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التعريف بمجلة بحوث الشريعة
◂جهة اإلصدار:
تص ــدر املجل ــة ع ــن كلي ــة العل ــوم الش ــرعية ،وتخض ــع لألنظم ــة املعم ــول به ــا ف ــي الس ــلطنة ،وباألخ ــص قان ــون
املطبوع ــات والنش ــر الص ــادر باملرس ــوم السلطان ــي ( )84/49وتعديالت ــه والئحت ــه التنفيذي ــة ،وكذل ــك قان ــون حق ــوق
املؤل ــف والحق ــوق املج ــاورة الص ــادر باملرس ــوم السلطان ــي (.)2008/65

◂أهداف املجلة:
نشر البحوث العلمية املحكمة في مجاالت العلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية.
إبـراز جهود الباحثيـن من خالل نشر إنتاجهم العلمـي وإتاحته للمختصيـن.
تشـجيع الباحثيـن في تخصصات العلوم الشرعية واإلسالمية على إجراء البحوث ونشرها.
اإلسهام في تطويـر حركة البحث العلمـي في تخصصات الشريعة والدراسات اإلسالمية.
اإلسهام في نشر املعرفة في مجاالت علوم الشريعة اإلسالمية وال سيما املتعلقة بعمان.

◂مجاالت النشر:
تنش ــر املجل ــة البح ــوث والدراس ــات ف ــي مج ــاالت العل ــوم الش ــرعية والدراس ــات اإلس ــالمية وم ــا يتعل ــق بها ،وتش ــمل:
الش ــريعة والقان ــون  -الدراس ــات اإلس ــالمية  -االقتص ــاد اإلسالم ــي  -الثقاف ــة اإلس ــالمية.

◂هيئة التحريـر:
▪ رئيس هيئة التحريـر
د .راشد بن علي الحارثي

عميد كلية العلوم الشرعية

▪ مديـرالتحريـر
د .فتحي بن نصر بوعجيلة

قسم أصول الديـن

▪ األعضاء
د .إبـراهيم بن راشد الغماري

قسم الفقه وأصوله

د .مهدي بن لوناس دهيم

قسم أصول الديـن

د .أحمد بن سعيد الرمحي

قسم الفقه وأصوله

د .محمد البشيـر الحاج سالم

قسم الفقه وأصوله

د .طالب بن علي السعدي

قسم الفقه وأصوله

د .سعاد بنت سعيد الدغيشية

قسم املتطلبات العامة
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▪ منسق التحريـر
الفاضل /أحمد بن إسـحاق البوسعيدي
▪ الهيئة االستشارية
أ .د .سليمان بن علي بن عامر الشعيلي
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جامعة السلطان قابوس  -سلطنة عمان.

أ .د .داود بو رقيبة

جامعة عمار ثليجي باألغواط  -الجزائر.

أ.د عمر محمد عبد املنعم الفرماوي

جامعة األزهر  -مصر.

أ.د إبـراهيم نوريـن إبـراهيم محمد

مركز أبحاث الرعاية والتحصيـن الفكري
مجمع الفقه اإلسالمـي  -السودان.

أ .د .مصطفى باجو

جامعة غرداية  -الجزائر.

أ .د .أرطغرل بويـنوكالن

جامعة مرمرة  -تـركيا

أ .د .عبد الحميد عشاق

دار الحديث الحسنـية  -املغرب.

أ .د .كمال توفيق حطاب

جامعة الكويت  -الكويت.
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قواعد النشر
مجل ــة بح ــوث الش ــريعة ،مجل ــة علمي ــة محكم ــة متخصص ــة ،تص ــدر ع ــن كلي ــة العل ــوم الش ــرعية بس ــلطنة عمان،
تعن ــى بنش ــر الدراس ــات والبح ــوث العلمي ــة األصيلة ،الت ــي تتواف ــر فيه ــا مقوم ــات البح ــث العلم ــي م ــن حي ــث أصال ــة
الفك ــر ،ووض ــوح املنهجي ــة ،ودق ــة التوثي ــق ،ف ــي مج ــاالت العل ــوم الش ــرعية والدراس ــات اإلس ــالمية .ويخض ــع النش ــر في
املجل ــة للش ــروط والضواب ــط اآلت ــية:

◂شروط النشر:

ً
منشورا ،أو مقدما للنشر إلى أي جهة أخرى ،ويقدم الباحث تعهدا بذلك.
) أال يكون البحث
ّ
جزءا من كتاب ،أو ْ
أال يكون البحث ً
بحث منشور ،أو رسالة علمية مجازة.
)2
ّ
ّ
ّ
املنهجي ــة ،وس ــالمة اللغ ــة ،م ــع است ــيفاء جمي ــع أركان
العلمي ــة ،والدق ــة
) أن تتواف ــر ف ــي البح ــث املق ـ ّـدم األمان ــة
ْ
البح ــث العلم ـ ّـيّ ،
ومكونات ــه ،وف ــق القواع ــد البحثي ــة املعتم ــدة .ويتحم ــل الباح ــث وح ــده املس ــؤولية القانون ــية
التام ــة ف ــي حال ــة نش ــر البح ــث وب ــه إخ ــالل باألمان ــة العلمي ــة.
ّ
 )4أال يـزيد عدد الباحثيـن على ثالثة.
ً
مكتوبا باللغة العربية.
 )5أن يكون البحث
 )6أن يكون البحث في املجاالت التـي تختص بها املجلة.
) أال يـزيد عدد الكلمات على ( )8000كلمة بما في ذلك الجداول واألشكال واملراجع.

◂ضوابط تسليم البحث:
) إرسال البحث إلكتـرونـيا إلى املجلة عبـر البـريد اإللكتـرونـي.majallah@css.edu.om :
 )2طباع ــة البح ــث بخ ــط تـ ـراديشنال أرابي ــك  Traditional Arabicبحج ــم ( ) 6للمت ــن و( ) 2للهوام ــش ،بصيغ ــة
وورد ،م ــع ت ــرك مس ــافة ونص ــف بي ــن الس ــطور .وتطب ــع الكلم ــات املكتوب ــة بالح ــرف الالتـين ــي بخ ــط تايم ــز ن ــيو
روم ــان  Times New Romanبحج ــم ( ) 2للمت ــن و( ) 0للهوام ــش ،م ــع ت ــرك مسافة  2.5س ــم عل ــى جوان ــب
الصفح ــة األربع ــة.
) كتاب ــة البيان ــات اآلت ــية باللغت ــين العربي ــة واإلنجلي ــزية ف ــي صفح ــة مس ــتقلة :عن ــوان البح ــث ،واس ــم الباح ــث،
وعنوان ــه ،والب ــريد اإللكتـرون ــي ،رق ــم الهات ــف.
ّ
 )4تضمي ــن البح ــث ملخصي ــن باللغت ــين العربي ــة واإلنجلي ــزية ،ف ــي ح ــدود مائت ــي ( )200كلم ــة ،ويذي ــالن بالكلمات
املفتاحي ــة للبح ــث ،عل ــى أال تتج ــاوز خم ــس كلم ــات.
 )5احت ــواء مقدم ــة البح ــث عل ــى العناص ــر األساس ــية :موض ــوع البح ــث وأهميت ــه وأس ــباب اخت ــياره ،ومش ــكلته،
وح ــدوده ،وأهداف ــه ،والدراس ــات الس ــابقة في ــه ،وخطت ــه ،واملنه ــج املتب ــع في ــه.
 )6اشتمال خاتمة البحث على أهم النتائج والتوصيات.
) مراعاة قواعد التوثيق واألمانة العلمية في الهوامش وقائمة املصادر واملراجع.
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 )8مراعاة عدم ذكر اسم الباحث /أسماء الباحثيـن أو ما يشيـر إليه /إليهم في متن البحث.

◂قواعد التوثيق:

) ُيذكر التوثيق في الهوامش بأرقام مستقلة في أسفل كل صفحة على حدة.
 )2يـ ـراعى ف ــي أس ــلوب التوثي ــق ف ــي الهوام ــش ع ــدم كتاب ــة املعلوم ــات ّ
مفصل ــة إال ف ــي قائم ــة املص ــادر واملراج ــع؛ وفق
األمثلة اآلت ــية:

عند عزو اآليات القرآنـية :سورة البقرة.50:
عن ــد تخري ــج األحادي ــث النبوي ــة :رواه الربيع ب ــن حبي ــب ف ــي كت ــاب الص ــالة ووجوبه ــا ،ب ــاب :ف ــي أوق ــات الص ــالة،
ب ــرقم  ، 8م ــن طري ــق أنس ب ــن مال ــك ،ص. 6
عند ذكر ْ
املصدر أو ْ
املرجع :السالمي ،مشارق أنوار العقول ،ص.2 0
عند ذكر املرجع األجنبي:
.Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, p. 64
املخطوط :الرقي�شي ،مصباح الظالم ،مخطوط ،ص.8
الرس ــالة العلمي ــة :املعول ــي ،الدالل ــة اللغوي ــة وأث ــرها ف ــي توجي ــه الحكم الش ــرعي عن ــد أجوبة املحق ــق الخليلي،
رسالة ماجستـي ــر ،ص.60
املق ــال ف ــي مجل ــة محكمة :الش ــعيلي ،الس ــياق وأث ــره في الحكم على أس ــباب التن ــزيل :دراس ــة نظري ــة وتطبيقية
مجلة الش ــريعة والدراس ــات اإلس ــالمية ،ص .240
الش ــبكة العنكبوت ــية :بنعم ــر ،ال ــدرس اللغ ــوي عن ــد األصوليي ــن ،مرك ــز نم ــاء للبح ــوث والدراس ــات ،موق ــع
إلكتـرون ــي.

ُ
) تذكر التفاصيل في قائمة املصادر واملراجع وفق األمثلة اآلتـية:
الكتب العربية:

ُ
 الكت ــاب ال ــذي خ ـ ّـرج من ــه الحدي ــث :الفراهي ــدي؛ الربي ــع ب ــن حبي ــب ،الجام ــع الصحيح مس ــند اإلم ــام الربيعبي ــن حبي ــب ،مس ــقط :مكتب ــة االس ــتقامة ،ط  995،م.

 الكت ــاب املحق ــق :الس ــالمي ،عبد هللا ب ــن حمي ــد ،مش ــارق أن ــوار العق ــول ،تحقي ــق :عبد الرحم ــن عمي ــرة،ط  ،بي ــروت :دار الجي ــل ،ط  409 ،ه 989/م.
 الكت ــاب املت ــرجم :دي بوجران ــد ،روب ــرت ،الن ــص والخط ــاب واإلجراء ،ت ــرجمة :تمام حس ــان ،القاهرة :عالمالكت ــب ،ط  998 ،م.
 كت ــاب ملؤلفي ــن معاصري ــن :أب ــو غزال ــة ،إله ــام ،وحم ــد؛ عل ــي خلي ــل ،مدخ ــل إل ــى عل ــم لغ ــة الن ــص :تطبيقاتلنظري ــة روب ــرت ديبوجران ــد وولفجان ــج دريس ــلر ،القاه ــرة :الهيئ ــة املصري ــة العام ــة للكت ــاب ،ط  999 ،2م.
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 .2005 .Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, Oxford University Pressاملخطوطات:
 الرقي�ش ــي ،خل ــف ب ــن أحم ــد ،مصب ــاح الظ ــالم ،دار الوثائق واملخطوطات ،وزارة التـ ـراث والثقافة ،س ــلطنةعم ــان ،رقم .52 90
الرسائل الجامعية:
 املعول ــي ،س ــيف ب ــن س ــليمان ب ــن ناص ــر ،الدالل ــة اللغوي ــة وأث ــرها ف ــي توجي ــه الحك ــم الش ــرعي عن ــد أجوب ــةاملحق ــق الخليل ــي ،رس ــالة ماجستـي ــر ،جامع ــة ن ــزوى 4 ،ه20 6 /م.
املجالت والدوريات:
 الش ــعيلي ،س ــليمان ب ــن عل ــي ب ــن عام ــر ،الس ــياق وأث ــره ف ــي الحك ــم عل ــى أس ــباب التن ــزيل :دراس ــة نظري ــةوتطبيقي ــة ،مجل ــة الش ــريعة والدراس ــات اإلس ــالمية20 2 ,م.29 -2 9 ،)90( 2 ،
الشبكة العنكبوتـية:
 بنعم ــر ،محم ــد ،ال ــدرس اللغ ــوي عن ــد األصوليي ــن ،مرك ــز نم ــاء للبح ــوث والدراس ــات ،موق ــع إلكتـرون ــي: www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=35شوهد في :فبـرايـر2020 ،28 ،م.

ُ
 )4تضاف بعض الرموز في حال عدم توفر بعض البيانات كاآلت ــي :بدون مكان النش ــر :د.م ،بدون اس ــم الناش ــر:
د.ن ،بدون رقم الطبعة :د.ط ،بدون تاريخ النش ــر :د.ت.

◂إجراءات التحكيم والنشر:

) تقوم هيئة التحريـر باملجلة بفحص البحث فحصا ّأوليا لتقرر أهليته للتحكيم أو رفضه.
ُ )2يحال البحث املقبول للتحكيم إلى مختصي ــن اثن ــينْ ،
لتحكيمه ًّ
علميا ،وفي حال اختالفهماُ ،يعرض على هيئة
التحري ــر؛ لتقرر الحاجة إلى إحالته إلى محكم ثالث ،أو االعتذار عن عدم نش ــره.

) ف ــي ح ــال قب ــول البح ــث للنش ــر في املجل ــة مع التعديل يقوم الباح ــث بإجراء التعديالت املطلوب ــة ،ويعد البحث
مرفوض ــا إذا ل ــم يج ــر الباحث التعديالت املطلوبة في املدة الت ــي تحددها هيئة التحري ــر.
 )4للمجلة ّ
أي جزء من ْ
البحث ،أو ْ
الحق في طلب حذف ّ
تعديله بما يتفق مع رؤية املجلة ،وأهدافها.
 )5ف ــي ح ــال قب ــول البح ــث من غي ــر تعديل ،أو قام الباح ــث بالتعديالت املطلوبة ،فإنه ي ــرسل له خطاب بالقبول
النهائ ــي متضمن ــا وعدا بالنش ــر ،مع بيان العدد الذي سي ــنشر فيه.
 )6في حال عدم قبول البحث للنشر ،يتلقى الباحث إخطارا باالعتذار عن عدم النشر في املجلة.

