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المختصر

بحٌث مفرٌد في شيوخ اأبي حاتم الّرازي الذين 

بيان  في  ُرتبة  وهــي  بلفظة “شيخ”،  بيّن حالهم 

العرض،  في  قسم  قسمين:  في  الحال، جعلناه 

ــقــويــم، فـــي الــقــســم اإلأّول ذكــرنــا  ــتّ ال وقــســم فـــي 

الّشيوخ على حرف المعجم، وفي القسم الثّاني 

واأصنافهم  عنهم  تحّمله  وضعية  على  تكلّمنا 

ومحّددين  لطبقاتهم،  معيِّنين  النّقد،  ميزان  في 

اأبي حاتم بصفة  عند  لوضعية مصطلح “شيخ” 

والــّرتــبــة في  والمفهوم  الــّصــورة  مــن حيث  خاصة 

 األفاظ الجرح والتّعديل، ومن حيث انفراده بتوليد 

هذه اللّفظة . 

الكلمات المفتاحية: 

التّعديل-  الــجــرح–  الــّشــيــوخ- شــيــخ-  الــــّرازي- 

النّقد.

* * *

Summary

A single study on the sheikhs of Abu Ha-

tim al-Razi, who explained their condition 

with the word ”Sheikh“, which is a rank 

in explaining the case. And their types in 

the scale of criticism, defining their class-

es, and determining the status of the term 

”Sheikh“ according to Abu Hatim in par-

ticular in terms of form, concept, and rank in 

the words of Jarh and Tadil, and in terms of 

its uniqueness in generating this word.

* * *
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المقدمة

وسلّم  له  ال� وصلّى  الرحيم،  الرحمن  له  ال� بسم 

اأجمعين،  اآله وصحبه  وبــارك على محّمد وعلى 

وبعد؛

ــرٌض وتــقــويــٌم  ــ ــو عـ ــذا الــبــحــث هـ فــمــوضــوع هــ

لشيوخ اأبي حاتم الّرازي - محّمد بن اإدريس بن 

الذين  ٢٧٧ه(١(-  سنة  المتوفي  الحنظلي  المنذر 

منه  األأول  الغرض  “شــيــخ”،  بلفظة  حالهم  بيَّن 

معرفة شيوخه الذين هم من هذا الّصنف، ومعرفة 

دإلإلت هذه اللّفظة من حيث الجرح والتعديل 

مما يتبيّن به حالهم، وهذا كله له اأثر كبير على 

الـــرد ،والغرض  اأو  الــقــبــول  مــن حيث  مــرويــاتــهــم 

الثّاني اأن هذا البحث مكّمٌل لشيوخ اأبي حاتم 

جمال، تابٌع لما حّررناه عن شيوخه في  على اإلإ

رسالتنا الموسومة باأبي حاتم الــّرازي وجهوده في 

خدمة السنة، فذاك عام في كّل الشيوخ، وهذا 

خاص بشيوخه “الّشيوخ”، فقد حّررنا في الجزء 

الثّاني من العمل شيوخه الذين تحّمل عنهم وهم 

اأن  ومعلوم  العدالة،  من  قريبين  اأو  لين  المعدَّ من 

اأبــي حاتم  اإحصاء وجمع  بلغوا بحسب  شيوخه 

ومشيخة   ،)٢) شيخ  اآإلف  ثالثة  من  نحو  اللّبان 

التّفصيل في الجزء  الــّرازي على  اأبي حاتم  (١( التمس حياة 

اإلأول من اأبي حاتم الرازي وجهوده في خدمة الّسنة النّبوية، 

ــــه، مـــن صــفــحــة ١١3  ــو الـــجـــزء الــمــخــّصــص لــلــتّــعــريــف ب  وهــ

وما بعدها . 

رشــاد  الخليلي في اإلإ الحافظ  اللبّان نقله  اأبي حاتم  (٢( قول 

لم يصلنا  اللّبان  اأبوحاتم  التّي جمعها  اأبي حاتم 

منها شيء، فيبدو اأنها ضاعت ،وقد ذكرُت من 

شيوخه من دون الّضعفاء والمتروكين والمجهولين 

فــوجــدتــهــم تـــجـــاوزوا األــفــا ومــائــة شـــيـــخ(3(، ونــظــرا 

لضخامة الرّسالة وكبر حجمها لم نذكر من تبّقى 

ــريـــن، وقـــد اخــتــرُت مــن اأطــلــق  مــن شــيــوخــه اإلآخـ

وغالبيتهم  شــيــوخــه،  مــن  “شــيــخ”  لفظة   عليهم 

ليسوا بمعّدلين .

الجرح  فــي  هــو  البحث  مجال  اأّن  شــّك  وإل   

والتّعديل ومعرفة الرجال، وما يدخل في هذا من فنون 

مخصوصين  شيوخ  طبقات  ومعرفة  المشيخات 

بصفة معيّنة من اأوصاف بيان الحال، ولهذا الفن 

منهجه ولغته واأسلوبه، اأما فيما يتعلق بالّدراسات 

له الّسالمة والعافية، فالكالم فيما  الّسابقة فنساأل ال�

ُكتب في مصطلح “شيخ” قد يخرجنا عن سياق 

الموضوع، وقد نفعل ذلك في غير هذا العمل اإن 

وطلبة  اأنفسنا  به  نوصي  والّـــذي  تعالى،  له  ال� شــاء 

العلم المحافظة على اإلأمانة العلمية . 

بما اأّن البحث في العرض والتّقويم فقد اقتضت 

الخطّة جعل المحور اإلأول في عرض شيوخ اأبي 

حاتم الّرازي على حرف المعجم، حافظنا على 

له  مــا  ســوى  فيها  نذكر  لــم  التّرجمة،  خصائص 

في ترجمة اأبي حاتم الرازي 68٢/٢ ترجمة رقم ٤٤٤، وانظر 

تاريخ بغداد ٧3/٢، وتهذيب التهذيب 3١/٩-3٤، والتّدوين 

في اأخبار قزوين ص ٢١5. 

النّبوية،  الّسنة  في خدمة  وجهوده  الــّرازي  اأبوحاتم  ينظر   )3)

اإلى  الثّاني، المشيخة والرّحالت، الصفحات من 58  الجزء 

 .٢65
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صلة بالموضوع، محافظين على المعلومات التي 

ففي  الثّاني  المحور  اأما  البحث،  تُجلّي موضوع 

الّدراسة والتّقويم، وقسمناه على ثالثة عناصر : 

اإلأّول في وضعية تحّمله عنهم واأصنافهم في ميزان 

الموصوفين  شيوخه  طبقات  في  والثّاني  النقد، 

مصطلح  وضعية  فــي  والــثـّـالــث  “شــيــخ”،  بلفظة 

“شيخ” عند اأبي حاتم الّرازي من حيث الصورة 

والمفهوم والّرتبة في األفاظ الجرح والتّعديل، ومن 

حيث اإلنفراد باللفظة .

له تعالى اأن يوفقنا فيه، واأن ينفع به كما  اأساأل ال�

نفع بغيره .

اأوأل : عرٌض لشيوخه الذين وصفهم بلفظة 

”شيخ :

المعجم،  حرف  على  مرتّبة  اأسماءهم  نسوق 

وهم :

اأبو  الــهــروي،  بن حاتم  له  ال� بن عبد  اإبراهيم   -

اإسحاق، روى عنه اأبو حاتم وبيّن حاله فقال:“هو 

شيخ” (١(، مات بسّر من راأى سنة اأربع واأربعين 

ومائتين(٢( . 

له التّميمي المصري، كتب  - اإبراهيم بن عبد ال�

عنه بمصر وُسئل عنه فقال: »شيخ« (3(.

- اأحمد بن محمد بن اأيوب الواسطي المعروف 

ببلبل، قال عبد الرحمن الّرازي : ) كتبنا عنه مع 

(١( الجرح والتّعديل ١٠٩/٢ ترجمة رقم 3٢٠. 

(٢( تاريخ بغداد 6/( ١١6-١١8( ترجمة رقم 3١٤8. 

(3( الجرح والتّعديل ١١٠/٢ ترجمة رقم 3٢6. 

اأبي(، وقال اأبوحاتم فيه »شيخ«(٤( .

- اأحمد بن محّمد بن الوليد بن برد اإلأنطاكي، 

اأبو جعفر، قال اأبوحاتم : ) حّدثنا اأحمد بن الوليد 

اإلأنطاكي( في رواية في تاريخ جرجان(5(، وُسئل 

عنه فقال: )شيخ( (6(.

- بشار بن موسى الخفاف، روى عنه اأبوحاتم 

ووصفه بـ »شيخ« (٧(. 

- بشر بن محمد بن اأبان بن مسلم البصري، 

اأبو اأحمد السكري، من شيوخ اأبي حاتم الذين 

وصفهم بـ »شيخ«(8( .

ولقبه  الــقــّصــاب،  فرقد  بــن  بــن جسر  - جعفر 

اأبــوحــاتــم وبــيّــن حــالــه بقوله :  ُشــبــان، كتب عنه 

»شيخ« (٩(.

اأبوصالح الهذلي، سكن  - جعفر بن مسافر، 

حاله  وبيّن  عنه  كتب  بالتنيسي،  فسّمي  تنيس 

اأرّخ ابن يونس وفاته بسنة  بقوله : »شيخ« (١٠(، 

اأربع وخمسين ومائتين(١١( .

- الحسن بن الزبرقان، كوفي، تميمي، سكن 

(٤( المصدر الّسابق ٧١/٢-٧٢ ترجمة رقم ١3٢. 

(5( تاريخ جرجان ص 363. 

(6( الجرح والتّعديل ٧٤/٢ ترجمة رقم ١٤8. 

وسياأتي   ،١65٠ رقــم  ترجمة   ٤١٧/٢ الّسابق  المصدر   )٧)

الكالم عليه. 

وسياأتي   ،١٤٠١ رقــم  ترجمة   36٤/٢ الّسابق  المصدر   )8)

الكالم عليه . 

