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 خحالط عىذ احملذثنياإلدراسة 
 

                 

                 

  )*(                                                                                                                                  

 د. زينب حكوث عبد الرزاق

  

                 

                

 مهخص انبحث
نما يتمكن منديعد عمم العمل من أجل عموم الحديث وأشرفيا وأ       أىل  وقيا وا 

الحفظ والخبرة والفيم الثاقب وليذا لم يتكمم فيو إال القميل ، كابن المديني ، وأحمد 
 والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة و الدارقطني.

من أوجو ليس لمجرح فييا مدخل، والحجة في  قال الحاكم: إنما يعل الحديث 
التعميل عندنا بالحفظ، والفيم، والمعرفة ال غير. لذلك كان البد من تحديد أىم 

كالم عن ىذه األسباب ، منظما مجتمعا لا األسباب التي تؤدي إلى حدوث العمة ، إذ
ب معمل، مع أن كتاب ابن رجب ىو كتاللم يقع في كتاب من الكتب التي تعرضت 

يفصل لم لو قواعده وأقسامو إال انو  اً عممبوصفو العمل الوحيد الذي تكمم عمى العمل 
نما عرض ليا في مواضع متفرقة ، لذلك ارتأيت  فيأسباب العمل  مبحث مستقل ، وا 

  ظ  ـانو لم يح اًل عنـفضة ـاب العمـمن أسب االختالط كونو سبباً دراسة 
 
 
 
 

 ية، كلية التربية للبنات، جاهعة الووصل.هدرس في قسن التربية اإلساله )*(
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ولعل دراستنا ىذه ىي بداية المحاولة في ىذا  ،بتصانيف كافية وىو جدير بيا
 .الترتيب النظري لعمم العمل 

أسال هللا تعالى أن يوفقنا وان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا انه سميع 
 مجيب الدعاء.

 
 
 

ABSTRACT 

It can be say that the science of the Al- Hadeeth defect is                                                      

the high protected and the noblest of the Al- Hadeeth science. 

So, its unable to the people of conservation and experience and 

understanding of thoughtful and therefore did not speak in 

which only a few , like ( Ebin Al Madini , Ahmed , Al-Bukhari, 

Jacob bin Abi Shibh, Abu Hatem, Abu Zaraa, and Al- 

DarKutnee) . 

The )Al-Hakem) said: but defect in talk of rather than cut 

in the entrance to the argument in the reasoning our 

conservation and understanding and knowledge. Therefore, it 

was necessary to identify the most important reasons that lead to 

the illness if talk of these reasons an organized society did not 

occur in a book that was exposed ills with a book that the (Ebin 

Regep) book is the only ills, who spoke on the ills as a 

discipline has its bases divisions. Therefore, I decided to 
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separates the reasons for the ills from independent but presented 

in separate places that I thought mixing as the beginning of a 

cause of the illness in addition to that he did not receive 

sufficient under and it deserves by study perhaps this is the 

beginning of the attempt in the arrangement for the information 

of theoretical ills as the beginning of this study. 

 Asking God Almighty to grant us success and that suit us 

what we learned and to teach us what that suit us, responsive to 

pray. 

 
 

 -ادلقذمة :

الحمد هلل الذي انزل عمى رسولو القرآن ىدى ونورا ، وجعل السنة تبيانًا لو  
 وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم .  وتفسيراً 

فالقرآن الكريم ىو الكتاب الوحيد الذي خاطب اإلنسانية عامة ، وألزميا  
، وقد جمع الدالئل القطعية العقمية  وبتوحيد اهلل تعالى وعبادتو والقيام بدينو وشريعت

والتشريعات والقواعد اإلصالحية ، وىذه التشريعات والقواعد العامة في التشريع 
اإلسالمي ىي دستور إجمالي لممنيج العممي لمدعوة اإلسالمية التي يتوقف عمييا 

( ىذا الدستور وفصل فروعو صالح الفرد واألسرة والمجتمع، وقد شرح الرسول )
 يان السنة تارة بالنص ، وتارة بالداللة ، وتارة باإليماء واإلشارة. بب
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ففيم الشريعة واإلحاطة بأحكاميا يحتاج لبحث وفحص خاص في السنة  
    ( كمو ثابتًا ال شك فيو . النبوية وذلك سيل ميسور لو كان ما جاء عن الرسول )
واه لغيره وتسمسمت الرواية أما وقد جاء بعده عميو السالم من تمقن الحديث عنو ور 

إلى عصر التدوين واختمف ثبوتيا باختالف الرواة وحفظيم وعنايتيم بالصحيح وغير 
 ذلك من األمور فأن األمر يحتاج إلى عناية أكثروأكبر .

لذلك اتجيت ىمتي لمدخول في قسم من أقسام عمم الحديث دراية وىو عمم 
ىمية القصوى حتى قال الحاكم   معرفة ن العمماء ركزوا عميو وأعطوه األالعمل ، أل

، وحقًا أن ىذا العمم (1)  الصحيح والسقيم والجرح والتعديل عمل الحديث ىو عمم 
رأس عموم الحديث وأوسعيا وأخفاىا وأدقيا وأىميا ولوالىا ألختمط الصحيح بالسقيم 

ن طريق ألن األصل في أحاديث الثقات االحتجاج بيا وااللتزام بقبوليا، وما يدخل ع
الثقات والحفاظ ال يدخل عن طريق الضعفاء والمجروحين ألنو كما يقول الحاكم أبو 

ن حديث المجروحين ساقط واِه ، وعمة الحديث تكثر في حديث الثقات اعبد اهلل :  ف
 . (2)فيخفى عمييم عممو فيصير الحديث معمواًل   ، عمة أن يحدثوا بحديث لو

العمل وىو االختالط وما يمتحق بِو من من أسباب  وتناولت دراسة سبباً 
في  اً األسباب العارضة ، فاالختالط فن عزيز ميم ،وىو آفة عقمية تورث فساد

خر عمره .فمنيم من خمط الختالطو وخرفو ، آتصيب اإلنسان في قد اإلدراك و 
ومنيم من الحق بالمختمطين . والحكم فييم انو يقبل الحديث من اخذ عنيم قبل 

 يقبل حديث من اخذ عنيم بعد االختالط أو أشكل أمره فمم يدر ىل اخذ االختالط وال
. وحاولت بيان أن القادح في صحة الحديث مثمما (3)عنيم قبل االختالط أو بعده 

فيو الخفي فيو الجمي كما في االختالط ما يمتحق بو من األسباب العارضة ، كحديث 
لعيد ، أخرجو أبو داود وابن ماجة عائشة ) رضي اهلل عنيا( في التكبير في صالة ا

عن ابن لييعة عن عقيل عن ابن شياب عن عروة عن عائشة )رضي اهلل عنيا ( 
( يكبر في الفطر واألضحى في األولى سبع تكبيرات وفي قالت :   كان النبي )
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، قال الترمذي في العمل   سألت محمدًا عن ىذا الحديث فضعفو  (4) الثانية خمساً 
. وأبن لييعة ضعيف عند عمماء الحديث .  (5)عمم رواه غير ابن لييعة   وقال : ال أ