◂ملحوظات عامة:
) اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعبـر عن وجهة نظر الباحثيـن فقط ،وال تعبـر بالضرورة عن رأي املجلة.
 )2ف ــي ح ــال قب ــول البح ــث للنش ــر ت ــؤول جمي ــع حق ــوق النش ــر للمجل ــة ،وال يج ــوز نش ــره ف ــي أي منف ــذ نش ــر آخ ــر
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ً
ً
ورقي ــا أو إلكتـرون ــيا ،دون إذن كتاب ــي م ــن رئي ــس هيئ ــة تحري ــر املجل ــة.
) للمجل ــة ح ــق إع ــادة نش ــر البح ــوث الت ــي س ــبق لها نش ــرها ورقي ــا أو إلكتـرون ــيا ،دون حاج ــة إلذن الباح ــث ،ولها
ح ــق من ــح اإلذن ب ــإدراج بحوثه ــا ف ــي قواع ــد البيان ــات املختلف ــة ،س ــواء أكان ذل ــك بمقاب ــل أم ب ــدون مقابل.
 )4يخضع تـرتـيب البحوث وأولوية نشرها العتبارات فنـية تحددها هيئة التحريـر.
 )5يع ــد قي ــام الباح ــث بنش ــر البح ــث ،ورقي ــا أو إلكتـرون ــيا ،قب ــل تلق ــي ق ـرار املجل ــة بش ــأن نش ــره ،أو بع ــد نش ــره في
املجل ــة ،س ــلوكا غي ــر مقب ــول ،ويح ــق للمجل ــة اتخ ــاذ ما تـ ـراه مناس ــبا حي ــال الباحث.
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داللة اللفظ المركب َ
«ص ُدوق يَه ُم»
عند الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ِ
دراسة تطبيقيَّة
د /عبدالعظيم خليل الدخري  -جامعة كردفان  -جمهورية السودان

الملخص:
ْ
لبيـــان الدَّ اللـــةِ االصطالحيَّة
هدفـــت هذه الدراســـة
ِ
«صـــدُ وق يَهِ ُ
للفـــظ المركـــب َ
ـــم» عنـــد الحافظ ابن
تمثلت مُ ْ
ُ
ْ
ـــكلة
ش
حجر في كتابه «تقريب التهذيب».
الدّ راســـة فـــي ،عُ ســـر فهـــم مقصـــود الحافـــظ ابن
ْ
تبايــــنت
حجـــر مـــن قوله« :صـــدوق يهـــم»؛ وبالتالي
ُ
ْ
َ
مـــن وُ
صف بلفظ «صـــدوق يهم» في
حديث
درجـــة
ِ
كتاب «تقريـــب التهذيب».
َّ
اتبـــع الباحـــث المنهـــج االســـتقرائي ،والتحليلـــي
َّ
وتوصلـــت
الوصفـــي؛ لتحقيـــق أهـــداف الدّ راســـة.
ُ
راســـة إلـــىَّ ،
الدّ
أن عدد الـــرواة الذيــــن وصفهم ابن
حجـــر بلفظ «صدوق يهم» فـــي «تقريب التهذيب»
بلغ عددهم أربعة وثمانــــين راوي ًاَّ .
وأن داللة اللفظ
المركـــب «صدوق يهم» ،تشيــــر إلى مقاربةٍ لوصف
َّ
الـــراوي ،بلفظيــــن
يتضمنـــان معانــــي مجموعـــةِ
ســـرَدها ُّ
ٍ
الن َّقاد لبيـــان حال الراوي
أوصـــاف،
وحاالت َ
ٍ
ور وايته.
وقـــد ســـلك الحافظ ابـــن حجر هـــذا المســـلك في
كتابـــه «تقريـــب التهذيـــب» في عبـــارات غيــــر هذه،
فلخـــص أقوال ُّ
َّ
النقاد بعد سبــــره ألحاديـــث الرواة
قبول
تحمل ركنــــي
فـــي عبـــارة واضحـــةٍ وصريحـــةٍ ،
ُ
َ
الحديـــث؛ ليتــــرك بعـــد ذلك المجـــال للباحثيــــن في
النظـــر فـــي أحاديثهم من حيـــث المتابعـــة والتفرد؛
ومـــن َّ
ثـــم معرفـــة ضبْ طهم مـــن عدمه.
وتوصلـــت الدراســـة إلـــى ّ
َّ
أن اللفـــظ «يهم» يعنــــي
َّ
أن الـــراوي وقـــع -غيــــ َر متعمدٍ -في أخطاءٍ يسيــــرةٍ
األحاديـــث بجانب مـــا روى من
قليل مـــن
فـــي عـــد ٍد
ِ
ٍ
أحاديث كثيــــرةٍ مســـتقيمةٍ وثابتة .وغالبـــ ًا ما تكون
ُ
الغفلـــة اليسيــــرة
أســـباب وقوعـــه فـــي الخطـــأ
َّ
والش ُ
ـــك (االضطـــراب) ســـيما إذا روى الراوي من
حفظـــه وكان صاحـــب كتـــاب.
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الكلمـــات المفتاحيَّـــة :داللـــة ،االصطالحيَّـــة،
َصـــدُ وق ،ابـــن حجـــر ،يَهِ ُ
ـــم.


Abstract:
This study aimed to clarify the idiomatic
connotation of the compound word
»Saduq Yahm« according to Al-Hafiz Ibni
Hajar in his book »Taqreeb Al-Tahdheeb«.
The problem of the study was represented
in the difficulty of understanding the
intent of Al-Hafiz Ibni Hajar from his saying:
»Saduq Yahm«. The study followed the
inductive and descriptive method. Finally
the study found out that, the meaning of
the compound word »Saduq Yahm« refers
to an approach to describing the narrator,
with two words that include the meanings
of a group of descriptions, and cases. Also
«the study found that the word »Yahm
means that the narrator unintentionally
made minor mistakes in a few hadiths
besides what he narrated.
Keywords: Idiomatic, connotation, Saduq,
Ibni Hajar, Yahm.

داللة لفظ «صدوق يهم»

عبدالعظيم الدخري

مقدمة
والصالة َّ
الحمد هلل ر ّب العاملي ــنَّ ،
والس ــالم على
أش ــرف املرسلي ــن ،س ـ ّـيدنا ّ
ونبين ــا َّ
محم ــد علي ــه أفض ــل
َّ
الص ــالة وأت ـ ّـم التس ــليم وعل ــى آل ــه وصحب ــه أجمعي ــن،
وبعد،
ّ
َّ
النبوي ــة؛ ب ــذل
فإن ــه ف ــي إط ــار خدم ــة الس ـ َّـنة
العلم ــاء ّ
املحدث ــون الغال ــي والنفيسَّ ،
وكرس ــوا جهودهم
وأوقاته ــم م ــن أج ــل ال ـ ّ
ـذب عنه ــا ،حت ــى ص ــارت َّ
نقي ــة م ــن
َّ
الدخي ــل ،كالث ــوب األبي ــضُ ،يعظ ــم في النظر صغي ـ ٌـر َما
ّ
يدن ُس ــه ،فأسس ــوا لها علوم الحديث بقواعد وأصول،
وكان ِم ـ ْـن َّأول ه ــذه العل ــوم وأب ــرزها عل ــم الج ــرح
والتعدي ــل ال ــذي عن ــى بال ــرواة وتتب ــع أحواله ــم ،بطريق ــة
َّ
فري ــدة ف ــي نوعه ــا ،ومتمي ــزة بمنهجه ــا ،قلم ــا نج ــد له ــا
مثي ــال ف ــي حف ــظ التـ ـراث.
مشكلة ّ
الدراسة:
تتمث ــل مش ــكلة ّ
الدراس ــة ف ــي ُعس ــر فه ــم مقصود
الحاف ــظ اب ــن حج ــر م ــن قوله« :ص ــدوق يه ــم» ،ونحوها
م ــن األلف ــاظ املركب ــة الت ــي أورده ــا ف ــي كتاب ــه «تقري ــب
التهذي ــب»؛ وبالتال ــي تباي ــن درج ــة حديث من وصف من
الرواة بلفظ َ
«صدوق َي ِه ُم» عند كثي ـ ٍـر من الباحثي ــن في
عل ــوم الحديث ّ
والس ــنة.
أهمية ّ
َّ
الدراسة:
أهمي ــة ه ــذه ّ
ْتنب ـ ُـع َّ
الدراس ــة ف ــي محاولته ــا معالجة
لبس يعت ــري مفهوم لفظ من ألفاظ الجرح والتعديل،
ُ ٍ
أطل ــق على كثي ـ ٍـر م ــن رواة الحديث.
أهداف ّ
الدراسة:
ته ــدف ه ــذه ّ
َّ
منهجي ــة الحاف ــظ
الدراس ــة لبي ــان
اب ــن حج ــر ف ــي اس ــتخدامه لأللف ــاظ املركب ــة ،ومعرف ــة
االصطالحي ــة من خالل اللفظ املركب َ
َّ
«صدوق
داللته ــا
َي ِه ــم» ،ال ــوارد ف ــي كتاب ــه «تقري ــب التهذي ــب».
منهج ّ
الدراسة:
َّاتخ ــذ الباح ــث املنه ــج االس ــتقرائي ،والتحليل ــي

الوصف ــي لتحقي ــق أه ــداف ّ
الدراس ــة.
خطة ّ
الدراسة:
ّ
ـتة مح ــاور عل ــى النح ــو
تأت ــي ه ــذه الدراس ــة ف ــي س ـ ِ
التالي:
مقدمة.
تـرجمة مختصرة عن الحافظ ابن حجر.
نبذة مختصرة عن «تقريب التهذيب».
ُ
املعن ــى اللغ ــوي واالصطالح ــي للف ــظ املرك ــب
«ص ــدوق يه ــم».
مفهوم األلفاظ املركبة.
ً
ً
معنى صدوق لغة واصطالحا.

معنى يهم في اللغة وفي استخدام ُّ
الن َّقاد.

ال ــرواة الذي ــن أطل ــق عليه ــم الحاف ــظ اب ــن حج ــر
«ص ــدوق يه ــم».
دراس ــة تطبيقي ــة عل ــى بع ــض م ــن ال ــرواة الذي ــن
وصف ــوا بلف ــظ «ص ــدوق يه ــم».
َّ
تطبيقية على تـرجمة حميد بن زياد:
دراسة
من َّوثق حميد بن زياد من ُّ
الن َّقاد:

ضعف حميد بن زياد من ُّ
من َّ
الن َّقاد:
ق ــول اب ــن حج ــر ف ــي حمي ــد ب ــن زي ــاد ف ــي «تقري ــب
التهذي ــب»:
ُ
األحاديث التـي أ ْ
نكرت على حميد بن زياد:
تلخيص أقوال النقاد في حميد بن زياد:
َّ
تطبيقية على تـرجمة حاتم بن إسماعيل
دراسة

املدنـي:
من َّوثق حاتم بن إسماعيل املدنـي من ُّ
الن َّقاد:
م ــن َّ
ضع ــف حات ــم ب ــن إس ــماعيل املدن ــي م ــن
ُّ
الن َّق ــاد:
ق ــول اب ــن حجر في حاتم بن إس ــماعيل املدن ــي في
«تقريب التهذيب»:
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األحادي ــث الت ــي ُأنك ـ ْ
ـرت عل ــى حاتم بن إس ــماعيل
املدنـي:
تلخي ــص أق ــوال النق ــاد ف ــي حات ــم ب ــن إس ــماعيل
املد نـي:
َّ
تطبيقية على ت ــرجمة إس ــماعيل بن عبد
دراس ــة
ُّ
الرحمن السدي:
من َّوثق إس ــماعيل بن عبد الرحمن ُّ
الس ــدي من
ُّ
الن َّقاد:

م ــن َّ
ضع ــف إس ــماعيل بن عبد الرحمن ُّ
الس ــدي
م ــن ُّ
الن َّقاد:
ق ــول اب ــن حج ــر ف ــي إس ــماعيل ب ــن عب ــد الرحم ــن
ُّ
الس ــدي:
األحادي ــث الت ــي ُأنك ـ ْ
ـرت عل ــى إس ــماعيل ب ــن عب ــد
الرحم ــن ُّ
الس ــدي:
تلخي ــص أق ــوال النق ــاد ف ــي إس ــماعيل ب ــن عب ــد
الرحم ــن ُّ
الس ــدي:
الخاتمة ،وتتضمن النتائج والتوصيات

***
املبحث األول:
تـرجمة مختصرة عن الحافظ ابن حجر
وكتابه
املطلب األول :نسبه ومولده ونشأته(((:
ه ــو أحم ــد ب ــن علي ب ــن محمد بن محم ــد بن علي
اب ــن أحم ــد إم ــام األئم ــة ،حاف ــظ عص ــره ،الش ــهاب أب ــو
الفض ــل العسقالن ــي األص ــل ،املص ــري املول ــد واملنش ــأ
وال ــدار والوف ــاة ،الش ــافعي ،ويع ــرف باب ــن حج ــر ،وه ــو
لق ــب لبع ــض آبائ ــه .ول ــد ف ــي الثان ــي عش ــر م ــن ش ــعبان
ً
سنة ثالث وسبعي ــن وسبعمائة بمصر ،ونشأ بها يت ــيما
ف ــي كن ــف أح ــد أوصيائ ــه ،فحف ــظ الق ـرآن وه ــو اب ــن
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( ) انظر :الس ــخاوي“ ،الضوء الالمع ألهل القرن التاســع” 6 :2 ،؛
ويوســف بــن تغــري« ،املنهــل الصافــي واملســتوفى بعــد الوافــي» :2 ،؛
واألصفون ــي« ،لحــظ األلحــاظ بذيــل طبقــات الحفــاظ» ،ص2 4 :؛
والفا�شــي« ،ذيــل التقييــد فــي رواة الســنن واألسان ــيد». : 52 ،
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تس ــع ،وحف ــظ العم ــدةَّ ،
وألفي ــة اب ــن العراق ــي ،والح ــاوي
الصغي ــر ،ومختص ــر اب ــن الحاج ــب األصل ــي وامللح ــة
وغي ــرها ،وقال الشعر الكثي ــر املليحَّ .
ثم حبب هللا إليه
طل ــب الحدي ــث ،فأقب ــل علي ــه ،وس ــمع الكثي ــر بمص ــر
وغي ــرها ،ورح ــل وانتق ــى ،وحص ــل وس ــمع بالقاه ــرة.
وم ــن أش ــهر مؤلفات ــه «تغلي ــق التعلي ــق» ،ومنه ــا
كتاب ــه املس ــمى «لس ــان امليـ ـزان» ،ومختص ــر تهذي ــب
الكم ــال للحاف ــظ امل ــزي س ـ َّـماه «تهذي ــب التهذي ــب»،
و«تخري ــج أحادي ــث الرافع ــي» ،و«اإلصاب ــة ف ــي تميي ــز
أس ــماء الصحاب ــة» ،وأعظ ــم كتب ــه الكب ــار ش ــرحه
للبخ ــاري ف ــي كتاب أس ــماه «فتح الب ــاري»َّ .
وأم ــا مؤلفاته
ً
الصغ ــار فكثي ــرة ج ــدا وم ــن محاس ــنها «نخب ــة الفك ــر في
مصطل ــح أه ــل األث ــر» جم ــع فيه ــا م ــن أن ــواع الحدي ــث
ً
زي ــادة عل ــى اب ــن الص ــالح ش ــيئا كثيـ ـرا.
املطلب الثانـي :وفاته ،وثناء األئمة عليه(:(2
في ذي القعدة سنة اثنت ــين وخمسي ــن وثمانمائة
واف ــاه أجل ــهُ ،
وصل ــي علي ــه بمصل ــى املؤمن ــين بالرميل ــة
خ ــارج القاه ــرة ،وكان ل ــه مش ــهد عظي ــم ،وكان مم ــن
حض ــر الص ــالة علي ــه الس ــلطان املل ــك الظاه ــر جقم ــق
وأتباع ــه ،ونق ــل نعش ــه إل ــى القراف ــة الصغ ــرى فدف ــن
فيه ــا بت ــربة بن ــي الخروب ــي .ورث ــاه جماع ــة م ــن الفض ــالء
واألدب ــاء النب ــالء منهم األديب ش ــهاب الدي ــن أبو الطيب
الحج ــازي ،وضم ــن مرثيت ــه ه ــذه األبي ــات:
كل الب ــرية للمن ــية
وقفوله ــا ش ـ ًـيئا فش ــيئاً

صائ ــره
س ــائره

والنف ــس إن رضي ــت ب ــذا ربح ــت وإن
ل ــم ت ــرض كان ــت عن ــد ذل ــك خاس ــره
وأن ــا ال ــذي راض بأح ــكام مض ــت
ع ــن ربن ــا الب ــر املهيم ــن ص ــادره
ق ــال األصفوان ــي« :وه ــو متع ــه هللا تعال ــى بط ــول بقائ ــه
إم ــام عالم ــة ،حاف ــظ محق ــق ،مت ــين الديان ــة ،حس ــن
( )2األصفوان ــي« ،لحــظ األلحــاظ بذيــل طبقــات الحفــاظ» ،ص:
( .2 5بتصــرف).

