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 «ِدَرْاَسٌة َنْقِديَّةٌ »

 حسن نمر السرحي –محمد فوزي 
 الممخص

 

بشكٍل عام والنُّقَّاد بشكٍل خاص؛ وذلك من ىذه الدِّراسة اإلمام تمَّام بن ُمَحمَِّد الرَّازي من حيث مكانتو عند الُمَحدِّثين  تتناول
مكانة اإلمام تمَّام بن  وقد أظيرت الدِّراسةُ  نتيا بأقوال غيره من النُّقَّاد.خالل الوقوف عمى ترجمتو، وجمع أقوالو في الَجْرِح والتَّْعديل ومقار 

 تُْفَرَد مصنفاتٌ بأن  :وقد أوصى الباحث ومعرفة الرجال.محمد الرَّازي، حيث وصفو أبو عمي األىوازي، والصفدي بأنو كان عالًما بالحديث 
ًة النُّقَّاَد الذين اْعُتِمَدتْ  خاصةٌ  أقواُليم في  ُتجمع فييا أقواُل كِل ناقٍد من النُّقَّاد عمى حدة، عمى غرار مصنفات األئمة في ىذا الباب، خاصَّ

َواِة، المتساىمين ، وأنَّو أحُد في مصنَّفات اُليمالَجْرِح والتَّْعِديِل، وَلْم تُْفَرْد أو ُتْجَمُع أقو  أئمِة الَجْرِح والتَّعديِل الُمعتدلين المتوسطين في تعديِل الرُّ
 .في تجريحيم

 تعديل.أقوال، جرح، تمَّام بن محمد الرَّازي،  الكممات المفتاحية:
 

IMAM TAMAM BIN MOHAMMED AL-RAZI (330/414 E) AND HIS WORDS IN THE 

WOUND AND MODIFICATION «CRITICAL STUDY 

Abstract  

This study talked about El Imam Tamam bin Mohammed Al-Razi and his place among the 

speakers in general, among and the critics and particular, by translanting his autobiography, collecting his 

sayings, comparing them with the sayings of other critics. 

The place of El Imam Tamam bin Mohammed Al-Razi And this study appears Where describes 

Abo Ali Al- Ahwazi and Al-safadi, describe that he was a teacher of the Hadiths, and the knowledge of 

men.The researcher recommended that the says of every critic should be written speratly from says of the 

Emam specaily the critics whom thier says depend on cutting and modification, and didn,t collect in any 

books. 

Key Words: El Imam Tamam bin Mohammed Al-Razi, Hadith, Modification.  

 

İMAM TEMMÂM B. MUHAMMED ER-RÂZÎ VE CERH VE TADIL 

İLMINDEKI GÖRÜŞLERI –ELEŞTIREL ARAŞTIRMA- 
Öz 
Bu çalışma El İmam Tamam bin Muhammed El-Razi ve genel olarak konuşmacılar arasındaki yeri, 

eleştirmenler ve özellikle otobiyografisini çevirip sözlerini toplamakla, diğer eleştirmenlerin sözleriyle 

karşılaştırarak konuştu. El İmam Tamam bin Muhammed El-Razi'nin yeri ve bu çalışma, Abo Ali El 

Ahvazi ve El-Safadi'yi anlatırken, onun Hadislerin öğretmeni olduğunu ve insanların bilgisini anlattığını 

görüyor. Araştırmacı, her eleştirmenin deyiminin Emam tarafından özel olarak kesime ve modifikasyona 

dayanan eleştirmenlerden dendiği ve herhangi bir kitapta toplanmadığı şekliyle yazılmasını önerdi.   

 

Anahtar Kelimeler: El Imam Tamam bin Mohammed Al-Razi, Hadis, Kanunlaştırma.  
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 المقدمة
ِو وسمم، أمَّا الحمُد هلل ربِّ العالمين، والصالُة والسَّالُم عمى سيِدنا محمد، وعمى آِلِو وصحبِ 

ناول الحديث عن إماٍم ُمَحدٍِّث وناقٍد من عمماء القرن الرَّابِع اليجري، وأقوالو في بعد؛ فيذا بحٌث ت
، وكذلك من خالل ُكُتِب الجرح والتَّعديل «الفوائد» الجرح والتَّعديل، قْمُت بجمعيا من خالِل كتابو

إلى  ودراسِتيا دراسًة نقدية لموصولِ ومقارنِة أحكاِمِو بأحكام غيِره من النُّقَّاِد، غيِرىا، الرِّجال و و 
واة الذين تكمَّمَ   ،جرًحا وتعدياًل الرَّازي  فييم اإلمام تمَّام بن ُمَحمَّدٍ  خالصِة القول في كلِّ راٍو من الرُّ

وَ  عددُ  غَ مَ وقد بَ  في ىذا البحث خمسَة عشَر راوًيا، في الرَّازي  ُمَحمَّدٍ  اإلماُم تمَّاُم بنُ اة الذين َعدََّليم الرُّ
الرَّازي عن اإلمام ابن  ُمَحمَّدٍ  بنُ  تمَّامُ  ، وقد نقل اإلمامُ فقط رواةٍ  ثالثةَ عدُد َمن َجرََّحيم  غَ مَ حين بَ 

دراسًة  ادراسِتيموَعْبِد اهلِل بن َعْون، وسوف ال أتطرق لَسة الشَّْيَباني، اْ رَ معين توثيَقُو إلبراىيم بن ىَ 
تكمََّم  َمنْ  وبذلك يكون مجموعُ الترجمة ليما في اليامش، َواة، مع االقتصار عمى الرُّ  كسائرِ  نقديةً 

 بنِ  تمَّامِ  َن منيَج اإلمامِ ِلُيَبيَّ  ، وقد جاء ىذا البحثالرَّازي عشرين راوًيا محمدٍ  بنُ  تمَّامُ  فييم اإلمامُ 
اإلمام تمَّام بن محمد الرَّازي وأقوالو »موسوًما بـ  جاء البحثُ رَّازي في الجرح والتَّعديل؛ لذا ال محمدٍ 

 سبيِل الُيَدى والرََّشاد.واهلل الُمَوفُِّق واليادي إلى ، دراسٌة نقديةٌ « في الجرح والتَّعديل
 

 ن أىمية ىذا البحث وأسباب اختياره في النِّقاط التالية:كموت أىمية البحث وأسباب اختياره:
 مشيور بين طمبة الحديث، مع أنَّو من أئمةِ  الرَّازي مغموًرا وغيرَ  ُمَحمَّدٍ  بنِ  كون اإلمام تمَّامِ  -1

 الجرح والتعديل.
كونو عاِلٌم بالحديث، ولديو معرفٌة بالرجال تعدياًل وتجريًحا ودراية بأحواليم، قال أبو عمي  -2

، وقال «في معناه وُ مَ ثْ مِ  تُ ما رأيْ  ،كان عالًما بالحديث ومعرفة الرجال»ألىوازي، والصفدي: ا
 «.امّيينالشَّ  منو في حديثِ  لم أَر أحفظَ  ،كان ثقةً »الكناني: 

الحديث كانوا ينقمون أقوالو في مصنفاتيم، أمثال الخطيب البغدادي،  عمماءِ  وألنَّ بعَض  -3
 اإلمام الذىبي، والحافظ ابن حجر العسقالني.، و الَكتَّاِنيوعبد العزيز 

إلى  َلمَّا قسََّم النُّقَّادَ  الذَّىبيَّ  ومن اإلسباب التي دفعتني لمكتابة في ىذا الموضوع أنَّ اإلمامَ  -4
الرَّازي بين النُّقَّاد، ولم يذكْرُه في أيِّ قسٍم  محمدٍ  بنَ  اإلماَم تمَّامَ  لَ فَ غْ ثالثة أقسام، وجدناه قد أَ 

 في الجرِح والتَّعديل.ومنيِجِو ساِميم، ِممَّا أوجَد رغبًة في نفسي في الكشف عن أقوالو من أق
 

 البحث إلى ما يمي:ىذا ييدف و أىداف البحث:
الكتب في  الرَّازي المتناثرة في الجرح والتعديل من بطونِ  محمدٍ  بنِ  جمع أقوال اإلمام تمَّامِ  -1

 مكاٍن واحد وتصنيُفيا.
 عند العمماء في نقِده لمرواة. الرَّازي, ومكانِتوِ  محمدٍ  بنِ  م تمَّامِ إبراز منزلة اإلما -2
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َواة الذين تكمََّم فييم اإلمامُ  -3 مدى  الرَّازي، ومعرفةُ  محمدٍ  بنُ  تمَّامُ  التَّعرف عمى أحوال الرُّ
 موافقِة أو مخالفِة أحكاِمِو ألحكاِم غيِره من النُّقَّاد.

 َواة جرًحا وتعدياًل.التَّعرف عمى منيِجِو في نقِد الرُّ  -4
 

بعد البحث والتنقيب عن موضوع الدراسة من خالل مراكز البحوث العممية عبر  الدراسات السابقة:
في عمم  وسؤاِل أىل العمم المختصيند وغيره، حَّ وَ ُـ المشبكة االنترنت، وخاصًة الفيرس العربي 

م تمَّام بن محمد الرَّازي جرًحا الحديث، لم يقف الباحث عمى دراسٍة مستقمة تتبَعْت أقوال اإلما
 والدراسة. حميلِ والتَّ  وتعدياًل بالجمعِ 

 

 اعتمد الباحث في ىذا البحث عمى منيجين: منيج البحث وطبيعة عمل الباحث:
الذي يقوم عمى تتبِع وجمع المادة العممية لموضوع الدراسة من خالل  المنيج االستقرائي: -1

 حمد الرَّازي بشكٍل خاص، ومن كتب الجرح والتعديل بشكٍل عام.كتاب الفوائد لإلمام تمَّام بن م
الرَّازي في  محمدٍ  بنِ  الذي يقوم عمى تحميل أقوال وعباراِت اإلمام تمَّامِ  المنيج التحميمي: -2

َواة.  الرُّ
 وقد جاء البحث وفق القواعد المنيجية التالية:

متن الرسالة وكتابتيا بالرَّسم  عزو اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ثم رقم اآلية في -1
 العثماني.