. فيذا الحديث الذي (6)قال الحافظ   صدوق من السابعة خمط بعد احتراق كتبو   
مثمت بو ىنا ليس ضعفو لعمة خفية بل عمتو ظاىرة وىي ضعف الراوي . ثم قمت 

 ثال لكل منيا.ببيان األسباب العارضة الممحقة باالختالط مع ضرب م
وختامًا أقول حاصل األمر أن الناس ثالثة أقسام : حافظ متقن يحدث من 
حفظو فيذا ال كالم فيو، وحافظ نسي فمقن حتى ذكر أو تذكر حديثو من كتاب فرجع 
نما  إليو حفظو الذي كان نسيو ، وىذا أيضا حكمو حكم الحافظ ، ومن ال يحفظ وا 

 .(7) منع أحمد ويحيى ابن معين األخذعنو الذي يعتمد عمى مجرد التمقين فيذا
 -لذا اقتضت طبيعة البحث أن يقسم إلى ثالثة مباحث وكما يمي : 

 
 ادلبحث األَل : االخحالط َانكشف عىً ، َيىقسم إىل مطهبني 

 ادلطهب األَل : االخحالط يف انهغة .   
 ادلطهب انثاوي : انكشف عه االخحالط .   

 هم انعهم ، َيىقسم إىل مطهبنيادلبحث انثاوي : ميذان ع
 ادلطهب األَل : ميذان عهم انعهم َغايحً.   
  .ادلطهب انثاوي : ادلخحهطُن عىذ ابه رجب احلىبهي   

 ادلبحث انثانث : مه يهححق بادلخحهطني ، ممه أضر يف أخر عمري
 اخلامتة : َجضمىث أٌم االسحىحاجات انحي خرج بٍا انبحث .

 ادلصادر َادلراجع .َمه ثم قائمة اذلُامش َ
 ادلبحث األَل : االخحالط َانكشف عىً

 ادلطهب األَل :.االخحالط يف انهغة :   -
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تصيب اإلنسان في آخر عمره أو قد آفة عقمية تورث فسادا في اإلدراك ، و      
تعرض لو بسبب حادث ما، كفقد عزيز، أو ضياع مال ، ومن تصيبو ىذه اآلفة 

 (8)آخره.لكبر سنو يقال فيو : أختمط ب
أن كثيرًا من الناس يختمطون إال أن االختالط إذا أطمق من رغم عمى الو 

انصرف إلى فئة قميمة منيم، وىي فئة المحدثين ، وذلك لما في اختالط المحدث من 
 السيما انو الثقة العدل المحتج بِو.و ،  اثر عمى روايتو

 
 انكشف عه االخحالط :  انثاوي :ادلطهب   -

الختالط يمقي عمى الناقد رجل العمل ميمة عسيرة وشاقة إلى الكشف عن ا     
 رـزمن دون آخجانب أنيا دقيقة وخطيرة ، فيي ال تقتصر عمى متابعة المحدث في 

، أو مكان دون آخر ، أو عن شيخ دون سواه ، بل تمتد ميمة رجل العمل حتى وفاة 
وتحديد زمنو نستشيد الرجل موضع النقد والعمة . ولمعرفة طريقة النقاد في الكشف 

) قرة  :   قمت ألبي زرعة -بما ذكره البرذعي في مسائمو ألبي زرعة الرازي ، قال :
( تغير؟ فقال : نعم ، كنا أنكرناه بآخرة ، غير أنو كان ال يحدث إال من  بن حبيب

؟ قال : آتيتو ذات  كتابو ، وال يحدث حتى يحضر ابنو، ثم تبسم ، فقمت لم تبسمت
، فدنا من الباب ليفتح لنا فإذا  اتم ، فقرعنا عميو الباب ، واستأذنا عميويوم وأبو ح

، وال آمن أن يغمطوك  ابنتو قد لحقت ، وقالت : يا أبت إن ىؤالء أصحاب الحديث
وان يدخموا عميك ما ليس من حديثك فال تخرج إلييم حتى يجئ أخي ، تعني عمي 

إلييم فإني ال  فقالت: لست ادعك تخرج بن قرة، فقال ليا: أنا أحفظ فال أمكنيم ذلك،
آمنيم عميك، فما زال قرة يجتيد ويحتج عمييا في الخروج وىي تمنعو وتحتج 

.  عمى بن قرة ، حتى غمبت عميو ولم تدعوعميو في ترك الخروج إلى أن يجئ 
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: فجعمت  قال أبو زرعة . قال أبو زرعة : فانصرفنا وقعدنا حتى وافى ابنو عمي
 .(9)  .اـيا أباىـتيا وصيانتأعجب من صرام

 
ىذه القصة تسمط ضوءًا باىرًا عمى قضية االختالط، سواء من جانب النقاد  

الذين يكشفون عمى الرواة كما يكشف الطبيب عمى مرضاه، أو من جانب أىل 
المختمط وذويو الذين ال يذرون صاحبيم دونما رقابة ومتابعة ، و إنما ىم خير عون 

لزامو التحديث  لمناقد عمى ميمتو، إما بمنع المختمط من الرواية أو صيانة كتبو وا 
 منيا ، مع الرعاية واألشراف.

كان الناقد يدخل المختمط ويخضعو الختبار دقيق فيقمب عميو  وأحيانا 
األسانيد والمتون. ويمقنو ما ليس من روايتو ، فان لم ينتبو الشيخ لما يراد فإنو يتأكد 

ن الرواية عنو : روى أبو محمد الراميرمزي من طريق ر الناس مذاختالطو ويح
بيا من يطمب الحديث ،  بيا ابن عجالن و يحيى بن سعيد ، قال : قدمت الكوفة و

، ويوسف بن خالد التيمي،  إدريسع وحفص بن غياث ، وعبد اهلل بن يمميح بن وك
فجعموا ما كان مبوا قمنا : نأتي ابن عجالن نقمب عمى ىذا الشيخ ننظر فيمو. قال: فق  

تورع  إدريسلكن ابن  إليوعن سعيد ثم جئنا  أبيو، وما كان عن  أبيوعن سعيد عن 
وجمس بالباب ، وقال ال استحل وجمست معو ، ودخل حفص ويوسف بن خالد ومميح 

الكتاب انتبو الشيخ ، فقال أعد العرض  أخرعمييا فمما كان عند  (10)فمر فسألوه، 
عن  سألتمونيفقد حدثني بو سعيد، وما  أبيعن  مونيسألتفعرض عميو، فقال: ما 
 .(11)سعيد فقد حدثني بو أبي

 
 

بصيرة الناقد ويقظة المجتمع ليس ليما تمك القدرة ومن المالحظ أن 
االختالط حالة عقمية تبدأ خفية ثم  إذالتي تحدد ساعات بدء االختالط ، 
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تمط قد روى أحاديث يتعاظم أمرىا بالتدريج بين الخفاء والظيور ، يكون المخ
تناقميا الثقات عن الثقات وما دروا أنيم أخذوىا عن الثقة ولكن في اختالطو. 
وىكذا تدخل العمة من ىذا الطريق ، الذي ىو طريق االختالط ، ولكن رجال 
ىذا العمم بما لدييم من وسائل الدراية ، يقفون بالمرصاد لتمييز الصحيح من 