عبدالعظيم الدخري

األخ ــالق ،لطي ــف املحاض ــرة ،حس ــن التعبي ــر ،عدي ــم
النظي ــر ،ل ــم ت ــر العيون مثل ــه ،وال رأى هو مثل نفس ــه،
ج ــد ف ــي طل ــب العل ــوم وبل ــغ الغاي ــة القص ــوى ف ــي الكتابة
والكش ــف والق ـراءة».
املطل ــب الثال ــث :نب ــذة مختص ــرة ع ــن «تقري ــب
ا لتهذ ي ــب » :
يعتب ــر كت ــاب «تقري ــب التهذي ــب» الب ــن حج ــر زب ــدة
ً
كتاب ــه «تهذي ــب التهذي ــب» ال ــذي كان اختص ــارا لتهذي ــب
الكم ــال للم ــزي م ــع زي ــادات علي ــه .وخي ــر األوص ــاف م ــا
تج ــري عل ــى ألس ــنة أصاحبه ــاَ ،
فلنر تعري ــف الكتاب على
لس ــان صحاب ــه .ق ــال الحاف ــظ اب ــن حج ــر ف ــي مقدم ــة
َّ
تقري ــب التهذي ــب« :فإن ــي مل ــا فرغ ــت م ــن تهذي ــب «تهذيب
الكم ــال ف ــي أس ــماء الرجال» الذي جمع ــت فيه مقصود
ُ
وضممت
التهذيب ،لحافظ عصره أبي الحجاج املزي...
إلي ــه مقص ــود إكمال ــه ،للعالم ــة ع ــالء الدي ــن مغلطاي،
ً
مقتص ـرا من ــه عل ــى م ــا اعتب ــرته علي ــه ،وصححت ــه ،م ــن
مظانه ،من بيان أحوالهم أيضا ،وزدت عليهما في كثيـر
م ــن التـ ـراجم م ــا يتعجب من كث ــرته لديهما ،ويس ــتغرب
خف ــاؤه عليهم ــا ،وق ــع الكت ــاب املذك ــور م ــن طلب ــة الف ــن
ً
موقع ــا حس ــنا ،عن ــد املمي ــز البصي ــر ،إال َّأن ــه ط ــال إل ــى
ْأن ج ــاوز ثل ــث األص ــل« ،والثل ــث كثي ــر» ،فالتمس من ــي
بع ــض اإلخ ــوان ْأن أج ــرد له األس ــماء خاصة ،فلم أوث ــر
ذل ــك لقل ــة ج ــدواه عل ــى طالب ــي ه ــذا الف ــن ،ث ــم رأي ــت
ْأن أجيب ــه إل ــى مس ــألته ،وأس ــعفه بطلبت ــه ،عل ــى وج ــه
يحص ــل مقص ــوده باإلف ــادة ،ويتضم ــن الحس ــنى الت ــي
أش ــار إليه ــا وزي ــادة ،وه ــي :أنن ــي أحك ــم عل ــى كل ش ــخص
منه ــم بحك ــم يش ــمل أص ــح م ــا قي ــل في ــه ،وأع ــدل م ــا
وص ــف ب ــه :بألخ ــص عب ــارة ،وأخل ــص إش ــارة ،بحي ــث
ال ت ــزيد كل ت ــرجمته عل ــى س ــطر واح ــد غالب ــا ،يجم ــع
اس ــم الرج ــل واس ــم أبي ــه وج ــده ،ومنتهى أش ــهر نس ــبته
ونس ــبه ،وكن ــيته ولقب ــه ،م ــع ضب ــط ما يش ــكل م ــن ذلك
بالح ــروف ،ث ــم صفت ــه الت ــي يخت ــص به ــا م ــن ج ــرح أو
تعدي ــل ،ث ــم التعريف بعصر كل راو منهم ،بحيث يكون
قائم ــا مق ــام م ــا حذفت ــه من ذكر ش ــيوخه وال ــرواة عنه،
إال م ــن ال يؤم ــن لبس ــه .وباعتب ــار م ــا ذكرت ــه :انحص ــر لي
ال ــكالم عل ــى أحواله ــم ف ــي اثنت ــي عش ــرة مرتب ــة ،وحص ــر

داللة لفظ «صدوق يهم»

طبقاته ــم ف ــي اثنت ــي عش ــرة طبق ــة»...

( )

وتتض ــح للكت ــاب َّ
أهمي ــة كب ــرى ل ــدى العلم ــاء
ً
والباحثي ــن املهتمي ــن بعل ــوم الحدي ــث والس ـ َّـنة قديم ــا،
ً
وحديث ــا م ــن خالل ما كتب حوله من أبحاث ،ومقاالت.

***
املبحث الثانـي:
ُ
املعنى اللغوي واالصطالحي للفظ املركب
َ
«صدوق َوي ِهم»
املطلب األول :مفهوم األلفاظ املركبة:
ً
ه ــو جم ــع لفظي ــن أو عبارت ــين مع ــا ف ــي ر ٍاو واحد،
بحي ــث ي ــدل كل واح ــد منهم ــا عل ــى أح ــد ركن ــي قب ــول
ّ
وحجية روايت ــه ،وهما :العدالة والضبط .نحو
ال ـراوي،
ٌ
قٌ
ق ــول َّ
ٌ
الناق ــد ف ــي ال ـراوي :ع ــدل ضابط ،ص ــدو يخطئ،
ونحوهم ــا .ويعتب ــر الحاف ــظ اب ــن حج ــر العسقالن ــي من
ً
أكث ــر العلم ــاء املحدثي ــن اس ــتخداما لأللف ــاظ املركب ــة،
ف ــي كتاب ــه «تقري ــب التهذي ــب».
ً
ً
املطلب الثانـي :معنى صدوق لغة واصطالحا:
ً
لغة ،بكس ــر َّ
الصاد ،ضد الكذب ،وهو
الص ــدق
مطابق ــة الق ــول للحقيق ــة .يق ــال :رج ــل ص ــادق الخب ــر:
ص ـ ُـدوق املق ــال .ورج ـ ٌـل َ
صحي ــح النب ــأَ ،
ص ـ ُـدوق ،أبل ــغ
َ
الص ــادقّ ،
والص ِّدي ــق :املبال ــغ ِف ــي الص ـ ْـدقُ .ويق ــال:
م ــن َّ ِ
ِ
َ
ٌ
ـاف بك ْس ــر َّ
َه ـ َـذا رج ـ ُ
الص ــادَ ،م ْع َن ـ ُـاهِ :ن ْع ـ َـم
ـ
ض
م
ـدق
ـ
ص
ـل
ِ
ٍ َ
َِ َ
الرج ــل ُه ـ َـوَ ،و ْام ـ َـرأة ِص ـ ْـد ٍق كذ ِل ــك .وق ــال أب ــو منص ــور
َ َ َ
َ ُ َّ
َ
َ
اله ــروي«َ :وت ْف ِسي ــر ق ْوله﴿ :ق ْٰد ن ْعل ُم ِإ َّن ـ ُـه ل َي ْح ُزن َك ال ِذي
َّ
َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ّ َ َ َ َ َّ َّ َ َ
هَّللا
يقول ــون ف ِإن ُه ـ ْـم ال ُيك ِذ ُبون ــك ول ِك ــن الظ ِ ِاملي ــن ِ َبآي ـ ِ
ـات ُ ِ
َ
َ
َ َ ّ َ
َي ْج َح ـ ُـدون َ﴾(﴿ ،)2ال ُيك ِذ ُبون ـ َـك﴾ ،ال ْيق ـ ِـد ُرون أن َي ُقولوا
كذب ـ َ
َل ــك ف َيم ــا أ َنب ــأت ب ــه م َّم ــا ف ــي ُكتبه ــم ْ
ـتَ .ووج ــه آخ ــر
ُ َ َ
َ ُِ َ ّ ُ َ َ ِ ِ ِ ِ َ
َّ
َ
﴿ال يك َ ِذبون ــك﴾ ،بقلوبه ــم أي يعلم ـ َـون َأن ــك ص ـ ِـادق.
ن َ َّ ُ َ ّ
ْ
ٌ
يكذبون ــك أي أن ــت ِع ْنده ــم
وجائ ــز أن يك ــو  :ف ِإنه ــم ال ِ
َ ٌ
ص ـ ُـدوق»( ).
( ) ابن حجر« ،تقريب التهذيب» ،ص.24-2 :
( )2سورة األنعام ،اآلية. :
( ) الهــروي« ،تهذيــب اللغــة» ،2 8 :8 ،و96 : 0؛ د.أحمــد مختــار،
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مجلة بحوث الشريعة

