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   يف اجلرح والتعديل ل وداللتهيسلوب التفضأ
  

  ح   
  

ا  ، وا ت اراا  ،زا  ،  ع
ا  ر  

 mohamed.s.mohamed. 41@azhar.edu.eg  :البريد األلكتروني الجامعي

ms3373816  :البريد األلكتروني الشخصي @gmail.com 
      

ا  ا   

يعد أسلوب التفضيل من األساليب المعتمدة في الجرح والتعديل عند أهل النقد   
ألفاظ التفضيل الواردة داللة  لذا كان من أهداف هذا البحث تحرير ؛ينمن المحدث

ثم معرفة أكثر أهل النقد ، كالم المحدثين علي رواة الحديث جرحاً وتعديالًفي 
قِّة أهل ثم الوقوف علي ِد، استعماالً ألسلوب التفضيل في تزكية وجرح الرواة

عداد هذا البحث يقوم علي وكان المنهج المتبع في إ، نقدألفاظ الالحديث في 
طريقة استقراء أقوال أهل النقد في استعمالهم ألنواع التفضيل في التزكية 

ثم المقارنة بين أقوال أهل النقد للداللة علي مطابقة حال الراوي ، والجرح
كذلك الوقوف علي أكثر النقاد استخداماً ، ألقوال األئمة فيه جرحاً وتعديالً

والمعتدلين ، داللة استخدام أسلوب التفضيل بين المتعنتينو، للتفضيل بين الرواة
، وبدأ البحث بذكر أسلوب التفضيل في تزكية الرواة، من علماء الجرح والتعديل

وكانت نتائج البحث كما ، ثم أتبعته بما جاء من ألفاظ التفضيل في جرح الرواة
وكانت ، رحاًورد أسلوب التفضيل في كالم المحدثين في الرواة تزكية وج، يلي

وداللة هذه ، األلفاظ الواردة في التعديل أكثر من األلفاظ الواردة في الجرح
علي حال الرواة حقيقية إال في بعض المواضع التي بينتها في ثنايا األلفاظ 
 ابن أبي حاتم في مراتب الجرح والتعديل عندلم يرد أسلوب التفضيل و، البحث

، تب الجرح والتعديل ابن حجر العسقالنيوأول من أدخله في مرا، أو الذهبي



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٢٨٨ -

، ويحيي بن معين، القطانبن سعيد كان المتعنتون من نقاد الحديث مثل يحيي و
أكثر استعماالً ألسلوب التفضيل من المتوسطين مثل ابن ، وأبي حاتم الرازي
 داللة التفضيل في كالم ومن نتائج البحث أيضاً اختالف، عدي والدارقطني

البد من مراعاة حال الناقد من حيث حيث ،  في كالم المحدثيناللغويين عنها
كذلك مراعاة حال الراوي ، التشدد والتوسط والتسامح في الجرح والتعديل

يعتبر و، عدد الروايةأيضاً الفاضل والمفضول من حيث العدالة والضبط و
ألنهم األرسخ ، أسلوب التفضيل في كالم المتقدمين حجة علي كالم المتاخرين

أكثر المتشددين وكان ، واألعلم بالرواة وأحوالهم في الرواية، قدماً في الحديث
وأكثر المعتدلين استعماالً له أحمد ، استعماالً ألسلوب التفضيل يحيي بن معين

ومن أبرز نتائج هذا البحث معرفة أثبت الناس في الشيوخ الذين ، بن حنبل
، وأبي إسحاق السبيعي، يالزهرابن شهاب مثل ، عليهم مدار أكثر الحديث

   .وغيرهم
  

، التعنُّت، الناقد، الجرح، التعديل،  التفضيل؛أسلوب( :الكلمات المفتاحية
  )أسوأ حاالً، أكذب، أضعف، أحفظ، أثبت، أوثق، الراوي، تحليل، التوسط
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Research Summary  

 The preference method is one of the adopted methods of 
wounding and modification among the scholars of hadith 
Hence, one of the objectives of this research was to edit the 
significance of the preference words contained in the speech 
of the hadiths on the narrators of the hadith as wound and 
modification, then to know the most critical people who use 
the method of preference in recommending and wounding 
the narrators, then to find out the accuracy of the people of 
hadith in terms of criticism, and the method used in 
preparing this research was It is based on the method of 
extrapolating the sayings of the people of criticism in their 
use of different types of preference in recommending and 
wounding, and then comparing the sayings of the people of 
criticism to indicate the correspondence of the narrator's 
case to the sayings of the imams in which there is wound 
and modification, as well as the identification of the most 
critics who use the preference among the narrators, and the 
indication of using the method of preference between the 
intransigent and the moderates One of the scholars of 
wound and modification, and the research began with 
mentioning the preference method for recommending the 
narrators, then followed it with what came from the terms of 
preference in wounding the narrators, and the results of the 
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research were as follows, and the method of preference was 
mentioned in the words of the hadiths in the narrators 
recommending and wounding, and the words contained in 
the amendment were more than the words What is 
mentioned in the wound, and the significance of these 
expressions in the case of the narrators is real, except in 
some places that I have shown in the folds of the research. 
The method of preference in the ranks of the wound and the 
modification in the ranks of Ibn Abi Hatim or Al-Dhahabi, and 
the first person to include it in the ranks of the wound and the 
modification, Ibn Hajar Al-Asqalani, the intransigent critics of 
the hadith such as Yahya Al-Qattan, Yahya bin Mu’in, and 
Abu Hatim Al-Razi, more used the method of preference 
than the moderates such as Ibn Uday and Al-Darotni, the 
significance of the preference in the words of the linguists 
differs from the words of The hadiths, it is necessary to take 
into account the state of the critic in terms of strictness, 
mediation, and tolerance in wounding and modification, as 
well as taking into account the status of the virtuous and 
preferred narrator in terms of justice and discipline and the 
number of narration. The method of preference in the speech 
of the advanced is considered an argument against the 
words of the later ones, because they are the most 
established and knowledgeable of the narrators and their 
conditions in The novel, the most hard-liner who uses the 
style of preference Yahya bin Mu’in, and the moderates who 
use it the most is Ahmad bin Hanbal, and among the most 
prominent results of this research is knowledge that people 
have proven in the sheikhs who have most of the hadiths, 
such as Al-Zuhri, Abu Ishaq Al-Subaie, and others. 
 
Keywords: (Style; Preference; Modification; Wounding; 
Critic; Obstinacy; Mediating; Analysis; Narrator; Closer; 
Proven; Memorized; Weaker; Lie; Worse off). 
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F 
 

ومن يضِلْل فَلَـا    ،  من يهِدِه اُهللا فَلَا مِضلَّ لَه     ،  نَحمده ونَستَِعينُه ،  ِإن الْحمد ِللَّهِ  «  
 لَه اِديه  ،  لَه لَا شَِريك هدحِإلَّا اُهللا و لَا ِإلَه َأن دَأشْهو ،و هدبا عدمحم َأنو ـولُهسر ،
  »َأما بعد

  }وتُنلَا تَمقَّ تُقَاِتِه وح نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ا الَِّذينها َأييونِلمسم َأنْتُم١(} ِإلَّا و(.  
يا َأيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَِّذي خَلَقَكُم ِمن نَفٍْس واِحدٍة وخَلَقَ ِمنْها زوجها {  
و اللَّه ِإن امحالَْأرِبِه و لُوناءالَِّذي تَس اتَّقُوا اللَّه اءِنسا والًا كَِثيرا ِرجمثَّ ِمنْهب

  .)٢(}كَان علَيكُم رِقيبا
  }و الَكُممَأع لَكُم ِلحصا يِديدلًا سقُولُوا قَوو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ا الَِّذينها َأيي غِْفري

  ،،، أما بعد )٣(}لَكُم ذُنُوبكُم ومن يِطِع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عِظيما
وشَر الُْأموِر ، وَأحسن الْهدِي هدي محمٍد، ِإن َأصدقَ الْحِديِث ِكتَاب اللَِّه«

  .)٤(»وكُلُّ ضلَالٍَة ِفي النَّاِر، كُلُّ ِبدعٍة ضلَالَةٌوكُلُّ محدثٍَة ِبدعةٌ و، محدثَاتُها
 التفضيل من أبواب اللغة العربية الفصيحة التي تستخدم عند فإن أسلوب  

وقد استعمل أهل الحديث ، انهتفضيل واحد علي أقرعند أو ، المفاضلة بين اثنين
                                                             

   .ورة آل عمرانس) ١٠٢(آية رقم ) ١(
  . سورة النساء) ١(آية رقم ) ٢(
سورة األحزاب والحديث أخرجه أبو داود في السنن كتاب النكـاح           ) ٧٣،  ٧٢(آية رقم   ) ٣(

ح  اجة كتاب النكـاح بـاب خطبـة النكـاح         وابن م ) ٢١١٨(باب في خطبة النكاح ح      
ح مـسند وأحمد فـي ال   ) ١٤٠٤(والنسائي كتاب الجمعة باب كيفية الخطبة ح        ) ١٨٩٢(
  . والحديث صحيح) ٣٧٢٠(

مـن  ) ١٥٧٨( ح   ١٨٩،  ٣/١٨٨أخرجه النسائي كتاب صالة العيدين باب كيف الخطبة         ) ٤(
حديث جابر بن عبد اهللا واللفظ له ومسلم في الصحيح كتاب الجمعة باب تخفيف الصالة               

  ). ٨٦٧( ح ٦/١٢٧والخطبة 
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 المفاضلة بين أو عند،  تزكية الرواة وجرحهمكالمهم علي التفضيل عند أسلوب
وقد قصدت في هذا البحث بيان مدلول أفعل ، روايات الحديث لراٍو بعينه

  .التفضيل في استخدام المحدثين جرحاً وتعديالً
  

  أ اع  ·

 التفضيل في تزكية  داللة أسلوب توضيحتأتي أهمية هذا الموضوع في  
فمن خالله نعرف  ،من أبواب العلم المهمةحيث إن بيان ذلك ، الرواة أو جرحهم

أوثق « : داللة قولهمفنعرف، أنواع التفضيل المطلق ودالالتها عند نقاد الحديث
أعلم «و، »أتقن الناس للرواية«و، »أحفظ الناس للحديث«و» الناس في الحديث

وفي جانب ، غير ذلك من ألفاظ التزكية التي استخدمها النقادإلى ، »الناس بالسنة
أكذب الناس في «:  قولهم بأردأ عبارات الجرح مثلفَِصالجرح نقف علي من و

وداللة ذلك علي  » كذا للراويدِجأنكر ما و«و، »أضعف الجماعة«و، »الحديث
 أو، التفضيل المقيد بشيخ معينلنا تبين ي، وفي التفضيل المقيد، حال الراوي
وكل ذلك عن طريق تحليل أقوال ، أو بسند معين،  ببلد بعينهأو، بوقت معين

 رده مثل أوالدالة علي قبول التفضيل هل العلم في الراوي مع مراعاة القرائن أ
ثم مراعاة حال الراوي ، مراعاة حال الناقد من حيث التشدد والتوسط في النقد

ضيل لحال الراوي مطابقة التفلمن حيث العدالة والضبط وعدد الرواية وصوالً 
قدرة علي الترجيح بين الروايات وثمرة معرفة هذا الباب ال، ل من عدمهالمفض

  . عند التعارض
  

· ا ا  ا ا   

جمع وقد أ، مراتب الجرح والتعديل من أبواب مصطلح الحديث المهمةإن   
وأسوأها ، المحدثون علي أن أعالها تعديالً ما جاء علي صيغة أفعل التفضيل

قة هذه األقوال ألحوال الرواة ولدراسة مطاب، جرحاً ما كان بهذه الصيغة أيضاً
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،  التزكية والجرح المفاضلة فيهمقيمة كبيرة تظهر دقة نقاد الحديث في استخدام
  .من هنا تأتي أهمية هذا البحث

  

·  رااف اأ  
، وجرحاًتزكية المحدثين  في ألفاظ  تحرير أسلوب التفضيل الوارد:أوالً  

  . علي أحوال الرواةوداللته
وأكثرهم ، علي معرفة النقاد الذين فاضلوا بين رواة الحديث الوقوف :ثانياً  

  .استعماالً لهذه األلفاظ
،  االطالع علي دقة أهل الحديث في استعمالهم أللفاظ الجرح والتعديل:ثالثاً  

  .وجهودهم في هذا الباب
د بشيخ أو ببلد أو بزمن أو بعدد  االستفادة من معرفة التفضيل المقي:رابعاً  

  . الترجيح بين روايات الحديثأحاديث في
 

  ارات ا ع  ·

بحث  للموضوع لم أقف في حدود اطالعي عن بالبحث في الدراسات السابقة  
 التفضيل في استخدامات المحدثين تزكية واٍف تكلم عن بيان داللة أسلوب

 بعنوان األبحاث التي لها ارتباطباستثناء ما وقفت عليه من بعض ، وجرحاً
فكان ، ولم تستوف الموضوع من كل جوانبه، موضوع لكنها لم تف بالغرضال

  :االختصار في بعضها واضح ومن هذه الموضوعات
صيغة أفعل التفضيل واستخدامات المحـدثين لهـا فـي     « :بحث بعنوان  )١(  

وهـو  ،  بحثي من حيث العنوان   إلى  وهذا البحث أقرب األبحاث     ،  »توثيق الرواة 
 كلية الدراسات اإلسالمية جامعة األميـر سـونْكال         )موهعلي مهاما سا  ( حثللبا

تعرض فيـه   ،  وهو بحث صغير جداً يقع في ثماني عشرة ورقة        ) فطاني تايالند 
ثم تحدث عن أفعـل     ،  غةالباحث للحديث عن أفعل التفضيل ومعناها عند أهل الل        
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وذكر بعض صيغ التفضيل    ،  عند المحدثين علي سبيل اإلطالق والتقييد     التفضيل  
ثـم   ،وهكـذا ،  »أثبت أصحاب فالن  «و  ،  »أثبت الخلق «و  ،  »أوثق الناس «مثل  

ولم يتعرض لقـرائن    ،  استخدم بعض النماذج التطبيقية علي ذلك في إيجاز شديد        
وكذا حال  ،  ح أو المجر  »اسم فاعل «الداللة علي التفضيل مثل حال الناقد المزكِّي      

كذلك لـم  ، ومقدار الرواية من حيث العدالة والضبط  المفضل والمفضول   الراوي  
  .يتعرض البحث لما ورد من صيغ المفاضلة في الجرح

 »المشكاة في من قيل فيه أثبت الناس في بعض الـرواة          « :بحث بعنوان  )٢(  
ختص بمن قيـل  ومن عنوان البحث يتبين أنه ي، للباحث عادل بن محمد السياغي  

  .ولم يتعرض الباحث لباقي صيغ التفضيل، ثبت الناسأفيه 
للباحث فهد  »معرفة الرواة المكثرين وأثبت أصحابهم« :بحث بعنوان )٣(  

وفي هذا البحث اهتم الباحث بجمع ودراسة أحوال ، بن عبد العزيز العمارا
وهو كتاب مطبوع في مكتبة ، الرواة الذين وصفوا بأثبت الناس في شيوخهم

الحديث عن لكن لم يستقص الباحث ، هـ١٤٢٤الرشد الرياض الطبعة األولي 
  .فضيل الواردة في كالم أهل الحديثباقي أسماء الت

معني الطبقة في علل الحديث ومراتب الرواية وطبقـات    « :وانبحث بعن  )٤(  
 تعرض فيه الباحث لطبقات أصحاب الثـوري        »الرواة عن اإلمام سفيان الثوري    

اع منـشور بمكتبـة التوحيـد    وائل بن حمود بـن هـز   /للباحث د ،  وأثبتهم فيه 
  .بالمنوفية

  

 ا   
   : وخاتمةعة البحث أن يأتي في مقدمة وثالثة مباحثاقتضت طبي

   : المقدمة:أوالً
وأهـداف  ،  وحاجة المكتبة الحديثية لهذه الدراسة    ،  تناولت فيها أهمية الدراسة     

   .والدراسات السابقة للموضوع، الدراسة
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وفيـه  ،   عند اللغـويين   ضيل التف ألسلوبالدالالت اللغوية    : األول المبحث :ثانياً
   :مطلبان

  . التفضيل عند أهل اللغة معني:األولالمطلب  ·  
  . التفضيل عند اللغويين أحوال:المطلب الثاني ·  

وفيـه أربعـة   ،  التفضيل علي تعديل الرواة دالالت أسلوب:المبحث الثاني ثالثاً  
  :مطالب

  .ي التزكية فالتفضيل في استخدامات المحدثين لوب أس:المطلب األول ·  
 مراعاة حال الناقد من حيث  التفضيل عندسلوب داللة أ:ب الثانيالمطل ·  

  .التشدد والتوسط في النقد
 مراعاة حال الراوي من حيث  التفضيل عندأسلوب داللة :ب الثالثالمطل ·  

  .العدالة والضبط وعدد الرواية
  .في التزكية تحليل استخدام المحدثين ألساليب التفضيل :المطلب الرابع ·  

  :وفيه أربعة مطالب،  التفضيل في الجرحسلوبأ دالالت :المبحث الثالثثالثاً 
  . التفضيل في استخدامات المحدثين في الجرح أسلوب:المطلب األول ·  
 التفضيل عند مراعاة حال الناقد من حيث لوب داللة أس:المطلب الثاني ·  

  .التشدد والتوسط في الجرح
 التفضيل عند مراعاة حال الراوي من حيث أسلوبداللة  :لثالمطلب الثا ·  

  .العدالة والضبط وعدد الرواية
  .حدثين ألساليب التفضيل في الجرحتحليل استخدام الم :رابعمطلب الال ·  

  . ثم ثبت المصادر والمراجع،  وفيها أهم النتائج:الخاتمة

  



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٢٩٦ -

  املبحث األول
  ن التفضيل وفيه مطلباالداللة اللغوية ألسلوب

  
  ا اول

  اا أ   
 التفضيل عند أهل اللغة هو وصف مشتق من المصدر علي وزن أسلوب  

ويدل إذا أضيف علي ، وهو ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، )لعفَْأ(
  :معنيين

مثل ، جميع ما عداه مما أضيف إليه أن يقصد بالتفضيل الزيادة علي :األول  
  .اِس النَّعلمزيد َأ
وهذا ال يتجاسر عليه ،  أن يقصد به الزيادة علي جميع ما عداه مطلقا:الثاني  

ما هو إلى  أفعل يضاف )١(}وفَوقَ كُلِّ ِذي ِعلٍْم عِليم{ :عاقل كيف وقوله
 واللَّه{ :ما ليس بعضه نحوإلى وإذا كان بمعني فاعل جازت إضافته ، بعضه
لَما َأعكْتُ كَانُوا ِبميونما بعده إذا كان من جنس ما إلى فهو يضاف  )٢(}م
  .)٣(قبله
 التفضيل في الجرح والتعديل يأتي ال شك أن استعمال المحدثين ألسلوبو  
  .ألن المفاضلة تكون من جنس الموصوف به، األولالمعنى  ىعل

                                                             
  .سورة يوسف) ٧٦(آية رقم ) ١(
   .ائدةسورة الم) ٦١(آية رقم ) ٢(
 :، الناشـر  فصل فـي األلـف والـسين   ١/١٣٢ينظر كتاب الكليات ألبي البقاء الكفوي     ) ٣(

  . م١٩٩٨هـ ١٤١٩مؤسسة الرسالة بيروت 



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٢٩٧ -

وهذا يقتضي ،  التفضيل يفيد بعد الفاضل من المفضول وتجاوزه عنهفأسلوب  
» زيد َأحسن وجهاً ِمن علي«مع غيره وترجيحه عليه مثل قولهم اشتراكه 

  .)١(قاله األزهري،  لهما وترجيحه لألولسِنفي ذلك ثبوت الحالمعنى و
التام المبني المتصرف وصياغة أفعل التفضيل من الفعل الثالثي المجرد   

  .للمعلوم مما يصاغ منه أفعل التعجب
 التعجب؛ ا يصاغ منه فعلل التفضيل ممنما يصاغ أفعإ :شاميقول ابن ه  

 »أعلمه«و، »أضربه ما«: كما يقال »أفضل«و »أعلم«و »أضرب« هو: فيقال
  .)٢(»أفضله«و

سواء أكان رباعياً ،  من الفعل الزائد علي ثالثة أحرفوعلي ذلك يشذ بناؤه  
مثل استخرج وال من ، أو خماسياً علي وزن استفعل، علي وزن فعل مثل زحلق

وال من المبني ،  كان:وال من الفعل الناقص مثل،  بئس ونعم:مثل،  الجامدالفعل
  .وهكذا ،و سجن،  قُتل:للمجهول مثل

ألص من «و،  أحق:أي» ن بهمقْهو َأ« فعل له؛ كـوشذ بناؤه من وصف ال   
وفي أفعل ، »هذا الكالم أخصر من غيره« ومما زاد على ثالثة كـ، )٣(»شظاظ

هذا «و، »وأوالهم للمعروف، هو أعطاهم للدراهم«ع وسم، المذاهب الثالثة

                                                             
 أحمد بـن محمـد بـن        : المؤلف ١/٣٠ينظر المصباح المنير في غريب الشرح الكبير        ) ١(

  .  المكتبة العلمية بيروت:الناشرالمقرئ الفيومي 
 ألبي محمد جمال الـدين ابـن هـشام    ٣/٢٨٦سالك إلي ألفية ابن مالك ينظر أوضح الم ) ٢(

  . م١٩٧٩ ١ دار الجيل بيروت ط :الناشر
ينظر أساس البالغة لجار اهللا محمود بن       ،  وهو لص كان في الجاهلية صلب في اإلسالم       ) ٣(

لعلميـة بيـروت الطبعـة األولـي         دار الكتـب ا    :الناشر ،١/٥٠٨عمرو الزمخشري   
  . هـ١٤١٩



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٢٩٨ -

أشغل «و» هو أزهى من ديك« ومن فعل المفعول كـ، »غيره المكان أقفر من
  )١.(»أعنى بحاجتك«و» من ذات النحيين

من ثالثي غير مزيد فيه مما ليس بلون وال تكون فصياغة أفعل التفضيل قياساً  
، أجوب منه« هو »وعور، وسمر، وانطلق، أجاب«عيب حيث ال يقال في 

التفضيل في نحو هذه إلى ولكن يتوصل ، »وال أسمر منه وأعور، وأطلق
أجود منه «ثم يميز بمصادرها كقولك ، األفعال بأن يصاغ أفعل مما يصاغ منه

  .)٢(»وأشد سمرة وأقبح عوراً، وأسرع انطالقاً، جواباً

  

                                                             
  . ٣/٢٨٦ينظر أوضح المسالك إلي ألفية ابن مالك ) ١(
) فصل في صياغته   (٢/١٢٠ينظر شرح المفصل ألبي البقاء الموصلي يعيش بن يعيش          ) ٢(

  . م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢ ،١ دار الكتب العلمية بيروت ط :الناشر



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٢٩٩ -

ما ا 
  و  ا ا أال

  

  :وأول هذه األحوال ، في سياق كالم العرببهاأتي يل له أحوال ي التفضسلوبأ
  : حكمان فيهفيجب،  أن يكون مجردا من أل واإلضافة:إحداها  
 ؛)١(}لَيوسفُ وَأخُوه َأحب{:  أن يكون مفردا مذكرا دائما؛ نحو:أحدهما  

ولو كان مسندا إلى مؤنث أو مثنى أو ، )٢(}ن آباُؤكُم وَأبنَاُؤكُمقُْل ِإن كَا{ :ونحو
والزيدان ، وهند أفضل من عمرو، زيد أفضل من عمرو«: مجموع نحو قولك
، والزيدون أفضل من عمرو، والهندان أفضل من عمرو، أفضل من عمرو

أي ومن أجل أن أفعل التفضيل إذا تجرد ، ثمومن ، »والهندات أفضل من عمرو
جمع ، بضم الهمزة، »قيل في ُأخَر«كير واإلفراد  واإلضافة لزمه التذ»أل«من 

، الموازن ألفعل التفضيل" »إنه معدول عن آخر«، بالفتح، أخرى أنثى آخر
  .)٣( مشاركة وزيادةألنه ال يدل على، حقيقة»التفضيلأفعل «وليس من باب 

  : أن يؤتى بعده بمن جارة للمفضول؛ وقد تحذفان نحو:والثاني  
}رةُ خَيالْآِخرقَىوَأبالًا {وقد جاء اإلثبات والحذف في ، )٤(} وم ِمنْك َأنَا َأكْثَر

ويقل إذا ، ل خبرا إذا كان أفع»من«وأكثر ما تحذف ، منك: أي، )٥(}وَأعز نَفَرا
  :»الطويل« الشاعركقول، كان حاال

                                                             
  . ٨: اآلية، سورة يوسف) ١(
  . ٢٤: اآلية، سورة التوبة) ٢(
وينظر شرح التصريح علي التوضيح     ،  ٣/٢٨٦فية ابن مالك    ينظر أوضح المسالك إلي أل    ) ٣(

 دار الكتب العلمية بيـروت      :الناشرخالد بن عبد اهللا الوقاد      ) باب أفعل التفضيل   (٢/٩٥
  . م٢٠٠٠ -ـه١٤٢١الطبعة األولي 

  . ١٨: اآلية، سورة األعلى) ٤(
  . ٣٤: اآلية، سورة الكهف) ٥(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٠٠ -

  )١(مضلّالً هواك في فُؤاِدي فَظَلَّ **   َأجمال كالبدِر ِخلْنَاك وقد دنَوتَ
أال تري ، ألن أفعل التفضيل تفيد بعد الفاضل من المفضول وتجاوزه عنه  

،  يعني هذا أن أحمد وعامراً اشتركا في الفقه»أحمد أفقه من عامر«أنك لو قلت 
  .)٢(لكن تجاوز أحمد مرتبة عامر في الفقه

 تبة األفراد في علي أفعل التفضيل إنما يكون إذا تساوت ر»من«ودخول   
  .)٣(تمييزها عن غيرها

  كقولك»من«ذكر إلى  هو بعضها لم يحتج جملةإلى وإذا أضفت الفاضل    
  .)٤(»زيد أوثق الناس«

  :؛ فيجب له حكمان»بأل« أن يكون :الحالة الثانية  
هند «و، »زيد األفضل«:  لموصوفه؛ نحو أن يكون مطابقاً:أحدهما  

الهندات «و، »ضلوناألف الزيدون«و »األفضالن الزيدان«و، »الفضلى
  .»الفضل« أو »الفضليات

) من( فأما ما ورد من كالم العرب بمجيء ؛»بمن« أال يؤتى معه :والثاني  
 أو على أنها متعلقة »أل« على زيادة جرخُفَ )أل(مع أفعل التفضيل المقترن بـ 

  . المذكور»أكثر« »أكثر نكرة محذوفا مبدال من« بـ
                                                             

في شـرح التـسهيل البـن مالـك      :ينظر، جهولوقائله م، هذا البيت من البحر الطويل   )١(
). ٢/١٠٣(وشرح التصريح   ،  )٢/١٧٢(والمساعد  ،  )٣/٣٥(وشرح األشموني   ،  )٣/٥٧(

  ). ٤/١٥٤٤(المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية 
أجمل مـن   : والتقدير،  والمفضول »من«حذف منه   ،  ؛حيث هو تفضيل  »أجمال «:قوله الشاهد

  .  إذا كان خبرا ال حاال–التفضيل  »أفعل«والمفضول في  »من «وأكثر ما تحذف، البدر
 المؤلف محمد بن أمين بن عمر       ١/٣٩ينظر الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة        ) ٢(

  . م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ دار الرائد العربي بيروت :، الناشربن عابدين
  . ١/١٦٥٨ينظر الكليات ) ٣(
  . ١/١٥٩٦المرجع السابق ) ٤(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٠١ -

، ن كانت إضافته إلى نكرة؛ لزمه أمران؛ التذكيرفإ، أن يكون مضافا :الثالثة  
 في المضاف إليه ويلزم، كما يلزمان المجرد؛ الستوائهما في التنكير، والتوحيد

هند «و، »الزيدون أفضل رجال«و» الزيدان أفضل رجلين«: أن يطابق؛ نحو
  .ريق كافرأول ف: فالتقدير )١(}وال تَكُونُوا َأوَل كَاِفٍر ِبِه{فأما ، »أفضل امرأة

ل أفعل بما ال تفضيل فيه وجبت ووإن كانت اإلضافة إلى معرفة؛ فإن ُأ  
وإن كان ، عادالهم: ؛ أي»الناقص واألشج أعدال بني مروان« :المطابقة؛ كقولهم

 َأكَاِبر{ :تعالىعلى أصله من إفادة المفاضلة؛ جازت المطابقة؛ كقوله 
ولَتَِجدنَّهم َأحرص النَّاِس  {:تعالىوتركها كقوله ، )٣(}هم َأراِذلُنَا{، )٢(}مجِرِميها

: »أكابر«فإن قدر ، وابن السراج يوجبه، وهذا هو الغالب، )٤(}علَى حياٍة
  .)٥( مفعوال أول؛ فيلزمه المطابقة في المجرد:»مجرميها« مفعوال ثانيا و

فس المعرفة يكون التفضيل علي نإلى لذا إذا أضيفت أفعل التفضيل   
النكرة كان إلى وإذا أضيفت ، »عمرو أفضل القوم« :المضاف إليه كما تقول

  .)٦(»زيد أفضل رجل«كقولك ، المراد التفضيل علي أفراد المضاف إليه
   غير بابهعلىمجيء أفعل التفضيل 

قد يأتي أفعل التفضيل علي غير بابه وذلك إذا قُصد به المبالغة وليس   
 اُهللا«: وذلك مثل قولك، ق الكالم الذي ورد فيهويفهم ذلك من سيا، المفاضلة

                                                             
  . ٤١: اآلية، سورة البقرة )١(
  . ١٢٣: ، اآليةسورة األنعام) ٢(
  . ٢٧: اآلية، سورة هود) ٣(
  . ٩٦: اآلية، سورة البقرة) ٤(
  . ٢٩٧ ـ ٣/٢٨٦ينظر أوضح المسالك إلي ألفية ابن مالك ) ٥(
 :، الناشـر   باب األلف المؤلف علي بن محمد بن علي الجرجاني         ١/٤٩ينظر التعريفات   ) ٦(

  . هـ١٤٠٥ ،١العربي بيروت ط دار الكتاب 



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٠٢ -

ومنه أيضاً ، فالمقصود هنا المبالغة في الرحمة وليس التفضيل »هاِدبِع ِبمرحَأ
  .)١(»الْحقِّ َأحقُّ َأن يتَّبع« :تعالىقوله 

   :ومنه أيضاً قول الفرزدق
الَِّذي ِإن كمس اءمنَى الستَا  **  لَنَا بيب عدهاِئم زُل َأعَأطْو٢(و(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . من سورة يونس) ٣٦(جزء آية رقم ) ١(
وشرح التّسهيل ، ٩٩،  ٦/٩٧شرح المفصل   : ينظر،  للفرزدقوهو  ،  هذا البيت من الكامل   ) ٢(

وابـن عقيـل   ،  ٥/٣٧٤) عـزز (،  ٥/١٢٧) كبـر (واللّسان  ،  ٤٨٣النّاظم   وابن،  ٣/٦٠
 ينظـر مفتـاح العلـوم     ،  ٦/٥٠نّظائر  واألشباه وال ،  ٤/٤٢والمقاصد النّحوية   ،  ٢/١٧٠

 دار الكتب العلمية بيروت الطبعة      :الناشرالمؤلف يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي         
   .هـ١٤٠٧الثانية 

 ألنّـه ال   التّفـضيل؛  حيث استعمل صيغتي التّفضيل في غيـر      ) وأطول أعز( :قوله الشاهد
بيته أكثر عزة وأشد طـوالً؛       دعائمبأن لجريٍر بيتًا دعائمه عزيزة طويلة حتى تكون          يعترف

  . على معنى التّفضيل لتضمن اعترافُه بذلك) أعزو أطول(بقي  ولو



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٠٣ -

  
  

  
  املبحث الثاني

   التفضيل علي تعديل الرواةدالالت أسلوب
  :وفيه أربعة مطالب

  
  ا اول

    ا ا  اات اأب
  

ما ا  
 بدد أا   ل ا ةا  ا 

 واا   
  

ا ا  
 بدأ اا   اويل ا ةا  ا 

واد او وا  
  

اا ا  
 ا اا با  ا   

  



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٠٤ -

 ا اول
    ا ا  اات اأب

  

، مراتب عدةإلى  الكالم في رواة الحديث  تقسيمىقام منهج المحدثين عل  
وأرفع هذه المراتب ما جاء بصيغة ، الرواةوطبقوا هذه المراتب علي أحوال 

  .التفضيل جرحاً وتعديالً
فعل التفضيل  األلفاظ في التعديل ما جاء فيه أ وأرفع :)~(يقول السيوطي   

 المبالغة مثل وما يجري مجراها مما يدل علي، وما أشبهها، »أوثق الناس«مثل 
ثم الذي كُرر مما يفرد بعد بلفظ أو ، »ال يسأل عن مثله«و » إليه المنتهي«

  .)١(»أو حجة، أو ضابط، أو حافظ،  ثقةأو، ثبت متقن«بمعني يورد مثل 
حيث جاء ، وقد تنوعت أفعل التفضيل في ألفاظ المحدثين الدالة علي التزكية  

، »تُثبوَأ، قُوثََأ«: لضبط مثل قولهموامنها ما دلَّ علي التفضيل في العدالة 
ا ما جاء داالً ومنه، »أضبط«: ومنها ما كان داالّ علي الضبط فقط مثل قولهم

                                                             
للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي صاحب التصانيف          ١/٢٣ينظر ألفية الحديث    ) ١(

  المكتبـة العلميـة  :الناشر). مراتب التعديل(المفيدة في الحديث والتفسير واللغة وغيرها    
ولم ترد أفعل التفضيل في مراتب التعديل عند ابن أبي          ،  شرح العالمة الشيخ أحمد شاكر    

وتابعـه ابـن الـصالح      ) ثقة أو متقن أو حجـة     (حاتم فأعلي المراتب عنده ما قيل فيه        
وكذا لم ترد في مراتب التعديل عند الذهبي فقد جعل أعلي المراتب ما جـاء               ،  والنووي

وتابعه علـي   ،  وهكذا) أو ثقة ثبت أو ثقة حجة     ،  ثقة ثقة (: لهمالتوثيق فيه مؤكداً مثل قو    
مثـل   وورد االعتداد بها في مراتب التعديل عند ابن حجر ومـن بعـده            ،  ذلك العراقي 

 دار  :الناشـر  ١/١/٣٧ينظر في ذلك مقدمة الجـرح والتعـديل         (. السخاوي والسيوطي 
 ١١٠الـصالح ص  ـ مقدمة ابـن   هـ١٢٧١المعارف الهند دار إحياء التراث بيروت       

 :الناشـر  ١/٣ديباجة ميزان االعتدال    ،  م١٩٨٤ ،١ مكتبة الفارابي ط     :الناشروما بعدها   
 مطبعة سـفير بالريـاض      ١٧٦نزهة النظر ص  ،  هـ١٣٨٢ ،١دار المعرفة بيروت ط     

  . هـ١٤٠٣ دار الكتب بيروت :الناشر ١/٣٦١فتح المغيث للسخاوي ، هـ١٤٢٢



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٠٥ -

: ل قولهمومنها ما جاء داالً علي الصحة مث، »أصدق«علي العدالة مثل 
 »أعجب« و»أحب«: ومنها ما كان داالً علي الترجيح مثل قولهم، »أصح«
ا ما كان داالً علي اليقين هومن، »أفضل«: لية مثل قولهممنها ما دل علي األفضو

 فظَ أحأيتُا رم«النفي مثل قولهم ب مؤكداًومنها التفضيل الذي جاء ، »أعلم«مثل 
  » منهتقن َأرم َألَ« أو »الٍنن فُِم

قرائن إلى يرجع في جميع األلفاظ  أن التفضيل في كالم المحدثين وعندي
  :ثالث

  بين التلميذ والشيخ  المالزمة :األولي
  . كثرة حديث الراوي:الثانية
  . الضبط واإلتقان في التحمل واألداء:الثالثة

أثبت «أو، »أوثقهم فيه«أو، »فالن أعلم الناس بأحاديثه «:وذلك حين يقال  
   .»أحفظهم لها«أو ، »الناس في حديث شيخه

 تعني زيادة أو، ؟لكن هل ألفاظ التفضيل تفيد التساوي بين الفاضل والمفضول  
  ؟ وهل هذه األلفاظ في درجة واحدة في التفضيل؟ في هذه الصفةلالفاض

في نكته تعقيبا علي قول أبي علي الحسين بن  )١(العسقالنيأورد ابن حجر   
  ==،  بفتح النون)٢(علي النيسابوري

                                                             
ابـن  ، شهاب الـدين ، أبو الفضل،  د الكناني العسقالني  هو الحافظ أحمد بن علي بن محم      ) ١(