 االقتصار عمى تخريج الحديث بما تتمُّ بو الفائدة والمقصود. -2
َواِة من مظانيا في ُكُتِب الَجْرِح والتَّْعِدْيل  محمدٍ  بنِ  جمع أقوال تمَّامِ  -3 الرَّازي في َنْقِد الرُّ

 والتَّاريخ وغيرىا.
َواِة بأحك -4  اِم غيِره من النُّقَّاد المشيورين.مقارنُة أحكامو في نقِد الرُّ
َواة الذين تكمََّم فييم اإلمامُ  -5  محمد الرَّازي. بنُ  تمَّامُ  ذكر خالصة القول في الرُّ
 من مصادرىا. الُمْشِكمةِ  والكمماتِ  واألنسابِ  األسماءِ  بضبطِ  االكتفاءُ  -6
 ببعِض المصطمحات الحديثية الواردة في البحث. التَّعريفُ  -7
 المشيورين الواردة في البحث. غيرِ  األعالمِ  ببعض التَّعريفُ  -8
 .والمراجعفيرس المصادر تذييل البحث ب -9
 

 يتكون البحث من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة عمى النحو التالي:و  خطة البحث:
وتشتمل عمى: أىمية البحث وأسباب اختياره، وأىداف البحث، والدراسات السابقة،  المقدمة:

 خطة البحث.و احث، ومنيج البحث وطبيعة عمل الب
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 َتْرَجَمُة اإِلَمام َأِبْي اْلَقْاِسِم تمَّاِم بِن ُمَحمٍَّد الرَّْاِزي. المبحث األول:
َواة الذين تكمَّم فييم اإلمام تمَّام بن محمد الرَّازي جرًحا وتعدياًل. المبحث الثاني:  الرُّ

 حث.وتشتمل عمى أىم النتائج والتوصيات التي توصل إلييا البا الخاتمة:
ىـ(:330/414َتْرَجَمُة اإِلَمام َأِبْي اْلَقْاِسِم تمَّاِم بِن ُمَحمٍَّد الرَّْاِزي )المبحث األول:   
ىو اإلمام، الحافظ، المفيد، الصادق، ُمَحدُِّث الشَّام، أبو تو ووفاتو: دأواًل: اسمو ونسبو وكنيتو ووال

ي الرَّازي ثم مِ جَ الُجَنْيد البَ  جعفر بنِ  اهلل بنِ  بدِ ع بنِ  القاسم تمَّام ابن الحافظ الثقة أبي الحسين؛ محمدِ 
 .(1)الدَِّمْشقي

ُمَحمَِّد ْبِن الرََّحالين الذين سكنوا دمشق، وكتبوا الكثير، فَحدََّث عن:  وكان أبوه من أعيانِ 
َرْيسِ  ًما بدمشق ي، ومحمد بن جعفر القتَّات، وىذه الطبقة، وأسمع ولَدُه تمَّامِ جَ بَ الْ  َأيُّوَب ْبِن الضُّ

 .(2)واعتنى بو
ىـ(، وُتوفي رحمو اهلل لثالٍث َخَمْوَن من 330ولد اإلمام تمَّام بدمشق سنة ثالثين وثالثمائة )

 .(3)ىـ(414محرم سنة أربع عشرة وأربع مائة )
لميمون مة بن سميمان، وأحمد بن حذلم القاضي، وأبي اثَ يْ سمع من: أبيو، وخَ شيوخو: أشير ثانًيا: 

بن محمد بن فضالة، والحسن بن حبيب الحصائري، وأبي يعقوب وأبي عمي أحمد ابن راشد، 
َخرََّج عنيم في فوائده، وقرأ القرآن عمى َقْد و ، (4)كثير األذرعي، ومحمد بن حميد الحوراني، وخمقٍ 

 .(5)اكبَّ أحمد بن عثمان غالم السَّ 
اني، دَ يْ َـ أحد شيوخو الصغار، وأبو الحسين الم بيُّ اَل الكِ  ابِ الوىَّ  َرَوى عنو: عبدُ تالميذه: أشير ثالثًا: 
اني، تَّ وعبد العزيز الكَ وأحمد بن محمد الَعِتْيِقي، ، ادُ المبَّ  عمي   بنُ  ي، والحسنُ ازِ وَ ىْ عمي األَ  بنُ  والحسنُ 
 .(6)سواىم ائفي، وخمقٌ رَ الرحمن الطَّ عبدِ  بنُ  ، وأحمدُ 

الرَّازي من عمماء القرن الرَّابع  محمدٍ  بنُ  مام تمَّامُ يعتبر اإلرابًعا: أقوال العمماء فيو وثناؤىم عميو: 
 اليجري، وقد أثنى عميو كبار العمماء.

                                                           
جمة ( تر 413(، السيوطي، طبقات الحفاظ )ص177( ترجمة )17/289انظر: الذىبي، سير أعالم النبالء ) (1)
(934.) 
 (.177( ترجمة )17/290الذىبي، سير أعالم النبالء ) (2)
 (.177( ترجمة )17/291المرجع السابق، ) (3)

 (.125( ترجمة )9/232الذىبي، تاريخ اإلسالم ) (4)
 (.125( ترجمة )9/232المرجع السابق، ) (5)
 (.125( ترجمة )9/232المرجع نفسو، ) (6)
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منو في حديِث  كان ثقًة مأموًنا حافًظا، لم أَر أحفظَ : »فقال الحافظ ابن عساكر -
 .(1)«الشَّاميين

 .(2)«ما لقينا مثَل تمَّام في الحفِظ والخير: »وقال أبو بكر الحداد -
في  وُ مَ ثْ مِ  تُ بالحديِث ومعرفِة الرجال، ما رأيْ  كان عالمـًا: »ل أبو عمي األىوازيوقا -

 .(3)«معناه
 .(4)«ِباْلَحِديِث َوَمْعِرَفة الرَِّجال َكاَن َعالمـًا: »وقال الصفدي -
 .(5)«لم أَر أحفَظ منو في حديِث الّشامّيين ،كان ثقةً : »عبد اْلَعِزيز بن َأْحمد الَكتَّانيوقال  -
 .(6)«وكان ُمَحدَِّث الشَّام، وأحَد الحفاِظ األعالم: »وقال الِيجراني الحضرمي -
 .(7)«َخرَّج الفوائَد في مجمَّدٍة انتقاَء َمْن يدري الحديث: »وقال اإلمام الذَّىبي -

 :عمى النحِو التالي لقد ترك اإلمام تمَّام بعض المؤلفات المفيدة، وىيخامًسا: مؤلفاتو: 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السمفي، نشر: مكتبة الرشد، الرياض، : «فوائد تمَّام»، أو «ئدالفوا» -1

( 1798، واشتمل ىذا الكتاب عمى )جزأينىـ، وىو عبارة عن 1412الطبعة األولى، سنة 
َخرَّج الفوائد في مجمَّدٍة انتقاَء َمْن يدري »أثنى عميو الذَّىبي بقولو: حديثًا. وىو من أشير كتبو، 

 .(8)«لحديثا
تحقيق: مجدي فتحي السيد، نشر: دار «: مسند الُمِقمِّْين من األمراء والسالطين»ولو أيًضا:  -2

 ىـ، واشتمل ىذا المسند عمى ثمانية عشر حديثًا.1989األولى، سنة  الصحابة، مصر الطبعة
ولكنيا طبعة  وُطبع الكتاب أيًضا بتحقيق: صبحي السامرائي، نشر: الدار السمفية بالكويت،     

 سقيمة.
                                                           

 (.998( ترجمة )11/45دمشق )انظر: ابن عساكر، تاريخ  (1)
(، 2/226(، الذىبي، العبر في خبر من غبر )5/73ابن العماد الحنبمي، شذرات الذىب في أخبار من ذىب ) (2)

 (.4/260ابن تغري بردي، النجوم الزاىرة فى مموك مصر والقاىرة )
الذىب في أخبار من ذىب (، ابن العماد الحنبمي، شذرات 998( ترجمة )11/45ابن عساكر، تاريخ دمشق ) (3)
(5/73.) 
 (.3( ترجمة )245/ 10الصفدي، الوافي بالوفيات ) (4)
(، ابن العماد الحنبمي، شذرات الذىب في 164( ترجمة )68ابن عبد اليادي، تذكرة الحفاظ وتبصرة األيقاظ )ص( 5)

 (.934( ترجمة )414(، السيوطي، طبقات الحفاظ )ص5/73في أخبار من ذىب )
 (.1811( ترجمة )3/331ي الحضرمي، قالدة النحر في وفيات أعيان الدىر )الِيجران (6)
 (.177( ترجمة )17/291الذىبي، سير أعالم النبالء ) (7)

(، ابن الغزي، ديوان اإلسالم 2/87(، الزركمي، األعالم )177( ترجمة )17/291الذىبي، سير أعالم النبالء ) (8)
(2/3.) 
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تحقيق: بسَّام عبد الوىاب الجابي، طبعتو دار «: حديث أبي الُعَشراء الدَّارمي»ولو أيًضا:  -3
 .(1)ىـ1404البصائر، سنة 

تحقيق: محمد صباح منصور، «: إسالم زيد بن حارثة وغيره من أحاديث الشيوخ»ولو أيًضا:  -4
م. وىو مخطوط 2003ىـ/1424ة األولى، سنة نشر: دار البشائر اإلسالمية، بيروت، الطبع

 (.10-2:، ق27في الظاىرية )مجموع:
(، والسيوطي في 120نقل عنو ابن رجب في أىوال القبور )ص :«أخبار الرىبان»ولو أيًضا:  -5

 (.1/27(، وذكره حاجي خميفة في كشف الظنون )235شرح الصدور )ص
 .(2)ابن حجر في اإلصابة أفاده :«كتاب َمْن َرَوى عن الشَّافعي»ولو:  -6
، 71الظاىرية )مجموع: «: جزء فيو أخبار وحكايات عن أبي بكر محمد بن سميمان الربعي» -7

واة (. ولو كالٌم مفيٌد في تعديلِ 144-125ق:   .(3)الرُّ
 

َواة الذين تكمََّم فييم اإلمام تمَّام بن محمد الرَّازي جرًحاالمبحث الثاني:   وتعدياًل:  الرُّ
 حروف المعجم، وىم:َحْسَب ترتيَبيم  الُرَواةِ  أسماء ىؤالءِ سرد عتمد الباحث في وقد ا

زَّاِق َأُبو اْلَحَسِن الدَِّمْشِقي:( 1)  َأْحَمُد ْبُن َعْبِد المَِّو ْبِن َعْبِد الرَّ
زَّاِق الدَِّمْشِقي الشَّْيُخ ثنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن َعْبِد المَِّو ْبِن َعْبِد ال: »قال تمَّام بن محمد الرَّازي رَّ

اِلُح الثَِّقةُ   .(4)«الصَّ
 .(5)«الشيخ الصالح الثقة»قال ابن عساكر: و 

، واهلل «ثقٌة، شيٌخ صالح»خالصُة القوِل في الرَّاِوي، والمقارنُة بين حكِمِو وأحكاِم غيرِِه من النُّقَّاد: 
 توثيقو. الرَّازي في بَن محمدٍ  ابُن عساكر اإلماَم تمَّامَ وافق حيث  أعمم.