فخالص ــة الق ــولَّ :أن َّ
الصدوق ف ــي اللغة ،هو من
طاب ــق قول ــه الواق ــع والحقيقة ،وكانت ه ــذه صفته على
الدوام دون أن تتغيـر.
الص ــدوق ف ــي اس ــتخدامات ُّ
وأم ــا َّ
َّ
النق ــاد ،فه ــو
َّ
ٌ
وص ــف مل ــن خ ــف ضبط ــه م ــن ال ــرواة .والضب ــط ه ــو
أح ــد ركن ــي قب ــول الحدي ــث بجان ــب العدال ــة .وال ـراوي
الص ــدوق ه ــو الع ــدل ال ــذي لم يبلغ درج ــة أهل الحفظ
واإلتق ــان ،ف ــإذا ُروي حديث ــه م ــن وج ــه آخ ــر ي ــرتقي م ــن
َّ
الصح ــة م ــع َّأن ــه لي ــس في ــه ش ــرط
درج ــة الحس ــن إل ــى
الصحي ــح املذك ــور ( ) ،وه ــو تم ــام الضب ــط.
وم ــن خ ــالل قراءتن ــا التار َّ
يخي ــة ملصطلح ــات
عل ــوم الحدي ــث ف ــي البداي ــات األول ــى للرواي ــة ،ف ـ َّ
ـإن لفظ
ً
ً
«ص ــدوق» كان أكث ــر ش ــيوعا واس ــتخداما ف ــي رواي ــة
الحدي ــث م ــن لف ــظ «ثق ــة» ،بجان ــب اللف ــظ «مقب ــول».
َّ ْ
االصطالحي ــة ،إذ َّأنه ــا
وكله ــا ألف ــاظ متقارب ــة ف ــي داللته ــا
ً
ْ
ـتخدمت ف ــي الحدي ــث املقب ــول ،وق ــد حررت ــه
جميع ــا اس ـ
ً
ف ــي م ــكان آخ ــر ،أرج ــو أن ُينش ــر قريب ــا.
ولق ــد كان النق ــاد ف ــي مرحل ــة مبك ــرة لرواي ــة
الف ــرق بع ــد
الحدي ــث ،وبالتحدي ــد بع ــد ظه ــور ب ــوادر ِ
مقت ــل عثم ــان بن عفان -ر�شي هللا تعالى عنه -ي ــنظرون
ُ
ف ــي حدي ــث ال ــرواة ،فم ــن كان منه ــم من أهل الس ـ َّـنة ق ِبل
حديث ــه ،وم ــن كان م ــن أه ــل األه ــواء والب ــدع ُر َّد حديث ــه
وال كرامة .وبهذا االعتبار كان الحديث عندهم يـنقسم
إل ــى نوعي ــن :مقب ــول وم ــردود وذل ــك باعتب ــار النظ ــر ف ــي
وص ــف ناقل ــه أه ــو م ــن أه ــل الس ـ َّـنة أم ال( .)2وبالتال ــي ل ــم
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=«معجم اللغة العربية املعاصرة».608 : ،
( ) الزرك�شــي« ،النكــت علــى مقدمــة ابــن الصــالح». 00 : ،
(بتصــرف).
( )2وهــذا ليــس علــى اإلطــالق عنــد النقــاد فقــد قبــل حديــث غي ــر
أهــل السـ َّـنة فــي كثي ــر مــن األحاديــث فــي وقــت متأخــر عــن هــذا .وهــذا
ّ
الــذي ذكرنــا مقيـ ٌـد ،وال يفهــم إال مــن خــالل معطيــات الواقــع التاريخي
ْ
آنــذاك إذ َّأنــه قصــد التفريــق بي ــن خب ــر أهــل السـ َّـنة وخب ــر املبتدعــة
فــي ذلــك الوقــت نســبة النحصــار الكــذب فــي هــؤالء الذي ــن كانــوا
ّ
يكذبــون فــي حديــث علــي ر�شــي هللا عنــه ،فســمى ال ـراوي مــن أهــل
السـ َّـنة «بالثقــة» داللــة علــى قبــول خب ــره عــن علــي لصدقــه وديانتــه،
ُور ّد خب ــر غي ــره وهــم الشــيعة الذي ــن أكث ــروا مــن الوضــع فــي الحديــث
ْ
عــن علــي ر�شــي هللا عنــه ،إذ َّأنــه كان ال يعــرف الكــذب فــي الحديــث
ـص هللا تعالــى بــه َّ
عــن غي ــرهم إال نــاد ًرا؛ وذلــك ملــا خـ َّ
التابعي ــن مــن
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ُ
يك ــن له ــم مصطل ــح خاص بل كان ــوا يقول ــون فيمن قبل
حديث ــه« :ص ــدق» ،وم ــن ر َّد حديث ــه قال ــوا في ــه« :كذب»
ً
َّ
أو «ك ــذاب» ،وه ــذه األخي ــرة ي ــريدون بها الخط ــأ أحيانا.
وعلى هذا املعنى في لفظ «صدوق»ُ ،يحمل قول
أب ــي عبدهللا الحاكم في املدخل« :فقد أجمع املس ــلمون
قاطب ــة ب ــال خ ــالف بي ــنهم أن ــه ال يج ــوز االحتج ــاج ف ــي
أح ــكام الش ــريعة إال بحدي ــث الص ــدوق العاق ــل»( ).
ثم تقرر أخيـ ـ ًرا عند متأخري ّ
َّ
املحدثي ــن َّأن لفظ
ُ
ً
«ص ــدوق» إذا أطل ــق مج ــردا -دون إضاف ــة -عل ــى الراوي
َّ
دل عل ــى ركن ــي قب ــول الحدي ــث (العدال ــة  -والضب ــط).
وه ــذا اإلط ــالق في داللته الت ــي ي ــريدون ه ــي الراوي الذي
ً
َّ
َّاتص ــف بكم ــال العدال ــة ولك ـ ْـن خ ــف ضبط ــه يسيـ ـرا
ف ــي ش ــيوخه أو بعضه ــم ،ق ــال اب ــن الص ــالح ف ــي س ــياق
الحديث عن معرفة الحديث الحس ــنْ :
«أن يكون راويه
م ــن املشهوري ــن بالص ــدق واألمان ــة ،غي ــر َّأن ــه ل ــم يبل ــغ
درج ــة رج ــال الصحي ــح ،لكون ــه يقص ــر عنهم ف ــي الحفظ
واإلتق ــان ،وه ــو م ــع ذل ــك ي ــرتفع ع ــن ح ــال م ـ ْـن ُيع ـ ّـد م ــا
ً ()4
ي ــنفرد ب ــه م ـ ْـن حديث ــه منك ـرا»
َّ
وأم ــا إذا كان ال ـراوي م ــن املشهوري ــن بالص ــدق
واألمان ــة َّ
لكن ــه مضط ــرب في روايته ،أو فيه س ــوء حفظ
في شيوخه أو في بعضهم َّ
ولكنه يسي ــر ،زادوا على كونه
«صدوق»م ــا يعب ــر ع ــن حال ــه .ومثال ــه ما نقل ــه الحافظ
اب ــن حج ــر ع ــن اب ــن خ ـراش ف ــي قول ــه ع ــن محم ــد ب ــن
خ ــازم الضري ــر« :ص ــدوق وه ــو ف ــي األعم ــش ثق ــة وف ــي
غي ــره في ــه اضط ـراب»(َّ .)5
ولخصه الحافظ ف ــي التقريب
فق ــال« :محم ــد ب ــن خ ــازم بمعجمت ــين أب ــو معاوي ــة
الضري ــر الكوف ــي عم ــي وهو صغي ــر ثقة ،أحف ــظ َّ
الناس
لحدي ــث األعم ــش وق ــد يه ــم ف ــي حدي ــث غي ــره»( .)6وق ــال
اب ــن الص ــالح ف ــي املقدم ــة ف ــي معرف ــة الحدي ــث الحس ــن:
ً
إذا كان راوي الحدي ــث متأخ ـرا ع ــن درج ــة أه ــل الحفظ
واإلتق ــان ،غي ــر َّأن ــه م ــن املشهوري ــن بالصدق والست ــر،
ّ
االتباع.
=الثناء وحسن ِ
( ) الحاكم «املدخل إلى كتاب اإلكليل» ،ص.69 :
( )4ابن الصالح« ،مقدمة ابن الصالح» ،ص. :
( )5ابن حجر« ،تهذيب التهذيب». 9 :9 ،
( )6ابن حجر« ،تقريب التهذيب» ص 4 5 :التـرجمة .584
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وروي م ــع ذل ــك حديث ــه م ــن غي ــر وج ــه ،فق ــد اجتمع ــت
ل ــه الق ــوة م ــن الجهت ــين ،وذل ــك ي ــرقي حديث ــه م ــن درجة
الحس ــن إل ــى درج ــة الصحي ــح .مثال ــه :حدي ــث محم ــد بن
عم ــرو ،ع ــن أب ــي س ــلمة ،ع ــن أب ــي هري ــرة :أن رس ــول هللا
صل ــى هللا علي ــه وس ــلم ق ــال« :ل ــوال أن أش ــق عل ــى أمت ــي
ألمرته ــم بالس ــواك عن ــد كل ص ــالة» .فمحم ــد ب ــن عم ــرو
ب ــن علقم ــة م ــن املشهوري ــن بالص ــدق والديان ــة ،لكن ــه
ل ــم يك ــن م ــن أه ــل اإلتق ــان ،حت ــى ضعف ــه بعضه ــم م ــن
جه ــة س ــوء حفظ ــه ،ووثق ــه بعضه ــم لصدق ــه وجاللته،
فحديث ــه م ــن ه ــذه الجه ــة حس ــن .فلم ــا انض ــم إل ــى
ذل ــك كون ــه روي م ــن أوج ــه أخ ــر ،زال بذل ــك م ــا كن ــا
نخش ــاه علي ــه م ــن جه ــة س ــوء حفظه ،وانجب ــر ب ــه ذلك
النق ــص اليسي ــر؛ فص ـ َّـح ه ــذا اإلس ــناد والتح ــق بدرج ــة
الصحي ــح»( )َّ .
ولخ ــص في ــه اب ــن حج ــر ،فق ــال« :محم ــد
ب ــن عم ــرو ب ــن علقم ــة ب ــن وق ــاص الليث ــي املدن ــي صدوق
ل ــه أوه ــام»( .)2وخ ـ َّـرج ل ــه الجماع ــة.
وهك ــذا ،ف ــإن ال ـراوي إذا اس ــتبان في السب ــر قدر
خطئ ــه ،وكان إل ــى القلة في الخطأ ي ـ َّ
ـرجح؛ أضافوا صفة
تص ــف ه ــذه الحال ــة إل ــى قوله ــم ص ــدوق ليصب ــح اللفظ
ً
مركب ــا ،فيحم ــل اللف ــظ األول بي ــان العدال ــة والثان ــي
مق ــدار ضب ــط ال ـراوي ليتنب ــه إل ــى روايات ــه ،ف ــإن تاب ــع
ّ
فيه ــا الثق ــات ع ــرف ضبطه ،وإال فضبط ــه كالعدم .وقد
ش ــاع ه ــذا عن ــد املتأخري ــن ،وأكث ــر الحاف ــظ اب ــن حج ــر
م ــن ذل ــك ف ــي كتاب ــه التقري ــب ،وكان ه ــذا التعبي ــر ه ــو
األع ــدل ف ــي مث ــل ه ــؤالء ال ــرواة.
ً
ً
املطلب الثالث :معنى َي ِه ُم لغة واصطالحا:
ً
يق ــال :ف ــي اللغ ــة وه ــم إل ــى ال�ش ــيء يه ــم وهم ــا .ق ــال
األصمع ــي :يق ــال :أوهم الرجل في كالمه وفي كتابه يوهم
إيهام ــا -إذا م ــا أس ــقط من ــه ش ــيئا ويق ــال :وه ــم يوه ــم
إذا غل ــط ويق ــال :وه ــم إل ــى ال�ش ــيء يهم وهم ــا -إذا ذهبْ
ْ
وهم ــه إلي ــهَ ) (.
والو ْه ـ ُـم :م ــن خط ـرات القل ــبَ ،والجم ــع
َ َ ْ
ـامَ .وت َو َّه ـ َـم َّ
ْأوه ـ ٌ
ان ِف ــي ال ُو ُج ــود
ال�ش ـ ْـيء :تخيل ــه وتمثل ــه ،ك
( ) ابــن الصــالح« ،مقدمــة ابــن الصــالح ،معرفــة أنــواع علــوم
الحديــث» ،ص. 4- 4 :
( )2ابن حجر« ،تقريب التهذيب» ،ص.499 :
ّ
( ) أبو ُعبيد القاسم بن سالم «غريب الحديث».264 : ،
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َ
َ
َ
ً
أو ل ــم يك ــنَ ،وو ِه ـ َـم ِإل ْي ـ ِـه َي ِه ـ ُـم َو ْهم ــا :ذه ــب َو ْه ُم ــه ِإل ْي ـ ِـه.
َّ َ
َ
ً
َوو َه ــم ِف ــي
الص ــالة َو ْهم ــا َوو ِه ــمِ ،كال ُه َم ــاَ :س ـ َـهاَ .وو ِه ـ َـم،
ْ
َ َ
ب َك ْس ــر ْال َه ــاء :غل ــطْ .
وأو َه َم من الحس ــاب كذا :أس ــقط،
ََ َ ْ َْ
ْ ََ
ْ
َِ َ
األ َ
عر ِاب ــيْ :أو َهم
َوكذ ِل ـ َـك ِف ــي ال ــكالم َوالكت ــاب ،وقال اب ــن
ْ
َوو ِه ـ َـم َوو َه ـ َـم َس ـ َـواءَ ،وأنش ــد:
َ ً
ْ ْ
أخ ُ
طأت ْأو ْأو َه ْم ُت ش ْيئا
فإن
ََ ْ َ ُ ُ
َ
()4
بالحبي ـ ـ ـ ِـب
فقد ي ِهم املص ِافي ِ
وأم ــا َ«يه ـ ُـم» ف ــي اس ــتخدام ُّ
َّ
الن َّقاد فت ــدل على قلة
ِ
تعمد؛ ألس ــباب منه ــا االضطراب
خط ــأ ال ـراوي م ــن غي ــر ٍ
َّ
اليسي ــر ،والش ــك ف ــي الحف ــظ ح ــال األداء ،وه ــذا ق ــد
ُيوق ــع ال ـراوي ف ــي الخط ــأ فيخرج ــه م ــن دائ ــرة اإلتق ــان
املطل ــق إل ــى مرتب ــة أدن ــى من ــه ،وال ش ـ َّـك َّأن مث ــل ه ــؤالء
ال ــرواة ال يت ــرك حديثه ــم ،ق ــال عبدالرحم ــن ب ــن مه ــدي:
َّ
«الن ــاس ثالث ــة رج ــل حاف ــظ متق ــن ،فه ــذا ال يختل ــف
في ــه ،وآخ ــر يه ــم والغال ــب عل ــى حديث ــه الصح ــة ،فه ــو
ال يت ــرك ،ول ــو ت ــرك حدي ــث مث ــل ه ــذا لذه ــب حدي ــث
َّ
الن ــاس ،وآخ ــر الغال ــب عل ــى حديثه الوهم ،فهذا يت ــرك
حديث ــه»( .)5وق ــد يوص ــف الثقات األثبات به ــذه اللفظة
كم ــا أطل ــق ذل ــك اب ــن حنبل على وكيع بن الج ـ َّـراح الثقة
الحاف ــظ ،ق ــال عب ــدهللا ب ــن أحم ــد س ــمعت أب ــي يق ــول:
وكي ــع يه ــم ف ــي أحادي ــث ع ــن مالك ب ــن أنس ،منه ــا حديث
محم ــد ب ــن أب ــي بك ــر الثقف ــي :غدون ــا م ــع أن ــس ول ــم يق ــل
وكيع محمد بن أبي بكر الثقفي قال ش ــيئا غي ــر محمد
خالف ــه اب ــن مه ــدي(.)6
ومثل ــه ق ــول البخاري« :وهش ــيم ربما يه ــم» ،فيما
ً
ذك ــره أب ــو عي�ش ــى ف ــي العل ــل ق ــال« :س ــألت محم ــدا ع ــن
حدي ــث مال ــك ،ع ــن صف ــوان ب ــن س ــليم ،عن س ــعيد بن
س ــلمة ،م ــن آل بن ــي األزرق؛ َّأن املغي ــرة ب ــن أب ــي ب ــردة
أخب ــره َّأنه س ــمع أبا هري ــرة يقول :س ــأل رجل رس ــول هللا
صل ــى هللا علي ــه وس ــلم فق ــال« :ي ــا رس ــول هللا إن ــا نرك ــب
البح ــر» .الحدي ــث ،فق ــال :ه ــو حدي ــث صحي ــح ،قل ــت:
«هش ــيم يق ــول ف ــي ه ــذا الحدي ــث :املغي ــرة ب ــن أب ــي ب ــرزة،
ق ــال :وه ــم في ــهَّ ،إنما هو املغي ــرة بن أبي ب ــردة ،وهش ــيم
( )4ابن سيده« ،املحكم واملحيط األعظم».444 :4 ،
( )5مسلم« ،التمييـز» ،ص. 9 :
( )6ابن حنبل « ،العلل ومعرفة الرجال» .265 :
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رَّبم ــا يه ــم ف ــي اإلس ــناد»( ) .وهش ــيم ،ه ــو اب ــن بشي ــر ق ــال
اب ــن حج ــر :ثقة ثب ــت(.)2
وق ــال الب ــرذعي ف ــي أس ــئلته ألب ــي زرع ــة :قل ــت:
ً
«مط ــرف ب ــن م ــازن؟ ق ــال يهم كثيـ ـرا .قلت :فق ــط؟ قال:
فعن ــدك �ش ــيء آخ ــر .قل ــت :يحيى بن معي ــن ،عن هش ــام
ب ــن يوس ــف ،س ــمع كت ــب معم ــر ،أو اب ــن جري ــح من ــي،
ث ــم رواه ــا .فس ــكت أب ــو زرع ــة»( ) .فه ــذا التعج ـ ُـب م ــن
الب ــرذعي واس ــتصغاره ق ــول أب ــي زرع ــة ف ــي مط ــرف «يه ــم
ً
ً
كثيـ ـرا» ،في ــه دالل ــة عل ــى َّأن م ــن كان يهم ولو كثيـ ـرا ،لم
يع ــد صاحب ــه ف ــي ع ــداد الضعف ــاء.

***
املبحث الثالث:
الرواة الذيـن أطلق عليهم الحافظ ابن حجر
«صدوق َيهم»
َ
أحم ــد ب ــن عب ــد هللا ب ــن محم ــد ،اب ــن أب ــي الس ــفر،((4
ص ــدوق يه ــم ،ت س ق
-2إبـ ـراهيم ب ــن عيي ــنة ب ــن أب ــي عم ـران ،أب ــو إس ــحاق،
ص ــدوق يه ــم ،د س ق(.(5
إبـ ـراهيم ب ــن يوس ــف ،اب ــن أب ــي إس ــحاق الس ــبيعي،ص ــدوق يه ــم ،خ م د س ق(.(6
-4أس ــامة ب ــن زي ــد ،أب ــو زي ــد املدن ــي ،ص ــدوق يه ــم ،خ ــت
م (((.4
-5إس ــحاق بن إبـ ـراهيم ابن العالء ،ابن زبـريق ،صدوق
ً
()8
يه ــم كثيـ ـرا ،وأطلق محمد بن ع ــوف َّأنه يكذب بخ
-6إس ــماعيل ب ــن عب ــد الرحم ــن ُّ
الس ــدي ،ص ــدوق يه ــم
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( ) التـرمذي« ،علل التـرمذي الكبيـر» ،ص.4 :
( )2ابن حجر« ،تقريب التهذيب» ص.5 4 :
( ) أبو زرعة الرازي« ،الضعفاء».422 :2 ،
( )4ابن حجر« ،تقريب التهذيب» ،ص.8 :
( )5ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.92 :
( )6ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.95 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.98 :
( )8ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.99 :
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ورم ــي بالتش ــيع ،م (4(9
إس ــماعيل بن محمد بن إس ــماعيل الطلحي ،صدوقيهم ق(.((1
-8إسماعيل بن محمد املكفوف صدوق يهم ت

((((

-9أيمن بن نابل الحب�شي ،صدوق يهم ،خ ت س ق
- 0أيوب بن منصور الكوفي ،صدوق يهم ،د

(((2

(((3

ب ــكار ب ــن عب ــد العزي ــز ب ــن أب ــي بك ــرة ،ص ــدوق يه ــم(((4
خ ــت د ت ق
- 2تميم بن عطية الشامي ،صدوق يهم ،ت
س