. ومولده ووفاته بالقـاهرة   ) بفلسطين(أصله من عسقالن    . من أئمة العلم والتاريخ   : حجر
 لخيـر  ١/١٧٨ينظر األعالم ) ٨٥٢ – ٧٧٣(. ولع باألدب والشعر ثم أقبل على الحديث 

   . دار العلم للماليين:الناشرالدين الزركلي 
كـان فقيهـا    . أبو علي الكرابيسي البغدادي الفقيه    . فظ الحسين بن علي بن يزيد     هو الحا ) ٢(

ينظر ترجمتـه فـي     . فصيحا ذكيا صاحب تصانيف في الِفقْه واألصول تدلَّ على تبحره         
   .هـ١٤١٣ طبعة دار الكتاب العربي بيروت ١٨/٢٤١ريخ اإلسالم للذهبي ات



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٠٦ -

 ما ظهر منها أصح :أي، ما تحت أديم السماء« : أنه قال)١(وهو شيخ الحاكم==
  .)٢(»سلممن كتاب م

وإنما ، لم نجد عنه تصريحا قط بأن كتاب مسلم أصح من صحيح البخاري  
 كتاب عن ة من أنه نفى األصحي)٣()يعني ابن الصالح(ما حكاه المؤلف  ":قال

؛ ألن كتاب البخاريوال يلزم من ذلك أن يكون كتاب مسلم أصح من ، مسلم
ما في البلد أعلم من «»لهفالن أعلم أهل البلد بفن كذا ليس كقو« :قول القائل

في الثاني نفى أن يكون في البلد و، في األول أثبت له األعلمية، »افالن بفن كذ
وإذا كان لفظ أبي علي محتمال ، فيجوز أن يكون فيها من يساويه فيه، علم منهأ

:  األمرين فلم نجد ممن اختصر كالم ابن الصالح فجزم بأن أبا علي قاللكال
فقد رأيت هذه العبارة في كالم الشيخ ، صحيح البخاريصحيح مسلم أصح من 

والشيخ تاج الدين ، والقاضي بدر الدين بن جماعة، النوويشرف محي الدين 
  .)٤("وفي إطالق ذلك نظر لما بيناه. التبريزي وتبعهم جماعة

                                                             
 بِن محمِد بِن حمدويه بن نعيم النَّيسابوري الحافظ أبـو عبـد اهللا              محمِد بِن عبِد اللَّهِ   هو  ) ١(

وِلد يوم اإلثنين ثالـث  . المعروف بابن البيع صاحب التّصانيف في علوم الحديث  ،  الحاكم
. وطلب العلم من الصغَر باعتناء أبيه وخاله      ،  ربيع األول سنة إحدى وعشرين وثالثمائة     

  ). ١٨٣ت ( ٢٨/١٢٢ اإلسالم ينظر ترجمته في تاريخ
باب ( للعالمة عبد الرءوف المناوي      ١/٣٦٤ينظر اليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكر        ) ٢(

  . م١٩٩٩ مكتبة الرشد الرياض :الناشر) في تفضيل صحيح مسلم علي صحيح البخاري
صالح الـدين َأبـو     المفتي  . عبد الرحمن بن عثْمان بن موسى بن َأِبي نصر        هو الحافظ   ) ٣(

 وري،  الْقَاِسم الكرديزرالشَّه  ،الح     ،  الشَّاِفِعيين ابن الصالد خ تقيولـد قبـل    ،  والد الشَّي
  ). ٥٣١ت ( ٤٤/٤٠٤ينظر تاريخ اإلسالم . األربعين وخمسمائة

 الجامعـة   :الناشر) النوع األول الصحيح   (١/٢٨٤ينظر النكت علي مقدمة ابن الصالح       ) ٤(
  . م١٩٨٤ -ـه١٤٠٤ية بالمدينة المنورة الطبعة األولي اإلسالم



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٠٧ -

  وال يعزب : قلت« بقوله  ابن حجر في هذا الكالم)١(وقد تعقب الصنعاني
 الذي ذكره الحافظ خروج عن محل النزاع؛ فإن الدعوى أن عنك أن هذا التأويل

وأن التأويل أفاد أنهما مثالن فما أتى التأويل إال بخالف ، البخاري أصح الكتابين
 يفيد عرفا )اء أعلم من فالنمما تحت أديم الس(: على أن قول القائل، المدعى

 توجه  اللغة فيحتملوأما في، ذلكوأنه ال يساويه أحد في ، أنه أعلم الناس مطلقا
، النفي إلى الزيادة أعني زيادة إنسان عليه في العلم ال نفي المساوي له فيه

تحت أديم : "والحقيقة العرفية مقدمة سيما في مقام المدح والمبالغة بقوله
  )٢.(»السماء

جاء في كالم ابن حجر ما يفيد الدالالت المختلفة لصيغ التفضيل وتفهم هذه و  
سابوري وقد استخدم أبو علي الني، اق الكالم ومقصد المتكلم منهالداللة من سي

أن صيغ التفضيل إلى وهذا يقودنا ، صيغ التفضيل في كالمه علي الصحيحين
التي استعملها المحدثون في تزكية رواة الحديث لها دالالت لغوية وعرفية 

  .وهي متفاوتة في الداللة علي المفاضلة، مختلفة
في  )٣(اللة اللغوية والعرفية لصيغ التفضيل يقول البقاعيوفي الفرق بين الد  

قديم صحيح مسلم علي صحيح توضيحه لكالم أبي علي النيسابوري في ت
                                                             

، أبو إبـراهيم  ،  الكحالني ثم الصنعاني  ،  محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني       ) ١(
ينظر ترجمته  . من بيت اإلمامة في اليمن    ،  مجتهد: المعروف كأسالفه باألمير  ،  عز الدين 

لماليين الطبعـة الخامـسة عـشر        دار العلم ل   :الناشرلخير الزركلي    ٦/٣٨في األعالم   
   .م٢٠٠٢

 دار الكتـب العلميـة بيـروت        :، الناشر  لألمير الصنعاني  ١/٤٨ينظر توضيح األفكار    ) ٢(
  . م١٩٩٧ ـه١٤١٧الطبعة األولي 

 بن علي بن أبـي بكـر   - بضم الراء وتخفيف الباء -إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط   ) ٣(
وسـكن  ،  أصله من البقاع في سـورية     . أديبمؤرخ  : أبو الحسن برهان الدين   ،  البقاعي

األعـالم  ينظر ترجمته فـي     . وتوفي بدمشق ،  دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة     
 :الناشر للحافظ عبد الرحمن السخاوي      ١/١٠١الضوء الالمع ألهل القرن التاسع      ،  ١/٥٦

  . مكتبة الحياة بيروت



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٠٨ -

الحق أن الصيغة تارة تستعمل على مقتضى أصل اللغة فتنتفي  و:البخاري
 :قوله ع من العرف فتنتفي المساواة فمثلالزيادة فقط وتارة على مقتضى ما شا

)r( :»وإن كان ظاهره »ا طلعت شمس وال غربت على أفضل من أبي بكرم 
نفي أفضلية الغير لكنه إنما سيق إلثبات أفضلية المذكور والسر في ذلك أن 
الغالب في كل اثنين هو التفاضل دون التساوي فإذا نفى أفضلية أحدهما ثبتت 

  .)١(أفضلية اآلخر
  :وألفاظ التفضيل تأتي علي صورتين

، كون المفاضلة بين اثنين من الرواة اشتركا في شيء واحد أن ت:ىاألول  
 أبو :مثل قول اإلمام أحمد »المفضول« فيه علي اآلخر »الفاضل«وزاد أحدهما 

 اًفهذه الجملة تعني أن أبا نعيم ووكيع، )٢(أثبت من وكيع الْفَضُل بن دكَيٍننعيم 
  .يعاتصفا بالثبت لكن ترجح التثبت في حق أبي نعيم علي وك

سواء ،  أن تكون المفاضلة بين راٍو معين وبين أقرانه في الرواية:الثانية  
 حدثني أصدق من أدركت :مطلقاً مثل قول هشام بن هشامأكان ذلك التفضيل 

 : أبي حاتم الرازيمقيداً بزمن مثل قول أو كان )٣(من البشر محمد بن سيرين
لم يكن له ، س في زمانهكان عمرو بن الحارث بن يعقوب األنصاري أحفظ النا

  .)٤(نظير في الحفظ في زمانه
                                                             

 دار الكتـب العلميـة بيـروت        :، الناشر  لألمير الصنعاني  ١/٥١ينظر توضيح األفكار    ) ١(
  . م١٩٩٧ -ـه١٤١٧الطبعة األولي 

 دار  :الناشـر للحافظ أبي عبـد اهللا الـذهبي         ،.٣٢١ ت   ١٥/١٩٥ينظر تاريخ اإلسالم    ) ٢(
   .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣الكتاب العربي بيروت الطبعة الثانية 

  . ٢٢٥ ت ٧/١٤٦ينظر تاريخ اإلسالم ) ٣(
 :الناشـر محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الـرازي        ألبي   ٦/٢٢٥ينظر الجرح والتعديل    ) ٤(

دار المعارف العثمانية بحيدر آباد الهند م دار إحياء التراث العربـي بيـروت الطبعـة                
  . م١٩٥٢ -هـ١٢٧١األولي 



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٠٩ -

 خرين من علماء النقد في مراتبيري التفريق بين المتقدمين والمتأوثمة رأي   
حيث يري أن صنيع المتقدمين هو األنسب للواقع من المتأخرين ألن ، التعديل

 ،صعوبة في التطبيق علي آحاد الرواةالتعديل  لمراتب المتأخريني تقسيم ف
أوثق «فقد تختلف صيغ التوثيق مثل قولهم، الختالف ألفاظ التعديل من ناقد آلخر

فإن النقاد في الواقع ال  »حجة« أو »ثبت«  أو»صدوق« أو»ثقة«وكلمة  »الناس
 تفيد معني جملة »الثقة«حيث كلمة ، يقصدون بإطالق صنيعهم مخالفة غيرهم

وكل »الثقة« أو »الحجة«  كما تفيد كلمة»من أوثق الناس« أو »أوثق الناس«
ولذا فإن تقسيم الرواة بشكل عام من غير نظر ، ذلك تبعاً لمناسبة توثيقهم للرواة

  .)١(شيوخهم ال يستقيم إال علي الشكل الذي قسمه نقاد الحديثإلى 
فقد سئل عبد ،  بن الحجاجويمكن تطبيق ذلك علي قول النقاد في شعبة  

، كان مأمونا، كان صدوقا : فقال؟خلده ثقة وأكان أب  الحافظالرحمن بن مهدي
 سمعت أبا عبد اهللا : وقال أبو بكر األثرم.)٢(.الثقة شعبة وسفيان، كان خيارا

  .)٣(»كان شعبة من أوثق الناس«: أحمد بن حنبل يقول
  :وأشهر أفعل التفضيل التي استخدمها المحدثون في تزكية الرواة ما يلي

 علي هي من أكثر ألفاظ التفضيل استعماالً وةقالتفضيل من لفظ الث :أوالً  
 في وهي تدل علي بلوغ الموصوف بها أعلي درجات القبول، ألسنة المحدثين
 شعبة :واستخدم التفضل بهذه اللفظة كثير من نقاد الحديث مثل، العدالة والضبط

                                                             
ينظر بتصرف عبقرية اإلمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح دراسـة تحليليـة              ) ١(

  . م١٩٩٧هـ ١٤١٨ دار ابن حزم الطبعة األولي :الناشرحمزة المليباري  / للدكتور١/٦
  . ٣/٣٢٨، ١/١٦٠ينظر الجرح والتعديل ) ٢(
 دار البـشائر   :الناشـر ) ٢١٨٧(ألحمد بن حنبل مـسألة       ينظر سؤاالت أبي بكر األثرم    ) ٣(

  . ـه١٤٢٥اإلسالمية بيروت الطبعة األولي 



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣١٠ -

، وغيرهم،  حاتم الرازيوأبي، وأحمد بن حنبل، حيي بن معيني، بن الحجاج
  صيغ اآلتية بالوقد جاءت 

  »ما علمت أوثق منه«و»أوثق الناس«و »من أوثق الناس«و »أوثق«  
عند المفاضلة بين روايين اشتركا في الثقة وزاد أحدهما  يأتي »أوثق«ولفظ   

فيد التخصيص أي أن الصفة انحصرت بين والتفضيل هنا ي، علي اآلخر فيها
عفر بن أبي كثير مثل قول يحيي بن معين وقد سئل عن إسماعيل بن جراويين 

ومن ، وأثبت من الدراوردي، إسماعيل بن جعفر أثبت من ابن أبي حازم: فقال
  .)١(أبي ضمرة

والتفضيل بهذه هنا تفيد التبعيض  »نِم« فإن »من أوثق الناس« :أما قولهم  
مثل قول يزيد اللفظة يدل علي أن الراوي الفاضل يتساوي مع آخرين في الثقة 

وإذا قيد  )٢(كان من أوثق الناسحدير السدوسي عمران بن : بن هارون
 كان التفضيل »كان من أوثق الناس في فالن«: التفضيل بشيخ معين كأن يقول

  .منحصراً في روايته عن ذلك الشيخ
ويعني تفضيل ذلك الشخص ،  التفضيل هنا يفيد العموم»أوثق الناس« :قوله  

 ذاك أوثق :ري بن يحيي قالشعبة وقد سئل عن السمثاله قول علي سائر الناس 
 : سمعت الحسن بن الربيع يقول: حدثني أبي قال:ابن أبي حاتم وقول )٣(الناس

  .)٤("محمد بن كثير اليوم أوثق الناس وكان يكتب حديث
                                                             

 دار الكتب العلميـة     :ر، الناش للخطيب البغدادي ) ٣٢٤٧ت  ( ٦/٢١٨ينظر تاريخ بغداد    ) ١(
   .هـ١٤١٧بيروت الطبعة األولي 

   .٩/٣٦١ينظر تاريخ اإلسالم ) ٢(
 دار الخاني الرياض الطبعـة      :الناشر) ٢٩٣٥ت   (٢/٤٣٨ينظر العلل ومعرفة الرجال     ) ٣(

  . ـه١٤٢٢الثانية 
  . ١/٦٩ق/٤ينظر الجرح والتعديل ) ٤(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣١١ -

التفضيل هنا ف »لم أعلم أوثق منه« أو »لم أر أوثق من فالن« :أما قولهم  
الفرق بين مالحظة مع ، لعموموالنكرة المفيدة للنفي وا، مؤكد بأسلوب النفي

 »لم أر«لكن ،  تفيد اليقين»لم أعلم«حيث ، »لم أعلم«و، »لم أر« قولهالنفي ب
إال أن التفضيل هنا معلق برؤية وعلم ، تفيد الرؤية التي تقتصر علي الجارحة

وأسلوب التفضيل ، فقد يوجد من هو أوثق لكن لم يره أو يعلمه المتكلم، المتكلم
ما رأيت «ومنه أيضا ،  السابقةالتفضيلأساليب األعلي في  هو المؤكد بالنفي

 قول محمد بن إسحاق بن مثاله، »ما علمت أوثق من فالن«  أو»أوثق منه
 وقول أحمد بن )١(محمد بن أسلم الطوسيحدثنا من لم تر عيناي مثله  :خزيمة

ر يوسف بن يزيد بن كامل القراطيسي من أوثق الناس لم أعن خالد الحباب 
  )٢(وال لقيت أحداً إال وقد مس أو تُكُلِّم فيه إال هو ويحيي بن أيوب العالف، مثله
علي من غالباً وتطلق ،  وهي في منزلة الثقة»الثبت«لفظ  التفضيل من :ثانياً  

إذا قلّت صفة الضبط خالف ذلك أحيانا وقد ي، تمكّن من شرطي العدالة والضبط
وأكثر من استخدام التفضيل ،  بها مطلقاً ومقيداًويأتي التفضيل، بين المتفاضلين

و أحمد بن ، ويحيي بن معين، القطانبن سعيد يحيي : من نقاد الحديثبها 
دّل علي حيث  »أثبت« مثل وإذا جاء التفضيل بها منفرداً ،وغيرهم، حنبل

دهما فيها المفاضلة بين اثنين من الرواة اشتركا في هذه الصفة وزاد أح
عاِصم بن بهدلَة : بن معينمثل قول يحيي  »المفضول«لي اآلخر  ع»الفاضل«

  .)٣(أثبت من عاِصم الَْأحول
                                                             

 دار الكتب العلميـة     :الناشر) لمحدثآداب الشيخ ا   (٢/٣٤٠ينظر فتح المغيث للسخاوي     ) ١(
  . ـه١٤٠٣بيروت الطبعة األولي 

  ). ٦٠٨ت  (٢١/٢٦١ينظر تاريخ اإلسالم ) ٢(
) ١٦١ت   (١/٦٥) رواية طهمان (ينظر من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال           ) ٣(

  . دمشق– دار المأمون للتراث :الناشر



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣١٢ -

كَان مسعر من  : القطانمثل قول يحيي بن سعيد »من أثبت الناس« :قولهم  
 علي عموم التفضيل علي سائر الناس مثل »الناسأثبت «وتدل ، )١(أثبت النَّاس

  .)٢(وما كتبت عن مثل يحيي بن سعيد القطانس أثبت النا: حنبلقول أحمد بن 
 وهي أعلي أساليب التفضيل وهو المؤكد بالنفي »ما رأيت أثبت منه«قولهم  

  .)٣( ما رأيت أثبت من مسعر:بي نعيممثل قول أ
ويطلق علي من ،  وهو لفظ يضاد الكذب»الصدق«التفضيل من لفظ  :ثالثاً  

إال أن العلماء اختلفوا في التفريق ، )العدالة والضبط( توفرت فيه شروط القبول
فمنهم من جعل ، وظهر ذلك في كالمهم علي الرواة، بين الثقة والصدوق

نهما عبد الرحمن بن  عن الفرق بينوممن أبا، دوق أقل درجة من الثقةالص
، كان خيارا، كان مأمونا، كان صدوقا : خلده ثقة؟ فقالوأكان أب :مهدي وقد سئل

  )٤(.الثقة شعبة وسفيان
،  الصدوق في المرتبة الثانيةوكذا فعل ابن أبي حاتم في مراتبه فقد جعل  

ووافقه علي هذا التقسيم ابن ، )٥(والثقة والثبت والحجة في المرتبة األولي

                                                             
 دار إحيـاء    :الناشر)  أهل العلم في الحفظ    تفاضل (١/٧٤٨ينظر العلل الصغير للترمذي     ) ١(

  .  بيروت،التراث العربي
 الطبعـة   ، بيروت ، دار الكتب العلمية   :الناشر ١/١١٢ينظر معرفة علوم الحديث للحاكم      ) ٢(

   .هـ١٣٩٧الثانية 
 :الناشـر ) ت مسعر بـن كـدام   (١/١٦٢ينظر شرح علل الترمذي البن رجب الحنبلي      ) ٣(

   .م١٩٨٧- ـه١٤٠٧ الطبعة األولي ،ردن األ،مكتبة المنار الزرقا
  . ٣/٣٢٨، ١/١٦٠ينظر الجرح والتعديل ) ٤(
  . ١/١/٣٧ينظر مقدمة الجرح والتعديل ) ٥(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣١٣ -

وجعله ابن  )٢(والصدوق في المرتبة الثالثة عند الذهبي  )١(الصالح والنووي
  .)٣(حجر من المرتبة الخامسة

وهو من كان في الدرجة ، الثقةأطلق الصدوق علي من  ومن أهل الحديث  
العليا من القبول وقد استشهد هؤالء باقتران لفط الصدوق بالثقة في كالم بعض 

  .)٤( جِرير صدوق ِثقَة: ابن معينقول مثل نقاد الحديث
  .)٥( َأبو بكر بن أبي شيبة صدوق ِثقَة: اإلمام أحمدوقول  
  .)٦(ة محمد بن حماد الطهراني صدوق ثقة في ترجم:وقول ابن أبي حاتم  
 د بن شَاكر الْعنْبري صدوقَأبو البخْتِري عبد اهللا بن محم :وقول الدارقطني  
  .)٧(ِثقَة
 علي شيخه في اإلسناد دليالً »الصدوق«وبعض أهل العلم كان يطلق لفظ   

حدثَِني : وب ِبالْحِديِث يقُوُلكَان محمد بن ِسيِرين ِإذَا حدثَه َأيفقد علي ثقته 
  .)٨(الصدوقُ

                                                             
  .  وما بعدها١١٠ينظر معرفة علوم الحديث البن الصالح ص ) ١(
  . ١/٣ينظر ديباجة ميزان االعتدال ) ٢(
 مطبعة سفير بالرياض    :الناشر) لمراتب التعدي ( البن حجر    ١٧٦ينظر نزهة النظر ص     ) ٣(

 نور الدين عتـر  ١/١١٠وينظر منهج النقد في علوم الحديث    ،  ـه١٤٢٢الطبعة األولي   
  . م١٩٩٧ -ـه١٤١٨ دار الفكر دمشق الطبعة الثانية :الناشر

  ). ٦٤ت (١/٤٦ينظر كتاب من كالم أبي زكريا يحيي بن معين في الرجال ) ٤(
  ). ١٦٥٨ت  (١/٩١ينظر العلل ومعرفة الرجال ) ٥(
  . ١/١٦٣علل ابن أبي حاتم ، ٧/٢٤٠ينظر الجرح والتعديل ) ٦(
    مكتبة المعارف الريـاض     :الناشر) ١١٧ت  ( ١/١٢١ينظر سؤاالت الحاكم للدارقطني     ) ٧(

  . هـ١٤٠٤ ١ط 
 الطبعـة   ، بيروت ، مؤسسة نادر  :الناشر) ١٢٢٦( ح   ١/١٨٨ينظر مسند علي بن الجعد      ) ٨(

   .هـ١٤١٠األولي 



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣١٤ -

 عمر بن محمد بن زيد حدثني الصدوق البر : يقول ابن عيينةكانو  
  .)١(العسقالني

ر أقوال أهل العلم في مراتب التعديل يقف علي اختالف مدلول لفظ تدبوالم  
 خف ضبطه ها فيمن بأدني منويأتي، فقد يأتي بمعني الثقة،  عندهمالصدوق

ويأتي في حيز الجرح إذا اقترن به الخطأ أو الوهم كمن ، وكان حسن الحديث
   .وصدوق يخطئ كثيراً، قيل فيه صدوق يهم كثيراً

في شرح ألفية    »الصدوق«الخالف الواقع في درجة     إلى  وقد أشار السخاوي      
  :الحديث فقال

  ألــأن ابن مهدي أجاب من س

  

  لـــدة بان أبو خلـــة كأثق *

 

  ونارا مأمدوقا خيـــــكان ص

 

  اــــــونو تعوري لالثقة الث *

 

  مــوربما وصف ذا الصدق وس

 

  )٢(مـضعفا بصالح الحديث إذ يس  *

 

  :في الصيغ اآلتيةويأتي التفضيل 
 )٣( كان الصلت بن مهرام أصدق أهل الكوفة:مثل قول ابن عيينة »أصدق«  
ت السري بن يحيي فإنه أصدق  مثل قول شعبة لسائله ائ»أصدق الناس«و

  .)٤(الناس

                                                             
 دار الـسعادة القـاهرة      :الناشـر  ألبي نعـيم األصـبهاني       ١/٣٠٣ينظر حلية األولياء    ) ١(

  . م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤
 دار الكتـب    :الناشر) مراتب التعديل ( ١/٣٦١ينظر فتح المغيث في شرح ألفية الحديث        ) ٢(

  . ـه١٤٠٣العلمية بيروت الطبعة األولي 
  ). ٢٢٩ت (٩/١١٤ينظر تاريخ اإلسالم ) ٣(
  . ٩/٢٨٤نفسه ) ٤(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣١٥ -

 كان معمر من :مثل قول عمرو بن علي الفالس»من أصدق الناس«: وقولهم  
  .)١(أصدق الناس

تمكن إلى صرف  وداللة هذا اللفظ تُ»الضبط« التفضيل من لفظ :رابعاً  
 أو سواء أكان الحفظ في الصدر، اوي من الحفظ واإلتقان في التحمل واألداءالر

  :»الضبط«وصيغ التفضيل من ، كتابفي ال
 وقد سئل عن إسرائيل :)رحمه اهللا(  وجاء مقيداً بشيخ في كالم أحمد»أضبط«  

وما ، )٢(شريك أضبط عن أبي إسحاق:  فقال؟وشريك في حديث أبي إسحاق
الشام أضبط لحديثهم من  أهل : مثل قول أبي حاتمبعينهل بلد جاء مقيداً بأه

ل بها مطلقاً في كالم أبي عمر بن عبد البر عن محمد وجاء التفضي )٣(الغرباء
كان من أضبط الناس : قال بن سعيد أبو عبد اهللا ابن أبي القراميدابن إبراهيم 

  .)٤(وأفهمهم لمعاني الرواية، لكتبه
 وداللة هذا اللفظ مثل داللة الذي قبله »الحفظ« التفضيل من لفظ :خامساً  

وهو أحد ، وايته وإتقانه لها تحمالً وأداءيدل علي تمكن الراوي من ر، تماما
وقد كَثُر استعمال ، الشروط الخمسة التي توافق عليها أهل العلم لصحة الحديث

مثل ، هذا اللفظ علي ألسنة المحدثين في المفاضلة بين رواية الحديث في التزكية
 ويأتي التفضيل منه مقيداً بشيخ، )٥(قتادة أحفظ الناس: قول محمد بن سيرين

 أحفظ الناس عن أبي إسحاق سفيان وشعبة :مثل قول أبي زرعة الرازي

                                                             
  . ١/٤٤٤ينظر هدي الساري ) ١(
  . ٣٧٥ينظر شرح علل الترمذي البن رجب الحنبلي ص ) ٢(
  . ٨٠/١/٣٥٦٩ينظر علل ابن أبي حاتم ) ٣(
 المؤلف محمد بن فتوح بن عبد اهللا بن         ١/٤٢ينظر جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس        ) ٤(

  . م١٩٦٦عام   القاهرة–والنشر  الدار المصرية للتأليف :الناشرفتوح بن حميد األزدي 
  ). ٢٣٩٥ت ( ٢/٣١٥ينظر العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل ) ٥(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣١٦ -

عمرو بن الحارث بن : بزمن مثل قول أبي حاتم الرازي ومقيداً )١(وإسرائيل
لم يكن له نظير في الحفظ في ، يعقوب األنصاري أحفظ الناس في زمانه

  .)٢(زمانه
، ضيل من هذا اللفظ المحدثون التفأكثر »اإلتقان« التفضيل من لفظ :سادساً  

، والفرق بين اإلتقان والحفظ عند المفاضلة أن األول أبلغ وأقوي عند التفضيل
 اإلتقان أكثر من حفظ :قال أبو زرعة، ألن اإلتقان يشمل الحفظ وزيادة

والتفضيل جاء بصيغ مختلفة مثل ما قاله يحيي بن معين عند سؤاله ، )٣(السرد
وكان بهز أتقن منه في ،  أبو داود ثقة: قال؟من كان أحب إليك أبو داود أو بهز

ال ما كان كتابه منقوطاً وال : وسئل أحمد أكان أبو الوليد ثبتاً؟ قال، )٤(كل شيء
  .)٥( أتقن حديث شعبة:وقال مرة، ولكنه في حديث شعبة متقن، مشكوالً

استخدم المحدثون التفضيل بلفظ  »يحصحال« التفضيل من لفظ :سابعا  
والمفاضلة بين ،  علي صحة أحاديث الراوي وليس علي شخصه للداللة»أصح«

وهذه إحدي طرق المحدثين في الحكم علي ، حديثه وحديث غيره من الرواة
  :وجاءت صيغ التفضيل من هذا اللفظ كما يلي، الراوي من خالل صحة رواياته

أبي بكر لَيس ِفي َأحاِديث : وابن مِعين،  َأحمد بن حنْبلمثاله قَوُل »أصح«
   .)٦(الصديق أصح من حِديث الرحل

                                                             
  . ٢٢٥ق/٢/١ينظر الجرح والتعديل ) ١(
  . ٦/٢٢٥ينظر الجرح والتعديل ) ٢(
  . ١١/٣٦٧ينظر تهذيب التهذيب ) ٣(
  . )٣٩٤ت ( ١/١٢٠ينظر من كالم أبي زكريا في الرجال ) ٤(
  ). ٢٦٤١ت  (٢/٣٦٩ومعرفة الرجال ينظر العلل ) ٥(
ألبي الفضل محمـد بـن      ) ٥١٨ح   (١/٤٩٥ينظر ذخيرة الحفاظ من الكامل البن عدي        ) ٦(

ـ ١٤١٦ دار السلف الرياض الطبعة األولي       :الناشرطاهر المقدسي     =والمقـصود ،  هـ



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣١٧ -

فظ مقيداً بشيخ كما ذكر وجاء التفضيل بهذا الل، »أصح حديثاً أو أصح رواية«
كان يوقف قتادة علي ، أصح الناس رواية عن قتادة شعبة: )١(البرديجي
يثاً من سعيد حدأصح  ليس بالشام رجل : ومثل قول أحمد بن حنبل)٢(.الحديث

  )٣(.وهذا تفضيل مقيد ببلد، خي التنوبن عبد العزيز
 مالك ما أصح حديثه عن : مثل قول أحمد بن حنبل»ما أصح حديثه«  
  )٤(.كٍل
التفضيل من هذا اللفظ يدل علي الترجيح بين  »بح«التفضيل من لفظ  :ثامناً  

وقد تكون إجابة لسائل يسأل عن اثنين من الرواة أيهما ، الرواة أو الروايات
حمد مثل سؤال أ،  بقرين له يفضله عليهسأل عن واحد فيأتي الناقدأو ي، أفضل

هو أحب إليك أو : قال السائل،  ثقة: قال؟ يزيد بن إبراهيم ثقةt)(بن حنبل 
: ومنه أيضاً قول ابن معين، )٥(منهإلى يزيد أحب : قال، علي بن علي الرفاعي

  .)٦(من أبي األحوصإلى وهو أحب ، شريك ثقة

                                                                                                                                                    
وقد أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر الصديق         ) الهجرة(حديث  ،  )الرحل(بحديث  =
  . ط دار إحياء التراث العربي بيروت فؤاد عبد الباقي) ٢٠٠٩( ح٤/٢٣٠٩

نزيل بغداد  ،  البرذَعي الحافظ  الِبرديجي البرديجي هو أبو بكر أحمد بن هارون بن روح        ) ١(
  ). ١٢ت ( ٢٣/٥٤هـ ينظر ترجمته في تاريخ اإلسالم ) ٣٠١(المتوفي سنة 

  . ١/٥٨ينظر فتح الباري ) ٢(
  ). ٤١٣١ت  (٣/٥٣عرفة الرجال ينظر العلل وم) ٣(
  . ١/٢١٩ينظر سؤاالت أبي داود ألحمد ) ٤(
  ). ٥٩٠ت (١/٣٣٠ينظر العلل ومعرفة الرجال ) ٥(
  ). ٣٢ت  (١/٢٦ينظر من كالم أبي زكريا في الرجال ) ٦(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣١٨ -

ل من هذا اللفظ بين ضعيفين كما سئل أبو حاتم عن ابن ويأتي التفضي  
يكتب حديثه وهو ،  لين الحديث ليس بالقوي وال ممن يحتج بحديثه: فقال؟عقيل
  .)١(من تمام بن نجيحإلى أحب 

 يدل بمفهومه علي اإلحاطة »علمأ«لفظ  »علم« التفضيل من لفظ :تاسعاً  
قصد المحدثين في المفاضلة بهذا مال يخلو لكن ، وقد يدل علي الحفظ، والشمول

لم  ما صح منه وما، من القدرة علي تمييز حديث الشيخ والمعرفة التامة بهاللفظ 
شعبة أعلم : القطانبن سعد ويأتي التفضيل به مطلقاً مثل قول يحيي ، يصح

  .)٢(الناس بالحديث
  أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن:ومنه قول علي بن عبد اهللا المديني  

  .)٣(مهدي
ومقصد يحيي القطان وعلي بن المديني من المفاضلة هنا اإللمام التام بفنون   

أما إذا كانت المفاضلة مقيدة بشيخ مثل قول يحيي ، هذا العلم وأحوال رجاله
  .)٤(حرملة بن يحيي أعلم الناس بابن وهب: القطان

فالمراد ، )٥( أعلم الناس بحديث ثابت حماد بن سلمة:حمد بن حنبلوقول أ  
ومرفوعه من ، وموصوله من مرسله،  من غيرههبذلك معرفة صحيح حديث

وهذ ما ، )٦( بين حماد خطأ الناس في ثابت:يعني كما قال أبو حاتم، موقوفه

                                                             
  . ٢/٢/١٥٤ينظر الجرح والتعديل ) ١(
  .  نور الدين عتر: تحقيق١/١٠ينظر شرح علل الترمذي ) ٢(
  ). ٨١٧ت  (١/٥٣٠ر ذخيرة الحفاظ من الكامل البن عدي ينظ) ٣(
 دار الكتب العلميـة بيـروت       :الناشر) ٣٩٨ت   (١/٣٢٢ينظر الضعفاء الكبير للعقيلي     ) ٤(

  . م١٩٨٤هـ ١٤٠٤الطبعة األولي 
  . . ١٤/٨٠ينظر علل الدارقطني ) ٥(
  . ١/٣٦٨ينظر شرح علل الترمذي ) ٦(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣١٩ -

أعلم : أبو عبد اهللا البخاري في المفاضلة بهذا اللفظ حيث قال      حه وض
  .)١( من تدليسهثهالناس بالثوري يحيي بن سعيد ألنه عرف صحيح حدي

ورد في كالم نقاد الحديث التفضيل مـن         »عجب« التفضيل من لفظ     :عاشراً
 »أعجـب إلـي   «ف،  ويتضمن معني ترجيح الرواية عند الناقـد      ،  »عجب«لفظ  

مثل  »أعجب إلي «وجاءت الصيغ منه في المفاضلة بقولهم       ،  »أحب إلي «معناها  
  .)٢(ةمثَيمن إبراهيم وخَإلى  ما رأيت أحداً كان أعجب :قول طلحة بن مصرف

إلى  ما بالعراق أعجب :وقد يكون التفضيل مقيداً ببلد مثل قول السيدة عائشة  
  . )٣(من األسود

           : قال أبي:وقد تأتي صيغة التفضيل بالجمع مثل قول عبد اهللا بن أحمد  
فَقَاَل إلى أحب من عثْمان قلت ِإن يحيى بن مِعين يقُول عثْمان إلى َأبو بكر أحب 

  .)٤( لَا َأبو بكر أعجب ِإلَينَا وأحب ِإلَينَا من عثْمان:أبي
أللفاظ التي أكثر المحدثون استخدمها في المفاضلة بين الرواة ا من ةهذه عشر  

 ومن القرائن، وداللة هذه األلفاظ من خالل كالم نقاد الحديث أنفسهم، وروايتهم
ذه األلفاظ يجدر بنا البحث عن قرينة مراعاة حال وبعد بيان ه، كالمهمالمحتفة ب

وهذا عنوان المبحث ، الناقد عند المفاضلة من حيث التشدد والتوسط في النقد
  .تعالىبإذن اهللا  لىاالت

  
  

                                                             
  .١/١٦٨ينظر شرح علل الترمذي  )١(
   .)١٩٩٢ت (٢/١٩٧ينظر العلل ومعرفة الرجال ) ٢(
   .١/٢٣٠ينظر معرفة الثقات للعجلي ) ٣(
   .)٤٠٧٦ت  (٣/٤٠ينظر العلل ومعرفة الرجال ) ٤(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٢٠ -

ما ا 
  ب اأ   ل ا ةا دا

  وا  ا
  

  
حيث ،  عند أهل اللغةثين عنه المحد عنداللتهيختلف أسلوب التفضيل في د  

إن هذه الداللة البد فيها من مراعاة أمور منها حال الناقد عند المفاضلة من 
فالبد من اعتبار ذلك عند ، حيث التشدد والتوسط والتسامح في الجرح والتعديل

كذلك يجب ،  ومقارنة قوله في الراوي بقول غيره من أهل الحديثالمفاضلة
وعدد ، ة حال الراوي الفاضل والمفضول من حيث العدالة والضبطمراعا

 هذه  في الدرجة العليا فيكون الراويةأن ت التفضيل  مقتضىألن، الراوية
  .الصفات

  

د اال موأ ا  

في الرواة البد أن يعتبر بحال من المعلوم عند أهل الحديث أن كالم النقاد   
 العلماء ذلك في قبول وقد راعى، تسامحلتوسط وال من حيث التشدد واالناقد

  .الجرح ورده
 قسم تكلموا :لحيث قا،  المتكلمين في الرجال أقساماً)~(وقد قسم الذهبي   

  . الرازيين وأبي حاتمِعبن مفي سائر الرواة مثل يحي 
  . بن الحجاجوشعبة،  بن أنسكاِلموقسم تكلموا في كثير من الرواة مثل   
والكل ، والشافعي، ةنَييبن ع مثل سفيان لموا في الرجِل بعد الرجِلوقسم تك  