 ىـ(400ي )تمِ جْ العِ  رِ صْ نَ  وْ بُ ى أَ سَ يْ عِ  بنِ  مِ اسِ القَ  ي ُدَلفٍ بِ أَ  بنِ  لِ جْ عِ  بنِ  دِ مَّ حَ مُ  بنُ  دُ مَ حْ أَ ( 2)
من أىل األدب  ،بن أبي ُدَلف العجمي ي أبو نصر أحمدُ نِ ثَ دَّ حَ : »قال تمام بن محمد الرَّازي

 .(1)«والمعرفة

                                                           
 (.71المنيج الحديث في عموم الحديث )صانظر: المفتي محمد مختار، ( 1)
(، 1/468(، وانظر أيًضا: سزكين، تاريخ التراث العربي )2/355ابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة ) (2)

وُض البََّسام بَترتْيِب َوتْخريج َفَواِئِد َتمَّام )  (.1/50الدَّْوَسِري جاسم بن سميمان الُفَيْيد، الرَّ
 (.1/50وُض البََّسام بَترتْيِب َوتْخريج َفَواِئِد َتمَّام )الدَّْوَسِري، الرَّ  (3)
 (.81( حديث )1/41تمَّام بن محمد الرَّازي، الفوائد ) (4)
 (.9679( ترجمة )71/234ابن عساكر، تاريخ دمشق ) (5)
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ىو من أىل المعرفة »ي، والمقارنُة بين حكِمِو وأحكاِم غيرِِه من النُّقَّاد: خالصُة القوِل في الرَّاوِ 
 النُّقَّاد. باقيالرَّازي بيذا القوِل عن  محمدٍ  بنُ  تمَّامُ  انفرد اإلمامُ ، واهلل أعمم. حيث «واألدب

 ي:نِ اْ سَ اْ رَ ي الخُ رِ وْ بُ اْ سَ يْ الحرش النَّ  دٍ مَّ حَ مُ  بنِ  رِ بَ نْ العَ  بنُ  قُ اْ حَ سْ إِ ( 3)
َلْم ُيَحدِّْث ِبِو ِإالَّ ِإْسَحاُق ْبُن  ،َغِريٌب ِمْن َحِديِث َداُوَد ْبِن َأِبي ِىْندٍ : »قال اإلمام تمَّام بن محمد الرَّازي

 .(2)«َوُىَو َليُِّن اْلَحِديِث َوالمَُّو َأْعَممُ  ،اْلَعْنَبرِ 
 .(3)«واية عنوالرِّ  ال تحلُّ »َكذََّبو األزدي وقال: 

 .(4)«ابذَّ كَ »في ديوان الضعفاء: وقال الذىبي 
ِإَذا اْشَتَرى َأَحُدُكْم َشْيًئا »: وُ عَ فَ أخرج لو، َعن أبي داود، عن الثوري، عن َعْمرو، َعن َجابر رَ قد و 

ىذا و ». قمت )الذىبي(: (5)«شراؤه وُ نُ كِ مْ وال يُ  هُ اْ رَ يَ فَ  وُ ِمَن السُّوِق َفْمُيَغطِِّو، َلَعلَّ َأَخاُه اْلُمْسِمَم يستقبمُ 
 .(6)«باطلٌ 

 .(7)وأورده ابن الجوزي في الضعفاء، ونقل قوَل األزدي
حيث  ، واهلل أعمم.«َكذَّاب»خالصُة القوِل في الرَّاِوي، والمقارنُة بين حكِمِو وأحكاِم غيرِِه من النُّقَّاد: 

عمى تساىمو في  الرَّازي في تجريحو وتضعيفو، وىذا يدل وافق جميُع النُّقَّاد اإلماَم تمَّام بَن محمدٍ 
َواة.  تجريح الرُّ

وَخ َأُبو اْلَعبَّاِس اأْلَْعَمى الشَّاِعُر:( 4)  السَّاِئُب ْبُن َفرُّ
وَخ : »قال اإلمام تمَّام بن محمد الرَّازي َىَذا َأُبو اْلَعبَّاِس الشَّاِعُر ِثَقٌة َمْشُيوٌر، َواْسُمُو السَّاِئُب ْبُن َفرُّ

 .(8)«اأْلَْعَمى الشَّاِعرُ 
 .(5)، وابن حجر(4)، والذىبي(3)وابن شاىين ،(2)، والنََّساِئيّ (1)، وأحمد(9)َقو ابن معينوثَّ 

                                                                                                                                                                          
وُض البََّسام بَترتْيِب َوتْخر 182( ترجمة )5/408ابن عساكر، تاريخ دمشق ) (1) يج َفَواِئِد َتمَّام (، الدوسري، الرَّ
 (.26( ترجمة )1/18)
 (.757( حديث )1/301تمام بن محمد الرَّازي، الفوائد ) (2)
(، ابن حجر، 776( ترجمة )1/195(، ميزان االعتدال )574( ترجمة )1/72الذىبي، المغني في الضعفاء ) (3)

 (.1050( ترجمة )2/67لسان الميزان )
 (.344ترجمة )( 28الذىبي، ديوان الضعفاء )ص (4)
(. ثم قال الشوكاني 45( حديث )153أورده اإلمام الشوكاني في الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة )ص (5)

 «.َقاَل ِفي اْلِميَزاِن: ُىَو َبِاطٌل. َوَقْد َأْخَرَجُو الدَّْيَمِميُّ َعِن اْبِن عباس وأنس مرفوًعا»عقبو: 
 (.1050رجمة )( ت2/67ابن حجر، لسان الميزان ) (6)
 (.325( ترجمة )1/103انظر: ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون ) (7)
 (.639( حديث )1/263تمام بن محمد الرَّازي، الفوائد ) (8)
 (.695( ترجمة )1/228ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير ) (9)



 حسن نمر السرحي –محمد فوزي 

711 

 .(7)«ثَْبت»، وقال الدُّوِري، َعن ابن َمِعين: (6)«اًل دْ كاَن ِثَقًة عَ »َوَقال مسمم بن الحجاج: 
ِجمَِّة أىِل  من»، وقال في المشاىير: (8)«مكة من أىلِ »حبان في جممة الثقات، وقال:  وذكره ابن

ىو مولى : »(12)، وفي كتاب المنتجيمي(11)«الثقات»في  (10)ُفْون، وذكره ابن َخمْ (9)«مكَة ومتقنييم
 .(13)«بني ليث، ثقة

سمعت أبا العباس رجاًل من أىل مكة، وكان شاعًرا، وكان ال ُيتََّيُم »وقال حبيب بن أبي ثابت: 
 .(1)«العباس األعمى، وكان صدوًقاسمعت أبا »، وقال في موضٍع آخر: (14)«عمى الحديث

                                                                                                                                                                          
سيد أبو المعاطي، وآخرون، (، النوري ال2117( ترجمة )10/191المزي، تيذيب الكمال في أسماء الرجال )(1)

 (.907( ترجمة )2/13موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعممو )
( 3/449(، ابن حجر، تيذيب التيذيب )2117( ترجمة )10/191المزي، تيذيب الكمال في أسماء الرجال )( 2)

 (.836ترجمة )
 (.509( ترجمة )107ابن شاىين، تاريخ أسماء الثقات )ص (3)
 (.1793( ترجمة )1/425الذىبي، الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة ) (4)
 (.2199( ترجمة )228ابن حجر، تقريب التيذيب )ص (5)
( ترجمة 3/449(، ابن حجر، تيذيب التيذيب )1837( ترجمة )5/204مغمطاي، إكمال تيذيب الكمال ) (6)
(836.) 
 (.346( ترجمة )3/83رواية الدوري( )ابن معين، تاريخ ابن معين ) (7)
 (.3151( ترجمة )4/326ابن حبان، الثقات ) (8)
 (.612( ترجمة )137ابن حبان، مشاىير عمماء األمصار )ص (9)
ىو أبو بكر محمد بن إسماعيل بن محمد بن َخْمُفون األزدي، األندلسي، األْوَنبي نزيل إشبيمية، ولد سنة  (10)

ىـ، وكان بصيًرا بصناعِة الحديث، حافًظا لمرِّجال، متقًنا، ألََّف كتاب 636لقعدة، سنة ىـ، ُتُوِفي: في ذي ا555
)المنتقى في الرِّجال( خمسة أسفار، وكتاب )المفيم في شيوخ البخاري ومسمم( وكتاب )عموم الحديث(، و)شيوخ 

م فيو= = من رجال البخاري(، مالك بن أنس(، و)شيوخ أبي داود(، و)شيوخ الترمذي(، و)رفع التماري فيمن ُتكمِّ 
(، السخاوي، المتكمِّمون في الرجال 51( ترجمة )23/71و)الثَِّقات(، وغيرىا. انظر: الذىبي، سير أعالم النبالء )

 (.157( ترجمة )124)ص
 (.1837( ترجمة )5/204مغمطاي، إكمال تيذيب الكمال ) (11)
، ُعِني باآلثار واسَُّنن. وَجْمع الَحديث، وألف في تاريخ ىو أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي المنتجيمي أبو عمر (12)

ىـ. ابن 350الرجال كتابًا كبيرًا جمع فيو جميع ما أمكنو من أقوال الناس في أىل العدالة والتجريح، ُتوفي سنة 
ة (، الَحِميدي، محمد بن فتوح، جذوة المقتبس في ذكر وال142( ترجمة )1/55الفرضي، تاريخ عمماء األندلس )

 (.125األندلس )ص
 (.1837( ترجمة )5/204انظر: المرجع السابق )( 13)
( 1/228(، ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير )1777( ترجمة )2/129أحمد بن حنبل، العمل ومعرفة الرجال ) (14)

 (.317(، ابن أبي خيثمة، أخبار المكيين من تاريخ ابن بي خيثمة )ص799ترجمة )