(((5

ثاب ــت ب ــن قي ــس أب ــو الغص ــن ،ص ــدوق يه ــم ،ي د(((6

- 4ثاب ــت ب ــن هرم ــز أب ــو املق ــدام ،ص ــدوق يه ــم ،د س
ق((((.
- 5جاب ــر ب ــن عم ــرو أب ــو ال ــوازع ،ص ــدوق يهم ،ب ــخ م ت
() 8
ق
- 6جب ــر ب ــن نوف أب ــو َ
الو ّداك ،كوفي ص ــدوق يهم ،م د
تسق

س

(((9

جب ــريل ب ــن أحم ــر الجمل ــي ،صدوق يهم مش ــهور ،د((21

- 8جعف ــر ب ــن ُب ْرق ــان الرق ــي ،ص ــدوق يه ــم ف ــي حدي ــث
الزه ــري ،ب ــخ م ((4(2
( )9ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 08 :
( ) 0ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 09 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 09 :
( ) 2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 9 :
( ) 4ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 26 :
( ) 5ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 0 :
( ) 6ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. :
( ) 8ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 6 :
( ) 9ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. :
( )20ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 8 :
(  )2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 40 :

داللة لفظ «صدوق يهم»

عبدالعظيم الدخري

- 9جعف ــر ب ــن أب ــي املغي ــرة ُ
القمي ،ص ــدوق يهم بخ د ت
(((
س فق

- 2الحسي ــن ب ــن الحس ــن األش ــقر ،ص ــدوق يه ــم ويغلو
(((4
ف ــي التش ــيع ،س

-20جنـيد مصغر الحجام الكوفي ،صدوق يهم ،س(.(2

الحسيـن بن عروة البصري ،صدوق يهم ،قُ
(((6
- 4حشرج بن نباتة أبو مكرم ،صدوق يهم ،ت

-2حات ــم ب ــن إس ــماعيل أب ــو إس ــماعيل ،صحي ــح
((3
الكت ــاب ص ــدوق يه ــم ،ع
-22الح ــارث ب ــن عب ــد الرحم ــن ب ــن عب ــد هللا ،اب ــن أب ــي
((4
ذب ــاب ،ص ــدوق يه ــم ،ع ــخ م م ــد ت س ق
-2الحارث بن عطية البصري ،صدوق يهم ،س

((5

-24الحارث بن منصور الواسطي ،صدوق يهم ،د

((6

-25ح ــرب ب ــن أب ــي العالي ــة أب ــو مع ــاذ ،ص ــدوق يه ــم ،م
(((
س
-26حرم ــي ب ــن عم ــارة أب ــو روح ،ص ــدوق يه ــم ،خ م د س
((8
ق
-2ح ْزم بن أبي حزم ُ
َ
()9
القطعي ،صدوق يهم ،خ

(((5

- 5حكي ــم ب ــن عمي ــر ب ــن األح ــوص ،ص ــدوق يه ــم ،د
((((
ق
ً
- 6حمي ــد بن األس ــود ابن األش ــقر ،ص ــدوق يهم قليال،
خ (4((8
ُ
-ح َيي بن عبد هللا بن شريح ،صدوق يهم4((9( ،

َ
- 8حي ــي ب ــن هان ــئ أب ــو قبي ــل ،ص ــدوق يه ــم ،ع ــخ قد ت
((21
س
ً
- 9خالد بن سمي ــر السدو�ش ــي ،صدوق يهم قليال ،بخ
(((2
سق

-40ربيعة بن كلثوم بن جبـر ،صدوق يهم ،بخ م س

((22

-28الحس ــن بن خمي ــر َ
الحر َازي أبو علي ،صدوق يهم،
(((1
س

-4رزق هللا ب ــن مو�ش ــى اإلس ــكافي ،ص ــدوق يه ــم ،س
((23
ق

-29الحس ــن ب ــن زي ــد ب ــن الحس ــن ب ــن علي ،ص ــدوق يهم
((((
وكان فاض ــال ول ــي إم ــرة املدي ــنة للمنص ــور س

-42س ــعيد ب ــن س ــالم الق ــداح ،ص ــدوق يه ــم ورم ــي
((24
باإلرج ــاء وكان فقيه ــا ،د س

- 0الحس ــن ب ــن الف ـرات ب ــن أبي عب ــد الرحمن ،صدوق
(((2
يه ــم ،م ت ق

-4س ــالم ب ــن س ــليمان أب ــو الق ــارىء ،ص ــدوق يه ــم ،ت
((25
س

الحسن بن يـزيد األصم ،صدوق يهم( ،تمييـز)( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص4 :
( )2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص4 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص44 :
( )4ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص46 :
( )5ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص4 :
( )6ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص48 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص55 :
( )8ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص56 :
( )9ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص5 :
( ) 0ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص60 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص6 :
( ) 2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص6 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص64 :

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

(((3

-44ش ــبيب ب ــن ش ــيبة ،أب ــو معم ــر ،ص ــدوق يه ــم ف ــي
( ) 4ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 66 :
( ) 5ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 6 :
( ) 6ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 69 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 55 :
( ) 8ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 8 :
( ) 9ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 85 :
( )20ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 85 :
(  )2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 88 :
( )22ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.208 :
(  )2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.209 :
( )24ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.2 6 :
( )25ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.26 :
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الحدي ــث ،ت
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ق(.((3

(((

-45ش ــبيل ب ــن َع ــزرة الضبع ــي أب ــو عم ــرو ،ص ــدوق يهم،
((2
د
-46ش ــيبان ب ــن ف ــروخ الحبط ــي ،ص ــدوق يه ــم ورم ــي
ً
بالق ــدر ق ــال أب ــو حات ــم اضط ــر الناس إلي ــه أخيـ ـرا ،م د
((3
س
-4الصع ــق ب ــن َح ـ ْـزن ب ــن قي ــس ،ص ــدوق يه ــم وكان
ً
((4
زاه ــدا ب ــخ م م ــد س
-48صيفي بن ربعي أبو هشام ،صدوق يهم ،ت(.(5
-49الضح ــاك ب ــن ش ــرحبيل الغافق ــي ،ص ــدوق يه ــم ،د
((6
تق
-50الضح ــاك ب ــن عثم ــان ،أبو عثمان ،ص ــدوق يهم ،م
( )4
ً
-5ضم ــرة ب ــن ربيع ــة الفلسطيـن ــي ،صدوق يه ــم قليال،
بخ (4(8
ُ
((9
-52ضمضم بن زرعة بن ث َوب ،صدوق يهم ،د فق
-5طالب بن حبيب بن عمرو ،صدوق يهم ،د

(((1

-59عب ــد هللا ب ــن عب ــد هللا ب ــن أوي ــس ب ــن مال ــك ب ــن أب ــي
عام ــر ،ص ــدوق يه ــم ،م (4((6
-60عب ــد هللا ب ــن مس ــلم السلم ــي أب ــو طيب ــة ،ص ــدوق
((((
يه ــم ،د ت س
-6عبد األعلى بن عامر ،صدوق يهم4((8( ،
-62عب ــد الجب ــار ب ــن الورد ،أبو هش ــام ،ص ــدوق يهم ،د
(((9
س
-6عب ــد الجلي ــل ب ــن عطي ــة القي�ش ــي ،ص ــدوق يه ــم ،بخ
((21
س
-64عب ــد رب ــه ب ــن ناف ــع ،أب ــو ش ــهاب األصغ ــر ،ص ــدوق
(((2
يه ــم ،خ م د س ق
ْ
َ
((22
-65ع ْر َعرة بن البـرند أبو عمرو ،صدوق يهم ،س

-54طلح ــة ب ــن يحي ــى ب ــن النعم ــان ،ص ــدوق يه ــم ،خ م د
((((
سق

-66عط ــاء ب ــن أب ــي مس ــلم الخراسان ــي ،ص ــدوق يه ــم
كثيـ ـرا وي ــرسل ويدل ــس ،م (4(23
َّ
-6عط ــاف ب ــن خالد أب ــو صفوان ،صدوق يهم ،بخ قد
تس(.(24

( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.26 :
( )2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.264 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.269 :
( )4ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.2 6 :
( )5ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.2 8 :
( )6ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.2 9 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.2 9 :
( )8ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.280 :
( )9ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.280 :
( ) 0ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.28 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.28 :
( ) 2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.285 :

( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.285 :
( ) 4ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.290 :
( ) 5ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 02 :
( ) 6ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 09 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 2 :
( ) 8ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. :
( ) 9ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 2 :
( )20ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 2 :
(  )2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 5 :
( )22ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 89 :
(  )2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 92 :
( )24ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 9 :

-55عاصم بن رجاء بن حيوة ،صدوق يهم ،د ت ق

(((2

-56عاصم بن عبد العزي ــز األش ــجعي ،صدوق يهم ،ت
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-5عب ــاد ب ــن عب ــاد الرمل ــي ،ص ــدوق يه ــم أفح ــش اب ــن
(((4
حب ــان فق ــال يس ــتحق الت ــرك ،د
ً
ُ
-58عب ــد هللا ب ــن رج ــاء الغدان ــي ،ص ــدوق يه ــم قلي ــال ،خ
(((5
خ ــدس ق
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-68عفان بن َّ
سيار الباهلي ،صدوق يهم ،س

(((

-69علي بن الحسيـن بن واقد ،صدوق يهم ،بخ م (4(2
- 0عمرو بن منصور الهمدانـي ،صدوق يهم ،د
عم ـران ب ــن َداور أب ــو الع ــوام ،ص ــدوق يه ــم ورم ــي
بـ ـرأي الخ ــوارج ،خ ــت (4(4
((3

- 2فضي ــل ب ــن م ــرزوق األغ ــر ،ص ــدوق يه ــم ورم ــي
بالتش ــيع ،ي م (4(5
-محمد بن ذكوان ،صدوق يهم ،ت

((6

- 4محم ــد ب ــن راش ــد املكحول ــي ،ص ــدوق يه ــم ورم ــي
بالق ــدر4((( ،
- 5محمد بن الصلت أبو يعلي ،صدوق يهم ،خ س

((8

- 6محم ــد ب ــن عب ــاد ب ــن الزب ــرقان ،ص ــدوق يه ــم ،خ م
((9
تسق
محم ــد ب ــن عب ــد الرحم ــن الطف ــاوي ،ص ــدوق يه ــم،(((1
ختس
- 8محم ــد ب ــن فلي ــح ب ــن س ــليمان ،ص ــدوق يه ــم ،خ س
((((
ق
- 9محم ــد ب ــن قدام ــة الطو�ش ــي ،ص ــدوق يه ــم،
( ((2
(تميي ــز)
-80محم ــد ب ــن مس ــلم ب ــن أب ــي الوض ــاح ،ص ــدوق يه ــم،
خ ــت م (4((3
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 9 :
( )2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.400 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.42 :
( )4ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.429 :
( )5ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.448 :
( )6ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.4 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.4 8 :
( )8ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.484 :
( )9ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.486 :
( ) 0ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.49 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.502 :
( ) 2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.50 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.50 :

د

-8منص ــور ب ــن عب ــد الرحم ــن األش ــل ،ص ــدوق يه ــم ،م
(((4

-82الولي ــد ب ــن عب ــد هللا ب ــن جمي ــع ،ص ــدوق يه ــم ورم ــي
(((5
بالتش ــيع ،ب ــخ م د ت س
-8يعق ــوب ب ــن عب ــد هللا ب ــن س ــعد األش ــعري ،ص ــدوق
يه ــم ،خ ــت (4((6
-84يون ــس ب ــن أب ــي إس ــحاق الس ــبيعي ،ص ــدوق يه ــم
ً
قلي ــال ،ر م ((((4

***
املبحث الرابع:
دراسة تطبيقية على بعض الرواة الذيـن
وصفوا بلفظ «صدوق َي ِهم»

َّ
تطبيقي ــة عل ــى ت ــرجمة حمي ــد
املطل ــب األول :دراس ــة
اب ــن زياد:
حمي ــد ،ه ــو اب ــن زي ــاد ب ــن أب ــي املخ ــارق املدن ــي،
أب ــو صخ ــر الخ ـراط ،س ــكن مص ــر ،أخ ــرج ل ــه البخ ــاري
ف ــي األدب ،ومس ــلم ،وأب ــو داود ،والنس ــائي ف ــي مس ــند
عل ــى ،واب ــن ماجه(.) 8وق ــد اختلف ـ ْـت أق ــوال ُّ
النق ــاد فيه،
ً
ضعف ــهَّ ،
وأكث ــرهم عل ــى تقويت ــه ،وم ــن َّ
يضعف ــه ضعف ــا
ً
ّ
يسيـ ـرا ،وت ــارة يوثق ــه .ويمكننا ع ــرض أقوالهم فيه ،كما
يلي:
َّ
ُّ َّ
من وثق حميد بن زياد من النقاد:
َ
ق ــال الدارم ــيَ :و َس ــألت يحي ــى ب ــن معي ــن ع ــن
ْ
حمي ــد اب ــن زَي ــاد َف َق ـ َ
ـال ثقة َل ْي ـ َ
ـس ِب ِه َب ــأس( .) 9وقال مرة:
ِ

( ) 4ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.54 :
( ) 5ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.582 :
( ) 6ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.608 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.6 :
( ) 8املزي« ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال». 66 : ،
( ) 9ابــن معي ــن« ،تاريــخ ابــن معي ــن (روايــة عثمــان الدارمــي)» ،ص:
.95
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ُ ْ
 -من األحاديث التـي أنكرت على حميد بن زياد:

(.)2

وقال الدارقطنـي :ثقة( ) .وذكره ابن حبان في الثقات

(.)4

وق ــال العجل ــي :ثق ــة( .)5وق ــال البغ ــوي مدن ــي صال ــح
الحد ي ــث ( . )6
وق ــال اب ــن ع ــدي :هـ ــو ع ــندي صـ ــالح الح ــديث َّ
وإنم ــا

أنكـ ــرت علي ــه هـذي ــن الحديثي ــن املؤم ــن مؤال ــف وف ــي
القدرية اللذي ــن ذكرتهما وس ــائر حديثه أرجو أن يكون
ً
مس ــتقيما ( ).
ُّ َّ
من َّ
ضعف حميد بن زياد من النقاد:
قال يحيى بن معي ــن في رواية عنه :أبو صخر حميد بن
زياد ضعيف(.)8
َ
وق ــالَ :ح ْم ـ َـد ُان ْب ـ ُـن َعل ـ ّـي ْال ـ َـو َّر ُ
اق َق ـ َ
ـالُ :س ـ ِئ َل أ ْح َم ـ ُـد ْب ـ ُـن
ِ
ََْ َ ْ ُ َْ ْ ٍ َ ْ ََ
َ
َ
ٌ ()9
حنب ـ ٍـل ع ــن حمي ـ ِـد ب ـ ِـن صخ ـ ٍـر فق ــال :ض ِعي ــف .
وق ــال الذهب ــي :مختل ــف في ــه ق ــال أحم ــد :لي ــس ب ــه
( ).
ب ــأس( .((1وق ــال النس ــائي :لي ــس بالق ــوي
 ق ــول اب ــن حج ــر ف ــي حمي ــد ب ــن زي ــاد ف ــي «تقري ــبالتهذ ي ــب»:
ق ــال الحاف ــظ اب ــن حج ــر :حـم ــيد ب ــن زي ــاد ،أبو ص ــخر،
(.) 2
ابن أب ــي امل ــخارق ،مـدن ــي سـك ــن مصر ،ص ــدوق يهم
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( ) ابن أبي حاتم« ،الجرح والتعديل» ،ج ص.222 :
( )2ابن أبي حاتم« ،الجرح والتعديل» ،ج ص .222
( ) الس ــخاوي « ،التحفــة اللطيفــة فــي تاريــخ املدي ــنة الشــريفة»: ،
. 09
( )4ابن حبان« ،الثقات» ،ج  6ص. 88 :
( )5العجلى« ،تاريخ الثقات» ،ص. 4 :
( )6الس ــخاوي« ،التحفــة اللطيفــة فــي تاريــخ املدي ــنة الشــريفة»: ،
. 09
( ) ابن عدي« ،الكامل في ضعفاء الرجال» ،ج .269 : 2
( )8ابن أبي حاتم« ،الجرح والتعديل والتعديل» .222 :
( )9العقيلي« ،الضعفاء الكبيـر».2 0 : ،
( ) 0الذهبــي« ،الكاشــف فــي معرفــة مــن لــه روايــة فــي الكتــب الســتة»،
ج ص. 5 :
( ) النسائي« ،الضعفاء واملتـروكون»ص. :
( ) 2ابن حجر« ،تقريب التهذيب» ص( . 8 :بتصرف).

