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تعقبات اإلمام الذهبي على األئمة الذين أبهمهم في تعقبه في كتابه امليزان بقوله بال مستند، وبال حجة، وبغير حجة 
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ملخص: 
تناولت هذه الدرا�سة الرواة الذين تعقبهم الإمام الذهبي على 
الأئمة بقوله بال حجة، وغري حجة، وبال م�ستند ، واأبهم من تعقبهم 
بالإمام  خمت�رٍص  لتعريٍف  فيه  وتعر�ست  امليزان،  كتابه  خالل  من 
الذهبي، وبالتعقب لغًة وا�سطالًحا، واجتهدت يف معرفة الراجح من 
املرجوح من قول الإمام الذهبي مع من تعقبه من الأئمة يف كل راٍو 
من هوؤلء الرواة، من خالل درا�سة نقدية مقارنة بني قوله، واأقوال 
تبني  الرواة  من  راٍو  لكل  خال�سًة  و�سعت  ثم  ومن  الآخرين،  النقاد 
حكم الراوي على ما اأراه راجًحا، �سواء كان الراجح من اأحد قوليهما، 
اأو قول غريهما من النقاد، بعبارة خمت�رصة وا�سحة، وكان ذلك كله 
من بعد درا�سة نقدية مقارنة لكل ما ُذكر يف كل راٍو من هوؤلء الرواة، 
والذين بلغ عددهم �سبعة رواة، ومعرفة الأئمة الذين اأبهمهم الإمام 
النتائج  اأهم  على  ا�ستملت  بخامتة  البحث  وختمت  بتعقبه،  الذهبي 

والتو�سيات.
امليزان،  كتاب  الذهبي،  الإمام  تعقبات،  املفتاحية:  الكلمات 

م�ستند، حجة، درا�سة نقدية مقارنة.

The Issue of the Narrators who Conveyed the Say-
ings of Imams and are being criticized by Alimam 
Althahabi in his book Almizn : without Mustanad 

(evidence)and without Hujja (argument)

(A critical comparative Study)

 Abstract 

This study addresses the issue of the narrators 
who conveyed the sayings of religious men (Imams) 
and are being criticized by Alimam Althahabi in his 
book Almizn : without Mustanad (evidence)and without 
Hujja( argument) as he showed that their argument 
and evidence Is not authentic and clear. In this study 
I gave a brief introduction about ALimam ALthahabi. 
In addition to that I improvised in proving the wrong 
opinions from the true ones where I used the critical 
comparative study thus illustrating the evidence and 
argument of the narrator (seven narrators). 

I have concluded this research by including the 
most important findings and recommendations.

Key words: criticized, Iman Al Thahabi, the book 
Al Mizan, (Mustanad) evidence, (Hujja) argument, 
critical comparative study

مقدمة

من  باهلل  ونعوُذ  ون�ستغفره،  ون�ستعيُنه  نحمُده  هلل  احلمد  اإن 
�رصور اأنف�سنا، ومن �سيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�سل له، ومن 
ي�سلل فال هادي له، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �رصيك له، واأ�سهد 

اأنَّ حممداً عبُده ور�سوُله �سلى اهلل عليه و�سلم، اأما بعد:
اأو  تذيياًل  اإما  �سبقهم،  َتْكِميل عمل من  العلماء على  َدَرج  فقد 
اأو  وهم  من  فيه  وقعوا  ما  اأو  فاتهم  ما  لبيان  ا�ستدراًكا؛  اأو  تعقيًبا 
نحوه، على اختالف مذاهبهم يف تدوين ذلك، اإمياًنا منهم باأنَّ العلم 
َرِحٌم بني اأهله، ويقيًنا منهم بخطاأ املقولة امل�سهورة: )مل يرتك الأول 
لالآخر �سيًئا()1(، بل ترك له كثريا ، ويكفي من ذلك وجود التعقبات 
وال�ستدراكات على ال�سابقني، فاألفوا يف ذلك موؤلفات نافعة كثرية، 
اأو ذكروا ذلك على هوام�ش كتب ال�سابقني، اأو جعلوها تذيياًل عليها، 

اأو ذكروها يف كتبهم عند ذكر قول �سابٍق من ال�سابقني.
وما كان ذلك منهم حًبا لتوهيم الآخرين، وتخطئتهم، اأو اإظهاًرا 
للنف�ش وحًبا لها، واإمنا كان ذلك لإظهار احلق، وبيان ال�سواب من 
لقوله  بحفظها،  تعاىل  اهلل  تكفل  التي  النبوية،  ال�سنة  حلفظ  اخلطاأ؛ 
احلجر:  ]�سورة  اِفُظوَن}  َلَ َلُه  ا  َواإِنَّ الذِّْكَر  ْلَنا  َنزَّ َنْحُن  ا  تعاىل: {اإِنَّ
9[، والتي بها ُيحفظ الدِّين، وكان من اأ�سباب حفظها باأن �سخر لها 
علماء اأفذاذاً خمل�سني، قدموا من اأجلها الغايل والنفي�ش، فحفظوها 
ْقُبول منها من دونه، وبينوا الوهم  يف �سدورهم وكتبهم، وبينوا امْلَ
اإذا وقعوا يف ذلك، بل تعقب  واخلطاأ والت�سحيف ونحوه من رواتها 

بع�سهم على بع�ش يف احلكم على الأحاديث ورواتها.
تعقباتهم  كرثت  الذين  اجلهابذة  العلماء  هوؤلء  من  وكان 
على ال�سابقني الإمام الذهبي، فلذا كان حرٌي بنا اأن ُنربز �سيًئا من 
ولأهميته  منها،  لنفيد  النافعة؛  املتنوعة  كتبه  الكثرية يف  تعقباته 
العلمية عند اأهل التخ�س�ش من اأهل احلديث، ولكرثة التعقبات التي 
ذكرها يف كتبه املختلفة على النقاد، فانتقيت تعقباته على الأئمة 
�سوى  تعقبه  يف  واأبهم  م�ستند  وبال  حجة،  وبغري  حجة  بال  بقوله: 
اإ�سماعيل  وهو  معرفًا  واحداً  ذكرت  فاإنني  م�ستند  بال  بقوله:  تعقبه 
القناد، وو�سمته بـ)تعقبات الإمام الذهبي على الأئمة الذين اأبهمهم 
يف تعقبه يف كتابه امليزان بقوله: بال حجة وبغري حجة وبال م�ستند، 

درا�سة نقدية مقارنة(.
ون�ساأله �سبحانه التوفيق وال�سداد، اإنه ويل ذلك والقادر عليه، 

ا لوجهه الكرمي. اآمني. واأن يجعل هذا العمل خال�سً

أوالً- أهمية البحث, ودوافع اختياره:

تكمن اأهمية البحث ودوافع اختياره، فيما يلي:
العلمية . 1 ال�سخ�سية  بناء  يف  واأثرها  التعقبات  اأهمية 

هذه  درا�سة  اأن  كما  احلديث،  علماء  لدى  النقدية  وامللكة  امل�ستقلة، 
الطمئنان  يف  ور�سوخًا  قناعًة  القارئ  تزيد  ومناق�ستها  التعقبات 
يرتتب  والذي  وتعدياًل،  جرًحا  الرواة  رتبة  بيان  يف  النقاد  ملنهج 

عليه معرفة مروياته رًدا وَقُبوًل. 
يعدُّ الإمام الذهبي من امل�ستغلني باحلديث وعلومه، وكذا . 2

من  غريه  على  الذهبي  تعقبات  على  التعرف  اآثرت  لذا  الرواة؛  بنقد 
الأئمة، يف الرواة جرحًا وتعدياًل؛ لتميزه عن غريه، ومكانته العلمية 
خا�سة،  والتعديل  واجلرح  احلديث  وعلم  عامة،  الإ�سالم  علوم  يف 

فتوجب عليَّ درا�سة تعقباته على من �سبقه من النقاد. 
الرواة . 3 يف  النقاد  اأقوال  بع�ش  جمع  الذهبي  الإمام  اإن 

على  واعرت�ش  بع�سهم،  فيها  اأيد  موجزة،  بعبارة  تعدياًل  اأو  جرًحا 
بع�ش، مما يحتاج اإىل حترير ووقوف على ال�سواب من دونه فيها.
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مكانة الإمام الذهبي وعلو �ساأنه يف هذا الباب؛ مما يجعل . 4
ومما  والعناية،  بالدرا�سة  جديراً  اأمراً  التعقبات  م�سائل  يف  البحث 

ي�ستدعي الهتمام بعلمه والعناية باأثره. 
قلة العناية من قبل الباحثني يف التعقبات على �سهرتها . 5

ُيعدُّ بالآحاد، وهو  العلم  الباب من  واأهميتها، فاإن ما ُكتب يف هذا 
قليل جداً بالن�سبة اإىل غريه من اأبواب علم احلديث.

هذه الدرا�سة �ستكون ذات نتائج مفيدة - باإذن اهلل تعاىل . 6
– للكاتب، وملكتبة احلديث؛ لأنها يف حقيقتها درا�سة نقدية مقارنة، 
جتمع الأقوال يف الراوي الواحد من كتب الرجال، وتبني من هو الذي 

تعقبه مع ذكر الراجح من املرجوح منها.
املو�سوع مل ُيكتب فيه درا�سة علمية �سابقة فيما اأعلم. . 7

ثانياً- أهداف البحث:

تكمن اأهداف البحث، فيما يلي:
جمع تعقبات الإمام الذهبي على الأئمة من علماء اجلرح . 1

واملرجوح  الراجح  على  الوقوف  الرواة، وحماولة  نقد  والتعديل يف 
منها، بعد عر�سها ومناق�ستها، ودرا�ستها درا�سة نقدية مقارنة.

الأئمة، . 2 على  تعقباته  يف  الذهبي  منهج  معرفة 
وامل�سطلحات التي ا�ستخدمها يف تعقباته. 

اجلرح . 3 اأئمة  بني  الذهبي  الإمام  مرتبة  اإىل  التعرف 
والتعديل، من حيث العتدال، اأو الت�سدد، اأو الت�ساهل؛ ويظهر هذا من 

خالل درا�سة اأقوالهما ومقارنتها باأقوال الأئمة.
�سبقهم . 4 من  اأخطاء  مع  التعامل  يف  العلماء  منهج  بيان 

والردِّ عليهم، وبيان وجه ال�سواب، كل ذلك بالأدلة العلمية دون نقد 
اأو جتريح؛ لال�ستفادة من روح النقد.

اإبراز الأئمة املتعقبني، وذلك من خالل جمع اأقوال النقاد . 5
يف الراوي، لأن الإمام الذهبي يبهم املتعقب اأحيانًا. 

ال�سابقني . 6 العلماء  جهود  من  �سيء  على  الوقوف  حماولة 
ومناهجهم يف النتها�ش والعرتا�ش، والنقد والت�سويب.