 السقيم.
 أبيديث عمتو اختالط راويو : قال عبد الرحمن بن وفيما يمي مثال عمى ح

زائدة وزىير ، فقال  أبيوأبا زرعة عن حديث رواه زكريا بن  أبيحاتم : )سألت 
( : انو عن عمرو بن ميمون عن عبد اهلل عن النبي ) إسحاق أبياحدىما : عن 

ن ، وسوء العمر ، وفتنة الصدر وعذاب بكان يتعوذ من خمس : من البخل والج
الثوري ، فقال : عن الحديث . روى ىذا ، فأييما أصح فقاال: ال ىذا وال ىذا  القبر
 –مرسل  – ......  يتعوذ  (النبي )قال : كان عن عمرو بن ميمون  إسحاقأبي 

. وقال أبي أبو إسحاق كبر ، وساء حفظو بآخره ، فسماع الثوري  أحفظيموالثوري 
 .(12) (اقـا من أبي إسحـزكري ع زىير وقال أبو زرعة : تأخر سماو  اً منو قديم

 
 
 
 
 
 

 ادلبحث انثاوي : ميذان عهم انعهم
 

 .ًادلطهب األَل : ميذان عهم انعهم َغايح 
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يعد االختالط سببا من أسباب العمل لذلك قبل الدخول في بيانو والكشف عنو ،    
شف ما نبين ميدان عمم العمل وغايتو : ميدان ىذا العمم حديث الثقات ، وغايتو ك

يعتري ىؤالء الثقات من الخطأ والوىم وىذا يعني انو يواكب الثقة في حمو و ترحالو 
وأحاديثو عن كل شيخ من شيوخو ومتى ضبط ومتى نسي وكيف تحمل وكيف أدى 

.  (13)لمديني يخرج عمل ابن عيينة في ثالثة عشر جزءًا اولذلك نجد عمي بن 
عني سالمة أحاديثو كميا فيو بشر يخطئ وسفيان بن عيينة ثقة ثبت ، ولكن ىذا ال ي

 ويصيب ، وان كان خطؤه نادرًا.
فيذا ىو اإلمام مسمم )رحمو اهلل( يقول :) فأن الناس متباينون في حفظيم 
لما يحفظون ، وفي نقميم لما ينقمون ، فمنيم الحافظ المتقن الحفظ المتوقي لما يمزم 

إلى غيره، ومنيم المتساىل المشيب توقيو فيو فيخمطو بحفظو ثم ال يميزه عن أدائو 
حفظو بتوىم يتوىمو أو تمقين يمقنو من غيره ، ومنيم من ىمو حفظ متون األحاديث 
دون أسانيدىا فيتياون في حفظ اآلثار يتخرصيا من بعد فيحيميا بالتوىم عمى الذين 

 .(14)أدى إليو عنيم 
كان من أحفظ  من ىذا وان اً اإلمام مسمم ال يبرئ احد أنمن ىذا يتضح لنا 

الناس وأشدىم توقيًا، فميس من ناقل خبر أو حامل أثر من السمف الماضي إلى 
إال والغمط  -زماننا وان كان من أحفظ الناس و أشدىم توقيًا واتقانًا لما يحفظ وينقل 

. فمجال ىذا النقد ىو أحاديث الثقات ، وىدفو (15)والسيو ممكن في حفظو ونقموِ 
األخطاء فمن ىنا يمكن أن نجمل بأن السبب العام الذي يقف تنقيتيا من األوىام و 

وراء الكثير من العمل ىو الضعف البشري الذي ال يسمم منو مخموق ، وال عصمة إال 
( وما وراء ذلك ناس يصيبون ويخطئون ، يتذكرون وينسون ، هلل ولكتابو ولرسولو )

 كثر ومقل .وينشطون ويغفمون ، عمى ما بينيم من تفاوت في ذلك بين م
ولكن قد يسأل سائل بأن الحديث الصحيح ىو ما اتصل سنده بنقل العدل 

. أي (16)الضابط أو الثقة عن مثمو من أول السند إلى منتياه من غير شذوذ وال عمة 
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انو يشترط فيو الضبط التام الكامل ، نقول بأن الضبط التام الكامل ىو ضبط نسبي 
نادر ، وىذا احتراز ينبغي أن يدخل صراحة في شرط يدخل فيو الوىم والخطأ القميل ال

رجال الصحيح ، وان كان قد تناولو تعريف الحديث الصحيح بصورة غير مباشرة ، 
الترمذي في عممو  أشارعند ذكرىم سالمة الحديث من الشذوذ والعمة القادحة ، وقد 

الغمط في آخر الجامع إلى ىذا القسم من الرواة وىم الحفاظ الذين يندر أو يقل 
حديثيم ، وىؤالء ىم الطبقة العميا من الرواة ، فيو لم يصفيم بالضبط التام الكامل ، 

مع أنو لم يسمم والتثبت ثم السماع  اإلتقان بل قال : إنما تفاضل أىل العمم بالحفظ و
 .(17) مع حفظيم من األئمة من الخطأ والغمط كبير احدٌ 

 ىاميم :ومن أقوال العمماء في أخطاء الثقات وأو 
 .(18)قال أبن معين : من لم يخطئ في الحديث فيو كذاب  -

نما أعجب ممن يحدث فيص - يب ـوقال أيضًا: لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، وا 
(19). 

وقد وّىمت عائشة جماعة من . وقال ابن المبارك : ومن لم يسمم من الوىم  -
ذا السبب ، وأختتم ى (20)الصحابة في رواياتيم، وقد جمع بعضيم جزءًا في ذلك 

الذي ال يكاد يخرج من تأثيره احد من الحفاظ ، بما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل ، وىو نص يؤكد وقوع بعض األوىام في روايات الحفاظ ، ويكشف عن 
القدر من الخطأ الذي يبقى معو الحافظ ، الضابط اإلمام ، عمى رتبتو في اإلمامة 

 : والضبط
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يمان بن احمد الدمشقي ، قال : قمت لعبد الرحمن بن أنا أبي ، اخبرنا سم
قيل لو : يغمط في عشرين ، قال : ميدي اكتب عمن يغمط في عشرة ؟ قال : نعم ،

 . (21)قمت فخمسين ؟ قال نعم  نعم ، قمت فثالثين ؟ قال : نعم ،
وىكذا فأنو يمكننا أن نّرجع قسما ،ال بأس بو ، من عمل الحديث ألخطاء 

كشف ىذه العمل من أعمى مراتب ىذا العمم، وذلك  دجيابذة ، ويعمثل ىؤالء ال
 . لخفائيا واستتارىا بمنزلتيم في الحفظ والضبط

 
 . ادلطهب انثاوي : ادلخحهطُن عىذ ابه رجب احلىبهي 

ولم أجد أفضل من تكمم في عمم العمل من اإلمام ابن رجب الحنبمي إذ أنو 
 قسم عمم العمل إلى قسمين :

 : في معرفة مراتب الثقات ، قول من يقدم منيم عند االختالف . القسم األول
 –القسم الثاني : ذكر قوم ثقات ال يذكر أكثرىم في كتب الجرح وقد ضعف حديثيم 

ي بعض األماكن أو عن بعض فأو  ، إما في بعض األوقات ) وىم المختمطون (
 الشيوخ.