الحدي ــث األول« :املؤم ــن يأل ــف وال خي ــر فيم ــن ال
يأل ــف ويؤل ــف»
س ــئل الدارقطن ــي ع ــن حدي ــث ع ــون ب ــن عب ــد هللا ،ع ــن
اب ــن مس ــعود ،ع ــن النب ــي صل ــى هللا علي ــه وس ــلم :املؤمن
يأل ــف وال خي ــر فيم ــن ال يأل ــف ويؤل ــف .فق ــال« :ي ــرويه
أبو حازم س ــلمة بن دي ــنار واختلف عنه؛ فرواه أس ــامة
ب ــن زي ــد ،ع ــن أب ــي ح ــازم ،ع ــن ع ــون ب ــن عب ــد هللا ،ع ــن
اب ــن مس ــعود ،ع ــن النب ــي صل ــى هللا علي ــه وس ــلم .ورواه
املس ــعودي ،ع ــن أب ــي حازم بهذا اإلس ــناد موقوفا .ورواه
مصع ــب ب ــن ثابت ،عن أبي حازم ،عن س ــهل بن س ــعد،
عن النبي صلى هللا عليه وسلم .ورواه أبو صخر حميد
ب ــن زي ــاد ،وخال ــد ب ــن الوض ــاح ،ع ــن أب ــي حازم ،ع ــن أبي
صال ــح الس ــمان ،ع ــن أب ــي هري ــرة .وأش ــبهها بالص ــواب
حدي ــث اب ــن مس ــعود»( ).
وق ــال ف ــي موض ــع آخ ــر عندم ــا س ــئل ع ــن حدي ــث
اب ــن مس ــعود ق ــال« :اختل ــف فيه عل ــى أبي ح ــازم؛ فرواه
خال ــد الوض ــاح ،وأب ــو صخ ــر حمي ــد ب ــن زي ــاد ،ع ــن أب ــي
ح ــازم ،ع ــن أب ــي صال ــح ،ع ــن أبي هري ــرة.
وق ــال أب ــو هم ــام ،ع ــن اب ــن وه ــب ،ع ــن أب ــي صخ ــر ،عن
أب ــي ح ــازم ،ع ــن أب ــي هري ــرة ،ل ــم يذك ــروا بي ــنهما أحدا.
وق ــال مصع ــب ب ــن ثاب ــت :عن أب ــي حازم ،عن س ــهيل بن
س ــعد ،والصحيح عن أبي حازم ،عن عون بن عبد هللا
بن عتبة ،عن ابن مسعود قوله»(.) 4
الحديث الثانـي« :ال تجالسوا القدرية»
ق ــال اب ــن ع ــدي« :حدثن ــا ع ــالن ،حدثن ــا أحم ــد
ب ــن س ــعد ب ــن أب ــي مريم س ــمعت يحيى يق ــول :أبو صخر
حمي ــد ب ــن زي ــاد الخ ـراط ضعي ــف الحدي ــث بص ــري كان
ي ــروي م ــا ي ــروي ،ع ــن أب ــي ح ــازم ع ــن ع ــون ب ــن عب ــد هللا
ي ــرويه ع ــن س ــهل ب ــن س ــعد الس ــاعدي ،وه ــو ،أن النب ــي
صل ــى هللا علي ــه وس ــلم ق ــال :املؤم ــن مؤالف وي ــروي عن
( ) الدارقطنـي« ،العلل الواردة في األحاديث النبوية».2 2 :5 ،
( ) 4الدارقطنـي« ،املصدر السابق». 82 :
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ناف ــع ،ع ــن اب ــن عم ــر ع ــن النب ــي صل ــى هللا علي ــه وس ــلم
ق ــال :ال تجالس ــوا القدري ــة»( ).
•تلخيص أقوال النقاد في حميد بن زياد:
اتف ــق ُّ
النق ــاد عل ــى صدق حميد بن زي ــاد وأمانته.

واختلف ــوا ف ــي ضبط ــه .قال ابن شاهي ــن« :وهذا الخالف
في حميد ،من أحمد ويحيى ،يوجب التوقف فيه .وكان
اب ــن زي ــاد صاح ــب عل ــم بالتفسي ــر ،ولي ــس ل ــه حدي ــث
كثي ــر .ولع ــل يحي ــى وق ــف م ــن روايت ــه عل ــى �ش ــيء أوج ــب
ه ــذا الق ــول في ــه»( .)2والذي وقف عليه يحيى بن معي ــن
م ــن رواي ــة حمي ــد تل ــك األحادي ــث الت ــي أنك ــرت علي ــه
ً
كم ــا رواه اب ــن ع ــدي مس ــندا ع ــن يحي ــى ب ــن معي ــن ق ــال:
«أب ــو صخ ــر حمي ــد ب ــن زي ــاد الخ ـراط ضعي ــف الحديث
بص ــري كان ي ــروي م ــا ي ــروي ،ع ــن أب ــي ح ــازم ع ــن ع ــون
ب ــن عب ــد هللا ي ــرويه ع ــن س ــهل بن س ــعد الس ــاعدي»( )،
وه ــي األحادي ــث الت ــي ذكره ــا اب ــن عدي .ومع م ــا ذكر من
تضعيف يحيى بن معي ــن لحميد بن زياد نجد أن يحيى
وثق ــه م ــرة أخ ــرى ،ولع ـ َّـل ذل ــك بس ــبب قلة م ــا أخطأ فيه
حمي ــد ب ــن زي ــاد .ولع ـ َّـل م ــن ضعف ــه م ــن بع ــده اعتم ــد
تضعي ــف يحي ــى ب ــن معي ــن له.
وق ــال اب ــن ع ــدي :وه ــو عن ــدي صال ــح الحدي ــث،
ِوإ َّنم ــا أنك ــرت علي ــه هذي ــن الحديثي ــن املؤم ــن مؤال ــف
وف ــي القدري ــة اللذي ــن ذكرتهم ــا وس ــائر حديث ــه أرج ــو أن
ً
يك ــون مس ــتقيما(.)4
فالخالص ــة َّأن الحاف ــظ اب ــن حج ــر م ــن أج ــل م ــا

أنك ــر عل ــى حمي ــد ب ــن زي ــاد م ــن أحادي ــث ،وم ــا ورد في ــه
م ــن تضعي ــف بع ــض النق ــاد ل ــه ،أطل ــق علي ــه ف ــي رك ــن
ً
ً
الضب ــط قول ــه« :يه ــم» تنبيه ــا وإش ــارة من ــه إل ــى اضطراب
حميد بن زياد في بعض األحاديث ،منها الت ــي أشار إليها
الدارقطن ــي ف ــي العل ــل واب ــن ع ــدي ف ــي الكامل ف ــي ضعفاء
الرجال.
َّ
تطبيقي ــة عل ــى ت ــرجمة حات ــم
املطل ــب الثان ــي :دراس ــة
( ) ابن عدي« ،الكامل في ضعفاء الرجال».68 : ،
( )2أبو حفص ابن شاهيـن« ،املختلف فيهم» ،ص.28 :
( ) ابن عدي« ،الكامل في ضعفاء الرجال» .68 :
( )4ابن عدي« ،الكامل في ضعفاء الرجال» . 0 :

اب ــن إس ــماعيل املدن ــي:
حاتم ،هو ابن إس ــماعيل املدن ــي ،أبو إس ــماعيل
مول ــى بن ــي عب ــد امل ــدان .أخ ــرج ل ــه الجماع ــة( .)5ول ــم
ً
تختل ــف أق ــوال ُّ
الن ّق ــاد في ــه كثيـ ـرا ،فق ــد كادوا أن
ُ
يجمع ــوا عل ــى توثيق ــه ل ــوال تضارب ما نقل عن النس ــائي
في ــه م ــن تضعيف وتوثي ــق ،وكذا ما نقل ــه اإلمام أحمد.
ويمكنن ــا ع ــرض أقواله ــم في ــه ،كم ــا يل ــي:
َّ
ُّ َّ
من وثق حاتم بن إسماعيل املدنـي من النقاد
ق ــال أحم ــد ب ــن حنب ــل :حات ــم أح ــب إل ــي م ــن
ً
ً
ال ــدراوردي ،زعم ــوا َّأن حاتم ــا كان رج ــال في ــه غفل ــة
إال َّأن كتاب ــه صال ــح .وق ــال يحي ــى ب ــن معي ــن :حات ــم ب ــن
إس ــماعيل ثق ــة .وق ــال اب ــن أب ــي حات ــم :س ــألت أب ــى ع ــن
حات ــم ب ــن إس ــماعيل وس ــعيد ب ــن س ــالم فق ــال :حات ــم
ً
ً
أحب َّ
إلي منه( ،)6وقال ابن سعد :كان ثقة مأمونا كثي ــر
الحدي ــث ( ).
وق ــال النس ــائي :لي ــس ب ــه ب ــأس( .)8وذك ــره اب ــن حب ــان ف ــي
الثق ــات(.)9
وقال الذهبي :ثقة(.) 0
ُّ َّ
من َّ
ضعف حاتم بن إسماعيل املدنـي من النقاد:
ق ــال الذهب ــي :ق ــال النس ــائي :ليس بالق ــوى .وقال
أحم ــد :زعم ــوا َّأن ــه كان في ــه غفل ــة ) (.وق ــال العباس بن
محمد الدوري« :سمعت يحيى بن معي ــن يقول قد رأى
حات ــم ب ــن إس ــماعيل محم ــد ب ــن املنك ــدر وزيد بن أس ــلم
ولم يس ــمع منهما ش ــيئا( .) 2وقال ابن أبي حاتم :س ــمعت
أب ــي يق ــول حات ــم ب ــن إس ــماعيل ل ــم يل ــق ع ــون ب ــن عب ــد
هللا بن
( )5املزي« ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال». 8 :5 ،
( )6ابن أبي حاتم« ،الجرح والتعديل» .259 :
( ) ابن سعد (املتوفى2 0 :هـ)« ،الطبقات الكبـرى».49 :5 ،
( )8املزي« ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال». 90 :5 ،
( )9ابن حبان« ،الثقات».2 :8 ،
( ) 0الذهبي« ،الكاشف» . 00 :
( ) الذهبي« ،ميـزان االعتدال في نقد الرجال».428 : ،
( ) 2ابن أبي حاتم ،أبو محمد« ،املراسيل» ،ص.5 :
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عتبة بن مسعود»( ).
ق ــول اب ــن حج ــر ف ــي حات ــم ب ــن إس ــماعيل املدن ــي ف ــي«تقري ــب التهذي ــب»
ق ــال الحاف ــظ اب ــن حج ــر :حات ــم ب ــن إس ــماعيل
املدن ــي أب ــو إس ــماعيل الحارث ــي مواله ــم أصل ــه م ــن
الكوف ــة ،صحي ــح الكت ــاب ص ــدوق يهم م ــن الثامنة مات
س ــنة س ــت أو س ــبع وثمان ــين(.)2
ُ
ْ
م ــن األحادي ــث الت ــي أنك ــرت على حاتم بن إس ــماعيلاملدنـي:
َ َ َ َ ََ ٌ
َ َْ ُ
َالحدي ــث األول«ِ :إذا كان ثالث ــة ِف ــي َس ــف ٍر ،فل َيؤ َّم ُه ـ ْـم
أ َح ُد ُه ـ ْـم»
َ
ُ َ
َ
ـألت أ ِب ــي َوأ َب ــا ُز ْر َع ــة
ق ــال اب ــن أب ــي حات ــم« :س ـ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َع ـ ْـن حدي ـ ٍـث َر َو ُاه حا ِت ـ ُـم ْب ـ ُـن إ ْس ـ َ
َ
َّ
ـن محم ـ ِـد ب ـ ِـن
ـ
ع
،
يل
اع
ـم
ِ
َ
َ ِ َ
َ
َ
َع ْج ــالنَ ،ع ـ ْـن نا ِف ـ ٍـعَ ،ع ـ ْـن أ ِب ــي َس ــلمةَ ،ع ـ ْـن أ ِب ــي ُه َري ــرة،
َ َ َ َ َ َ ََ ٌ
ان ثالثة ِفي
َع ـ ِـن النب ـ ّ ِـي (صلى هللا عليه وس ــلم) قالِ :إذا ك
َ
َ
ََ
َ َْ ُ
َس ــف ٍر ،فل َيؤ َّم ُه ـ ْـم أ َح ُد ُه ـ ْـم؟ ،فق ــاالُ :ر ِو َي َع ـ ْـن حا ِت ٍم َهذا
ُ
َ
بإسنادي ــن:
الحدي ــث
َ
ـال ُ
َف َق ـ َ
بعضه ــمَ :ع ـ ْـن َحا ِتمَ ،ع ِن ْاب ِن َع ْج ــالنَ ،ع ْن نا ِف ٍع،
َ ْ َ
َ
َ ْ
يد.
عن أ ِبي َس ــلمة ،عن أ ِبي َس ـ ِع ٍ
َ
َ
ال ُ
َو َق َ
بعضهمَ :ع ْن أ ِبي ُه َريـرة.
حيح ع ْن َد َنا َ-و َّ ُ
والص ُ
َّ
هَّللا َأ ْع َل ُمَ :-ع ْن أبي َس ـ َـلمةَّ :أن َّ
النبي
ِ
ُ ًَ
(صلى هللا عليه وس ــلم) ...مرسال.
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َ َ ْ َ َ َ ُ َ ً
رس ــال.
الحدي ــث ع ــن أ ِب ــي س ــلمة م
ُ َ ْ َ َ َّ ُ
ال :الل ْيث أو غيـره.
قلت :من؟ ق
وق ــال الدارقطن ــي :رواه حات ــم ب ــن إس ــماعيل ،ع ــن اب ــن
عج ــالن ،ع ــن ناف ــع ،ع ــن أب ــي س ــلمة ،ع ــن أب ــي هري ــرة،
وأبي سعيد ،وقيل :عنه ،عن أبي هريـرة وحده .وخالفه
يحي ــى القط ــان ،ف ــرواه ع ــن اب ــن عجالن ،ع ــن نافع ،عن
أبي س ــلمة مرس ــال .وه ــو الص ــواب»(.)4
الحدي ــث الثان ــي« :القرآن غن ــى ،ال فقربعده ،وال غنى
دونه»
س ــئل الدارقطن ــي ع ــن حدي ــث الحس ــن ،ع ــن
أن ــس ،ق ــال رس ــول هللا صل ــى هللا علي ــه وس ــلم :الق ـرآن
غن ــى ،ال فق ــر بع ــده ،وال غن ــى دون ــه .فق ــال« :ي ــرويه
األعم ــش ،ع ــن ي ــزيد الرقا�ش ــي ،واختل ــف عن ــه؛
ف ــرواه حات ــم بن إس ــماعيل ،عن ش ــريك ،ع ــن األعمش،
عن ي ــزيد الرقا�ش ــي ،عن أنس.
وخالف ــه أب ــو معاوية الضري ــر ،فرواه ع ــن األعمش ،عن
ي ــزيد الرقا�ش ــي ،عن الحسن مرسال.
وق ــال زي ــد ب ــن الحب ــاب :حدثنا أصحابنا ،ع ــن األعمش،
عن ي ــزيد الرقا�شي ،عن أنس .وقول أبي معاوية أشبهها
بالصواب»(.)5
الحدي ــث الثال ــث« :أكل م ــن كتف ش ــاة ،ث ــم صلى ولم
يمس ماء»