  
اْم   اإِلَماْم   د   ْبن   تَمَّ َحمَّ ْاِزي م   «نَْقِديَّة   ِدَرْاَسة  »َوالتَّْعِدْيــــلِ  اْلَجْرحِ  فِي وأَْقَوْال ه(هـ333/414) الرَّ

 

711 

 .(2)«الحديث كان بمكة زمن ابن الزبير وىواه مع بني أمية، وكان قميلَ »وقال ابُن َسعد: 
أبنا صالح بن  ،المكي: ثنا أبو العيناء محمدٍ  بنُ  ي أحمدُ نِ ثَ دَّ حَ «: »المنحرفين»وقال في كتاب 

 . (3)«االييثم، ثنا أبو مسكين، قال: كان أبو العباس عثمانيً 
 .(4)«كان منحرًفا عن آل أبي طالب مائاًل إلى بني أمية مادًحا ليم»وقال ياقوت الحموي: 

. حيث ، واهلل أعمم«ثقة»خالصُة القوِل في الرَّاِوي، والمقارنُة بين حكِمِو وأحكاِم غيرِِه من النُّقَّاد: 
 وثيِقو إالَّ ما ُذِكَر من كوِنِو كان عثمانًيا.الرَّازي في ت بَن محمدٍ  النُّقَّاد اإلماَم تمَّامَ  وافق جميورُ 

 ي:نِ دَ مَ ي الْ نِ اْ مَ رْ كَ الْ  صُّ اْ القَ  مَ يْ ىِ اْ رَ بْ إِ  بنُ  نِ مَ حْ الرَّ  دُ بْ عَ ( 5)
َىِذِه ُنْسَخٌة َغِريَبٌة َحَسَنٌة، َوَعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ِإْبَراِىيَم َىَذا ُىَو : »قال اإلمام تمَّام بن محمد الرَّازي

ِة ِلَذِلكَ اْلَقاصُّ   .(5)«، ُيَحدُِّث َعْنُو ِحبَّاُن ْبُن ِىاَلٍل َوَعفَّاُن ْبُن ُمْسِمٍم، َوُىَو ِثَقُة اْلُحجَّ
، وذكره ابن (10)، والدَّارقطني(9)اريخَ ، والبُ (8)، والعجمي(7)، وحبان بن ىالل الباىمي(6)وثََّقو ابُن معين

وتوثيق يحيى َلُو  ،الثَِّقة َلوُ  عبد الرَّْحَمن بن ِإْبَراِىيم ُيوجبُ َوَىَذا اْلَكاَلم ِفي »شاىين في الثقات، وقال: 
 .(12)«َواهلل أعمم ،(11)َمَع َغيره أولى ِباْلَعَمِل ِبِو من َقْولو الثَّاِني

، وقال (1)«وليس بو بأس ،كان عنده كراسًة فييا لمعالء بن عبد الرحمن»وقال أحمد بن حنبل: 
 ،ال بأس بو»ازي: ة الرَّ عَ رْ ، وقال أبو زُ (2)«بو و بصري ال بأَس ى»الدَّارقطني في موضٍع آخر: 

 .(3)«أحاديثو مستقيمة
                                                                                                                                                                          

 (.836( ترجمة )3/449يذيب )ابن حجر، تيذيب الت (1)
 (.5/477ابن سعد، الطبقات الكبرى ) (2)
 (.1837( ترجمة )5/204انظر: مغمطاي، إكمال تيذيب الكمال )( 3)
 (.3/1341الحموي ياقوت، معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب ) (4)
 (.860( حديث )1/339تمَّام بن محمد الرَّازي، الفوائد ) (5)
(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 917( ترجمة )199/ 3ابن معين، تاريخ ابن معين )رواية الدوري( ) (6)
 (.997( ترجمة )5/211)
(، الوادعي، مقبل بن 24( ترجمة )68انظر: ابن شاىين، ذكر من اختمف العمماء ونقاد الحديث فيو )ص (7)

 (.53ىادي، تراجم رجال الدارقطني في سننو )ص
 (.1015( ترجمة )2/71مي، تاريخ الثقات )العج (8)
 (.829( ترجمة )5/257انظر: البخاري، التاريخ الكبير ) (9)
 (.2312( حديث )3/169الدارقطني، سنن الدارقطني )( 10)
يعني: ِرَواَية اْلمفضل بن َغسَّان َعن ابن معين ِإنَّو َضِعيف. ابن شاىين، ذكر من اختمف العمماء ونقاد الحديث (11)

 (.23( ترجمة )67)ص فيو
 (.24( ترجمة )68ابن شاىين، ذكر من اختمف العمماء ونقاد الحديث فيو )ص (12)
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 : ليس بالقوي، َرَوى حديثًا ُمْنَكًرا عن »، وقال أبو حاتم الرازي: (4)«َلْيَس ِباْلَقِويِّ »َوَقاَل النََّساِئيُّ
 .(5)«العالء

، َوابن الَجاُرْود في (8)، والُعَقْيمي(7)، وذكره الساجي(6)«ليس بشيء»وقال ابن معين أيًضا: 
َعفاء  ضعيفُ »، وقال الدَّارقطني: (10)«نٌ يْ فيو ضعٌف ولِ »، وقال أبو ُنَعْيم األصبياني: (9)الضُّ
 .(12)«ضعيف»، وقال أيًضا: (11)«الحديث

 .(13)«ِفي َحِديِثِو َضْعفٌ »وقال البييقي: 
، (14)«عنو ثُ دِّ حَ يُ  ِبُرمَِّتو. أي كُ سِ مْ يُ  فانُ الحديث، وع وىو عندي منكرُ »وقال أبو دواد السجستاني: 

َفيقبل ِمْنُو َما  ،ال ُيتَابع َعَمْيِو َوَلْيَس ِبَمْشُيور ِفي اْلَعَداَلة يروي َما ،ُمنكر الَحِديث»وقال ابن حبان: 
 .(15)«َعن أخباره أولى ِعْند ااِلْحِتَجاج بَ كُّ نَ اْنَفرد عمى َأن التَّ 

َمْن »عن العالء، َعن أبيو، َعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو مرفوًعا:  يره:ومن مناك»قال ابن حجر: و 
 .(17)«. أخرجو الدارقطني، انتيى(16)«َكاَن َعَمْيِو َصْوُم َرَمَضاَن َفْمَيْسُرْدُه َواَل ُيَقطِّْعوُ 

                                                                                                                                                                          
 (.997( ترجمة )5/211ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ) (1)
 (.289( ترجمة )43البرقاني، سؤاالت البرقاني لمدارقطني )ص (2)
 (.997( ترجمة )5/211ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ) (3)
 (.221( ترجمة )4/432الذىبي، تاريخ اإلسالم )( 4)
 (.997( ترجمة )5/211ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ) (5)
 (.4589( ترجمة )5/80(، ابن حجر، لسان الميزان )909( ترجمة )2/120العقيمي، الضعفاء الكبير ) (6)
 (.612ترجمة )( 1/788ابن حجر، تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة ) (7)
 (.612( ترجمة )1/788المرجع السابق ) (8)
 (.612( ترجمة )1/788ابن حجر، المرجع نفسو ) (9)
 (.4589( ترجمة )5/80ابن حجر، لسان الميزان ) (10)
 (.2312( حديث )3/169الدارقطني، سنن الدارقطني )( 11)
 (.2314( حديث )3/169المرجع السابق ) (12)
 (.267( ترجمة )1/358الكبير )الطبراني، الدعوات  (13)
 (.612( ترجمة )1/788(، ابن حجر، تعجيل المنفعة )4589( ترجمة )5/80ابن حجر، لسان الميزان ) (14)
 (.602( ترجمة )2/60ابن حبان، المجروحين )( 15)
و بيان (، والذىبي في الرد عمى ابن القطان في كتاب8244( حديث )4/433أخرجو البييقي في السنن الكبرى ) (16)

 «.بل َىَذا ُمنكر، واْلَعاَلء َلْيَس ِبَشْيء»(، وقال الذىبي عقبو: 74( حديث )55الوىم واإلييام )ص
 (.4589( ترجمة )5/80ابن حجر، لسان الميزان ) (17)
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و بين التَّعديل مختمٌف في»خالصُة القوِل في الرَّاِوي، والمقارنُة بين حكِمِو وأحكاِم غيرِِه من النُّقَّاد: 
، واهلل َمْن َكاَن َعَمْيِو َصْوُم َرَمَضاَن ... :و ثقٌة، أنكروا عميو حديثَ والتَّجريح وأميل إلى القول فيو بأنَّ 

الرَّازي في توثيِقو، وُيْحَمُل ما ِقْيَل فيو من  بَن محمدٍ  محيث وافق أغمُب النُّقَّاِد اإلماَم تمَّاَ  «.أعمم
 حديثو عن العالء عن أبيو عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو.تجريٍح عمى َمْن أنكر 

 َعْبُد الرَّْحَمِن بُن َجْيٍش بِن َشْيخ َأُبْو ُمَحمٍَّد اْلَفْرَغْاِني:( 6)
 .(1)«الشيخ الصالح»الرَّازي بـ  محمدٍ  بنُ  وصفو اإلمام تمَّامُ 
الصالح، وأبو  أخبرنا الشيخُ : »، وأثنى عميو خيًرا فقالمحمدٍ  َرَوى عنو تمَّاُم بنُ »وقال ابن عساكر: 

 .(2)«نصر عمر بنِ  بنُ  الرحمنِ  أبي نصر، وعبدُ  بنُ امحمد 
 .(3)«عنو بْ تُ كْ عنو أصحاُبنا، ولم أَ  بَ تَ كَ »وقال ابن ماكوال: 

 ، واهلل أعمم.«شيٌخ صالحٌ »خالصُة القوِل في الرَّاِوي، والمقارنُة بين حكِمِو وأحكاِم غيرِِه من النُّقَّاد: 
 .الرَّازي في توثيِقو بَن محمدٍ  الف ابُن ماكوال اإلماَم تمَّامَ حيث خ

 
 ىـ(:399أو397َعْبُد اهلِل بُن َبْكِر بِن ُمَحمٍَّد َأُبْو َأْحَمَد الطََّبرَْاِني الزَّْاِىد )ت( 7)

 .(4)«َرَوى عنو: تمَّام الرَّازي ووثََّقو: »قال الذَّىبي
 .(5)«وكان ثقًة ثَْبتًا ُمْكِثًرا ،مائةة سبٍع وتسعين وثالثِ مات في سن»وقال محمد بن عمي الصُّوري: 

