ مالك، كعىن اإل ((حى
، كاٜننيٌن ىذا ليس  ((٫نطئ  )):  363، كقاؿ ابن حباف ((اٜنىًديث  ُب  أىخطىأ))  : 362األزدم

وطأ عن اإلماـ مالك 
ي
 .مىن يركم اٞن

 ٍبن أنس عىنٍ  لتمار،ا سىًعيد )):  364التمار : قاؿ اإلماـ البخارم سىًعيد ] املْضع الزابع [     
 ((.نظر  حديثو ُب  هنيك، مركاف اٍبن عنوي  ركل مالك،
 أىنىس عىن يػىٍرًكم شيخ))  : 366، قاؿ ابن حباف(( ال أدرم )) :  365قيلت : قىاؿ ابن معٌن     
 حنامت كىقىدً  لىوي  أصل مىاال أنس عىن يػىٍرًكم الرّْكىايىة مينكر اٜنٍىًديث قىًليل هنيك ٍبن مىٍركىاف عىٍنوي  ركل

                                                                                                                                                                      

 (.1/504الكامل ُب الضعفاء ) (355)
 (.1/110الضعفاء كاٞنْتككٌن البن اٛنوزم ) (356)

 (.1/379التاريخ الكبًن ) (357)
 (.1/18الضعفاء كاٞنْتككٌن ) (358)
 (.2/208اٛنرح كالتعديل ) (359)
 (.1/554الكامل ُب الضعفاء ) (360)
 (.1/97ٞنْتككٌن البن اٛنوزم )الضعفاء كا (361)
 اٞنصدر السابق. (362)
 (.1/25الثقات ) (363)
 (.3/461التاريخ الكبًن ) (364)
 (.1/126تاريخ ابن معٌن ركاية الدارمي ) (365)
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 ملىٍ  مىا عىٍنوي  يرككف أخذيكا إًلىٍيًهم اٍحًتيجى  فػىلىمَّا رًكىايىة ًمٍنوي  ٟنىيمٍ  ىىؤيالءً  مثل ًَنىمىاعىة مىاًلك ٍبن أىنىس
ا ُب  ًمنػٍهيم ٗنل عىلىى نأٌب أىنا ًإالَّ  عىددىمٍ  بكثر يقل مل مىا عىلىٍيوً  كيتقولوف يسمعوا  اٍلكتاب ىىذى

 أىنىس عىن التمار، لسعيد أف أرل كما))  : 367، قاؿ ابن عدم ((كشاءه  ذىًلكى  اللَّو قضى ًإف
 عىن التمار، سىًعيد عن مىًعٌن ٍبن ٪نىٍٍن سألت سىًعيد ٍبن عثماف قىاؿى  كالذم ىذا غًن حديثا
 عرؼ كإ٧نا مىٍن؟ اٍبن: ينسب مل ألنو بنسبتو أعرفو الى : قىاؿ إ٧نا؟ أدرم الى : قىاؿ ىو؟ من أىنىس
قاؿ  )):  369، كقاؿ اٜنافظ الذىيب ((مْتكؾ اٜنديث  )):  368اؿ األزدم، ق ((التمار  سىًعيد

فهذا جىرحوي البخارم كما ((  كاهو قاؿ البيخارم : فيو نظر)) :  370، كقاؿ(( البخارم فيو نظر 
نقل اٜنافظ الذىيب اإلماـ البيخارم مرةن بقولًو " فيو نظر " ، كىذه كما تقرر فيما مضى ًمن 

 اٛنرح الشديد.
 عىًليٌ )) : 371االنصارم : قاؿ اإلماـ البخارم األ٧نارم علقمة ٍبن عىًليٌ  ْضع اخلامم [] امل     
 ُب  اٛنعد، أىيب  ٍبن سامل عىٍنوي  ركل ،عىٍنوي  اهلل رضى على االنصارم عن األ٧نارم علقمة ٍبن