 ثالثاً - الدراسات السابقة: 

بعد البحث والتنقيب عن مو�سوع الدرا�سة من خالل املرا�سلة 
العلم  اأهل  و�سوؤال  الإنرتنت،  �سبكة  عرب  العلمية،  البحوث  مراكز  مع 
م�ستقلة  درا�سة  على  نعرث  مل  واأ�ساتذتنا،  م�سايخنا  من  والتخ�س�ش 
على  الذهبي  الإمام  تعقبهم  الذين  الرواة  وهو  املو�سوع،  هذا  يف 
الأئمة واأبهمهم يف تعقبه بقوله: بال حجة، وبغري حجة، وبال م�ستند 
درا�سة نقدية مقارنة من خالل كتابه امليزان«، ولكن هناك درا�سة 
�سابقة لأحد الباحثني تعقبات الإمام الذهبي على الأزدي يف كتب 
اجلرح والتعديل وقد ن�رص البحث يف جملة اجلامعة الإ�سالمية غزة- 
فل�سطني، وهناك درا�سات عدة من اأهمها تعقبات احلافظ ابن حجر 

على الإمام الذهبي يف كتابه امليزان للدكتور علي العمران.

رابعاً- منهج البحث: يتمثل منهج البحث يف التالي:

اعتمدت منهج ال�ستقراء التام لكتاب امليزان وغريه، جلمع . 1
الرواة الذين تعقبهم الإمام الذهبي على الأئمة واأبهمهم يف التعقب.

 ق�سمت البحث اإىل مبحثني، وكل مبحث منها ق�سمته اإىل . 2

مطالب على ح�سب احلاجة.
رتبت الرواة الذين مت درا�ستهم على ح�سب حروف الهجاء، . 3

حتت كل مطلب من املطالب.
التعريف بكل راٍو منهم بذكر ا�سمه ون�سبه وكنيته وتاريخ . 4

ثم  ومن  الراوي،  يف  الأئمة  على  الذهبي  تعقب  ثم  وجد،  اإن  وفاته 
ذكر اأقوال العلماء فيه ومناق�ستها ومقارنتها، واأخرياً بيان خال�سة 
القول الراجح يف الراوي �سواء كان الراجح من قول اأحد الأئمة اأو من 

قول غريهم.
ْبط ما ا�ْسُت�ْسِكَل من الكلمات.. 5 �سَّ
امل�سهورة، . 6 غري  والأن�ساب  والبلدان  بالأماكن  التعريف 

وذلك بالرجوع اإىل الكتب املخت�سة بذلك.
ورقم . 7 وال�سفحة  واجلزء  الكتاب  ا�سم  ذكر  على  القت�سار 

قائمة  يف  ذكرته  بالكتاب  التعريف  وباقي  احلا�سية،  يف  الرتجمة 
امل�سادر واملراجع لالخت�سار.

خامًسا- خطة البحث: يتكون البحث من: مقدمة، ومبحثني، وخامتة، 
وذلك على النحو التالي:

اختياره،  ♦ ودوافع  البحث  اأهمية  على:  ا�ستملت  املقدمة: 
واأهدافه، والدرا�سات ال�سابقة، ومنهج الدرا�سة، وخطة البحث. 

وفيه  ♦ ب:  َعقُّ وبالتَّ الذهبي،  بالإمام  تعريف  الأول:  املبحث 
مطلبان: 
املطلب الأول: تعريف بالإمام الذهبي. �
ب لغًة وا�سطالًحا. � َعقُّ املطلب الثاين: تعريف التَّ
تعقبهم  ♦ الذين  للرواة  التطبيقية  الدرا�سة  الثاين:  املبحث 

امليزان  كتابه  يف  تعقبه  يف  واأبهمهم  الأئمة  على  الذهبي  الإمام 
بقوله: بال حجة وبغري حجة وبال م�ستند، درا�سة نقدية مقارنة.

تو�سل  ♦ التي  والتو�سيات  النتائج  اأهم  تت�سمن  اخلامتة: 
اإليها الباحث.

املبحث األول

التعريف باإلمام الذهيب، وبالتََّعقُّب: 

ذكرت فيه تعريًفا موجًزا للإمام الذهبي، وعرفت بالتعقبات 
لغًة وا�صطلًحا، وكان ذلك يف مطلبني على النحو التايل:

املطلب األول - تعريف باإلمام الذهيب:

يعد الإمام الذهبي مثاًل للذهب اخلال�ش النقي من ال�سوائب، 
فهو عامل متبحر يف علم احلديث، ورجاله، فقد �سنَّف الكتب الكثرية 
يف علوٍم �ستى، واآثر التفرغ خلدمة علم احلديث والعتناء به، وكتب 
هذا الإمام ما زالت ت�سري بها الركبان، بل هو عمدة يف الرتجيح بني 
اأقوال اجلرح والتعديل املتعار�سة عند الأئمة، وما تزال اجلامعات، 
للرتجيح بني  وابن حجر  الذهبي،  تاأخذ بقويل  بها  واأق�سام احلديث 

ما تعار�ش. 
اأوًل: ا�صمه ون�صبه وكنيته ولقبه وميلده ووفاته:  ●
ا�سمه: حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقامْياز بن عبد اهلل)2(. . 1
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فا�سم هذا الإمام هو خري الأ�سماء فهو على ا�سم النبي حممد �سلى اهلل 
عليه و�سلم، وكذا ا�سم اأبيه. 

2 . ،)3( الَفاِرقيُّ الأ�سل،  كماينُّ  الرترّ هو:  الذهبي  الإمام  ن�سبه: 
مذهب  العريق  املذهب  اإىل  ن�سبة  وال�سافعي   .)4( ال�سافعيُّ  ، الذهبيُّ

الإمام القر�سي حممد بن اإدري�ش ال�سافعي – رحمه اهلل تعاىل-
�سمى . 3 وقد  اهلل)5(.  عبد  باأبي  الذهبي  الإمام  يكنى  كنيته: 

ابنه بخري الأ�سماء فهو عبد هلل العظيم. 
�سم�ش . 4 وهو  الدين)6(.  �سم�ش  الذهبي  الإمام  يلقب  لقبه: 

للدين اأ�ساء اهلل به بقاع الأر�ش، وما تزال منرية، فهو �سم�سها التي 
ل تنطفئ اإىل حني تكويرها ليوم القيامة. 

البلدان . 5 اأف�سل  يف  الذهبي  الإمام  ولد  ووفاته:  ميالده 
وهي بالد ال�سام حيث ولد يف دم�سق عام 673هـ، وتويف فيها عام 

748هـ. رحمه اهلل تعاىل واأ�سكنه ف�سيح جناته. 
ثانًيا: �صيوخه وتلميذه:  ●

اإن لكل �سيخ عظيم اأ�ساتذة عظماء، فلول اهلل – عزوجل- ثم هم 
ا، فهم اأهل الف�سل والعطاء، كما اأن لكل واحد منهم  لكان ن�سًيا من�سيًّ
ثم  – عزوجل-  اهلل  ولول  والنهج،  الدرب  نف�ش  على  �ساروا  تالمذة 
التالميذ ملات علم الأئمة كما مات مذهب الليث بن �سعد – رحمه اهلل 
تعاىل-، فقد اندثر لعدم وجود تالميذ يحملونه ملن بعدهم، ونذكر 

�سيوخ الذهبي وتالميذه على �سبيل املثال ل احل�رص: 
�صيوخه: . 1

ع�ساكر،  بن  اأحمد  منهم:  ال�سيوخ  من  العديد  الذهبي  للحافظ 
 ،)7( زيرّ واحلافظ �رصف الدين الِدْمياطي، والعماد بن بدران الفخر الًتورّ

اد)8(، وغريهم)9(.  واأحمد بن اأبي اخلري بن �سالمة احَلدَّ
تلميذه:. 2

للحافظ الذهبي تالميذ ُكرْثٌ منهم: عبد اهلل بن عبد املوؤمن بن 
الوجيه بن عبد اهلل بن علي بن املبارك التاجر الوا�سطي)10(، و�سيخ 
ال�سبكي)11(،  الكايف  عبد  بن  علي  احل�سن  اأبي  الدين  تقي  الإ�سالم 

واأبو �سعيد خليل بن َكْيَكلِدى بن عبد اهلل العالئي)12(، وغريهم. 
ثالًثا: اأقوال العلماء فيه: ●

م�سدر  هي  معني  علم  يف  اأحد  نبوغ  على  العلماء  �سهادة  اإن 
ال�سخ�سية،  هذه  حول  النف�ش  يف  ما  يقوي  مما  وهي  واعتزاز،  فخر 
فكيف اإذا كانت ال�سهادة من عظماء الع�رص، ومفاخر الأمة؟ والإمام 
الذهبي حاز على اإعظام علماء ع�رصه ومن بعدهم، بل وعدوه اأنقى 

من الترب الأحمر اإذا ُعِر�ش على النار، ومن اأمثلة ذلك: 
و�سيخ  الإ�سالم،  موؤرخ  الكبري،  احلافظ  :)ال�سيخ  كثري  ابن  قال 
املحدثني()13(، واأبو الفداء بن �ساهن�ساه: )حمدث كبري، موؤرخ()14(، 
احلديث  اأتقن  يبارى  ل  ولفظ  يجارى  ل  )حافظ  ال�سفدي:  وقال 
الإبهام  واأزال  النا�ش  تراجم  وعرف  واأحواله  علله  ونظر  ورجاله 
الذهب  اإىل  وي�سح  ذكاوؤه  يتوقد  ذهن  من  والإلبا�ش  تواريخهم  يف 
ن�سبته وانتماوؤه، جمع الكثري ونفع اجلم الغفري واأكرث من الت�سنيف 
ابن تغري  التاأليف()15(، وقال  التطويل يف  ووفر بالخت�سار موؤنة 
اظ  احلفرّ اأحد  الت�سانيف،..،  �ساحب  خ  املوؤررّ احلافظ  )الإمام  بردي: 
معرفة  يف  القرين  )منقطع  الوردي:  ابن  وقال  امل�سهورين)16(، 

اأ�سماء الرجال حمدث كبري وموؤرخ()17(، وقال عبد القادر بن حممد 
النعيمي:) الإمام العالمة �سيخ املحدثني قدوة احلفاظ والقراء موؤرخ 

ال�سام ومفيده()18(.
�سيخ  الرجال،  اأ�سماء  معرفة  يف  القرين  منقطع  فهو  قلت: 
املحدثني قدوة احلفاظ والقراء موؤرخ ال�سام، فهو ل ي�ساأل عنه مثله.