 أحمد، ومحمدُ  بنُ  جُ مَ عْ دَ  :َحدََّث عن جماعٍة بغداديين منيم: »(6)الَكتَّاِنيوقال عبد العزيز بن أحمد 
 .(1)«(7)اهلل الشافعي وغيرىما، وكان ثقًة، وكان ُيْرَمى بالتَّشيع عبدِ  بنُ 

                                                           
 (.68( ترجمة )1/27الدوسري، الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام )( 1)
 (.3777جمة )( تر 34/263ابن عساكر، تاريخ دمشق ) (2)
 (.2/356ابن ماكوال، اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء والكنى واألنساب ) (3)
 (.286( ترجمة )8/800الذىبي، تاريخ اإلسالم ) (4)
( ترجمة 8/800(، الذىبي، تاريخ اإلسالم )3208( ترجمة )27/172انظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق ) (5)
(286.) 
ىو عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن عمي بن سميمان الُمَحدِّث أبو محمد التَّميمي الَكتَّاِني الصوفي، مفيد  (6)

ىـ(، وبدأ بالسماع في سنة 389الدماشقة، سمع الكثير، ونسخ ما ال ينحصر. ولو رحمٌة ومعرفة جيدة، ولد سنة )
جمادى  20ىب مداوم الدرس لمقرآن، وتوفي في ىـ(، وقال ابن األكفاني: ىو صدوق مستقيم، سميم المذ407)

 (.178( ترجمة )10/234ىـ(. الذىبي، تاريخ اإلسالم )466اآلخرة سنة )
والمراد بالتََّشْيُع: االنتصار لعمي رضي اهلل عنو من غيِر انتقاِص أبي بكر وعمر وعثمان رضي اهلل عنيم.  (7)

و غدة عبد الفتاح  في تعميقو عمى الرفع والتكميل، (، أب460انظر: ابن حجر العسقالني، ىدي الساري، )ص
 (.2( ىامش رقم )146-144)ص
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ةُ المُ : »عنو وقال الذَّىبي  .(2)«َحدُِّث الُحجَّ
 الَكتَّاِنيثقة، َرماه »خالصُة القوِل في الرَّاِوي، والمقارنُة بين حكِمِو وأحكاِم غيرِِه من النُّقَّاد: 

الرَّازي في توثيِقو إالَّ ما ذكره  بَن محمدٍ  حيث وافق جميُع النُّقَّاِد اإلماَم تمَّامَ  ، واهلل أعمم.«بالتَّشيع
 ِو أنَّو كان ُيْرَمى بالتَّشيع.من كونِ  الَكتَّاِني

 ىـ(:127َعْبُد المَِّو ْبُن ِديَناٍر َأُبْو َعْبِد الرَّْحَمِن الَمَدِني َمْوَلى عبِد اهلِل بِن ُعَمَر )ت( 8)
 .(3)«ى َلُيْم ِثَقةٌ َمْولَ َعْبُد اهلِل بُن ِدْيَنْاٍر : »الرَّازي محمدٍ  بنُ  قال اإلمام تمَّامُ 
 (9)وابن سعد (8)الرَّازي وأبو حاتم (7)ةَ عَ رْ وأبو زُ  (6)بن حنبل وأحمد (5)وابن ُنَميرٍ  (4)وثَّقو ابن معين

اد ابن سعد: ، وز «مستقيم الحديث»زاد أحمد:  ،(13)وابن حجر (12)والذَّىبي (11)والعجمي (10)سائيوالنَّ 
 .«كثير الحديث»

، وابن (15)، وذكره ابن شاىين(14)«في أىل المدينة هُ ادُ دَ عِ »وذكره ابن حبان في جممة الثَِّقات، وقال: 
 .(16)«ًنايِّ اهلل رجاًل صالًحا َخيًِّرا دَ  ، وكان عبدُ وثَّقو ابُن ُنَمْيرٍ »ُفْون في "الثِّقات" وقال: َخمْ 

                                                                                                                                                                          
 (.3208( ترجمة )27/173ابن عساكر، تاريخ دمشق ) (1)
 (.66( ترجمة )17/106الذىبي، سير أعالم النبالء ) (2)
 (.27( حديث )1/22انظر: تمام بن محمد الرَّازي، الفوائد ) (3)
( ترجمة 7/331(، مغمطاي، إكمال تيذيب الكمال )217( ترجمة )5/46والتعديل )ابن أبي حاتم، الجرح  (4)
(2910.) 
( ترجمة 5/201(، ابن حجر، تيذيب التيذيب )2910( ترجمة )7/331مغمطاي، إكمال تيذيب الكمال ) (5)
(349.) 
 (.217( ترجمة )5/46ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ) (6)
 (.217مة )( ترج5/46المرجع السابق ) (7)
( ترجمة 7/331(، مغمطاي، إكمال تيذيب الكمال )217( ترجمة )5/46ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ) (8)
(2910.) 
 (.200( ترجمة )305ابن سعد، الطبقات الكبرى )القسم المتمم لتابعي أىل المدينة ومن بعدىم( )ص (9)
 (.2910( ترجمة )7/331مغمطاي، إكمال تيذيب الكمال ) (10)
 (.875( ترجمة )2/26العجمي، تاريخ الثقات ) (11)
 (.1348( ترجمة )9/338(، ابن حجر، لسان الميزان )175( ترجمة )3/441انظر: الذىبي، تاريخ اإلسالم ) (12)
 (.3300( ترجمة )302ابن حجر، تقريب التيذيب )ص (13)
 (.3577( ترجمة )5/10ابن حبان، الثقات )( 14)
 (.2910( ترجمة )7/331الكمال ) مغمطاي، إكمال تيذيب (15)
 (.2910( ترجمة )7/331المرجع السابق ) (16)
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نافًعا أقوى  وىو ثَْبٌت في نفسو، ولكنَّ  ،نافع أكبر منو»: ُسِئَل عنو أحمد؟ فقال: وقال السَّاِجي
 .(1)«منو

، وقال (2)«ُد الثَِّقاِت، َوَقِد اْنَفَرَد َعِن اْبِن ُعَمَر ِبَحِديِث النَّْيِي َعْن َبْيِع اْلوالِء َوِىَبِتوِ َأحَ : »وقال الذىبي
 .(3)«ياكمِّ  حاحِ في الصِّ  وُ وحديثُ »أيًضا: 

ْن لم ُيتَ  ،ال يضر عمرَ  : وانفراُده عن ابنِ قال الباحث  العمماِء عمى توثيقو. ؛ ألنَّ جميورَ عْ ابَ وا 
صدوًقا  ،ار، وكان من صالحي التَّابعيننَ يْ بُن دِ  َحدَّثَِني عبُد اهللِ : »ربيعة بن عبد الرحمنوقال 

 .(5)«بذاك، ثم صار نْ كُ لم يَ : »ةَ نَ يْ وقال ابن ُعيَ ، (4)«ًنايِّ دَ 
يَمان: »وقال أبو الوليد الباجي ان بن َوسميمَ  ،َعن َمالك َموِضعٍ  َوغيرِ  ،َواْلعممِ  ،أخرج الُبَخاِرّي ِفي اإْلِ

َوأبي َصالح  ،عمر َوسميَمان بن يَسار َوعبد اْلَعِزيز بن ُمسمم َعنُو َعن ابنِ  ،َواْبنو عبد الرَّْحَمن ،ِباَلل
 .(6)«السَّمان

وقال ابن الحذاء أبو عبد اهلل ، (7)«وابن دينار لم َيسمع من عمر رضي اهلل عنو: »وقال العالئي
 .(8)«ابن عمر؛ ألنَّ جلَّ روايِتِو عنو قيل: ال نعمم لو رواية عن غير: »التميمي

، َوَماِلُك ْبُن َأَنٍس، َواْبُن : »وقال الُعَقْيِمي َوَقْد َرَوى َعْن َعْبِد المَِّو ْبِن ِديَناٍر ُشْعَبُة، َوُسْفَياُن الثَّْوِريُّ
ا، َوِعْنَد الثَّْوِريِّ َنْحَو َثاَلِثيَن َحِديثًا، َوِعْنَد ُعَيْيَنَة َأَحاِديَث ُمتََقاِرَبًة ِعْنَد ُشْعَبَة َعْنُو، َنْحَو ِعْشِريَن َحِديثً 

 .(9)«ابٌ َماِلٍك َنْحَوَىا، َوِعْنَد اْبِن ُعَيْيَنَة َبْضَعَة َعَشَر َحِديثًا، َفَأمَّا ِرَواَيُة اْلَمَشايِخ َعْنُو َفِفيَيا اْضِطرَ 
:  قال الذَّىبي َعَفاِء" َفَقاَل: ِفي ِرَواَيِة َوَأَساَء الْ »تعميًقا عمى كالم اْلُعَقْيِميِّ ُعَقْيِميُّ ِبِإيَراِدِه ِفي ِكتَاِب "الضُّ
نما االْضِطَراُب  ،اْضِطَراٌب، ُثمَّ َأْوَرَد َلُو َحِديثَْيِن ُمْضَطِرَبِي اإِلْسَنادِ  ْن َعْبِد المَِّو ْبِن ِديَنارٍ اْلَمَشاِيِخ عَ  وا 

 .(1)«ِمْن َأْصَحاِبِو، َوَقْد َوثََّقُو النَّاُس 
                                                           

 (.2910( ترجمة )7/331المرجع نفسو )( 1)
 (.175( ترجمة )3/441الذىبي، تاريخ اإلسالم )( 2)
 (.111( ترجمة )1/95الذىبي، تذكرة الحفاظ ) (3)
( ترجمة 5/201(، ابن حجر، تيذيب التيذيب )2910( ترجمة )7/331انظر: مغمطاي، إكمال تيذيب الكمال ) (4)

 (.349ترجمة )
 (.2910( ترجمة )7/331مغمطاي، إكمال تيذيب الكمال ) (5)
 (.800( ترجمة )2/817أبو الوليد الباجي، التعديل والتجريح لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح ) (6)
(، ابن العراقي، تحفة التحصيل في 354( ترجمة )210العالئي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل )ص (7)

 (.1/239المراسيل )
 (.2910( ترجمة )7/331مغمطاي، إكمال تيذيب الكمال ) (8)
( ترجمة 5/201(، وانظر أيًضا: ابن حجر، تيذيب التيذيب )802( ترجمة )2/247العقيمي، الضعفاء الكبير ) (9)