 أىػ. ((نظر  حديثو ُب  اٍلكيوًفيٌّْنى،
 فىبلى  حىًديثو يشبو الى  ّنىا عىليٌ  عىن ردينػٍفى  اٜنىًديث مينكر)) :  372قيلت : قاؿ ابن حباف     
 ًفيمىا ًإالَّ  ًبوً  ااًلٍحًتجىاج ترؾ ًعٍنًدم كىالًَّذم غىًنه عىن عىنوي  يركم مىا أىخذ أىك ٚنىىاعا ًمٍنوي  ٚنع أىٍدرًم
 علي ُنديث أرل كالى ))  : 373، قاؿ ابن عدم ((الرّْكىايىات  ُب  عىليٌ  أىٍصحىاب من الثػّْقىات كىافق
، (( اليسًن  الشيء إالَّ  ذكرت ما غًن علي عىن لىوي  كليس يركيو ما مقدار ُب  بأسا قمةعل ٍبن

                                                                                                                                                                      

 (.1/317آّركحٌن البن حباف ) ((366
 (.4/440الكامل ُب الضعفاء البن عدم ) (367)
 (.1/315الضعفاء كاٞنْتككٌن البن اٛنوزم ) (368)
 (.1/267فاء )اٞنغين ُب الضع (369)
 (.1/163ديواف الضعفاء ) (370)
 (.6/289التاريخ الكبًن ) (371)
 (.2/109آّركحٌن ) (372)
 (.6/349الكامل ُب الضعفاء ) (373)
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 ((اٛناركد  ابن ككذلك"  الضعفاء"  كتاب ُب العقيلي جعفر أبو ذكره))  : 374كقاؿ مغلطام
 ، كىو مقبوؿ .

 عى ٚنىً  ًإٍسحىاؽ قىالىوي  )):  375عدم : قاؿ اإلماـ البخارم ٍبن ٬ناف ] املْضع السادس [     
 نظر، حديثو ُب  سناف، ٍبن برد عىنٍ  اٜنمصي يوسف ٍبن اٚنعيل منو كٚنع ربو عىٍبد يزيد ٍبن
عى  ٬ناف نا قىاؿى  ٘نزة( ٍبن ٪نٍن ثنا حساف) ٍبن ٪نٍن قىاؿى  عى  اٛنرشي منيب أبا ٚنًى  ٍبن سىًعيد ٚنًى

 ((. (قولىوي ) اٞنسيب
 أىل من غًنه كعن الزبيدم عن يركم أحاديث كلليماف )):  376قيلت : قاؿ ابن عدم     
، كقاؿ  ((ضعيف  )):  377قاؿ الدارقطين(( ، بًًو  بأس ال أىنَّوي  كأرجو غرائب بأحاديث ٘نص

، قاؿ أبو  (( (ىيرىيٍػرىة أيب عىن) ًفيوً  قىاؿى  التػٍَّفًليس حىًديث رفع ضىًعيف )):  378اإلماـ أ٘ند
تلفه في 380، قاؿ الذىيب ((شيخ صدكؽ  )):  379حاًب ، كىو ضعيف اٜنىديث ،  ((و : )) ٢ني

 ((.ضعيف قد ضعفو البخارم  ))قاؿ مصنفوا التىحرير : 

                                                           

 (.9/366إكماؿ لذيب الكماؿ ) (374)
 (.8/425التاريخ الكبًن ) (375)
 (.8/530الكامل ُب الضعفاء ) (376)
 (.3/137الضعفاء كاٞنْتككٌن لئلماـ الدارقطين ) (377)
 (.3/218كاٞنْتككٌن البن اٛنوزم )الضعفاء  (378)
( 1143 الْتٗنة العلل،) اٜنديث ضعيف: آخر موضع ُب  كىقىاؿ( ، 32/540لذيب الكماؿ ) (379)

 حىت خطؤه يفحش مل ٫نطئ، ٣نن كاف: كىقىاؿ حباف، كابن ،( 406/  11: لذيب) أ٘ند كضعفو. 
 فهو بو، ١نتجا فيكوف البشر، منو ينفك مل ما على منو اقتصر كال اٛنرح، إَل العدالة حد عن بو خرج
" بأسنا بذلك أر مل معتَب الثقات كافق ّنا اعتَب كإف االخبار، من انفرد ّنا االحتجاج يْتؾ عندم