(٩( المصدر الّسابق ٤٧6/٢ ترجمة رقم ١٩38. 

رقــم ٢٠١٠.وانـــظـــر  ترجمة  الــّســابــق ٤٩١/٢  الــمــصــدر   )١٠)

التقريب ١3٢/١. 

(١١( تهذيب التّهذيب ٩١/٢ ترجمة رقم ١6٢. 
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اأبوحاتم،  عنه  روى  الــخــزرج،  اأبــو  كنيته  قزوين، 

وبيّن حاله بقوله: »هو شيخ«(١( .

- الحسن بن زياد، اأبوبكر الكوفي، سمع منه 

اأبوحاتم وقال : »هو شيخ« (٢(.

- الحسن بن شاذان الواسطي، وقيل الحسن 

ــو عــلــي، وشـــاذان  ــاد، كنيته اأبـ ــ بــن خــلــف بــن زي

اإلــى جـــّده، مــات سنة ست  اأبــيــه، ينسب  لقب 

 واأربعين ومائتين (3(، روى عنه اأبوحاتم وُسئل عنه 

فقال : »شيخ«(٤( .

الحرامي،  وقيل  الحزامي،  يزيد  بن  الحسن   -

الرّحلة اإلأولى،  اأبوحاتم بطرسوس في  كتب عنه 

ُسئل عنه فقال : »شيخ«(5( .

- حسين اأبو اإلأصبغ الكوفي الطّحان، كتب 

عنه اأبوحاتم وُسئل عنه فقال : »شيخ«(6( .

- الحسين بن بشر بن عبد الحميد الطرسوسي، 

ــــل عــنــه  ــئ ــ ــم بـــطـــرســـوس، وُس ــ ــات ــوحــ ــ  ســـمـــع مـــنـــه اأب

فقال : »شيخ«(٧( .

سامّرا،  نزيل  البغدادي،  بيان  بن  الحسين   -

(١( الجرح والتّعديل ١5/3 ترجمة رقم 5١. 

(٢( المصدر الّسابق ١5/3 ترجمة رقم 5٠. 

(3( تهذيب التّهذيب ٢3٩/٢ ترجمة رقم ٤٩٩. 

والتّهذيب   ،66 رقم  ترجمة  والتّعديل 3/١٧-١8  الجرح   )٤)

٢8٤/٢ترجمة رقم 5٧٢. 

(5( المصدر الّسابق ٤3/3 ترجمة رقم ١8٤. 

غير  وهـــو  رقـــم 3٠٩،  تــرجــمــة  الــّســابــق 68/3  الــمــصــدر   )6)

له  ال� اأبو عبد  الحسين بن يزيد بن يحيى الطحان اإلأنصاري، 

الكوفي. 

وتهذيب   ،٢٠٩ رقـــم  تــرجــمــة   ٤٧/3 الــّســابــق  الــمــصــدر   )٧)

التّهذيب ٢86/٢ ترجمة رقم 58٢. 

روى عنه اأبوحاتم وبيّن حاله بقوله : »شيخ« (8(.

- الحسين بن الّسكن البصري، نزيل بغداد، 

عنه  ُسئل  والـــده،  بمعية  الرحمن  عبد  منه  سمع 

اأرّخ الخطيب وفاته  اأبوحاتم فقال : »شيخ«(٩(، 

بسنة ثمان وخمسين ومائتين (١٠(.

ــد الـــرحـــمـــن بـــن الــقــاســم  - الــحــســيــن بـــن عــب

وُسئل  اأبوحاتم،  عنه  روى  البغدادي،  اإلأنماطي 

عنه فقال : »شيخ«(١١( .

ــد الـــصـــدائـــي  ــزيـ ــــن يـ ــــن عـــلـــي ب - الــحــســيــن ب

وُسئل  بــبــغــداد،  اأبــوحــاتــم  منه  اإلأكــفــانــي، سمع 

ــخ«(١٢(، كــانــت وفـــاتـــه سنة  ــ ــيـ ــ عــنــه فــقــال : »شـ

واأربعين  ثمان  سنة  وقيل  ومائتين،  واأربعين   ست 

ومائتين (١3(.

- حّماد بن حميد العسقالني، نزيل عسقالن، 

يقول  بفلسطين،  الـــّشـــام  بــســاحــل  مــديــنــة  وهـــي 

الحافظ ابن حجر : ) َوِهمَ من زعم اأنّه حّماد بن 

حميد الخراساني( (١٤(، سمع منه اأبوحاتم ببيت 

فقال:  عنه  وُســئــل  الثّانية،  الرّحلة  فــي  المقدس 

»شيخ«(١5( . 

والتّعديل ٤8/3 ترجمة رقم ٢١٠، وتاريخ بغداد  الجرح   )8)

٢3/٢ ترجمة رقم ٤٠6٧. 

(٩( الجرح والتّعديل 5٤/3 ترجمة رقم ٢٤6. 

(١٠( تاريخ بغداد ٤٩/8-5٠ ترجمة رقم ٤١٠٩. 

(١١( الجرح والتّعديل 5٩/3 ترجمة رقم ٢6٤، وتاريخ بغداد 

58/8 ترجمة رقم ٤١٢٩. 

(١٢( الجرح والتّعديل 56/3 ترجمة رقم ٢5٤. 

(١3( التّهذيب 3٠٩/٢ ترجمة رقم 6١٧. 

(١٤( التّقريب ص١١٧ ترجمة رقم ١٤٩٤. 

(١5( الجرح والتّعديل ١35/3 ترجمة رقم 6١٠. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد خروبات 

ــاد بـــن مـــالـــك بـــن بــســطــام، اأبــومــالــك  ــّمـ - حـ

الّدمشقي اإلأشجعي، كتب اأبوحاتم عنه ووصفه 

بـ »شيخ« (١(. 

اأبوالعباس،  الــربــذي،  اأبــي جميل  بن  - حمزة 

سكن المدينة وفيها سمع منه اأبوحاتم، ُسئل عنه 

فقال : »شيخ«(٢(.

- خالد بن عمرو السلفي، كان ينزل حماة، 

اأبــوحــاتــم في  وهــي قريبة مــن حمص، سمع منه 

الرّحلة اإلأولى، وُسئل عنه فقال : »شيخ«(3( .

ــبــصــري، وقــيــل  ــاري ال - خــالــد بـــن يــزيــد الــســي

اأربـــع عشرة  اأبــوحــاتــم سنة  منه  الــســابــري، سمع 

ومائتين بالبصرة حديثا باطال، ُسئل عنه فقال : 

»بصري، شيخ« (٤(.

- خليل بن عمر بن اإبراهيم، اأبو محمد العبدي 

اأيّام اإلأنصاري«(5(  اأبوحاتم«  المقرئ، كتب عنه 

وروى عنه، لكنّه سئل عنه فقال : »شيخ«(6( .

(١( المصدر السابق ١٤٩/3 ترجمة رقم 6٤8. 

(٢( المصدر الّسابق ٢٠٩/3 ترجمة رقم ٩١5. 

(3( المصدر الّسابق 3٤٤/3 ترجمة رقم ١55٢. 

(٤( المصدر الّسابق 36١/3 ترجمة رقم ١63٢، وانظر العلل 

إلبن اأبي حاتم 38٧/٢ . 

(5( هـــذه الــعــبــارة يــذكــرهــا عــبــد الــرّحــمــن ووالــــده فــي تــراجــم 

اأيـّـام كان منقطعا للّسماع  اأبوحاتم  الــّرواة الّذين تحّمل عنهم 

له بن المثنى سنة  ال� من شيخه قاضي البصرة محمد بن عبد 

كاملة اأو يزيد، انظر تفصيل ذلك في الجزء الثاني ) المشيخة 

ــرازي وجهوده في خدمة  ال )اأبوحاتم  والــرّحــالت ( من كتاب 

النّبوية(، ص 35١ وما بعدها، وهي في اإلأصل رسالة  الّسنة 

دكتوراه نوقشت في جامعة القاضي عياض سنة ١٩٩8م. 

(6( الجرح والتّعديل 38١/3 ترجمة رقم ١٧٤١. 

اأبــو يحيى الحراني،  الــواحــد،  - روح بن عبد 

كتب اأبوحاتم عنه وُسئل عنه فقال »شيخ« (٧(. 

- زياد بن نصر الــوادي، وقيل ابن نصير، من 

اأهل وادي القرى، اأدركه اأبوحاتم، وُسئل عن حاله 

فقال : »شيخ« (8(.

فــي الجرح  ــوّراق، كــذا  ــ الـ بــن محمد  - سلم 

والتعديل (٩(، كنيته اأبو محمد، ومنهم من يذكر 

»سلم« من دون نسبة، ضبطه الحافظ ابن حجر 

بفتح اأوله وسكون الاّلم، ابن اإبراهيم الوّراق وليس 

اأبومحمد، وهذا وذاك من  اإنما هو  ابن محمد، 

اأبــي حاتم، وحكى الخطيب وابــن حجر  شيوخ 

اأنه وقع »سلم اأبومحمد« فتحرّف اإلى »سلم بن 

محمد«، وكاأنهما يرّدان ما في الجرح والتعديل، 

ــات بــعــد الــمــائــتــيــن (١٠(، ســمــع مــنــه اأبــوحــاتــم  مـ

ــــى، سئل اأبــوحــاتــم عنه فــقــال :  فــي الــرّحــلــة اإلأول

»شيخ«(١١(، وله رواية عنه اأوردها الحافظ ابن كثير 

في تفسيره(١٢( .

الكوفي، وهو  السائب  اأبو  - سلم بن جنادة، 

ابن جنادة بن سلم بن خالد بن جابر بن سمرة 

وُسئل  الكوفة،  في  اأبوحاتم  منه  سمع  الّسوائي، 

(٧( المصدر الّسابق ٤٩٩/3-5٠٠ ترجمة رقم ٢٢6٠. 

والتّهذيب  الّسابق 5٤8/3 ترجمة رقم ٢٤٧٢.  المصدر   )8)

33٤/3 ترجمة رقم ٧٠8. 