 من ىذا العمم .وعمى ىذا األساس سوف تكون دراستنا ىي القسم الثاني 
بين الكتب التي تعرضت ليم، ففصل  اً فريد لمختمطين تناوالً اتناول  ابن رجب 

 -أحواليم وما يتعمق باختالطيم ، وقد حرص ابن رجب عمى ما يمي :
 ذكر اسم المختمط ونسبو وكنيتو وموطنو.-1

 -بيان أقسام الرواة عنو ، وجعميم عمى ما يمي :-2

 الذين رووا عنو قبل اختالطو، - أ

 الذين رووا عنو بعد اختالطو، - ب

 الذين رووا عنو قبل اختالطو وبعد ولم يميزوا ىذا من ىذا، - ت

 الذين رووا عنو قبل اختالطو وبعد و ميزوا ىذا من ىذا، - ث
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 ذكر ضابط التمييز بين السماع قبل االختالط وبعدُه.-3
 وقد فصل ابن رجب في ىذا األمر الثالث ، وجمع أقوال العمماء التي تصمح ضابطا
لمتمييز بين الرواية عنو قبل االختالط وبعده . ونسوق أمثمة لبيان ىذا الضابط وكما 

 -يمي :
: ذكر الترمذي  (22)يكنى ابا زيد  - عطاء بن السائب الثقفي الكوفي  -1

:  في باب كراىية التزعفر والحموق لمرجال من كتاب األدب من جامعو قال : يقال
وذكر عن عمي بن ( 23)قد ساء حفظو  عمره آخرعطاء بن السائب كان في  أن

المديني عن يحيى بن سعيد ، قال : من سمع من عطاء بن السائب قديمًا فسماعو 
صحيح ، وسماع شعبة وسفيان من عطاء بن السائب صحيح ، إال حديثين عن 

، ومن طريق (24). قال شعبة : سمعتيما منو بآخره  عطاء بن السائب عن زاذان 
ى بن سعيد ال يروي من حديث عطاء بن السائب إال عن عمي ، قال : كان يحي

 . (25)شعبة وسفيان 
 . ذكر من سمع منو قبل أن يتغير: سفيان وشعبة 

وقد تقدم أن يحيى بن سعيد نقل عن شعبة انو سمع منو حديثين بعد ان 
 تغيير.

 ومنيم حماد بن زيد عن يحيى حكاه البخاري عن عمي . 
ابن أبي خيثمة  لونق. (26)جنيد عن ابن معين و حماد بن سممة ، نقمو ابن ال

،سمعت يحيى يقول : شعبة وسفيان وحماد بن سممة في عطاء خير من ىؤالء الذين 
 بعدىم.
  قالو احمد ويحيى . (27)بعد اضطرابو : جرير  بآخرهوممن سمع منو . 

 ، وابن عمية ، قالو احمد ويحيى.( 28)خالد بن عبداهلل  و
 الو أحمد .، ق (29)عمي ابن عاصم  و
 . قالو يحيى  (30)محمد بن فضيل  و



 

 دراسة االختالط عند الوحدثين

 د. زينب حكوث عبد الرزاق 

 

 436 

 ، ذكره أبو داود وغيره . (32)وعبد الوارث   (31)وىيب  و
 . ذكره العجمي وغيره .   (33)ىشيم  و

فمنيم من  : وقد اختمفوا في ضابط من سمع منو قديمًا ، ومن سمع منو بآخره. فقال
بالبصرة فسماعو : من سمع منو بالكوفة فسماعو صحيح ، ومن سمع منو  قال

 ضعيف .

ومنيم من قال : دخل عطاء البصرة مرتين ، فمن سمع منو في المرة األولى  -
ومنيم الحمادان والدستوائي، ومن سمع منو في المقدمة الثانية  ،فسماعو صحيح  

سماعيل بن عمية  .وعبد الوارث  فسماعو ضعيف منيم وىيب وا 

ديثو جيد ، وأن حدث عن ومنيم من قال : إن حدث عطاء عن رجل واحد فح -
 جماعة فحديثو ضعيف ، وىو ضابط التمييز عند شعبة بالنسبة لروايات عطاء .

 حديث شعبة وسفيان عنو صحيح ألنو قبل االختالط.:  ومنيم من قال -

ذا حدث  عن الشيوخ مثل  - ومنيم من قال : إذا حدث عن أبيو فيو صحيح ، وا 
 رب.بعد التغيير فيو مضط (35)وزاذان  (34)ميسرة

 

. يكنى أبا اليذيل أحد الثقات  (36) حصين بن عبد الرحمن السممي الكوفي  -2
 األعيان المحتج بيم في الصحيحين ، قال ابن معين:اختمط بآخره .

، قال يزيد بن الييثم  (37)قال أبو حاتم الرازي : في آخر عمره ساء حفظو 
 .(38)اختمط  عن يحيى بن معين : ما روى ىشيم وسفيان عن حصين صحيح ثم انو

وقال أيضا يزيد : قمت ليحيى بن معين : عطاء ابن السائب وحصين  
اختمطا ؟ قال : نعم قمت : من أصحيم سماعًا ؟ قال سفيان أصحيم يعني الثوري 

 . (39)وىشيم في حصين . قمت : فجرير ؟ فكأنو لم يمتفت إليو 
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جماعة وقد خرجا في الصحيحين حديث حصين بن عبد الرحمن من رواية  
وىشيم وأبو   (40)من أصحابو منيم : شعبة وسفيان وخالد الواسطي وعبثر بن القاسم 

 ومحمد بن فضيل.  (41)عوانة 
وقد أنكر ابن المديني وغيره ان يكون حصين اختمط . وقالوا : لكن ساء  

 . (42)حفظو كما قال أبو حاتم 
ديثو واحد وقال الحسن : قمت لعمي بن المديني : حصين ؟ قال حصين ح 

 وىو صحيح. قمت : فأختمط ؟ قال ال ، ساء حفظو ، وىو عمى ذلك ثقة.
يكنى أبا مسعود ، واحد الثقات . (43) سعيد بن إياس الجريري البصري  -3

األعيان ، اختمط بآخره فكان يمقن فيتمقن . وقد حدث عن األئمة بالكثير قبل 
 نو.االختالط. وحديثو مخرج في الصحيحين من رواية جماعة ع

وكان يقول : ال أكذب اهلل  (44)وممن سمع منو بعد االختالط : محمد بن أبي عدي 
 ما سمعت من الجريري إال بعد ما اختمط.