 قاؿ الضعفاء، ٗنلة ُب كالذىيب كالدارقطين، عدم، كابن العقيلي، كذكره( 144/  3: آّركحٌن)
 ".اٜنديث لٌن: حجر ابن اؿكىقى ( . 230/  4ك 30/  3: السنن) ضعيف: الدارقطين

 (.2/761اٞنغين ُب الضعفاء ) 380



 

011 

 

  وقل ااخبلرى

 

 ي ه رظن..فر رإاعدة ارظنل ف

)) :  381البجلي : قاؿ اإلماـ البخارم ميهاجر بن إبراىيم بن إٚناعيل ] املْضع السابع [      

 أبو عنو ركل عمًن، بن اٞنلك كعبد أبيو، عن: الكوُب البجلي ميهاجر بن إبراىيم بن إٚناعيل
 ((.نىظىر  وحديث ُب نيعيم،
فاحش )) ، قاؿ ابن حباف :  ((ليس بالقوم ، يكتب حديثو  ))قيلت : قاؿ أبو حاًب :      

، قاؿ أبو نعيم  ((ضعيف ، ضعيف أنا ال أكتب حديثو )) اٝنطأ (( ، قاؿ أبو داكد : 
أبوه أقول ُب اٜنديث منو ، كأبوه ال  ))، قاؿ اإلماـ أ٘ند :  ((ليس بالقوم  ))األصبهاين : 

، قاؿ ابن حجر : ((  ضعيف ))، قاؿ ابن اٛناركد : (( ضعيف  ))، قاؿ النسائي :  ((بو  بأس
، قاؿ الساجي : (( ضعيف  ))، قاؿ الذىيب :  ((ضعيف  ))، قاؿ الدارقطين :  ((ضعيف  ))
،  ((حديثو  يصح ال عجائب، عنده نظر حديثو ُب ))، قاؿ اإلماـ البخارم : (( فيو نظر  ))

 (( .ضعيف  ))ٌن : كقاؿ ابن مع
))  : 382نسطاس : قاؿ اإلماـ البخارم بن إبراىيم بن إسحاؽ ] املْضع الثامً [     

 إسحاؽ، بن سعد عن الصلت، بن كثًن موَل: يعقوب أبو نسطاس بن إبراىيم بن إسحاؽ
، عنو ركل مصعب، بن كإٚناعيل  ((.نظر  حديثو ُب أكيس، أيب كابن مىٍرحـو

قاؿ (( ، شيخ ليس بالقوم )) :  384، قاؿ أبو حاًب ((عيف ض )):  383قيلت : قاؿ النسائي
ًهً  ااًلٍحًتجىاج ٩نىيوز الى  ٫نطىء كىافى   )):  385ابن حباف :  386، قاؿ ابن عدم ((انٍػفىرد  ًإذىا ًِنىَبى

ضعيف (( ، قاؿ ))  : 387، قاؿ الدارقطين ((ركاية  كبًن لو ليس ىذا إبراىيم بن كإسحاؽ))
البيخارم

كىو على األرجح  ((ضعفوه  )):  389، كقاؿ اٜنافظ الذىيب ((منكر اٜنديث ))  : 388
تج ِنَبه .   ضعيف اٜنديث ال ٪ني
                                                           

 (.1/15( ، الضعفاء الصغًن )1/24التاريخ الكبًن ) (381)
 (.1/18الضعفاء الصغًن ) (382)
 (.1/18الضعفاء كاٞنْتككٌن للنسائي ) (383)
 (.2/206اٛنرح كالتعديل ) (384)
 (.1/134آّركحٌن ) (385)
 (.1/544الكامل ُب الضعفاء ) (386)
 (.1/99ْتككٌن البن اٛنوزم )الضعفاء كاٞن (387)

 (.4/577تاريخ اإلسبلـ للحافظ الذىيب ) (388)
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 سويد )):  390الدمشقي : قاؿ اإلماـ البخارم العزيز عبد بن سويد ] املْضع التاسع [     
 سعيد بن ك٪نٍن الر٘نن، عبد بن كحصٌن عجبلف، بن ثابت ٚنع: الدمشقي العزيز عبد بن