املطلب الثاني: تعريف التََّعقُّب لغًة واصطالًحا: 

َواْلَباُء  َواْلَقاُف  اْلَعنْيُ  )َعِقَب:  فار�ش:  ابن  قال  لغًة:  ُب  َعقُّ التَّ
ِه.  ِحيَحاِن: اأََحُدُهَما َيُدلُّ َعَلى َتاأِْخرِي �َسْيٍء َواإِْتَياِنِه َبْعَد َغرْيِ اَلِن �سَ اأَ�سْ
ِليُل: َعَقْبُت  ُعوَبٍة ... َقاَل اخْلَ ٍة َو�سُ ُل اْلآَخُر َيُدلُّ َعَلى اْرِتَفاٍع َو�ِسدَّ َواْلأَ�سْ
 ُ لَّى اهللَّ ِ �سَ ي َر�ُسوُل اهللَّ ُت َعِقَبُه اأَْعُقُبُه َعْقًبا. َوِمْنُه �ُسمِّ ْ ُجَل، اأَْي �رصِ الرَّ
َعَلْيِهُم  اْلأَْنِبَياِء  ِمَن  َقْبَلُه  َكاَن  َمْن  َعِقَب  ُه  ِلأَنَّ )اْلَعاِقَب(؛  َو�َسلََّم:  َعَلْيِه 
ا، َوا�ْسَتْعَقَب ِمْن  ا اأَْو �رَصًّ اَلُم ... َوُيَقاُل: ا�ْسَتْعَقَب ُفاَلٌن ِمْن ِفْعِلِه َخرْيً ال�سَّ
اأََثَرُه( ْعُت  َتَتبَّ اأَْي  ُفاَلٌن،  َنَع  �سَ َما  ْبُت  َوَتَعقَّ ا.  اأَْي�سً َب  َوَتَعقَّ َنَدًما،  اأَْمِرِه 

 .)19(

اخَلرَب:  َب  َتَعقَّ َثاِنَيًة؛ فيقال:  والنظُر  ُر،  َدبُّ والتَّ التتبع،  ُب:  َعقُّ والتَّ
ٍة.  ل َمرَّ ْبُت اخَلرَبَ اإِذا �ساأَلَت غرَي َمْن كنَت �ساأَلته اأَوَّ َعه، َوُيَقاُل: َتَعقَّ َتَتبَّ
ه.  دُّ َي�ْسرَتِ َلُه  ًا  َحقرّ ِبُع  امُلتَّ ُب:  وامُلَعقِّ ْرته.  َتَدبَّ اإِذا  الأَْمَر  ْبُت  َتَعقَّ َوُيَقاُل: 

. ُب: الَِّذي َيْتَبُع َعِقَب الإِن�ساِن يِف َحقٍّ وامُلَعقِّ
ْنِزيِل: {َولَّ ُمْدِبًرا َوَلْ ُيَعقِّْب}  َب َعَلْيِه: َكرَّ وَرَجع؛ َويِف التَّ وَعقَّ
]النمل: 10[. واأَْعَقَب َعِن ال�سيِء: َرَجَع. واأَْعَقَب الرجُل: َرَجَع اإِىل َخرْي. 
ُب: الَِّذي  ُجوع. وامُلَعقِّ ِ اأَي امَلْرِجُع. والَعْقُب: الرُّ َوَقاُلوا: الُعْقَبى اإِىل اهللَّ

 .ُ َيُكرُّ َعَلى ال�سيِء، َوَل َيُكرُّ اأَحٌد َعَلى َما اأَحكَمه اهللَّ
داُول.  ٍة. والتَّعاُقُب والْعِتقاُب: التَّ ًة َبْعَد َمرَّ والتَّعاُقُب: الِوْرُد َمرَّ
ذا جاَء  ي اإِ والَعِقيُب: كلُّ �سيٍء اأَْعَقَب �َسْيًئا. َوُهَما َيَتعاَقباِن وَيْعَتِقباِن اأَ
والنهاُر  والليُل  َهاِر،  َوالنَّ اللَّْيِل  كلَّ  َيَتعاَقباِن  َوُهَما  َهَذا،  َذَهب  َهَذا، 
اِحِبِه. وَعِقيُبك:  ِمْنُهَما َعِقيُب �سَ َيَتعاَقباِن، َوُهَما َعقيبان، كلُّ واحٍد 
َب: اأَتى ِبِه  ًة. وَتَعقَّ ًة وَتْعَمُل اأَنت َمرَّ الَِّذي ُيعاِقُبك يِف الَعَمل، َيْعَمُل مرَّ

ٍة. ًة َبْعَد َمرَّ مرَّ
وا�ْسَتْعَقْبُت   . َخرْيٍ اإِىل  �رَصٍّ  ِمْن  َرَجع  اإِذا  اإِْعقابًا  الرجُل  واأَْعَقَب 
الَِّذي  والَعُقوب:  والَعاِقُب  وَعرْثَته.  َعْوَرَتُه  َطَلْبَت  اإِذا  ْبُته  وَتَعقَّ الرجَل، 

َيْخُلف َمْن َكاَن َقْبَلُه يِف اخَلري)20(.
ُر، والنظُر  َدبُّ فيظهر مما �سبق اأن من معاين التعقب: التتبع، والتَّ
بعد  ال�سيء  وجميء  والتداول،  والَرُجوع،   ، الَكرَّ َثاِنَيًة،  ال�سيء  يف 
ٍة،  َمرَّ ل  اأَوَّ �ساأَلته  َمْن كنَت  ٍة، و�سوؤال غرَي  َمرَّ َبْعَد  ًة  َمرَّ ال�سيء، والِوْرُد 

وطلب عورة الآخر وعرثته.
املتقدمني  العلماء  من  اأحد  ُيَعرِّْفه  مل  ا�صطلًحا:  ُب  َعقُّ التَّ
واملتاأخرين ا�سطالًحا – على ح�سب علمي- وح�سلت على تعريف 
له عند بع�ش الباحثني املعا�رصين، ووجدت فيه الغنية؛ لقلة األفاظه 
من�سور  الباحث  قال  بذكره،  �ساأكتفي  فلذا  منه،  البغية  اإعطائه  مع 
اأو كالمه  ا�ستقالًل يف كالم غريه  العامل  )نظر  ن�سار:  �سلمان ن�رص 
املتممان  الباحثان  عليه  وتبعه  ا�ستدراًكا()21(.  اأو  تخطئة  املتقدم 
للدرا�سة نف�سها ، وهما: مناف توفيق �سليمان مريان)22(، وعطا اهلل 

بن خليف بن غيا�ش الكويكبي)23(.
وممكن اأن نعرفه: هو تتبع اأقوال النقاد يف الراوي املتكلم فيه 

لرفع التهمة عنه اأو اإثباتها.
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املبحث الثاني
الدرا�سة التطبيقية لتعقبات الإمام الذهبي على الأئمة الذين 
اأبهمهم يف تعقبه يف كتابه امليزان بقوله: بال حجة وبغري حجة وبال 

م�ستند، درا�سة نقدية مقارنة.
جمعت يف هذا املبحث الرواة الذين تعقبهم الإمام الذهبي يف 
كتابه امليزان على الأئمة بقوله بال م�ستند، وبال حجة، وبغري حجة، 
وقمت بدرا�سة هوؤلء الرواة درا�سة نقدية مقارنة، بيَّنت فيها الراجح 
بعبارة  منهم  راو  كل  القول يف  الأقوال، وخل�ست  املرجوح من  من 
تعقبهم  الذين  املبهمني  وبينت  بو�سوح،  الراوي  رتبة  موجزة تبني 

الإمام الذهبي.
ِلِك اْلَب�رْصِيرّ ]الوفاة: 171  اُد، اإِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد امْلَ اإِ�ْسَماِعيَل اْلَقنَّ

180- هـ[)24( 
يف  الذهبي  وقال  ال�ساجي)25(،  زكريا  لينه  الذهبي:  تعقب 

مو�سع اآخر: �سعفه زكريا ال�ساجي بال م�ستند)26(. اأي بغري دليل. 
اأقوال النقاد فيه: 

املديني:)َكاَن  بن  علي  وقال  به)27(،  باأ�ش  ل  الن�سائي:  قال 
َلْي�َش  ِعيًفا  َذِلك �َسيخا �سَ اآخر:)َكاَن  ِعيفا عندَنا()28(، ويف مو�سع  �سَ
ِب�َسْيء()29(، وذكر ابن الربقي عن يحيى بن معني اأنه: �سعيف، وذكره 
البلخي)30(،  القا�سم  اأبو  ال�سعفاء، وكذلك  القريوان يف جملة  حافظ 
الثقات  ابن حبان يف  )يهم يف احلديث()31(، وذكره  العقيلي:  وقال 
وقال  ال�سعفاء()33(،  يف  نعيم  اأبو  وذكره  وقال:)يخطئ()32(، 
ابن  وقال  اأوهام()35(،  اآخر:)له  مو�سع  ويف  الذهبي)�سدوق()34(، 

حجر: )�سدوق يف حفظه �سيء()36(.
الراوي  ال�ساجي يف  الذهبي  الراوي: تعقب  القول يف  خال�سة 
بال  فيه  ال�ساجي  زكريا  كالم  اأن  للذهبي  وتبني  القناد  اإ�سماعيل 

لك  م�ستند حيث لينه مرة و�سعفه مرة، وقد تبني للذهبي خالف  
فقال عن الراوي �سدوق، ويف مو�سع اآخر �سدوق له اأوهام بعد اأن 
ال�سعف املطلق، ومن  اإىل  النقاد فيه واأنه ل ي�سل  اأقوال  ا�ستعر�ش 
قول  ذلك  ودليل  ت�سدد،  ففيهما  معني  وابن  املديني،  كابن  �سعفه 

الن�سائي املت�سدد: )ل باأ�ش به( اأما ال�ساجي كان متعنتًا. واهلل اأعلم.
اأَْحَمد بُن َعْبِد اهلِل بِن اأَْحَمَد بِن اإ�سحاق بن مو�سى بن مهران، . 1

 ، امِلْهَرايِنُّ ُنَعْيٍم،  اأَُبو  الإِ�ْساَلِم،  �َسْيُخ  الَعالََّمُة،  الثَِّقُة  احَلاِفُظ،  الإَِماُم 
اِء،  الَبنَّ ُيْو�ُسَف  ِد بِن  مَّ اِهِد حُمَ الزَّ �ِسْبُط  الأَْحَوُل،   ، ْويِفُّ ال�سُّ  ، َبَهايِنُّ الأَ�سْ

اِحُب )احِلْلَيِة(، ]املتوفى: 430 هـ[ )37(. َو�سَ
تعقب الذهبي: قال الذهبي: اأحد الأعالم، �سدوق، تكلم فيه بال 

حجة، ولكن هذه عقوبة من اهلل لكالمه يف ابن منده بهوى)38(.
اأقوال النقاد:

ْنَيا  قال الذهبي: َكاَن َحاِفظًا ُمرَبِّزاً َعايِل الإِ�ْسَناد، َتَفرَّد يِف الدُّ
ٍد  مَّ حُمَ اأَُبو  وَقاَل  اُظ.  احُلفَّ ُلِقيِّه  اإِىَل  َوَهاجر  العَوايِل،  ِمَن  َكِثرْيٍ  ِب�َسْيٍء 
: �َسِمْعُت اأََبا َبْكٍر اخَلِطْيَب َيُقْوُل: مَلْ اأَر اأحداً اأطلق عليه ا�سم  َمْرَقْنِديُّ ال�سَّ