  :ثالثة أقسامعلي 
، قسم منهم متعنِّت في الجرح متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين   

وإذا ، وتمسك بتوثيقه، فهذا إذا وثّق شخصاً فعض علي قوله بنواجذك، والثالث



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٢١ -

 فإذا وافقه ولم يوثق ذلك ؟يره علي تضعيفهفانظر هل وافقه غ، ضعف رجالً
  .)١(الرجل أحد من الحذاق فهو ضعيف

، ن تمام اليقين من ثقتهقَّي إذا تَ القسم من نقَّاد الحديث ال يوثق الراوي إالاوهذ  
 الحديث متمكناً من صنعة، هذا الناقد حاذقاً في نقد الرجالوغالباً ما يكون 

فإذا جاء التفضيل علي لسانه مطلقاً ، قولهبر عتياً يفإذا وثَّق راو، ومعرفة الرواة
   . أحوال الرواة وعرف حديثهمربألنه خَ، أو مقيداً يقبل منه

وقد أبان الحافظ ابن حجر عن هؤالء النقاد في كل طبقة من طبقات علماء   
فأخبر أن كل طبقة من طبقات نقاد الحديث ال تخلو من متشدد ، الحديث

  .ومتوسط
  .وشعبة أشد منه، )أي الثوري ( شعبة وسفيان:قة األوليمن الطب  
ويحيي ،  يحيي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي:ومن الطبقة الثانية  

  .أشد منه
  . أشد منهويحي،  يحيي بن معين وأحمد بن حنبل:ومن الطبقة الثالثة  
  )٢(البخاريوأبو حاتم أشد من ،  أبو حاتم والبخاري:ومن الطبقة الرابعة  
 أنه ذكر في كل طبقة المتشدد :)~( ويظهر من كالم ابن حجر   
وفي الطبقة ،  شعبة متشدد والثوري متوسطففي الطبقة األولي، المتوسطو

والثالثة ابن معين متشدد ، يحيي القطان متشدد وابن مهدي متوسط، الثانية
 الطبقة التي وفي، والرابعة أبو حاتم متشدد والبخاري متوسط، وأحمد متوسط

  .وهكذا سائر طبقات نقاد الحديث، تليها النسائي متشدد

                                                             
  . ٢٨٣الرفع والتكميل ص، )ديباجة الميزان (١/٤ينظر ميزان االعتدال ) ١(
   .)النكتة الثالثة عشر (١/٧٥ينظر النكت علي كتاب ابن الصالح ) ٢(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٢٢ -

ال يترك الرجل عندي «في تقسيمه السابق بكالم النسائي واستأنس ابن حجر   
، فإذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيي القطان مثالً،  يجتمع الجميع علي تركهحتى

  .)١(»ومن هو مثله في النقد، هفإنه ال يترك لما عرف من تشديد
، وإذا أسقطنا كالم النسائي علي استعمال المحدثين للتفضيل في تزكية الرواة  

ِبَل منه وإن قُ، إذا جاء التفضيل علي لسان متعنّت في الرجال النتيجةتكون 
وإذا جاء التفضيل علي لسان متوسط في ، خالفه غيره ممن دونه في التشدد

 فإذا ؟ن هو مثله أو أعلي منه أم الوخالفه متعنّت ينظر هل وافقه أحد مم، النقد
  .وافقه غيره قُِبَل تفضيله في الراوي

الترمذي والحاكم أبا عيسي أما المتسامحون في النقد فقد عد الذهبي منهم   
ثم ابن ، أضاف غيره ابن حبان فإنه متسامح في التزكيةو، وأبا القاسم البغوي

  .)٢(حزم
 التفضيل بتزكية الرواة وجدت أن، لةفي المفاضأهل النقد وباستقراء أقوال   

، والثوري، ةبعمثل شُ، دين والمتوسطين والمتسامحينجري علي ألسنة المتشد
            ، ويحي بن معين، وعلي بن المديني، ويحيي القطان، وابن مهدي، وابن عيينة

، وأبي زرعة الرازيان، وأبي حاتم، والبخاري، وأحمد، ةبيوأبي بكر بن أبي شَ
وابن ، سالَّوعمرو بن علي الفَ، اشروابن ِخ، والترمذي، وأبي داود، يِلجوالِع
بي علي الحسين بن علي وأ، يِنطْارقُوالد، وابن عدي، ائيسوالنَّ، حبان

والخليل بن ، والخطيب البغدادي، وأبي عبد اهللا الحاكم، ييِجِدروالب، النيسابوري
وابن ، وأبي الحسن بن القطان، لجوزيوأبي الفرج بن ا، عبد اهللا الخليلي

، وابن حجر، وأبي الفضل العراقي، وابن كثير، والذهبي، والنووي، الصالح
   .وغيرهم، والسيوطي، والسخاوي

                                                             
  .)النكتة الثالثة عشر (١/٧٥ينظر النكت علي كتاب ابن الصالح  )١(
  .  وما بعدها٢٩١ينظر الرفع والتكميل ص ) ٢(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٢٣ -

الذين فاضلوا بين الرواة في و،  نقاد الحديث تعنتاً في الرجالِرثَكْلكن من َأ  
ومن ، ويحيي القطان، يحاتم الراز وأبو، ينِع علي الترتيب يحيي بن متزكيتهم

ولبيان حال هؤالء النقاد ، وابن عدي، والدارقطني، المتوسطين أحمد بن حنبل
مقارنة ،  الرواةتزكية في اذج تطبيقية من كالمهمأسوق نم، في تفضيل الرواة

ثم استعين ، وسطينثم المت، تعنتينبدأ بالموأ، واةبكالم غيرهم في هؤالء الر
  .يث للوقوف علي داللة التفضيل في أقوالهمبنماذج لعدد من نقاد الحد

   داللة أسلوب التفضيل في تزكية المتشددين من نقاد الحديث:أوالً  
  :يحيي بن معين وداللة التفضيل في كالمه علي حال الرواة) ١(  
 من أكثر نقاد الحديث إيراداً :)~( )هـ٢٣٣(يعد اإلمام يحيي بن معين   

، هر ابن معين بين المحدثين بالتعنّت في النقدواشت، للتفضيل في تزكية الرجال
ال يكفي في « :فقالفي حديثه عن أقسام المتكلمين ذلك إلى فقد أشار الذهبي 

ثم يجيء ، ولم يبين سبب ضعفه، فيه هو ضعيفالراوي قول ابن معين 
ومثل هذا الراوي يختلف في تصحيح حديثه ، البخاري وغيره يوثقه

   .)١(»وتضعيفه
ثة نماذج مختلفة من الرواة ض أقوال ابن معين في تزكية ثالوسوف أعر  

معرفة داللة ل، ومقارنة قوله مع أقوال غيره من النقاد،  التفضيلبأسلوب
  .التفضيل في كالمه علي رواة الحديث

 ابن معين تفضيله بأسلوب أورد ،شيخ البخاري الْفَضُل بن دكَيٍنأبو نعيم  )أ(  
  .)٢(»أثبت من أبي نعيم وعفانما رأيت : فقال«، يالتأكيد المقرون بالنف

  

                                                             
  ). معرفة الثقات والضعفاء( ٣/٣٥٩ينظر فتح المغيث للسخاوي ) ١(
 ٣/٩٣شذرات الـذهب    ،  )هـ٢١٩( حوادث سنة    ١/٢٩٧ينظر العبر في خبر من غبر       ) ٢(

   .)ـه٢١٩(حوادث سنة 



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٢٤ -

 ا ال أأ  

 وافق ابن معين في نجد أنه،  أقوال أهل العلم في أبي نعيمبالنظر في  
أبو نعيم أثبت « :فقال،  فقد فضله علي وكيعتفضيل أبي نعيم أحمد بن حنبل

 أصدق من أبي ما رأيت محدثاً«: فقال) ةرزج(وأحمد بن صالح ) ١(»من وكيع
إجماع أصحاب الحديث أن أبا نعيم كان غاية «وي س ونقل يعقوب الفَ)٢(»نعيم

إذا وافقني هذا الرجل ما باليت من «: وقال يحيي القطان) ٣(في اإلتقان
كان حافظاً «: وقدمه أبو حاتم في حديث الثوري علي غيره فقال) ٤(»خالفني

 بالحديث علي لفظ واحد ال يغيره ر من المحدثين من يحفظ ويأتيمتقناً لم أ
  .)٥(»سوي قبيصة وأبي نعيم في حديث الثوري

يتبين أن ابن معين لم يخالف أقوال العلماء في ومن كالم العلماء السابق   
ارك ابن معين وقد ش، تفضيل أبي نعيم في الحفظ واإلتقان والتثبت في حديثه

 مثل يحي يالً مطلقاً ومقيداً في تفضيل أبي نعيم في الحديث تفضغيره من النقاد
لذا أري أن تفضيل ابن معين ألبي نعيم ، وغيرهم، وأبي حاتم، وأحمد، القطان

  .وكالم العلماء فيه، وموافق لحال الراوي، مطابق للحقيقة
  عيسي بن محمد بن إسحاق بن النحاس الرملي  )ب(  
  .)٦(»من أحفظ الناس لحديث ضمرة«قال ابن معين   

  

  

                                                             
   .)٣٢١ت (١٥/١٩٥ينظر تاريخ اإلسالم ) ١(
   .)١٥٥٨ت  (٨/٣٠٧ينظر سير أعالم النبالء ) ٢(
  ). ٣/١٢() ٢/٦٣٣(ينظر المعرفة والتاريخ ) ٣(
   .)٣٦٩ (١/٢٧٣ينظر تذكرة الحفاظ ) ٤(
  .٧/٦٢ينظر الجرح والتعديل ) ٥(
   .)٣٧٨ت (١٩/٢٢٤ينظر تاريخ اإلسالم ) ٦(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٢٥ -

 ال أأ ا  

وقال أبو  )٤(الذهبيو، )٣(ومسلمة بن قاسم )٢(والنسائي)١(وثقه أبو زرعة  
  .)٥( كان من العباد يطلب العلم وعلي ظهره ِخرقة:حاتم
مفاضلة ابن معين للراوي في الحفظ وإن كانت لم ترد لفظاً في أري أن و  

ف بالتشدد مثل وفيهم من عر، نها موافقة لتوثيق أهل العلم لهأ إال ادكالم النقَّ
   .أبي حاتم وأبي زرعة والنسائي

  مالك بن أنس بن مالك إمام دار الهجرة ) ج(
  .)٦( مالك أوثق الناس في الزهري:ابن معين  
ثم ، ثم يونس، ثم معمر،  مالك: مرة من أثبت الناس في الزهري؟ فقالوسئل  

  .)٧(وابن عيينة، والزبيدي، واألوزاعي، شعيب
  

 ا ال أأ   

فذكرنا أثبت من ، كنت أنا وعلي بن المديني« :أورد أحمد بن حنبل قوله  
مالك ،  مالك بن أنس:وقلت أنا،  سفيان بن عيينة:فقال علي، يروي عن الزهري

يخطيء في نحو عشرين حديثاً عن  وابن عيينة، أقل خطأ عن الزهري
هات ما  :وقلت، فذكرت منها ثمانية عشر حديثاً، في حديث كذا وكذا، الزهري

                                                             
   .)١١ت  (١٢/٥٢ء ينظر سير أعالم النبال) ١(
   .)٤٢٤ت  (٨/٢٢٨ينظر تهذيب التهذيب ) ٢(
   .)٤٢٤ت  (٨/٢٢٨ ينظر المرجع السابق) ٣(
   .)٣٧٨ت (١٩/٢٢٤ينظر تاريخ اإلسالم ) ٤(
   .)١١ت  (١٢/٥٢ينظر سير أعالم النبالء ) ٥(
   .)١٣٨ ت (٦٠م١ينظر من كالم أبي زكريا في الرجال ) ٦(
   .)١٤٧ت ( ١/٣٠٨بن معين ينظر سؤاالت ابن الجنيد ال) ٧(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٢٦ -

فرجعت فنظرت فيما أخطأ فيه ابن عيينة ، فجاء بحديثين أو ثالثة، خطأ مالكأ
  .)١(»فإذا هي أكثر من عشرين حديثاً

  عند أحمد تَوفي هذه المقارنة ثَب مالكاً وابن المديني من خالل الرواية أن 
ولعل الخطأ القليل من مالك في حديث ، أثبت في الزهري من ابن عيينة

 كان مالك من أثبت الناس وقد كان :هو ما قصده أحمد في قولهالزهري 
  .)٢(يخطئ

أثبت الناس في الزهري مالك :  سمعت ابن المديني يقول:وروي البرقي قال  
  .)٣(وابن عيينة ومعمر وزياد بن سعد ويونس من كتابه

، وقدم ابن المديني مالكاً علي ابن عيينة في الزهري فيما نقله البرقي عنه  
  .ذا يوافق ما قاله ابن معين وأحمد في ترتيب تالميذ الزهري في حديثهوه
وجعل بدالً ، وقد خالف ابن معين قوله السابق في تقديم مالك في الزهري  

وعلل ذلك ، )٤( شعيب أثبت الناس في الزهري:فقال، منه شعيب بن أبي حمزة
  .)٥( كان كاتباً له:بقوله
 فمالك ،ا لم يكتبها مأم،  حمزة عن الزهريولعل ذلك التفضيل مقيد بما كتبه  

يضا في تفضيل مالك في الزهري  أوممن وافق ابن معين، مقدم فيه علي شعيب
مان بن أبي شيبة يحيي القطان من سأل عث، يحيي القطان، علي سائر أصحابه

  .)٦( مالك ثم ابن عيينة ثم معمر:ثبت الناس في الزهري؟ فقالأ
                                                             

   .)٢٥٤٣ت  (٢/١٧٠ينظر العلل ومعرفة الرجال ) ١(
   .)٣٦ت  (١/١٦٤ينظر العلل ) ٢(
   .)الفصل التاسع في سياق أسماء من طُعن فيه( ١/٤٥٥ينظر فتح الباري ) ٣(
   .)٥٠٧ت  (١/٣٩٤ينظر سؤاالت ابن الجنيد ) ٤(
   .)٥٠٧ت ( ١/٣٩٤ينظر المرجع السابق ) ٥(
   .)ترجمة معمر (٩/٦٢٩ينظر تاريخ اإلسالم ) ٦(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٢٧ -

تخدام ابن معين التفضيل بين الرواة في التزكية توضح اسوهذه النماذج من   
بقة ألقوال غيره من ومطا، أن داللة التفضيل في كالم ابن معين داللة حقيقية

وكالمه في رواة ، نقدهفي  )رحمه اهللا(وهذا يظهر دقِّة ابن معين ، نقاد الحديث
جرح ورسوخ قدم في ال، وهذا أتي عن خبرة كبيرة بأحوال الرواة، الحديث

  .والتعديل
  أبو حاتم الرازي وداللة التفضيل في كالمه علي حال الرواة )٢(  
ين في من المتشددمعدود  حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر أبواإلمام   
في كثير من له  من خالل منهجه اصطالحاً خاصاً حيث عرف العلماء، النقد

 مام يحيي بن معين في التزكيةد اإلويأتي في المرتبة الثانية بع، ألفاظ النقد
، إذا وثّق أبو حاتم رجالً فتمسك بقوله« :قال الذهبي،  رواة الحديثالتفضيل فيب

،  ال يحتج به:أو قال، وإذا لين رجالً،  إال رجالً صحيح الحديث ال يوثقفإنه
،  علي تجريح أبي حاتمِنبفال تَ، فإن وثقه أحد، فتوقف حتي تري ما قال غيره

ليس ،  ليس بحجة:قد قال في طائفة من رجال الصحيح، تعنِّتُ في الرجالفإنه م
  .)١(»أو نحو ذلك، بالقوي

  ومن الرواة الذين فضلّهم أبو حاتم   
  عبد الرحمن بن مهدي اإلمام) أ(  
وفي اإلتقان علي ،  حاتم في التثبت علي يحيي بن سعيد القطانأبوفضلَّه    

  .)٢( حديثه علي الثوريوعلّل هذا التفضيل بأنه عرض، وكيع
  .)٣(»ثبت أصحاب مالك وأوثقهمهو أ« :ومرة قال  

                                                             
   .)١٢٩ت  (١٣/٢٦٠ينظر سير أعالم النبالء ) ١(
   .)ت ابن مهدي( ١/١٦٩ينظر شرح علل الترمذي ) ٢(
   .)١٩٨حوادث ( ١/٢٥٥ينظر العبر ) ٣(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٢٨ -

  أقوال أهل العلم في تفضيل عبد الرحمن بن مهدي  
كان ابن مهدي عند أحمد أكثر إصابة من وكيع في حديث الثوري خاصة «  
  .)١(»خالف وكيع ابن مهدي في نحو ستين حديثاً من حديث سفيانفقد 
لكن يعكِّر صفو هذا الكالم نص ، أخبر به أبو حاتمحمد يشهد لما أوكالم   

كان أحفظ ،  حافظاًكان، وكيع مطبوع الحفظ« :آخر منسوب ألحمد يقول فيه
   .)٢(»من عبد الرحمن بكثير

حيث إن ،  التوفيق بينهما جائزوإني أري، ويكون ألحمد روايتان في ذلك  
وعلّل ذلك بأن ابن ، يانلكنه وقع منه الخطأ في حديث سف، أحمد أقر بحفظ وكيع

أما وكيع فإنه كان يحفظ عن سفيان وال ، مهدي أقرب عهداً بكتاب سفيان
  .)٣(يكتب
 من :با حاتم الرازي في تقديم ابن مهدي علي وكيع فقالف ابن معين أوخال  

قدم عبد الرحمن بن مهدي علي وكيع فدعا عليه فعليه لعنة اهللا والمالئكة 
  .)٤(والناس أجمعين

ري عذر يحيي في هذا  ما أد: الذهبي علي كالم ابن معين بقولهبوعقَّ  
  .)٥(اللعن
ويحيي بن ،  وكيع أثبت من عبد الرحمن بن مهدي في سفيان:وقال مرة  

  .)٦(سعيد أثبت من عبد الرحمن بن مهدي في سفيان
                                                             

   .)٩٤٠ت ( ١/٤٢٧ينظر العلل ومعرفة الرجال ) ١(
   .)٣٤١ت ( ١٣/٣٩ينظر تاريخ اإلسالم ) ٢(
   .)١٨٢ت ( ٢٢٩/ ١٣ر تاريخ اإلسالم ينظ) ٣(
   .١/٧٧ينظر تاريخ يحيي من رواية الوراق ) ٤(
   .١٣/٢٣٦تاريخ اإلسالم  ينظر) ٥(
  . ١/٧٩ينظر تاريح يحيي بن معين رواية الوراق ) ٦(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٢٩ -

 أعدهاإنما كنت ،  ما كتبت عن سفيان حديثاً قط:ونقل ابن معين عن وكيع قوله
  .)١(حفظهايعني أ

قديم ابن مهدي علي حمد في ت أالتوفيق بين رأييما ذهبت إليه من ويؤيد   
أن أحمد كان يقصد تقديم وكيع في الحفظ وابن مهدي في الكتابة ، وكيع والعكس

،  نقله أبو حاتم عن أحمد وقد سئل عن وكيعفأستشهد بما) يعني فيهما(، والحفظ
  .)٢( وكيع أسردهم يعني أحفظهم كان:فقال، وابن مهدي، ويحيي القطان

اإلتقان أكثر من حفظ : فقال،  زرعة بين الحفظ واإلتقانأبووقد فرق   
  .)٣(السرد

وتطابق كالم علي بن المديني وكالم أحمد مع قول أبي حاتم في تقديم ابن   
وأنه لو ، علم الناسوأنه أ، يل ابن مهدي بالعلمفضتفقد أطلق ابن المديني ، مهدي

  .)٤(لركن والمقام أنه لم ير أعلم منهحلف بين ا
 أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن :ه مرة تفضيالً مطلقاً فقالوفضلّ  

  .)٥(مهدي
ا سمع مما رأيت أحداً أتقن ِل:  بكر المقدمي مطلقاً فقالأبيوفضله محمد بن  

وما لم يسمع ولحديث الناس من عبد الرحمن بن مهدي إمام ثبت أثبت من يحيي 
  .)٦( سعيد وأتقن من وكيعبن

                                                             
   .١/٧٩ينظر المرجع السابق ) ١(
  .١/٢٥٥ينظر العبر ) ٢(
  . ١١/٣٦٧ينظر تهذيب التهذيب ) ٣(
  ). هـ١٩٨ حوادث( ١/٢٥٥في خبر من غبر ينظر العبر ) ٤(
  ). ـه١٩٨حوادث ( ٢/١٥٩ينظر النجوم الزاهرة ) ٥(
  ). ١٨٢ت  (١٣/٢٢٩ينظر تاريخ اإلسالم ) ٦(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٣٠ -

 أبا أن أهل النقد وافقوا نعلم،  كالم أبي حاتم وأقرانه من نقاد الحديثوبتدبر  
يحيي القطان في تقديمه علي و، حاتم في تقديم ابن مهدي علي وكيع في االتقان

 داللة التفضيل في لذا أري أن، وقول ألحمد، باستثناء ابن معين كثرة الحديث
  .في عبد الرحمن بن مهديطابقة ألقوال أهل العلم  حاتم مأبيكالم 
  حماد بن سلمة بن دينار  )ب(  
حفظ الناس لحديثه  هو أ:قالف، اتم حماد بن سلمة في حديث ثابت حأبوقدم   

  .)١( الناسين خطأ ب،وأعلم
  أقوال أهل العلم في تفضيل حماد في حديث ثابت   
  .)٣( الطويلأثبت في حميدو )٢(ثبت الناس في ثابت  حماد أ:قال أحمد  
 بثابت وعمار بن أبي أعلمهموهو عند ابن المديني حجة في رجال هو   

  .)٤(عمار
هم أن أثبت الناس في ثابت حماد حكي مسلم إجماع أهل الحديث وعلماءو  

 : زاد ابن معين)٥(بن سلمة وعليه يحيي القطان وابن معين وأحمد وغيرهما
  .)٦(فالقول قول حماد، ومن خالف حماد بن سلمة في ثابت

                                                             
  ). الطبقة الولي الثقات( ١/٢٦٠ينظر شرح عللل الترمذي ) ١(
  ). ١٧٨٣( ٢/١٣٢ينظر العلل ومعرفة الرجال ) ٢(
   .)٥١٨٩ (٣/٢٦٨ينظر العلل ومعرفة الرجال ) ٣(
  .٧/٢٦٣تهذيب الكمال ، ٧٢ينظر العلل البن المديني ص ) ٤(
  ). ١٠٢( ح ١/٢٧٠ينظر كتاب التمييز ) ٥(
  . ٢/٦٩٠ينظر شرح علل الترمذي ) ٦(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٣١ -

  :)١(وبه قال الدارقطني  
،  أصحاب ثابت البناني وفيهم كثرة وهم ثالث طبقات:وقال ابن رجب  

  .)٢(وأثبتهم كلهم في ثابت حماد بن سلمة
وقد انعقد إجماع أهل الحديث علي تقديم حماد بن سلمة في ثابت البناني كما   

،  حاتم لحماد بن سلمة في ثابتبيأوهذ موافق لتفضيل ، )رحمه اهللا(أشار مسلم 
 )٣(العلة في تفضيل حماد في ثابت أنه بين خطأ الناسإلى  حاتم أبووقد أشار 
فحماد مقدم في ثابت ، داللة التفضل في قول أبي حاتم علي حقيقتهاأري أن 

قرينة بيان خطأ الناس في  ومنها، القرائن ترجح ذلكو، علي جميع تالميذه
  .اه مسلم من إجماع أهل الحديث علي تقديم حماد في ثابتوما حك، حديث ثابت

  الثوريبن سعيد سفيان  )ج(  
وقدمه ، علي جميع أصحاب أبي إسحاق السبيعيفي اإلتقان فضله أبو حاتم   

  .وعند االختالف القول قول الثوري، علي شعبة
وإذا ، من شعبةوهو أحفظ ،  سفيان أتقن أصحاب أبي إسحاق:قال أبو حاتم  

  .)٤(ختلف الثوري وشعبة فالثوريا
  أقوال أهل العلم في تفضيل الثوري  
  .)٥(وهو عنده فوق مالك في كل شيء،  منهلم ير يحيي القطان أحفظ  

  .)٦( ما رأيت صاحب حديث أحفظ من سفيان: قال عبد الرحمن بن مهديوكذا
                                                             

  ). ١٤٨٢ت ( ٧/٢٥٣ينظر تهذيب الكمال ) ١(
  . ٢/٦٩٠ينظر شرح علل الترمذي ) ٢(
   .)الطبقة الولي الثقات( ١/٢٦٠ المصدر السابق) ٣(
   .)أصحاب أبي إسحاق( ١/٢٧٠السابق ) ٤(
  . )هـ١٦١حوادث سنة ( ١/١٨١ينظر العبر في خبر من غبر ) ٥(
   .)١٥١ت  (١٠/٢٢٤ينظر تاريخ اإلسالم ) ٦(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٣٢ -

  .)١(وجعله ابن المبارك أفضل شيوخه  
  .)٢(ؤمنين في الحديثشعبة وابن معين إمارة الموقلَّدة   
  .)٣(والورع والعلم وقدمه شعبة علي نفسه في الحفظ    
  .العلماءكبار وكالم أبي حاتم في تفضيل الثوري وافقه عليه   
       ومن خالل عرض هذا النماذج الثالثة الستخدام صيغ التفضيل في تزكية   

، ه علي الحقيقةيتبين أن داللة التفضيل في كالم، أبي حاتم لرواة الحديث
  .رجحهوهذا ما أ، وظهرت موافقة النقاد له في هذا

  . الرواةوداللة التفضيل في كالمه علييحيي بن سعيد القطان ) ٣(  
، متثبت في ذلك، متقدم في الكالم علي الرجال، في الحديثوقته هو إمام   

ن  إذا وثَّق يحيي ب:قال الذهبي، بنص األئمة، يعرف بتشدده في نقد الرواة
، فإن الرجل متعنّت جداً، أما إذا لين أحداً فتأن في أمره، شيخاً فتمسك بهسعيد 

ولم أقف علي كتابه في ، وغيره من رجال الصحيح، وقد لين مثل إسرائيل
، وابن معين، والفالس، بن المدينيلكن يقع من كالمه في أسئلة ا، الضعفاء

  .)٤(وكان رأساً في معرفة الرجال، أشياء نافعة
وهذه ، المه في رواة الحديثالتفضيل في كأسلوب استخدم أكثر من هو من و  

  .نتبين منها داللة التفضيل في تزكيته، نماذج له في ذلك

                                                             
   .)١٠٧٣ت  (٣/٤٨٤العلل ومعرفة الرجال ، ٩/١٥٦ينظر تاريخ بغداد ) ١(
  . ٦/٣٥٦حلية األولياء ، ٤/٢٢٤ينظر الجرح والتعديل ) ٢(
   .)١٥١ت  (١٠/٢٤٠ر تاريخ اإلسالم ينظ) ٣(
   .)٣٤٨ت  (١٣/٤٧٠ المصدر السابق) ٤(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٣٣ -

  ام در بن ِكعسِم )أ(
يعني ( قلت ليحيي بن سعيد :روي الترمذي بسنده عن علي بن المديني قال  

كان ، ما رأيت مثل مسعر: قال ؟أيهما أثبت هشام الدستوائي أم مسعر) القطان
  )١(.مسعر من أثبت الناس

  ر عسأقوال أهل العلم في تفضيل ِم  
  .)٢(له أبو نعيم أثبت من سفيان وشعبةجع  
  .)٣( يلق ابن عيينة أحداً يفضله عليهولم  
  .)٤(وأنزله أحمد منزلة شعبة في الثقة  
  )٥( وإتقانهوفي رواية المصنّف لشدة حفظه، وخلع عليه شعبة لقب المصحف  
  .)٦( كنا إذا اختلفنا في شيء أتينا مسعراً:وقال الثوري  
  .)٧(وقدمه أبو حاتم علي سفيان وحماد بن زيد في اإلتقان  
  .)٨(شَك مسعر كيقين غيره : وقال األعمش ووكيع  
فهو ، وتفضيل يحيي القطان لمسعر مطابق لتفضيل غيره من نقّاد الحديث  

وكان ، ألنه مقدم عندهم علي الثوري وحماد بن زيد، أثبت الناس قوالً وفعالً
داللة التفضيل في كالم لذا أري أن ، جعاً الختالف األئمة في الحديثإلتقانه مر

                                                             
   .)باب تفاضل أهل العلم( ١/٧٤٨ينظر العلل الصغير للترمذي ) ١(
  .١/١٧٢العبر ، )١٦٥٨ت (/٨ينظر الجرح والتعديل ) ٢(
  .٢/٢٥ينظر النجوم الزاهرة ) ٣(
  .)٥٩٠٦ت  (٢٧/٤٦١تهذيب الكمال ، ٩/٦١٢ ينظر تاريخ اإلسالم) ٤(
   .)١٥٥حوادث سنة ( ١/١٧٢ينظر العبر ) ٥(
  .)١٠٥٦ت  (٦/٥٧٧سير النبالء ، ٩/٦١٢ينظر تاريخ اإلسالم ) ٦(
   .)ترجمة مسعر( ١٠/١١٣ينظر تهذيب التهذيب ) ٧(
   .)١٨٣ت ( ١/١٤١ينظر تذكرة الحفاظ ) ٨(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٣٤ -

باتفاق ، اً أثبت الناس وأتقنهم في الحديثألن مسعر، يحيي القطان علي الحقيقة
  .أهل الحديث

  عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج  )ب(  
 لم يكن أحد أثبت في نافع من ابن :قال يحيي القطان، صحاب نافعهو أثبت أ  

  .)١(جريج
  أقوال أهل العلم في تفضيل ابن جريج  
وليس بما ، قيد بعض أهل العلم هذا الكالم بما كتبه ابن جريج عن نافع   

رواية أوردها الخطيب في تاريخه باإلسناد عن إلى واستندوا في ذلك ، حفظه
ثبت في نافع من  لم يكن أحد أ: يحيي بن سعيد القطان قولهعلي بن المديني عن
  .)٢(ابن جريج فيما كتب

ومما يؤيد ويقوي هذا الطرح ، هذه الجملة األخيرة قيدت ذلك بالكتابة  
،  كان ابن جريج الذي يحدث من كتابه أصح:بالتقييد ما روي عن أحمد قال

  .)٣(إذا حدث حفظاً سيء، وكان في بعض حفظه
  .)٤( هو من أوعية العلم:قال أحمد عن ابن جريجوقد   
م بعطاء بن أبي رباح من ابن لم يكن في األرض أعل :وقال ابن المديني  

  .)٥(جريج
  .)٦( ثقة في كل ما روي عنه من الكتاب:وقال ابن معين  

                                                             
   .)٣٥٣٩ت ( ١٨/٣٥٣تهذيب الكمال ، ٢/٩٨ينظر التاريخ الكبير للبخاري ) ١(
  . طبعة بشار عواد) ٥٥٢٦( ١٢/١٤٢ينظر تاريخ بغداد ) ٢(
   .)٥٥٧٣( ١٠/٤٠٤ينظر تاريخ بغداد ) ٣(
   .)٢٨٢ت ( ٩/١٣١ينظر تاريخ اإلسالم ) ٤(
   .)١٥٠حوادث سنة  (١/١٦٣ينظر العبر ) ٥(
   .)٥٥٧٣ت  (١٠/٤٠٤ينظر تاريخ بغداد ) ٦(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٣٥ -

كتب ابن جريج كتب  كنّا نُسمي :وقال أبو بكر بن خالّد عن يحيي بن سعيد  
  .)١(حدثك ابن جريج من كتابه لم تنتفع بهوإن لم ي، األمانة

 كالم يحيي القطان في تقديم ابن جريج علي أنمن خالل هذا العرض نجد   
 القطانيحيي إال أن هناك قرينة فُهمت في كالم ، مالك في نافع لم يأت عن غيره

 بكتب ابن فهذا تفضيل مقيد، وليس كل حديثه، )٢(أن مقصده ما جاء من كتاب
   .جريج فقط

   .جاء عاما ثم خصه في موضع آخر ،فكالم يحيي بن القطان  
  منصور بن المعتمر )ج(  
  .)٣( كان منصور من أثبت الناس:قال يحيي القطان  
  .أقوال أهل العلم في تفضيل منصور بن المعتمر  
  .)٤(قدمه عبد الرحمن بن مهدي علي أهل الكوفة في الحفظ  
  .)٥( أحدوكذا قال العجلي وزاد ال يختلف فيه  
  .)٦( منصور إذا اجتمع منصور واألعمش يقَدم:وقال ابن معين  
  )٧(وقدمه أحمد في التثبت علي إسماعيل بن أبي خالد  
حيث ال يخلِّط وال يدلس بخالف ، و حاتم علي األعمش في اإلتقانوفضله أب  

  .)٨(األعمش
                                                             

   .)٤٠٥ (١٠/٤٠٤ينظر تاريخ بغداد ) ١(
   .)٧٩٦ت ( ٦/١٣٢سير النبالء ، ٨/٤٧اريخ اإلسالم ينظر ت) ٢(
   .)٧٩٦ت  (٦/١٣٢سير أعالم النبالء ، ٨/٤٧ينظر تاريخ اإلسالم ) ٣(
  ) هـ١٣٢حوادث ( ١/١٣٦ينظر العبر ) ٤(
  . ٨/١٧٧الجرح والتعديل ، ٨/٤٧ينظر تاريخ اإلسالم ) ٥(
   .)٦٢٠١ت ( ٢٨/٥٤٦ينظر تهذيب الكمال ) ٦(
   .١/١٤٢فاظ ينظر تذكرة الح) ٧(
  .٨/١٧٧ينظر الجرح والتعديل ) ٨(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٣٦ -

 لما قاله فيه  أئمة الحديث في تفضيل منصور بن المعتمر قد جاء موافقاًوقول  
، فكانت داللة التفضيل في تزكية الرواة في كالمه علي الحقيقة، يحيي القطان

حيث إن الرواة الذين فضلّهم يحيي القطان شاركه في تفضيلهم أهل النقد من 
   .وهؤالء الرواة كانوا في الدرجة العليا من الحفظ واإلتقان، المحدثين

لتفضيل في تزكية المتشددين يحيي بن ومن خالل عرض هذه النماذج لداللة ا  
معين وأبو حاتم الرازي ويحيي القطان علي ترتيب استخدامهم ألسلوب التفضيل 

أما ، التفضيل في كالمهم علي حقيقتها داللة أنرجح ُأفي التزكية يتبن 
المتوسطون في النقد وداللة التفضيل في تزكيتهم فهذا ما سوف ُأعرض له فيما 

  :يلي
   داللة أسلوب التفضيل في تزكية المتوسطين من نقاد الحديث:ثانياً  
  .وداللة التفضيل في كالمه علي الرواةأحمد بن حنبل  )ا(  
وظهر ذلك في ، الرواة ر اإلمام أحمد من أسلوب التفضيل في تزكيةثَأكْ  

وذلك لعلو شأنه ورسوخ قدمه ، وعن أحوال الرواة، سؤاالته عن علل الحديث
من المتوسطين في  )رحمه اهللا(وكان ، ة علم الجرح والتعديلوتقدمه في صناع

وتتبين داللة التفضيل في كالمه من خالل عرض نماذج من مفاضلته بين ، النقد
   .والنظر في موافقة أو مخالفة النقاد له في ذلك، رواة الحديث

  شعبة بن الحجاج )أ(  
  .)١( كان شعبة من أوثق الناس:قال عنه أحمد  
  .)٢(وري أمير المؤمنين في الحديثجعله الثو  

                                                             
المؤلف يوسف  ) ٤٣٨ت   (١/٧٤ينظر بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو بذم            ) ١(

 دار الكتب العلمية بيروت الطبعـة       :الناشربن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الصالحي         
  . م١٩٩٢ هـ ١٤١٣األولي 

   .)عبةت ش( ٩/٤١٦ينظر تاريخ اإلسالم ) ٢(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٣٧ -

  وكان يحيي القطان ال يوما رأي أحداً أحسن حديثاً منه، ل شعبة عنده أحدِدع ،
  )١(وإذا سمع منه الحديث لم يبال أال يسمعه من غيره

  )٢( لوال شعبة لما عرف الحديث بالعراق:وقال الشافعي  
  )٣(يه إذا خالفني شعبة في حديث صرت إل:وقال حماد بن زيد  
تكلم ، وبهذا الكالم يتبين أن داللة التفضيل في تزكية أحمد لشعبة داللة حقيقية  

  .)~(بها كثير من النقاد في حق شعبة بن الحجاج 
   ِرشدين بن سعد) ب(  
  )٤( هو من أوثق الناس في الحديث :قال أحمد  
      نا :قال، بهذا النصقول أحمد  ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات أورد  

رشدين أرجو أن : قال سمعت أحمد بن حنبل يقول، عبد اهللا بن محمد البغوي
رشدين من أوثق الناس في : وفي رواية أخري قال، يكون ثقة أو صالح الحديث