 ((.٪نتمل  ال نظر، حديثو ُب األنصارم،
قيلت : كقاؿ اإلماـ البيخارم     

:  392، قاؿ النسائي((  أىٍ٘نىد أنكرىا مناكًن، ًعٍنده )):  391
سويد ليس  ))، كقاؿ ابن معٌن :  ((مْتكؾ اٜنديث  )):  393، قاؿ اإلماـ أ٘ند ((ضعيف  ))

 )):  394، قاؿ ابن عدم ((اٜنديث  لٌن ىو نظر، حديثو ُب ))، قاؿ أبو حاًب :  ((بشيء 
 ٍبن سويد حديث ُب إالَّ  كلو حديثي ُب مىًعٌن ٍبن ٪نىٍٍن نظر كقد ىشاـ اٍبن قىاؿى  عيبىيد كأىبيو
، قاؿ ابن  ((كحديثو ليس بشيء ))  ، كقاؿ ابن معٌن مرة : ((ضعيف  سويد كقاؿ العزيز عىبد

 عليو، الثقات يتابعو ال ٣نا حديثو كعامة ذكرت ما غًن صاٜنة أحاديث كلسويد))  عدم :
، كىو ضعيف اٜنىديث ال أكاد أراىم إال أكثركا من تضعيفو . ((  كصفوه كما ضعيف كىىو

 كاهلل أعلم.
 بن ١نمد )):  395إنساف : قاؿ اإلماـ البخارم بن اهلل عبد بن ١نمد ] املْضع العاشز [     
 (( . نظر حديثو ُب: إنساف بن اهلل عبد

كره ابن حباف ُب الثقات ، كقاؿ أبو حاًب : ، كذ  ((ليس بو بأس  ))قلت : قاؿ ابن معٌن : 
 ((. ُب حديثو نظر)) 

قىاؿ اٜنىافظ الذىيب      
ًدٍيًثوً  ُب  فيبلىفه : قػيٍلتي  ًإذىا: قىاؿى  ًإنَّوي  حىىتَّ )) :  396 ، حى  فهو نىظىره

:" بقولو البخارم إليو أشار كما متهم كىو: قلت )):  397، قاؿ اإلماـ األلباين ((كىاهو  متهم

                                                                                                                                                                      

 (.1/26ديواف الضعفاء ) (389)
 (.1/72الضعفاء الصغًن ) (390)
 (.4/148التاريخ الكبًن ) (391)
 (.1/50الضعفاء كاٞنْتككٌن للنسائي ) (392)
 (.4/238اٛنرح كالتعديل ) 393)
 (.4/491الكامل ُب الضعفاء ) ((394
 (.1/122عفاء الصغًن )ضال ((395

 (.1/79سًن اعبلـ النببلء ) (396)
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: اٜننيين ُب قاؿ أنو البخارم عن ركل ٍب )):  398، كقاؿ ُب موضعو آخر ((  " نظر حديثو ُب
 ((معلـو  ىو كما عنده، الضعف شديد أنو عن كناية اإلماـ من كىذا".  نظر حديثو ُب" 

أحكامو قيلت : كىذه كاهلل نظرةي ميتحرو ميدققو فرحم اهلل اإلماـ األلباين ر٘نةن كاسعة كمىن رأل 
كنىظراتو ُب ىذا الفن عرؼ منزلة ىذا اإلماـ العلم ُب ىذا الًعلم كطيوؿ اطبلعو كعيمره الذم 

 أفناهي فيو فجزاه اهلل كل خًن.

ال ييطلق ىذه كالذم تقرر بعد النىظر إيل تىرجم الركاًة كىجدت أف اإلماـ البيخارم      

إال  ((ُب حديثو نظر  ))قاؿ فيهم اإلماـ البخارم :  العبارة بعد االستقراء التاـ للركاة الذين
كىو متيهمه كما قاؿ اإلماـ اٜنافظ الذىيب ، كما ذكرناهي آنفان ًمن ًكتاب اإلماـ البيخارم التاريخ 
كًكتاب الضعفاء ، كتبٌن أف أكثر مىن قاؿ اإلماـ البخارم فيهم عبارتو ميتهموف كضعفاء ، 

زيد من ا
ى
حىىت يزداد األمري بينةن  لركاة ًمن غًن ًكتاب اإلماـ البخارم كسنقوـي باستقراء اٞن

 ككضوحان إف شاء اهلل تعاَل.