َبَهايِنرّ َواأَُبو َحاِزٍم الَعْبُدويي. احلفظ غري رجلني؛ اأَُبو ُنَعْيٍم الأَ�سْ
َوقِتِه  يِف  ُنَعْيٍم  اأَُبو  َكاَن  َمْرَدَوْيه:  بِن  ِد  مَّ حُمَ بُن  اأَْحَمُد  وَقاَل 
اأَحفُظ ِمْنُه، َكاَن  اأَ�سنُد َوَل  اأُُفٍق ِمَن الآَفاِق  اإَِلْيِه، َومَلْ َيُكْن يِف  مرُحوًل 
ْنَيا َقِد اجتمُعوا ِعْنَدُه، َفَكاَن ُكلرّ َيْوم َنْوَبة َواِحد ِمْنُهم يقراأُ  اُظ الدُّ ُحفَّ

َعَلْيِه  ُيْقَراأ  َكاَن  ا  َ ُربَّ َداره،  اإِىَل  َقاَم  َفاإَِذا  هر،  الظُّ َقِرْيب  اإِىَل  ُيِرْيُدُه  َما 
ِنيف  التَّ�سْ �ِسَوى  َغَداٌء  َلُه  َيُكْن  مَلْ  َجُر،  َي�سْ َل  َوَكاَن  ُجزٌء،  ِرْيق  الطَّ يِف 

�ْسِميع. َوالتَّ
َحاُب احَلِدْيث َيُقْوُلْوَن:  : َكاَن اأَ�سْ ا�ِش الَعَلِويُّ وَقاَل َحْمَزُة بُن الَعبَّ
غربًا  َوَل  �رصقًا  ُيوجد  َل  َنِظري،  ِباَل  �َسَنًة  َة  َع�رْصَ اأَْرَبَع  ُنَعْيٍم  اأَُبو  َبِقَي 
ِكَتاَب  َف  نَّ �سَ ا  مَلَّ َيُقْوُلْوَن:  َوَكاُنوا  ِمْنُه.  اأَحَفُظ  َوَل  اإِ�ْسَناداً،  ِمْنُه  اأَْعَلى 
)احِلْلَية( ُحِمَل الِكَتاُب اإِىَل َنْي�َساُبْوَر َحاَل َحَياِتِه، َفا�سرَتوُه ِباأَْرَبع ماَئة 

ِدْيَناٍر)39(.
َوَقاَل اْبن النجار: تاج املحدثني واأحد اأعالم الدين ومن جمع 
اهلل له يف الرواية واحلفظ والفهم والدراية، فكانت ت�سد اإليه الرحال 

وعاجز اإىل بابه الرجال)40(. 
احلفاظ  واأكابر  املحدثني،  الأعالم  )من  خلرّكان:  ابن  وقال 
الثقات، اأخذ عن الأفا�سل، واأخذوا عنه، وانتفعوا به()41(. وقال ابن 
كثري: رزق من علو الإ�سناد ما مل يجتمع عند غريه و�سنف كتبا ح�سنة 
 ،)42( وحديثه بامل�رصق واملغرب وكان ثقة يف احلديث عاملًا فهمًا 
اِنيِف املفيدة الكثرية  اِفُظ اْلَكِبرُي ُذو التَّ�سَ وقال يف مو�سع اآخر: احْلَ
َوالنَِّهاَية  اْلِفْقه والت�سوف  اِمع َبني  اجْلَ ال�سبكي:  )43(. وقال  ال�سهرية 

ْفظ وال�سبط )44(.  يِف احْلِ
واحلديث  الفقه  بني  اجلامع  امللقن:)احلافظ  ابن  وقال 

والت�سوف()45(.
املفيدة  الت�سانيف  ذو  الكبري  احلافظ  )هو  كثري:  ابن  وقال 
على  دلت  كثرية  جملدات  يف  الأولياء  حلية  منها:  ال�سهرية  الكثرية 
احلديث  خمارج  على  اطالعه  وقوة  م�سايخه  وكرثة  روايته  ات�ساع 

و�سعب طرقه()46(.
وقال حممد �سديق خان : )كان من الأعالم املحدثني، واأكابر 

احلفاظ، اأخذ عن الأفا�سل، واأخذوا عنه، وانتفعوا به()47(.
وقال ابن نقطة: )رزق من علو الإ�سناد ما مل يجتمع عند غريه 
و�سنف كتبًا ح�سنًة وحديثه بامل�رصق واملغرب وكان ثقة يف احلديث 

عاملًا فهمًا()48(.
وقال �سالح الدين ال�سفدي: )َتاج امْلُحدثني َواأحد اأَْعاَلم الدرّين 
ت�سد  الررّحال  َوَكاَنت  والدراية  والفهم  ْفظ  َواحْلِ الرَِّواَية  يِف  اْلُعُلورّ  َلُه 
اإَِلْيِه اأْملى يِف فنون احَلِديث كتبا �َساَرْت يِف اْلِباَلد وانتفع بَها اْلعباد 
اْلإِ�ْسَناد،  بعلو  َوتفرد  بالأجداد  الأحفاد  اأحلق  َحتَّى  امه  اأَيَّ وامتدت 

َوَكاَن اأَُبو نعيم اإَِماًما يِف اْلعلم والزهد والديانة()49(.
ِهْم  اأَْكرَثِ َوِمْن  ِديِث  احْلَ اِظ  ُحفَّ اأَْكرَبِ  ِمْن  تيمية:  ابن  وقال 
َلُه:  ُيَقاَل  اأَْن  اأََجلُّ ِمْن  اِنيِفِه َوُهَو  ا�ُش ِبَت�سَ اْنَتَفَع النَّ ْن  ِنيَفاٍت َومِمَّ َت�سْ

ِثَقٌة؛ َفاإِنَّ َدَرَجَتُه َفْوَق َذِلَك )50( 
الَعاَلء  اأََبا  �َسِمْعُت  قال:  َلِفيُّ  ال�سِّ َطاِهٍر  اأبي  عن  الذهبي  ونقل 
بِن  َبْكٍر  اأَِبي  ِل�َش  جَمْ َح�رَصُْت  َيُقْوُل:  الُفْر�َسايِنَّ  اِر  اجَلبَّ َعْبِد  بن  َد  مَّ حُمَ
ا َفَرَغ ِمْن اإِماَلِئه،  َغِري َمَع اأَِبي، َفَلمَّ ْكَوايِنرّ امُلَعدَّل يِف �سِ اأَِبي َعِليٍّ الذَّ
ُبو  اأَ َوَكاَن  َفْلَيُقم.  ُنَعْيٍم،  اأَِبي  ِل�َش  جَمْ َيْح�رُصَ  اأَْن  َراَد  اأَ َمْن  اإِن�َساٌن:  َقاَل 
ِة  الأَ�ْسَعِريَّ َبنْيَ  َوَكاَن  امَلْذَهب،  ِب�سبب  َمْهُجوراً  الَوْقِت  َذِلَك  يِف  ُنَعْيٍم 
َداٍع َطِوْيٍل،  َوَقاٍل، َو�سُ َوِقْيٍل  ِفْتَنة،  اإِىَل  ي  ُيوؤَدِّ َزاِئٌد  َواحلَناِبَلة تع�سب 
ُجُل ُيْقَتل. ُقْلُت  َحاُب احَلِدْيث ب�سَكاكني الأَْقاَلم، َوَكاَد الرَّ َفَقاَم اإَِلْيِه اأَ�سْ
اأَبعد  َحاِب احَلِدْيث، َبْل َفجَرٌة َجَهَلة،  �سْ َلِء ِباأَ َما َهوؤُ الذهبي-:  – اأي 
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تعقبات اإلمام الذهبي على األئمة الذين أبهمهم في تعقبه في كتابه امليزان بقوله بال مستند، وبال حجة، وبغير حجة 
د. رأفت منسي محمد نصار(دراسة نقدية مقارنة)

ْيُخ اأَُبو َعْبِد  ُهم. وَقاَل احَلاِفُظ اأَُبو الَقا�ِسِم ابُن َع�َساِكر: ذكر ال�سَّ اهلُل �رَصَّ
اأَنَّ  َبَهان  اأَ�سْ �ُسُيْوِخ  ِمْن  اأَْدَرَك  ْن  َعمَّ َبَهايِنُّ  الأَ�سْ ٍد  مَّ حُمَ بُن  ُد  مَّ حُمَ اهلِل 
ر َعَلْيَها  اأَمَّ َبَهان،  اأَ�سْ ا ا�ْستوىَل َعَلى  ُمْوَد بَن �ُسُبْكِتِكنْي مَلَّ ْلَطاَن حَمْ ال�سُّ
َفَرَجَع  َفقتُلوُه،  ِبالَوايِل،  اأَهُلَها  َفَوَثَب  َعْنَها،  َوَرَحَل  ِقَبله،  ِمْن  َواِليًا 
وا، ُثمَّ ق�سدُهم يِف َيْوم ُجُمَعٍة َوُهم  ْلَطاُن اإَِلْيَها، واآَمَنُهم َحتَّى اطماأَنُّ ال�سُّ
يِف اجَلامع، َفَقَتَل ِمْنُهم َمْقَتَلًة َعِظْيَمًة، َوَكاُنوا َقْبل َذِلَك منُعوا احَلاِفَظ 
ا َجَرى َعَلْيِهم، َوَكاَن َذِلَك  اأََبا ُنَعْيٍم ِمَن اجُلُلو�ش يِف اجَلامع، َف�َسِلَم مِمَّ

ِمْن َكَراِمِتِه.
اِطيَّ  اب الأَمْنَ : �َسِمْعُت َعْبَد الَوهَّ ُد بُن َطاِهٍر امَلْقِد�ِسيُّ مَّ َوَقاَل حُمَ
ار  اإِْبَراِهْيَم الَعطَّ َد بَن  مَّ لُت حُمَ اأَِبي َبْكٍر اخَلِطْيب: �َساأَ َراأَْيُت بخطِّ  َيُقْوُل: 
اأَِبي  م: َكْيَف قراأَْته َعَلى  ِد بِن َعا�سِ مَّ اأَِبي ُنَعْيٍم، َعْن ُجزء حُمَ ُم�ستمِلي 
ُنَعْيٍم، َوَكْيَف َراأَْيَت �َسَماَعه؟ َفَقاَل: اأَخرَج اإِيلَّ ِكَتابًا، َوَقاَل: ُهَو �َسَماِعي، 
َفقراأُْته َعَلْيِه. ُثمَّ َقاَل اخَلِطْيُب: َقْد َراأَْيُت لأَِبي ُنَعْيم اأَ�ْسَياء َيَت�َساَهُل ِفْيَها، 
. وَقاَل احَلاِفُظ  اأَْن ُيَبنيِّ َنا، ِمْن َغرْي  اأَْخرَبَ َيُقْوَل يِف الإَِجاَزًة:  اأَْن  ِمْنَها 
م َقْد َرَواُه الأَثَباُت َعْن اأَِبي  ِد بِن َعا�سِ مَّ ار: ُجْزُء حُمَ اأَُبو َعْبِد اهلِل بُن النَّجَّ
اِدُق اإَِذا َقاَل: َهَذا الِكَتاُب �َسَماِعي، َجاَز اأَخذُه َعْنُه  ُنَعْيٍم، َواحَلاِفُظ ال�سَّ
اإِىَل  ِباإِجَماِعهم. ُقْلُت: - اأي الذهبي- َقْوُل اخَلِطْيب: َكاَن َيَت�َساهُل - 
يَلَّ  اإِ َكَتَب  َيُقْوُل:  َما  َوَكِثرْياً  ُنَعْيٍم،  اأَُبو  َيْفَعَله  اأَْن  َقلَّ  �َسْيٌء  َهَذا  اآخِرِه، 