 وممن سمع منو قبل أن يختمط : الثوري وابن عمية وبشر بن المفضل .
. واسمو ميران البصري ، يكنى أبا النضر ، أحد  (45) سعيد بن أبي عروبة  -4

 م ، اختمط في أخر عمره .الحفاظ األعال
. قالو  (46)وقد أكثر األئمة السماع منو قبل االختالط منيم يزيد بن زريع  

 اإلمام أحمد.
وقال ابن معين : يزيد بن ىارون صحيح السماع منو . قال : وأثبت الناس سماعا 

 . (47)منو عبدة بن أبي سميمان 
ويحيى بن  (48)لد بن الحارث وقال ابن عدي : اثبت الناس عنو يزيد بن زريع وخا

 . (49)سعيد 
 -أما من سمع منو بعد االختالط فجماعة منيم : محمد بن جعفر غندر  

ونيى عبد الرحمن بن ميدي أن يكتب حديثو عن سعيد ابن أبي عروبة وقال : أنو 
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سمع منو بعد االختالط، وأنكر ذلك عمرو الفالس وقال : سمعت غندرًا يقول : ما 
 .-تى فرغت من سعيد ، يعني انو سمع منو قديما أتيت شعبة ح

. قال : كتبت عن سعيد أبن أبي  (50)ومنيم : أبو نعيم الفضل بن دكين  
 عروبة حديثين ثم اختمط فقمت وتركتو.

وقال العجمي : روى عن أبن أبي عروبة في االختالط يزيد بن ىارون وابن  
المبارك وابن أبي عدي ، كمما روى عنو مثل ىؤالء الصغار فيو مختمط ، إنما 
 الصحيح حديث حماد بن سممو وابن عميو وعبد األعمى عنو والثوري وشعبة صحيح.

ابن حبان البستي وممن درس االختالط ووضع لو قاعدة منفصمة ىو اإلمام 
 أنواع)رحمو اهلل( في كتابو معرفة المجروحين حيث عد االختالط النوع السادس من 

الجرح في الضعفاء ، وقال : ومنيم جماعات ثقات اختمطوا في أواخر أعمارىم حتى 
فيما سئموا ، وحدثوا كيف شاءوا فاختمط حديثيم  فأجابوالم يكونوا يعقمون ما يحدثون 

 . وساق أمثمة عمى ذلك فقال :(51)م السقيم فمم يتميز فاستحق الترك الصحيح بحديثي
قال أبو حاتم بن حبان أخبرنا مكحول ببيروت ، حدثنا أبو الحسين الرىاوي حدثنا 
مؤمل بن الفضل قال: سألت عيسى بن يونس عن ليث بن أبي سميم فقال : قد رأيتو 

 .(52)عمى المنارة يؤذن وكان قد اختمط ، وكنت مررت بو ارتفاع النيار وىو 
فكان منيجو في  ( مختمطاً 30وبمغ عدد المختمطين في كتابو المجروحين ) 

كتابو انو يذكر اسم الراوي وكنيتو ونسبو وبمده ، والحكم عميو واألسباب التي استند 
بعد ذلك يقوم بنقل أقوال األئمة في الرجل ثم ينيي  إلييا في تكوين ىذا الحكم.

 .األحاديث التي أنكرىا المحدثون عميو  الترجمة برواية
 
 

 خر عمريآيهححق بادلخحهطني ، ممه أضر يف  ادلبحث انثانث : مه
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ة ـالرواي في وـكتاب عمىدث الذي يعتمد ـحق باالختالط عوارض تعتري المحتيم       
، فإذا ضاع الكتاب أو احترق ، أو أضر الراوي ، أو لم يصطحب كتابو معو إذا 

ل ىذه الحاالت يختل ضبط الراوي ، ويكون سبب خفة الضبط ىذا رحل ، في ك
 العارض الذي اعترض المحدث.

 دون أن ممحدث ، تؤثر في ضبطولعرض ونقصد باألسباب العارضة أمورا تُ 
تؤثر في إدراكو ، وبيذا نميز ىذه األمور العارضة عن االختالط ، وال أرى ضميا 

كتابو )فتح المغيث(. بل األحوط إلحاقيا في  (53)إلى االختالط كما فعل السخاوي 
ن فقال :) من ـو عن المختمطيـباالختالط ، كما فعل اإلمام أبن رجب في آخر كالم

 (54)يمتحق بالمختمطين ممن اضر في أخر عمره(.
 -أقسام :خمسة وعمى ىذا األساس يمكن تقسيم ىذه العوارض إلى 

(. وىذا الرجل عده عمي من خف ضبطو لبعده عن كتبو ) كمثل معمر بن راشد -1
، وثناء العمماء عميو عظيم ، ولكن ذلك لم  (55)بن المديني ممن دار اإلسناد عمييم 

يمنع من أن يقال : إذا حدثك معمر عن العراقيين فخفو، إال عن الزىري وابن 
، ونقل ابن  (56)س فإن حديثو عنيما مستقيم، فأما أىل الكوفة وأىل البصرة فال ؤ طاو 

معمر أحب إلي من حديث  نمام أحمد قولو : حديث عبد الرزاق عرجب عن اإل
ىؤالء البصريين ، كان يتعاىد كتبو وينظر فييا، يعني في اليمن، وكان يحدثيم 

،كما ذكر ابن رجب مثااًل من األحاديث المعمولة التي تكشف عن  (57)بخطأ بالبصرة 
( كوى أسعد أن النبي )أمر معمر بالعراق ، وذلك أن معمرًا روى حديثًا وىو : ) 

، رواه باليمن عن الزىري ، عن أبي أمامو بن سيل  (58)بن زرارة من الشوكة ( 
 مرساًل ، ورواه بالبصرة عن الزىري عن انس والصواب المرسل.

من خف ضبطو الحتراق كتبو مثل عبد اهلل بن لييعة ، قاضي مصر ، فيو  -2
، واألكثر عمى أن ىذا راجع  ممن اجمع العمماء عمى خفة ضبطو قبل موتو بسنين

من طريق البخاري عن أبي بكير ، قال :  (59)إلى احتراق كتبو ، روى العقيمي 
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احترقت كتب ابن لييعة سنة سبعين ومائة، وقال ابن خراش كان يكتب حديثو ، 
احترقت كتبو ، فكان من جاء بشيء قرأه عميو حتى لو وضع احد حديثًا وجاء بو 

ل الخطيب فمن ثم كثرت المناكير في روايتو لتساىمو ، وقال إليو قرأه عميو ، قا
يحيى بن حسان : رأيت مع قوم جزءًا سمعوه من ابن لييعة فنظرت فإذا ليس ىو من 
حديثو ، فجئت إليو ، فقال : ما أصنع ؟ يجيئون بكتاب فيقولون : ىذا من حديثك ، 

عنو بعد احتراق كتبو فييا . يقول اإلمام ابن حبان : رواية المتأخرين  (60)فأحدثيم 
ك أنو كان ال يبالي ما دفع إليو قراءة سواء كان ذلك من حديثو أو لمناكير كثيرة وذ

غير حديثو ، فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنو قبل احتراق كتبو لما فييا من 
األخبار المدلسة عن الضعفاء والمتروكين ووجب ترك االحتجاج برواية المتأخرين 

 .(61) عد احتراق كتبو لما فييا مما ليس من حديثوعنو ب

من خف ضبطو لضياع كتبو مثل عمي بن مسير القرشي الكوفي ) قاضي  -3
ىـ( وكان ثقة صالح الكتاب قبل ذىاب  166الموصل ( ولي قضاءىا لمميدي ) سنة 

كتبو . نقل ابن رجب عن اإلمام أحمد أنو أنكر حديثًا ، فقيل لو : رواه عمي بن 
روى  فقال : أن عمي بن مسير كانت كتبو قد ذىبت فكتب بعد ، فإن كان مسير ،