  كإليكى البياف : ًمن كتاب لذيب الكىماؿ للحافظ اٞنزم 

 .399ىشاـ ٍبن أمية ٍبن مسلمة ٍبن سىًعيد .1
 اٜنديث، ضعيف بقوم، ليس ))، قاؿ أبو حاًب :  ((ليس بشيء  ))قاؿ ابن معٌن :      
 ))، قاؿ النسائي :  ((منكر اٜنديث ، ُب حديثو نظر  ))، قاؿ البخارم :  ((اٜنديث  منكر
 حديثو، يْتؾ ال ٣نن أنو ، قاؿ ابن عدم : )) كأرجو((  ٫نطئ ))، قاؿ ابن حباف : ((  ضعيف
، ركل لوي الْتمذم  ((و ضعيف يعتَب ب ))متقاربة (( ، قاؿ الدارقطين :  فإهنا ركاياتو ُب  ك٪نتمل

 كابن ماجة . 
 .400السلمي العوجاء أىيب بن سيٍفيىاف .2

                                                                                                                                                                      

 (.3/570سلسلة األحاديث الضعيفة ) (397)
 (.4/141السلسلة الضعيفة ) (398)
 (.11/65لذيب الكماؿ للمزم ) (399)
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 ((.حديثو ليس بالقائم )) ، قاؿ أبو أ٘ند اٜناكم :  ((فيو نظر )) قاؿ البيخارم :      
 .401اٛنعفي مسلم بن عيبىيد بن ميٍسًلم بن سىًعيد بن اللَّو عيبىيد .3
 عنده األىٍعمىش قائد ))أبو داكد :  ، قاؿ ((ُب حديثو نظر ))  قىاؿ اإلماـ البخارم :     

ُب حديثو عن )) ، قاؿ العقيلي :  ((٫نطئ  ))، قاؿ ابن حباف :  ((موضوعة  أحاديث
يكتب حديثو كينظر  ))، كقاؿ العقيلي : ((  ثقة ))، كقاؿ الدارقطين :  ((األعمش كىمه كثًن 

 . (( ضعيف  ))، كقاؿ اٜنافظ ابن حجر :  ((فيو 
 .402القرشي ئدفا بن عيٍثمىاف .4
 ، قاؿ ابن عدم : ((ليس بشيء  ))، قاؿ دحيم :  ((ُب حديثو نظر  ))قاؿ البخارم :      

 (( .قليل اٜنديث كعامة ما يركيو ليس ّنحفوظ )) 
 .403الشيباين سارة، أىيب بن ١نمد بن علي .5
(( شيخ ضعيف اٜنديث  ))، قاؿ أبو حاًب :  ((ُب حديثو نظر  ))قاؿ اإلماـ البخارم :      

، قاؿ أبو  ((ديلم بن غزكاف أحب إيل من علي بن أيب سارة  ))ؿ ُب موضع آخر : ، كقا
غلب على ركايتو اٞنناكًن فاستحق  ))، قاؿ ابن حباف : ((  قد ترؾ الناس حديثو)) داكد : 
 كلها ثابت عن سارة أىيب بن لعلي ذكرلا اله األحاديث كىذه ))، قاؿ ابن عدم :  ((الْتؾ 
 ((.أيضا  مناكًن ثابت عن ذلك غًن كلو ١نفوظة، غًن

 .404قبيصة بن حريث .6
 ))، جهلو ابن قطاف الفاسي ، قاؿ البيهقي :  ((ُب حديثو نظر )) قاؿ اإلماـ البخارم :      

، (( ال يصح حديثو ))  ، قاؿ النسائي :(( ال يعرؼ كنقل عن أ٘ند أنو قاؿ : شيخ ال يعرؼ 
، قاؿ الشيخ بشار عواد كشعيب ((  صدكؽ ))، قاؿ ابن حجر :  ((ثقة )) قاؿ اٛنيلي : 
 . (( ضعيف ))  األرنؤكط :

                                                                                                                                                                      