  .)٥(الحديث
لكن سئل عنه في ، ولم أقف علي كالم أحمد هذا في غير كتاب ابن شاهين  
 وقال مرة )٦(مره ال أدريبر أخْ ليس ُأ:ضع أخري من كتبه قفال مرةموا

 أرجو أنه :وقال أيضاً، )٧( رشدين ليس به بأس في أحاديث الرقاق:أخري
  .)٨(صالح

                                                             
  .١٢/٤٩٥تهذيب الكمال ، )١٧٨ت  (١/١٤٤ينظر تذكرة الحفاظ ) ١(
   .٩/٤١٦ينظر تاريخ اإلسالم ) ٢(
   .)٥٩٠ت  (٤/٣٣٨ينظر تهذيب التهذيب ) ٣(
   .)٢٦٦ت ( ١/٨٧ينظر تاريخ أسماء الثقات ) ٤(
   .)٢٦٦ت ( ١/٨٧ينظر تاريخ أسماء الثقات ) ٥(
   .)٤٣٨ت( ١/١٠٢ينظر العلل ومعرفة الرجال ) ٦(
   .)٤٨٣ت  (١/٢٤٢ينظر المرجع السابق رواية المروزي ) ٧(
   .)٣١٤٥ت ( ٢/٤٧٩ينظر المرجع السابق ) ٨(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٣٨ -

        ، )١(بو زرعةفقد ضعفه أ،  أهل العلمضعفه كثير من، ورشدين ضعيف  
ليس بشيء : وقال ابن معين، )٢(زاد أبو حاتم أضعف من ابن لهيعة، وأبو حاتم

  .)٣( ليس بثقة :وقال مرة، ملوليس من جمال المحا
  .)٤( متروك:وقال النسائي  
  .)٦(والدراقطني، )٥(وضعفه ابن سعد  
وهو مع ضعفه يكتب ،  أحاديثه ما أقل من يتابعه عليها:وقال ابن عدي  

  .)٨(وضعفه ابن حجر، )٧(حديث 
 كان رجالً صالحاً أدركته غفلة فخلَّط في :بن يونس فقالي أمره أحمد ووقَ  

  .)٩(ولم يكن النسائي يرضاه وال يخرج له، أساء فيه ابن معين القول، ثالحدي
، لو نظرنا في أقوال أهل العلم في ِرشدين يظهر أن جلَّ علماء النقد ضعفوه  

أو ،  أرجو أنه صالح:ه بخير في الرواية إال أحمد بن حنبل في قولهولم يذكر
، كته غفلة صالحاً أدر كان رجالً:وكذا فعل ابن يونس في قوله، ثقةأرجو أنه 

ثق من أو«حمد بن حنبل أنه قال فيه أته عن ابن شاهين في ثقاأما ما أورده 
إنما هو إشارة ، علي حقيقتهليس  هذا التفضيل أري أنف، »الناس في الحديث

                                                             
  .٣/٥١٣ينظر الجرح والتعديل ) ١(
  ٣/٥١٣ينظر المرجع السابق ) ٢(
   .)١٣١٨ت ( ٣/٢٧٦، )٧٩٥ت ( ٣/١٧٨ينظر تاريخ يحيي برواية الدوري ) ٣(
   .)٢٠٣ت (ينظر ضعفاء النسائي ) ٤(
  .٧/٥١٧ينظر الطبقات الكبري ) ٥(
  . ٤/١١٤ ينظر السنن له) ٦(
  .١/٣٤٩ينظر الكامل في الضعفاء ) ٧(
   .)١٩٤٢ت ( ١/٢٠٩ينظر تقريب التهذيب ) ٨(
   .)٤٧٦ت ( ١/١٧٨ينظر تاريخ مصر البن يونس ) ٩(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٣٩ -

وهذه العبارة ، حمد في رواية عنهأكما ذكر ، أمره وأنه صالح الحديثتقوية إلى 
ف يضعتحمد فيه بين ال قول أوقد تباين، ات القبولأدني درجعند أهل النقد 

  .ألنه ضعيف، مطابقة لحالةغير  داللة التفضيل فيه الراجح أنف، والتقوية
   كثير الطائي أبييحيي بن  )ج(  
ولو اختلف مع ، جعله أحمد مع الزهري ويحيي بن سعيد في المنزلة  

 مع الزهري ويحيي بن  هو من أثبت الناس يعد:قال فيه، الزهري فالقول قوله
  .)١(وإذا خالفه الزهري فالقول قول يحيي، سعيد
  أقوال أهل العلم في تفضيل يحيي بن أبي كثير الطائي   
 :ن عيينة قالبااهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا روي الترمذي عن إبر  

 المدينة بعد الزهري من يحيي أهل ما علمت أحداً كان أعلم بحديث :قال أيوب
 كثير في وفي قول أيوب تقديم للزهري علي يحيي بن أبي، )٢( كثيريأببن 

 ما بقي علي وجه األرض مثل يحيي بن : مرةأيوبوقال ، حديث أهل المدينة
  .)٣( كثيرأبي
  .)٤( هو أحسن حديثاً من الزهري:وقال مرة، وقدمه شعبة علي الزهري  
  .)٥( إمام ال يروي إال عن ثقة:وقال أبو حاتم  
وإن كان أيوب ، أيوب وشعبةمن كل فق أحمد في تفضيل يحيي قد واو  

، ومرة قدم الزهري، فمرة قدم يحيي، اختلف عنه في تقديم يحيي علي الزهري
  . داللة تفضيل يحيي في قول أحمد علي حقيقتهاأري أنلكن 

                                                             
  . ١/٤٥١تهذيب التهذيب ، )٣٢٥٤ت ( ٢/٤٩٤ينظر العلل ومعرفة الرجال ) ١(
  .٥/٧٤٢ العلل الصغير للترمذي ينظر) ٢(
   .)٦٩٠٧ت ( ٣١/٥٠٤ينظر تهذيب الكمال ) ٣(
   .)٤٤٠ت  (١١/٢٦٨تهذيب التهذيب ، )ت يحيي الطائي( ٨/٢٩٧ينظر تاريخ اإلسالم ) ٤(
   .)٨٣٩ت ( ٦/٢٠٤ينظر سير أعالم النبالء ) ٥(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٤٠ -

ثناء باست، وهذه النماذج تدل علي مطابقة تفضيل أحمد لحال هؤالء الرواة  
 داللة تلذا كان، واختلف فيه قول أحمد،  النقدأهل د فقد لينه أكثررشدين بن سع

   .ومخالفة لحالة من الثقة، التفضيل فيه علي غير الحقيقة
  .أبو الحسن الدارقطني وداللة التفضيل في كالمه علي الرواة )٢(  
الدارقطني من أئمة القرن الرابع الهجري حيث علي بن عمر يعد اإلمام   

،  الرواةوهو صاحب باع طويل في علم علل الحديث وأحوال، )هـ٣٨٥(توفي 
فهو ذو رأي  من أهم كتب العلل »العلل الواردة في األحاديث النبوية«وكتابه 

 :قال عنه الذهبي، واطالع واسع علي أحوال الرواة، معتبر عند علماء النقد
  .)١(»حافظ عصره الذي لم يأت بعد النسائي مثله«

ومن النماذج التي ، رواة الحديثالدارقطني لي تزكية  التفضيل فوردوقد   
   :ما يليجاءت عنه في ذلك 

  ليث بن سعد  )أ(  
  .)٢( ليث بن سعد من أثبت الناس في حديث سعيد المقبري:قال الدارقطني   
   .ليث بن سعدأقوال أهل العلم في تفضيل   
  .)٣(قياهوكان يتأسف لفوات لُ،  لألثر من مالك هو أكْتَب:قال الشافعي  
  .)٤( الليث أرفع عندي من ابن إسحاق :وقال يحيي  
،  ما في المصريين أثبت من الليث ال عمرو بن الحارث وال أحد:وقال أحمد  

  .)٥(رأيت لعمرو بن الحارث مناكير
                                                             

   .)٨٠٥٧( ٤/٨ينظر ميزان االعتدال ) ١(
   .)١٠٣١ت ( ٦/١٣٩ينظر علل الدارقطني ) ٢(
   .)٢٤٦ت ( ١١/٣٠٢تاريخ اإلسالم ، ١٣/١٣ينظر تاريخ بغداد ) ٣(
  .١٣/١٣ المصدر السابق) ٤(
  .٧/١٧٩ينظر الجرح والتعديل ) ٥(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٤١ -

  .)١(من مفضل بن فضالةإلى  هو أحب :وقال أبو حاتم  
لمقبري ليث بن  أصح الناس حديثاً عن ا:حمد عن أبيهوعن عبد اهللا بن أ  
وهو ، بي هريرةن أبي هريرة مما روي عن أبيه عن أ ما روي عُلِصفْي، سعد

  .)٢(ثبت في حديثه جداً
وأقوال أهل العلم موافقة لما قاله الدارقطني في تفضيل الليث بن سعد في   

وقد أظهر اإلمام أحمد ، فداللة التفضيل هنا علي حقيقتها، حديث سعيد المقبري
وهي تمييز حديث سعيد عن أبيه من ، ضيل الليث في حديث المقبريالعلة في تف

  .حديثه عن أبيه عن أبي هريرة
   في حديث قتادة الدستوائي وهشام بن الحجاج شعبة )ب(  
  .)٣( شعبة وهشام هما أثبت الناس في حديث قتادة:قال الدارقطني  
   .أقوال أهل العلم في تفضيل شعبة وهشام في قتادة  
 أثبت :فقال، وزاد معهما ابن أبي عروبة، عين قول الدارقطنيوافق ابن م  

سعيد بن أبي عروبة وهشام وشعبة فمن حدثك من هؤالء الثالثة  الناس في قتادة
  .)٤( تسمعه من غيرهأالَّ إلى فال تب)يعني عن قتادة(بحديث 

  قال البرواية إلى فانظر ،  إذا أردت أن تعلم صحيح حديث قتادة:ييِجِدر
وإذا ، فإذا اتفقوا فهو صحيح، بة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائيشع

وإذا اتفق ،  يتوقف عنه:وقال البعض، فالقول قول شعبة، خالف هشام قول شعبة
وخالفهما شعبة كان ، وابن أبي عروبة من رواية أهل التثبت عنهما     هشام 

  .)٥( قتادةغير أن شعبة من أثبت الناس في، دالقول قول هشام وسعي
                                                             

  .٧/١٨٠ينظر الجرح والتعديل  )١(
   .)٦٥٩ت ( ١/٣٥٠ينظر العلل ومعرفة الرجال ) ٢(
  .١/٢٦٩ينظر تقريب التهذيب ) ٣(
  .٤/٢٧٦ينظر الجرح والتعديل ) ٤(
  .٢/٦٩٧ينظر شرح علل الترمذي ) ٥(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٤٢ -

 هؤالء أصحاب قتادة الذين ال يختلف فيهم شعبة وهشام وسعيد :وقال أحمد  
  .)١(بن أبي عروبة

وليس بعد ،  أصحاب قتادة ثالثة سعيد وهشام وشعبة:وقال علي بن المديني  
  .)٢(هؤالء أحد

ة من كالم العلماء السابق يظهر اتفاق أهل العلم علي أن أثبت أصحاب قتاد  
داللة التفضيل إن الراجح عندي أن لذا ف،  عروبة وهشام وشعبةسعيد بن أبي

  .عند الدارقطني حقيقة في تفضيل شعبة وهشام في قتادة
  الحاكم النيسابوريأبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا  )ج(  
ابن البيع أتقن :  فقال؟أو ابن البيع الدارقطني أيهما أحفظ ابن مندةاإلمام سئل   

  .)٣(حفظاً
 هو الحافظ أبو عبد اهللا بن مندة األصبهاني وابن البيع هو أبو عبد ابن مندة  
   .محمد بن عبد اهللا الحاكماهللا 
  أقوال أهل العلم في تفضيل الحاكم   
 سألت أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني الحافظ :محمد بن طاهر الحافظقال   

ارقطني  الد:لت ق؟ فقال من؟ من الحفاظ تعاصروا أيهم أحفظأربعةله قلت ، بمكة
وأبو عبد اهللا ،  بن مندة بأصبهانوأبو عبد اهللا، وعبد الغني بمصر، ببغداد

وأما ، أعلمهم بالعللالدارقطني : فقال، الحاكم بنيسابور؟ فسكت فألححت عليه
وأما ، وأما ابن مندة فأكثرهم حديثاً مع معرفة تامة، عبد الغني فأعلمهم باألنساب

روي ذلك أبو موسي المديني في ترجمة الحاكم عن ، الحاكم فأحسنهم تصنيفاً
  .)٤(ابن طاهر المقدسي

                                                             
   .)٦٦٦ت  (١/٣٥٢ينظر العلل رواية عبد اهللا ) ١(
  .٣/٢٦٥تاريخ بغداد ، ٢/١٤٠ينظر المعرفة والتاريخ ) ٢(
   .)١٨٣ت ( ٢٨/٨٢ينظر تاريخ اإلسالم ) ٣(
   .٢٨/١٢٩تاريخ اإلسالم ، ٣/١٦٥ينظر تذكرة الحفاظ ) ٤(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٤٣ -

 انتهت إليه رياسة الفن بخرسان ال بل في :وقال ابن حجر عن الحاكم  
  .)١(الدنيا
  .)٢( الحافظ الكبير إمام المحدثين صاحب التصنيف:وقال الذهبي  
 الحاكم مقدم نحيث إ، الته حقيقية دي ابن مندةوتفضيل الدارقطني للحاكم عل  

ومصنفاته ، علي أقرانه من العلماءفي اإلتقان وحسن الحديث وكثرة التصنيف 
  .بفنون الحديث في عصرهشاهدة علي إحاطته 

وهذه النماذج من تفضيل الدارقطني تدل علي حقيقة التفضيل ومطابقته لحال   
   .الرواة الذين فضلهم

  .مه علي الرواة وداللة التفضيل في كال عبد اهللا بن عدي)٣(
من أئمة الحديث الذين عاشوا بين آخر القرن الثالث  )~(ابن عدي   

ين في وهو من العلماء الراسخ، )هـ٣٦٥ (الهجري ومنتصف القرن الرابع
،  عمدة في بابه»الكامل في ضعفاء الرجال«وله كتاب ، معرفة علل األحاديث

  .)٣(»فيه كفاية ال يزاد عليه«: قال الدارقطني
وهو معدود من المعتدلين ، استخدم ابن عدي في نقده أسلوب التفضيلوقد   

  .داللة التفضيل في كالمهإلى ومن خالل هذه النماذج نتوصل ، في النقد
  يحيي بن عبد اهللا بن بكير  )أ(  
  .)٤(»أثبت الناس في الليث ابن بكير« :قال ابن عدي  
  :أهل العلم في تفضيل ابن بكير في الليثأقوال   

                                                             
  .٢/٢١٠ينظر العبر في خبر من غبر ) ١(
  .٣/١٦٢ينظر تذكرة الحفاظ ) ٢(
  .٢٦/٣٤١تاريخ اإلسالم ، ١/٢٦٧ينظر تاريخ جرجان ) ٣(
  .١١/٢٣٨تهذيب التهذيب ، ١/٤٥٢ينظر هدي الساري ) ٤(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٤٤ -

وهو ،  سمع يحيي بن بكير الموطأ بعرض حبيب كاتب الليث: ابن معينقال  
  .)١(أحفظ من أبي صالح

وعنده عن ، وهو أثبت الناس فيه،  كان جاراً لليث بن سعد:وقال ابن عدي  
 صدوق روي عن :ياِجقه العجلي وابن قانع وقال السووث، )٢(غيرهوالليث 

  .)٤(ير أحب إلينا من أبي صالح يحيي بن بك:وقال النسائي، )٣(الليث فأكثر
ورد قول أبي حاتم ،  كان من أوعية العلم مع الصدق واألمانة:وقال الذهبي  

وإال ،  قد علم تعنّت أبي حاتم في الرجال:فقال، فيه يكتب حديثه وال يحتج به
مامته وبصره بالفتوي وغزارة وأين ِمثُْل ابن بكير في إ، فالشيخان قد احتجا به

  .)٥(علمه
تفضيل ابن عدي ليحيي بن عبد اهللا بن بكير في حديث الليث بن وأري أن   

، النسائي، أمثال ابن معينووافقه عليه كثير من أهل العلم ، سعد علي الحقيقة
  .كما مر، من نقاد الحديثوالعجلي 

يزيد بن زريع وخالد بن الحارث ويحيي بن سعيد في حديث سعيد بن  )ب(  
  .أبي عروبة

وخالد ، بي عروبة يزيد بن زريع أثبت الناس عن سعيد بن أ:ديبن عقال ا  
  .)٦(ويحيي بن سعيد، بن الحارثا

                                                             
  .١١/٢٣٧تهذيب التهذيب ، )٦٨٢ت ( ٩/١٦٥ينظر الجرح والتعديل ) ١(
   .)٦٨٢ت ( ٩/١٦٩ المصدر السابق) ٢(
  .١١/٢٣٧ينظر تهذيب التهذيب ) ٣(
  .)٦٨٥٨ت ( ١٥/١٠٤ينظر تهذيب الكمال ) ٤(
   .)٤٢٥ت ( ٢/٨ينظر تذكرة الحفاظ ) ٥(
   .)١١٠ت ( ٤/٦٣تهذيب التهذيب ، ١/٢٨٥ينظر شرح علل الترمذي ) ٦(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٤٥ -

أقوال أهل العلم في تفضيل يزيد بن زيع وخالد بن الحارث ويحيي بن سعيد   
   .في ابن أبي عروبة

يحيي بن سعيد عالم بحديث سعيد بن : روي أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي  
  .)١(ابي عروبة

  .)٢( كان يزيد بن زريع يحفظ أصناف سعيد بن أبي عروبة:ل أحمدوقا  
وعنه أنه سئل عن أسباط بن محمد وعبد الوهاب الخفاف في سعيد بن أبي   

  .)٣( الخفاف أعلم الناس بحديث سعيد بن أبي عروبة:عروبة فقال
وأثبت الناس في حديثه يزيد بن ، وسعيد بن أبي عروبة من حفاظ الحديث  

وقد جاء ، ويحيي بن سعيد كما ذكر ابن عدي، الحذاءد بن الحارث وخال، زريع
لذلك كانت داللة التفضيل في كالمه مطابقة ، ما يؤيد ذلكمثل من كالم العلماء 

  .لحال الراوي

  

                                                             
   .)٢٤٩٤( ٢/٣٣٨ينظر العلل من رواية عبد اهللا بن أحمد ) ١(
   .)٢٥٨٠ت ( ٢/٣٥٧ المصدر السابق) ٢(
   .١١/٢٢ينظر تاريخ بغداد ) ٣(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٤٦ -

   ا  ب ا ا أ اا  ذج
ا ا  

أو الذين لم يرد ، ين في الكالم علي رواة الحديثالمقلِّ، وأقصد بغير المكثرين  
أو ورد لكن داللته مختلفة عن ، أسلوب التفضيل في نقدهم علي سبيل الكثرة

   .داللة كالم المشهور من علماء الحديث
  ة ِبيأبو بكر بن أبي شَ) ١(  
 واإلتقان أكثر : زرعةأبوقال ،  ما رأيت أتقن حفظاً من يزيد بن هارون:قال  

  .)١(ظ السردمن حف
  .أقوال أهل العلم في تفضيل يزيد بن هارون  
  .)٢(ما رأيت أحفظ من يزيد بن هارون قاله ابن المديني  
  .)٣(وعند أحمد هو أحب إليه من محمد بن يزيد   
  .)٤( ما بالمصريين مثل يزيد بن هارون:وقال هشيم بن بشير  
  مه في الحفظواستفاضت أقوال العلماء في تفضيل يزيد بن هارون وتقد ،

  .لك كانت داللة تفضيل ابن أبي شيبة له مطابقة لحالهذل
  عبد الرحمن بن مهدي  )٢(   
  .)٥(قال عن نافع بن عمر بن عبد اهللا الجمحي كان من أثبت الناس  
  .أقوال أهل العلم في تفضيل نافع بن عمر  
  .)٦( ما خلّف بعده مثله:ابن عيينة عنهأورد   

                                                             
  .١٦/٣٦٧ينظر تهذيب التهذيب ) ١(
  .١٤/٣٣٩ينظر تاريخ بغداد ) ٢(
  .)١٤٦٢ت ( ٢/٣٣ينظر العلل ومعرفة الرجال ) ٣(
   .)٤٤٥ت  (١٤/٤٥٦ينظر تاريخ اإلسالم ) ٤(
  .١/٢٦٩ينظر تقريب التهذيب ) ٥(
   .)٨٥٤ت ( ١/٤٠٩ينظر العلل من رواية عبد اهللا بن أحمد ) ٦(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٤٧ -

وقال ،  هو أثبت من عبد اهللا بن مؤمّل:أبيهصالح بن أحمد عن وروي   
وقال فيه  )١(صح حديثاًوهو أ، من عبد الجبار بن الوردإلى  هو أحب :مرة

  )٣(ووثقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم وابن سعد، )٢( ثبت ثبت:أيضاً
  .وتفضيل ابن مهدي لنافع بن عمر مطابقة ألقوال أهل العلم فيه  
  داود السجستانيأبو داود سليمان بن  )٣(  
  .)٤( أثبت الناس في أنس قتادة ثم ثابت:معت أبا داود يقول س:قال اآلجري  

  .أقوال أهل العلم في تفضيل قتادة وثابت
وعند أحمد أحفظ أهل البصرة ال ، )٥(وقتادة عند ابن سيرين أحفظ الناس  

  . )٦(يسمع شيئاً إال حفظه
  .)٧(؟ قتادةكان في الدنيا مثل و:وقال، وذكره الثوري مرة  
سمعت أنس بن :  علي قتادة سبعين حديثاً كلها يقولتُصص نَ:وقال شعبة  

 أثبت أصحاب أنس الزهري ثم ثابت ثم :وقال أبو حاتم، )٨(مالك إال أربعة
  .)٩(قتادة

                                                             
   .)٧٣٦ت ( ١٠/٤٠٩ينظر التهذيب ) ١(
  . ٨/٤٥٦الجرح والتعديل ، )٤٤٠٤ت /(٣ينظر العلل ) ٢(
   .)٧٣٦ت ( ١٠/٤٠٩ينظر التهذيب ) ٣(
   .)٥٩٧ت ( ١/٣٦٤اآلجري ألبي داود  ينظر سؤاالت) ٤(
  . ٧/١٣٤ينظر الجرح والتعديل ) ٥(
   .)٥٣٧ت ( ٧/٤٥٤ينظر تاريخ اإلسالم ) ٦(
  . ٧/١٣٤ينظر الجرح والتعديل ) ٧(
   .)٥٣٧ت ( ٧/٤٥٤ظر تاريخ اإلسالم ين) ٨(
   .)١٠٤ت ( ٩/٨٢ينظر تهذيب التهذيب ) ٩(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٤٨ -

نس علي الحقيقة وموافقة ألقوال أهل قتادة وثابت في حديث أداللة تفضيل   
  .بتهم رواية عن أنس بن مالك ثابت وقتادة ، من أكثر التابعين وأثالعلم فيهم

  شعبة بن الحجاج  )٤(  
  .)١( ذاك من أصدق الناس:فقال، رةسئل شعبة عن أبي ح  
  أبي حرةتفضيل أقوال أهل العلم في   
وكان يحيي وعبد الرحمن ، )٣( ليس به بأس:وقال النسائي، )٢(وثقه أحمد  

  .)٥(وقال ابن معين صالح، )٤(يحدثان عنه
  .)٦( اآلجري عن أبي داود ليس بذاكوقال  
  .)٨(وضعفه بن سعد، )٧(وقال البخاري يتكلمون في روايته عن الحسن  
داللة التفضيل في أبي حرة ليست علي حقيقتها فقد اختلفت أقوال وأري أن   

فالراجح عندي أن أبا حرة ليس أصدق ، لعلم في توثيقه فضالً عن تفضيلهأهل ا
 وربما يكون ذلك مقيداً )~(كما فُهم من كالم شعبة ، اإلطالقعلي الناس 

  . دالة والديانة والصالحأو يقصد بالصدق أصل الع، بأحاديث معينة
  الخليل بن عبد اهللا الخليلي )٥(  
  .)٩( البخاري أتقن من مائتين من مثل يحيي بن أبي طالب:قال  

                                                             
   .)٥٠٦٤ت ( ٣/٢٤٢ينظر العلل ) ١(
   .)٣٤٦٩ت ( ٢/٥٢٥ينظر العلل رواية عبد اهللا بن أحمد ) ٢(
  .٩/٦٧٩ينظر تاريخ اإلسالم ) ٣(
   .)٦٦٦٥ت ( ٤٠٧/ ٣٠ينظر تهذيب الكمال ) ٤(
   .)١٨٠ت ( ١١/١٠٥ينظر تهذيب التهذيب ) ٥(
   .١١/١٠٥ينظر المرجع السابق ) ٦(
   .)٢٥٨٥ت (/٨ينظر تاريخ البخاري ) ٧(
  .٧/٢٧٥ينظر الطبقات الكبري ) ٨(
  .١/٢٤٥ينظر اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ) ٩(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٤٩ -

  أقوال أهل العلم في تفضيل البخاري  
ي الدرجة العليا وف، ل كالم أهل العلم فيه عن نقغنيتُ )~(خاري وشهرة الب  

ر في مقدار لكن أكتفي بنقل بعض النصوص في تفضيله للنظ، من علم الحديث
  .موافقة أهل العلم في ذلك

 ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن :قال ابن خزيمة  
  .)١(إسماعيل

سان في معني العلل والتاريخ وال بخر،  أحداً بالعراقأر لم :وقال الترمذي  
  .)٢(أعلم من محمد بن إسماعيل، وفي معرفة األسانيد

  .)٣( أعلم من دخل العراق: محمد بن إسماعيل:وقال أبو حاتم  
أهل ألقوال وموافقة ، داللة التفضيل في كالمه حقيقيةالراجح قوالً واحدا أن و

   .)~(العلم في البخاري 
  عمرو بن علي الفالس) ٦(  
  )٤( كان معمر من أصدق الناس:قال  
   ).٥(ثبت في الزهري من ابن عيينةًأهو عند ابن معين   
إال وجدت معمراً أطلب للحديث ، معمرإلى  ما ضممت أحداً :وقال أحمد  
  .)٦(منه

                                                             
  . ١/٤٨٦مقدمة فتح الباري ، ٣٢ص  ينظر التقييد البن نقطة) ١(
  .٢/٢٢٠ينظر طبقات الشافعية الكبري ) ٢(
   .١٢/٤٣١ينظر سير أعالم النبالء ) ٣(
  .١/٤٤٤ينظر هدي الساري ) ٤(
   .)٣٣٠ت ( ٢/٧٧ينظر تاريخ يحي بن معين ) ٥(
  .٧/٥سير أعالم النبالء ، ٨/٢٥٥ينظر الجرح والتعديل ) ٦(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٥٠ -

 اثنان إذا كُتب :وروي علي بن المديني عن عبد الرحمن بن مهدي يقول  
  .)١(اناً معمر وحماد بن سلمةوإذا انتقيت كانت حس، حديثهما هكذا رأيت فيه

وداللة التفضيل في كالم الفالس علي حقيقيتها لموافقة أقوال العلماء له في   
، وعليه مدار كثير من الحديث، ومعمر إمام ثبت حجة في الحديث، ذلك

وهو في إسناد صحيفة همام بن منبه عن ، واختص عبد الرزاق بن همام بحديثه
 في مسنده في موضع واحد بإسناده عن عبد وقد أخرجها أحمد، أبي هريرة

   .الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة
  بن حسان هشام بن هشام  )٧(  
  .)٢(من البشر محمد بن سيرين حدثني أصدق من أدركت :قال  
وكان يأتي بالحديث ، )٣( لم أر مثل محمد بن سيرين:عبد اهللا بن عون قال  

  .)٤(علي حروفه
  )٥(كان ابن سيرين أفطن من الحسن في أشياء :وقال ابن يونس  
في محمد بن سيرين علي حقيقتها وداللة التفضيل في كالم هشام بن هشام   

   .أجمع أهل العلم علي تفضيله، فهو ثقة إمام من أثبت وأصدق الناس في الحديث

  

                                                             
  .١٠/٢٤٣تهذيب التهذيب ، ١/١٩٠ينظر تذكرة الحفاظ ) ١(
   .)٢٢٥( ٧/١٤٦ينظر تاريخ اإلسالم ) ٢(
   .١/١٠٨ريخ العبر في خبر من غبر ينظر تا) ٣(
  .٥/٣٣٤تاريخ بغداد ، ٧/١٩٤ينظر الطبقات الكبري ) ٤(
   .)٢٢٥ت  (٧/٢٤١ينظر تاريخ اإلسالم ) ٥(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٥١ -

ا ا  
،   ااد أب ا  اة ل ااوي 

وا ،واد او  
  

ومن أهم ما يراعي من ، البد من مراعاة أحوال الرواة عند التعديل والتجريح  
وسالمة الراوي من ، وعدد الرواية، والعدالة، والكتابة، حال الراوي الحفظ

ثالثة ال تخرج إلى ويمكن رد كل ذلك ، والكبر، متغيرات الزمن كاالختالط
  : وهيعنها المفاضلة بين رواة الحديث

   .)١(العدالة )أ(
  .)٢(الضبط )ب(
  .مقدار الرواية )ج(

مراعاة حال دراسة البد من ، داللة التفضيل في أقوال النقادإلى صل ولكي أ  
  .والمفضول في هذه العناصر الثالثة، الراوي الفاضل

  قتادة بن دعامة السدوسي )١(  
  .)٣(ناسقتادة أحفظ ال: قال فيه ابن سيرين، هو من طبقة التابعين  

                                                             
، هي أن يكون الراوي مسلماً بالغاً عاقالً سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة       العدالة) ١(

    عاِوي وقَ الرِعي ِصدتَدالَِة تسداءِ       والْعالْـَأدِل ومالتَّح ِلِه ِعنْداهتَس مدعغَفْلَِتِه و مينظـر  ، د
   .)النوع الثالث والعشرون صفة من تقبل روايته( ١/٣٣٥تدريب الراوي 

ولَـا تَـضر    ،  ويعرفُ ضبطُ الراوي ِبموافَقَِتِه الثِّقَاِت الْمتِْقِنين غَاِلبا      ،  هو الحفظ : الضبط  ) ٢(
 ومـا   ١/٣٣٥المرجع الـسابق    . ولَم يحتَج ِبهِ  ،  الَفَتُه النَّاِدرةُ فَِإن كَثُرِت اخْتَلَّ ضبطُه     مخَ

   .)النوع الثالث والعشرون(بعدها 
   .)٢٣٩٥ت ( ٢/٣١٥ينظر العلل ومعرفة الرجال ) ٣(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٥٢ -

وما سمعت ،  ما قلت لمحدث قط أعد علي:تحدث قتادة عن حفظه قائالً  
  .)٢(وقدمه الزهري في العلم علي مكحول، )١(أذناي شيئاً قط إال وعاه قلبي

  .)٣(ال يسمع شيئاً إال حفظه، منزلة أحفظ أهل البصرةوأنزله أحمد 
، اظ التابعين وعلمائهمفقد كان من حفَّ، وال يشك أحد في حفظ قتادة وعلمه  

،  أحفظ الناس:وربما يكون تفضيل ابن سيرين له علي وجه العموم حيث قال
، ألنه فاته سماع بعض الشيوخ،  كان أحفظ أهل البصرة:وخصصه قول أحمد

وال من ،  وال من سعيد بن جبير)٤(حيث ال يعرف له سماع من أبي رافع
  .)٦(وال من سليمان بن يسار، )٥(مجاهد بن جبر

حاديث عن جماعة قاله وقد دلَّس في أ، م يسمع من معاذةوجزم أحمد أنه ل  
حيث إن قتادة ، لذلك داللة التفضيل هنا من باب الخاص بعد العام، )٧(الذهبي 

  .أحفظ أهل البصرة
  محمد بن إسحاق بن يسار )٢(  
 كان محمد بن إسحاق من أحفظ :قال أبو معاوية محمد بن خازم الضرير  

  .)٨(الناس
  .)٩( هو أمير المؤمنين في الحديث:قال شعبة  

                                                             
   .٧/١٣٤الجرح والتعديل ، ٧/١٨٦ينظر التاريخ الكبير للبخاري ) ١(
  ). ٥٣٧ت  (٧/٤٥٤ريخ اإلسالم ينظر تا) ٢(
  ). ٧٥٦ت ( ٧/١٣٣ينظر الجرح والتعديل ) ٣(
   .)٥٣٧ت ( ٧/٤٥٥انظر تاريخ اإلسالم ، قاله شعبة) ٤(
  .٢/٤٨٤انظر تاريخ ابن معين ، قاله ابن معين) ٥(
   .)٥٣٧ت ( ٧/٤٥٥ينظر تاريخ اإلسالم ، قاله يحيي القطان) ٦(
   .)٥٣٧( ٧/٤٥٥ينظر تاريخ اإلسالم ) ٧(
   .)مرسالته( ١/٢٨٩ينظر اإلرشاد ) ٨(
   .)ـه١٥١حوادث ( ١/١٦٦ينظر العبر في خبر من غبر ) ٩(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٥٣ -

 ما رأيت :وروي البخاري عن شيخه علي بن المديني أنه سمع سفيان يقول  
 علم جم ما كان فيهم  بالمدينة ال يزال:وعن الزهري، )١(أحداً يتهم ابن إسحاق

  .)٣(وقدر البخاري حديثه الذي ينفرد به بألف حديث، )٢(محمد بن إسحاق 
عمن يحكي عن الكلبي  إلىبغداد فكان ال يبإلى م ابن إسحاق  قِد:ل أحمدوقا  

وسأل يعقوب بن شيبة علي ، )٥(هو ثقة وليس بحجة: وقال ابن معين، )٤(وغيره
 مالك لم : قال؟ فكالم مالك:قلت،  حديثه عندي صحيح:نه فقالعبن المديني 

م بن عروة قد تكلم  فهشا: قلت؟وأي شيء حدث بالمدينة، ولم يعرفه، يجالسه
وأن ، لعله دخل علي امرأته وهو غالم، قال الذي قاله هشام ليس بحجة، فيه

، بو الزنادومرة ذكر أ، رة حدثني أبو الزناديروي م، حديثه ليس فيه الصدق
ولم أر له إال ،  عن جدهأبيهوهو من أروي الناس عن عمرو بن شعيب عن 

  .)٧(ن سعيدوجرحه مالك ويحيي ب )٦(حديثين منكرين
ي أرجح رأي من ولكنِّ، هكذا اختلف أهل النقد في حفظ ابن إسحاق وعدالته  

   :زكاه لسببين
وشعبة والثوري والزهري ،  أن الكثرة لمن عدلّه مثل علي ين المديني:األول  

  .وأبي معاوية الضرير ويزيد بن هارون وغيرهم

                                                             
   .١/٢١٤ينظر تاريخ بغداد ) ١(
  .٩/٥٩١ينظر تاريخ اإلسالم ) ٢(
   .)٢/١١١ينظر تاريخ البخاري الصغير ) ٣(
   .)٥٧ت ( ١/٦٢ينظر العلل ) ٤(
   .)٢٣٠ت ( ٢/٥٠٣ينظر تاريخ ابن معين ) ٥(
   .٩/٥٩١ينظر تاريخ اإلسالم ) ٦(
   . المصدر السابق)٧(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٥٤ -

 تحامل وهي، كالجرح في حقه مردود لوجود القرينة علي ذل أن :الثاني  
، فهو عالم حافظ للحديث والمغازي، قاله ابن المديني، لزبيرمالك وعروة بن ا

  .داللة التفضيل فيه حقيقةأري أن و، كثير الرواية كما قال البخاري
  .عبد اهللا بن المبارك )٣(

  .)١( أحفظ الناس ابن المبارك:قال فيه إبراهيم بن شماس  
 :من ذلك قول شعبة، علمه وزهده وإمامتهتواترت أقوال العلماء في حفظه و  

  .)٢(ما قدم علينا مثله
  .)٣(وكان أعلم من الثوري،  كان نسيج وحده:وقول ابن مهدي  
  )٤( ابن المبارك في المحدثين مثل أمير المؤمنين في الناس:وقول أبي أسامة  
  .)٥(به نحوا من عشرين ألف حديثتُ كان متثبتاً وكُ:وقول ابن معين  
وهو ممن ، الضبط وكثرة الرواية بنص األئمة الغاية في العدالة ووقد بلغ  

) سناد لقال من شاء ما شاءلوال اإل(أصل لعلم اإلسناد وفتش عنه فهو القائل 
فداللة التفضيل علي حال ،  يعني اإلسناد)٦()بيننا وبين القوم القوائم(وقوله أيضاً 

  .ذلكبد اهللا بن المبارك علي الحقيقة بال خالف في ع
  روح بن الفرج ) ٤(  
 : بكر البزاروقال أبو،  كان من أوثق الناس:حاويقال فيه أبو جعفر الط  