 (.349ترجمة )
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لم َيْسَمْع إالَّ من ابن ثقٌة، » خالصُة القوِل في الرَّاِوي، والمقارنُة بين حكِمِو وأحكاِم غيرِِه من النُّقَّاد:
َعَفاء الُعَقْيِميُّ بإيراِده في كتابِ  اءَ سَ أَ عمر، وقد  . حيث وافق جميوُر النُّقَّاِد اإلماَم ، واهلل أعمم«لو الضُّ

 في توثيِقو وتعديِمِو. الرَّازي بَن محمدٍ  تمَّامَ 
 ىـ(:243َعْبُد المَِّو بُن ُمَعْاَوْية بِن ُمْوَسى الُجَمِحي اْلَبْصِري )ت( 9)

 .(2)«َوَكاَن ِثَقةً  ،ثنا َعْبُد المَِّو ْبُن ُمَعاِوَيَة َشْمَعَمُة اْلُقَرِشيُّ : »قال اإلمام تمَّام بن محمد الرَّازي
، وقال (3)«دٍ مَ خْ مَ  بنُ  بقيُّ  ، روى عنوثقة: »لو «الصمة» قال مسممة بن القاسم األندلسي في كتابِ 

وكان : »(5)، وقال الذََّىِبي(4)«و ثقةفإنَّ  ،اكتبوا عن عبد اهلل بن معاوية الُجَمِحي»عباس العنبري: 
ان في الثَِّقات، ، وذكره ابُن ِحب(6)«رثقة ُمَعمَّ »، وقال ابُن َحَجٍر العسقالني: «حديثٍ  ، صاحبَ ثقةً 

 .(7)«ُرَبَما أخطأ» وقال:
 .«اْلعَراق ِفي َزَمانو ُمْسِندُ  ،رُ الُمَعمَّ : »(8)وقال الصفدي

البصرة، وما عمْمُت بو بأًسا،  وقال الذََّىِبي في موضٍع آخر: "اإلمام، اْلُمَحدِّث، الصدوق، ُمْسِندُ 
 .(9)«عنو أئمةٌ  لَ مَ حَ 

 .(10)«صالح ىو رجلٌ »وقال الترمذي: 
، «حديثٍ  صاحبُ  ،ثقةٌ »اِوي، والمقارنُة بين حكِمِو وأحكاِم غيرِِه من النُّقَّاد: خالصُة القوِل في الرَّ 

 الرَّازي في توثيِقو وتعديِمِو. حيث وافق جميوُر النُّقَّاِد اإلماَم تمَّام بَن محمدٍ  واهلل أعمم.
 ْبَنْاِوي:َعْبُد اْلَمِمِك ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن الذَِّماِريُّ َأُبو اْلَعبَّاِس األَ ( 10)

 .(11)«َوَكاَن َصُدوًقا: »قال اإلمام تمَّام بن محمد الرَّازي
 .(12)«شاء اهلل صويمح ي إنْ ارِ مَ ىو الذِّ »قال الذَّىبي: 

                                                                                                                                                                          
 .(175( ترجمة )3/441الذىبي، تاريخ اإلسالم ) (1)
 (.1227( حديث )2/94تمام بن محمد الرَّازي، الفوائد ) (2)
 (.3227( ترجمة )8/214مغمطاي، إكمال تيذيب الكمال ) (3)
 (.3479( حديث )5/394الترمذي، سنن الترمذي ) (4)
 (.255( ترجمة )1162/ 5(، تاريخ اإلسالم )1/346الذىبي، العبر ) (5)
 (.3630( ترجمة )548)ص ابن حجر العسقالني، تقريب التيذيب (6)
 (.8/359ابن حبان، الثقات ) (7)
 (.3( ترجمة )17/337الصفدي، الوافي بالوفيات ) (8)
 (.99( ترجمة )436 -11/435الذىبي، السير ) (9)
 (.3479( حديث )465/ 5الترمذي، سنن الترمذي ) (10)
 (.842( حديث )1/329تمام بن محمد الرَّازي، الفوائد ) (11)
 (.3824( ترجمة )2/406، المغني في الضعفاء )الذىبي (12)
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وقد ذكرت لعبد الممك »، وقال ابن َعِدي: «منكر الحديث: »(2)، وأبو ُزْرَعَة الرَّازي(1)قال البخاريو 
َوَقاَل َعْمرو بن َعمّي: ، (3)«رجتو َعن اأَلْوزاِعّي أحاديث مناكيرَىَذا ِفي حديث اأَلْوزاِعّي الذي خ

 .(4)«َكذَّاب»
، وجاء في تيذيب التيذيب (5)«ليس بالقوي، وَضعََّفُو عمرو بن عمي: »الرَّازي وقال فيو أبو حاتم

 .(6)«ليس بقوي»وغيره : 
 .(7)«بالذي قبمو وُ طَ مَ خَ  نْ مَ  مَ ىِ ضعيف، ووَ »وقال ابن حجر: 

داود,  بنُ  أحمد, َحدَّثَنا َخِضرُ  بنُ  َحدَّثَنا َدْعَمجُ »، وقال أيًضا: (8)«ليس بقوي»ل الدارقطني: وقا
الرَّْحمن  عبدِ  بنَ  الممكِ  ذكر عبدَ  -يعني أحمَد بَن حنبل –َحدَّثَنا األثرم قال: َسِمعُت أبا َعبد اهلل 

ذا فييا خطأٌ صنعاء، فإذا عن لَ خُ دْ يَ  قال: أتيناه قبل أنْ  يَّ ارِ مَ الذِّ  ذا ىو كثيرٌ  ده عن سفيان, وا  , وا 
 .(9)«ىذا لَ ثْ يقول: الحارث بن ُخَضْيرة, ومِ  فُ حِّ صَ يُ 

 .(10)«وُ فقتمتْ  الخوارجُ  تْ َصْبًرا، َقَضى بَقَوٍد، فدخمَ  الُمْمك الذَّماريِّ  َعْبدِ  ُعنقُ  تْ بَ ُضرِ »وقال أبو داود: 
 ي عنو َعْمرو بنُ وِ رِ وكالىما يَ  ،يارِ مَ امي والذِّ وقال ابن حجر: وقد فرق أبو حاتم والبخاري بين الشَّ 

 .(11)« والصواب التفريق بينيما ...عمي، 
 ، منكرُ ضعيفٌ »خالصُة القوِل في الرَّاِوي، والمقارنُة بين حكِمِو وأحكاِم غيرِِه من النُّقَّاد: 

الرَّازي في توثيِقِو، إالَّ أنَّ  حيث خالف أغمُب النُّقَّاِد اإلماَم تمَّاَم بَن محمدٍ  ، واهلل أعمم.«الحديث
 «.ُصَوْيمح إْن شاَء اهللُ »قال فيو:  وحَدهُ  اإلمام الذَّىبيَّ 

                                                           
 (.6/401(، ابن حجر، تيذيب التيذيب )1372( ترجمة )5/422البخاري، التاريخ الكبير ) (1)
أبو زرعة الرازي وجيوده في السنة النبوية  -الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبتو عمى أسئمة البرذعي  (2)
 (.1685( ترجمة )5/356عديل )(، ابن أبي حاتم، الجرح والت3/816)
(  ترجمة 5/268(، ابن حجر، لسان الميزان )1453( ترجمة )6/531ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال ) (3)
(4920.) 
 (.2173( ترجمة )2/151ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون ) (4)
(، الذىبي، 6/400ب التيذيب )(، ابن حجر، تيذي1372( ترجمة )5/422انظر: البخاري، التاريخ الكبير ) (5)

 (.3460( ترجمة )1/666الكاشف )
 (.6/400(، ابن حجر، تيذيب التيذيب )1685( ترجمة )5/356ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ) (6)
 (.4192( ترجمة )363ابن حجر، تقريب التيذيب )ص (7)
 (.3824( ترجمة )2/406الذىبي، المغني في الضعفاء ) (8)
 (.2/559، المؤتمف والمختمف )الدارقطني (9)
 (.188( ترجمة )4/1161الذىبي، تاريخ اإلسالم ) (10)
 (.6/400انظر: ابن حجر، تيذيب التيذيب ) (11)
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 ُعَبْيُد المَِّو ْبُن ُمَحمٍَّد بِن اْلَحَكِم أُبو ُمَعاِوَيَة اْلِكاَلِبي اْلُقرِّيُّ اْلُمَؤدِّب:( 11)
، َوَكاَن « ٌر، َوَأُبو ُمَعاِوَيَة اْلُقرِّيُّ َىَذا َضِعيفٌ َىَذا َحِديٌث ُمْنكَ : »قال اإلمام تمَّام بن محمد الرَّازي

ْسَناَدْيِن َجِميًعا  .(1)ُيَحدُِّث ِبَيَذا اْلَحِديِث ِباإْلِ
 .(3)«وجماعةٌ  ضعََّفُو تمَّاُم الرَّازيُّ »وقال الذىبي: ، (2)«كان ضعيًفا»وقال ابن عساكر: 

 ، واهلل أعمم.«ضعيف»ِمِو وأحكاِم غيرِِه من النُّقَّاد: خالصُة القوِل في الرَّاِوي، والمقارنُة بين حك
 الرَّازي في تجريِحِو وتضعيِفِو. حيث وافق جميُع النُّقَّاِد اإلماَم تمَّاَم بَن محمدٍ 

 
َبِعي الدَِّمْشِقي )ت( 12)  ىـ(:436َعمّي بُن اْلَحَسِن بِن َعمِّي بِن َمْيُمْوِن َأُبو اْلَحَسِن الرَّ

 .(4)«الرَّاِزّي اْلَحاِفظ بِن ُمَحمَّدٍ  َوَكاَن ِثَقة َمْأُموًنا َصاحَب أُصول َحَسَنة ِبَخط َتمَّامِ : »قال الَكتَّاني
الرَّاِزّي اْلَحاِفظ  بِن ُمَحمَّدٍ  ِبَخط َتمَّامِ  َحَسَنةٍ  َوَكاَن ِثَقة َمْأُموًنا َصاحَب أُصولٍ : »وقال ابن عساكر

 .(5)«رحمو اهلل
غريب »حفظ ألَف حديٍث بأسانيدىا من حديث ابن َجْوصا، ويحفظ كتاب كان ي: »وقال الكتّانيّ 