(٩( الجرح والتّعديل ٢6٩/٤ ترجمة رقم ١١5٩. 

وتاريخ   ،٢٤6٢ رقــم  ترجمة   ١85 ص  التّقريب  انظر   )١٠)

بغداد ٩/١٤5. 

(١١( الجرح والتّعديل ٢6٩/٤ ترجمة رقم ١١5٩. 

(١٢( تفسير ابن كثير ١٤٠/١. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شيوخ اأبي حاتم الرازي الذين بيَّن حالهم بلفظة - شيخ - عرض وتقويم 

عنه فقال : »كوفي شيخ«(١(، لم ينقل الخطيب 

البغدادي في ترجمته قول اأبي حاتم فيه، ولكنّه 

اكتفى بذكر المعنى حين قال : »لم يكن عند 

ابن مخلد عن اأبي الّسائب سوى هذا الحديث، 

ــار حفص  ــ ــب ــي اأخــ ــاه فـ ــ ــرن ــد ذكــ ــديـــث اآخـــــر قـ وحـ

وخمسين  ــــع  اأرب بسنة  وفــاتــه  واأرّخ  ثــابــت«،   بــن 

ومائتين (٢( .

له بن المثنّى بن  - سلمة بن المثنّى بن عبد ال�

البصري،  اإلأنصاري  اأنس بن مالك  له بن  ال� عبد 

كتب عنه اأبوحاتم بالبصرة في الرّحلة الثّانية وروى 

عنه، وُسئل عنه فقال : »شيخ« (3(.

اأيــوب  اأبــو  الشيباني،  النّعمان  بــن  سليمان   -

ــة، ُسئل  ــوزرعــ ــ اأبــوحــاتــم واأب الــبــصــري، روى عــنــه 

اأبوحاتم عنه فقال : »شيخ«(٤( .

- سهل بن تمام بن بزيع الطفاوي، اأبو عمرو، 

روى عنه الّرازيان اأبوحاتم واأبوزرعة، بيَّن اأبوزرعة 

حاله فقال: »لم يكن يكذب، كان ربّما وهم في 

الّشيء«، وُسئل عنه اأبوحاتم فقال : »شيخ«(5( .

- ســهــل بــن عــبــد الــغــفــار الــقــرشــي الــحــرانــي، 

عنه،  وروى  بحران  اأبوحاتم  منه  سمع  اأبوعمرو، 

وُسئل عنه فقال : شيخ« (6(. 

(١( الجرح والتّعديل ٢6٩/٤ ترجمة رقم ١١6١. 

(٢( انظر تاريخ بغداد ١٤8/٩ ترجمة رقم ٤٧5٩. 

-الجرح والتّعديل ١٧3/٤ ترجمة رقم ٧55.   )3)

(٤( المصدر الّسابق ١٤٧/٤ ترجمة رقم 6٤3. 

التّهذيب   ،838 رقــم  ترجمة   ١٩٤/٤ الّسابق  المصدر   )5)

٢١٧/٤ ترجمة رقم ٤35. 

(6( الجرح والتّعديل ٢٠3/٤ ترجمة رقم 8٧6. 

- ســـوادة بــن يحيى بــن خــالــد الــمــصــري، اأبــو 

له، ويقال له عبد الواحد بن يحيى، كان  ال� عبد 

رجال ضريرا، سمع منه اأبوحاتم وروى عنه وقال : 

»سوادة بن يحيى المصري شيخ«(٧( .

البصري، وهو  اأبومحّمد  - شعيث بن محرز، 

ابن شعيث بن زيد بن اأبي الزعراء الكوفي صاحب 

له بن  ال� اأبي الزعراء عبد  ابن مسعود، واسم جّده 

والتعديل،  الــجــرح  مــن  والّضبط  اإلأزدي،  هانئ 

اأبومحمد ،روى  الــّرازي  والبيان من عبد الرحمن 

ــة ومــحــمــد بـــن الحسين  ــوزرعــ ــ عــنــه اأبـــوحـــاتـــم واأب

البرجالني، ُسئل اأبوحاتم عنه فقال : »شيخ«(8( .

- صالح بن حاتم بن وردان، اأبومحمد، روى 

عنه اأبوحاتم واأبوزرعة، ُسئل اأبوحاتم عنه فقال : 

»بصري شيخ« (٩(، اأرّخ الحافظ ابن حجر وفاته 

بسنة سّت وثالثين ومائتين (١٠(.

له مولى بني هاشم، كنيته  - صالح بن عبيد ال�

باأذنة سنة مائتين  اأبوحاتم  اأبو الفضل، سمع منه 

وعشرين وروى عنه، ُسئل عنه فقال : »شيخ« (١١(.

- عباد بن يعقوب اإلأســدي الرواجني، سمع 

»كوفي   : فقال  عنه  وُسئل  بالكوفة  اأبوحاتم  منه 

شيخ« (١٢(.

اأبـــو الوليد،  الــّضــبــي، كنيته  بــكــار  - عــبــاد بــن 

(٧( المصدر الّسابق ٢٩٤/٤ ترجمة رقم ١٢٧8. 

(8( المصدر الّسابق 386/٤ ترجمة رقم ١683. 

(٩( المصدر الّسابق 3٩8/٤ ترجمة رقم ١٧٤3. 

(١٠( التّهذيب 336/٤ ترجمة رقم 65٤. 

(١١( الجرح والتّعديل ٤٠٧/٤-٤٠8 ترجمة رقم ١٧88. 

(١٢( المصدر الّسابق 88/6 ترجمة رقم ٤٤٧. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد خروبات 

بصري، سمع منه اأبوحاتم بالبصرة اأيّام اإلأنصاري، 

ُسئل عنه فقال : »شيخ«(١( .

البصرة،  نزيل  الــعــدنــي،  الفضل  بــن  عــبّــاس   -

 : فقال  عنه  وُسئل  بالبصرة،  اأبوحاتم  منه  سمع 

»شيخ«(٢( .

- عــبّــاس بــن الوليد بــن خــالــد الــغــبــري، كنيته 

اأبو بدر، كرخي من كرخ سامّرا، سمع منه عبد 

الرحمن الّرازي بمعية والده ووصفه بالّصدق، اأما 

اأبوحاتم فقال : »شيخ«(3( .

- عـــبـــاس بـــن الــولــيــد بـــن صــبــح الــدمــشــقــي، 

روى  الفضل،  اأبــو  الّسلمي،  بالخاّلل  المشهور 

عنه اأبوحاتم واأبوزرعة، وُسئل اأبوحاتم عنه فقال : 

»شيخ« مات سنة اأربعين ومائتين (٤( . 

- عبّاس بن الوليد بن نصر النرسي، اأبو الفضل 

الــبــصــري ، روى عــنــه اأبــوحــاتــم واأبـــوزرعـــة، سئل 

اأبوحاتم عنه فقال : »شيخ، يكتب حديثه، وكان 

ثمان  سنة  مات  فيه«،  يتكلّم  المديني  بن  علي 

وثالثين ومائتين (5(.

اأبو  العنبري،  بن شاكر  بن محمد  له  ال� عبد   -

مع  الرّحمن  منه عبد  بغدادي، سمع  البختري، 

(١( المصدر الّسابق ٢١6/6-٢١٧ ترجمة رقم ١١٩٠. 

(٢( المصدر الّسابق ٢١3/6 ترجمة رقم ١١6٩، والتّهذيب 

١١3/5 ترجمة رقم ٢٢٤. 

(3( الجرح والتّعديل 8٧/6-88 ترجمة رقم ٤٤6. 

والتّهذيب   ،١١٧٩ رقم  ترجمة  والتّعديل٢١5/6  الجرح   )٤)

١١5/5ترجمة رقم ٢٢٩. 

(5( الجرح والتّعديل ٢١٤/6 ترجمة رقم ١١٧٧، والتّهذيب 

١١6/5 ترجمة رقم ٢3١. 

والده، ُسئل اأبوحاتم عنه فقال : »شيخ«(6(، ولم 

ينقل الخطيب البغدادي في ترجمته هذا الوصف 

واكتفى بما ذكره عبد الرحمن فيه اأنّه »صدوق«، 

واأرّخ وفاته بسنة سبعين ومائتين(٧( .

له بن يزيد بن راشد القرشي الّدمشقي،  - عبد ال�

عنه  وُسئل  اأبــو حاتم  منه  المقري، سمع  اأبوبكر 

فقال: »شيخ«(8( .

ــار بــن كــثــيــر بــن ســنــان الحنظلي  -عــبــد الــجــبّ

ــّرازي حديثا واحــدا،  ال اأبوحاتم  الرقي، روى عنه 

ــئــل عــنــه فــقــال :  وهـــو مــذكــور فــي تــرجــمــتــه، وُس

»شيخ«(٩( .

البصري،  القيسي  غــزوان  بن  الحميد  عبد   -

سمع مه اأبوحاتم اأيّام اإلأنصاري سنة اأربع عشرة 

ومائتين، وُسئل عنه فقال : »بصري شيخ«(١٠( .

- عبد الرحمن بن محمد بن سالم الطرسوسي، 

اأبوحاتم  منه  سمع  هاشم،  بني  مولى  اأبوالقاسم 

 : فقال  عنه  وُسئل  الثّانية،  الرّحلة  في  بطرسوس 

»شيخ« (١١(.

- عــبــد الــرّحــمــن بــن مــنــصــور الــبــصــري، نزيل 

سامرا، كتب عنه عبد الرّحمن بمعية والده، وقال 

عبد الرّحمن : »تكلّموا فيه »، وُسئل عنه اأبوحاتم 

(6( الجرح والتّعديل ١6٢/5 ترجمة رقم ٧٤8. 

(٧( تاريخ بغداد 8٢/١٠-83 ترجمة رقم 5١٩6. 

(8( الجرح والتّعديل ٢٠٢/5 ترجمة رقم ٩٤١. 