  .)٧(ليس بمصر أوثق وال أصدق منه
                                                             

  . ٤٨/٣٨٧ينظر تاريخ دمشق ) ١(
   .)١٨١حوادث ( ١/٢١٧ينظر العبر في خبر من غبر ) ٢(
   .)١٨١حوادث ( ٢/١٠٣النجوم الزاهرة ، ١٠/١٦١ينظر تاريخ بغداد ) ٣(
  .١/٢٨٦ق/١ينظر تهذيب األسماء واللغات ) ٤(
   .)٥٠٤ت ( ١/١٠٩معرفة الرجال له ، ٢/٣٢٨ينظر يحيي بن معين ) ٥(
  .٨/١٦٢حلية األولياء ، ١٠/١٦٤ينظر تاريخ بغداد ) ٦(
  .٢١/١٣٣ينظر تاريخ اإلسالم ) ٧(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٥٥ -

 رفعه اهللا بالعلم :وقال ابن قُديد، )٢(والخطيب ، )١(وثقه الدارقطني  
  كان من أوثق الناس في:فقال، وفضله السيوطي بالثقة في زمانه، )٣(والصدق

  .)٤(زمانه
، وأجمع علي تفضيله ثالثة من األئمة الطحاوي، توفرت فيه العدالة والضبط  

  .فداللة التفضيل علي حاله علي حقيقتها، والسيوطي، والبزار
  إبراهيم بن ميسرة  )٥(  
  .)٥( كان من أوثق الناس وأصدقهم:اه ابن عيينة في ثقته وصدقه فقالزكَّ  
 أين كان حفظ : قلت لسفيان: ابن المدينيوقال، )٦(أحمدابن معين ووثقه   
 إنِّي أقدم : لو شئت قلت لك:قال، ؟راهيم بن ميسرة من حفظ ابن طاوسإب

   .)٧(إبراهيم عليه في الحفظ فعلت
  .)٨(وله نحو ستين حديثاً   
و علي هالعدالة والضبط فقط فإلى ويبدو أن التفضيل في إبراهيم يصرف   

 فهي قليلة مقارنة برواية غيره من الحفَّاظ حيث له أما الرواية، الحقيقة فيهما
  .نحو ستين حديثاً فقط كما ذكر ابن المديني

                                                             
  .٢/١٧١ينظر معالم السنن له ) ١(
  .)١٩٣٥ت ( ٩/٢٥٠ينظر تهذيب الكمال ) ٢(
   .)٢٥٤ت ( ٢١/١٧٧ينظر تاريخ اإلسالم ) ٣(
   .)٢٥ت ( ١/٤٤٨ينظر حسن المحاضرة ) ٤(
  .١/١٠٥ينظر تهذيب األسماء واللغات ) ٥(
العلل ألحمـد روايـة     ،  ١/٣٢٨التاريخ الكبير للبخاري    ،  ٢/١٣٣ينظر الجرح والتعديل    ) ٦(

   .)٢٩٥٠ت ( ١/٤٠٢عبد اهللا 
  .١/١٧٢ينظر تهذيب التهذيب ) ٧(
  .٨/٣٦٩ينظر تاريخ اإلسالم ) ٨(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٥٦ -

  .د األعلي بن مسهر الدمشقيسهر عبأبو م )٦(  
  تكاثرت األقوال في عدالته وضبطه وصحة روايته   
 كان أبو :وقال محمد بن عوف، )١( لم أر مثل أبي مسهر:قال ابن معين  

  .)٣( ما رأيت أصح منه:أبو حاتم، )٢(ناسمسهر من أحفظ ال
  .)٤(؟ ما أثبته:قال أبو داود  
أن تفضيل أبي مسهر داللته حقيقية إلى  توصلتمن األقوال السابقة   

  .ومتطابق مع أقوال أهل العلم في حاله
  . أحمد بن غالبالبرقاني أحمد بن محمد بنأبو بكر  )٧(  
  )٥(!ال:  قال؟الْبرقَاِني  أتقن من هل رأيت في الشيوخ:سئل الخطيب البغدادي  
  .)٦( كان البرقاني نسيج وحده :قال أبو محمد الخالل  
  .)٧( البرقاني إمام إذا مات ذهب هذا الشأن:قال األزهري  
عارفاً ،  كان ثقة ثبتاً ورعاً لم نر في شيوخنا أثبت منه:وقال فيه الخطيب  

  .)٨(بالفقه له حظ من علم العربية كثير الحديث
  .)٩( أبو بكر البرقاني ثقة حافظ:وقال أبو الوليد الباجي  

                                                             
   .)ـه٢١٨ة حوادث سن (٢٩٤م١خبر من غبر ينظر العبر في ) ١(
  . ٣٣/٤٣١ينظر تاريخ دمشق ) ٢(
  ). ١٥٣ت ( ٦/٢٩ينظر الجرح والتعديل ) ٣(
  .١/٣٨١تذكرة الحفاظ ، ٧٣م١١ينظر تاريخ بغداد ) ٤(
  .٤/٣٧٥ المصدر السابق) ٥(
  . ٤/٣٧٥تاريخ بغداد ، ٨/٨٠ينظر المنتظم في تاريخ األمم والملوك ) ٦(
  .٧/١٧٠ينظر تاريخ دمشق ) ٧(
  . ٤/٣٧٥ريخ بغداد ينظر تا) ٨(
  .٧/١٧٠ينظر تاريخ دمشق ) ٩(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٥٧ -

وهذا ما ، عدالته وكثرة روايته علي الحقيقة في حفظه ووداللة التفضيل  
  .أرجحه

  سفيان بن عيينة )٨(
  )١( أثبت الناس في عمرو بن عمرو سفيان بن عيينة:قال فيه أحمد بن حنبل  
  .)٢( ما رأيت مثل ابن عيينة:قال بهز بن أسد  
  .)٣( لوال مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز:وقال الشافعي  
  )٤( ابن عيينة أحفظ من حماد بن زيد: سمعت البخاري يقول:وقال الترمذي   
وهوعند الثوري ليس له ، )٥(وجعله ابن المديني أتقن أصحاب الزهري  

  .)٦(نظير
ظ أهل زمانه من أثبت وأحف، سفيان بن عيينة إمام حافظ متقن كثير الروايةو  

داللة علي الحقيقة في العدالة والضبط وكثرة  وتفضيل ابن عيينة، للحديث
  .الرواية

  حماد بن زيد )٩(  
  .)٧(بن معين حماد أثبت الناس في أيوبقال ا  
  .)٨( ما كنَّا نشبهه إال بمسهر:قال وكيع  

                                                             
   .)٢٢٠ت ( ١/٢٣٢ينظر سؤاالت أبي داود ألحمد بن حنبل ) ١(
   .)١٩٨حوادث ( ١/٢٥٤ينظر العبر في خبر من غبر ) ٢(
  .١١/١٨٩تهذيب الكمال ، ٩/١٧٩ينظر تاريخ بغداد ) ٣(
   .)١٠٩ت ( ١٣/١٩٣ينظر تاريخ اإلسالم ) ٤(
  .١١/١٩٠مال ينظر تهذيب الك) ٥(
  .١/٣٣ينظر مقدمة المعرقة والتاريخ ) ٦(
  .٣/١٨٣ينظر الجرح والتعديل ) ٧(
  .١/٧٨ينظر مقدمة المعرقة والتاريخ ) ٨(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٥٨ -

ي ذوال بالحديث ال،  لم أر أحداً قط أعلم بالسنة:بن مهديعبد الرحمن وقال   
  .)١(يدخل في السنة من حماد بن زيد

  .)٢( لم يخطيء في حديث قط:وقال عبد الرحمن بن خراش  
وداللة التفضيل في حماد بن زيد في العدالة والضبط وكثرة الحديث علي   

  .الحقيقة
  عكرمة مولي ابن عباس  )١٠(  
ولم ،  عكرمة مولي ابن عباس من أثبت الناس فيما يروي:قال ابن معين  

  .)٣(وأكثر حديثه عن الصحابة، أو مثله، عمن دونهيحدث 
 هذا :روي ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء يقول  

  .)٤(عكرمة مولي ابن عباس هذا أعلم الناس
  .)٥(! نعم عكرمة:قيل لسعيد بن جبير هل تعلم أحداً اعلم منك؟ قال  
  .)٦(مهوروثقه ابن معين واحتج بعكرمة أحمد والبخاري والج  
عكرمة سيد التابعين قوالً وعمالً وهو إمام في الحديث والتفسير وأعلم الناس   

 حافظ متقن كثير الرواية والتفضيل في حقه علي وبحديث ابن عباس وه
  . الحقيقة

                                                             
  ٣/١٨٣ينظر الجرح والتعديل ) ١(
  . ١١/٩٤ينظر تاريخ اإلسالم ) ٢(
  ١/٤٢٨ينظر هدي الساري ) ٣(
  ٣/٣٢٧ينظر حلية األولياء ) ٤(
  . ٣/٣٢٧ينظر السابق ) ٥(
  ٧/١٧٥ينظر تاريخ اإلسالم ) ٦(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٥٩ -

  أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود )١١(  
  .)١( أصدق الناس:قال فيه عبد الرحمن بن مهدي  
  .)٢( ما رأيت أحفظ منه:و بن علي الفالسقال عمر  
وجاء عنه أنه كان يسرد من حفظه ، )٣( كتبت عن ألف شيخ:وقال عن نفسه  

  .)٤(ثالثين ألف حديث
  .)٥( ما رأيت أحفظ من أبي داود الطيالسي:وقال ابن المديني  
 داود الطيالسي إمام كبير مصنِّف في الحديث تميز بالحفظ والثقة وكثرة أبو  
  .ديث فالتفضيل فيه موافق ألقوال أهل العلمالح
  عمرو بن الحارث بن يعقوب األنصاري  )١٢(  
ولم يكن له نظير في الحفظ ، حفظ الناس في زمانه كان أ:ه أبو حاتمقال في  

  )٦(في زمانه 
صح حديثاً من الليث وعمرو  ليس فيهم أ: سمعت أحمد يقول:ودقال أبو دا  

  .)٧(بن الحارث يقاربه
  ) ٨(فوق ابن جريج في الحفظ  النسائي وجعله  
  .)٩(يوثقه جدا :وكان ابن معين  

                                                             
  .٤/١٨٢تهذيب التهذيب ، ١/٣٥١ينظر تذكرة الحفاظ ) ١(
   .)٩/٣٧٨ينظر سير أعالم النبالء ) ٢(
   .)١٨٠ت  (١٧٩/ ١٤ينظر تاريخ اإلسالم ) ٣(
   .٢٧/ ٩ينظر تاريخ بغداد ) ٤(
  . ٩/٢٧ينظر السابق ) ٥(
  .٦/٢٢٥ينظر الجرح والتعديل ) ٦(
  . ٩/٢٣٤ اإلسالم ينظر تاريخ) ٧(
  . ٨/١٤ينظر تهذيب التهذيب ) ٨(
   .)٥٣٠١ت  (٢/٤٤١ينظر تاريخ ابن معين ) ٩(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٦٠ -

وتعجب الذهبي من ابن ، ولم ير ابن وهب أحفظ من عمرو بن الحارث  
  .)١( وقد رأي مالكاً والليث بن سعد وابن جريج؟كيف يقول ذلك، وهب
ل وقد بلغ عمرو بن الحارث الدرجة العالية في الثقة وكثرة الحديث فالتفضي  

  .فيه علي حقيقته
  الحكم بن عتيبة )١٣(  
 الحكم : فقال؟ن أثبت الناس في إبراهيم سألت أبي م:قال عبد اهللا بن أحمد  

  )٢(.ثم منصور، بن عتيبة
  .)٣( ما كان بالكوفة مثل الحكم وحماد:قال ابن عيينة  
  .)٤( كان الحكم ثقة فقيها من كبار أصحاب إبراهيم:وقال العجلي  
من أثبت الناس في حديث ، صاحب حديث مكثر، بة من الثقاتالحكم بن عتي  

وهذا ما أراه راجحاً في ، التفضيل في حقه ثابت بنص األئمةو، إبراهيم النخعي
  تفضيله 

   هشام بن سعد المدني)١٤(  
  .)٥( هو من أثبت الناس في زيد بن أسلم:وقال أبو داود وثقه  
  .)٦( لم يكن بالحافظ:قال أحمد  
  .)٧( ليس بمتروك:ينوقال ابن مع  

                                                             
  . ٩/٢٣٥ينظر تاريخ اإلسالم ) ١(
   .)٥٥٥٧( ٣/٣٥٢ينظر العلل ) ٢(
   .)٨٣ت ( ٥/٢٠٨ينظر سير أعالم النبالء ) ٣(
  . ٧/٣٤٥ينظر تاريخ اإلسالم ) ٤(
  .١١/٣٩ينظر تهذيب التهذيب ) ٥(
  .٢/١٧٣المعرقة والتاريخ  ينظر) ٦(
  .٢/٦١٧التاريخ البن معين ينظر ) ٧(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٦١ -

  .)٢( يكتب حديثه: وابن عدي زاد)١(وضعفه النسائي  
  .)٣(ولم يكن يحيي بن سعيد يروي عنه  
إنما في حديثه عن زيد بن أسلم و، ليست علي اإلطالقاللة التفضيل هنا ود  
وقد أكثر ، حيث إن هشام بن سعد اختلف فيه أهل النقد،  فيه علي الحقيقةفهو

  .ا قال الذهبي كمعن زيد بن أسلم
  عمر بن حفص بن غياث بن طلق )١٥(   
  )٤(ثبت الناس في أبيه أ:قال ابن حجر  
ذكره ، )٧( صدوق:وقال أحمد، )٦(والعجلي، )٥(وثقه أبو حاتم وأبو زرعة  

 كان من العلماء األثبات :وقال الذهبي، )٨(ربما أخطأ: ابن حبان في الثقات وقال
  .)٩( بهاًكثراً عنه ملموكان م،  غير أبيهلم يخرجوا له عن

 فيها وهو، وإنما في روايته عن أبيه، طالقهاوداللة التفضيل هنا ليست علي إ
يقة حيث إنه لم أما في غير روايته عن أبيه فهي علي غير الحق، علي الحقيقة

  .فهو فقير الرواية عن غير أبيه، يعرف بالرواية عن غير أبيه

                                                             
  .١٠٥المتروكين ينظر ) ١(
   .)٢٠٢٥ت ( ٨/٤٠٩ينظر الكامل في ضعفاء الرجال ) ٢(
  .٩/٦٥٣ينظر تاريخ اإلسالم ) ٣(
   .٤/١٨٢ينظر لسان الميزان ) ٤(
   .)٥٤٤ت /(٦ينظر الجرح والتعديل ) ٥(
   .)٣٣٦ت ( ١/٤١ ينظر معرفة الثقات له) ٦(
   .)٧١٥ت /(١ينظر تاريخ أسماء الثقات ) ٧(
  .٨/٤٤٥ينظر الثقات البن حبان ) ٨(
   .)٢٢٣ت ( ١٠/٦٣٩ينظر سير أعالم النبالء ) ٩(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٦٢ -

  هشيم بن بشير )١٦(   
  .)١( الناس في حصين وأعلمهم بأحاديثهثبتيم أ هش:قال أحمد  
  .)٢(كان هشيم كثير الحديث ثبتاً  
  .)٣(وجعله ابن مهدي فوق الثوري في حفظ الحديث  
ث من هشيم إال سفيان إن  ما رأيت أحداً أحفظ للحدي:وقال يزيد بن هارون  

  .)٤(شاء اهللا
  .)٥( ال يسأل عنه في صدقه وأمانته وصالحه:وقال أبو حاتم  
  .)٦(فلم يغير حفظ هشيم،  من غير الدهر حفظه:وقال عبد اهللا بن المبارك  
داللة تفضيل هشيم في الحفظ واإلتقان وكثرة الرواية ظاهرة في وأري أن   

  .فالتفضيل فيه علي الحقيقة، ي ذلكوتزكيتهم له ف، كالم أهل العلم
  عبد الرحمن بن أبي الزناد )١٧(  
  .)٧( أثبت الناس في هشام بن عروة هو:قال ابن معين في حقه  
  .)١١(سوالفالَّ )١٠( والنسائي)٩( وابن معين )٨(ضعفه ابن مهدي  

                                                             
 دار اللواء   :، الناشر  ألبي الوليد سليمان بن خلف الباجي      ١/٤١٢ينظر التعديل والتجريح    ) ١(

   .ـه١٤٠٦الرياض الطبعة األولي 
   .)١٨٢حوادث ( ٢/١٠٧ النجوم الزاهرة ينظر) ٢(
   .)هـ١٤٤٧ت /(٣تهذيب الكمال ، ١٤/٩٠ينظر تاريخ بغداد ) ٣(
  ).١٤٤٧ت (/٣ينظر تهذيب الكمال ) ٤(
  .٩/١١٦ينظر الجرح والتعديل ) ٥(
   .)٣٩٤ت ( ١٢/٤٣٢ينظر تاريخ اإلسالم ) ٦(
  .١/٢٠٥غبر العبر في خبر من ، )٧٧٥ت ( ١/٢١٦ينظر تاريخ أسماء الثقات ) ٧(
   .٥/٢٥٢ينظر الجرح والتعديل ) ٨(
   .٢/٣٤٧ينظر تاريخ ابن معين ) ٩(
  .١٠/٢٣٠ينظر تاريخ بغداد ) ١٠(
  .٢٢٩/ ١٠ المصدر السابق) ١١(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٦٣ -

 ما حدث بالمدينة فصحيح وما حدث ببغداد أفسده :وقال علي بن المديني  
  .)١(البغداديون

وداللة التفضيل في عبد الرحمن بن أبي الزناد خاصة بروايته عن هشام بن   
   .فهو عن غيره ليس مفضالً،  إطالقهاوليس علي، عروة

  عبد اهللا بن وهب )١٨(  
 أثبت الناس في مالك ابن :الَمقَدِمي قال محمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم  

  .)٢(أحمد بن خالد: وكذا قال، وهب
 نظرت في نحو ثالثين ألف حديث البن وهب ال أعلم أني :قال أبو زرعة  

  .)٣(رأيت له حديثاً ال أصل له
  .)٤( ما أصح حديثه وأثبته:وقال أحمد  
  .)٥( ابن وهب عالم:وقال مالك  
  .)٦( ال أعلم له حديثاً منكراً إذا حدث عنه ثقة:وقال فيه ابن عدي  
  .)٧( ابن وهب ثقة ما أعلمه:وقال النسائي  
  .التفضيل في حق ابن وهب علي الحقيقة بنص كالم األئمة من نقاد الحديث  

اذج الثمانية عشر لبيان التفضيل ومطابقته لحال الراوي من ومن خالل هذه النم
يتبين مطابقة التفضيل ألحوال الرواة من ، حيث الضبط والعدالة ومقدار الرواية

                                                             
  .١٠/٢٢٩ينظر تاريخ بغداد  )١(
  .١/٣٠٧ينظر الصلة وتاريخ األندلس ) ٢(
   .)١٧٠ت ( ١٣/٢٦٤ينظر تاريخ اإلسالم ) ٣(
  .٥/١٩٠عديل ينظر الجرح والت) ٤(
  .٣/٣٦ينظر وفيات األعيان ) ٥(
   .)١٥٢١ت (/٤ينظر الكامل في ضعفاء الرجال ) ٦(
   .)١٧٠ت  (١٣/٢٦٤ينظر تاريخ اإلسالم ) ٧(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٦٤ -

وعدم المطابقة في ثالثة ، وعدد الرواة في خمسة عشر أنموذجاحيث الحفظ 
  :نماذج هي

  قتادة السدوسي  )أ(  
وخصصه قول أحمد ،  كالم ابن سيرينحيث جاء التفضيل في حقه عاماً في  

  .بأهل البصرة
  هشام بن سعد المدني )ب(  
لكن التفضيل كان خاصاً بما رواة عن زيد ، فقد اختلف في توثيقه أهل النقد  

  . روايته عن زيد بن أسلم كثيرة:وقال الذهبي، بن أسلم
  بي الزناد عبد الرحمن بن أ )ج(  
أما في غيرها ، عروة بن الزبيرن بهشام التفضيل فيه خاصة بروايته عن   

  .فقد اختلف في ثقته أهل النقد

  



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٦٥ -

اا ا 
  ا ااأا  ا   

  
   

من األساليب التي اعتمد عليها علماء الحديث في نقد الرواة والمرويات   
، باينةصور متعددة ومتإلى وقد تنوع منهجهم في ذلك ، أسلوب التفضيل

قاد في وأثر اختالف الن،  التفضيلوعلة، التفضيلوأوجه ، أقسام التفضيل:منها
أسلوب التزكية في وأطلقت علي هذا المطلب تحليل ،  التفضيلائنوقر، التفضيل

  .كالم أهل الحديث
  

أو: ا واةأا   .  

لماء النقد التفضيل  عورد في كالموقد ، أقسام التفضيل اثنان مطلق ومقيد  
وجاء ذلك علي ألسنة كثير ، المطلق في جميع صيغ التفضيل في تزكية الرواة

  من أهل الحديث
  التفضيل المطلق في تزكية الرواة ) أ(  
  .)١( أنبأنا أوثق الناس أيوب:قال ابن عيينة )١(  
:  تقدم أيوب على مالٍك؟ قالسئل أحمد، إمامثقة وأيوب ، هذا التفضيل مطلق  

  .)٢(!عمن
 يحيي بن سعيد القطان أثبت الناس وما كتبت عن :قال أحمد بن حنبل )٢(  

  .)٣(مثل يحيي بن سعيد

                                                             
   .)١٢٤٨ت ( ٢/٨٦ينظر الجامع ألخالق الراوي ) ١(
   .)٧٣٣ت ( ١/٣٩٩تهذيب التهذيب ، ١٧٤ينظر سؤاالت أبي داود ألحمد بن حنبل ) ٢(
   .١/١١٢عرفة علوم الحديث للحاكم ينظر م) ٣(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٦٦ -

أجمع عبد الرحمن ،  وهو إمام أهل زمانهيحيي القطان خبير بأحوال الرجال  
يحيي بن من  حمد بن حنبل أنهم لم يروا أثبتني وأبن مهدي وعلي بن المدي

   .)١(وما رأوا مثله سعيد القطان
  .)٢( أبو داود الطيالسي أصدق الناس:قال عبد الرحمن بن مهدي) ٣(  
 ثقة من أصدق الناس :قال فيه النسائي،  كثير الحديثوهو ثقة حافظ مصنِّف  

  .)٣(لهجة
   التفضيل المقيد في تزكية الرواة)ب(  
وحالة ، التفضيل المقيد في تزكية الرواة يتنوع باختالف الحالة المقيد بها  
   :تقييد تأتي باألوجه اآلتيةال

  أكثر من شيخ  أو، واحدتفضيل مقيد بشيخ  )١(  
 لم يكن أحد أعلم بحديث األعمش :ل ابن معينوقالتفضيل المقيد بشيخ مثل  ·

  .)٤(من سفيان الثوري
ال أعلم على وجه  :وسفيان إمام أهل الحديث في زمانه قال فيه ابن المبارك  

  .راجح صحة تفضيله في شيخه األعمش وال)٥(األرض أعلم من سفيان
  التفضيل المقيد بأكثر من شيخ ما ورد في الليث بن سعد ·

  .)٦(ث من أثبت الناس في سعيد المقبري اللي:قال الدراقطني  

                                                             
  .١١/٢٢٢ينظر تهذيب التهذيب ) ١(
   .١/٣٥١ينظر تذكرة الحفاظ ) ٢(
   .)٣١٦ت ( ٤/١٨٢ينظر تهذيب التهذيب ) ٣(
  .١/٣٧٥ينظر شرح علل الترمذي ) ٤(
   .)١٩٨ت ( ١/١٥١ينظر تذكرة الحفاظ ) ٥(
   .٦/١٣٩ينظر علل الدارقطني ) ٦(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٦٧ -

وما رواه عن أبيه عن ، وقد استطاع تمييز ما رواه سعيد المقبري عن أبيه  
  . هريرةأبي
  .)١(ناس في أبي الزبير الوثقأمن  الليث بن سعد :وقال ابن حجر  
في منزلة مالك في الحفظ والعدالة ، والليث إمام أهل مصر في الحديث  

  .داللة التفضيل فيه علي الحقيقةأري أن و، وكثرة الحديث
  تفضيل مقيد بأهل بلد ) ٢(  
  .)٢( الثوري أعلم بحديث أهل بلده من شعبة وأحفظ لها منه:حبانقال ابن   
وري مقدم في حديث أهل بلده الكوفة علي شعبة في والمقصود بهذا أن الث  

   .الحفظ
  .)٣(لت بن مهرام كان أصدق أهل الكوفةلص ا:وقال ابن عيينة  
   تفضيل مقيد بزمن معين)٣(  
  .)٤( روح بن الفرج القطان كان من أوثق الناس في زمانه:قال السيوطي  
  .في زمانهروح بن الفرج أوثق الناس كان فيه هذا تفضيل مقيد بزمن   
  تفضيل مقيد بكتاب بعينه أو أحاديث بعينها ) ٤(  
، الْقَعنَِبي  أوثق الناس في الموطأ:تفضيل المقيد بكتاب مثل قول ابن معينال  

  .)٥(ثم عبد اهللا بن يوسف
وبعده عبد اهللا ،  أوثق الناس في رواية الموطأالْقَعنَِبيوقد أجمع أهل العلم أن   

   .بن يوسف
                                                             

  . ١/٢٦٥ينظر تلخيص الحبير ) ١(
  .٨/١٧٩ينظر اإلحسان بترتيب ابن بلبان ) ٢(
   .)٢٢٩ت  (٩/١١٤ينظر تاريخ اإلسالم ) ٣(
  .١/٤٨٨ينظر حسن المحاضرة ) ٤(
  .٦/٨٧ينظر تهذيب التهذيب ) ٥(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٦٨ -

  .)١(اهللا بن عبد الرحمن األشجعي أثبت الناس كتاباً في الثوريعبيد   
  تفضيل مقيد بألفاظ التحمل واألداء  )٥(  
 إذا قال أنبأنا وحدثنا الْجعِفي  كان جابر:قال يحيي بن أبي كثير عن شعيب  

  .)٢(وسمعت فهو من أوثق الناس
ته الوقوف علي وفائدة معرف، وهذا التفضيل مختص بألفاظ التحمل واألداء  

  .اتصال الحديث
  تفضيل مقيد بطول الصحبة وكثرة المالزمة للشيخ ) ٦(  
عبد الوارث بن سفيان الحبيب أبو القاسم بدأ بالطلب علي قاسم بن أصبغ   

  )٣(.وأكثر عنه وكان أوثق الناس فيه وأكثرهم مالزمة له، البياني وسمع منه
 عبد الوارث بن سفيان وقاسم بن وداللة التفضيل مقيدة بطول المالزمة بين  

  .أصبغ
  تفضيل مقيد بسالمة الراوي من الكبر واالختالط  )٧(  
 أبو إسحاق ثقة ولكن : فقال؟السدي ما أحب إليك أبو إسحاق أو أي:سئل أحمد  

  .)٤(الذين حملوا عنه بآخره
  تغير أبي إسحاق السبيعي إلى في إشارة 

، ومن خيار الناس، عة كان من أكثر الناس حديثاً عبد اهللا بن لهي:وقال أحمد  
، فصار يعتبر بذلك، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط

  .)٥(ويستشهد به كثيراً ما يقترب هو والليث بن سعد
                                                             

  .١/٥٣٦ينظر تقريب التهذيب ) ١(
  .٢/٦٥٦ينظر توجيه النظر ) ٢(
 ١/٣٦٤بن أحمد بـن بـشكوال       ينظر الصلة في تاريخ أئمة األندلس ألبي القاسم خلف          ) ٣(

   .م١٩٥٥ -ـه١٣٧٤  مكتبة الخانكي القاهرة الطبعة الثانية:الناشر
  . ٣/١/٢٤٣ينظر الجرح والتعديل ) ٤(
  .١/٣٢٨ ينظر توجيه النظر) ٥(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٦٩ -

  تفضيل مقيد برواية الراوي عن أبيه  )٨(  
  .)١( حفص بن غياث أثبت الناس في أبيه عمر بن:قال ابن حجر  
  .)~(قيد التفضيل بروايته عن أبيه واضح في كالم ابن حجر و  
  

م:أو  ا   

واإلمامة في ، والحفظ، كالعدالة، تعددت أوجه التفضيل عند نقاد الحديث  
   .وكثرة الرواية وغير ذلك، العلم
   في العدالةالتفضيل )أ(  
  )٢(التَّيِمي مان لم أر أحداً أصدق من سلي:روي الخطيب بسنده عن شعبة قال  
  .ألنه ضد الكذب، العدالةإلى والصدق يصرف   
   في الحفظالتفضيل )ب(  
  .)٣(من أحفظ الناسالْعقَيِلي  علمنا أن :قال مسلمة بن القاسم  
ويسمي عند ، ويعني به شدة الحفظ في الصدور، والحفظ أحد فروع الضبط  

 محفوظاً في الكتاب عند وهو ما كان، ويقابله ضبط كتاب، العلماء ضبط صدر
  .من كان يغتمد في الرواية علي كتابه

   في اإلتقان التفضيل )ج(
  .)٤(واإلتقان أكثر من حفظ السرد كما قال أبو زرعة الرازي  

                                                             
   .)١٢٢٥ح ( ٢/٦١اتحاف المهرة ، ٤/١٨٢ينظر لسان الميزان ) ١(
   .)١٠١٥ت /(١/٩ينظر الجامع ألخالق الراوي ) ٢(
  .٣/٨٣٣ظر تذكرة الحفاظ ين) ٣(
  .١١/٣٦٧ينظر تهذيب التهذيب ) ٤(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٧٠ -

   
،  من أتقن الناس بالكتبالْجياِني  شيخنا الحافظ أبو علي:قال القاضي عياض  

  .)١(ان مشكل أسانيدها ومتونهاوأفرسهم ببي، وأضبطهم لها وأقومهم لحروفها
   في اإلمامة في العلم التفضيل) د(  
 يحيي أبصرهم : فقال؟سئل أحمد عن يحيي القطان وابن مهدي ووكيع  

  .)٢( وأثبتهم حديثاً:ظنه قالوأ، وأنقاهم حديثاً، بالرجال
   في كثرة الرواية التفضيل) هـ(  
 أكثر حديثاً أم إسحاق  كان أحمد:محمد بن نصر المروزيسئل أبو عبد اهللا   

  .)٣( قال أحمد؟بن راهوية
أوجه التفضيل مع الحفظ وهو أحد ، مقدار الرواية ويأتي التفضيل هنا في  

   .والعدالة
  .ضلة بين ثقتين أو عدد من الثقاتالمفا) و(  
 : قال؟قيل له فخالد بن الحارث، ! ثقة ثقة: فقال؟ِبشِْر بِن الْمفَضِل :قيل ألحمد  

  .)٤(يعني بشراً!  من هذا هو أرفع
 بن حوشٍَبو، وأبو األشهب، وسالّم بن مسكين،  ميمون بن مهران:قال أحمد  

  .)٥(هو في القلب أحالهمإلى إال أن مهدي كأنه أحب ، كلهم من الثقات، عقيل
                                                             

 المكتبة العتيقة تونس  ،   دار التراث القاهرة   :الناشر للقاضي عياض    ١/١٩٢ينظر اإللماع   ) ١(
  .م١٩٧٠ -ـه١٣٧٩الطبقة األولي 

  .١/١٦٨ينظر شرح علل الترمذي ) ٢(
 دار :الناشرفرج بن الجوزي    المؤلف جمال الدين أبو ال     ١/١٨١ينظر مناقب اإلمام أحمد     ) ٣(

  .ـه١٤٠٩هجر الطبعة الثانية 
   .)٢١٢٥ ـ ١٢٢٤ت (ينظر سؤاالت أبي داود ألحمد ) ٤(
   .)٣٠٠ت ( ١/٢٣٥ينظر العلل ومعرفة الرجال ) ٥(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٧١ -

   بين ثقة وضعيف أو بين ضعيفينالتفضيل) ي(  
   بين ثقة وضعيفالتفضيل  
 عبد : قال؟بد العزيز أو يحيي بن أبي إسحاقأحب إليك عسئل أحمد أيهما   

يحيي في حديثه بعض ، العزيز أوثق حديثاً من يحيي؛ عبد العزيز من الثقات
  .)١(الضعف

  التفضيل بين ضعيفين   
وال ممن ،  لين الحديث ليس بالقوي: فقال؟سئل أبو حاتم عن ابن عقيل  

  .)٢(من تمام بن نجيحإلى وهو أحب ، بحديثهيحتج 
  

:  ا  )ا (  

وقد ،  بعلة التفضيل السبب الذي من أجله كانت المفاضلة بين الرواةالمراد  
فيفضل الراوي علي أقرانه ممن تتلمذ علي ، يكون السبب طول المالزمة للشيخ

أو الجمع بين طرفي الضبط الحفظ ،  قلَّة الخطأوقد يكون السبب،  الشيخهذا
إلى ، أو التفرد بشيوخ لم يشاركه فيهم أحد، م السماع من الشيخدِقأو ، والكتابة

 غالباً ما تكون مقرونة وهي، الحاملة علي التفضيل األسباب غير ذلك من 
  : التفضيل ما يليومن نماذج أسباب، بتفضيل أهل النقد للراوي

   الكتابةسببالتفضيل ب )١(  
يب بن أبي حمزة من أثبت  شع: سمعت يحيي بن معين يقول: ابن الجنيدقال  

، ! شعيب بن دينار: قال؟ شعيب بن من:قلت، كان كاتباً له، الناس في الزهري
  .)٣(! نعم: حمزة دينار؟ قالأبي اسم :قلت ليحيي

                                                             
   .)٨١٢ت ( ١/٣٩٩ينظر العلل ومعرفة الرجال  )١(
  .٢/٢/١٥٤ينظر الجرح والتعديل ) ٢(
   .)٥٠٧ت (١/٣٩٤ي بن معين ينظر سؤاالت ابن الجنيد ليحي) ٣(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٧٢ -

  . قلَّة الخطأبسببالتفضيل ) ٢(  
 : قال؟نقول مفالقول ،  إن اختلف سفيان وشعبة في الحديث:قيل ألحمد  

سفيان أحفظ لإلسناد وأسماء :  وقال أحمد)١(خذ آ:ويقول، سفيان أقل خطأ
  .الرجال من شعبة

  الكتاب إلى  الرجوع بسببالتفضيل ) ٣(
: فقال، وذكر شعبة وسفيان،  سمعت يحيى بن سعيد:دقال محمد بن خالَّ  

أحفظ من شعبة  سفيان:  قال أبو حاتم.ألنه يرجع إلى كتاب: سفيان أقل خطأ
 كان الثوري أحفظ من :وقال أبو زرعة، ريوإذا اختلف شعبة والثوري فالثو

  )٢(.شعبة في إسناد الحديث ومتنه
 من أحب إليك يونس أو إسرائيل في أبي : قلت ألحمد:قال أبو طالب  

  .)٣( إسرائيل ألنه كان صاحب كتاب:قال ؟إسحاق
  كثرة ممارسة حديث الشيخ سبب بالتفضيل )٤(  
  .)٤(بن يونس لكثرة ممارسته لهأثبت الناس في أبي إسحاق حفيده إسرائيل   

  التفضيل المقرون بالضبط وِقدم السماع من الشيخ ) ٥(
وأقدم ،  شريك مقدم علي إسرائيل في أبي إسحاق ألنه أضبط عنه:قال أحمد  

م شريكاً علي يونس وأبي وقد،  علي إسرائيل في أبي إسحاقويختلف، سماعاً
  .)٥(األحوص فيه أيضاً

                                                             
   .)باب تراجم أعيان الحفاظ( ١/٤٥٣ينظر شرح علل الترمذي ) ١(
   .)باب تراجم أعيان الحفاظ( ١/٤٥٣ المصدر السابق) ٢(
   .١/١/٣٣١ينظر الجرح والتعديل ) ٣(
  .١/٢٢٢ينظر تقريب التهذيب ) ٤(
   .)أصحاب أبي إسحاق( ١/٢٧٠ينظر شرح علل الترمذي ) ٥(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٧٣ -

  .التحديث من الكتابالتفضيل بسبب ) ٦(
  .)١( لم يكن أحد أثبت في نافع من ابن جريج:قال يحيي القطان  
ن نافع من دث به ابن جريج عالعلم ذلك التفضيل علي ما حأهل ل بعض حم  

ودليل ذلك ما روي عن ،  حفظه فهو غير مقدم فيهأما ما حدث به من، كتابه
  .)٢(ن كتابه لم ينتفع به إن لم يحدثك ابن جريج م:يحيي بن القطان قوله

   التفرد بالرواية عن بعض الشيوخالتفضيل ب )٧(  
، من أبي األحوص وجريرإلى وهو أحب ، شريك ثقة :قال يحيي بن معين  