 (,11/167اٞنصدر السابق ) (400)
 (.19/49اٞنصدر السابق ) (401)
 (.19/475لذيب الكماؿ ) (402)
 (.20/446اٞنصدر السابق ) (403)
 (.23/476اٞنصدر السابق ) (404)
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 .405عبلثة بن اللَّو عىبد بن ١نيىمَّد .7
يكتب  ))، قاؿ أبو حاًب :  ((صاحل  ))، قاؿ أبو زرعة : ((  ثقة ))قاؿ ابن معٌن :      

ة إف كاف ثق  ))، قاؿ ابن سعد : (( ُب حديثو نظر  ))، كقاؿ البخارم :  ((حديثو كال ٪نتج بو 
، قاؿ الدارقطين :  ((حسن اٜنديث كأرجوا أف ال بأس بو  ))شاء اهلل (( ، قاؿ ابن عدم : 

 . ((مْتكؾ  ))
ُب الركاة ُب حديثو نظر كىي غىالبةه فهذه كىما ترل سيباعية ُب قىوؿ اإلماـ البخارم      

بلثة كىو حسن اٜنىديث إف شاء اهلل إال ُب بن ع على ضعفاءو ًعند غًن اإلماـ البخارم 

 فأنت ترل أنوي ال يقوٟنا غالبان إال ُب الضعفاء . 

بل قاؿ اٜنىافظ ابن حجر     
: " الوضوء على التسمية ُب اٞنرم ثفاؿ أيب حديث ُب )):  406

 (( .يضعفو  فيمن عادتو كىذه نظر، حديثو ُب: البخارم قاؿ
مد بن ٘نيد ال      يد  ((ُب حديثو نظر  ))رازم : كقد قاؿ اإلماـ البيخارم ُب ١ني مد بن ٘ني ك١ني

الرازم قد جرحوي أبو زيرعة كأبو حاًب َنرحو كجرح أىل البلد مقدـه على التعديل ، كالذم 
يريد ُب لفظًو ىذا اٛنرح على الغىالب كقلما  –ر٘نو اهلل  –يتضحي ٣نا سبق أف اإلماـ البخارم 

ُب تىوجيو ميراد  اب مع اٜنافظ الذىيب يقوٟنا فيمن ىيو صدكؽي اللهجًة ، بل إف الصو 

إال ُب  ((فيو نظر  ))كما كاف لوي الصواب ُب تىوجيو :   ((ُب حديثو نظر  ))اإلماـ البخارم : 
مواطن قليلةو كيريد ّٔا ما أشرنا إليو ُب األبواب السابقة ، كاللفظاف ميتقارباف ُب اٞندلوؿ على 

ظر " فالضمًن يعود على الراكم غالبان إال ُب حىاالتو قليلةو يتبٌن جىرح الركاة ، كأما " فيو ن

 عبارتو الشهًنة ُب جرح الركاة. أمرىا باالستقراء للركاة الذين قاؿ فيهم البخارم 

                                                           

 (.25/526سابق ) مصدر (405)
 (.1/74التلخيص اٜنبًن ) (406)
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قاؿ اٜنىافظ     
 ثػىري أىكٍ  ىيمٍ  لىًكنٍ  كىالتَّعًديًل، اٛنىرحً  أىئًمَّةً  ُب  الًعٍصمىةى  نىدًَّعي الى  ٥نن )):  407

 عىلىى اتػَّفىقيوا كىًإذىا التَّحىاميًل، عىنً  كىأىبٍػعىديىيمٍ  ًإنصىافان، كىأىشىدُّىيم خىطىأن، كىأىٍندىريىيمٍ  صىوىابان، النَّاسً 
، أىكٍ  تىعًديلو  ، عىلىٍيوً  كىاعضيضٍ  ًبًو، فػىتىمىسَّكٍ  جىرٍحو ـى، تػىتىجىاكىٍزهي، كىالى  بًنىاًجذىٍيكى  شىذَّ  كىمىنٍ  فػىتػىٍندى
، اٜنيفَّاظي  لىٍوالى  فػىوىاهللً  بىارًيػىهىا، القىوسى  كىأىعطً  العىنىاءى، عىٍنكى  فىخىلّْ  بًًو، ًعبػٍرىةى  فىبلى  م،ًمنػٍهي  اًبري  األىكى