-المصدر الّسابق 33/6 ترجمة رقم ١٧٤.    )٩)

(١٠( المصدر الّسابق ١٧/6 ترجمة رقم 8٧. 

(١١( المصدر الّسابق ٢8٢/5-٢83 ترجمة رقم ١3٤6. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شيوخ اأبي حاتم الرازي الذين بيَّن حالهم بلفظة - شيخ - عرض وتقويم 

فقال : »شيخ«(١( .

- عبد الرحمن بن واقد العطّار البصري، روى 

ُسئل  النصيبي،  سيار  بن  اإسحاق  و اأبوحاتم  عنه 

عنه اأبوحاتم فقال : »شيخ«(٢( .

الــمــروزي،  السلمي  محمد  بــن  العزيز  عبد   -

روى عنه اأبوحاتم وُسئل عنه فقال : »شيخ«(3( .

اأبومحّمد،  الواسطي،  قــّرة  بن  الوهاب  عبد   -

ســمــع مــنــه اأبــوحــاتــم بــدمــشــق وروى عــنــه، ُسئل 

 عنه فقال : »شــيــخ«(٤(، وروايــتــه عنه فــي تاريخ 

واسط(5( .

- عبيد بن اأسباط بن محمد بن عبد الرحمن 

الكوفي، سمع  اأبو محّمد  بن خالد بن ميسرة، 

منه اأبوحاتم بمكة، وُسئل عنه فقال : »شيخ«(6(، 

بــســنــة خمسين  وفــاتــه  ابـــن حــجــر  الــحــافــظ  اأرّخ 

ومائتين (٧(.

ــو يحيى  اأبـــ ــن صـــالـــح الـــمـــقـــري،  - عــثــمــان بـ

 : فقال  عنه  وُسئل  اأبوحاتم  عنه  روى  الّسهمي، 

»شيخ«(8( .

الــبــّزار،  ــرذازي  الـ التّميمي  الحسن  بن  علي   -

(١( المصدر الّسابق ٢83/5 ترجمة رقم ١3٤٧. 

(٢( المصدر الّسابق ٢٩6/5 ترجمة رقم ١٤٠6، والتّهذيب 

٢6٢/6 ترجمة رقم 5٧5 . 

(3( الجرح والتّعديل 3٩6/5ترجمة رقم ١83٤. 

(٤( المصدر الّسابق ٧٤/6 ترجمة رقم 38٢. 

(5( تاريخ واسط ص ٢55. 

(6( الجرح والتّعديل ٤٠٢/5 ترجمة رقم ١86٠. 

(٧( التّهذيب 5٤/٧ ترجمة رقم ١١8. 

وسياأتي  8٤6ن  رقــم  ترجمة   ١5٤/6 والــتـّـعــديــل  الــجــرح   )8)

الكالم عليه. 

المعروف بكراع، سكن الرّي ،روى عنه الّرازيان، 

كان اأبوزرعة إل يرى به باأسا، اأما اأبوحاتم فقال : 

»رازي شيخ« (٩(.

ــن شـــهـــريـــار الــجــّصــاص  ــن ســعــيــد بـ - عــلــي بـ

 الرقي، سمع منه اأبوحاتم بالرقة، وُسئل عن حاله 

فقال: »شيخ« (١٠( .

الـــبـــصـــري،  اإلأزدي،  ــام  ــ ــّك حــ ــن  ــ ب عـــمـــرو   -

اإلأنــصــاري،  ــام  اأيّـ اأبــوحــاتــم  منه  اأبوعثمان، سمع 

اأبــي بكر  الــرّي فلم يسمع منه غير  وقــدم عليهم 

اأخي اأبي زرعة الّرازي ،ضّعفه اأبوزرعة، وكانت له 

نحو اأربعة اآإلف حديث عن شعبة بن الحّجاج 

ولم تشفع له، فقد تركوا حديثه، وتكلّم فيه اأحمد 

اأباحاتم خالف  اأن  ذلــك، غير  بن حنبل بسبب 

مـــام اأحــمــد فــيــه، فــزعــم اأنـــه لــم ينكر عليه من  اإلإ

اإلأربعة اآإلف سوى حديث واحد، وهو حديث 

له عليه وسلم  ال� للنّبي صلّى  اأهــدى  النّجاشي  اأّن 

الّزنجبيل، ومع ذلك بقي شاّكا في اأّن للحديث 

اأصال، واأرى اأنه رجع عن قوله فيه حين ُسئل عنه 

فقال : »هو شيخ ليّن، ُيكتب حديثه((١١( .

- عيسى بن محمد، اأبوعمر اإلأنصاري، روى 

عنه اأبوحاتم وُسئل عنه فقال : »شيخ« (١٢(. 

- غالب بن حلبس بن محمد الكلبي، كتب 

والتّهذيب   ،٩86 رقــم  ترجمة   ١8٠/6 والتّعديل  الجرح   )٩)

٢66/٧-٢6٧ ترجمة رقم 5١6. 

(١٠( الجرح والتّعديل١8٩/6 ترجمة رقم ١٠٤١. 

(١١( المصدر الّسابق ٢٢٧/6-٢٢8 ترجمة رقم ١٢65. 

(١٢( المصدر الّسابق ٢86/6 ترجمة رقم ١5٩٠. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد خروبات 

عنه اأبوحاتم في الرّحلة الثّانية وروى عنه، وُسئل 

عنه فقال : »شيخ«(١( .

- الــفــضــل بـــن الــفــضــل الــّســقــطــي، اأبــوعــبــيــدة 

اأبــوحــاتــم، وُسئل  الــبــصــري، روى عنه  الــّســعــدي 

 عــنــه فــقــال : »لــيــس هــو بــــذاك، شــيــخ، ُيكتب 

حديثه« (٢( .

ــغــنــوي،  ــهــال ال ــمــن - قــطــبــة بـــن الـــعـــالء بـــن ال

اأبوحاتم وروى عنه  اأبوسفيان الكوفي، سمع منه 

وساأله  خــيــر«،  اإإّل  بلغنا  ومــا  عنه  »كتبنا  ،وقـــال: 

كتاب  في  اأدخله  البخاري  »اإّن   : الرحمن  عبد 

بــه«، وإل ندري  تفرّد  قــال: ذلك مما  الّضعفاء، 

هل كالمه هذا اإنكارا على البخاري اأم يخص ما 

تفرد به قطبة بن العالء، فهو محتمل، وُسئل عنه 

به »(3(،  فقال: »شيخ يكتب حديثه وإل يحتج 

ويفهم من كالمه هذا والكالم المتقّدم اأن الرجل 

في مرتبة وسطى بين الجرح والتّعديل كما سنبيّنه 

في موضعه . 

- قطن بن اإبراهيم بن مسلم بن خالد القشيري، 

وروى  اأبوحاتم  منه  سمع  النيسابوري،  اأبوسعيد 

عــنــه، وُســـئـــل عــنــه فــقــال : »شـــيـــخ« (٤(، وذكـــر 

الحافظ ابن حجر اأّن اأبا حاتم روى عنه لكنّه لم 

 يذكر قول اأبي حاتم فيه، واأرّخ وفاته بسنة اإحدى 

(١( المصدر الّسابق 5٠/٧ ترجمة رقم ٢83. 

التهذيب   ،3٧6 رقــم  ترجمة   66/٧ الــّســابــق  الــمــصــدر   )٢)

٢56/8 ترجمة رقم 5٢3. 

(3( الجرح والتّعديل ١٤١/٧-١٤٢ ترجمة رقم ٧٩٢. وله رواية 

عنه في الحلية إلأبي نعيم 6/١٤١. 

(٤( الجرح والتّعديل١38/٧ ترجمة رقم ٧٧8. 

وستين ومائتين(5( . 

- قــيــس بـــن حــفــص بـــن الــقــعــقــاع الـــّدارمـــي، 

اأبومحّمد البصري، روى عنه اأبوحاتم وُسئل عنه 

اإسماعيل  بــن  محّمد  اأرّخ  »شـــيـــخ«(6(،   : فــقــال 

البخاري وفاته بسنة سبع وعشرين ومائتين، وروى 

عنه اثني عشر حديثا (٧(.

- مالك بن سعد بن عبادة القيسي، اأبوغّسان 

بــن عــبــادة، سمع منه  اأخــي روح  ابــن  البصري، 

عنه  وُســئــل  الثّالثة،  رحلته  فــي  بالبصرة  اأبــوحــاتــم 

فقال : »شيخ« (8(.

ــه الّــلــيــثــي، اأبــوغــســان  لـ ــ� - مــعــاويــة بـــن عــبــد الـ

اأبوحاتم بالمدينة سنة ست  المديني، سمع منه 

 : فقال  عنه  وُسئل  عنه،  وروى  ومائتين،  عشرة 

»شيخ« (٩(. 

ــّســكــونــي ،  - مــحــمــد بـــن بــشــر الــحــمــصــي ال

له الكندي، كان يروي كتاب الفتن عن  اأبوعبد ال�

وُسئل  اأبوحاتم،  عنه  روى  عياش،  بن  اإسماعيل 

عنه فقال : »شيخ«(١٠( .

- محمد بــن حجر بــن عبد الــجــبــار بــن وائــل 

واأحمد  اأبوحاتم  عنه  روى  الحضرمي،  بن حجر 

اأبوحاتم عنه فقال :  الــّرمــادي، ُسئل  بن منصور 

(5( التّهذيب 3٤٠/8 ترجمة رقم 6٧6. 

(6( الجرح والتّعديل ٩5/٧ ترجمة رقم 5٤6. 

(٧( التّهذيب 3٤8/8-3٤٩ ترجمة رقم 6٩٤. 

٩٢5،والــتـّـهــذيــب  رقــم  ترجمة   ٢١٠/8 والتّعديل  الــجــرح   )8)

١5/١٠ ترجمة رقم ٢٠. 

(٩( الجرح والتّعديل 38٧/8 ترجمة رقم ١٧68. 

(١٠( الجرح والتّعديل٢١١/٧ ترجمة رقم ١١68. 
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»كوفي شيخ« (١(. 