 . اخُلْلِديرّ
َنا اأَُبو امَلْيُمْوِن بُن  ، َواأَْخرَبَ مُّ َوَيُقْوُل: َكَتَب اإِيَلَّ اأَُبو الَعبَّا�ِش الأَ�سَ
َرا�ِسد يِف ِكَتاِبِه، َوَلِكنِّي َراأَْيتُه َيُقْوُل: يِف �َسْيِخِه َعْبِد اهلِل بِن َجْعَفِر بِن 
اهلِل بُن  َعْبُد  َنا  اأَْخرَبَ َلُه:  �َسْيٍخ  اأَْكرَبُ  َوُهَو  َكِثرْياً  ِمْنُه  �َسِمَع  الَِّذي  َفار�ش 
ا ُهَو َلُه ِبالإَِجاَزِة،  ُه �َسِمَعُه، َوَيُكوُن مِمَّ َجْعَفر ِفيَما ُقِرَئ َعَلْيِه، فُيوِهُم اأَنَّ
غلب  َقْد  َمْعُروٌف  َمْذَهٌب  ِبالإَِجاَزِة  ُهَو  َما  َعَلى  الإِخباِر  اإِطاَلُق  ُثمَّ 
ُبو  اأَ َذِلَك  اأَطلق  َواإَِذا  ِفْيِه،  ُعوا  َوَتَو�سَّ الأَْنَدُل�ش،  دِِّثي  حُمَ َعَلى  ا�ْسَتعَماُلُه 
ُعلم  َقْد  ِذْيَن  الَّ ُيْوِخ  َوال�سُّ الَبَجِليرّ  امَلْيُمْوِن  َواأَِبي  مِّ  الأَ�سَ ِمْثل  يِف  ُنَعْيٍم 
بُه.  ْحَوُط جتنرّ ُه َما �َسِمَع ِمْنُهم َبْل َلُه ِمْنُهم اإَِجاَزة، َكاَن َلُه �َساِئغًا، َوالأَ اأَنَّ
َياِء  ُه َراأَى َخطَّ احَلاِفِظ �سِ اج الَكْلِبيُّ احَلاِفُظ اأَنَّ َثِني اأَُبو احَلجَّ وَحدَّ
اأَ�سل  َراأَْيُت  َقاَل:  ُه  اأَنَّ َخِلْيل  اج بِن  اأَِبي احَلجَّ َقاَل: َوجدُت بخطِّ  الدِّْيِن 
م. ُقْلُت – اأي الذهبي-:  ِد بِن َعا�سِ مَّ �َسَماع احَلاِفظ اأَِبي ُنَعْيٍم جُلزء حُمَ
ُدْوٌق  َهم َبْل ُهَو �سَ تَّ َمُه، َوَما اأَُبو ُنَعْيٍم ِبُ لُه اخَلِطْيُب، َوَتوهَّ َفبَطَل َما َتَخيَّ
، َما اأَعلُم َلُه َذْنبًا - َواهلِل يْعُفو َعْنُه - اأَعَظم ِمْن رَوايِتِه  َعامِلٌ ِبَهَذا اْلَفنرّ

ْوَعة يِف تَواِليفه، ُثمَّ ي�سكُت َعْن َتوِهَيِتَها)51(. لالأََحاِدْيِث امَلْو�سُ
اخلطيب  وحجة  ثقة،  حافظ  اإمام  الراوي:  يف  القول  خال�سة 

البغدادي �سعيفة، وقد رد عليها الذهبي. 
د التميمي،  مَّ د ْبن اأَِبي اأ�سامة –داهر-، اأَُبو حُمَ مَّ احلارث ْبن حُمَ

]املتوفى:282هـ[. ، اخل�سيب )52( الَبْغداديُّ
تعقب الذهبي: قال الذهبي: كان حافظًا عارفًا باحلديث، عايل 

الإ�سناد باملرة، تكلم فيه بال حجة)53(.
اأقوال النقاد فيه: 

العبا�ش  واأبو  كامل)54(،  بن  واأحمد  احلربي،  اإبراهيم  وثقه 
)55(، وذكره ابن حبان يف الثقات)56(، و�سعفه الأزدي وابن  النباتيرّ
عرف  الأزدي  وليت  جمازفة،  )هذه  معقبًا:  الذهبي  وقال  حزم)57(، 
ا  ْعف نف�سه()58(، وقال الذهبي: )ُم�ْسند بغداد يف وقته... ثقة، وربرّ �سَ
اأخذ على التحديث()59(، وقال اأي�سًا: “�ساحب امل�سند.. وكان حافظًا 
ولينه  بال حجة...  فيه  تكلم  باملرة،  الإ�سناد  باحلديث، عايل  عارفًا 

بع�ش البغاددة لكونه ياأخذ على الرواية()60(، وقال اأي�سًا: )احلافظ، 
باأ�ش  امل�سهور...ول  امل�سند  �ساحب  العراق،  م�سند  العامل،  ال�سدوق، 
الرواية، وهو  اأخذه على  ال�ستقامة، وذنبه  واأحاديثه على  بالرجل، 
الدارقطني: )اختلف  اأنه كان حمتاجًا، فال �سري()61(، وقال  الظاهر 
فيه اأ�سحابنا وهو عندي �سدوق()62(، و�سئل الربقاين، عن يحيى بن 
اأبي طالب، واحلارث بن اأبي اأ�سامة، فف�سل يحيى، وقال: )اأمرين اأبو 

احل�سن الدارقطني اأن اأخررّج عنهما يف ال�سحيح()63(.
الأزدي وابن حزم  الراوي: ثقة، وت�سعيف  القول يف  خال�سة 
رد  وقد  وقته،  يف  العراق  م�سند  فهو  حجة،  بال  البغداديني  وبع�ش 

الذهبي على من �سعفه، واهلل اأعلم.
، مولهم، اللَُّغويُّ  َلميُّ احُل�سني ْبن َعيَّا�ش ْبن حازم، اأبو َبْكر ال�سُّ

. ]الوفاة: 201 - 210 هـ[)64(.  يُّ قِّ ائيُّ الرَّ اجَلَزريُّ الباُجدَّ
تعقب الذهبي: قال الذهبي:)لينه بع�سهم بال م�ستند()65(.

اأقوال النقاد فيه: 
قال الذهبي:)لينه بع�سهم بال م�ستند()66(.

يف  حبان  ابن  وذكره  حجر)68(،  وابن  الن�سائي)67(،  وثقة 
الثقات()69(، وقال اخلطيب كان اأديبًا فا�ساًل)70(، وذكره ابن خلفون 
يف جملة )الثقات( وقال: هو عندي يف الطبقة الثالثة من املحدثني. 
نًا)71(، وقال ال�ساجي)72(، والذهبي()73(: فيه  اً فا�ساًل ديرّ وكان خريرّ

ِعيف()74(.  �سعف(، وَقاَل الأزدي:)�سَ
، وال�ساجيرّ له  الأزديرّ الراوي: ثقة، وتليني  القول يف  خال�سة 
الذهبي كيف يقول فيه �سعف، ومرة  بال م�ستند، والعجب من قول 
يدافع عنه، ولعل الذهبي اطلع على حاله بعد ما �سعفه فدافع عنه، 

واهلل اأعلم.
. ]الوفاة: 101 -  يُّ َنِفيُّ اْلَب�رْصِ َقْي�ُش ْبُن َعَباَيَة اأَُبو َنَعاَمَة احْلَ

110 هـ[)75( 
بال  بع�سهم  فيه  تكلم  الذهبي:)�سدوق  قال  الذهبي:  تعقب 

حجة()76(.
اأقوال النقاد فيه: 

وثقه ابن معني)77(، وابن �ساهني)78(، وابن عبد الرب)79(، وابن 
الثقات)82(،  يف  حبان  ابن  وذكره  حجر)81(  وابن  الهادي)80(  عبد 
واحد()84(،  َغرْيُ  َقُه  )َوثَّ اآخر:  مو�سع  ويف  الذهبي:)وثق()83(،  وقال 
وقال  ببدعة()85(،  ول  بكذب  رماه  اأحداً  اأعلم  :)ل  اخلطيب  وقال 

ْيَخاُن َواهلُل اأَْعَلُم()86(. البيهقي:)مَلْ َيْحَتجَّ ِبِه ال�سَّ
ذلك،  يوؤكد  اخلطيب  وقول  ثقة،  الراوي:  يف  القول  خال�سة 
واأما قول البيهقي:)مل يحتج به ال�سيخان( ل ي�رصه فكثري من الرواة 

الثقات مل يحتج بهم ال�سيخان، واهلل اأعلم. 
)87(، مولهم. ، اأَُبو اإِ�ْسَماِعيَل اْلَكْلِبيُّ َلِبيُّ ُ ْبُن اإِ�ْسَماِعيَل احْلَ ُمَب�رصِّ

اأهل  من  م�سهور،  عامل  �سدوق  الذهبي:  قال  الذهبي:  تعقب 
حلب، من طبقة وكيع، تكلم فيه بال حجة، خرج له البخاري مقرونا 

باآخر)88(.
اأقوال النقاد فيه: 

واأحمد)91(،  معني)90(،  وابن  �سعد)89(،  ابن  وثقه 
والذهبي)92(، وزاد ابن �سعد )كان ماأموًنا(، وزاد اأحمد )�سيخ �سالح 
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احلديث()93(.
وذكره ابن حبان يف الثقات)94(.