َ َ َ
ـال أ ِب ــيَ :و َر َو ُاه َ َي ْح َي ــى ْب ـ ُـن ُّأي ــوبَ ،ع ـ ِـن ْاب ـ ِـن َع ْج ــالن،
قـ
َ َ
َ ْ َ
َّ
ْ
َ
َّ
ع ــن نا ِف ـ ٍـع ،ع ــن أ ِب ــي س ــلمة :أن النب ــي (صل ــى هللا علي ــه
َ
َ
َ
الص ُ
وس ــلم)َ ...و َه ـ َـذا َّ
حيح.
وم َّما ُيق ـ ّ ِـوي قول َناَّ :أن معاوية
ِ
َ
َ
وف ـ َـر َج اب ـ َـن َف َ
ضال ــة؛ َّ
ب ـ َـن َ
حدث ــوا
ص ِال ـ ٍـح ،وث ـ ْـو َر ب ـ َـن ي ــزيد،
َ
َ
َ ُ
اص ــر ْب ــن َح ِبي ــبَ ،ع ـ ْـن أ ِب ــي َس ــلمةَ ،ع ـ ِـن النب ـ ّ ِـي
ع ـ ِـن امل َه ِ
( )
(صل ــى هللا علي ــه وس ــلم)».
َ
َ
ـال َأ ُب ــو ُز ْر َع ـ َـة« :وروى أصح ـ ُ
وق ـ َ
ـاب اب ـ ِـن َع ْج ــالن َه ــذا

س ــئل الدارقطن ــي ع ــن حدي ــث زي ــنب بن ــت أم
س ــلمة ،ع ــن أم س ــلمة ،أن النب ــي صل ــى هللا علي ــه وس ــلم
أكل م ــن كت ــف ش ــاة ،ث ــم صل ــى ول ــم يم ــس م ــاء .فق ــال:
«ي ــرويه جعف ــر ب ــن محم ــد ،واختل ــف عنه؛ ف ــرواه حاتم
ب ــن إس ــماعيل ،ع ــن جعف ــر ،ع ــن أبي ــه ،ع ــن الحسي ــن
ب ــن عل ــي ،ع ــن زي ــنب ،عن أم س ــلمة ،ووهم ف ــي قوله عن
الحسي ــن ،وإنم ــا رواه جعف ــر ب ــن محمد ،ع ــن أبيه ،عن
علي بن حسي ــن ،عن زي ــنب ،عن أم سلمة ،كذلك رواه

( ) ابن أبي حاتم« ،املراسيل ،ص.5 :
( )2ابن حجر« ،تقريب التهذيب» ،ج  -ص. 44 :
( ) ابن أبي حاتم ،أبو محمد « ،العلل». 5 :2 ،

( )4الدارقطنـي« ،العلل الواردة في األحاديث النبوية». 26 :9 ،
( )5الدارقطنـي« ،املصدر السابق» . 6 : 2

عبدالعظيم الدخري

س ــليمان بن بالل ،ويحيى القطان ،وحفص بن غياث،
والس ــري ب ــن عب ــد هللا ،وعل ــي ب ــن غ ـراب.
ورواه أب ــو جعف ــر ال ـرازي ،ع ــن جعف ــر ب ــن محم ــد ،ع ــن
أبي ــه ،ع ــن عل ــي ب ــن حسي ــن ،ع ــن أم س ــلمة ،ول ــم يذك ــر
في ــه زي ــنبا .والصحي ــح ق ــول م ــن ق ــال :ع ــن عل ــي ب ــن
حسي ــن ،ع ــن زي ــنب»( ).
•تلخي ــص أق ــوال النق ــاد ف ــي حات ــم ب ــن إس ــماعيل
املدن ــي.
وثق ــه جماع ــة م ــن النق ــاد ،منه ــم النس ــائي وق ــال:
لي ــس ب ــه ب ــأس ،لك ــن نق ــل الذهب ــي ع ــن النس ــائي ق ــال:
ليس
بالق ــوي .وق ــال أحم ــد :زعم ــوا َّأنه كان في ــه غفلة .ووثقه
جماع ــة( .)2وق ــال الحاف ــظ :صحي ــح الكت ــاب ،ص ــدوق
يهم.
َّ
تطبيقي ــة عل ــى ت ــرجمة
املطل ــب الثال ــث :دراس ــة
ُّ
إس ــماعيل ب ــن عب ــد الرحم ــن الس ــدي:
إس ــماعيل ،ه ــو اب ــن عب ــد الرحم ــن ب ــن أب ــي كريم ــة
ُّ
الس ــدي ،أب ــو محم ــد القر�ش ــي الكوف ــي األع ــور .أخ ــرج
ل ــه مس ــلم ،واألربع ــة( ) .وق ــد اختلف ــت أق ــوال النق ــاد ف ــي
َّ
فوثق ــه ق ــوم َّ
ُّ
وضعف ــه آخ ــرون .ويمكننا عرض
الس ــدي،
أقواله ــم في ــه ،كم ــا يل ــي:
م ــن َّوث ــق إس ــماعيل ب ــن عب ــد الرحم ــن ُّ
الس ــدي من
ُّ َّ
النقاد:
ق ــال يحي ــى ب ــن س ــعيد القط ــان :ال ب ــأس ب ــه ،م ــا
س ــمعت أح ــدا يذك ــر الس ــدي إال بخي ــر وما ت ــركه أحد،
ث ــم ق ــال روى عن ــه ش ــعبة وس ــفيان وزائ ــدة(.)4
ق ــال أحم ــد ب ــن حنب ــل :ق ــال يحي ــى ب ــن معي ــن يوم ــا عن ــد
عب ــد الرحم ــن ب ــن مه ــدي :الس ــدي ضعي ــف ،فغض ــب
( ) الدارقطنـي« ،املصدر السابق» .24 : 5
( )2الذهبي« ،ميـزان االعتدال».428 : ،
( ) املزي« ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال». 2 : ،
( )4ابن أبي حاتم« ،الجرح والتعديل». 84 :2 ،
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عب ــد الرحم ــن وك ــره م ــا ق ــال(.)5
وق ــال أحم ــد ب ــن حنب ــل :إس ــماعيل الس ــدي مق ــارب
الحدي ــث صال ــح(.)6
وقال أحمد بن حنبل مرة :السدي ثقة( ).
وقال النسائي :صالح الحديث(.)8
وذكره ابن حبان في الثقات(.)9
وذك ــر اب ــن ع ــدي ع ــن أحم ــد ب ــن حنب ــل يق ــول :الس ــدي
ثقة .وقال-ابن عدي :-والس ــدي له أحاديث ي ــرويها عن
ع ــدة ش ــيوخ ل ــه ،وهو عندي مس ــتقيم الحديث صدوق
ال ب ــأس به(.) 0
م ــن َّ
ضع ــف إس ــماعيل ب ــن عب ــد الرحم ــن ُّ
الس ــدي
ُّ َّ
م ــن النق ــاد:
ق ــال أب ــو حات ــم :إس ــماعيل ب ــن عب ــد الرحم ــن
ُّ
الس ــدي يكت ــب حديث ــه وال يحت ــج ب ــه ،وس ــئل أب ــو زرع ــة
ع ــن إس ــماعيل الس ــدي فق ــال :لي ــن( ) .وق ــال عب ــد
الرحم ــن ب ــن مه ــدي :ضعي ــف(.) 2
وس ــأل س ــفيان الث ــوري يحي ــى ب ــن معي ــن ع ــن الس ــدي،
فق ــال :ف ــي حديث ــه ضع ــف( ).
وس ــئل يحي ــى ب ــن معي ــن ع ــن إبـ ـراهيم ب ــن املهاج ــر
والس ــدي؛ فق ــال متقارب ــان ف ــي الضع ــف(.) 4
وق ــال أب ــو بك ــر ب ــن خ ــالد :س ــمعت املعتم ــر بن س ــليمان
يق ــول :إن بالكوف ــة ْ
كذابين :الكلبيّ ،
والس ــدي(.) 5
( )5ابن أبي حاتم ،املصدر السابق. 84 :2 ،
( )6ابن أبي حاتم ،املصدر السابق. 84 :2 ،
( ) ابن أبي حاتم ،املصدر السابق. 84 :2 ،
( )8الذهبي« ،تاريخ اإلسالم». : ،
( )9ابن حبان« :الثقات».20 :4 ،
( ) 0ابن عدي« ،الكامل في ضعفاء الرجال».449 : ،
( ) ابن أبي حاتم« ،الجرح والتعديل». 84 :2 ،
( ) 2املزي« ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال» . 5 :
( ) ابن أبي حاتم« ،الجرح والتعديل». 84 :2 ،
( ) 4ابن أبي حاتم ،املصدر السابق. 84 :2 ،
( ) 5العقيلي« ،الضعفاء الكبيـر».8 : ،
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وق ــال اب ــن ع ــدي :س ـ ُ
ـمعت اب ــن حم ــاد يق ــول :ق ــال
َّ
َّ
الس ــعدي :ك ــذاب ،ش ــتام ،يعن ــي الس ــدي( ).

ق ــال اب ــن ع ــدي :حدثن ــا أحم ــد ب ــن ي ــزيد ب ــن
ميم ــون الصيدالن ــي بمص ــر ،حدثن ــا يون ــس ب ــن عب ــد
األعل ــى ،حدثن ــي أب ــو حات ــم محم ــد ب ــن إدري ــس الحنظلي
ه ــو ال ـرازي ،حدثن ــا أب ــو بك ــر ب ــن أب ــي عتاب األعي ــن عن
عبي ــد هللا ب ــن مو�ش ــى ع ــن إس ـرائيل ع ــن الس ــدي ع ــن
الولي ــد ب ــن هش ــام ،عن زيد ب ــن أبي زياد عن عبد هللا بن
مس ــعود ،ق ــال :ق ــال رس ــول هللا صل ــى هللا علي ــه وس ــلم:
ال تبلغون ــي ع ــن أح ــد من أصحابي ش ــيئا فإن ــي أحب أن
أخ ــرج إليك ــم وأن ــا س ــليم الص ــدر(.)5
َّ َ
ق ــال املقد�ش ــيَ :و َه ـ َـذا يع ــد ف ــي َأ ْف َراد ُّ
الس ــدىَ ،وق ــد َوثق ُه
ِ
ق ــوم ( . )6

ق ــال الحاف ــظ اب ــن حج ــر :إس ــماعيل ب ــن عب ــد
الرحم ــن ب ــن أب ــي كريمة ُّ
الس ــدي بضم املهملة وتش ــديد
ال ــدال أب ــو محم ــد الكوف ــي .ص ــدوق يهم ورم ــي بالتش ــيع
م ــن الرابع ــة ،م ــات س ــنة س ــبع وعشري ــن( ).
ُ
ْ
م ــن األحادي ــث الت ــي أنك ــرت عل ــى إس ــماعيل بن عبدالرحمن ُّ
الس ــدي:

•تلخي ــص أق ــوال النق ــاد ف ــي إس ــماعيل ب ــن عب ــد
الرحم ــن ُّ
الس ــدي

وق ــال اب ــن الج ــوزي« :ضعف ــه اب ــن مه ــدي ويحي ــى ب ــن
معي ــن وكذبه املعتمد بن س ــليمان وقال يحيى القطان:
م ــا رأي ــت أح ــدا يذك ــره إال بخي ــر وم ــا ت ــركه أح ــد وق ــال
أحم ــد ب ــن حنب ــل ه ــو ثق ــة وق ــال اب ــن ع ــدي ه ــو عن ــدي
ص ــدوق ال ب ــأس ب ــه .وق ــال أب ــو حات ــم ال ـرازي يكت ــب
()2
حديث ــه وال يحت ــج ب ــه وق ــال أب ــو زرع ــة لي ــن»
ق ــول اب ــن حج ــر ف ــي إس ــماعيل ب ــن عب ــد الرحم ــنُّ
الس ــدي:

الحدي ــث األولَ َ « :أ ْي ــت َر ُس ــول هللا ي ـ ْـن َ
صرف َع ــن
ر
َي ِمي ــنه فتنحن ــح»
ق ــال اب ــن ع ــدي :حدثن ــا الفض ــل ب ــن الحب ــاب،
حدثن ــا محم ــد ب ــن كثي ــر ،حدثن ــا س ــفيان الث ــوري ع ــن
الس ــدي ،ق ــال :س ــمعت أن ــس ب ــن مال ــك يق ــول :كان
رس ــول هللا صل ــى هللا علي ــه وس ــلم ي ــنصرف ع ــن يمي ــنه
ف ــي الص ــالة.

أكث ــر أحاديث ــه مس ــتقيمة ثابت ــة ،وه ــو مم ـ ْـن
ُع ــرف ّ
بالص ــدق واألمان ــة ،ولكن َّ
اختل ضبط ــه ،فأخطأ
ً
ُ
ف ــي بع ــض األح ــاديث الت ــي تع ـ ُّـد قليل ــة بجن ــب م ــا روى
َّ
م ــن أحادي ــث مس ــتقيمة تاب ــع فيه ــا الثق ــات؛ ل ــذا وثق ــه
ق ــوم م ــن جه ــة م ــا روى م ــن أحادي ــث وافق فيه ــا الثقات
م ــع ثب ــوت ص ــدقه وأمانت ــهَّ ،
وضعف ــه آخ ــرون م ــن جه ــة
اخت ــالل ضبط ــه ،ول ــم يعتب ــروا بتل ــك األحادي ــث الت ــي
ّ
واف ــق عليه ــا الثق ــات .ولخ ــص الحاف ــظ ابن حج ــر حاله
بقول ــه« :ص ــدوق يه ــم».