ال فميس بشيء يعتمد ىذا   . (62)غيره ، وا 

 
من خف ضبطو النشغالو عن العمم حفظًا وكتابة مثل شريك بن عبد اهلل  -4

بعد ما  -ىـ( ، وقال عنو العجمي :  155ي ، فقد ولي قضاء واسط ) سنة ـالنخع
صحيح القضاء ، ومن سمع منو قديمًا فحديثو صحيح ، ومن وكان  –ذكر انو ثقة 

سمع منو بعد ما ولي القضاء ففي سماعو بعض االختالط . وقال صالح جزرة : 
 –. ونقل ابن رجب قوال ألحمد  (63)صدوق ، لما ولي القضاء أضطرب حفظو ( 

جعل ذكر فيو سماع أبي نعيم من شريك ، فقال : سماع قديم ، و  –من رواية األثرم 
يصححو ، وقال أحمد في رواية ابنو عبد اهلل : قال لي حجاج بن محمد : كتب عن 
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شريك نحوا من خمسين حديثًا عن سالم قبل القضاء. وحديث شريك قبل القضاء 
الغالب عميو القبول، وأما بعد القضاء فالغالب عميو الرد ومن ذلك ما رواه ) ابن أبي 

عن حديث رواه شريك عن عاصم األحوال ، حاتم ( في عممو قال : ) سألت أبي 
( إحتجم وىو صائم محرم .  فقال : ىذا عن الشعبي عن ان عباس :   ان النبي )

خطأ أخطأ فيو شريك ، وروى جماعة ىذا الحديث ، ولم يذكروا صائما محرمًا ، إنما 
قالوا : إحتجم وأعطى الحجام أجره ، فحدث شريك ىذا الحديث من حفظو باخرة ، 

 .(64)ان قد ساء حفظو فغمط فيو وك

انو  ععبد الرزاق بن ىمام ، فيو م :من خف ضبطو من الثقات لفقد بصره  -5
ليو كانت الرحمة في زمانو في الحديث ، وبالرغم من كل  أحد األئمة المشيورين ، وا 
ىذا إال أن حديثو ضعيف بعد فقد بصره، وىذا ما قرره اإلمام أحمد بقولو : عبد 

، كان يمقن أحاديث باطمة  (65)أ بحديث من سمع منو وقد ذىب بصره الرزاق ال يعب
وقد حدث عن الزىري بأحاديث كتبناىا من أصل كتابو جاء بخالفيا . وعمى ىذا 

 .  مقنوُ وفق بمحدث واحد ثقة يُ فآفة عبد الرزاق أنو كان يتمقن ولم يُ 

 

يرجع  ضابطًا لرواية الضرير واألمي فقال : وىذا (66)وقد ذكر ابن رجب 
ا ـإلى أصل وىو أن الضرير واألمي إذا لم يحفظا الحديث فإنو ال تجوز الرواية عنيم

في رواية  –، وال تمقينيما ، وال القراءة عمييما من كتاب ، وقد نص عمى ذلك أحمد 
في الضرير واألمي ال يجوز أن يحدثا إال بما حفظا ، وقال : كان أبو  –عبد اهلل 

و ، يقول : في كتأبي كذا ـنا بالشيء الذي نرى أنو ال يحفظمعاوية الضرير إذا حدث
 وكذا.

كل ىذا يدلنا عمى الجيد الذي بذلو عمماؤنا في تتبع ىذا السبب ، وفيو درس 
( ين فييا ليعمموا أية حراسة حرس اهلل بيا سنة نبيو )عنبالغ ألعداء السنة والطا

ن تتبع رواياتيم ونقدىا وتمحيصيا وليدركوا انو ما دامت منزلة كبار األئمة لم تمنع م
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وبيان الخطأ فييا ، فمن باب أولى أن يكشف وىم غيرىم وعبث العابثين ، ميما 
 كانت غايتيم ، وميما استخدموا من أساليب التزوير والكذب. 

 

 ة:ــمــاجـخــان

( خاتم والحمد هلل رب العممين والصالة والسالم عمى سيد المرسمين محمد )      
 يين والمبعوث رحمة لمعالمين .النب

ل وىي كما يمي ـىذا العم إتمامبعد  أليياالتي توصمت االستنتاجات أما بعد فيذه أىم 
:- 
 خر عمرهآفي  اإلنسانتصيب قد و  اإلدراكفي  اً عقمية تورث فساد آفة االختالط -1

 .أو لحادث جمل يفقده ذاكرتو

فئة  إلىأذا أطمق انصرف  من الناس يختمطون إال أن االختالط اً رغم أن كثير ب -2
المحدث من أثر عمى  اختالطقمية منيم ) وىي فئة المحدثين ( ، وذلك لما في 

 روايتو.

الترمذي )رحمو اهلل( من  اإلمامالعمل إذ أعده  أسبابيعد االختالط سببا من  -3
 القوادح التي تقدح في صحة الحديث مما ليس خفيًا بل ظاىرًا.

لخفي ومنو الجمي ومنو ما كان في حديث الثقات القادح في صحة الحديث منو ا -4
 ، ومنو ما كان في حديث المجروحين والضعفاء.

من العوارض التي تمتحق  دممحدث تعلعرض األسباب العارضة التي تُ  -5
 .إدراكوفي ضبطو دون أن تؤثر في  تؤثر ألنياباالختالط 



 

 هجلة كلية العلوم اإلسالهية

 م2132 -هـ 3311دي عشر    الوجلد السادس      العدد الحا     

 

 443 

ال يقبل الحكم عمى المختمطين أنو يقبل حديث من أخذ عنو قبل االختالط و  -6
ىل اخذ عنو قبل  حديث من أخذ عنيم بعد االختالط ، أو أشكل أمره فمم يدرِ 

 بعده. أم االختالط

 
 
 
 

 اذلُامش َادلصادر َادلراجع
                                                           

بوري ، دار امعرفة عموم الحديث، أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم النيس (1(
م ، الطبعة الثانية ، تحقيق السيد 1977-ىـ1379الكتب العممية ، بيروت ، 

 .112معظم حسين  :  
 .113- 112معرفة عموم الحديث لمحاكم :   (2)
 1392انظر مقدمة ابن الصالح في عموم الحديث ، دار الحكمة ، دمشق ،  (3) 

 .352م: 1972 -ىـ 
ىـ( ، دار الفكر ، 275أبو داود ، األمام أبو داود السجستاني ، )ت سنن ( 4) 

والمفظ لو ) باب التكبير في العيدين( ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد : 
ىـ( 273ة )ت ـــن ماجـد ابـن يزيـماجة ، لألمام عبد اهلل اب، وسنن أبن  1/299

م ، تحقيق محمد فؤاد عبد 1975 -ىـ1395، دار أحياء التراث العربي ، 
 .1/387الباقي: 

نصب الراية ألحاديث اليداية ، عبد اهلل بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيمعي  (5) 
ق محمد يوسف البندري ىـ ، تحقي 1317ىـ( ، دار الحديث، مصر ،  762)ت 
 :2/216. 
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ىـ( ، دار المعرفة 852تقريب التيذيب، لإلمام احمد ابن حجر العسقالني )ت  (6) 
م ، تحقيق عبد الوىاب 1975-ىـ1395لبنان ، الطبعة الثانية ،  –، بيروت 