  .)٣(وهو يروي عن قوم لم يرو عنهم سفيان، ليس يقاس هؤالء بشريك
  

را: ا  دف اا أ   
ممن يل اختالف التفضيل في الراوي الواحد ورد في كتب الجرح والتعد  

ولكل ، سواء أكان هذا االختالف صادراً من ناقد أو أكثر، عليهم مدار الحديث
ومن أبرز ، هذا الشيخ في تفضيله لراو علي اآلخر في سببواحد من أهل النقد 

   همتذلذين اختلف النقاد في تفضيل تالمالشيوخ ا
  .الزهِريبن شهاب  محمد حديث االختالف في أثبت الناس في )أ(  
وكل واحد من النقاد ، اختلف أهل النقد في أفضل الناس في حديث الزهري  
   .ل علي اجتهاده في ذلكدلّ

  )القول األول(  
 شعيب بن أبي حمزة ليس به بأس هو أعلم الناس :قال يحيي بن معين  

  .)٤(ومالك من أوثق الناس في الزهري، بالزهري من يونس ومعمر

                                                             
  .٤٠٤/ ١٠ر تاريخ بغداد ينظ) ١(
  .٤٠٤/ ١٠ينظر المرجع السابق ) ٢(
   .)٣٢ت ( ١/٣٦ينظر من كالم يحيي في الرجال ) ٣(
   .)١٣٨ت (١/٦٠ينظر من كالم أبي زكريا يحيي بن معين في الرجال ) ٤(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٧٤ -

 وكان من أثبت الناس في الزهري »ثبت صالح الحديث«وكذا قال عنه أحمد   
وذكر اإلمام أحمد بن حنبل أنه رأى كتب  )١( هـ١٦٣ أو ١٦٢توفي سنة 

  .)٢(شعيب عن الزهري فرآها مضبوطة مقيدة
 ةولفظ) أعلم (ةن في التفضيل لفظاتن مختلفات ابن معين هنا لفظ عنوجاء  

،  أنه ثقة عندهن أبي حمزة ليس به بأس وهذا يعنيوقال في شعيب ب) أوثق(
 الذي قاله ابن معين في )أعلم(ولفظ ، وعِرف ذلك باستقراء اصطالحه في النقد

ح يعني أنه أعرف بحديثه من غيره وقد وض، تفضيل شعيب في حديث الزهري
شعيب بن أبي حمزة من أثبت « :حيث قال في موضع آخر، ذلك بقرينة الكتابة

 فقد جمع شعيب بين الحفظ والكتابة في حديث »كان كاتباً له،  في الزهريالناس
، مالك بن أنس في الحفظ والثقة في غير الزهري ليس مثل اًلكن شعيب، الزهري

لكن عند ابن معين جمع شعيب بين ، مالك أيضاً من أوثق الناس في الزهريف
  .التثبت والكتابة

 وأنا أسمع -سئل يحيى بن معين ( (:وفي موضع آخر قال إبراهيم بن الجنيد  
ثم ، ثم يونس، ثم عقيل، ثم معمر،  مالك: قال؟ من أثبت الناس في الزهري-

  .)٣(وكل هؤالء ثقات، وابن عيينة، الزبيِدي، واألوزاعي، شعيب
فيكون هنا ، مالكاً ومعمراً وعقيالً ويونساً علي شعيب ابن معين وهنا فضل  

   .في تقديم شعيب في الزهري، قد خالف قوله األول
  
  

                                                             
  . ٣٥٢-٤/٣٥١تهذيب التهذيب ج  ينظر) ١(
  . ٣٥٢-٤/٣٥١تهذيب التهذيب ج ، ١/٤٤ينظر المعرفة والتاريخ ) ٢(
   .)أصحاب الزهري( ١/٢٥١ينظر شرح علل الترمذي ) ٣(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٧٥ -

أثبت الناس ِفي : إن بعض الناس يقُوُل:  قُلْتُ البن معين:وقال سعيد الدارمي  
إنما يقُوُل ذَِلك من سِمع ِمنْه وأي شيء كَان سفْيان إنما  :قَاَل، الزهِري سفْيان

 في عام وتوفي الزهري) هـ١٠٧(وذلك ألن سفيان ولد ، )١(كَان غُلَيما
 إنما :لذا قال ابن معين، فكان عمر سفيان يومئذ سبعة عشر عاماً) هـ١٢٤(

  .ماًيلَكان غُ
 سِمعت ابن معين يقدم مالكًا ِفي الزهِري ثُم معمرا ثُم : الغالبيالْمفَضِلوقال   

  )٢(.وكان يحيى القطَّان يقدم ابن عيينة علَى معمر. يونُس
  )يالقول الثان(

، وزياد بن سعد، ابن عيينة،  أثبت الناس في الزهري:قال علي بن المديني  
  )٣".(ويونس من كتابه، ثم مالك ومعمر

 فيه ابن عيينة في الزهري ثم بعده زياد سعد  يفضلوقول ابن المديني هنا  
  علي مالك ومعمر ويونس

  )القول الثالث(  
من أثبت الناس ِفي الزهِري؟ : طَّان سألت يحيى الق:قَاَل عثْمان بن أبي شيبة  
  )٤(.مالك ثُم ابن عيينة ثُم معمر: فَقَاَل
 ثم ابن عيينة ثم معمراً علي باقي أصحاب اً يحيي القطان مالكوهنا فضل  

  .الزهري

                                                             
   ٩/٦٢٩ينظر تاريخ اإلسالم ) ١(
   ٩/٦٢٩ينظر تاريخ اإلسالم ) ٢(
  ١١/٤٥١ينظر تهذيب التهذيب ) ٣(
  ) ٣٧٦ (٩/٤١٠ينظر تاريخ اإلسالم ) ٤(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٧٦ -

  )القول الرابع(  
.  كان يونس أحفظهم للمسند:قال عبد اهللا بن المبارك وذكر أصحاب الزهري  

  . رأيت مثل معمر في الزهري إال أن يونس كان آخذ للمسندما: وقال
 ليس أحد أعلم بحديث الزهري من معمر إال ما كان من يونس فإنه :وقال  

معمر أو يونس؟ :  من أثبت:وقيل ليحيى بن معين، الكتب على الوجهكتب 
  )١(.وهما ثقتان جميعاً، يونس أسندهما: قال
  )القول الخامس(  
،  الزبيِديو، ويونس، ومعمر، قن الناس في الزهري مالك أت:قال أبو حاتم  

وبهم ، والمذاكرة، هؤالء الستة أهل الحفظ واإلتقان والضبط، وعقيل وابن علية
  .)٢(يعتبر حديث الزهري

وخالصة القول في أصحاب الزهري الذين هم في الطبقة األولي من الحفظ   
، وابن عيينة،  الزبيِديو، زاعيألوواهم مالك وشعيب وعقيل ويونس وواإلتقان 

التفضيل بينهم جاء لقرينة عند العلماء ف،  كما قال ابن معينكل هؤالء ثقاتأن 
اً شعيبح بعضهمفرجاً مالكورجح آخرون،  الكتابة الزهري لقرينة في ويونس 

لكن اختلف يحيي القطان وابن معين في تقديم ،  الحفظ والمالزمةاً لقرينةومعمر
ومنعه ابن معين لصغر ، ابن عيينة علي أصحاب الزهري فجزم به ابن القطان

  .هـ١٢٤هـ وتوفي الزهري ١٠٧يينة حيث ولد ابن ع، سنه
في الترجيح بين ، التفضيل في حديث الزهريويظهر أثر االختالف في   

فإذا كانت الرواية مختلف فيها علي الزهري بين مالك ، الروايات عند التعارض

                                                             
  .٨/٢٨٨ينظر مختصر تاريخ دمشق البن منظور ) ١(
 دار هجر للطباعة الطبعـة    :الناشر ١/١٠لسبكي المقدمة   ينظر طبقات الشافعية الكبري ل    ) ٢(

  .ـه١٤١٣الثانية 



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٧٧ -

فإن ، ووقع اختالف في متن الحديث، يونس وعقيل وابن عيينة مثالًوشعيب و
أما إذا وقع االختالف في الزهري بين ، الرواية الراجحة تكون ألثبت الناس فيه

ة الطبقة فالترجيح لرواي، وبين غيرهم من الطبعة الثانية، أهل الطبقة األولي
َأن السنَّةَ ِفي الصلَاِة « جاء في حديث الزهريمثال ذلك ما ، األولي قوالً واحداً

امالِْإم ركَبي ِة َأنلَى الِْجنَازا ِفي ، عِة الُْأولَى ِسرالتَّكِبير دعِة الِْكتَاِب بَأ ِبفَاِتحقْري ثُم
لَا يقْرُأ ، يراِتويخِْلص الدعاء ِللِْجنَازِة ِفي التَّكِْب، )r(ثُم يصلِّي علَى النَِّبي ، نَفِْسِه

  .)١(»ثُم يسلِّم ِسرا ِفي نَفِْسِه، ِفي شَيٍء ِمنْها
 يونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة خالفا الليث فروياه عن :قال ابن حجر  

وساقا المتن أتم من ، فزادا في السند، وهما أحفظ لحديث الزهري، الزهري
  .)٢(سياق الليث

  . قتادة السدوسي حديثلناس فياالختالف في أوثق ا )ب(  
  ي أقوال منها  الحديث في أثبت الناس في حديث قتادة علهلاختلف أ  
  .)٣(»سعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في قتادة «:قال ابن معين :األول  
همام في قتادة أحب إلى من ( (:وقال ابن أبي خيثمة سمعت ابن معين يقول  

  .)٤())أبي عوانة

                                                             
عـن  ،  أبنا مطَرفُ بن ماِزنٍ   ،  الشَّاِفِعيقال   ،وإسناده) ٢/٦٠٨(أخرجه الشافعي في األم     ) ١(

  ِمن َأصـحاِب النَِّبـي     َأنَّه َأخْبره رجلٌ  ،  َأخْبرِني َأبو ُأمامةَ بن سهلٍ    ،  عِن الزهِري ،  معمٍر
من طريـق الليـث    فرواه أيضا، وروي هذا الحديث بطرق مختلفة عن الزهري  ،  فذكره

عـن َأِبـي    ،  عِن الزهِري ،  عن لَيِث بِن سعدٍ   ،  أنا بعض َأصحاِبنَا   قال الشافعي ،  مختصراً
   .زِة ِبفَاِتحِة الِْكتَاِبالسنَّةُ َأن يقْرَأ علَى الِْجنَا: ُأمامةَ قَاَل

   .)٤٩٧٤( ح رقم ٤/٢٠٤ينظر النكت علي مقدمة ابن الصالح البن حجر ) ٢(
   .)٣١٣ت ( ١/٣٤٩ينظر سؤاالت ابن الجنيد ليحيي بن معين ) ٣(
   .)أصحاب قتادة (١/٢٦٣ينظر شرح علل الترمذي ) ٤(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٧٨ -

سعيد بن : َأثْبتُ الناس في قتادة: عتُ يحيى بن مِعين يقُوُلسِم :وعنه أيضاً  
ومن حدث ِمن هؤالء بحديٍث ،  وشُعبة-الدستوائي :  يعني- أبي عروبة وهشام 

  .)١(أال تسمعه من غيره إلىعن قتادة فال تب
ومن المعروف في علم العلل أن شعبة وهماما «ابن رجب الحنبلي  :الثاني  

  .)٢(»أوثق الناس في قتادة وبخاصة من سعيد بن أبي عروبة
يري ابن رجب أن رواية شعبة وهمام بن يحيي أوثق من رواية ابن أبي   

  .عروبة في قتادة
ما  أي: سألت أبا عبد اهللا قلت:قال إسحاق بن هانئ، أحمد بن حنبل :الثالث  

 ؟ سعيد بن أبي عروبة أو همام أو شعبة أو الدستوائي:حديث قتادأحب إليك في 
ثل قتادة سعيد عندي في الصدق م :قال عبد الرحمن بن مهدي( (:فسمعته يقول
  .)٣())والدستوائي أيضاً( (: قال؟ والدستوائي: قلت.))ثم همام، وشعبة ثبت

ي ابن أبي عروبة عند أحمد وعبد الرحمن بن مهدي مقدم في قتادة عل  
  .أقرانه

لي أن ابن أبي عروبة ومن خالل آراء العلماء في أصحاب قتادة تبين   
همام أبي عوانه ومثل  مفضلون علي أقرانهم من أصحاب قتادة وشعبة وهشام

  . وحماد سلمةنوأبا
ن  وأبامي همامويس، اظ بالحفَّسمي أصحاب قتادة سعيد وشعبة وهشاموي  

  .وحماد بالشيوخ

                                                             
 دار الفـاروق    :الناشر) ١٨٣٥ت  ( ٢/٨٣ينظر التاريخ الكبير البي بكر ابن أبي خيثمة         ) ١(

  .ـه١٤٢٧الحديثة القاهرة الطبعة األولي 
   .)المبحث الثالث زيادة الثقة عند ابن رجب( ١/٦٣ينظر شرح علل الترمذي ) ٢(
   .)أصحاب قتادة (١/٢٦٣ المصدر السابق) ٣(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٧٩ -

 أبي عروبة فإذا روي ابن،  من أصحاب قتادة في حديثهوإذا اختلف الحفاظ  
حيث إن قول االثنين منهما مقدم من ، فالقول قولهما، عنه وخالفه شعبة وهشام

  .وإذا اختلف الثالثة يتوقف في الحديث، غير تعيين
أما الشيوخ من أصحاب قتادة فإذا روي أحدهم حديثاً خالف فيه أحد الحفاظ   

وإذا اجتمع الشيوخ في حديث وخالفهم ، ل قول الحافظمن أصحاب قتادة فالقو
  . الحفاظ أو أحدهم يتوقف في الحديث

  ويخالفه حافظ، ق هنا بين أن ينفرد شيخ من أصحاب قتادة بحديثوفر ،
أما إذا اتفق الشيوخ الثالثة وخالفهم ، فالقول قول الحافظ لتقدمه في حديث قتادة

  .)١(الحفاظ أو أحدهم يتوقف في الحديث
السيما ، أعلم بحديثه من غيرهم حيث إنهم م الحفاظ في حديث قتادةولعل تقدي  

هذ وفي ، فكانوا يعرفون ما صرح بالتحديث فيه مما عنعنه، وأن قتادة مدلس
يقول البكان يوقف قتادة على ، أصح الناس رواية عن قتادة شعبة(( يجيِدر
   .))الحديث

ألن شعبة كان ، بذلك اتصال حديث قتادة كأنه يعني :)الكالم البن رجب(قلت   
  .)٢(ويسأله عن سماعه، ثنا، ال يكتب عن قتادة إال ما يقول فيه

أن رسول « مثال ذلك ما رواه أبو داود من حديث معمر عن قتادة عن أنس  
هذا الحديث  )٣(» كان بهٍءثْ احتجم وهو محرم علي ظهر القدم من و)r(اهللا 

وألن ، )r(النبي إلى ورواه معمر موصوالً ، مرسالً عروبة أبيرواه سعيد بن 
                                                             

  ). أصحاب قتادة (١/٢٦٣ينظر في ذلك شرح علل الترمذي ) ١(
  .١/٢٦٣ينظر المرجع السابق ) ٢(
وابـن ماجـة حـديث      ،  )٥/١٩٣(والنسائي،  )٣٨٦٣(أخرجه أبو داود في سننه حديث       ) ٣(

 أن( t)( اهللا عبـد  بن جابر عن(باختالف يسير عن جابر بن عبد اهللا ولفظه         ) ٣٤٨٥(
النَّبي )r( ،ِرِكه على احتَجمثٍْء من وبِه كان و(.   



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٨٠ -

 غيره سعيد بن أبي عروبة أثبت أصحاب قتادة كانت روايته محفوظة ورواية
  .)١(شاذة
الترجيح بين الروايات عند التعارض إلى وأثر االختالف في التفضيل يرجع   

   .كما ذكرت آنفاً
  بيعي أبي إسحاق الس حديثاالختالف في أثبت الناس في )ج(  
وعليه مدار كثير ، ثيعد أبو إسحاق السبيعي من الرواة المكثرين في الحدي  

، بين ابنه يونس، ت الناس في حديثهوقد اختلف أهل العلم في أثب، من األحاديث
في أفضل الناس في من أقوال وآخرين من تالمذته ومما ورد ، وحفيده إسرائيل

   .حديثه
 : قال؟ يونس أو إسرائيل في أبي إسحاق من أحب إليك:أحمد سئل :األول  

  .)٢(إسرائيل ألنه كان صاحب كتاب
 شريك مقدم علي إسرائيل في أبي إسحاق ألنه أضبط :قال أحمد :الثاني  
وقدم شريكاً علي ، ويختلف علي إسرائيل في أبي إسحاق، وأقدم سماعاً، عنه

  .)٣(يونس وأبي األحوص فيه أيضاً
بي إسحاق حفيده إسرائيل بن يونس لكثرة ممارسته أثبت الناس في أ :الثالث  
  .)٤(له

  .)٥( أثبت الناس في أبي إسحاق الثوري:الرابع  
  .)٦( أثبت الناس في أبي إسحاق سفيان وشعبة: قال أحمد بن حنبل:الخامس  

                                                             
   .٥/٢٩٠الحديث رواه أبو داود في سننه ) ١(
   .١/١/٣٣١ الجرح والتعديل ينظر) ٢(
   .)أصحاب أبي إسحاق( ١/٢٧٠ينظر شرح علل الترمذي ) ٣(
  .١/٢٢٢ينظر تقريب التهذيب ) ٤(
   .)طبقات الرواة( ٣/٣٦٩ينظر فتح المغيث للسخاوي ) ٥(
  .٢/٢٠٣ينظر المعرفة والتاريخ ) ٦(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٨١ -

  .)١( إسرائيل من أتقن أصحاب أبي إسحاق: حاتمأبوقال  :السادس  
:  ِفي أبي ِإسحاق شريك َأو سفْيان؟ قَاَلسئل يحيى بن مِعين من أكبر :السابع  

 جِميعا : قَاَل؟فشعبة َأو سفْيان: قلت! شُعبة :  قَاَل؟شريك َأو شُعبة: قلت! سفْيان
زهير وِإسراِئيل وشريك وَأبو عوانَة هُؤلَاِء الَْأربعة ِفي أبي : ثم قَاَل، واِحد

  .)٢(ِئيل أقدم من ِعيسى لَيس ِبِه بْأسِإسحاق واِحد وِإسرا
سألت أبا داود عن زهير وإسرائيل في أبي إسحاق؟ : يِرقال اآلِج :الثامن  
  .)٣"(زهير فوق إسرائيل بكثير: فقال
زهير في أبي إسحاق ليس بذاك سماعه منه : وهذا معارض بقول أبي عيسى  

  .)٤. (بآخره
  .)٥(اعا ِمن زهير في أبي إسحاق إسرائيُل أقدم سم:وقول أبي حاتم  
 سمعت أبا زرعة يقول سمعت ابن :عي قالرذَأبي عثمان الب وبما جاء عن  

  .)٦())سماع يونس وزكريا وزهير من أبي إسحاق بعد االختالط( (:نمير يقول
ومن ، أصحاب أبي إسحاق الذين رووا عنه قديماً كثيرونأن إلى ونخلص   

 أحمد في وجه عنه وفضله ذلكوقد قال ب، ن يونسأثبتهم فيه حفيده إسرائيل ب
هو أقدم في : قالو، وابن معين، وكذا قال به أبو حاتم، علي أبيه في أبي إسحاق

                                                             
   .)ت إسرائيل (١/١/٣٣٠ينظر الجرح والتعديل ) ١(
   .)١١٠ت ( ١/٥٥ي زكريا في الرجال ينظر من كالم أب) ٢(
 المؤلف يوسـف بـن      ١/٢٧٣ينظر سؤاالت الترمذي للبخاري عن أحاديث في جامعه         ) ٣(

  .ـه١٤٢٤ الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة الطبعة األولي :الناشرمحمد الدخيل 
 المؤلف يوسـف بـن      ١/٢٥٦ينظر سؤاالت الترمذي للبخاري عن أحاديث في جامعه         ) ٤(

   .ـه١٤٢٤ الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة الطبعة األولي :الناشرمد الدخيل مح
   .)٢٧٩( ح ٢/١٥٣ينظر علل ابن أبي حاتم ) ٥(
   .)أصحاب أبي إسحاق( ١/٢٧٠ينظر شرح علل الترمذي ) ٦(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٨٢ -

كثير ولحديث جده ومن قرائن تفضيل إسرائيل أنه كان كاتباً ، أبي إسحاق
  .عن غيرهالممارسة له 

  االختالف في أثبت الناس في سعيد المقبري )د(  
ومن أبرز ما ،  أقوال العلماء في أثبت الناس في حديث سعيد المقبريتعددت  

  :جاء في ذلك
  .)١( أثبت الناس في حديث سعيد المقبري ابن أبي ذئب: قال ابن معين:األول  
أثبت النَّاس في سعيد المقبري الليثُ بن : وقال يحيى بن معين :الثاني  
  .)٢(سعد
هو أحفظ ، أثبت الناس في سعيد المقبري الليث من :قال الدراقطني :الثالث  

  .)٣(الجماعة عن المقبري
ابن أحدهما ، عن ابن معين قوالن في أثبت الناس في سعيد المقبريوقد جاء   
  .واآلخر الليث بن سعد،  ذئبأبي
وقال هو أحفظ الجماعة عـن      ،  أما الدارقطني فجزم أن أثبت الناس فيه الليث         

لما ورد في ذلك عن العلماء أن الليث كـان           ،وهذا هو الراجح عندي   ،  المقبري
 أبيه عن أبـي     عن أبي هريرة وما يرويه عن     بن أبي سعيد    يميز ما يرويه سعيد     

 »الليث أحفظ الجماعة عن المقبري«هذا ما يدل عليه لفظ الدارقطني و، هريرة

  .األعمشسليمان بن مهران االختالف في أثبت الناس في  )ـه(  
وعليه مدار كثير من الحديث لكثرة ، لذين كَثُر حديثهماألعمش من المحدثين ا  

  :صحابه فيه علي أقواٍل منهاوقد اجتهد أهل العلم في أثبت أ، متبوعيه
                                                             

  .٤/٤٠ينظر تهذيب التهذيب ) ١(
بـن عبـد الهـادي      اال)  الليث بن سـعد    ١٩٤ت  ( ١/٣٣٣ينظر طبقات علماء الحديث     ) ٢(

  .ـه١٤١٧  مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية:الناشرالصالحي الدمشقي 
   .)ت الليث( ١/٣٣٣وينظر طبقات علماء الحديث ، ٦/١٣٩ينظر علل الدارقطني ) ٣(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٨٣ -

  .)١(ثبت الناس في حديث األعمشفيان وأبي معاوية من أشعبة وس :األول  
عبة في  كيف ش: قال رجل ليحيي بن معين وأنا أسمع: قال ابن الجنيد:الثاني  
  .)٢(نه يخطيء في أحاديثأ ثقة إال : فقال؟مشاألع
  . )٣( أثبت الناس في األعمش سفيان: قال يحيي بن معين:الثالث  
  .)٤( أثبت الناس في األعمش سفيان ثم أبو معاوية: قال أبو حاتم:الرابع  
أثبت الناس في : سمعت أبي يقول: وقَال عبد الرحمن بن َأبي حاتم :الخامس  

وعبد الواحد ، حفص بن غياث ثم، م أبو معاوية الضريرث، الثوري: األعمش
من أبي معاوية يعنى في غير حديث إلى وعبدة بن سلَيمان أحب ، بن زيادا

  .)٥(األعمش
وهما مقدمان في األعمش ، أثبت الناس في األعمش الثوري ثم أبو معاوية  

  . التعارض يقدم الثوريدوعن، علي غيرهما
  .النخعيبن يزيد لناس في إبراهيم االختالف في أثبت ا) و(  
  :ما يليإلى اجتهد المحدثون في معرفة أثبت أصحاب النخعي في الحديث   
وكَان من َأصحاب ، سِمعت َأبا كَاِمل مظفر بن مدرك: قَاَل أحمد :األول  

  .)٦(الحِديث يقُول أثبت النَّاس ِفي ِإبراِهيم منْصور
 سَألت أبي من أثبت النَّاس ِفي ِإبراِهيم فَقَاَل :مد قال عبد اهللا بن أح:الثاني  

  .)٧(الحكم بن عتيبة ثم منْصور
                                                             

  .١/٣٣٠ينظر شرح علل الترمذي ) ١(
   .)١٧٤ت ( ١/٣١٦ينظر سؤاالت ابن الجنيد البن معين ) ٢(
   .)١٧٥ت ( ١/٣١٦بن الجنيد البن معين ينظر سؤاالت ا) ٣(
  . ١/٤٣٨ينظر هدي الساري ) ٤(
   .)١٣٦٠ت  (٢٤٨/ ٧: الجرح والتعديل(ينظر ) ٥(
   .)٣٦١٦ت ( ٢/٥٥٣ينظر العلل ومعرفة الرجال ) ٦(
   .)٥٥٥٧ت ( ٣/٣٥٢ المصدر السابق) ٧(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٨٤ -

أي أصحاب إبراهيم أحب : (( قلت ليحيى بن سعيد:لمدينيقال ابن ا :الثالث  
  .)١()) ما أقربهما: قال؟ أيهما أحب إليك:قلت،  الحكم ومنصور:؟ قالإليك
بة ومنصور بن المعتمر وهما في أثبت أصحاب إبراهيم الحكم بن عتي  

هما سواء ال نفضل  وفي رواية ؟ ما أقربهما:كما قال ابن القطان، الدرجة سواء
  .)٢(بينهما

 منصور والحكم ية عن إبراهيم النخعي بينروايظهر أثر ذلك عند تعارض   
  .فهما في الصحة سواء

  

: ا ا   

ويدل المعنى  ما يرافق الكالم في أو، تطلق القرينة علي المالزم للشيء  
أن ، الفرق بين القرينة والعلة، و)٣(أو ما يدل علي تعيين المراد باللفظ ، عليه
المعنى أما القرينة فتفهم من ، تكون ظاهرة في كالم النقادو بمعني السبب العلة

  :ما يليتفضيل لمالزمة اوأشهر القرائن التي جاءت في ،  غالباًظاهرة وال تكون
   .حيث إن حميد الطويل خال حماد بن سلمة) الرحم(قرينة القرابة  )١(  
  .)٤(أثبت الناس في حميد الطويل حماد بن سلمة :ال أحمد بن حنبلق  
ورباِئبكُم اللَّاِتي ِفي حجوِركُم ِمن ( :تعالىقال ) الربيب(قرينة القرابة  )٢(  

ِبِهن خَلْتُماللَّاِتي د اِئكُم٥()ِنس(  نْغُإن حيثرد) ربيب شعبة)محمد بن جعفر .   
  .)٦( غندر من أثبت الناس في حديث شعبة:قال العجلي  

                                                             
   .)أصحاب إبراهيم بن يزيد النخعي (١/٢٧١ينظر شرح علل الترمذي ) ١(
  .٣/١٢ينظر المعرفة والتاريخ  )٢(
  .١/١٦٦٠الكليات ألبي البقاء الكفوي ينظر ) ٣(
  ٣/١٤١ينظر الجرح والتعديل ) ٤(
  .من سورة النساء ٢٣ جزء آية) ٥(
  .١/٣٦٥ينظر شرح علل الترمذي ) ٦(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٨٥ -

  قرينة الكتابة ) ٣(  
 عبيد اهللا بن عبد الرحمن األشجعي أثبت الناس كتاباً في :قال ابن حجر  

  .)١(الثوري
  قرينة المالزمة والممارسة للحديث) ٤(  
  .)٢( إسرائيل بن يونس لكثرة ممارسته لهأثبت الناس في أبي إسحاق حفيده  
  قرينة بيان الخطأ في الحديث  )٥(  
 أضبط الناس لحديث ثابت وعلي بن زيد حماد بن سلمة بين :قال أبو حاتم  

  .)٣(خطأ الناس
  قرينة قرب العهد بالكتابة  )٦(  
فإن ابن مهدي أثبت ألنه أقرب ،  إذا اختلف ابن مهدي ووكيع:قال أحمد  

  .)٤(الكتابعهداً ب
  تمييز بين حديث الشيخ القرينة  )٧(  
يفصل ما ،  أصح الناس حديثاً عن سعيد المقبري الليث بن سعد:قال أحمد  

وما روي عن أبيه عن أبي ، روي سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة
  )٥( وهو ثبت في حديثه جداًهريرة

  
  
  

                                                             
  .١/٥٣٦ينظر تقريب التهذيب ) ١(
  .١/٢٢٢ المصدر السابق) ٢(
   .)١٢١١ح ( ٤/١١ينظر علل ابن ابي حاتم ) ٣(
   .)١٨٢٥( ٢٧٩/ ١٣ينظر تاريخ اإلسالم ) ٤(
   .)١٣/١٢(تاريخ بغداد ، )٦٥٩( ١/٣٥٠ينظر العلل ) ٥(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٨٦ -

  
  
  
  ثالثاملبحث ال

  :وفيه أربعة مطالب، رحدالالت أسلوب التفضيل يف اجل
  

  ا اول
  ب اح أا  ت ااا  

  
ما ا  

أ د دا   ل ا ةا  ب ا
  وا  اح

  
ا ا  

أ د اا   اويل ا ةا  ب ا
  واوا ود ا

  
ا اا  

  ا اا  ب اح أا  

  
  
  
  



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٨٧ -

  ا اول
  ب اح أا  ت ااا  

   
 في التزكية وهو : أسلوب التفضيل في كالم أهل النقد في شقين أحدهماجاء  

 :والثاني، ثألحاديتقانا في ا ثقاً وتثبتاً وإود يبرز لنا أفضل الرواةأسلوب محم
وإنما جاء بصيغة المفاضلة لبيان مراتب ،  بغرض المدحفي الجرح وهذا ليس

وكذلك الوقوف علي مقاصد ، أدني هذه المراتبإيضاح و، الرواة في الجرح
   .المحدثين في استخدام أسلوب التفضيل في جرح الرواة

، دل على المبالغة فيهللجرح مراتب أسوُأها الوصف بما « :يقول ابن حجر  
  .)١(»كأكذب الناس، وأصرح ذلك التعبير بَأفْعَل

وجاء ما يدل علي المبالغة في الجرح بأسلوب التفضيل في كالم المحدثين   
 أو، )r(حديث النبي في  لي المبالغة في الكذب ما دلَّ عأدناها، متعددهظ الفأفي 

  .)اسأكذب الن(الكذب في حديث الناس وهو قول المحدثين 
  )الكذب(أسلوب التفضيل من لفظ  )أ(  
  الوصف بالكذب في الجرح عوال ،  في أدني الدرجات عند أهل الحديثد

، )r(وهو مستحل للكذب علي رسول اهللا ، تحل الرواية عمن وصف بذلك
من كَذَب ، ِإن كَِذبا علَي لَيس كَكَِذٍب علَى َأحٍد« :)r(ويدخل تحت حديث النبي 

والوصف بأسلوب التفضيل فيه يدل ، )٢(»فَلْيتَبوْأ مقْعده ِمن النَّاِر، علَي متَعمدا

                                                             
 مطبعة سـفير    :الناشر) مراتب الجرح  (١/١٧٤ينظر نزهة النظر في شرح نخبة الفكر        ) ١(

  .ـه١٤٢٢بالرياض الطبعة األولي 
 يعذب الميت ببكاء أهله     )r(ي  أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجمعة باب قول النب        ) ٢(

 )١(دار طـوق النجـاة ط       )  ١٢٠٩( ح   ٢/٨٠عليه من حديث المغيـرة بـن شـعبة          
  .هـ١٤٢٢



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٨٨ -

 تأتي بصور مختلفة  التفضيلوهذه اللفظة في أسلوب، علي المبالغة في الكذب
  :منها
 وتأتي مفردة لبيان درجة الكذب بين راويين اشتركا في :)أكذب(قولهم ) ١(  

وهي تدل علي بلوغ ، هما علي اآلخر في هذه الصفةالكذب وزاد أحد
وهي من أكثر صيغ التفضيل المستخدمة في ، الموصوف بها أدني درجات القدح

فَقيل فيزيد ،  فَقَاَل كَذَّاب؟سِئَل مالك عن ابن سمعان مثاله، الجرح عند المحدثين
  .)١(بن ِعياض قَاَل أكذب وأكذب 

وتعني أن ذلك الراوي ، ذه الصيغة تفيد العمومه ):أكذب الناس(قولهم ) ٢(  
مثال ذلك ، وهو الوصف المطلق بالمبالغة في الكذب، في أدني درجات القدح

َأبو الْبخْتَِري َأكْذَب : يقُوُل، سِمعتُ َأحمد بن حنْبٍل: قول ِإسحاقُ بن منْصوٍر
  .)٢(النَّاِس

  .)٣( طَاِهر بن حرملَة كَان أكذب النَّاس َأحمد بن:وكذا قَوَل ابن عدي  
ِمن هنا تفيد التبعيض والصيغة تدل علي أن  :)من أكذب الناس(قولهم ) ٣(  

 جميِع بِن عميٍر: قَول ابن نميرمثال ذلك ، يتساوي مع آخرين في الكذب الراوي
  .)٤(من أكذب النَّاس

                                                             
 المكتبـة   :الناشـر ) كتاب العلـم   (١/٢٢٨ينظر الموضوعات ألبي الفرج ابن الجوزي       ) ١(

  .ـه١٣٨٦السلفية الرياض الطبعة األولي
 المؤلف الحسين بن إبراهيم بـن       ١/٣٤٧ير  األباطيل والمناكير والصحاح والمشاه   ينظر  ) ٢(

 دار الصميعي للنـشر     :الناشر) باب الحكمين (أبو عبد اهللا الجورقاني     ،  الحسين بن جعفر  
  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢،  الرابعة: الطبعةالرياض، والتوزيع

  . كتاب الفضائل والمثالب١/٣٥٠ينظر الموضوعات ) ٣(
  . ١/٣٩٧ المصدر السابق) ٤(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٨٩ -

 من أكذب الناس يحدث عن يالْملِْط إسحاق بن نجيح :ل أحمد بن حنبلوقو  
  .)١(  برأى أبى حنيفة)r(النبي 

والنكرة ،  بأسلوب النفية وهذه صيغة مؤكد:)ما رأيت أكذب من(قولهم ) ٤(  
ت أحدا أكذب من جابر ما رَأي: مثال ذلك قول َأبي حنيفَة، المفيدة للنفي والعموم

ِفي٢(الْجع(.  
  ) الضعف(التفضيل من لفظ أسلوب ) ب(  
ح وروداً وهو أكثر ألفاظ الجر، ثفظ الضعف ورد كثيراً في كالم أهل الحديل  

، ويتحقق عند فقد شرط أو أكثر من شروط الحديث الحسن أو الصحيح، عندهم
وجاءت صيغ التفضيل ، يدل علي تفاوت درجات الرواة فيهل بهالجرح وجاء 

  :منه علي الصور اآلتية
  ) أضعف(قولهم  )١(  
وزاد أحدهما علي اآلخر ، اللة علي اثنين اشتركا في الضعفوتأتي مفردة للد  

قول البخاري سليمان الشاذ كوني هو عندي أضعف من في الضعف مثال ذلك 
  .)٣(كل ضعيف

                                                             
   .)٨٣٢ت ( ٢/٢٣٥التعديل ينظر الجرح و) ١(
الكامل ،  )باب جواز الحكم علي الرجال واألسانيد     ( ١/٧٣٩العلل الصغير للترمذي    ينظر  ) ٢(

   .)٣٢٦ (٢/٣٢٨في الضعفاء 
جمال الدين أبو   : المؤلف) ١١٤٧( ح   ٢/٢٠٠ينظر العلل المتناهية في األحاديث الواهية       ) ٣(

إرشـاد  : المحقـق ) هـ٥٩٧: متوفىال(الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي         
، الثانيـة : باكـستان الطبعـة   ،  فيصل آبـاد  ،  إدارة العلوم األثرية  : الناشر الحق األثري 

  .م١٩٨١/هـ١٤٠١



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٩٠ -

  )من أضعف الناس(قولهم ) ٢(
  »يتساوي مع آخرين  هنا تفيد التبعيض والصيغة تدل علي أن الراوي »ِمن

 أويس أبى بن إسماعيلسألت يحيى عن :ز ابن محرقولمثال ذلك ، في الضعف
  .)١(فقال ضعيف أضعف الناس ال يحل لمسلم ان يحدث عنه بشيء

  ) أو أضعف الخلق، أو أضعف الجماعة، أضعف الناس(قولهم ) ٣(  
، وتعني أن ذلك الراوي في أدني درجات القدح، هذه الصيغة تفيد العموم  

معلمو ِصبيانكُم : حِديثلك مثال ذ، وهو الوصف المطلق بالمبالغة في الضعف
اركُمِتيم، ِشرة للْيمحِكين، أقلهم رأغلظهم على الِْمس . يبسيف بن عمر الض اهور

ضربِني الْمعلم : مالك؟ قَاَل: فجاء ابنه يبكي فَقَاَل، اِإلسكَاِفكنت ِعنْد سعد : قَاَل
وهذَا منكر . عن ابن عباس، ِرمة عن ِعكْاهفرو، أما ألخزينهم الْيوم: قَاَل