وقال الن�سائي)95(، واأحمد يف رواية)96(: )لي�ش به باأ�ش(، وزاد 
اأحمد )كتبت عنه خم�سة اأحاديث اأو �ستة(، وقال الذهبي يف مو�سع 

اآخر: )�ساحب حديث واإتقان()97(.
وزاد  )�سدوق(،  حجر)99(:  وابن  ا،  اأي�سً الذهبي)98(  وقال   

الذهبي )عامل م�سهور(.
و�سعفه ابن قانع يف الوفيات)100(، وقال الذهبي معلًقا: )تكلم 
ا على ابن قانع بقوله: )وابن  فيه بال حجة()101(، ورد ابن حجر اأي�سً
مب�رص-( من  يعني   - منه  اأ�سعف  )وهو  بعتمد()102(،  لي�ش  قانع 

 .)103(

خال�سة القول يف الراوي: ثقة، وقد تكلم فيه بال حجة، والذي 
فه وتكلم فيه ابن قانع كما هو وا�سح من خالل الرتجمة ورد  �سعرّ

ابن حجر عليه يوؤكد ذلك، واهلل اأعلم.
ُيَكنَّى . 1 دم�سقي،  الهيذام  اأَِبي  بابن  يعرف  عامر  ْبن  مو�سى 

اأََبا عامر)104(.
الكتب، تكلم فيه  الذهبي: �سدوق �سحيح  الذهبي: قال  تعقب 
عنه  اأكرث  فاإنه  الوليد،  عن  تفرده  له  ينكر  ول  حجة،  بغري  بع�سهم 

 .)105(

اأقوال النقاد فيه: 
الثقات،  يف  حبان  ابن  وذكره  مكرث)106(،  ثقة  الذهبي:  قال 
وعن  اأوهام)108(،  له  �سدوق  حجر:  ابن  وقال  يغرب)107(،  وقال: 
َثنا اْبن اأَِبي الهيذام  عبدان قال: �َسمعُت اأََبا َداُود ال�سج�ستاين َيُقول، َحدَّ
اأَُبو َداُود ل يحدث  عن اْلَوِليد عن الأَْوزاِعيرّ ي�سبه حديث هقل، وكان 
ابن عدي: وملو�سى هذا غري حديث مما يعز وجوده عن  َعْنُه، وقال 
َكاَن  اْلَوِليد ما  اإفرادات، وكان يروي عن  اْلَوِليد وعن غريه، ويروي 
ه�سامًا  يلحق  مل  من  يجعلونه  وكانوا  اْلَوِليد،  عن  املتقدمون  يروي 

ودحيمًا عو�سًا منهما، وكان عنده بع�ش اأ�سناف اْلَوِليد)109(. 
خال�سة القول يف الراوي: �سدوق �سحيح الكتاب، ولعله تكلم 
فيه من جهة اإفراداته، ول ينكر له تفرده عن الوليد كما قال الذهبي 
فاإنه اأكرث عنه، واأما قول ابن حجر له اأوهام فلعله نزل به اإىل ذلك 

لأجل كالم ابن حبان فيه بالإغراب. واهلل اأعلم. 

اخلامتة
النتائج  اأهم  وهذه  البحث،  هذا  ختام  تعاىل  اهلل  بحمد  مت 

والتو�سيات التي تو�سلت اإليها:

أواًل: النتائج: 

الإمام  تعقبهم  الذين  للرواة  املقارنة  النقدية  الدرا�سة  بعد 
من  نتائج  اإىل  التو�سل  مت  تعقبه،  يف  واأبهمهم  الأئمة  على  الذهبي 

اأهمها ما يلي:
اتفق العلماء يف الثناء على حفظ الإمام الذهبي وجاللته . 1

عن  بانفراده  بعدهم  ومن  عا�رصه  من  له  اأقر  بل  وورعه،  واإمامته 
غريه بالإمامة يف علوم �ستى، فهو منقطع القرين يف معرفة اأ�سماء 
الرجال، �سيخ املحدثني قدوة احلفاظ والقراء، موؤرخ ال�سام، وظهرت 

ف�سائله لعلماء ع�رصه فاغتبطوا به.
الذين تعقبهم الإمام الذهبي على الأئمة بقوله . 2  بلغ عدد 

بال م�ستند، وبال حجة وبغري حجة: �سبعة رواة.
�سيغًا . 3 الأئمة،  على  تعقبه  يف  الذهبي  الإمام  ا�ستعمل 

متنوعة، كلها �سيغ �رصيحة، ووا�سحة.
بع�ش . 4 فيها  كان  الأئمة  ا�ستخدمها  التي  ال�سيغ  بع�ش   

الت�سدد، كما �سبق.
فيهم بال حجة . 5 العلماء  فيهم  تكلم  اأن من  الدرا�سة  بينت   

وتعقبهم الإمام الذهبي فاأبهم كانت على النحو التايل: اأن من تكلم 
يف اإ�سماعيل القناد، هو ابن املديني وابن معني، ومن تكلم يف اأبي 
ومن  باملت�ساهل،  وو�سفه  البغدادي  اخلطيب  هو  الأ�سبهاين  نعيم 
تكلم يف احلارث بن حممد بن اأبي اأ�سامة التميمي، هو الأزدي، وابن 
حزم، ومن تكلم يف احل�سني بن عيا�ش ال�سلمي، هو الذهبي الأزدي 
وال�ساجي، ومن تكلم يف مب�رص بن اإ�سماعيل هو ابن قانع، ومن تكلم 
يف مو�سى بن عامر، هو ابن حبان بو�سفه يغرب، وابن حجر باأن له 

اأوهامًا وهذا ل ي�رصه كما �سبق.
يف . 6 تكلم  من  على  الذهبي  تعقب  �سبب  اأن  الدرا�سة  بينت 

اأن البخاري وم�سلم مل يحتجا به، وهذا مردود  قي�ش بن عباية، هو 
عليه. 

على . 7 تعقبه  يف  من�سًفا  معتدًل  كان  الذهبي  الإمام  اإن 
الرواة الذين تكلم فيهم العلماء، فهو مل يخالف العلماء يف اأغلبهم.

الإمام . 8 وتعقبهم  العلماء  فيهم  تكلم  اأن من  الدرا�سة  بينت 
يف  الإ�رصاف  من  �سيء  فيهم  الذين  املت�سددين  من  كانوا  الذهبي، 

ت�سعيف الرواة؛ اإذ مل اأوافقهم يف جميع الرواة. 
العلماء، . 9 على  تعقبه  يف  اأحياًنا  الذهبي  الإمام  كان 

اإ�سدار حكم على الراوي، كما يف ترجمة احل�سني بن  يتعقبهم دون 
عيا�ش ال�سلمي.

مل يخرج اأ�سحاب ال�سحيحني لأي اأحد منهم ماعدا مب�رصاً . 10
اأخرج له البخاري مقرونًا بغريه.

ثانًيا- التوصيات:

الذهبي . 1 لتعقبات  وا�سعة  علمية  درا�سة  تكون  باأن  اأو�سي 
على غريه من العلماء يف كتبه املتنوعة.

بع�سهم . 2 العلماء  لتعقبات  علمية  بدرا�سات  اأو�سي  وكذلك 
على بع�ش، كتعقبات ابن حجر على العيني، وغريها من الدرا�سات 
املتعلقة بالتعقبات؛ ملا يف تتبع تعقبات العلماء بع�سهم على بع�ش 

من الفوائد العلمية اجلمة.
يجعله  واأن  العمل،  هذا  يتقبل  اأن  تعاىل  اهلل  اأ�ساأل  واأخرًيا 

ا لوجهه الكرمي، اآمني. خال�سً

اهلوامش:
انظر: علي بن حممد بن عمران، تعقبات الإمام احلافظ ابن حجر على الإمام . 1

الذهبي يف ميزان العتدال )�ش5(.

انظر: ابن نقطة، ذيل التقييد يف رواة ال�سنن والأ�سانيد )1/ 53(، ابن حجر، . 2
الدرر الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة )5/ 66(. 
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تعقبات اإلمام الذهبي على األئمة الذين أبهمهم في تعقبه في كتابه امليزان بقوله بال مستند، وبال حجة، وبغير حجة 
د. رأفت منسي محمد نصار(دراسة نقدية مقارنة)

بفتح الفاء والراء املك�سورة بينهما الألف ويف اآخرها القاف، هذه الن�سبة اإىل . 3
)ميافارقني(، ...، وقيل لهذه البلدة )ميافارقني(؛ لأنَّ )ميا( بنت اأد هي التي 
لها )پاركني(  بنت املدينة، و)فارقني( هو خندق املدينة بالعجمية يقال 
اأنو�رصوان، وما  بناء  ، قيل: ما بنى منه بال�سخر فهو  فقيل )ميافارقني( 
اآمد. انظر:  اأبرويز، وهي من بالد اجلزيرة قريبة من  بنى بالآجر فهو بناء 
ال�سمعاين، الأن�ساب ) 10/124(، رقم 29 . واأما موقعها احلايل فهي تقع 
يف ديار بكر على حو�ش نهر دجلة. انظر: موقع الإ�سالم، تعريف بالأماكن 

الواردة يف البداية والنهاية لبن كثري )2/ 346(. 

والقاهرة، . 4 م�رص  ملوك  يف  الزاهرة  النجوم  بردي،  تغري  ابن  انظر: 
)10/182(، ابن حجر الدرر الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة )5/ 66(. 

انظر: ابن نقطة، ذيل التقييد يف رواة ال�سنن والأ�سانيد )1/ 53(، ابن حجر، . 5
الدرر الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة )5/ 66(. 

انظر: امل�سدران كالهما بنف�ش اجلزء وال�سفحة. . 6

الزاي، . 7 اآخرها  الواو ويف  وت�سديد  باثنتني من فوقها  املنقوطة  التاء  بفتح 
الثياب  ويقولون:  النا�ش  خففها  وقد  فار�ش،  بالد  بع�ش  اإىل  الن�سبة  هذه 
التوزية، وهو م�سدد، وهو توج. ال�سمعاين، الأن�ساب، )3/107، رقم 753(. 
انظر:  الآن غري موجودة.  ولكنها  �سابور،  نهر  عند  املدينة  كانت هذه  وقد 
كثري  لبن  والنهاية  البداية  يف  الواردة  بالأماكن  تعريف  الإ�سالم،  موقع 

 .)388 /1(

هذه . 8 م�سددة،  اأولهما  املهملتني  الدالني  بني  والألف  املهملة  احلاء  بفتح 
الن�سبة اإىل بيع احلديد و�رصائه وعمله، وجماعة من اأهل العلم ا�ستهروا بهذا 
احلديدية.  الأ�سياء  يعملون  كانوا  واأجدادهم  اآبائهم  من  واحًدا  لأن  ال�سم 

ال�سمعاين، الأن�ساب ) 4/77، رقم 1091(. 

النعيمي، الدار�ش يف تاريخ املدار�ش )1/59(.. 9

رقم . 10  ،3/48 الثامنة،)  املائة  اأعيان  يف  الكامنة  الدرر  حجر،  ابن  انظر: 
.)2173

انظر: ال�سبكي، طبقات ال�سافعية الكربى،)9/100، رقم 1306(.. 11

انظر: ابن فهد، حلظ الأحلاظ بذيل طبقات احلافظ )�ش 153(.. 12

ابن كثري، البداية والنهاية، )18/500(. . 13

اأبو الفداء، املخت�رص يف اأخبار الب�رص) 4/150(. . 14

ال�سفدي، الوايف بالوفيات ) 2/114-115(.. 15

ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة يف ملوك م�رص والقاهرة،) 10/182(.. 16

ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي )2/337(.. 17

النعيمي، الدار�ش يف تاريخ املدار�ش،)1/59(.. 18

ابن فار�ش، معجم مقايي�ش اللغة )4/ 77 فما بعدها(.. 19

اإي�ساح . 20 القي�سي،  بعدها(،  فما   611  /1( العرب  ل�سان  منظور،  ابن  ينظر: 
�سواهد الإي�ساح )1/ 175(، الفريوزاآبادي، القامو�ش املحيط )�ش117(.

العلماء . 21 من  غريه  على  حجر  ابن  احلافظ  تعقبات  �سلمان،  من�سور  ن�سار، 
اإىل نهاية حرف  الألف  التهذيب، من بداية حرف  من خالل كتابه تهذيب 

الزاي )�ش22(.

العلماء من خالل كتابه . 22 مريان، تعقبات احلافظ ابن حجر على غريه من 
تهذيب التهذيب، من بداية حرف ال�سني اإىل نهاية حرف العني )�ش22(.