ــاد الــّدمــشــقــي  - مــحــّمــد بــن الــخــلــيــل بــن حــّم

البالطي، سمع منه اأبوحاتم وروى عنه، ُسئل عنه 

فقال : »شيخ دمشقي«(٢( .

- مــحــّمــد بـــن عــبــيــد بـــن مــيــمــون الــمــديــنــي، 

اأبــوحــاتــم  الـــعـــاّلف، كــتــب عــنــه  الــتــبــان التميمي 

سنة ست عشرة ومائتين، وروى عنه، ُسئل عنه 

فقال : »شيخ«(3( وهو من شيوخ البخاري وابن 

عشر  ثالثة  البخاري  عنه  روى  القزويني،   ماجة 

حديثا (٤(.

- محّمد بن عثمان بن مخلد التّمار الواسطي، 

قال عبد الرحمن : »سمعت منه مع اأبي بواسط 

ــاتـــم عــنــه فـــقـــال :  ــئـــل اأبـــوحـ ــو صــــــدوق«، وُسـ وهــ

»شيخ«(5( .

- محّمد بن عطاء النخعي نزيل مصر، سمع 

اأبوحاتم منه في مصر سنة ست عشرة ومائتين، 

وُسئل عنه فقال : »شيخ« (6(.

- مــحــمــد بـــن عـــمـــرو بـــن عــلــقــمــة بـــن وقـــاص 

لــه، ُســئــل اأبــوحــاتــم عنه  ــ�  الــلـّـيــثــي، كنيته اأبــوعــبــد ال

فــقــال: )صــالــح الــحــديــث، يكتب حــديــثــه وهــو 

شيخ( (٧(.

(١( المصدر الّسابق ٢3٩/٧ ترجمة رقم ١3١٠. 

(٢( المصدر السذابق ٢٤8/٧ ترجمة رقم ١36١. 

(3( المصدر الّسابق ١١/8 ترجمة رقم ٤٢. 

(٤( التّهذيب ٢٩6/٩ ترجمة رقم 5٤8. 

(5( الجرح والتّعديل ٢5/8-٢6 ترجمة رقم ١١٤. 

(6( المصدر الّسابق ٤6/8-٤٧ ترجمة رقم ٢١6. 

(٧( المصدر الّسابق 3٠/8-3١ ترجمة رقم ١38. 

ــبــانــي  ــّشــي ــع ال ــزيـ ــــن بـ ــى ب ــوسـ ــــن مـ - مـــحـــّمـــد ب

له البصري، كتب عنه اأبوحاتم  الجريري، اأبوعبد ال�

وُســئــل عنه فقال :  اإلأنــصــاري وروى عنه،  ــام   اأيّـ

»شيخ »(8( .

- محّمد بن موسى بن نفيع الحرشي، بصري، 

كتب عنه اأبوحاتم وروى عنه، وُسئل عنه فقال: 

اأبي حاتم بين هذا والّذي  ، فرَّق ابن 
»شيخ« (٩(

ثمان  بسنة  وفــاتــه  حجر  ابــن  الحافظ  اأرّخ  قبله، 

واأراهما واحدا، لكن عبد   ،)١٠) واأربعين ومائتين 

والـــده،  اأدرى بشيوخه وشــيــوخ  ــّرازي  ــ ال الــرحــمــن 

له اأعلم. فالتمييز له، وال�

ــان  ــسـ ــوغـ ــثـــي، اأبـ ــيـ ــلّـ ــن حــمــيــد الـ ــ ــة ب ــاويـ ــعـ - مـ

اأبوحاتم بالمدينة سنة ست  المديني، سمع منه 

فقال:  عنه  وُســئــل  عــنــه،  وروى  ومائتين،   عــشــرة 

»شيخ« (١١(.

- هـــــارون بـــن حــمــيــد الـــدهـــكـــي، اأبــــو اأحــمــد 

وقال  عنه،  وروى  اأبوحاتم  عنه  كتب  الواسطي، 

الصدق«،  ومحله  عنه  »كتبت   : الرحمن  عبد 

سئل اأبوحاتم عنه فقال : »شيخ« (١٢(.

- هـــارون بــن سعيد بــن الهيثم بــن محمد بن 

(8( المصدر الّسابق 8٤/8 ترجمة رقم 353، وله رواية عند 

الحافظ ابن كثير في التّفسير ١58/3. 

(٩( الجرح والتّعديل 8٤/8 ترجمة رقم 35٤. 

(١٠( تهذيب التّهذيب ٤٢5/٩ ترجمة رقم ٧8٠. 

(١١( الجرح والتّعديل 38٧/8 ترجمة رقم ١٧68. 

(١٢( المصدر الّسابق 88/٩-8٩ ترجمة رقم 365، التّهذيب 

٤/١١-5 ترجمة رقم 5. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد خروبات 

الهمزة  بفتح  اإلأيلي،  التّميمي،  فيروز  بن  الهيثم 

وسكون التحتانية، اأبوجعفر الّسعدي نزيل مصر، 

ثالث  ــه  ول ومائتين  وخمسين  ثــالث  سنة  مــات 

في  بمصر  اأبوحاتم  عنه  (١(، كتب  سنة  وثمانون 

الرّحلة الثّانية وروى عنه ،ومروياته عنه مبثوثة في 

كتاب الجرح والتّعديل(٢(، وهو من اأصحاب ابن 

وهب، وُسئل عنه فقال : »شيخ« (3(.

- وّضاح بن يحيى النهشلي الكوفي، روى عنه 

اأبوحاتم وُسئل عنه فقال : »شيخ صدوق« (٤(.

عنه  روى  الـــخـــزاعـــي،  خـــــراش  بـــن  يــحــيــى   -

اأبوحاتم، وُسئل عنه فقال : »شيخ« (5(.         

 – يحيى بن يزيد، اأبوشريك المصري، كتب 

عنه اأبوحاتم بمصر في الرّحلة الثّانية، وروى عنه، 

وُسئل عنه فقال : »شيخ«(6(، وله عنه روايــة في 

الجرح والتّعديل(٧( . 

- يوسف بن سلمان الباهلي ،ويقال المازني، 

في  بالبصرة  اأبوحاتم  منه  البصري، سمع  اأبوعمر 

الرّحلة الثّالثة، وُسئل عنه فقال : »شيخ«(8( . 

 ثانيا: دراسة وتقويم                  

(١( التّهذيب ٧/١١ ترجمة رقم ١٢.. 

(٢( الجرح والتّعديل : 6/٢3١- 6/١١٩- ٢٢٤/٤- ٧/١١8- 

 .٤8٠/8 -٧٤/8 -٢8١/٧ -3٩6/6 -١٢١/٧

(3( المصدر الّسابق ٩١/٩ ترجمة رقم 3٧٧. 

(٤( المصدر الّسابق ٤١/٩ ترجمة رقم ١٧٤. 

(5( المصدر الّسابق ١٤٠/٩ ترجمة رقم 5٩٤. 

(6( المصدر الّسابق ١٩8/٩ ترجمة رقم 8٢8. 

(٧( المصدر الّسابق ٩٤/٤ ترجمة رقم ٤١6. 

(8( المصدر الّسابق ٢٢3/٩-٢٢٤ ترجمة رقم ٩3٧، التّهذيب 

365/١١ ترجمة رقم ٧٠٩. 

1- وضعية تحّمله عنهم واأصنافهم في ميزان 

النقد :

  كـــتـــابـــة الـــحـــديـــث عــــن بــعــضــهــم إل تــعــنــي 

اإنّهم من صنف من  اأجــازهــم،  اأنــه  اأو  تعديلهم، 

اأو  اأطلق فيهم ) ُيكتب حديثه وإل يحتّج به (، 

هــذا، وكذلك  نحو  اأو  لالعتبار(  )يكتب حديثه 

من  فمنهم  يجيزهم،  إل  بعضهم  مــن  الــّســمــاع 

اأدركهم ولم يسمع منهم ، ومنهم من روى عنهم 

صوا  ُيمحَّ حتى  العلمية  وللفائدة  لالعتبار  لكن 

اإلخ، وهذا الّذي نقوله اإنما هو محصور في من 

اأطلق فيهم لفظة »شيخ« دون غيرهم. 

الكيفية  بــهــذه  عنهم  تحمل  الّـــذيـــن  ــؤإلء  وهــ

من  اأصــنــاف  ثالثة  على  اللّفظة  بهذه  ووصفهم 

حيث وضعيتهم في ميزان النقد :

واأجاز  تحّمل عنهم  المعّدلين،  - صنف من 

اإن كانت قليلة، وبعض هؤإلء وصفهم  روايتهم و

عبد  بــذلــك  وصفهم  اأو  الــتـّـعــديــل  األــفــاظ  ببعض 

الرّحمن الذي شارك والده في التحّمل عنهم، من 

هؤإلء عبّاس بن الوليد بن خالد الغبري، وعلي بن 

المعروف بكراع، كان  الّرازي  التّميمي  الحسن 

اأبوزرعة إل يرى به باأسا، وقد شارك اأبا حاتم في 

الرواية عنه، ومحّمد بن عثمان بن مخلد التّمار 

بالّصدق،  الرحمن  عبد  وصفه  الــذي  الواسطي 

ــارون بــن حميد الــواســطــي،  وكــذلــك قـــال فــي هــ

النّهشلي الكوفي الذي نسبه  ووّضاح بن يحيى 

اأبوحاتم اإلى الّصدق .

الوسطى  المرتبة  في  الّذين هم  من  - صنف 
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بين الجرح والتّعديل، وهذا ما فهمناه من سياق 

الــكــالم، فمرتبهم مــن خــالل كــالمــه فيهم على 

هذه الوضعية تتنزّل، ومن هؤإلء سهل بن تمام بن 

بزيع الطفاوي، وعبّاس بن الوليد النرسي البصري، 

بن  العالء  بن  وقطبة  اإلأزدي،  حكام  بن  وعمرو 

المنهال الغنوي، ومحّمد بن عمرو بن علقمة .