فَرووه عن عبيد بن ، وقد اتّفق ِفي هذَا الحِديث ثَلَاثَة من الضعفَاء. موضوع
 :اِإلسكَاِف وسعد - ضِعيف -:  وسيف بن عمر الضبي-  ضِعيف -: ِإسحاق
ولَعلَّ الْبلَاء من ، لْكُوفَةوثالثتهم من أهل ا، وهو َأضعف الْجماعة، ضِعيف

  .)٢.(ِجهته

                                                             
 مجمع اللغـة    :الناشر من رواية أحمد بن محمد بن محرز         ١/٦٥ينظر تاريخ ابن معين     ) ١(

  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، األولى:  دمشقالطبعة–العربية 
  

أبو : المؤلف) ٥٠٠٢( حديث رقم    ٤/٢١٥٣) من الكامل البن عدي   (رة الحفاظ   ينظر ذخي ) ٢(
المعروف بابن القيـسراني    ،  الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني         

 – دار الـسلف     :الناشـر عبـد الـرحمن الفريـوائي       . د: المحقق) هـ٥٠٧: المتوفى(
  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦، األولى: الرياضالطبعة



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٩١ -

  )ولم أر أضعف منه، ما رأيت أضعف منه(قولهم ) ٤(  
مثال ذلك ، والنكرة المفيدة للنفي والعموم، هذه صيغة مؤكد بأسلوب النفي  

ما رَأيت أحدا َأضعف من عبد اهللا بن سعيد : قَوَل يحيى بن سعيد الْقطَّان
  .)١(المقْبري

  )وما أضعف حديثه، ما أضعفه(قولهم ) ٥(  
بن ا قول عبد اهللا مثال ذلك، هذه صيغة تفيد التعجب من ضعف هذا الراوي  

فه  سِمعت أبي يقُول محمد بن مسلم الطَّاِئِفي ما َأضعف حِديثه وضع:أحمد
   .)٢(جدا
  )المنكر(التفضيل من لفظ أسلوب ) ج(  
هو ما خالف فيه الراوي الضعيف الراوي الحديث المنكر عند المحدثين   
تارة يأتي فهو ، ث دالالت المنكر في إطالقات علماء الحديتواختلف، )٣(الثقة

يطلق علي ومرة ) ٤(وتارة يأتي بمعني التفرد في بالرواية، بمعناه االصطالحي
                                                             

َأبو الفَضِل  : المؤلف،  ١/١١٩لل األحاديث في كتاب الصحيح المسلم بن الحجاج         ينظر ع ) ١(
محمد بن َأِبي الحسيِن َأحمد بِن محمِد بِن عماِر بِن محمِد بِن حـاِزِم بـِن المعلَّـى بـِن              

 ِديوارِد الجوارالج  ،ِويراله  ،  دعلـي بـن حـسن      : المحقق ،)هـ٣١٧: المتوفى(الشَِّهي
  . الرياض– دار الهجرة للنشر والتوزيع :الناشرالحلبي 

   .)١٧٢ت  (١/١٨٩العلل ومعرفة الرجال ينظر ) ٢(
  ). النوع الرابع عشر( ١/٢٣٨تدريب الراوي ينظر ) ٣(
ينظر ما ورد من قول أحمد بن حنبل في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي مـن رجـال                  ) ٤(

كالم اإلمام أحمـد    ،  يثه شَيء يروي َأحاِديث منَاِكير َأو منكرة واهللا أعلم        البخاري ِفي حدِ  
وقـد رد   ،  وإنما هو محمول علي التفرد في الروايـة       ،  هذا ليس محموالً علي القدح فيه     

كثير من أهل العلم مثل ابن عدي والذهبي وغيرهما قول أحمد هذا في محمد بن إبراهيم            
، ب أحمد أنه يعد الغرابة والتفرد في الرواية مـن المنـاكير           ولكن كان من مذه   ،  التيمي

  . وعرف ذلك باستقراء كالمه في الرواة



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٩٢ -

ن هذا اللفظ في وقد ورد استخدام أسلوب التفضيل م، )١(الحديث الموضوع
  :الصيغ اآلتية

  )أنكر من فالن(قولهم ) ١(  
هذه الصيغة تأتي لبيان أن اثنين اشتركا في صفة اإلنكار وزاد أحدهما علي   

قول أو أن حديث الراوي في بلد أنكر منه في بلد آخر مثال ذلك ، اآلخر فيها
 َأحاِديث بشر بن نَاِفع أنكر من َأحاِديث أبي :محمد بن طاهر المقدسي

  )٢.(األسباط
 »محله الصدق« : حاتم وقد سأله ابنه عن زهير بن محمديقول أبو  

وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق؛ لسوء ، وفي حفظه سوء  
  )٣(حفظه

                                                             
ينظر مثال ذلك هذا الحديث الذي رواه محمد بن ِإسماِعيَل قَاَل حدثَنَا ِإبراِهيم بن الْمهاِجِر               ) ١(

عن َأِبـي   ) الْحِرقَِة( عن ِإبراِهيم مولى الْخرق      بِن مسماٍر عن عمر بِن حفِْص بِن ذكْوان       
َأن اللَّه تَعالَى قَرَأ طه ويس قَبـَل َأن يخْلُـقَ آدم   : " قَاَل)r( عن رسوِل اللَِّه    t)(هريرةَ  

وطُـوبى  ،  هـذَا علَـيِهم  ِبَألِْف عاٍم فَلَما سِمعِت الْمالِئكَةُ الْقُرآن قَالُوا طُوبى ُألمٍة ينْـِزلُ     
. قال ابن الجوزي هذَا حِديثٌ موضـوع      "وطُوبى َأللْسٍن تَتَكَلَّم ِبهذَا     ،  َألجواٍف تَحِمُل هذَا  

  ِديع نقَاَل اب :          هرِويِه غَيرلَا ي ذَا َألنَّهه ِمن ِديثًا َأنْكَرح اِهيمرِإلب َأِجد لَم . قَاَل الْب خَـاِري :
  ١/١١٠الموضوعات البن الجوزي . ِإبراِهيم بن الْمهاِجِر ضِعيفٌ منْكَر الْحِديِث

وحكم البخاري علي إبراهيم بأنـه      ،  هذا الحديث حكم عليه ابن عدي بالمنكر مع أنه موضوع         
  . ومن قال فيه البخاري ذلك ال تحل الرواية عنه عنده، منكر الحديث

   .ينظر) ٢(
باب مـا جـاء فـي        (١/٣٧٥سؤاالت الترمذي للبخاري عن أحاديث في جامعه        ينظر  ) ٣(

   .)المستحاضة



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٩٣ -

  )ما أنكر حديث فالن(قولهم ) ٢(  
تأتي هذه الصيغة متضمنة أسلوب التعجب من نكارة حديث الراوي مثال   

كر حِديث حسين بن واقد وأبي الْمِنيب قَاَل أبي ما أن: ذلك قول عبد اهللا بن أحمد
  .)١(بن بريدةاعن 
  )ما سمعت حديثاً أنكر من هذا(قولهم ) ٣(  
مثال ذلك ، والنكرة المفيدة للنفي والعموم، هذه صيغة مؤكد بأسلوب النفي  

ذَا وَأنْكَره َأشَد  قَاَل َأِبي ما سِمعتُ عن َأشْعثَ حِديثًا َأنْكَر ِمن ه:عبد اهللا بن أحمد
  .)٢(الِْإنْكَاِر

  )وأنكر الروايات، هذا الحديث أنكر األحاديث(قولهم ) ٤(  
وأنكر رواياته عند العلماء ومثال ذلك ، هذه صيغة تبين درجة أحاديث الروي  

قول الخطيب البغدادي وحميد بن ِهالٍل هذَا مجهوٌل وله َأحاِديث لَا بْأس ِبها 
  .)٣(الحِديث أنكر ما رَأيت لَها وهذَ

                                                             
   .)٤٩٧ت ( ١/٣٠١ينظر العلل ومعرفة الرجال ) ١(
والحديث المشار إليه ما ذكره عبد اهللا       ) ٥٩٨٢ت  ( ٣/٤٦٤ينظر العلل ومعرفة الرجال     ) ٢(

عبيد اللَِّه بن عمر القواريري قَاَل حدثَنَا معاذ بـن          حدثْتُ َأِبي ِبحِديٍث حدثَنَا     بن أحمد قال    
معاذ قَاَل حدثنَا الَْأشْعث يعِني بن عبِد الْمِلِك الْحمراِني عن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن شَـِقيٍق         

  .» يصلِّي ِفي شُعِرنَا َأو لحافنا لَا)r(كَان رسوَل اللَِّه « : الْعقَيِلي عن عاِئشَةَ قَالَتْ
الحـديث  ) كتاب المناقـب   (١/٢٨٩ينظر الآلليء المصنوعة في األحاديث الموضوعة       ) ٣(

لَيلَـةَ  : حدثَنَا يِزيد بن هارون عن حميد عن َأنٍَس َأن النَِّبـي قَـالَ    المشار إليه هو حديث     
 تُفَّاحةً لَم َأر ِفي الْجنَِّة َأحسن ِمنْها فَتَنَاولْتُها فَانْفَلَقَـتْ عـن     ُأسِري ِبي دخَلْتُ الْجنَّةَ فَرَأيتُ    

ِلرجٍل ِمن قُريٍش فَظَنَنْتُ َأنَّها ِلـي  : لُعبٍة لَم َأر ِفي الْجنَّة أحسن ِمنْها أفلت ِلمن َأنِْت؟ قَالَتْ  
ثْمان بِن عفَّان الْمقْتُوِل ظُلْما قَاَل ابن الل سَألَني عن هذَا           ِلع: ِلمن ِمن قُريٍش؟ قَالَتْ   : فَقُلْتُ

الحِديث َأبو عبد اهللا البيع النَّيسابوِري الْحاِفظ فَحدثته ِبِه ثُم سَألَني عن حميد بـن ِهلَـال                 
ِطيـب لعمـري ِإن هـذَا    فقلتُ لَا أعلم ِإلَّا خيرا فَجعل يتعجب ويستغرب الحِديث قَاَل الْخَ    

  .١/٢٨٩الآلليء المصنوعة . الحِديث لَحديث يعجب ِمنْه لوروده ِبهذا الِْإسنَاد



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٩٤ -

  )السيء(أسلوب التفضيل من لفظ ) د(  
مضافاً إليها حال ) أسوأ(نقاد الحديث الجرح باستخدام كلمةجاء في كالم   

وجاءت صيغ التفضيل فيها ، ويدل علي بيان درجات الرواة في الجرح، الراوي
  :كما يلي

  علي ضعفه لمن كان مجمعاً )أسوأ حاالً(قولهم ) ١(  
وزاد أحدهما علي ، تأتي هذه الصيغة للمفاضلة بين اثنين اشتركا في الضعف  

 أصبغ لَا يساِوي شَيئا وابن حميد كَذَّاب :ومثال ذلك قول الخطيب، اآلخر فيه
  .)١(ما ِفي الِْإسنَاد َأسوأ حاال من أصبغ فَِإنَّه متَّفق علَى ضعفه) قلت(

  لمن اتهم بالكذب) الًأسوأ حا(قولهم ) ٢(  
 سمعت أحمد بن حنبل يقول يحيى بن :قول محمد بن سهل بن عسكرمثاله   

  .)٢(العالء الرازي كذاب رافضي يضع الحديث وبشر بن نمير أسوأ حاال منه
  .لمن كان ضعيفاً) أسوأ حاالً(قولهم ) ٣(  
 ال يحتج، ن بن أبي ليلى محمد بن عبد الرحم:قول البيهقيمثال ذلك    

  ). ٣(وهو أسوأ حالًا عند أهل المعرفة بالحديث من يزيد بن أبي زياد، بحديثه
  .)٤(َأين كَان الَْأجلَج ِمن مجاِلٍد؟ قَاَل كَان َأسوَأ حالًا ِمنْه: وسئل يحيى بِن سِعيٍد  

                                                             
َأنْبأنَا يحيى  ) الْخَِطيب(وهذا الحديث رواه    ) كتاب المبتدأ  (١/٩٢ينظر الآلليء المصنوعة    ) ١(

       د بمحأنَا مَؤدب َأنْبن الْميسن الْحد بمحن مـن          بد بمحأنَا مَأنْب د الْكُوفيمحن مد اهللا ببن ع
                ِلـين عغ عبن الَْأصاق عحن َأِبي ِإسن حميد عد بمحثَنَا مدان الباغندي حملَين سد بمحم

لَيِهم ملَكًا يقَدسـهم ِبالْغَـداِة      ما ِمن َأهِل بيٍت ِفيِهم اسم نَِبي ِإال بعثَ اللَّه تَعالَى إِ           : مرفُوعا
ِشيالْعو .  

 الجامعـة   :الناشـر  ٢/٥٧٧البزدعي   ينظر الضعفاء ألبي زرعة وأجوبته علي سؤاالت      ) ٢(
  .اإلسالمية المدينة المنورة تحقيق سعدي الهاشمي

  ). ٢/٧٧: السنن الكبرى(ينظر ) ٣(
  .١٤٧ ح ١/١٢٢ضعفاء العقيلي ينظر ) ٤(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٩٥ -

ما ا  
أ د دا   ل ا ةا  ب ا

حواا    
  

 من  اعتبار حال الناقد الحديث في باب الجرح والتعديلمن الثابت عند أهل  
حيث استقر أهل الحديث أن الناقد لو ، التوسط في جرح الرجالحيث التعنت و

،  مع تزكية غيره من المعتدلينوتعارض جرحه ، كان من المتعنتين في الجرح
ذا لم يعارض بقول عالم آخر ممن هو أما إ، ألنه متعنت، قولهإلى ال يلتفت 

يقول الذهبي في ، دونه في التشدد فقوله مقبول وكالمه في جرح الراوي معتد به
   :أقسام نقاد الحديث

، قسم منهم متعنِّت في الجرح متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين  
وإذا ، قهوتمسك بتوثي، فهذا إذا وثّق شخصاً فعض علي قوله بنواجذك، والثالث

لك  فإذا وافقه ولم يوثق ذ؟فانظر هل وافقه غيره علي تضعيفه، ضعف رجالً
ال يقال : وإن وثقه أحد فارجع إلى قولهم، الرجل أحد من الحذاق فهو ضعيف

  .)١("يعني مبيناً سبب تضعيفه"فيه الجرح إال مفسراً 
ت في  منهم المتعنت في الجرح المتثبوالمتكلمون في جرح الرواة كثيرون  

ومنهم المتعنت ، أبي حاتم وغيرهموالتعديل مثل األئمة يحيي القطان وابن معين 
جرح الوجاء في ، البستيفي الجرح المتساهل في التعديل مثل اإلمام ابن حبان 

،  التفضيل لبيان أدني درجات الجرحأسلوبنقاد الحديث ما اشتمل علي عند 
، ما دل على المبالغة فيهللجرح مراتب أسوُأها الوصف ب«يقول ابن حجر

  .)٢(»كأكذب الناس، وأصرح ذلك التعبير بَأفْعَل

                                                             
  . ٢٨٣الرفع والتكميل ص، )ديباجة الميزان (١/٤ر ميزان االعتدال ينظ) ١(
 مطبعة سـفير    :الناشر) مراتب الجرح  (١/١٧٤ينظر نزهة النظر في شرح نخبة الفكر        ) ٢(

  .ـه١٤٢٢بالرياض الطبعة األولي 



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٩٦ -

ابن ،  ممن عرف بالتشددومن أكثر أهل النقد استخداماُ لذلك في جرح الرواة  
  .وغيرهم، وابن عدي، ومن المعتدلين أحمد بن حنبل، وابن الجوزي، معين

  

أو: دا  حا  ب اأ د   

يحيي بن معين وداللة أسلوب التفضيل في الجرح عنده علي حال ) ١(  
يغمز الراوي بالغلطة ، اإلمام يحيي بن معين من المتعنتين في الجرح الرواة

، ال يكفي في الراوي قول ابن معين فيه هو ضعيف« :قال الذهبي، والغلطتين
 الراوي ومثل هذا، ثم يجيء البخاري وغيره يوثقه، ولم يبين سبب ضعفه

   .)١(»يختلف في تصحيح حديثه وتضعيفه
أعرض استخدام ابن معين أسلوب التفضيل في الجرح لبيان داللة  وسوف  

   .الجرح في كالمه
 عن حِديث سهيل والْعلَاء وابن عقيل وعاِصم بن عبد اهللا فَقَاَل سِئَل يحيى) أ(  

علَاء وسهيل حِديثهم قريب من السواء عاِصم وابن عقيل َأضعف الَْأربعة والْ
  .)٢(ولَيس حِديثهم بالحجج َأو قَِريبا من هذَا

اة وقد فاضل ابن معين في هذا المثال في الجرح بين أربعة من الرو  
   .فجعل اثنين منهما أدني ضعفاً من األخَرين، مستخدماً أسلوب التفضيل

  .)٣(سليمان بن عمرووكان أكذب الناس  :قال يحيى) ب(  
 كان :وسليمان بن عمرو هو أبو داود النخعي الذي قال فيه أحمد بن حنبل  

  .)٤(يضع الحديث

                                                             
  ). معرفة الثقات والضعفاء( ٣/٣٥٩ينظر فتح المغيث للسخاوي ) ١(
   .)١٠٧٧ت ( ٣/٢٣٠براوية الدوري ينظر تاريخ يحيي بن معين ) ٢(
   .)٧٣٣ت ( ٤/٢٢٠ينظر الكامل في الضعفاء ) ٣(
  ). ٣٥٧١، ٣٥٧٠، ٣٥٦٩ت ( العلل ومعرفة الرجال ألحمد ينظر) ٤(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٩٧ -

ألن ، وداللة التفضيل علي جرح الرواة في كالم ابن معين علي الحقيقة  
  .وهم متفاوتون في الضعف،  الحديثهؤالء الرواة تكلم في ضعفهم أهل

وداللة أسلوب التفضيل في الجرح عنده علي  ،عبد الرحمن بن الجوزي) ٢(  
  .حال الرواة

، جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي من المتعنتين في الجرحاإلمام يعد   
ومن النماذج التي ، والموضوعات شاهدة علي ذلك، وكتبه العلل المتناهية

   :استخدم فيها أسلوب التفضيل في الجرح ما يأتي
  .)١( وهب بن وهٍب ِمن َأكْذَِب النَّاِس كَان:قال ابن الجوزي )أ(  
  .)٢( يضع الحديث:قال الدارقطني  
 )٣( من أكذب الناس:الكرماني قال عنه ابن الجوزي محمد بن عكَّاشة )ب(  

  )٤(وقال أحمد أكذب الناس،  كان كذاباً:بو زرعةإسحاق بن راهوية وأوقال فيه 
  .)٥( محمد بن عكاشة الكذاب:وقال الذهبي  
حيث إن ، داللة أسلوب التفضيل في الجرح عند ابن الجوزي علي الحقيقة  

فقد تكلم ، ثل ما قال ابن الجوزي من الجرح تكلم فيهما العلماء بمالراويين
وتكلم أحمد في محمد بن ،  يضع الحديث:وقال، الدارقطني في وهب بن وهب

ي مطابق لما عليه لذا أري أن كالم ابن الجوز، »أكذب الناس«عكَّاشَة بقوله 
  .حال الراويين من الجرح

                                                             
 دار السلفية المدينة المنورة الطبعـة  :الناشر) كتاب العلم( ١/٢٣٧ينظر الموضوعات له  ) ١(

  .ـه١٣٨٦األولي 
 الجامعـة اإلسـالمية   :الناشر) ٤٨٨ت   (٣/١٣١ين للدارقطني   ينظر الضعفاء والمتروك  ) ٢(

   .ـه١٤٠٣المدينة الطبعة األولي 
   .٢/٢٣٨ينظر المرجع السابق ) ٣(
   .)١٨٦( ح ١/٣٤٧ينظر األباطيل للجوزجاني ) ٤(
   .)٤٤٧( ح ١/١١٠ينظر تلخيص كتاب الموضوعات ) ٥(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٣٩٨ -

م:  دا  حا  ب اأ  
أحمد بن حنبل وداللة أسلوب التفضيل في الجرح عنده علي حال  )١(  

  .الراوة
وقد جاء أسلوب التفضيل في  ،من المعتدلين في النقد )~( اإلمام أحمد  

كثرين في استخدام أسلوب التفضيل في جرح وهو من الم، نقده جرحاً وتعديالً
  : ومن نماذج ذلك عندهالرواة

 سِمعت أبي يقُول محمد بن مسلم الطَّاِئِفي ما :قال عبد اهللا بن أحمد )٢(  
  .)١(َأضعف حِديثه وضعفه جدا

هو صالح الحديث ال بأس به ولم أر له : وقال ابن عدي) ٢(وثقه ابن معين  
سِمعتُ : قَاَل،  وروي ابن عدي بسنده عن حجاج بن الشاعر،)٣(حديثا منكرا

ريمد بن مسلم الطائفي ِإلَى سفيان الثَّوحأعجب م اق يقول ما كَانزبد الر٤(ع(.  
، وهذا الراوي قد اختلف فيه أهل النقد فقد وثقه ابن معين وقواه ابن عدي  

 أحمد حيث إن ابن  قولوقول ابن معين فيه مقدم علي، حمد بضعفهأوانفرد 
وأحمد معتدل في ، ذا وثق أحدا يعض علي قوله بالنواجزإو، معين متشدد

هذا فضالً عن موافقة ، وقول المتعنت في التوثيق مقدم علي قول غيره، الجرح
لذا كان قول أحمد فيه مخالف لحال ، ابن عدي وغيره البن معين في تقويته

   .الراوي ولكالم النقاد أيضاً
 سِمعت أبي يقُول َأحمد بن ُأخْت عبد :روي عبد اهللا بن أحمد قال) ٣(  

  .)٥(الرزاق من أكذب النَّاس
                                                             

   .)١٧٢ت  (١/١٨٩ينظر العلل ومعرفة الرجال ) ١(
   .)٧٢١ت ( ١/١٩٧ظر تاريخ ابن معين ين) ٢(
   .)١٦٣٠ت ( ٧/٢٩٦ينظر الكامل في ضعفاء الرجال ) ٣(
   .)١٦٣٠ت ( ٧/٢٩٤ينظر السابق ) ٤(
   .)٥٨٢ت ( ١/٣٢٧ينظر العلل ومعرفة الرجال) ٥(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٣٩٩ -

وأحمد بن أخت عبد الرزاق تكلم فيه أئمة الحديث بجرح مثل ما قاله اإلمام   
وكذبه ) ١(كَذَّاب لم يكن ِبِثقَة ولَا مْأمون : فيه ابن معينهقالوكذا ما أحمد 
  .)٣(الدارقطنيو) ٢(النسائي

 عبد أخت حقيقية فقط في أحمد بن داللة التفضيل في جرح اإلمام أحمد  
أما محمد بن مسلم ، وكالم النقاد فيه، جاءت متطابقة مع حال الراويالرزاق 

  .الطائفي فداللة التفضيل في جرحه ليست علي الحقيقة
 حال  وداللة أسلوب التفضيل في الجرح عنده عليعبد اهللا بن عدي )٤(  

  .الراوة
،  ألسلوب التفضيل في جرح الرواةإيراداً أكثر علماء النقد :)~( ابن عدي  

وجاءت صيغ الجرح في كالمه علي ، نظراً لكتابه الخاص بضعفاء الرجال
ومن أساليب ، الرواة متنوعة بين الضعف واالتهام بالكذب وبالنكارة وغير ذلك

   :التفضيل في جرح الرواة عنده ما يلي
 وكََأن َأحاِديثَ ِبشِْر بِن راِفٍع َأنْكَر ِمن : في بشر بن رافعقال ابن عدي )٥(  

  .)٤(َأحاِديِث َأِبي اَألسباِط
َأحمد بن كاتب مالك وبين المقارنة بين حبيب  قال ابن عدي في) ٦(  

ِنييدالْم ِميهذَافَةَ السو حاِعيَل َأبمِإس:َأض ِبيبحذَافَةَ وَأِبي ح فُ ِمن٥(ع(.  
حيث كانت متوافقة مع قول ، داللة التفضيل في جرح ابن عدي علي الحقيقةو

  .النقاد في هؤالء الرواة
                                                             

   .)٤٥١ت ( ٣/١٠٨ينظر تاريخ ابن معين رواية الدوري ) ١(
 دار الوعي حلـب الطبعـة       :الناشر) ٧٢ ت( ١/٢٢ينظر الضعفاء والمتروكين للنسائي     ) ٢(

  .ـه١٣٩٦األولي 
   .)٣٣ت ( ٢/٢٥٢ ينظر الضعفاء والمتروكين للدارقطني) ٣(
   .)٢٤٩ت  (٢/١٦٧ينظر الكامل في الضعفاء ) ٤(
   .)١٥ت  (١/٢٨٧ينظر المرجع السابق ) ٥(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٤٠٠ -

ا ا  
أ د اا   اويل ا ةا  ب ا

واد او وا  
  

 حال الراوي من  مراعاةالرواةاهتمامات المحدثين في جرح من الشك أن   
، حيث إن الرواة متفاوتون في ذلكومقدار الرواية ، حيث العدالو ، والضبط 

بيان تطابق إلى ويتبين ذلك بعرض نماذج من كالم األئمة في الرواة وصوالً 
   .أسلوب المفاضلة بين روايات الضعفاء في الحديث

و َأضعفُ ِعنِْدي ِمن لَيٍث بن أبي  ه:قَاَل ابن علَيةَ، اء بن الساِئِبعطَ  
  .)١(سليم
 وكَان ِثقَةً وقَد روى عنْه الْمتَقَدمون وقَد كَان تَغَير ِحفْظُه :قال فيه ابن سعد  

  .)٢(ِبآِخِرِه واخْتُِلطَ ِفي آِخِر عمِرِه
يد قَاَل  لَيث بن أبي سليم َأضعف من عطاء ويِز:وسئل يحيي بن معين  
  .)٣(نعم
 عن عطاء بن الساِئب فَقَاَل صالح من سَألت أبي :حمدأوقال عبد اهللا بن   

  .)٤(سمع ِمنْه يعِني قَِديما وقد تغير فَِإنَّه لَيس ِبذَاك ِإنَّه ليرفَع ِإلَى بن عباس
، لطلكن قد اخت، ألن عطاء ثقة، وداللة القدح في عطاء بالضعف ليس حقيقية  

ومن روي عنه بعد االختالط حديثه ،  قبل االختالط حديث مقبولهفمن روي عن
كَان  :وهذا ما قاله ابن معين فيه، من اختلط من الثقاتموهو كغيره ، ضعيف

                                                             
  .٦/٣٦٨ينظر الطبقات الكبري البن سعد ) ١(
  .٦/٣٦٨ البن سعد المصدر السابق) ٢(
   .)٤٠١٦ت ( ٣/٢٩ ينظر العلل ومعرفة الرجال) ٣(
   .)٨٨٢ت ( ١/٤١٤  المصدر السابق)٤(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٤٠١ -

 سبعد اِلاخِْتلَاط فَلَي من سمع ِمنْهقبل اِلاخِْتلَاط فجيد و اخْتَلَط فَمن سمع ِمنْه
  .)١(ِبشَيء

 سِئَل أبي وَأنا أسمع عن ثُوير بن :عن عبد اهللا بن أحمد قالوكذا ما جاء   
أبي فَاِختَة ولَيث بن أبي سليم ويِزيد بن أبي ِزياد فَقَاَل ما أقرب بعضهم من 

  .)٢(بعض قيل لَه عطاء بن الساِئب فَقَاَل من سمع ِمنْه قَِديما
 يزال يتكبر حتى يقـول اهللا اكتبـوا         اجتنبوا التَّكَبر فإن العبد ال    « :حِديث) ٢(  

  .)٣(»عبدى هذا من الجبارين
عن ، عن الْقَاِسم،  عن علي بن زيد:رواه عثْمان بن أبي العاتكة َأبو حفْص  

والقَاِسم بن عبد الرحمن َأضعف ، وعلي بن زيد، وعثْمان ضِعيف. أبي ُأمامة
  .)٤(من عثْمان

 سِمعت َأحمد قَاَل الْقَاِسم َأبو عبد الرحمن هو ابن عبد الرحمن :اودقال أبو د  
  .)٥(هو مولى لعبد الرحمن بن يِزيد بن معاِوية قَاَل يروى لَه َأحاِديث منَاِكير

القاسم أبو عبد الرحمن ثقة إذا روى «:  سمعت يحيى يقول:وقال ابن الجنيد  
  .)٦(»ا ما رفع هؤالءعنه الثقات أرسلو

 سَألت أبي عن :أما عثمان ابن أبي العاتكة فقد روي عبد اهللا بن أحمد قال  
ذَا رجل قاصان بن أبي العاتكة قَاَل هثْم٧(ع(.  

                                                             
   .)٤٠١٤ت ( ٣/٢٩ينظر العلل ومعرفة الرجال ) ١(
   .)٤١١٨ت( ٣/٥٠ المصدر السابق) ٢(
  أبو حفص   عثمان بن أبى العاتكة    ١٣٢٤ترجمة  ،  ٥/١٦٤(أخرجه ابن عدى في الكامل      ) ٣(

   .)القاص
   .)٩٨( ح١/٢٣٥ة الحفاظ من الكامل ينظر ذخير) ٤(
   .)٢٧١ت ( ١/٢٥٥ينظر سؤاالت أبي داود ألحمد ) ٥(
   .)٥٧١ت (١/٤٠٩ينظر سؤاالت ابن الجنيد البن معين ) ٦(
   .)٣١٠١ت ( ٢/٤٧٣ينظر العلل ومعرفة الرجال) ٧(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٤٠٢ -

  .)١(عثْمان بن َأِبي الْعاِتكَةَ لَيس بشئ: وقَاَل يحيى بن مِعيٍن  
حيث ، رحمن علي غير الحقيقةد الداللة الجرح في القاسم بن عبوأري أن   
هل النقد القاسم بن عبد الرحمن وضعفوا عثمان بن العاتكةق بعض أثَّو.  

   حبيب كاتب مالك )٣(  
  .)٢( حِبيب كَاتَب ماِلٍك ِمن َأكْذَِب النَّاِس:قال َأبو داود قَاَل  
ا َأرجو َأن يكون  قلت ِلَأحمد حبيب بن أبي حبيب قَاَل هذَ:قال أبو داود أيضاً  

نهن يحدث عمحعبد الر ِديث كَانالح الح٣(ص(.  
  .)٤( كَان حِبيب بن َأِبي حِبيب يكذب:قَاَل َأحمد بن حنْبل  
  ِديع نقَاَل ابِديثَ:والْح عضي ٥( كَان(.  
الثقاة لَا  كَان حِبيب ِمن َأهِل مرو يضع الحِديث على :وقال فيه ابن حبان  

  .)٦(يِحلُّ كَتْب حِديِثِه ِإال على سِبيل الْقدح ِفيِه
وحبيب هو كما قال فيه أبو داود حيث وافقه عليه ابن عدي وابن حبان   

  .فداللة أسلوب التفضيل فيه علي الحقيقة، وأحمد في رواية عنه
  )٤(يمالْع اِريوالْح نب ديز   
  ِديع نقَاَل اب: فَ ِمنْهعَأض نِو عري ةَ لَمبلَّ شُعةَ ، لَعِعد ِديع ناب اقَ لَهس ثُم

اِديثَ تُنْكَرَأح.  
  . ضعيف:وقَاَل النسائي  

                                                             
   .١/١٢٧ينظر الموضوعات البن الجوزي ) ١(
  .١/٢٦٤ضعفاء العقيلي ينظر ) ٢(
   .)٥٠٩ت ( ١/٣٤١لعلل ومعرفة الرجال ينظر ا) ٣(
  .٢/٢٣٤ينظر الموضوعات البن الجوزي ) ٤(
   .)٥٣١ت ( ٣/٣٢٤ينظر الكامل في الضعفاء ) ٥(
  .طبعة زايد تحقيق حمدي السلفي ١/٢٨٥ينظر المجروحين البن حبان ) ٦(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٤٠٣ -

  . صاِلح:وقال الدارقطي  
  اِنيجزواقَ الْجحو ِإسقَاَل َأبو:اِسكتَم١( م(.  
د الحواري أضعف الناس أو من  ال يعني أن زي:)~( لعل كالم ابن عدي  

، وبين القولين فرق كبير، وإنما يقصد أنه أضعف شيوخ شعبة، أضعف الناس
فالتفضيل في ، ا أمر زيد العميوالجوزجاني قوي، ومما يؤيد ذلك أن الدارقطني

   .وهو متطابق مع ما قاله ابن عدي فيه، كالم ابن عدي علي حقيقته
  يماشب عبد الجبار بن العباس ال)٥(  
  .)٢( الْفَضِل بِن دكَين لم يكن ِبالْكُوفَِة أكذب ِمنْه:قَاَل َأبو نُعيم  
  .)٣( بأس به رجل من أهل الكوفة أرجو أال يكون به:سئل عنه أحمد فقال  
  .)٥(ووثقه أبو حاتم، )٤( ال بأس به :وقال ابن معين  
  .)٦( كان يتشيع وال يتابع علي حديثه:وقال العقيلي  
  .)٧(همه ابن الجوزي بحديثات  
 : وقَاَل الْحاِفظ ابن حجر ِفي اللِّسان)٨(وقَاَل الذَّهِبي ِفي الِْميزان لَا يعرف   

ِمِذيار من رجال التِّربعبد الْجان ِفي الثِّقَات ون حبوقال في )٩(ذكره اب 
  .)١٠( صدوق يتشيع:التقريب

                                                             
   .)٨٧ت ( ٨/٢٩١ينظر تاريخ اإلسالم ) ١(
   .)تاب الفضائل والمثالبك( ٢/١٠ينظر الموضوعات البن الجوزي ) ٢(
   .)٢٥١٣ت  (٢/٣٤١ينظر العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهللا بن احمد ) ٣(
   .)١٦٢ت ( ٦/٣١ينظر الجرح والتعديل ) ٤(
  . ينظر السابق نفسه) ٥(
   .)١٠٥٨ت  (٣/٨٨ينظر الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٦(
   .)مثالبكتاب الفضائل وال( ٢/١٠ينظر الموضوعات البن الجوزي ) ٧(
   .)٤٧٤١ت  (٢/٥٣٣ينظر ميزان االعتدال ) ٨(
   .)١٥٢٧ت ( ٩/٣٥٠ينظر لسان الميزان ) ٩(
   .)٣٧٤١ت ( ١/٣٣٢ينظر التقريب ) ١٠(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٤٠٤ -

لكنه فوق ، ختالفهم في ضعفه وثقتهوكالم العلماء في عبد الجبار يشعر با  
، فقد وثقه أبو حاتم وابن معين وهما من المتشددين في الرجال، تهمة الكذب

وذكره ابن حبان في ، وهو من أعرف أهل النقد بالكوفيين، وقوي أمره أحمد
، وكالم ابن ابن حجر عنه في اللسان فيه رد علي قول الذهبي ال يعرف، الثقات

 اتهامهداللة أسلوب التفضيل في لذا أري أن ،  التقريبووصفه بالصدق في
  .لراويوهي مخالفة لحال ا، بالكذب ليست علي حقيقتها

  محمِد بِن الْمحرِم) ٦(  
  .)١(كَان أكذب النَّاس  محمِد بِن الْمحرِم و: بن الجوزيقال  
له حديث الشاب وقال السيوطي بعد أن ساق ، )٢( متهم بالكذب:قال الذهبي  

ونقل ابن الجوزي عن ، )٣(كَذَّاب محمِد بِن الْمحرِملَا يصح .. .صاحب السماع
  .)٤( واهي الحديث:وقول أبي حاتم،  ليس بشيء:يحيي قوله فيه

وقد اتهمه ، عند أحد من النقاد محمِد بِن الْمحرِمولم أقف علي تقوية ألمر   
الرأي لذا ف، وضعفه يحيي وأبو حاتم، والسيوطي، ذهبيوال، بالكذب ابن الجوزي

  .ومطابقة لحاله، داللة أسلوب التفضيل في جرحه علي حقيقتهافيه أن 

                                                             
   .)كتاب الصيام (٢/١٩٨ينظر الموضوعات ) ١(
َأن شَـابا كَـان     " حديث  ) كتاب الصيام () ٤٩٩( ح   ١/٢٠٦ينظر تلخيص الموضوعات    ) ٢(

     فَأرسـل إليـه رسـول    ، كَان ِإذا أهل ِهلَال ِذي الْحجة؛ أصبح صـاِئما       فَ،  صاحب سماع 
لَك ِبكُل يـوم تـصومه   : فَقَاَل، ما يحملك على صوم هِذه الَْأيام؟ قَاَل ِإنَّها وِإنَّها   : )r(اهللا  

ولَِكن ِبعرفَة عـدل ألفـي       ،وِماَئة فر يحمل علَيها ِفي سِبيل اهللا      ،  وِماَئة بدنَة ،  عتق رقَبة 
  . "وِصيام سنتَين، وألْفي فرس، وألْفي بدنَة، رقَبة