َياسة في قراءِة الشَّاِمّيين، وكان ثقًة مأموًنا« الحديث  .(6)«ألبي ُعَبْيٍد، وانتَيْت إليو الرِّ
 بنِ ا عن عمي بِن زىير البغدادي وعمى إمام مقرئ حافظ، أخذ القراءة عرضً : »وقال ابن الجزري

ي وسالمة بن الربيع المطرز أصحاب ابن األخرم والييثم بن أحمد القرشي، وتصدَّر انِ ارَ داود الدَّ 
 .(7)«لإلقراِء بدمشق
 .(8)«، وَجَمَع وَصنَّفَ دُ وَّ جَ الشيخ، اإلمام، الحافظ، المفيد، المقرئ، المُ : »وقال الذَّىبي

 غريبَ »كان يحفظ  كان أحد الحفاظ المكثرين، والثقات المأمونين،: »وقال الِيجراني الحضرمي
 .(9)«من األحاديث بأسانيدىا جممةً  ، ويحفظُ ألبي ُعَبْيدٍ « الحديثِ 

                                                           
 (.588( حديث )1/243تمَّام بن محمد الرَّازي، الفوائد ) (1)
 (.4482( ترجمة )38/99تاريخ دمشق ) ابن عساكر، (2)
 (.5390ترجمة ) (3/14الذىبي، ميزان االعتدال ) (3)
 (.184الكتاني، عبد العزيز بن أحمد، ذيل تاريخ مولد العمماء ووفياتيم )ص (4)
 (.4843( ترجمة )41/328ابن عساكر، تاريخ دمشق ) (5)
(، الصفدي، 998( ترجمة )3/204(، الذىبي، تذكرة الحفاظ )179( ترجمة )9/556الذىبي، تاريخ اإلسالم ) (6)

 (.303( ترجمة )20/214الوافي بالوفيات )
 (.2196( ترجمة )1/532ابن الجزري، غاية النياية في طبقات القراء ) (7)
 (.386( ترجمة )17/580الذىبي، سير أعالم النبالء ) (8)
 (.1876( ترجمة )3/380الِيجراني الحضرمي، قالدة النحر في وفيات أعيان الدىر ) (9)
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 ، واهلل أعمم.«ثقٌة مأمون»خالصُة القوِل في الرَّاِوي، والمقارنُة بين حكِمِو وأحكاِم غيرِِه من النُّقَّاد: 
 يِقِو.الرَّازي في توث حيث وافق جميوُر النُّقَّاِد اإلماَم تمَّاَم بَن محمدٍ 

 ي:قِ شْ مَ الدِّ بِن َعْوِف بِن أِبي َعْوٍف  لَ يْ عِ اْ مَ سْ إِ  بنُ  فُ وْ عَ ( 13)
 ،نا عبد العزيز بن أحمد :قاال ،وعبد الكريم بن حمزة ،يكّ زَ ـالُمـ أخبرنا أبو محمد ىبة اهلل بن أحمد

 ،بقراءتي عميو فٍ وْ أبي عَ  بنِ  فِ وْ عَ  بنِ  إسماعيلَ  بنُ  فُ وْ أخبرني أبو سميمان عَ  ،محمدٍ  بنُ  امُ أنا تمَّ 
نا الييثم بن سيل البسري نا عبد اهلل بن  ،زاد المزكي بدمشق ،نا محمد بن أحمد الواسطي الكاتب

 جعفر عن العالء بن عبدالرحمن عن أبيو عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم:
َنِة َفَمْم َيْعَمْمَيا ُكِتَبْت َلُو َحَسَنٌة، َفِإْن َعِمَمَيا َفِيَي َعْشُر ِإَذا َىمَّ اْلَعْبُد ِباْلَحسَ »: َقاَل المَُّو َعزَّ َوَجلَّ 

ْن قال عبد الكريم: َحَسَناٍت ِإَلى َسْبعِماَئِة ِضْعفٍ  فِإَذا َىمَّ ِبالسَّيَِّئِة َفَمْم َيْعَمْمَيا َلْم َأْكُتْبَيا، َفِإْن ، وا 
 «.َعِمَمَيا َفِيَي َسيَِّئٌة َواِحَدةٌ 

 .(1)«َلْم َيْكُتْب عنو أحٌد غيَر ىذا الحديث»: قال تمَّام: ــَزّكيالمُ زاد 
لم َيْكُتْب عنو أحٌد غيَر » خالصُة القوِل في الرَّاِوي، والمقارنُة بين حكِمِو وأحكاِم غيرِِه من النُّقَّاد:

 نُّقَّاد.الرَّازي بيذا القول عن غيره من ال حيث انفرد اإلماُم تمَّاُم بُن محمدٍ «. ىذا الحديث
 :َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد المَِّو ْبِن َأْحَمَد ْبِن َخاِلٍد السَّاِمِريُّ اْلَحاِفظُ ( 14)

 .(2)«الرَّازي، وذكر أنَّو كان حافًظا محمدٍ  بنُ  َرَوى عنو: تمَّامُ : »قال الخطيب البغدادي
، واهلل أعمم. حيث «حافظٌ »غيرِِه من النُّقَّاد:  خالصُة القوِل في الرَّاِوي، والمقارنُة بين حكِمِو وأحكامِ 
 عساكر. البغدادي وابنُ  انفرد اإلمام تمَّام بيذا القول كما نقل عنو ذلك الخطيبُ 

ل الشَّْيَبْاِني الُكْوِفي )ت( 15)  ىـ(:387ُمَحمَُّد بُن َعْبِد اهلِل بِن ُمَحمَِّد بِن ُعَبْيِد اهلِل َأُبو الُمَفضَّ
ام وأبو نصر بن الجبان وأبو العالء الواسطي وأبو القاسم التنوخي وآخرون، ووصفو َرَوى عنو تمَّ 

 .(3)بالحفظ تمَّامٌ 
اد قيل لو: من رَّ العَ  ا َحدََّث عن ابنِ مَّ ل لَ ضَّ فَ سمعت من يذكر أنَّ أبا المُ : »قال الخطيب البغدادي

 عَ مِ التي سَ  سئل عن السَّنةِ قال: من األكبر، فأييما سمعت من األكبر أو األصغر وكانا أخوين؟ ف
 .(1)«فذكر وقًتا مات العراد األكبر قبمو بمدة، فَكذََّبو الدَّارقطني في ذلك وَأْسَقَط حديَثو ،منو فييا

                                                           
(. والحديث: أخرجو تمَّام بن محمد الرَّازي في الفوائد 5453( ترجمة )47/35ابن عساكر، تاريخ دمشق ) (1)
( 1/117(، وصحيح مسمم )42( حديث )1/17(، وأصُل الحديث في صحيح البخاري )897( حديث )1/349)

 ( من حديث أبي ُىَرْيرة.203حديث )
( ترجمة 53/315(، ابن عساكر، تاريخ دمشق )1019( ترجمة )3/489الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )( 2)
(6499.) 
 (.7018( ترجمة )7/253ابن حجر، لسان الميزان ) (3)
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وقد  :عميو ثم قال والثناءَ  هُ ل فأساء ذكرَ ضَّ فَ سمعت األزىري ذكر أبا المُ : »وقال الخطيب البغدادي
 األحاديثَ  وكان يضعُ  ،وُ فمزقوا حديثَ  ،بين كذبوعنو، ثم تَ كتبوا : »أيًضاوقال ، (2)«كان يحفظ

عنو  اُس النَّ  بَ تَ كَ الشيوخ، فَ  الحديث، وسؤاالتِ  روي غرائبَ وكان يَ »، وقال أيًضا: (3)«افضةلمرَّ 
، ثم بان كذبو فمزقوا حديثو، وأبطموا روايتو، وكان بعد يضع األحاديث لمرافضة، ارقطنيِّ الدَّ  بانتخابِ 

 .(5)«الشيوخ وُ بِ شْ ل يُ ضَّ فَ أبو المُ »:ارقطنيوقال الدَّ ، (4)«الشرقية ي مسجدِ ي فمِ مْ ويُ 
ما رأينا لو أصاًل قط، وكان  ،اًباذَّ ااًل كَ جَّ ل دَ ضَّ فَ كان أبو المُ » )عبيد اهلل بن أحمد(:وقال األزىري

وقد كان » :قال أيًضا، و(6)«شيخٍ  كلِّ  فييا سؤاالتُ  جزءٍ  يا في مائةِ معو فروع فوائد قد خرَّجَ 
جزًءا، وظاىُر أمِرِه أنَّو  عشرَ  ل سبعةَ ضَّ فَ الدَّارقطني انتخب عميو وَكَتَب النَّاس بانتخابو عمى أبي المُ 

 .(7)«كان َيْسِرُق الحديث
َوايةَ  تُ تركْ : »قال أبو ذر عبد بن أحمد اليرويو  في المعجم  وُ تُ ي أخرجْ ل، إال أنِّ ضَّ فَ عن أبي المُ  الرِّ

 ،لي عاءَ الدُّ  وُ وسألتُ  ،ارقطني يقول: كنت أتوىمو من رىبان ىذه األمةمعت الدَّ لممعرفة؛ ألني س
فييا  رَ كَ ذَ  ى عمييم أحاديثَ مَ مْ افضة وأَ لمرَّ  دَ عَ إنو قَ : »وقال أيًضا، (8)«الكور ر بعدَ وْ فنعوذ باهلل من الحَ 

عنو بالكوفة  تُ قال: وكتبْ  الوضع،و بالقمب و نَ وْ مُ يِ تَّ رضوان اهلل عمييم، وكانوا يَ  حابةِ الصَّ  مثالبَ 
كان ابن خزيمة اإلمام تفرد بو، فقال لو: لو  وَحدََّث بحديثٍ  ،قديًما، وكان معي العماري أبو محمد

 بنِ  سعدِ  بنِ  إلى ولد قيسِ  وكان العماري ينتسبُ  ،مةَ يْ زَ خُ  ابنِ  بيذا، فإنَّ ىذا حديثَ  كَ أصمَ  تَ أخرجْ 
 .(9)«د وىو عقيم، فكان ىذا جوابوعبادة فقال لو: أنت تنتسب إلى قيس بن سع