 .444/ 1عبد المطيف : 
رجب انظر شرح عمل الترمذي لمحافظ زين الدين عبد الرحمن بن احمد بن ( 7) 

ىـ( ، حققو وعمق عميو صبحي السامرائي، عالم الكتب ، 795الحنبمي ، )ت 
 .403م: صفحة 1985ىـ ،  1405الطبعة الثانية ، 

ىـ( ، الطبعة األولى، 711انظر لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور ، )ت (8) 
، أختمط فالن ، فقد عقمو واختمط بآخره  5/71،  165دار صادر ، بيروت : /

 تح اليمزة والخاء والراء ، إي فسد عقمو في آخر عمره.بف
أجوبة أبي زرعة الرازي عمى أسئمة البرذعي ، المطبوع مع كتاب أبي زرعة  (9) 

الرازي وجيوده في السنة النبوية ، دراسة وتحقيق الدكتور سعدي الياشمي ، 
 . 54م :  1982 -ىـ  1402الطبعة األولى ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، 

 ، وىو محمد بن عجالن .أي اجاز العرض مع ما فيو من قمب اإلسناد (10)
المحدث الفاصل بين الراوي والسامع لمقاضي حسن بن عبد الرحمن  (11(

ىـ( ، تحقيق د. محمد عجاج الخطيب ، دار الفكر  360لمراميرمزي )ت 
 . 399-398م :  1971ىـ 1391لمطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

 . 1990، رقم 2/166ل الحديث ألبن أبي حاتم عم (12)
 .71أنظر معرفة عموم الحديث لمحاكم ، المطبعة السمفية ، القاىرة : ص  (13)
ىـ( ، مكتبة 261التمييز لإلمام مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري ) ت  (14)

ىـ ، تحقيق د. محمد  1410الكوثر ، المربع، السعودية ، الطبعة الثالثة ، 
 .10/170طفى األعظمي : مص

 .1/170التمييز لإلمام مسمم بن الحجاج   (15)
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ىـ( ، تحقيق  911تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لإلمام السيوطي )ت  (16)
 -ىـ  1409وتعميق د. أحمد عمر ىاشم ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 

تور محمد عمومو ومصطمحو ، لمدك -، وأنظر أصول الحديث 1/63م : 1989
 .304م :  1967 -ىـ  1386عجاج الخطيب ، مطبعة دار الفكر ، بيروت ، 

ذي ) ت ـد بن عيسى الترمـذي ، لمحمـعمل الترمذي الصغير أخر جامع الترم)17(
ىـ( ، دار أحياء التراث العربي ، بيروت ، تحقيق أحمد محمد شاكر و  279

 . 431، وشرح عمل الترمذي : ص  5/48آخرون : 

 ىـ( برواية الدوري ، الطبعة األولى،233التاريخ لإلمام يحيى بن معين ) ت (18)
م ، جمع وتحقيق 1979-ىـ1399مركز البحث العممي ، مكة المكرمة ، 

 .3/13الدكتور احمد نور سيف: 

 المصدر نفسو والجزء والصفحة.( 19)

لدين الزركشي اإلجابة إليراد ما استدركتو عائشة عمى الصحابة ، لإلمام بدر ا (20)
م ، الطبعة الثانية ، تحقيق  1970-ىـ  1390، المكتب اإلسالمي ، بيروت ، 

 .1/1سعيد األفغاني : 
الجرح والتعديل ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي (21)

ىـ( الطبعة األولى، دار الكتب العممية ، بيروت ، دائرة المعارف 327)ت
، والكفاية في عمم الرواية  28/ 1م : 1953ر آباد الدكن ، اليند العثمانية بحيد

-ىـ1409لبنان، -ىـ(، دار الكتب العممية ، بيروت463لمخطيب البغدادي ،)ت
 .28م :1988

عطاء ابن زيد الثقفي أبو زيد الكوفي. احد عمماء التابعين . ثقة مات سنة  (22)
ميزان االعتدال في نقد  ، 3/232ىـ( لو ترجمة : الجرح والتعديل : 136)

ذيب الكمال ، تي 3/70الرجال لمذىبي ، دار إحياء الكتب العربية ، القاىرة  : 
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في أسماء الرجال لمحافظ جمال الدين المزي ، مؤسسة الرسالة لمطباعة ، 
م ، تحقيق الدكتور بشار عواد  1998 -ىـ  1418،  1بيروت لبنان ، ط
 . 468معروف : ورقة 

 .  5/122رمذي : سنن الت (23) 
 المصدر نفسو والجزء والصفحة. (24) 
الضعفاء الكبير ألبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيمي المكي ، حققو ( 25)

لبنان ،  –بيروت  –ووثقو د. عبد المعطي أمين القمعجي ، دار الكتب العممية 
 .  169م.:   1984 -ىـ  1404-الطبعة األولى 

الجنيد ألبن معين، مخطوط مصور عن نسخة مكتبة أحمد سؤالت إبراىيم بن  (26(
 .1الثالث: ورقة 

جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري. ثقة مات سنة  (27)
ىـ :  1349ىـ. لو ترجمة في تاريخ بغداد ، مطبعة السعادة بمصر ، 188

ة ـارف العثمانيـلمعة الثالثة ، دار اـي، الطبعـاظ لألمام الذىبـرة الحفـ، تذك7/253
ىـ( ، حيدر آباد  852ي )تـر العسقالنـب ألبن حجـ، تيذيب التيذي271/ 1،: 

 .2/75ىـ :  1325الدكن ، 
ىـ. لو ترجمة 182خالد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن الواسطي ، ثقة ثبت مات  (28)

، تيذيب التيذيب :  1/259، تذكرة الحفاظ : 8/294في : تاريخ بغداد : 
3/100 . 

ب : ـىـ . تقريب التيذي 201عمي بن عاصم بن صييب الواسطي ، مات سنة  (29)
2/39 . 
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ة ، ـمحمد بن فضيل بن غزوان أبو عبد الرحمن الكوفي ، ثقة أخر حديثو الست (30(
، تيذيب التيذيب  1/215ىـ ، لو ترجمة في تذكرة الحفاظ :  194مات سنة 

:9/405. 
و بكر البصري . حافظ ثقة عالم بالرجال وىيب بن خالد بن عجالن أب (31)

، تقريب التيذيب  169/ 11ىـ ، تيذيب التيذيب : 165والحديث . مات سنة 
 :2 /339 . 

ىـ ،  179ة ـعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان أبو عبيد البصري ، ثقة مات سن (32)
 . 6/441تيذيب التيذيب : 

زيل بغداد ، ثقة كثير الحديث ، ( ىشيم بن بشير أبو معاوية الواسطي الحافظ ن33(
ىـ ، لو كتاب السنن في الفقو ذكره ابن النديم ، لو ترجمة التاريخ 183مات سنة 

 . ىـ 1361الكبير لمبخاري ، دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد الدكن ، 
ميسرة أبو صالح الكندي الكوفي. أخرج لو أبو داود والنسائي. تيذيب التيذيب  (34(

 :10/3872. 
ىـ ، لو ترجمة  82ذان أبو عبد اهلل الكندي الكوفي الضرير. ثقة ،مات سنة زا (35)

( 3ج – 1ىـ ) ج 1388ن ، ـدر آباد الدكـة حيـفي : الثقات ألبن حبان ، مطبع
، تيذيب التيذيب  2/63، ميزان االعتدال :  8/487، تاريخ بغداد :  3/77:
 :3/302. 