   .)ك الصيام (٢/٩١ينظر الآلليء المصنوعة ) ٣(
   .)٣١٧٧ت ( ٣/٩٦ينظر الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ) ٤(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٤٠٥ -

  أبو علي األهوازي) ٧(
  .)١(وقَاَل ِفي تَبِيين كذب المفتري كَان الَْأهواِزي من أكذب النَّاس  

  .   وهو كذلك كما قال فيه أهل العلم أكذب الناس 
  عصمة بن محمد األنصاري  )٨(  
وكان شيخًا له ، قد رأيته، يروي أحاديث كذب، كان كذابا «:قال ابن معين  

  .)٢(»من أكذب الناس، هيئة ومنظر
  .له في الوصف بالكذب وكالم ابن معين في عصمة مطابق لحا

  الحسن بن زياد اللؤلؤي) ٩(  
  .)٣( ما رأيتُ أكذب منه:وقال أبو ثور  
 كذاب غير ثقة وال :)٥(وقال أبو داود،  كذاب):٤( معينقال يحيى بن  

  . كذاب:)٧(والعقيلي والساجي) ٦(وقال يعقوب بن سفيان، مأمون
لذلك كانت داللة استخدام ، اتفقت كلمة أهل النقد علي كذب الحسن اللؤلؤي  

  .التفضيل في جرحة مطابقة لحاله في االتصاف بالكذب وبلوغ الغاية في ذلك

                                                             
   .)كتاب التوحيد( ١/٣٢ينظر الآلليء المصنوعة ) ١(
   .)٦٩١ت  (١/٤٤٠لجنيد البن معين ينظر سؤاالت ابن ا) ٢(
  . ١٨٧٥رقم ) ٢/٢٨٨(ينظر سؤاالت اآلجري آلبي داود ) ٣(
  ). ٢/١١٤(تاريخ الدوري  ينظر) ٤(
  . ١٨٧٥رقم ) ٢/٢٨٨(سؤاالت اآلجري ينظر ) ٥(
  . ٣٧٨٠رقم ) ٨/٢٧٨(تاريخ بغداد  ينظر) ٦(
  ). ٣/٤٩(لسان الميزان  ينظر) ٧(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٤٠٦ -

)١٠ (سوار الكندي الكوفيَأشْع نثُ ب  
  .)١( هو َأضعفُ اَألشَاِعثَِة:وقَاَل ابن ِخراٍش  
  ِديع ناِفظُ ابقَاَل الْحولم أجد له فيما يرويه متنا ، في الجملة يكتب حديثه :و

وَأشْعثُ بن عبد الْمِلِك خَير "منكرا إنما في األحايين يخلط في اإلسناد ويخالف
٢(ِمنْه(.  
  .)٤( ضعيف:وقال مرة، )٣(ليس بالقوي :دارقُطِْنيقَاَل ال  
 من سمي مه وأن أشعث بن سوار أضعف األشاعثة،كالم ابن خراش في   

وقدم ابن عدي أشعث بن ، فقد ضعفه جمع من المحدثين، بأشعث علي حقيقته
  .عبد الملك الحمراني عليه

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
ابـن  ) أشـعث (والمقصود باألشاعثة من سمي باسم      ) ٢١ت (٨/٢٥٤ينظر ت اإلسالم    ) ١(

  . سوار أضعفهم
   .)٦٤٥ت  (١/٣٥٢تهذيب التهذيب ) ١٩٨ (٢/٤٠ينظر الكامل في الضعفاء ) ٢(
ينظر من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء والمتـروكين والمجهـولين              ) ٣(

 :الناشـر ) هـ٨٠٣(المتوفي  المؤلف محمد بن عبد الرحمن بن زريق        ) ٣٤ت  ( ١/٣١
   .هـ١٤٢٨ ١ ط ،وزارة األوقاف في قطر

  .٤/٢٧ينظر سنن الدراقطني ) ٤(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٤٠٧ -

ا اا  
 ا ا ا  ب اح أا  

  
كيف استخدم المحدثون أسلوب التفضيل في ، سوف أتناول في هذا المطلب  

، ومتي أتي مقيداً، مراعياً بيان متي جاء التفضيل في نقدهم مطلقاً، جرح الرواة
ويمكن بيان ، ثم الحديث عن داللة هذا التفضيل في كالمهم، وما أوجه التقييد فيه

  : كما يليذلك
  

أو:  حا  ب اأ   
  سليمان الشاذ كوني )١(

قال يحيى كان كذابا ويضع الحديث وقال البخاري هو عندي أضعف من كل   
   .)١(ضعيف

  .أطلق البخاري وصفه بأنه أضعف من كل ضعيف ، هكذا من دون تقييد 
)٢( اِريوٍن الَْأنْصميم نب برح   

  .)٢( هو َأكْذَب الْخَلِْق:اَل سلَيمان بن حرٍبقَ  
  .ضيل في هذين المثالين مطلقاًقد جاء أسلوب التفف  

  
م: ا حا  ب اأ   

  ما جاء مقيداً براو واحد  )١(  
ِمن زيٍد وهو خُراساِني َأضعفُ ،  محمد بِن الْفَضِل بِن عِطيةَ:قال ابن عدي  

  .فهو مقيد بهما،  المفاضلة في الجرح بين راويينأسلوبفقد جاء ، )٣(العمي

                                                             
  .٢/٢٠٠ينظر العلل المتناهية ) ١(
  .١/٢٩٤ينظر ضعفاء العقيلي ) ٢(
   .)٦٩٩ت ( ٤/١٥١ينظر الكامل في ضعفاء الرجال ) ٣(



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٤٠٨ -

  األقران ما جاء مقيدا ب )٢(  
، وعاِصِم بِن عبيِد اللَِّه، وابِن عِقيٍل، والْعلَاِء، سِئَل يحيى عن حِديِث سهيٍل  
وقد جاء أسلوب المفاضلة بين راٍو ، )١( الَْأربعِة عاِصم وابن عِقيٍل َأضعفُ:فَقَاَل

  .وبين أقرانه في الجرح
   ما جاء مقيداً ببلد معين )٣(  
 يزيد بن عياض من أكذب :روي أبو زرعة عن عبد الحكم بن أعين قال  

  .)٢"(أهل المدينة
  ما جاء مقيداً بشيخ بعينه) ٤(  
ومن ، يدِرك عرفَةَ ِبلَيٍل فَقَد َأدرك الْحجَأنَّه قَاَل من «: حِديث :ن طاهرقال اب  

   .)٣(»فَاتَتْه عرفَةُ فقد فاته الحج
وعـن  ،  عن عطاء بن ّأبي رباح:رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلـى    
   .)٤(وهو ِفي عطاء َأضعف، ومحمد ضِعيف. عن ابن عمر، نَاِفع
   جاء مقيداً بأحاديث بعينها ما) ٥(  
 ولم أر للمطلب أنكر :قال ابن عدي. فأكرموه،  ِإذا َأتَاكُم كريم قوم:حِديث  
ة، ِمنْهتَِقيمسالح من أبي صاِديثه عاِئر َأحس٥(و(.  

                                                             
  .٢/٢٩٩ينظر الكامل في ضعفاء الرجال  )١(
 المؤلف سعدي بـن     ٢/٤١٢زرعة الرازي في أجوبته علي البزدعي       ينظر ضعفاء ابي    ) ٢(

   .هـ١٤٠٢ الجامعة اإلسالمية بالمدينة :الناشرمهدي الهاشمي 
)  محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلـي        ١٦٦٣ت  ( ٧/٣٩٥أخرجه ابن عدي في الكامل      ) ٣(

  .إسناده ضعيف
   .)٥٠٨٠ت (٤/٢١٨٩. ينظر ذخيرة الحفاظ) ٤(
   .)١٧٢ح ( ١/٢٦٦حفاظ ذخيرة الينظر ) ٥(
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  ما جاء مقيداً برجال اإلسناد )٦(  
  اق عحن َأِبي ِإسن حميد عد بمحن روي الخطيب من طريق مغ عبن الَْأص

ما ِمن َأهِل بيٍت ِفيِهم اسم نَِبي ِإال بعثَ اللَّه ِإلَيِهم ملَكًا يقَدسهم « :عِلي مرفُوعا
ِشيالْعاِة و١(»ِبالْغَد( ِصحن حميد كَذَّاب ، لَا يابئا واِوي شَيسأصبغ لَا ي) قلت
  .)٢(ِإسنَاد َأسوأ حاال من أصبغ فَِإنَّه متَّفق علَى ضعفهما ِفي الْ )القائل السيوطي

  

: ا ب اء أ    

 لم يكن شبامياِر بن الْعباِس ال عبد الْجب:الْفَضِل بِن دكَين: قَاَل َأبو نُعيم  
لم(ي بـ فقد أكد التفضيل بالنف، )٣(ِبالْكُوفَِة أكذب ِمنْه(.  

  

اوي :راا    وم ء    

 سِمعت أبي يقُول محمد بن مسلم الطَّاِئِفي ما َأضعف :قال عبد اهللا بن أحمد  
  .)٤(حِديثه وضعفه جدا

 ما أنكر حِديث حسين بن واقد وأبي الْمِنيب عن بن :وروي أيضاً عن أبيه  
  .)٥(بريدة

  

: ء   بأ   اويا روا   ا  

وفـي  ،  »محلـه الـصدق   « :سئل أبو حاتم الرازي عن زهير بن محمد فقال          
  .)٦(وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق؛ لسوء حفظه، حفظه سوء

                                                             
  .t)(عن علي بن أبي طالب ) ١٧٠٧ت ( ١٦/٣٥٥أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ) ١(
  . كتاب المبتدأ١/٩٢ينظر الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة ) ٢(
   .)١٢٨ت ( ١/٧٧ينظر تنزيه الشريعة ) ٣(
   .)١٧٢ت  (١/١٨٩العلل ومعرفة الرجال  راجع) ٤(
   .)٤٩٧ ت( ١/٣٠١ومعرفة الرجال ينظر العلل ) ٥(
باب مـا جـاء فـي        (١/٣٧٥سؤاالت الترمذي للبخاري عن أحاديث في جامعه         راجع) ٦(

   .)المستحاضة
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أما ، هذا ما استطعت جمعه من ألفاظ الجرح التي جاءت بأسلوب التفضيل  
تنوع ألفاظ إلى ولعل ذلك يرجع ، ظ التزكية بأسلوب التفضيل فهي أكثرألفا

  .وغيرها مما يدل علي التزكية، واإلتقان، والثبت، والثقة، الحفظ إلىالتعديل 
 أسأل أن واَهللا، من البحث تعالىوبهذا المطلب أكون قد انتهيت بفضل اهللا   

الوجه المطلوب علي سددت أو قاربت في تناول عناصر الموضوع قد أكون 
  .بإذن اهللا تعالي
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A  
  

أحمده سبحانه علي ، الحمد هللا الذي بفضله وتوفيقه ونعمائه تتم الصالحات  
علي والسالم ثم الصالة ، فله وحده الحمد والمنِّة والثناء الحسن الجميل، توفيقه

وعلي آله ،  كاشف الغمة)r(سيدنا ونبينا محمد ، هادي األمة، صاحب السنة
     .يوم الحشر والفصلإلى ومن سار علي نهجه واقتفي أثر ، ه األئمةوصحب
  ،،،، أما بعد

واَهللا أرجو أن أكون ، من كتابة هذا البحث تعالىفقد انتهيت بفضل اهللا   
  .إنه علي كل شيء قدير، سددت فيه أو قاربت وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم

 

ا    ا ا أ  
  

 أن أسلوب التفضيل جاء في كالم نقاد الحديث في جرح الرواة :أوأل  
والمقصود بأسلوب التفضيل في التزكية المفاضلة في درجات الرواة ، وتزكيتهم

أما أسلوب التفضيل في الجرح فقد ورد في كالمهم ، في الثقة والصدق وغيرهما
   .لبيان مقدار الضعف الواقع في حق الرواة

، فضيل في مراتب الجرح والتعديل جاء في تقسيم المتأخرين أسلوب الت:ثانياً  
فلم يرد في مراتب ابن أبي ، خله في المراتب ابن حجر العسقالنيدوأول من أ

  .أو الذهبي، حاتم
 الرواة ورد في كالم نقاد الحديث أكثر منتزكية أسلوب التفضيل في  :ثالثاُ  

  .الجرح
ومراعاة ، واة علي حال الراويلر داللة أسلوب التفضيل في تزكية ا:رابعاً  

، كان في أغلب أقوال النقاد علي الحقيقة ومطابقاً لحال الراوي، حال الناقد
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كانت ، إال في حاالت قليلة بينتها في البحث، ومتوافقاً مع أقوال نقاد الحديث
  .وجاءت في أقوال المتعنتين أكثر من المعتدلين، الداللة فيها مختلفة

ون من نقاد الحديث أكثر استخداماً ألسلوب التفضيل في المتعنت :خامساً  
  .التزكية والجرح من المتوسطين والمتسامحين

،  تختلف داللة أسلوب التفضيل عند المحدثين عن داللته عند اللغويين:سادساً  
، مراعاة حال الناقد من حيث التشدد والتوسطإلى حيث يحتاج عند أهل الحديث 

   .ي من حيث الضبط والعدالة وكثرة الروايةوكذلك مراعاة حال الراو
واة تزكية تقدمين في تفضيل الرعتمد في الحديث علي كالم الم ي:سابعاً  

والمتأخرون ، واألرسخ قدماً في هذا العلم، ألنهم األعلم بحال الرواة، وجرحاً
ولو تعارض التفضيل في راٍو بين كالم المتقدمين ، ينهلون من معينهم

  .القول قول المتقدمينف، والمتأخرين
 أكثر النقاد استخداما ألسلوب التفضيل من المتشددين اإلمام يحيي بن :ثامناً  

  .)~(ومن المتوسطين اإلمام أحمد بن حنبل ، )~(معين 
 من أهم نتائج هذا البحث بيان أثبت الناس في الشيوخ الذين عليهم :تاسعاً  

، والثوري، السبيعيوأبي إسحاق ، مدار كثير من الحديث مثل الزهري
  .واألعمش وغيرهم
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Fو K  
  

  .القرآن الكريم جلَّ من أنزله )١(
 الحسين بن غبراهيم بن : لإلماماألباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير )٢(

 هـ١٤٢٢ الطبعة الرابعة ،دار الصميعي الرياض: ، الناشرالحسين الجورقاني
 .م٢٠٠٢ - 

 سعدي بن مهدي :لمؤلف االرازي وجهوده في السنة النبوية أبو زرعة )٣(
  .م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ المدينة المنورة ،الجامعة اإلسالمية: ، الناشرالهاشمي

 ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن ابي إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة )٤(
هـ ١٤٢٠ الطبعة األولي ، الرياض،دار الوطن: ، الناشربكر البوصيري

 .م١٩٩٩
: ، الناشر ألبي يعلي الخليل بن أحمد الخليلياإلرشاد في معرفة علماء الحديث )٥(

 .هـ١٤٠٩ الرياض الطبعة األولي ،مكتبة الرشد
 أحمد : شرح، بيروت،المكتبة العلمية: ، الناشرألفية السيوطي في علم الحديث )٦(

 .شاكر
 للقاضي عياض بن موسي معرفة أصول الرواية وتقييد السماعإلى اإللماع  )٧(

 تونس الطبعة األولي ، المكتبة العتيقة،لقاهرةدار التراث ا: ، الناشراليحصبي
 .م١٩٧٠هـ ١٣٧٩

،  جمال الدين ابن هشام المصري: المؤلفألفية ابن مالكإلى أوضح المسالك  )٨(
  .م١٩٧٩ بيروت الطبعة األولي ،دار الجيل: الناشر

 أحمد بمدح أو بذم المؤلف العالمة يوسف بن : اإلمامبحر الدم فيمن تكلم فيه )٩(
 الطبعة ، بيروت،دار الكتب العلمية: ، الناشرلهادي الصالحيحسن بن عبد ا

 .م١٩٩٢هـ ١٤١٣األولي 
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 عبد الرحمن بن أحمد بن يونس : لإلمامتاريخ ابن يونس المصري )١٠(
 .هـ١٤٢١ الطبعة األولي ، بيروت،دار الكتب العلمية: ، الناشرالمصري

 ، ألبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهينتاريخ أسماء الثقات )١١(
 .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤ الطبعة األولي ، الكويت،الدار السلفية: الناشر

 ،دار الكتاب العربي: ، الناشر محمد بن عثمان الذهبي: لإلمامتاريخ اإلسالم )١٢(
  . عمر عبد السالم التدمري:تحقيق١٩٩٣هـ ١٤١٣  الطبعة الثانية،بيروت

 ،وق الحديثةدار الفار: ، الناشر ألبي بكر أحمد بن أبي خيثمةالتاريخ الكبير )١٣(
 .م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧ الطبعة األولي ،القاهرة

دار المعارف : ، الناشر محمد بن إسماعيل البخاري: لإلمامالتاريخ الكبير )١٤(
 . محمد عبد المعين خان: عناية، حيدر آباد الدكن،العثمانية

دار الكتب : ، الناشر لإلمام أحمد بن ثابت الخطيب البغداديتاريخ بغداد )١٥(
 .هـ١٤١٧األولي  الطبعة ،العلمية

 ،عالم الكتب: ، الناشر ألبي القاسم حمزة بن يوسف السهميتاريخ جرجان )١٦(
 .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧ الطبعة الرابعة ،بيروت

: ، الناشر ألبي القاسم علي بن الحسين بن هبة اهللا بن عساكرتاريخ دمشق )١٧(
 .هـ١٤١٥ عام ، بيروت،دار الفكر

مجمع اللغة : ، الناشرمحرز رواية أحمد بن القاسم بن تاريخ يحيي بن معين )١٨(
 .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ الطبعة األولي ، دمشق،العربية

 مكة ، مركز إحياء التراث اإلسالمي، رواية الدوريتاريخ يحيي بن معين )١٩(
  .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ الطبعة األولي ،المكرمة

 ،دار المأمون للتراث: ، الناشر رواية عثمان الدارميتاريخ يحيي بن معين )٢٠(
 . محمد نور سيف أحمد: تحقيق،دمشق

 ،دار الكتب العلمية: ، الناشر لإلمام شمس الدين الذهبيتذكرة الحفَّاظ )٢١(
 .م١٩٩٨هـ ١٤١٩ الطبعة األولي ،بيروت
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 أبو الوليد : المؤلفلمن أخرج له البخاري في الصحيح التعديل والتجريح )٢٢(
 الطبعة ، الرياض،دار اللواء: ، الناشرسليمان بن خلف بن سعد الباجي

 .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦األولي 
 ، بيروت،دار الكتاب العربي: ، الناشر لعلي بن محمد الجرجانيالتعريفات )٢٣(

 .هـ١٤٠٥الطبعة األولي 
 الطبعة ، سوريا،دار الرشيد: ، الناشر البن حجر العسقالنيتقريب التهذيب )٢٤(

 .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦األولي 
 ألبي بكر محمد بن عبد الغني بن التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد )٢٥(

هـ ١٤٠٨ الطبعة األولي ، بيروت، دار الكتب العلمية،:الناشرنقطة 
 .م١٩٨٨

،  البن حجر العسقالنيالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )٢٦(
  .م١٩٨٩هـ ١٤١٩، الطبعة األولي  بيروت،دار الكتب العلمية: الناشر

ة مكتب: ، الناشر شمس الدين الذهبي: المؤلفتلخيص كتاب الموضوعات )٢٧(
 .م١٩٩٨هـ ١٤١٩ الطبعة األولي ، الرياض،الرشد

 ، السعودية،مكتبة الكوثر المريع: ، الناشر لإلمام مسلم بن الحجاجالتمييز )٢٨(
  .هـ١٤١٠الطبعة الثالثة 

شركة : ، الناشر ألبي زكريا يحيي بن شرف النوويتهذيب األسماء واللغات )٢٩(
 ، الكتب العلميةلب من دارط ي،العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية

 .بيروت بدون
 ، الهند،دار المعارف النظامية: ، الناشر البن حجر العسقالنيتهذيب التهذيب )٣٠(

 هـ١٣٢٦الطبعة األولي 
،  أبي الحجاج جمال الدين المزي: لإلمامتهذيب الكمال في أسماء الرجال )٣١(

 .م١٩٨٠هـ ١٤٠٠ الطبعة األولي ، بيروت،مؤسسة الرسالة: الناشر
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،  للعالمة طاهر بن صالح بن أحمد الجزائريأصول األثرإلى ر توجيه النظ )٣٢(
هـ ١٤١٦ الطبعة األولي ، حلب،مكتبة المطبوعات اإلسالمية: الناشر
 .م١٩٩٥

 محمد بن إسماعيل : للعالمةتوضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار )٣٣(
  .هـ١٤١٧ الطبعة األولي ، بيروت،دار الكتب العلمية: ، الناشرالصنعاني

دائرة المعارف العثمانية : ، الناشر ألبي حاتم محمد بن حبان البستيتالثقا )٣٤(
 .م١٩٧٣هـ ١٣٩٣ الطبعة الولي ، الهند،بحيدر آباد

دار طوق : ، الناشر لإلمام محمد بن إسماعيل البخاريالجامع الصحيح )٣٥(
 محمد فؤاد عبد :النجاة نسخة مصورة عن النسخة السلطانية بترقيم الشيخ

 الطبعة ، بيروت، دار ابن كثير اليمامة- هـ١٤٢٢ولي الطبعة األ، الباقي
  .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧الثالثة 

دار الغرب : ، الناشر محمد بن عيسي الترمذي: لإلمامالجامع الصحيح )٣٦(
 .م١٩٨٠ بشار عواد عام : تحقيق، بيروت،اإلسالمي

 ،دار إحياء التراث العربي: ، الناشر لإلمام مسلم بن الحجاجالجامع الصحيح )٣٧(
 . الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي:تحقيق ،بيروت

: ، الناشر الخطيب البغدادي: لإلمامالجامع ألخالق الراوي وآداب السامع )٣٨(
 . محمود الطحان: تحقيق، الرياض،مكتبة المعارف

 محمد بن فتوح بن عبد اهللا : المؤلفجذوة المقتبس في ذكر والة األندلس )٣٩(
 .م١٩٦٦ القاهرة ،رالدار المصرية للتأليف والنش: ، الناشرالحميدي

دار المعارف : ، الناشر لإلمام عبد الرحمن بن أبي حاتمالجرح والتعديل )٤٠(
  .م١٩٥٢، هـ١٢٧١ بيروت سنة النشر ،دار إحياء التراث العربي، الهند

دار السعادة :  الناشر، ألبي نعيم األصفهانيحلية األولياء وطبقات األصفياء )٤١(
 .م١٩٩٤هـ ١٣٩٤القاهرة 
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،  محمد بن أحمد الذهبي: لإلمامان االعتدال في نقد الرجالديباجة كتاب ميز )٤٢(
 :م تحقيق١٩٦٣هـ ١٣٨٢ الطبعة األولي ، بيروت،دار المعرفة: الناشر

 .علي محمد البجاوي
 البن عدي المؤلف أبي الفضل محمد بن طاهر ذخيرة الحفاظ من الكامل )٤٣(

 .م١٩٩٦هـ ١٤١٦ الطبعة األولي ، الرياض،دار السلف: ، الناشرالمقدسي
للعالمة محمد بن عبد الحي بن محمد الرفع والتكميل في الجرح والتعديل  )٤٤(

 الطبعة الثالثة ، حلب،مكتب المطبوعات اإلسالمية: ، الناشراللكنوي
 . عبد الفتاح أبوغُدة:هـ تحقيق١٤٠٧

 - المكتبة العصرية صيدا :  الناشر، لإلمام أبي داود السجستانيالسنن )٤٥(
 .الدين عبد الحميد محمد محي :بيروت تحقيق

مكتب المطبوعات اإلسالمية : ، الناشر لإلمام أحمد بن شعيب النسائيالسنن )٤٦(
 .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦ الطبعة الثانية ، عبد الفتاح أبو غدة:حلب تحقيق

 الطبعة األولي ،روت بي،مؤسسة الرسالة:  الناشر، لإلمام الدارقطنيالسنن )٤٧(
 .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٤

دار إحياء التراث :  الناشر،ن ماجة القزويني لإلمام محمد بن يزيد ابالسنن )٤٨(
 . فؤاد عبد الباقي: تحقيق،فيصل عيسي البابي الحلبي، العربي

مكتبة الدار المدينة المنورة :  الناشر، ليحي بن معينسؤاالت ابن الجنيد )٤٩(
 .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨الطبعة األولي 

 ،الميةدار البشائر اإلس:  الناشر، ألحمد بن حنبلسؤاالت أبي بكر األثرم )٥٠(
 .هـ١٤٢٥ الطبعة األولي ،بيروت

 المدينة ،مكتبة العلوم والحكم:  الناشر، ألحمد بن حنبلسؤاالت أبي داود )٥١(
 . زياد محمد منصور:هـ تحقيق١٤١٤ الطبعة األولي ،المنورة
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 يوسف بن محمد : للبخاري عن أحاديث في جامعة المؤلفسؤاالت الترمذي )٥٢(
 الطبعة األولي ،المدينة المنورة ،الجامعة اإلسالمية:  الناشر،الدخيل
 هـ ١٤٢٤

 الطبعة ، الرياض،مكتبة المعارف:  الناشر، للدارقطنيسؤاالت الحاكم )٥٣(
 .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤األولي 

 الطبعة ، بيروت،مؤسسة الرسالة:  الناشر، لإلمام الذهبيسير أعالم النبالء )٥٤(
 .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥الثالثة 

دار الكتب :  الناشر،وصلي ألبي البقاء يعيش بن يعيش المشرح المفصل )٥٥(
 .هـ١٤٢٢ الطبعة األولي ، بيروت،العلمية

:  الناشر، لإلمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبليشرح علل الترمذي )٥٦(
 .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧ الطبعة األولي ،مكتبة المنار الزرقا األردن

 ، لإلمام أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسي العقيليالضعفاء الكبير )٥٧(
 .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤ الطبعة األولي ، بيروت، المكتبة العلميةدار: الناشر

 ،الجامعة اإلسالمية:  الناشر، ألبي الحسن الدارقطنيالضعفاء والمتروكين )٥٨(
 .هـ١٤٠٣ الطبعة األولي ،المدينة المنورة

 ، أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي: لإلمامالضعفاء والمتروكين )٥٩(
 .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦عة األولي  الطب، بيروت،دار المعرفة: الناشر

 تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين : لإلمامطبقات الشافعية الكبري )٦٠(
  .هـ١٤١٣ الطبعة الثانية ،دار هجر للطباعة:  الناشر،السبكي

 ، بيروت،دار صادر:  الناشر، لإلمام محمد بن سعد بن منيعالطبقات الكبري )٦١(
 .م١٩٦٨الطبعة األولي 

مؤسسة :  الناشر، ابن عبد الهادي الصالحي:ؤلف المطبقات علماء الحديث )٦٢(
 .هـ١٤١٧ الطبعة الثانية ، بيروت،الرسالة
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دار الكتب :  الناشر، لإلمام محمد بن عثمان الذهبيالعبر في خبر من غبر )٦٣(
 . محمد السعيد بسيوني زغلول:العلمية بيروت تحقيق

 ،زمدار ابن ح:  الناشر، حمزة المليباري: المؤلفعبقرية اإلمام مسلم )٦٤(
 .م١٩٩٧هـ ١٤١٨الطبعة األولي 

 لمسلم بن الحجاج المؤلف أبو الفضل محمد علل األحاديث في كتاب الصحيح )٦٥(
 ،دار هجر:  الناشر،بن أبي الحسين احمد بن محمد بن عمار الهروي

 . علي بن حسن الحلبي: تحقيق،الرياض
 ،مطابع الحميضي:  الناشر،ألبي عبد الرحمن ابن أبي حاتمعلل الحديث  )٦٦(

 .م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧ الطبعة األولي ،الرياض
 ،دار إحياء التراث العربي:  الناشر،لإلمام أبي عيسي الترمذيالعلل الصغير  )٦٧(

 . الشيخ أحمد شاكر: المحقق،بيروت
إدارة العلوم :  الناشر،البن الجوزيالعلل المتناهية في األحاديث الواهية  )٦٨(

  .م١٩٨١هـ ١٤٠١ الطبعة الثانية ، باكستان،األثرية فيصل آباد
 أبي الحسن علي بن عمر :لإلمامالعلل الواردة في األحاديث النبوية  )٦٩(

 .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ الطبعة األولي ، الرياض،دار طيبة:  الناشر،الدارقطني
المكتب اإلسالمي :  الناشر، لإلمام علي بن عبد اهللا بن جعفر المدينيالعلل )٧٠(

 .م١٩٨٠بيروت الطبعة الثانية 
الدار :  الناشر، ألحمد بن حنبل رواية المروزيالعلل ومعرفة الرجال )٧١(

 .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨ الطبعة األولي ، بومباي الهند،السلفية
دار :  الناشر، ألحمد بن حنبل رواية عبد اهللا بن أحمدالعلل ومعرفة الرجال )٧٢(

 .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية ، الرياض،الخاني
دار :  الناشر،ي البن حجر العسقالنفتح الباري بشرح صحيح البخاري )٧٣(

 .محب الدين الخطيب، فؤاد عبد الباقي، هـ١٣٧٩ ، بيروت،المعرفة
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 ، محمد بن عبد الرحمن السخاوي: لإلمامفتح المغيث بشرح ألفية الحديث )٧٤(
 .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ الطبعة األولي ، مصر،مكتبة السنة: الناشر

تب دار الك:  الناشر، عبد اهللا بن عدي: لإلمامالكامل في ضعفاء الرجال )٧٥(
 .م١٩٩٧هـ ١٤١٨ الطبعة األولي ، بيروت،العلمية

هـ ١٤١٩ ، بيروت،مؤسسة الرسالة:  الناشر، ألبي البقاء الكفويالكليات )٧٦(
  .م١٩٩٨

     جالل الدين أبي بكر : لإلمامالأللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة )٧٧(
 الطبعة األولي ، بيروت،دار الكتب العلمية: ، الناشرعبد الرحمن السيوطي

 .م١٩٩٦هـ ١٤١٧
 ، بيروت،مؤسسة األعلمي:  الناشر،البن حجر العسقالنيلسان الميزان  )٧٨(

 .م١٩٧١هـ ١٣٩٠الطبعة الثانية 
ألبي حاتم محمد بن حبان المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين  )٧٩(

  .هـ١٣٩٦ الطبعة األولي ، حلب،دار الوعي:  الناشر،البستي
 : تحقيق، بيروت،مؤسسة الرسالة: ناشر ال، لإلمام أحمد بن حنبلالمسند )٨٠(

  .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠ الطبعة الثانية ،شعيب األرنؤؤط
 الطبعة األولي ، بيروت،مؤسسة نادر:  الناشر، لإلمام علي بن الجعدالمسند )٨١(

 .م١٩٩٠هـ ١٤١٠
 أحمد بن محمد المقرئ : المؤلفالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير )٨٢(

 . بيروت،بة العلميةالمكت: ، الناشرالحموي الفيومي
المطبعة :  الناشر، أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي: لإلماممعالم السنن )٨٣(

  .م١٩٣٢هـ ١٣٥١ الطبعة الولي ، حلب،العلمية
مكتبة :  الناشر، أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلي: لإلماممعرفة الثقات )٨٤(

 .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ الطبعة األولي ،الدار الرياض
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 ، ابي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم ابن البيع: لإلمامثمعرفة علوم الحدي )٨٥(
 .م١٩٧٧هـ ١٣٩٧ الطبعة الثانية ، بيروت،دار الكتب العلمية: الناشر

مؤسسة :  الناشر، يعقوب بن سفيان الفسوي: لإلمامالمعرفة والتاريخ )٨٦(
 . أكرم العمري:م تحقيق١٩٨١هـ ١٤٠١ الطبعة الثانية ، بيروت،الرسالة

 الطبعة األولي ،مكتبة الفارابي:  الناشر، عمرو بن الصالحمقدمة أبي )٨٧(
 .م١٩٨٤

دار :  الناشر، لإلمام عبد الرحمن بن أبي حاتممقدمة كتاب الجرح والتعديل )٨٨(
 .هـ١٢٧١ بيروت سنة النشر ،دار إحياء التراث العربي، المعارف الهند

: اشر الن، رواية ابن طهمانمن كالم أبي زكريا يحيي بن معين في الرجال )٨٩(
 . أحمد محمد نور سيف: تحقيق، دمشق،دار المأمون للتراث

دار :  الناشر، ألبي عبد الرحمن بن الجوزيمناقب اإلمام أحمد بن حنبل )٩٠(
 هـ١٤٠٩ الطبعة الثانية ،هجر للطباعة

 أبي الفرج عبد الرحمن بن علي : لإلمامالمنتظم في تاريخ األمم والملوك )٩١(
  .هـ١٤١٢ الطبعة األولي ، بيروت،علميةدار الكتب ال:  الناشر،ابن الجوزي

 ،دار الفكر:  الناشر، نور الدين عتر: المؤلفمنهج النقد في علوم الحديث )٩٢(
 .م١٩٩٧هـ ١٤١٨ الطبعة الثانية ،دمشق

المكتبة السلفية : ، الناشر ألبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزيالموضوعات )٩٣(
 .هـ١٣٨٦ الطبعة األولي ،الرياض

دار غحياء التراث :  الناشر، بن أنس رواية يحيي الليثي مالك: لإلمامالموطأ )٩٤(
 . محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق، مصر،العربي

 ، للمؤرخ يوسف بن تغربرديالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة )٩٥(
 . مصر،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي: الناشر

، عسقالني أحمد بن علي بن حجر ال: لإلمامنزهة النظر في شرح نخبة الفكر )٩٦(
 .هـ١٤٢٢مطبعة سفير الرياض : الناشر
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الجامعة :  الناشر، البن حجر العسقالنيالنكت علي مقدمة ابن الصالح )٩٧(
  .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤ الطبعة األولي ،اإلسالمية بالمدينة المنورة

دار :  الناشر، البن حجر العسقالنيهدي الساري في مقدمة فتح الباري )٩٨(
 .محب الدين الخطيب، بد الباقيفؤاد ع، هـ١٣٧٩ ، بيروت،المعرفة

 لشمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان )٩٩(
 م ١٩٩٠ ، بيروت،دار صادر:  الناشر،بن ِخلِّكان

 ، عبد الرؤوف المناوي: للعالمةاليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكر )١٠٠(
 .م١٩٩٩ الطبعة األولي ، الرياض،لرشدمكتبة ا: الناشر
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  فهرس املوضوعات
  

  ا  اع

  ١٢٨٧  الملخص باللغة العربية
  ١٢٨٩  الملخص باللغة اإلنجليزية

  ١٢٩١  المقدمة
  ١٢٩٦  :وفيه مطلبانالداللة اللغوية ألسلوب التفضيل : المبحث األول

  ١٢٩٦  معني التفضيل عند أهل اللغة:  المطلب األول·
  ١٢٩٩  ولها عند اللغويينأحوال التفصيل ومدل:  المطلب الثاني·

 وفيه دالالت أسلوب التفضيل علي تعديل الرواة: المبحث الثاني
  :أربعة مطالب

١٣٠٣  

فـي   أسلوب التفضيل في استخدامات المحدثين    :  المطلب األول  ·
  التزكية 

١٣٠٤  

مراعاة حال الناقد   أسلوب التفضيل عند     داللة: المطلب الثاني  ·
  نقد المن حيث التشدد والتوسط في

١٣٢٠  

نماذج من استخدام أهل النقد ألسلوب التفضيل في التزكية من 
  غير المكثرين الستخدامه

١٣٤٦  

مراعـاة حـال     داللة أسلوب التفضيل عنـد    : المطلب الثالث  ·
   من حيث العدالة، والضبط، وعدد الروايةالراوي 

١٣٥١  

يل في  ب التفض اليساستخدام المحدثين أل  تحليل  : المطلب الرابع  ·
  التزكية 

١٣٦٥  

دالالت أسلوب التفضيل في الجرح، وفيه أربعة : الثالثالمبحث 
  :مطالب

١٣٨٦  



ود ب اأ  ح واا    
  

 - ١٤٢٤ -

استخدامات المحدثين فـي    أسلوب التفضيل في    : المطلب األول  ·
  جرح ال

١٣٨٧  

ب التفضيل عند مراعاة حال الناقد      داللة أسلو :  المطلب الثاني  ·
  من حيث التشدد والتوسط في الجرح

١٣٩٥  

ب التفضيل عنـد مراعـاة حـال        داللة أسلو :  المطلب الثالث  ·
  الراوي من حيث العدالة والضبط وعدد الرواية

١٤٠٠  

ب التفضيل في   اليساستخدام المحدثين أل  تحليل  :  المطلب الرابع  ·
  جرح ال

١٤٠٧  

  ١٤١١  الخاتمة
  ١٤١٣  المصادر والمراجع 
  ١٤٢٣  فهرس الموضوعات
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