على  وهــــؤإلء  المجروحين،  مــن  وصــنــف   -

اأو ولده،  اأبوحاتم  قسمين : قسم منهم جرّحهم 

مــنــهــم : عــبــد الــرحــمــن بـــن مــنــصــور الــبــصــري، 

الّسعدي  اأبوعبيدة  الّسقطي  الفضل  بن  والفضل 

البصري، وقسم منهم لم يبين حالهم وهم على 

اأّن اأحوال هؤإلء  حال الجرح، والمبّرر في ذلك 

معروفة إل تحتاج اإلى بيان، اأو اأنّه ترك ذلك تورّعا، 

اأو اأنّه تركه لغيره ليكشف عن حالهم بمزيد من 

البيان والتّفسير.

بلفظة  الــمــوصــوفــيــن  شــيــوخــه  طــبــقــات   -2

»شيخ« .

نجدهم  الّشيوخ  هــؤإلء  تــراجــم  فــي  نظرنا  اإذا 

اأنّهم شيوخ إلأبي حاتم،  طبقة واحدة من معيار 

ــهــم مـــن مــعــيــار الـــمـــكـــان عــلــى طــبــقــات :  لــكــنّ

واإلأنــطــاكــيــون،  والــواســطــيــون،  المصريون،  منهم 

ــيـــون،  ــوسـ ــرسـ ــطـ ــــون، والـ ــري ــــصــ ــب ــ ــــون، وال ــي ــ ــوف ــكــ ــ وال

والــحــمــصــيــون، والـــدمـــشـــقـــيـــون، والـــبـــغـــداديـــون، 

والمروزيون،  والرقّيون،  والحّرانيون،  والمدينيون، 

اأنّهم  على  يدّل  وهذا  والنيسابوريون،  والــّرازيــون، 

لم يكونوا في مكان اأو في جهة واحدة بل كان 

لرحالته العلمية الواسعة اأثر كبير في التحّمل عن 

هؤإلء الّشيوخ وفي الوقوف على حالهم . 

3- وضعية مصطلح »شيخ« عند اأبي حاتم :

اأ- من حيث الّصورة :

تــاأتــي هـــذه الــلـّـفــظــة مــفــردة، وهـــي الــغــالــبــة في 

ــراجــم، وتــاأتــي مــرّكــبــة مــن األــفــاظ اأخــــرى، فــاإن  الــتّ

اقترنت  اإن  باألفاظ العدالة دلّت عليها، و اقترنت 

على  داّل  فاإلقتران  عليه،  دلّــت  الجرح  باألفاظ 

الــزيــادة  تجوز  وإل  ننشده،  الــذي  المعنى  زيـــادة 

عليه، فاإذا عيَّن النّاقد لفظة في الجرح في حّق 

والعكس،  بالتّعديل  استبدالها  يجوز  فال  شيخه 

هذا اإذا كنّا ندرس المصطلح عند ناقد واحد بله 

اأن يكون الذي اأطلقه هو الناقد نفسه، وفي حق 

من يعرفه، كقوله في الفضل بن الفضل الّسقطي 

: »ليس هو بذاك، شيخ، ُيكتب حديثه« . وقوله 

في وّضاح بن يحيى النّهشلي الكوفي، : »شيخ 

اأفــادت الجرح، والثّانية دلّت  صــدوق«، فاإلأولى 

على التّعديل.

المفهوم  يلتبس  اإلطــالقــات  بعض  في  لكن   

كما في اإلطالق اإلأخير »شيخ صدوق«، وقوله 

: »هو شيخ، يدّل حديثه على الّصدق« (١(، هل 

يريد الناقد المعنى اإلصطالحي اأم العرفي ؟.

 يلتبس هذا اإلأمر كثيرا على اأهل العلم، وقد 

وجدنا جوابه عند الحافظ ابن القطّان الفاسي في 

له  شبيلي ،قال رحمه ال� تعقباته على عبد الحق اإلإ

باأنّه  القول  الرّجل  هــذا  في  ير  لم  واأبومحمد   (  :

(١( الجرح والتّعديل 8٢/8 ترجمة رقم 3٤3. 
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اإنما  شيخ، فاإنّهم لم يقولوا ذلك فيه فيما اأعلم، و

اأبي حاتم سؤال اأبي محمد  راأى في كتاب ابن 

اأبــاه واأبــازرعــة عنه فقال: »هو شيخ إلبن وهب« 

فهذا شيء اآخــر ليس هو الـّـذي ذكــر، فــاإن لفظة 

شيخ مصطلح عليها كما تقّدم، واأما لفظة »شيخ 

لفالن« فاإنه بمعنى اآخر ( (١(.

 يتعلق الكالم هنا بمحمد بن عمرو اليافعي 

فقد ساأل عبد الرحمن اأباه واأبازرعة فقاإل : »شيخ 

ــن الــقــطــان   إلبـــن وهــــب« (٢(، والّـــــذي قــصــده ابـ

الّــذي ذكر«  اآخــر ليس هو  بقوله : »فهذا شــيء 

اإنما هو المعنى العرفي، فاإن الّرازيين اأرادا وصفه 

إل بيان حاله .

ب- من حيث المفهوم :

  الّدإللة اإلصطالحية التي نتكلّم عليها هنا 

هي محصورة في شيوخه الّذين اأطلق في حّقهم 

هذه اللّفظة، والتّحقيق في مفهوم المصطلح له 

وجاهته هنا إلأّن الّذين استخدم في حّقهم هذه 

اللّفظة هم من« شيوخه«، وهذا يعني اأنه يعرفهم 

علما وحــاإل، وهو اأعــرف بهم من غيره بخالف 

من يقع فيهم اإلختالف من الرواة .

 »شيخ »فــي اصــطــالح اأبــي حاتم هــو الّــذي 

حاله،  بــيــان  فــي  تكفي  إل  قليلة  اأحــاديــث  روى 

وقـــد تــكــلـّـمــت عــن لفظة »شــيــخ« كــوصــف في 

ــرواة،  بــيــان الــحــال حين اأطلقها فــي عــدد مــن الـ

يهام 3/8٠٠.  (١( اأنظر بيان الوهم واإلإ

(٢( الجرح والتّعديل 3٢/8 ترجمة رقم ١٤٤. 

في  األفاظه  بيان  في  وذلــك  شيوخه  وغير  شيوخه 

الجرح والتعديل في الجزء الخامس المخّصص 

لعلم المصطلح والنّقد، لكنّنا هنا قصرناها على 

شيوخه، وقد اتّضح معناها من الوجوه اإلآتية :

يعيِّن للشيخ حديثا واحــدا ثم  اإلأول :  الوجه 

اأنـّـه  ذلــك  فُيفهم من  يحكم عليه ب »شيخ »، 

في  كما  الــواحــد،  الحديث  ذلــك  بسبب  شيخ 

ترجمة بشر بن محمد بن اأبان بن مسلم البصري، 

فقد روى عنه حديثا واحدا وهو حديث اأم معبد 

ثم حكم عليه باأنّه »شيخ«(3( .

 والوجه الثّاني: يصرح فيه باأّن للّراوي حديثين 

فيتّضح  شــيــخ،  بــاأنّــه  عليه  ثــمَّ يحكم  ومــن  فقط 

في  كما  وتصريحه  النّاقد  بيان  بمقتضى  معناها 

ترجمة عيسى بن محّمد اإلأنصاري، اأبي عمر، 

لم  ثقة،  ) هو  فقال :  وُسئل عنه  فقد روى عنه 

يكن عنده غير حديثين واحد عن شعبة واآخر عن 

ابن عون، ثم قال : ) بصري، شيخ( (٤(.

اإن  روى،  ما  لــلــّراوي  يعّدد  اأنّــه  الثّالث  الوجه 

كانت اأحاديثه قليلة حكم عليه بذلك الوصف، 

له بن يزيد بن  من ذلك ما جاء في ترجمة عبد ال�

راشد القرشي الّدمشقي المقري اأبي بكر، سمع 

منه اأبوحاتم سنة ثمان عشرة ومائتين، مدفوعا بثناء 

شيخه دحيم عليه حين وصفه بالّصدق والّستر، 

(3( الجرح والتّعديل 36٤/٢ ترجمة رقم ١٤٠١، وانظر تاريخ 

واسط ص ١8١. 

(٤( الجرح والتّعديل ٢86/6 ترجمة رقم ١5٩٠. 
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له  اإليه وسمع منه، وعــّدد  اأبــا حاتم جلس  لكن 

ما سمعه من شيوخه، وهي اأحاديث قليلة، فقد 

له اأبي معاوية السمين  روى عن صدقة بن عبد ال�

وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر حديثين، وله عن 

اإلأوزاعي حديثا واحدا وبعض المسائل، وله عن 

هشام بن يحيى الغساني اأحاديث قليلة، وروى 

اأبي عبلة حديثا واحــدا، وكذلك  اإبراهيم بن  عن 

عن ثور بن يزيد، ولذلك لما ُسئل عن حاله فيه 

قال هو : »شيخ«(١( .  

والــوجــه الــّرابــع : يصفه بــاأنـّـه »شــيــخ«، ويبني 

ذلك على مخالفته للثّقات وكالم النّقاد فيه، كما 

َم فقال  في ترجمة بّشار بن موسى الخفاف، َقدَّ

اأنكر عن  الثّقات،  وينكر عن  فيه  يتكلّمون   (  :

يزيد بن زريع عن شعبة عن عمرو بن مرة حديث 

اإلأشتر(، ثم قال عقبها : ) وهو شيخ((٢( . 

والوجه الخامس : كثرة اإلأحاديث التي يرويها 

الّراوي إل ترفع عنه الوصف ب« شيخ«، من ذلك 

ما قاله في ترجمة حّماد بن مالك بن بسطام : 

اأربعين حديثا عن عبد  اأحاديث مقدار  اأخــرج   (

الرحمن بن يزيد بن جابر فاأخبر اأبامسهر )كذا( 

ابــن جابر«،  يــدرك  لــم  فاأنكر وقــال : هــو  بذلك 

وُسئل عنه فقال : »شيخ«(3( .