الكويكبي، تعقبات احلافظ ابن حجر على غريه من العلماء من خالل كتابه . 23

تهذيب التهذيب، من بداية حرف الغني اإىل نهاية الكتاب )�ش22(.

الذهبي، تاريخ الإ�سالم )4/ 770(. 24

الذهبي، تاريخ الإ�سالم )4/ 771(. 25

الذهبي، ميزان العتدال )1/ 46 - 47(. 26

27 . ،)19  /1( ال�سعفاء،  يف  املغني  الذهبي،   ،)218  /1( الكا�سف  الذهبي، 
الذهبي، تاريخ الإ�سالم )4/ 770(.

ابن املديني، �سوؤالت ابن اأبي �سيبة لبن املديني )�ش: 51(.. 28

ابن املديني، �سوؤالت ابن اأبي �سيبة لبن املديني )�ش: 77(.. 29

البكجري، اإكمال تهذيب الكمال )1/ 247-248(.. 30

العقيلي، ال�سعفاء الكبري )1/ 57(.. 31

ابن حبان، الثقات )6/ 26(.. 32

الأ�سبهاين، ال�سعفاء لأبي نعيم )�ش: 57(.. 33

الذهبي، تاريخ الإ�سالم )4/ 770(.. 34

الذهبي، ديوان ال�سعفاء )�ش: 17(.. 35

ابن حجر، تقريب التهذيب )�ش: 91(.. 36

37 . /9( الإ�سالم  تاريخ  الذهبي،   ،)454  /17( النبالء  اأعالم  �سري  ابن حجر، 
.)468

الذهبي، ميزان العتدال )1/ 111(.. 38

الذهبي، �سري اأعالم النبالء )17/ 458(.. 39

اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد )21/ 36(.. 40

ابن خلكان، وفيات الأعيان )1/ 91(.. 41

ابن نقطة، التقييد ملعرفة رواة ال�سنن وامل�سانيد )�ش: 145(.. 42

ابن كثري، البداية والنهاية )12/ 56(.. 43

ال�سبكي، طبقات ال�سافعية الكربى )4/ 18(.. 44

ابن امللقن، العقد املذهب يف طبقات حملة املذهب )�ش: 87(.. 45

ابن كثري، البداية والنهاية )15/674(.. 46

القنوجي، التاج املكلل من جواهر ماآثر الطراز الآخر والأول )�ش: 19(.. 47

ابن نقطة، التقييد ملعرفة رواة ال�سنن وامل�سانيد )�ش 145(. 48

ال�سفدي، الوايف بالوفيات )7/53(.. 49

ابن تيمية، جمموع الفتاوى )18/ 71(.. 50

الذهبي، �سري اأعالم النبالء )17/ 459-460(. . 51

الذهبي، . 52  ،)260 )�ش:  وامل�سانيد  ال�سنن  رواة  ملعرفة  التقييد  نقطة،  ابن 
تاريخ الإ�سالم )6/ 731(.

الذهبي، ميزان العتدال )1/ 442(.. 53

الذهبي، تاريخ الإ�سالم )6/ 731(.. 54

ابن حجر، ل�سان امليزان )2/ 528(.. 55

ابن حبان، الثقات )8/ 183(.. 56

الذهبي، تاريخ الإ�سالم )6/ 732(.. 57
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امل�سدر ال�سابق، واجلزء وال�سفحة.. 58

امل�سدر ال�سابق )6/ 731(.. 59

الذهبي، ميزان العتدال )1/ 442(.. 60

الذهبي، �سري اأعالم النبالء )13/ 389(.. 61

الدارقطني، �سوؤالت احلاكم للدارقطني )�ش: 114(.. 62

الذهبي، تاريخ الإ�سالم )6/ 731(.. 63

الذهبي، تاريخ الإ�سالم )5/ 55(. . 64

الذهبي، ميزان العتدال )1/ 545(.. 65

الذهبي، ميزان العتدال )1/ 545(.. 66

املزي، تهذيب الكمال يف اأ�سماء الرجال )6/ 459(.. 67

ابن حجر، تقريب التهذيب )�ش: 167(.. 68

ابن حبان، الثقات )8/ 185(.. 69

ابن حجر، تهذيب التهذيب )2/ 362(.. 70

البكجري، الرتاجم ال�ساقطة من كتاب اإكمال تهذيب الكمال )�ش: 162(.. 71

البكجري، الرتاجم ال�ساقطة من كتاب اإكمال تهذيب الكمال )�ش: 162(.. 72

الذهبي، ديوان ال�سعفاء )�ش: 90(.. 73

ابن اجلوزي، ال�سعفاء واملرتوكون ) 1/ 216(.. 74

الذهبي، تاريخ الإ�سالم )3/ 144(.. 75

76 . /2( ال�سعفاء  يف  املغني  الذهبي،   ،)397  /3( العتدال  ميزان  الذهبي، 
.)527

ابن اأبي حامت، اجلرح والتعديل )7/ 102(.. 77

ابن �ساهني، تاريخ اأ�سماء الثقات )�ش: 191(. 78

79 . ،)206 ابن عبد الرب، التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد )20/ 
ونقل ابن حجر قول ابن عبد الرب فقال: هو ثقة عند جميعهم”. ابن حجر، 

تهذيب التهذيب )8/ 401(.

ابن عبد الهادي، تنقيح التحقيق )2/ 183(.. 80

ابن حجر، تقريب التهذيب )�ش: 457(. 81

ابن حبان، الثقات )5/ 316(.. 82

الذهبي، الكا�سف )2/ 141(. 83

الذهبي، تاريخ الإ�سالم )3/ 144(. 84

ابن عبد الهادي، تنقيح التحقيق )2/ 183(.. 85

البيهقي، ال�سنن الكربى )2/ 76(. 86

الأثري . 87 ابن   ،)5/85( الأن�ساب  ال�سمعاين  قبائل.  اإىل  الن�سبة  هذه  الكلبي: 
اللباب يف تهذيب الأن�ساب )3/104 - 105(.

الذهبي، ميزان العتدال )3/ 433(.. 88

ابن �سعد، الطبقات الكربى )7/327(.. 89

والتعديل . 90 اجلرح  حامت،  اأبي  ابن   ،)205( الدارمي  تاريخ  معني،  ابن 
.)8/344(

ابن حجر، تهذيب التهذيب)8/35(. . 91

الذهبي، الكا�سف )3/99(، الذهبي، املغني يف ال�سعفاء )2/244(.. 92

اأحمد، �سوؤالت ابن هاين، رقم )2055(. . 93

ابن حبان، الثقات )9/193(.. 94

املزي، تهذيب الكمال )27/192(.. 95

ابن حنبل، �سوؤالت اأبي داود )270-271(.. 96

 الذهبي، العرب يف خرب من غرب)1/26(.. 97

الذهبي، ميزان العتدال)6/16-17(.. 98

ابن حجر، تقريب التقريب)452(.. 99

ابن حجر، هدي ال�ساري )443(، ابن حجر، تهذيب التهذيب)8/35(.. 100

العتدال . 101 ميزان  الذهبي،   ،)2/244( ال�سعفاء  يف  املغني  الذهبي، 
)6/16 - 17(، ورمز له )�سح(، الذهبي، تاريخ الإ�سالم)13/349(. 

ابن حجر، هدي ال�ساري)443(.. 102

امل�سدر ال�سابق)464(.. 103

ابن عدي، الكامل يف �سعفاء الرجال )8/ 69(.. 104

الذهبي، ميزان العتدال )4/ 209(، الذهبي، املغني يف ال�سعفاء )2/ . 105
.)684

الذهبي، الكا�سف )2/ 305(.. 106

107 ..)162 ابن حبان، الثقات )9/ 

ابن حجر، تقريب التهذيب )�ش: 552(.. 108

ابن عدي، الكامل يف �سعفاء الرجال )8/ 69(.. 109

املصادر واملراجع:
اأ�سماء . 1 اإكمال تهذيب الكمال يف  َقِلْيج. )1422هـ(.  البكجري، ُمَغْلطاي بن 

د، واأ�سامة بن اإبراهيم. ط1. الفاروق احلديثة  الرِّجال. حتقيق: عادل بن حممرّ
للطباعة والنرّ�رص. 

البكجري، مغلطاي بن قليج. )1426هـ(. الرتاجم ال�ساقطة من كتاب اإكمال . 2
تهذيب الكمال ملغلطاي من ترجمة احل�سن الب�رصي، اإيل ترجمة احلكم بن 
�سنان«. حتقيق ودرا�سة طالب وطالبات املاج�ستري لعام )1424ه(، جامعة 
امللك في�سل. ط1. دار املحدث للن�رص والتوزيع، اململكة العربية ال�سعودية.

حممد . 3 حتقيق:  الكربى.  ال�سنن  )1424هـ(.  احل�سني.  بن  اأحمد  البيهقي، 
عبد القادر عطا. ط3. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.

ملوك . 4 يف  الزاهرة  النجوم  بردي.  تغري  بن  يو�سف  بردي،  تغري  ابن 
م�رص والقاهرة. وزارة الثقافة والإر�ساد القومي، دار الكتب، م�رص.

واملرتوكني. . 5 ال�سعفاء  )1406هـ(.  علي.  بن  الرحمن  عبد  اجلوزي،  ابن 
حتقيق: عبد اهلل القا�سي. ط1. دار الكتب العلمية.

والتعديل. . 6 اجلرح  )1371هـ(.  حممد.  بن  الرحمن  عبد  حامت،  اأبي  ابن 
ط1. دار الكتب العلمية.

�رصف . 7 ال�سيد  حتقيق:  الثقات.  )1395هـ(.  حبان.  بن  حممد  حبان،  ابن   
الدين اأحمد. ط1. دار الفكر- بريوت.

�سحيح . 8 �رصح  الباري  فتح  )1379هـ(.  علي.  بن  اأحمد  حجر،  ابن 
البخاري. دار املعرفة – بريوت.
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تعقبات اإلمام الذهبي على األئمة الذين أبهمهم في تعقبه في كتابه امليزان بقوله بال مستند، وبال حجة، وبغير حجة 
د. رأفت منسي محمد نصار(دراسة نقدية مقارنة)

املائة . 9 اأعيان  يف  الكامنة  الدرر  )1392هـ(.  علي.  بن  اأحمد  حجر،  ابن   
املعارف  دائرة  جمل�ش  ط2.  �سان.  املعيد  عبد  حممد  مراقبة/  الثامنة. 

العثمانية - �سيدر اباد/ الهند.

الفكر . 10 دار  ط1.  التهذيب.  تهذيب  )1404هـ(.  علي.  بن  اأحمد  حجر،  ابن 
للطباعة والن�رص والتوزيع- بريوت.

حممد . 11 حتقيق:  التهذيب.  تقريب  )1406هـ(.  علي.  بن  اأحمد  حجر،  ابن   
عوامة. دار الر�سيد – �سوريا.