 136ممي أبو اليذيل الكوفي،ثقة مأمون مات سنة حصين بن عبد الرحمن الس (36)
ىـ:  1387اني بغداد، ـىـ. لو ترجمة في طبقات خميفة بن خياط ،مطبعة الع

، تذكرة  6/236ىـ  : 1380روت،ـادر ،بيـ، طبقات ابن سعد، دار ص 164
 .2/381، تيذيب التيذيب: 1/143الحفاظ : 

 .  2/193/قسم  1الجرح والتعديل : ( 37)
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ؤاالت يزيد بن الييثم ، مخطوط مصور عن نسخة مكتبة أحمد الثالث : س( 38)
 .  1ورقة

 .  ب1سؤاالت يزيد بن الييثم : ورقة( 39)
ىـ ، تذكرة  178عبثر بن القاسم الكوفي أبو يزيد الزبيدي ، ثقة مات سنة ( 40)

 .1/259الحفاظ لمذىبي ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف العثمانية : 
عوانة الوضاح بن عبد اهلل اليشكري الواسطي البزار الحافظ ، مات أبو ( 41)

، تذكرة  13/460ىـ، لو ترجمة في تاريخ بغداد: 176بالبصرة سنة 
 .11/116، تيذيب التيذيب: 1/36الحفاظ:

 .  2/193قسم  1الجرح والتعديل : ( 42)
قبل موتو سعيد بن إياس الجريري الحافظ الثقة محدث أىل البصرة . اختمط ( 43)

،  ميزان 1/155ىـ، لو ترجمة في تذكرة الحفاظ :144بثالث سنيين. توفي سنة 
 . 1/291، تقريب التيذيب :  2/127االعتدال : 

محمد بن إبراىيم بن أبي عدي أبو عمرو البصري ، ثقة ، أخرج حديثو الستة ( 44)
تيذيب ،  2/186قسم  3ىـ ، لو ترجمة في الجرح والتعديل :  194، مات سنة 
 . 9/12التيذيب : 

اإلمام الحافظ سعيد بن أبي عروبة احد العمماء اإلعالم أول من صنف عمى ( 45    (
ىـ  ،  لو ترجمة في الفيرست 156األبواب في البصرة لو كتاب السنن ، مات سنة 

 . 1/177،تذكرة الحفاظ:231ألبن النديم،مطبعة االستقامة القاىرة :
ي أبو معاوية ، حافظ ثقة ، اخرج لو الستة ، مات سنة يزيد بن زريع البصر ( 46)

، تيذيب التيذيب  2/263قسم  4ىـ ، لو ترجمة في : الجرح والتعديل :  182
 :11/325  . 
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 187ة ـد الكوفي ، ثقة ثبت ، مات سنـعبدة بن ابي سميمان الكالبي أبو محم( 47)
 .  1/312ىـ . تذكرة الحفاظ : 

عبيد بن سميم اليجيمي أبو عثمان البصري. ثقة ثبت بن  خالد بن الحارث( 48)
ب التيذيب ـ، تيذي 1/309ىـ . لو ترجمة في تذكرة الحفاظ : 186مات سنة 

 .1/212، تقريب التيذيب :  3/82:
د الثاني ـالكامل ألبن عدي ، مخطوط مصور عن نسخة أحمد الثالث : المجم( 49)

 .  48: ورقة 
وىو لقب واسمو عمرو بن حماد المالئي الكوفي ، أبو نعيم الفضل بن دكين ( 50)

ىـ .لو ترجمة في : تاريخ بغداد :  218ثقة حافظ متقن أحد اإلعالم .مات سنة 
 . 1/372، تذكرة الحفاظ: 2/346

معرفة المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ، لمحافظ محمد بن ( 51)
 -ي ، حمب ، الطبعة األولىىـ( ، دار الوع354حبان بن احمد البستي ، )ت 

 .1/68 م ، تحقيق محمود إبراىيم زايد:1976 -ىـ 1396

 .1/68المجروحين البن حبان البستي : ( 52)

اوي ) ت ـد السخـن محمـشرح الفية الحديث لالمام شمس الدين ابفتح المغيث ل( 53)
ىـ( ، شرح الفاظو وخرج احاديثو وعمق عميو الشيخ صالح بن محمد  902
 1993 -ىـ  1414ة ، الطبعة األولى ، دار الكتب العممية ، بيروت ، عويظ
 .313/ 3م : 

 . 320شرح عمل الترمذي : ص ( 54)

ىـ( ، المكتب  234العمل لعمي بن عبد اهلل بن جعفر السعدي المديني ) ت ( 55)
م ، الطبعة الثانية ، تحقيق محمد مصطفى  1980اإلسالمي، بيروت، 

 .40أألعظمي : ص 
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 .10/243أنظر: تيذيب التيذيب ( 56)

معمر بن راشد بن عمرو األزدي البصر ي ، أحد اإلعالم وحفاظ الحديث ولد ( 57)
في البصرة وانتقل إلى اليمن وأستقر بيا لو كتاب الجامع ، مخطوط نسخة منو 
ناقصة في مكتبة فيض اهلل ، أخرى أنقرة مكتبة صائب ، حققو األستاذ فؤاد 

، تذكرة  5/397لالن . لو ترجمة في طبقات ابن سعد : سزكين ولم يطبع 
 .330، أنظر شرح عمل الترمذي : ص 190/ 1الحفاظ : 

ما جاء في الرخصة في  –( سنن الترمذي : كتاب الطب عن رسول اهلل )( 58)
، وقال أبو عيسى : ىذا حديث حسن غريب . تفرد بو الترمذي  5/768ذلك : 

. 
 218ة ـة لوحـخطوط مصور عن نسخة المكتبة الظاىريالضعفاء لمعقيمي : م( 59)

– 220. 

 .379- 373/ 5تيذيب التيذيب : ( 60)

 .11/ 2معرفة المجروحين : ( 61)

/ 7، وانظر : تيذيب التيذيب :  322شرح عمل الترمذي ألبن رجب : صفحة ( 62)
383. 

 .4/366تيذيب التيذيب ألبن حجر : ( 63)

، وأنظر : شرح عمل  668، رقم  23/ 1تم : عمل الحديث ألبن أبي حا( 64)
 .325الترمذي : ص 

، وعبد الرزاق بن ىمام بن نافع أبو بكر 320شرح عمل الترمذي :ص ( 65)
الصنعاعي، ثقة حافظ، لو كتاب لمصنف طبع في بيروت، تحقيق الشيخ حبيب 
الرحمن األعظمي، ولو المعجم مخطوط منو في المكتبة الظاىرية. لو ترجمة 

 .1/310، تيذيب التيذيب :  1/364تذكرة الحفاظ : في 
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 .510شرح عمل الترمذي  : ص  (66)