 وقوله »شيخ »إل تتماشى مع ما بيّنه في النّص 

من اأنّه اأخرج اأربعين حديثا، فهل من اأخرج هذا 

(١( المصدر الّسابق ٢٠٢/5 ترجمة رقم ٩٤١. 

(٢( المصدر الّسابق ٤١٧/٢ ترجمة رقم ١65٠. 

(3( المصدر الّسابق ١٤٩/3 ترجمة رقم 6٤8. 

 العدد يقال فيه »شيخ«؟، اأقول : اإن هذا العدد 

إل عبرة به، فهو في حكم المعدوم ،إلأّن اأبا مسهر- 

وهو عبد اإلأعلى بن مسهر النّاقد- بيَّن باأّن الشيخ 

المذكور لم يدرك عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، 

ومن هنا كان نقد اأبي حاتم له صحيحا وسالما، 

إلأّن النّاقد بنى نقده على نقد ناقد يثُق فيه . 

 ومثله روح بن عبد الواحد الحراني، اأبو يحيى، 

ومائتين،  عشرين  سنة  باأذنة  اأبوحاتم  عنه  كتب 

ــه اأحـــاديـــث لــكــنـّـهــا غــيــر ســلــيــمــة، وهــذا  كــانــت ل

الحديث  كثرة  اأّن  اأبــوحــاتــم  بــه  يعني  المصطلح 

ليست مزيُّة للّراوي ما لم تكن سليمة، وقد بيَّن 

اأحــاديــث  روى  بالمتقن،  ليس   (  : بقوله  ذلــك 

فيها صنعة(، وحين ُسئل عنه قال : »شيخ«(٤(، 

ــهــا على  ــي ب  يــعــنــي اأنـــــه يـــتـــصـــرّف فــيــهــا وإل يـــاأتـ

الوجه الّصحيح.

اأبويحيى  المقرئ،  صالح  بن  عثمان  ومثلهم 

اأســد،  بــن  وسعيد  اأبــوحــاتــم  عنه  روى  الّسهمي، 

سمع عبدالرحمن والده يقول : »كان عثمان بن 

صالح شيخا صالحا سليم النّاحية، قيل له : كان 

يلقن ؟ قــال : إل، قــال : ضــاع لــي كتاب عن 

ابن لهيعة عن اأبي قبيل ثم دللت على صاحب 

 نــاطــف فــاشــتــريــت مــنــه بــكــذا فلسا اأو قـــال كــذا 

حبة«(5(.

 هذا كالم عثمان بن صالح وكان يروي عن 

(٤( المصدر الّسابق ٤٩٩/3-5٠٠ ترجمة رقم ٢٢6٠. 

(5( المصدر الّسابق ١5٤/6 ترجمة رقم 8٤6. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد خروبات 

له بن لهيعة، وضاع منه الكتاب، فاشتراه  عبد ال�

من رجل وصفه باأنه »ناطف«، وناطف لها عّدة 

اأقوى دإللتها القدح، فهي تعني  دإلإلت، ومن 

يتماشى مع  وهــذا  والــتــلــطّــخ(١(،  والــّريــب  العيب 

وضع الرّجل في ميزان العلم، فهو مجهول، فاإن 

اإن اأراد بها العيب  اأراد باللّفظة المدح فقد دلّس، و

فقد نصح، ولذلك لم يترّدد اأبوحاتم بوصفه ب 

ذلك  استحق  فقد   ،)٢) عنه  ُسئل  »حين  »شيخ 

اإن روى كتابا، ومن كان من مثل هؤإلء  الوصف و

اأكثر حديثا فهو اأكثر خطاأ كما قال اأبوحاتم مرة 

في اإحدى موازناته(3( . 

ــّرتــبــة فــي األــفــاظ الــجــرح  ج- مــن حــيــث ال

والتّعديل .

  وضعُت هذه اللّفظة في المرتبة السابعة ضمن 

مراتب التّعديل(٤(، ونظرا لكونها تعني الجرح في 

اأخـــرى،  فــي  الــتـّـعــديــل  بعض اإلطــالقــات وتعني 

الجرح  بين  مرتبة وسطى  الـــراوي في  وقــد تجعل 

والتّعديل اخترنا اأن تكون في اآخر مراتب التّعديل، 

وقريبة من اإلألفاظ الجارحة، وهي بحسب ما بينَّا 

الّشيوخ  الـــّرواة  واأحـــوال  هنا  مكانها  اللّفظة  هنا، 

وغالبية  والتّعديل،  الجرج  في  وضعهم  بحسب 

اإن كانت  و اأحــاديــث كثيرة،  لهم  هــؤإلء ليست 

(١( انظر لسان العرب إلبن منظور ١86/١٤، ماّدة »نطف«. 

(٢( الجرح والتّعديل ١5٤/6 ترجمة رقم 8٤6 

بن  بقطبة  يــوازنــه  وهــو  اليمان  بن  قاله في يحيى  ما  انظر   )3)

العالء في الجرح والتّعديل ١٤١/٧-١٤٢ ترجمة رقم ٧٩٢. 

(٤( انظر اأبوحاتم الرازي وجهوده في خدمة السنة 3١٠/5 وما 

بعدها. 

كثيرة فبحسب صّحتها وسالمتها، ومن العلماء 

من قصرها على التّعديل مثل الحافظ عبد الرحمن 

بن اأبي حاتم الّرازي الّذي حّدد لها المنزلة الثّالثة 

والــتـّـعــديــل، فهي  الــجــرح  ترتيبه إلألــفــاظ  بحسب 

قبل لفظة من قيل فيه »صــالــح«، وبعد من قيل 

اأو محله الصدق«، ومن قيلت فيه  فيه »صدوق 

»يكتب حديثه وينظر فيه »(5(، وكالمه هذا يدّل 

على ما ذهبنا اإليه من اأن النّظر في اأحاديث الشيوخ 

بعد كتابتها هو الّذي يحّدد حالهم، وحال شيوخ 

والده – وقد شاركه في بعضهم- وضعيتهم على 

هذا الحال، غير اأّن بعض المصنّفين في المراتب 

حملوها على التّعديل مثل الحافظ العراقي وتبعه 

واأبي   ،)6) ونقلها عنه  اللّكنوي  العالمة  في ذلك 

حاتم ابن حبّان في كتابه الثّقات، والحافظ ابن 

تفيد  باأنّها  فمن جزم  ولذلك  الحنبلي(٧(،  رجب 

ــا من  الــذي ذكــرنــاه . واأّمـ الــعــدالــة فبهذا الّسبب 

 راأى اأنّها تفيد الجرح فجماعة منهم الحافظ ابن 

حجر (8( والّشيخ عبد الفتاح اأبوغدة (٩(، وغيرهم.

ــا تــفــيــد الـــوســـط فــهــو الــمــفــهــوم  ــ ــا مـــن راآهـ ــ  واأمـ

ــــن الــقــطــان   مــن كـــالم الــحــافــظ الــذهــبــي (١٠( واب

(5( انظر الجرح والتّعديل 3٧/٢، واأبوحاتم الّرازي وجهوده في 

خدمة الّسنة النّبوية ، الجزء الخامس، علم المصطلح والنّقد، 

ص 3١١ . 

(6( الّرفع والتّكميل ص١٤٢. 

(٧( شرح العلل ص٢56. 

(8( لسان الميزان 5١٢/٢ الترجمة رقم ٢٠55. 

(٩( في تعليقه على اللّكنوي، انظر الّرفع والتّكميل ص ١5٠. 

ومقّدمة   ،٤١٧٧ رقــم  الترجمة   385/٢ الــمــيــزان  انظر   )١٠)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شيوخ اأبي حاتم الرازي الذين بيَّن حالهم بلفظة - شيخ - عرض وتقويم 

الفاسي (١(.

 ومـــا ذكـــره الــعــلــمــاء لــيــس اخــتــالفــا فــي معنى 

اأو التعديل، فكّل واحد  اللّفظة هل تفيد الجرح 

منهم يثبت ما ذهب اإليه بدليٍل من تراجم الرواة، 

والّصحيح هو الجمع بين اأقوالهم، فهي تفيد في 

الجرح،  اآخرين  التعديل ،وفي حق  البعض  حق 

ــي حـــق صــنــف ثــالــث الـــدرجـــة الــوســطــى بين  وفـ

الجرح والتّعديل اإلى اأن يتميّزوا .

د- من حيث األنفراد باللّفظة :

ــم بــاســتــعــمــال هـــذه الــلّــفــظــة في  ــفــرد اأبــوحــات ان

الّرازي  اأبوزرعة  الــّرواة، واستخدمها  بيانه إلأحوال 

بن  مثل محمد  جــدا  قالئل  رواة  في  لكن  اأيضا 

له الّرومي، اأحد شيوخ اأبي حاتم  ال� عمر بن عبد 

الّرازي، قال فيه : »شيخ لين« (٢(،وتبعه النّسائي 

ــادة القيسي  حــيــن ذكـــر مــالــك بــن ســعــد بــن عــب

اأبــي حاتم- فقد  – وهــو من شيوخه ومــن شيوخ 

 ذكره في شيوخه قائال : »شيخ، اأرجو اأن يكون 

اإلصــطــالح،  وهــي محمولة على  صــدوقــا «(3(، 

لكن اأبا حاتم كان فيها من المكثرين .

اضطرب  اأباحاتم  بــاأّن  قد جزمُت  كنُت  اإذا  و

دراستي  في  بيّنتهم  الـــّرواة  بعض  في  فذلك  فيها 

للفظة فــي الــجــزء الــخــامــس بــخــالف مــن ذكرنا 

هنا، فقد كان كالمه فيهم واضحا وبيًِّنا.

الميزان ص ٤. 

يهام ٧٩٩/3 رقم ١3١8.  (١( بيان الوهم واإلإ

(٢( الجرح والتّعديل ٢١/8-٢٢ ترجمة رقم ٩٤. 