ىنىابًًر، عىلىى الزَّنىاًدقىةي  ٝنىىطىبىتً 
، ًبسىيفً  ىيوى  فىًإ٧نَّىا الًبدىًع، أىٍىلً  ًمنٍ  خىاًطبه  خىطىبى  كىلىًئنٍ  اٞن  اإًلٍسبلىـً

 فػىنػىعيٍوذي  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى الرَّسيٍوؿي  ًبوً  جىاءى  مىا ميتىابػىعىةً  كىبًًإظهىارً  السُّنًَّة، كىًَنىاهً  الشَّرًيعىًة، افً كىبًًلسى 
 أىػ. ((اٝنذالف  ًمنٍ  بًاهللً 
قيلت : هلل دىرىا ًمن كىلماتو عىظيماتو بىيناتو مرضيات ، ر٘نكى اهلل فأنتى كما كصفك      

سبكى كذلك فقد اٜنىافظ ا بن حجر ًمن اىل االستقراء التىاـ كأنتى ًمن اىل اٛنىرح كالتىعديل ك٥نى
جىرحت كعدلتى كصنفتى ُب اٛنرح كالتعديل كاستقرئت أقواؿ األئمةى كخلصت بأحكاـو ُب  
غين ُب الضعفاء فرضي اهلل عنك كعن أئمة 

ي
كيتبو نفيسة كالسًن كاٞنيزاف كالتاريخ العىظيم كاٞن

 تعديل ٗنيعان كجزاكم عنا كل خًن.اٛنرح كال
يحدث مىاىر الفىحل :      

 عىٍنوي  قىاؿى  ثفاؿ أبا ألف ضعيف؛ كاٜنديث ))قىاؿ شىيخنا اٞن
 ُب حجر ابن قىاؿى  كىمىا لراكو  تضعيفو ًعٍندى  البيخىارًمٌ  عادة كىذه نظر، حديثو ُب: البخارم
. مقبوؿ: عىٍنوي  حجر ابن كىقىاؿى  ،157/ 8 ثقاتو ُب حباف ابن كذكره. 74/ 1 التلخيص
، كُب  (( 4/ 1 الراية كنصب ،103 ك 102/ 1 التحقيق تنقيح: كانظر(. 856) التقريب

ال ييطلق عبارة ُب حديثو نظر إال فيمن عىرفنا ضىعفوي  اٝنيبلصة نىقوؿ أف اإلماـ البيخارم 

يحدثٌن كذلك بالنىظر مىع أقواؿ غًن 
حدثٌن كأنوي ميتكلمه فيو عند اٞن

ي
رضي اهلل  –ه ًمن األئمًة اٞن

 كىذا الذم يْتجح بعد االستقراء. –عنهم 

مىعػركفٌن بالضػعف  (( ُب حديثو نظػر ))فالركاةي الذين تىكلم فيهم اإلماـ البيخارم بعبارتو :      
ؾ ًعندى األئمة غًنه ٣نا يتضح أف مىدلوالىا ُب جىرح الركاة جىرحان شديدان كىذا عىػٌن مػا نقلػو  كالْتى

ُب السػػًن كىػػو الصػػواب ألنػػك مػػا ْنػػد راكو كصػػفوي اٜنػػافظ أمػػًن اٞنػػؤمنٌن  ٜنػػافظ الػػذىيب ا
                                                           

 (.9/129سًن أعبلـ النببلء ) ((407
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رضػي اهلل  –اإلماـ البخارم بأف ُب حديثو نظر إال ك ىيو ٠نركح عند غًنًه ًمن األئمًة األعػبلـ 
نػد غػػًنه مػػن كىػػذا مػػا يػرجح كفػػةى أنػػوي ال يقوٟنػا إال فػػيمن ىػػو مػتيهم عنػػدهي ر٘نػػو اهلل كع –عػنهم 

األئمػػػػة كىػػػػو الصػػػػواب إف شػػػػاء اهلل تىبػػػػارؾ كتعػػػػاَل فيمػػػػا اسػػػػتقرئتي ًمػػػػن الػػػػركاة ُب كيتػػػػب اٛنػػػػرح 
 كالتعديل.