حتقيق: . 12 امليزان.  ل�سان  )1423هـ(.  علي.  بن  اأحمد  حجر،  ابن 
عبدالفتاح اأبو ُغدرّة. ط1. مكتب املطبوعات الإ�سالمية

لالإمام . 13 داود  اأبي  �سوؤالت  )1414هـ(.  حممد.  بن  اأحمد  حنبل،  ابن 
اأحمد بن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهم. حتقيق: د. زياد حممد من�سور. 

ط1. مكتبة العلوم واحلكم - املدينة املنورة.

بن . 14 اأحمد  بكر  اأبي  �سوؤالت  من  )1425هـ(.  حممد.  بن  اأحمد  حنبل،  ابن 
حممد بن هانئ الأثرم اأبا عبد اهلل اأحمد بن حممد بن حنبل. حتقيق: د. عامر 

ح�سن �سربي. ط1. دار الب�سائر الإ�سالمية – بريوت.

حتقيق: . 15 بغداد.  تاريخ  )1422هـ(.  علي.  بن  اأحمد  البغدادي،  اخلطيب 
د. ب�سار عواد معروف. ط1. دار الغرب الإ�سالمي – بريوت.

الني�سابوري . 16 احلاكم  �سوؤالت  )1404هـ(.  عمر.  بن  علي  الدارقطني، 
للدارقطني. حتقيق: موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، ط1. مكتبة املعارف– 

الريا�ش.

الآجري . 17 عبيد  اأبي  �سوؤالت  )1399هـ(.  الأ�سعث.  بن  �سليمان  داود،  اأبو 
اأبا داود ال�سج�ستاين. حتقيق: حممد علي قا�سم العمري. اجلامعة الإ�سالمية 

- املدينة املنورة.

واملرتوكني . 18 ال�سعفاء  ديوان  )1387هـ(.  اأحمد.  بن  حممد  الذهبي، 
وخلق من املجهولني وثقات فيهم لني. حتقيق: حماد بن حممد الأن�ساري. 

ط2. مكتبة النه�سة احلديثة – مكة.

حتقيق: . 19 غرب.  من  خرب  يف  العرب  )1405هـ(.  اأحمد.  بن  حممد  الذهبي، 
اأبو هاجر حممد ال�سعيد بن ب�سيوين زغلول. ط1. دار الكتب العلمية – بريوت.

ووفيات . 20 الإ�سالم  تاريخ  )1407هـ(.  اأحمد.  بن  حممد  الذهبي، 
الكتاب  دار  ط1.  تدمري.  ال�سالم  عبد  عمر  حتقيق:  والأعالم.  امل�ساهري 

العربي، لبنان- بريوت.

رواية . 21 له  من  معرفة  يف  الكا�سف  )1413هـ(.  اأحمد.  بن  حممد  الذهبي، 
يف الكتب ال�ستة. حتقيق: حممد عوامة واأحمد حممد منر اخلطيب. ط1. دار 

القبلة للثقافة الإ�سالمية موؤ�س�سة علوم القراآن - جدة

على . 22 اأ�رصف  النبالء.  اأعالم  �سري  )1413هـ(.  اأحمد.  بن  حممد  الذهبي، 
حتقيق الكتاب وخرج اأحاديثه: �سعيب الأرنوؤوط. ط9. موؤ�س�سة الر�سالة – 

بريوت، وكذلك طبعة دار احلديث.

الرجال. . 23 نقد  يف  العتدال  ميزان  )1995م(.  اأحمد.  بن  حممد  الذهبي، 
دار  املوجود،  عبد  اأحمد  عادل  وال�سيخ  ال�سيخ علي حممد معو�ش  حتقيق: 

الكتب العلمية – بريوت.

عرت، . 24 الدين  نور  حتقيق:  ال�سعفاء.  يف  املغني  اأحمد.  بن  حممد  الذهبي، 
اإدارة اإحياء الرتاث الإ�سالمي – قطر.

ال�سافعية . 25 طبقات  )1413هـ(.  الدين.  تقي  بن  الوهاب  عبد  ال�سبكي، 
الكربى. املحقق: د. حممود حممد الطناحي د. عبد الفتاح حممد احللو. ط2. 

هجر للطباعة والن�رص والتوزيع.

زياد . 26 حتقيق:  الكربى.  الطبقات  )1408هـ(.  �سعد.  بن  حممد  �سعد،  ابن 
حممد من�سور. مكتبة العلوم واحلكم - املدينة املنورة، ودار �سادر.

عبد . 27 حتقيق:  الأن�ساب.  )1408هـ(.  د.  حممرّ بن  عبدالكرمي   ، معاينرّ ال�سَّ
اهلل عمر البارودي. ط1. درا اجلنان. 

يف . 28 املحا�رصة  ح�سن  )1387هـ(.  بكر.  اأبي  بن  الرحمن  عبد  ال�سيوطي، 
اإحياء  اإبراهيم. ط1. دار  الف�سل  اأبو  تاريخ م�رص والقاهرة. حتقيق: حممد 

الكتب العربية.

الثقات. . 29 اأ�سماء  تاريخ  )1404هـ(  �ساهني.  بن  عمر  �ساهني،  ابن 
حتقيق: �سبحي ال�سامرائي. ط1. الدار ال�سلفية – الكويت.

بالوفيات. . 30 الوايف  )1420هـ(.  اأبيك.  بن  خليل  الدين  �سالح  �سفدي، 
املحقق: اأحمد الأرناوؤوط وتركي م�سطفى، دار اإحياء الرتاث – بريوت.

املوطاأ . 31 يف  ملا  التمهيد  )1387هـ(.  عبداهلل.  بن  يو�سف  الرب،  عبد  ابن 
من املعاين والأ�سانيد. حتقيق: م�سطفى بن اأحمد العلوي وحممد عبدالكبري 

البكري. طبع وزارة عموم الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، املغرب.

الرجال. . 32 �سعفاء  يف  الكامل  )1409هـ(.  عدي.  بن  اهلل  عبد  عدي،  ابن 
حتقيق: يحيى خمتار غزاوي. دار الفكر.

الإمام . 33 على  حجر  ابن  احلافظ  تعقبات  عمران،  بن  حممد  بن  علي 
الذهبي يف ميزان العتدال )1418ه(، مكة املكرمة: دار عامل الفوائد.

حتقق: . 34 اللغة.  مقايي�ش  معجم  )139هـ(.  فار�ش.  بن  اأحمد  فار�ش،  ابن 
عبد ال�سالم حممد هارون، دار الفكر – بريوت.

املطبعة . 35 ط1.  الب�رص.  اأخبار  يف  املخت�رص  علي.  بن  اإ�سماعيل  الفداء،  اأبو 
احل�سينية امل�رصية.

طبقات . 36 بذيل  الأحلاظ  حلظ  )1419هـ(.  حممد.  بن  حممد  فهد،  ابن 
احلفاظ. ط1. دار الكتب العلمية.

املحيط. . 37 القامو�ش  )1426هـ(.  يعقوب.  بن  حممد  الفريوزاآبادي، 
نعيم  حممد  باإ�رصاف:  الر�سالة،  موؤ�س�سة  يف  الرتاث  حتقيق  مكتب  حتقيق: 
 – بريوت  والتوزيع،  والن�رص  للطباعة  الر�سالة  موؤ�س�سة  ط8.  العرق�ُسو�سي. 

لبنان. 

ماآثر . 38 جواهر  من  املكلل  التاج  ح�سن.  بن  خان  �سديق  حممد  الِقنَّوجي، 
الطراز الآخر والأول. وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، قطر.

الإي�ساح. . 39 �سواهد  اإي�ساح  )1408هـ(.  احل�سن.  بن  علي  القي�سي، 
الإ�سالمي،  الغرب  دار  ط1.  الدعجاين.  حمود  بن  حممد  الدكتور  حتقيق: 

بريوت – لبنان. 

حتقيق: . 40 والنِّهاية.  البداية  )1408هـ(.  عمر.  بن  اإ�سماعيل  كثري،  ابن 
علي �سريي. ط1. دار اإحياء الرتاث العربي. 

حجر . 41 ابن  احلافظ  تعقبات  )2007م(.  خليف.  بن  اهلل  عطا  الكويكبي، 
حرف  بداية  من  التهذيب،  تهذيب  كتابه  خالل  من  العلماء  من  غريه  على 

الغني اإىل نهاية الكتاب. اجلامعة الأردنية، كلية الدرا�سات العليا، الأردن.

بن . 42 عثمان  بن  حممد  �سوؤالت  )1404هـ(.  اهلل.  عبد  بن  علي  مديني، 
مكتبة  القادر،  عبد  اهلل  عبد  موفق  حتقيق:  املديني.  بن  لعلي  �سيبة  اأبي 

املعارف- الريا�ش. 

حجر . 43 ابن  احلافظ  تعقبات  )2006م(.  �سليمان.  توفيق  مناف  مريان، 
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حرف  بداية  من  التهذيب،  تهذيب  كتابه  خالل  من  العلماء  من  غريه  على 
العليا،  الدرا�سات  كلية  الأردنية،  اجلامعة  العني.  حرف  نهاية  اإىل  ال�سني 

الأردن – عمان. 

يف . 44 الكمال  تهذيب  )1400هـ(.  الرحمن.  عبد  الزكي  بن  يو�سف  املزي، 
اأ�سماء الرجال. حتقيق: ب�سار عواد معروف. ط1. موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة 

الأوىل.

عثمان . 45 رواية  التاريخ.  )1400هـ(.  معني.  بن  يحيى  معني،  ابن 
الدارمي. حتقيق: اأحمد حممد نور �سيف. دار املاأمون للرتاث – دم�سق.

حملة . 46 طبقات  يف  املذهب  العقد  )1417هـ(.  علي.  بن  عمر  امللقن،  ابن 
املذهب. املحقق: اأمين ن�رص الأزهري - �سيد مهني. ط1. دار الكتب العلمية، 

بريوت – لبنان.

الكبري . 47 علي  اهلل  عبد  حتقيق:  العرب.  ل�سان  مكرم.  بن  حممد  منظور،  ابن 
واآخرون. دار املعارف – القاهرة.

كثري . 48 لبن  والنهاية  البداية  يف  الواردة  بالأماكن  تعريف  الإ�سالم،  موقع 
 .http:www.islamport.com .)346 /2(

على . 49 حجر  ابن  احلافظ  تعقبات  )2005م(.  ن�رص.  بن  �سلمان  ن�سار، 
غريه من العلماء من خالل كتابه تهذيب التهذيب، من بداية حرف الألف 
اإىل نهاية حرف الزاي. اجلامعة الأردنية، كلية الدرا�سات العليا، الأردن– 

عمان.

تاريخ . 50 يف  الدار�ش  )1410هـ(.  حممد.  بن  القادر  عبد  النعيمي، 
املدار�ش. املحقق: اإبراهيم �سم�ش الدين. ط1. دار الكتب العلمية.

رواة . 51 ملعرفة  التقييد  )1408هـ(.  الغني.  عبد  بن  حممد  نقطة،  ابن   
ال�سنن وامل�سانيد. حتقيق : كمال احلوت. ط1. دار الكتب العلمية – بريوت.

1. دار الكتب . 52 1996م(. التاريخ. ط  الوردي، عمر بن مظفر. )1417هـ - 
العلمية - لبنان – بريوت. 