(3( التذهذيب ١5/١٠ ترجمة رقم ١٩. 

* * *

الخاتمة

حاتم  اأبـــي  شــيــوخ  على  البحث  هــذا  قصرنا   

الـــــــّرازي الّـــذيـــن بـــيَّـــن حــالــهــم بــلــفــظــة »شـــيـــخ«، 

هذا  عن  اأنجزناه  لما  ومكّمل  متّمم  بحث  وهــو 

المصطلح في حّق الّرواة بصفة عامة، وقد تبيّن 

لنا اأن كثرة هذا النّوع من الّشيوخ وانتماءاتهم اإلى 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد خروبات 

اأقطار متعّددة إل يدّل سوى على اجتهاد اأبي حاتم 

وتوّسعه في الرّحلة، فقد كان يختلف اإلى الّرواة 

فيسمع منهم ولو كانوا قليلي الحديث وفي اأقطار 

النهج من فحص علمهم  هــذا  وقــد مكَّنه  نائية، 

ومعرفة حالهم لذلك صنع هذا المصطلح الذي 

له  حيَّر اأهل العلم في مفهومه، وقد تمكنّا بحمد ال�

من الوقوف على دإلإلته، وذلك بما يلي: 

اأطــلــق عليهم هــذه  ــذيــن  الــّشــيــوخ ال - حــصــر 

اللّفظة.

- قصر ذلك على شيوخه الذي اختلف اإليهم، 

فهو اأدرى بحالهم من غيره.

فـــــــراد  ــيــهــم مــــن حـــيـــث اإلإ ــه ف ــالمـ - ضـــبـــط كـ

والتّركيب .

ولـــم نــتــوســع كــثــيــرا فــي مــقــارنــة قــولــه بــاأقــوال 

الــنّــقــاد الــمــعــتــبــريــن عــلــى اإلأقـــل الــذيــن هــم في 

اإن ذلــك  ــّدراســة ســتــتــوّســع، ثــم  ال عــصــره، إلأّن 

اأبي  في  البحث  حصرنا  لكوننا  منه  جدوى  إل 

والحمد  عنده،  »شيخ«  لفظة  ودإلإلت  حاتم 

واأخيراً. اأوإل  لله 

 

فهرس للمصادر والمراجع 

- ابــن حجر ،شــهــاب الــّديــن اأحــمــد بــن علي 

الفكر  دار  الــتّــهــذيــب،  تــهــذيــب  الــعــســقــالنــي، 

للطّباعة والنّشر والتّوزيع، الطّبعة اإلأولى ١٩8٤م.

- ابــن حجر ،شــهــاب الــّديــن اأحــمــد بــن علي 

الــعــســقــالنــي، تــقــريــب الــتّــهــذيــب،بــعــنــايــة عــادل 

ــنــان،  ــب ــة، بــــيــــروت، ل ــ ــال ــ ــرّس ــ  مــــرشــــد، مـــؤســـســـة ال

اإلأولى ١٩٩6م. 

ــّديــن عــبــد الــرحــمــن بن  - ابـــن رجـــب، زيـــن ال

تحقيق  الــتّــرمــذي،  علل  شــرح  الحنبلي،  اأحــمــد 

وتعليق صبحي السامرائي، عالم الكتب، الطّبعة 

الثّانية ١٩85م .

يهام  واإلإ الوهم  بيان  الفاسي،  القطان،  ابن   -

الواقعين في كتاب اإلأحكام للحافظ ابن القطان 

رسالة  سعيد،  اآيـــت  الحسين  تحقيق  الــفــاســي، 

فــاروق حمادة،  الدكتور  اإشــراف  دكتوراه تحت 

نسانية، جامعة  نوقشت بكلية اإلآداب والعلوم اإلإ

القاضي عياض بمراكش، المغرب.

الّدمشقي،  اإسماعيل  اأبــوالــفــداء  كثير،  ابــن   -

بــيــروت،  الــمــعــرفــة،  دار  الــعــظــيــم،  الـــقـــراآن  تفسير 

لبنان، طبع سنة ١٩6٩م.

الّدمشقي،  اإسماعيل  اأبــوالــفــداء  كثير،  ابــن   -

الطّبعة  اإلأنـــدلـــس،  دار  العظيم،  الــقــراآن  تفسير 

الثّالثة، ١٩8٠م.

- ابــن مــنــظــور، محمد بــن مــكــرم اأبـــو الفضل 

فريقي، لسان العرب، اعتنى به اأمين  اإلأنصاري اإلإ

العبيدي،  الّصادق  الوهاب ومحّمد  محّمد عبد 

التاريخ  ومؤّسسة  العربي  التراث  اإحياء  دار  طبعة 

العربي، بيروت لبنان، طبعة ١٩٩٩م . 

- اإلأصبهاني، اأبونعيم، تاريخ اأصبهان اأو ذكر 

اأخبار اأصبهان، تحقيق سيد كسروي حسن، دار 

الكتب العلمية، بيروت لبنان، اإلأولى ١٩٩٠م.

- اإلأصبهاني، اأبونعيم، حلية اإلأولياء وطبقات 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شيوخ اأبي حاتم الرازي الذين بيَّن حالهم بلفظة - شيخ - عرض وتقويم 

الّرابعة،  الطّبعة  العربي،  الكتاب  دار  اإلأصفياء، 

وطبعة دار الّسعادة بمصر، ُطبع سنة ١٩66م.

الواسطي،  الـــّرزاز  بــن سهل  اأســلــم  - بحشل، 

عالم  عــــواد،  كــوركــيــس  تحقيق  واســــط،  تــاريــخ 

الكتب، الطّبعة اإلأولى ١٩86م.

بن  اأحــمــد  اأبــوبــكــر  الخطيب،  ــبــغــدادي،  ال  -

الــّســالم، تحقيق  اأو مدينة  بــغــداد  تــاريــخ  عــلــي، 

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

بيروت، لبنان، الطّبعة الثّانية ٢٠٠٤م. 

لــه  الــ� عــبــد  بــن  الخليل  يعلى  اأبـــو  الخليلي،   -

الحديث،  علماء  معرفة  في  رشـــاد  اإلإ القزويني، 

اإدريــس،  الّدكتور محمد سعيد بن عمر  تحقيق 

مكتبة الرشد، الرياض، الطّبعة اإلأولى ١٩8٩م.

- الّذهبي، شمس الّدين، ميزان اإلعتدال في 

نقد الرّجال، تحقيق علي البجاوي، دار الفكر، 

بدون تاريخ.

ــي حــاتــم،  ــن اأبـــ - الــــــــّرازي، عــبــد الـــرحـــمـــن بـ

لبنان،  المعرفة،  دار  الحديث،  علل  اأبومحمد، 

طبع سنة ١٩85م. 

ــي حــاتــم،  ــن اأبـــ - الــــــــّرازي، عــبــد الـــرحـــمـــن بـ

اأبـــومـــحـــمـــد، تــقــدمــة الــمــعــرفــة لــكــتــاب الــجــرح 

لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  والتّعديل، 

اإلأولى ١٩5٢م. 

ــي حــاتــم،  ــن اأبـــ - الــــــــّرازي، عــبــد الـــرحـــمـــن بـ

اأبومحمد، الجرح والتّعديل، دار الكتب العلمية، 

بيروت، لبنان، اإلأولى ١٩5٢م.

القزويني،  الكريم بن محمد  الرافعي، عبد   -

لــه  ــدويــن فــي اأخـــبـــار قـــزويـــن، تحقيق عــزيــز الــ� ــتّ ال

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  طبعة  العطاردي، 

١٩8٧م.

القاسم،  اأبــو  يــوســف،  بــن  الّسهمي،حمزة   -

تاريخ جرجان، بعناية الّدكتور محمد عبد المعيد 

خـــان، عــالــم الــكــتــب، بـــيـــروت، الــطّــبــعــة الــثـّـالــثــة 

١٩8١م .

اأبوالحسنات محمد عبد الحي،  - اللّكنوي، 

تحقيق  والــتـّـعــديــل،  الــجــرح  فــي  والتّكميل  الــرفــع 

اأبــوغــدة،  الفتاح  عبد  الــّدكــتــور  وتعليق  وتخريج 

الطّبعة  حلب،  ســالمــيــة،  اإلإ المطبوعات  مكتبة 

الثّالثة ١٩8٧م

الرازي وجهوده  اأبوحاتم  - محمد، خروبات، 

في خدمة الّسنة النّبوية، الجزء اإلأول : التّعريف 

باأبي حاتم الــّرازي محمد بن اإدريــس بن المنذر 

الحياة   - الّسنة  الـــّرازي »ت٢٧٧هــــ«،  الحنظلي 

الثّقافة  السياسة-  البيئة-   – اإلأخـــالق   - العلم   -

الحي  الوطنية،  والــوراقــة  المطبعة   ،  - العقيدة   -

الــمــحــّمــدي، الـــداوديـــات، مــراكــش، الــمــغــرب، 

الطّبعة اإلأولى، مارس ٢٠٠3م .

الرازي وجهوده  اأبوحاتم  - محمد، خروبات، 

في خدمة الّسنة النّبوية، الجزء الثّاني، المشيخة 

الحي  الــوطــنــيــة،  والـــوراقـــة  المطبعة  ــرّحـــالت،  والـ

المغرب،  مــراكــش،  الـــّداوديـــات،  الــمــحــّمــدي، 

الطّبعة اإلأولى ٢٠٠٤م.

الرازي وجهوده  اأبوحاتم  - محمد، خروبات، 

علم  الخامس،  الجزء  النّبوية،  الّسنة  خدمة  في 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد خروبات 

الوطنية،  والــوراقــة  المطبعة  والــنّــقــد،  المصطلح 

ــّمـــدي، الــــــّداوديــــــات، مـــراكـــش،  الـــحـــي الـــمـــحـ

المغرب، الطّبعة اإلأولى ٢٠٠٧م.

* * *

 

 

 

 