***

ََ ُ ْ
الر ْح َمن ّ
الس ّ
اعيل بن عبد َّ
دي:
قال املقد�شيَ :رواه ِإس َم ِ
َع ــن أن ــسَ .و َه ــذا أح ــد َما أنك ــر عل ــى ّ
الس ـ ّ
ـدي ِر َو َايته َعن
أ ن ــس (.)4
الحدي ــث الثان ــي« :ال تبلغون ــي عن أح ــد من أصحابي
ً
شيئا فإنـي أحب أن أخرج إليكم و أنا سليم الصدر»
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( ) ابن عدي« ،الكامل في ضعفاء الرجال».448 : ،
( )2ابن الجوزي« ،الضعفاء واملتـروكون». 5 : ،
( ) ابن حجر« ،تقريب التهذيب» ،ج ص. 08
( )4ابن القيسرانـي« ،ذخيـرة الحفاظ». 8 0 : ،

( )5ابن عدي« ،الكامل في ضعفاء الرجال».448 : ،
( )6املقد�شي« ،ذخيـرة الحفاظ» .2599 :5
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عبدالعظيم الدخري

الخاتمة
والص ــالة َّ
الحم ــد هلل ر ّب العاملي ــنَّ ،
والس ــالم على
أش ــرف املرسلي ــن ،س ـ ّـيدنا ّ
ونبين ــا َّ
محم ــد علي ــه أفض ــل
َّ
الص ــالة وأت ـ ّـم التس ــليم وعل ــى آل ــه وصحب ــه أجمعي ــن،
وبع ــد،
فه ــذه خاتم ــة ،فيه ــا خالص ــة م ــا َّ
توصل ـ ْـت إليه ــا
ً
ّ
ـات ،أرجو ْأن تك ــون إضافة
الدراس ــة م ــن نتائ ــج وتوصي ـ ٍ
ً
حقيقي ــة ف ــي مجاله ــا.
النتائج:
ُ
توصل ــت ّ
َّ
الدراس ــة إل ــى َّأن ع ــدد ال ــرواة الذي ــن
وصفه ــم الحاف ــظ اب ــن حج ــر بلف ــظ «ص ــدوق يه ــم» ف ــي
ً
«تقري ــب التهذي ــب» بل ــغ عدده ــم أربع ــة وثمان ــين راوي ــا.
َّ
وأن دالل ــة اللف ــظ املرك ــب «ص ــدوق يه ــم» ،تشي ــر إل ــى
َّ
يتضمن ــان معان ــي
مقارب ـ ٍـة لوص ــف ال ـراوي ،بلفظي ــن
ملجموع ــة أوص ــاف ،وحاالت َس ـ َـردها ُّ
الن َّق ــاد لبيان حال
ٍ
ٍ
ِ
ال ـراوي وروايت ــه.
وق ــد س ــلك الحاف ــظ اب ــن حج ــر ه ــذا املس ــلك ف ــي
كتابه «تقريب التهذيب» في عبا ات غي ــر هذهَّ ،
فلخص
ر
أق ــوال ُّ
النق ــاد بع ــد سب ــره ألحادي ــث ال ــرواة ف ــي عب ــارة
ُ
تحمل ركن ــي قبو َل الحديث؛ ليتـرك
وصريحة،
واضحة
ٍ
ٍ
بع ــد ذل ــك املج ــال للباحثي ــن ف ــي النظ ــر ف ــي أحاديثهم من
حي ــث املتابع ــة والتف ــرد؛ وم ــن ث ـ َّـم معرف ــة ْ
ضبطه ــم م ــن
عدمه.
َّ
وتوصل ــت الدراس ــة إل ــى ّأن اللف ــظ «يه ــم» يعن ــي
عدد
متعمد -في
َّأن الراوي وقع -غي ـ َـر
ٍ
ـرة في ٍ
ٍ
أخطاء يسي ـ ٍ
ـرة
األحاديث
قلي ـ ٍـل م ــن
ِ
بجانب ما روى من أحاديث كثي ـ ٍ
ً
ـتقيمة وثابت ــة .وغالب ــا م ــا تك ــون أس ــباب وقوع ــه ف ــي
مس ـ
ٍ
ُ
َّ
ُ
الخطأ الغفلة اليسي ــرة والشك (االضطراب) سيما إذا
روى ال ـراوي م ــن حفظ ــه وكان صاح ــب كتاب.
ـإن ّ
وعلي ــه ،ف ـ َّ
الدراس ــة تؤك ــد َّأن لف ــظ «ص ــدوق
يهم» م ــن األلفاظ امل ــركبة ،الت ــي ال نستطيع ْأن نحك ــم
م ــن خاللها على اإلس ــناد مباشـ ــرة؛ َّ
ألن راويه َّوثقه ق ـ ٌ
ـوم
م ــن جه ــة ص ــدقه وعدالت ــهَّ ،
وضعف ــه آخ ــرون م ــن جهة

ً
ً
اخت ــالل ضبط ــه اخت ــالال يسيـ ـرا ،في ــنبغي تتب ــع حال ــه
ومعرف ــة روايت ــه .ف ـ ْ
ـإن واف ــق فيه ــا الثق ــات ،فق ــد انجب ــر
النق ــص ،وه ــو الصحي ــحْ ،
َّ
وإن واف ــق مثل ــه م ــن ال ــرواة
ً
ـرة فهو الصحيح لغي ــره بمجموعهاْ ،
وإن تفرد
وكانوا كث ـ
ْ
بالحدي ــث فه ــو الضعي ــف وم ــا دون ــه ،إال أن يك ــون َّ
نص
عل ــى تصحيح ــه املتقدم ــون من ُّ
النق ــاد أو أحدهم .وهللا
تعال ــى أعلم.
التوصيات:
الد اس ــة بإج ـراء مزي ــد م ــن ّ
ّ
الدراس ــات
ُتو�ش ــي ر
ٍ
ف ــي األلف ــاظ املركب ــة ،س ــيما تل ــك ال ــواردة ف ــي «تقري ــب
التهذي ــب» للحاف ــظ اب ــن حج ــر العسقالن ــي.

***
املصادرواملراجع
األزه ــري اله ــروي ،محمد ب ــن أحمد بن األزهري «تهذيب
اللغ ــة» ،تحقي ــق :محم ــد ع ــوض مرع ــب ،دار إحي ــاء
التـ ـراث العرب ــي -بي ــروت ،ط 200 :م.
األصفون ــي ،محم ــد ب ــن محم ــد «لح ــظ األلح ــاظ بذي ــل
طبقات الحفاظ» ،دار الكتب العلمية ،ط  998 :م.
ُ
البست ــي ،محم ــد ب ــن حب ــان ،أب ــو حات ــم« ،الثق ــات»،
دائ ــرة املع ــارف العثمان ــية بحي ــدر آب ــاد الدك ــن الهن ــد،
ط  9 :ه.
الت ــرمذي ،محمد بن عي�شى بن َس ْورة« ،علل الت ــرمذي
الكبي ــر» تحقي ــق :صبح ــي الس ــامرائي ،وآخ ــرون ،عال ــم
الكتب ،مكتبة النهضة العربية -بيـروت ،ط  409 :ه.
ابن تغري ب ــردي ،يوسف أبو املحاسن« ،املنهل الصافي
واملس ــتوفى بع ــد الواف ــي» ،تحقي ــق :محمد محمد أمي ــن،
الهيئ ــة املصري ــة العامة للكتاب.
اب ــن الج ــوزي ،عب ــد الرحم ــن «الضعف ــاء واملت ــروكون»،
تحقي ــق :عب ــد هللا القا�ش ــي ،دار الكت ــب العلمي ــة -
بي ــروت ،ط  406 :ه.
اب ــن أب ــي حات ــم ،عب ــد الرحم ــن ب ــن محم ــد« ،الج ــرح
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والتعدي ــل» ،دار إحي ــاء التـ ـراث العرب ــي -بي ــروت ،ط :
 2ه.
اب ــن أب ــي حات ــم ،عب ــد الرحم ــن ب ــن محم ــد« ،العل ــل
الب ــن أب ــي حات ــم» تحقي ــق :س ــعد ب ــن عب ــد هللا الحمي ــد،
وآخ ــرون ،مطاب ــع الحمي�ش ــي ،ط  42 :ه.
اب ــن أب ــي حات ــم ،عب ــد الرحم ــن ب ــن محم ــد« ،املراس ــيل»
ش ــكر هللا قوجان ــي ،مؤسس ــة الرس ــالة -بي ــروت ،ط :
 9ه.
الحاك ــم الن ــيسابوري ،محم ــد ب ــن عب ــد هللا ب ــن محمد،
أب ــو عب ــد هللا «املدخ ــل إل ــى كت ــاب اإلكلي ــل» ،تحقي ــق:
ف ــؤاد عب ــد املنع ــم ،دار الدع ــوة -االس ــكندرية.

محم ــد
أضواء السلف -الرياض ،ط  4 9 :هـ.
الس ــخاوي ،ش ــمس الدي ــن «التحف ــة اللطيف ــة ف ــي تاري ــخ
املدي ــنة الش ــريفة» ،الكت ــب العلمي ــة ،بي ــروت ،ط :
 4 4ه ــ.
الس ــخاوي ،ش ــمس الدي ــن «الضوء الالمع ألهل القرن
التاس ــع» ،دار مكتبة الحياة ،بي ــروت.
اب ــن س ــالم اله ــروي ،أب ــو ُعبي ــد القاس ــم« ،غري ــب
الحدي ــث» ،تحقي ــق :محم ــد عب ــد املعيد ،مطبع ــة دائرة
املع ــارف العثمان ــية ،حي ــدر آب ــاد ،ط  84 :ه ــ.

اب ــن حج ــر العسقالن ــي ،أحم ــد« ،تقري ــب التهذي ــب»
تحقي ــق :محم ــد عوام ــة ،دار الرش ــيد س ــوريا ،ط :
. 986

اب ــن س ــيده ،عل ــي ب ــن إس ــماعيل« ،املحك ــم واملحي ــط
األعظ ــم» ،تحقي ــق :عب ــد الحمي ــد هن ــداوي ،دار الكتب
العلمي ــة -بي ــروت ،ط  42 :ه.

اب ــن حج ــر العسقالن ــي ،أحم ــد« ،تهذي ــب التهذي ــب»،
مطبعة دائرة املعارف النظامية ،الهند ،ط  26 :هـ.

اب ــن شاهي ــن ،عمر بن أحم ــد «املختلف فيهم» تحقيق:
عب ــد الرحي ــم ب ــن محم ــد القش ــقري ،مكتب ــة الرش ــد،
الري ــاض ،ط  420 :ه ــ.

الدارقطن ــي ،عل ــي ب ــن عمر «العلل ال ــواردة في األحاديث
النبوي ــة» ،تحقي ــق :محف ــوظ الرحم ــن زي ــن هللا ،دار
طيب ــة -الري ــاض ،ط  405 :ه.

اب ــن الص ــالح ،أب ــو عم ــرو« ،مقدمة ابن الص ــالح» ،عبد
اللطي ــف الهمي ــم ،دار الكتب العلمي ــة ،ط  42 :ه.

الذهبي ،شمس الدي ــن «تاريخ اإلسالم» ،تحقيق :بشار
عواد ،دار الغرب اإلسالمي ،ط 200 :م.

العجل ــى ،أحم ــد ب ــن عب ــد هللا أب ــو الحس ــن ،تاري ــخ
الثق ــات ،دار الب ــاز ،ط  405 :ه ــ.

الذهب ــي ،ش ــمس الدي ــن «الكاش ــف» ،محم ــد عوام ــة،
دار القبل ــة للثقاف ــة اإلس ــالمية ،ج ــدة ،ط  4 :ه ــ.

اب ــن ع ــدي الجرجان ــي ،أب ــو أحم ــد« ،الكام ــل ف ــي ضعفاء
الرج ــال» ،تحقي ــق :ع ــادل أحم ــد عبد املوج ــود ،الكتب
العلمي ــة -بي ــروت ،ط  4 8 :هـ.

الذهب ــي ،ش ــمس الدي ــن «ميـ ـزان االعت ــدال ف ــي نق ــد
الرج ــال» ،تحقيق :علي البجاوي ،دار املعرفة للطباعة
والنش ــر ،بي ــروت ،ط  82 :ه.
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العقيل ــي ،محم ــد ب ــن عم ــرو ب ــن مو�ش ــى «الضعف ــاء
الكبي ــر» تحقي ــق :عب ــد املعط ــي أمي ــن قلعج ــي ،دار
املكتب ــة العلمي ــة -بي ــروت ،ط  404 :ه ــ.

أب ــو زرع ــة ال ـرازي ،عبي ــد هللا ب ــن عب ــد الكري ــم
«الضعف ــاء» ،عم ــادة البح ــث العلم ــي بالجامع ــة
اإلس ــالمية ،املدي ــنة النبوي ــة ،ط  402 :ه ــ.

عم ــر ،أحم ــد مخت ــار عب ــد الحمي ــد« ،معج ــم اللغ ــة
العربي ــة املعاص ــرة» ،عال ــم الكت ــب ،ط  429 :هـ ـ

الزرك�ش ــي ،ب ــدر الدي ــن محم ــد ب ــن عب ــد هللا «النك ــت
عل ــى مقدم ــة اب ــن الصالح» ،تحقيق :زي ــن العابدي ــن بن

الفا�ش ــي ،أب ــو الطي ــب محم ــد« ،ذي ــل التقيي ــد ف ــي رواة
الس ــنن واألسان ــيد» ،تحقي ــق :كم ــال يوس ــف الح ــوت،

داللة لفظ «صدوق يهم»

عبدالعظيم الدخري

دار الكت ــب العلمي ــة ،بي ــروت ،ط  990 :م.
القشيـري النـيسابوري ،مسلم بن الحجاج «التمييـز»،
تحقي ــق :محم ــد مصطف ــى األعظم ــي ،مكتب ــة الكوث ــر
الس ــعودية ،ط  4 0 :ه.اب ــن القيسران ــي ،محم ــد ب ــن طاه ــر ب ــن عل ــي« ،ذخي ــرة
الحف ــاظ» ،تحقي ــق :عب ــد الرحم ــن الفريوائ ــي ،دار
الس ــلف -الري ــاض ،ط  4 6 :ه.
امل ــزي ،يوس ــف ب ــن عب ــد الرحم ــن« ،تهذي ــب الكم ــال
ف ــي أس ــماء الرج ــال» ،تحقي ــق :بش ــار ع ــواد ،مؤسس ــة
الرس ــالة -بي ــروت ،ط  400 :ه.
اب ــن معب ــن البغ ــدادي ،يحي ــى «تاري ــخ اب ــن معي ــن (رواي ــة
عثم ــان الدارم ــي)» ،أحم ــد محم ــد ن ــور ،دار املأم ــون
للتـ ـراث -دمش ــق.
اب ــن من ــيع ،محم ــد ب ــن س ــعد «الطبق ــات الكب ــرى»،
تحقي ــق :محم ــد عب ــد الق ــادر عطا ،دار الكت ــب العلمية
بي ــروت ط  4 0 :ه.النس ــائي ،أحم ــد بن ش ــعيب« ،الضعفاء واملت ــروكون»،
تحقيق :محمود إبـ ـراهيم زايد ،دار الوعي -حلب ،ط :
 96هـ.
ابن هالل ،أحمد بن محمد بن حنبل« ،العلل ومعرفة
الرج ــال» تحقي ــق :و�ش ــي هللا ب ــن محم ــد ،دار الخان ــي،
الري ــاض ،ط  422 :هـ.

***
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