 
 الثاىٕاملبث  

 
 

مد العىريب :       أنوي كجد اإلماـ البيخارم ال ييطلق ىذه العبارة إال  ))قىاؿ الشيخ خىليل بن ١ني
، كالًعبارةى مىدلوٟنا على أهنا ليست  ((ٜنديث الكثًن كلوي ما يستنكر عليو على مىن لوي ًمن ا

 جىرحان يطرحي ًمن حىديث الراكم كأف لوي ما يستنكر عليو . كاهلل أعلم.
 

ر     

 

ُلاصه

 

خ
ل

رر: ا
ٍُْ مقسز. ((فُٔ ىظس ))ُٓطمق اإلماو الُبخازٖ  .1 ِٗ ّٓسٓد بَا اجَلسح كنا   عمٙ السّا
ُٓطمق اإلماو الُبخازٖ  .2  ّٓسٓد بَا إسيادًا بعٔيُ .  ((فُٔ ىظس ))قد 
 ّٓسٓد بَا مساعًا لمسّاٗ. ((فُٔ ىظس  ))قد ٓطمق اإلماو البخازٖ  .3
 ّٓسٓد بَا اجلسح اخلفٔف.  ((فُٔ ىظس ))قد ٓطمق اإلماو البخازٖ  .4
َٓكً الَضنري  ((فُٔ ىظس))االعتبازات القمٔم٘ اليت ّزد فَٔا قْل اإلماو البخازٖ :  .5 ّمل 

ً٘ بغريٍا ّتستثيٙ ميَا لقمتَا .فَٔا عائدًا َعمٙ  ً٘ ُمقازى  الساّٖ فإىَا قمٔم
ُٓطمق العتباز ضعف  .6 ُٓطمق اإلماو الُبخازٖ يف إسيادِ ىظس ُّٓسٓد اإلسياد إلٕ الساّٖ ّقد 

 الساّٖ ّالسيد كنا مضٙ .
ٍُْ متَه عيدُِ كنا قال احلافظ الرٍيب  ((يف حدٓثُ ىظس))ُٓطمق اإلماو البخازٖ  .7 عمٙ َمً 

 الدزاس٘ التطبقٔ٘ عمٙ السّاٗ .ّتبني ب
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  وقل ااخبلرى

 

 ي ه رظن..فر رإاعدة ارظنل ف

عمٙ امُلكثس ممً ّق: يف زّآتُ امُليكس ّال  ((يف بعض حدٓثُ ىظس))ُٓطمق اإلماو البخازٖ  .8
ُُ ، أٖ أٌ الضنري ال ٓعْد إلُٔ.  ٓسٓد بُ الساّٖ ذات

 
ً٘  – رفغ اهلل له –ّْٓيفٕ الباحث       بنٌ ُتدرس ألفاظ اإلماو البخارٖ ُكلَا دراس

م اهلل –زّاٗ ّدراس٘ أحْاهله ّمقارى٘ قْلُ بغريِ مً األٜن٘ ت بٔقٔ٘ باستقزاٛ ال

ه
م
ج

،  – ر
َّمً كاٌ لدُٓ اىتقاٌد ّأٖ استدرانٍي أّ  الفيا يف ما ّيفليا إلُٔ مً ىتٔح٘ أّ رأٚ ما 
كتبتُ  اطًٝا فلٔيصحين ّلْٔجَين باألسلْب العلنٕ الزيفني ّاألدب الزسًٓ ّأٌ ال 

َّ ّما َّ ّأٌ ال ٓسٕٛ إل  لصت إلٕ ٍذا األمز إال بعد اجُلَد ّال أدعٕ ليفسٕ  ٓتحاّس عل
أىٕ بلغُت قنه الصْاب ّأتُٔت بقاعدٍٗ ُم لق٘ فكالمٕ ّكالُو غريٖ معزض لالىتقاد ، 

 فاالىتقاُد البياٛ ّاملبين علٙ اليصٔح٘  رٌي ّأطٔأُل ليفم العباد . 
 ّيفلٕ اللَه ّسله علٙ احلبٔأل ُمحند ّعلٙ آلُ ّيفحبُ ّسله.

 
 
 

 
 
 
 

 