                                                                                                                                                                          
( ترجمة 54/16(، ابن عساكر، تاريخ دمشق )1030( ترجمة )3/499الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ) (1)
(6565.) 
 (.1030( ترجمة )3/499الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )( 2)
 (.276جمة )( تر 8/625الذىبي، تاريخ اإلسالم ) (3)
 (.1030( ترجمة )3/499الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ) (4)
( ترجمة 3/499(، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )6565( ترجمة )54/17انظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق )( 5)
(1030.) 
( ترجمة 8/625(، الذىبي، تاريخ اإلسالم )1030( ترجمة )3/499انظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ) (6)
(276.) 
 (.1030( ترجمة )3/499الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ) (7)
 (.7018( ترجمة )7/255(، ابن حجر، لسان الميزان )6565( ترجمة )54/18ابن عساكر، تاريخ دمشق )( 8)
 (.6565( ترجمة )54/18ابن عساكر، تاريخ دمشق ) (9)
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عنو، وكان لو سمٌت  تُ وقد كتبْ  ،كان يضع الحديث: »وقال حمزة بن محمد بن طاىر الدَّقاق
 .(2)«ميطخْ التَّ  وكان كثيرَ : »وقال أحمد بن محمد العتيقي، (1)«ارٌ قَ وَ وَ 

 .(3)«أْلْدبارًفا، لكن لحقو انِّ صَ وكان حافًظا عارًفا بالفن أخبارًيا مُ : »ىبيوقال الذَّ 
األحاديث  َكذَّاب، يضعُ »خالصُة القوِل في الرَّاِوي، والمقارنُة بين حكِمِو وأحكاِم غيرِِه من النُّقَّاد: 

لعلَّ و  تعديِمِو. الرَّازي في جميوُر النُّقَّاِد اإلماَم تمَّاَم بَن محمدٍ  خالفحيث  .، واهلل أعمم«ةضَ افِ لمرَّ 
 .أيًضا الرَّازي لو بالحفظ ال َيمنُع  أن ُيْوَصَف بالَكِذِب والوضع محمدٍ  بنِ  اإلماِم تمَّامِ  وصفَ 

 
 ىـ(:341ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبِن َأْحَمَد ْبِن ُعَبْيِد المَِّو َأُبْو ُعَمَر اْلَقْزِوْيِني )ت( 16)

 .(4)«ووثََّقو محمدٍ  بنُ  َرَوى عنو تمَّامُ : »قال اإلمام تمَّام بن محمد الرَّازي
 «.الفوائد»الرَّازي بالحافظ في أربعة عشر موضًعا من كتابو:  محمدٍ  بنُ  اإلمام تمَّامُ ووصفو 

الُ  الحافظُ »وقال الذَّىبي:   .(6)«الثَِّقة الّرحالُ  اْلَحاِفظُ »، وقال السيوطي: (5)«الثقة الرَّحَّ
 ، واهلل أعمم.«ثقٌة حافظ»د: خالصُة القوِل في الرَّاِوي، والمقارنُة بين حكِمِو وأحكاِم غيرِِه من النُّقَّا

 حيث وافق جميوُر النُّقَّاِد اإلماَم تمَّاَم بَن محمٍد الرَّازي في توثيِقِو.
 اْلَوِليُد ْبُن َسَمَمَة أُبْو اْلَعبَّاس الطََّبِري اأُلْرُدِني:( 17)

 .(7)«اْلَوِليُد ْبُن َسَمَمَة ُمْنَكُر اْلَحِديثِ : »قال اإلمام تمَّام بن محمد الرَّازي
، وقال ُشَعْيُب بُن (9)«كذَّاب»، وقال الُعَقْيمي، َعن أبي ُمْسِيٍر: (8)«َكذَّاب»قال ُدَحْيٌم، َوغيره: و 

 .-يعني: الوليد بن سممة – (10)«والوليد وىبٍ  بنُ  َكذَّابا ىذه األمِة وىبُ »إسحاق الُقَرِشي: 
                                                           

( ترجمة 54/18(، ابن عساكر، تاريخ دمشق )1030رجمة )( ت3/499الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )( 1)
 (.276( ترجمة )8/625(، الذىبي، تاريخ اإلسالم )6565)
 (.276( ترجمة )8/625(، الذىبي، تاريخ اإلسالم )6565( ترجمة )54/18ابن عساكر، تاريخ دمشق ) (2)
 (.276( ترجمة )8/625الذىبي، تاريخ اإلسالم ) (3)
، الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام الدوسري(، 6882( ترجمة )55/60يخ دمشق )ابن عساكر، تار  (4)
 (.138( ترجمة )1/44)
 (.858( ترجمة )3/71الذىبي، تذكرة الحفاظ ) (5)
 (.827( ترجمة )365السيوطي، طبقات الحفاظ )ص (6)
 (.1095( حديث )2/45تمام بن محمد الرَّازي، الفوائد ) (7)
 (.8357( ترجمة )8/383لسان الميزان )ابن حجر،  (8)
 (.8357( ترجمة )8/383المرجع السابق ) (9)
( ترجمة 3/184(، ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون )21( ترجمة )9/6ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )( 10)
(3651.) 
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 .(1)«الَحِديث يضعُ  ،َكذَّابٌ »َوَقاَل اأْلَْزِدّي: 
ااِلْحِتَجاُج ِبِو ِبَحاٍل، َواْبُنو  عمى الثَِّقات، اَل َيُجوزُ  َكاَن ِممَّن يضُع الَحِديثَ »اْبن ِحْبان:  َوَقالَ 
 .(2)«ِثَقة

، وقال أبو حاتم (4)«وىو متروُك الحديث»، وقال في العمل: (3)«ضعيٌف ُتِركَ »وقال الدَّارقطني: 
 .(5)«ذاىُب الحديث»الرَّازي: 

 .(6)«ىذه األحاديث لموليد مع ما لم َأذكر من حديثو عامُتيا غيُر محفوظةو »وقال ابُن َعِدي: 
آه آه أتينا ابَنُو وكان »وقال ابن أبي حاتم: ُسِئَل أبو ُزْرَعَة عن الوليد بن سممة قاضى األردن؟ فقال:
 .(8)«(7)صدوًقا، وكان ُيَحدُِّث بأحاديث مستقيمٍة، فممَّا َأَخَذ في أحاديث أبيو جاء باألَواِبد

، «َكذَّاٌب متروُك الحديث»خالصُة القوِل في الرَّاِوي، والمقارنُة بين حكِمِو وأحكاِم غيرِِه من النُّقَّاد: 
 .وِ وتضعيفِ  وِ الرَّازي في تجريحِ  بَن محمدٍ  اإلماَم تمَّامَ  النُّقَّادِ  جميورُ حيث وافق  .واهلل أعمم

اِج َأُبو َبْكٍر القُ َيْحَيى ْبُن َعْبِد المَِّو ْبِن اْلَحارِ ( 18)  :(9)يقِ شْ مَ ي الدِّ شِ رَ ِث ْبِن الزَّجَّ
اِج الشَّْيُخ : »قال اإلمام تمَّام بن محمد الرازي َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر َيْحَيى ْبُن َعْبِد المَِّو ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن الزَّجَّ

 .(10)«الثَِّقةُ 
يى بن عبد اهلل بن الحارث ابن الزجاج وأنا تمام أنا أبو بكر يح»وجاء في تاريخ دمشق: قال: 

 .(11)«الشيخ الثقة بحديث ذكره
                                                           

 (.3651( ترجمة )3/184ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون ) (1)
 (.1138( ترجمة )3/80حين )ابن حبان، المجرو  (2)
 (.8357( ترجمة )8/383ابن حجر، لسان الميزان ) (3)
 (.8357( ترجمة )8/383(، ابن حجر، لسان الميزان )1/213الدارقطني، العمل الواردة في األحاديث النبوية ) (4)
(8357.) 
 (.21( ترجمة )9/7ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )( 5)
 (.1999( ترجمة )8/360لرجال )ابن عدي، الكامل في ضعفاء ا (6)
وىذا يدل عمى أنَّ أباه ىو المتيم بيا الستقامة حديث االبن من غيِر طريق األب، وقد قال فيو أبو حاتم: ذاىب ( 7)

الحديث، وقال ُدَحيم وغيره: كذاب، وقال ابن ِحبَّان: يضع الحديث عمى الثَِّقات. أبو الحسن المآربي، مصطفى بن 
 (.244عميل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل )صإسماعيل، شفاء ال

 (.21( ترجمة )9/7ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )( 8)
( ترجمة 7/917(، الذىبي، تاريخ اإلسالم )8158( ترجمة )64/296انظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق ) (9)
(464.) 
 (.1562ث )( حدي2/215(، و)1214( حديث )2/90تمام بن محمد الرازي، الفوائد ) (10)
 (.8158( ترجمة )64/296ابن عساكر، تاريخ دمشق ) (11)
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واهلل أعمم. ، «شيٌخ ثقةٌ »خالصُة القوِل في الرَّاِوي، والمقارنُة بين حكِمِو وأحكاِم غيرِِه من النُّقَّاد: 
 .عن بقيِة النُّقَّاد الرَّازي محمدٍ  بنُ  تمَّامُ  انفرد بتوثيقو اإلمامُ حيث 

توثيقو  ابن معينالرَّازي نجده ينقل عن اإلمام  محمدٍ  بنِ  كتاب الفوائد لإلمام تمَّامِ * وبالنظر في 
 في موضعين:

، َوَكاَن َيْحَيى (1)ِإْبرَاِىيُم ْبُن َىرَاَسَة الشَّْيَباِنيُّ ثنا »قال اإلمام تمَّام بن محمد الرَّازي:  الموضع األول:
 .(2)«َيْحَيى ْبُن َمِعيٍن، َيُقوُل: ِثَقةٌ 

َبَمَغِني َعْن َيْحَيى ْبِن » :(3)الرَّازي: َقاَل اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَيانَ  محمدٍ  بنُ  تمَّامُ  قال اإلمامُ  والموضع الثَّاني:
 .(5)«(4)َعْبَد المَِّو ْبَن َعْونٍ ْبِن َمِعيٍن َأنَُّو َقاَل: الشَّْيُخ ِثَقٌة، َواْلَحِديُث َخَطٌأ، َيْعِني 

 
 والتوصيات. وفييا أىمُّ النتائج الخاتمة:

ْمُت في ىذا البحث إلى نتائَج عمميٍة، من أبرِزىا ما يأتي:بحمد اهلل ومنِتِو ف أواًل: النتائج:  قد توصَّ
أنَّ بعَض كباِر عمماِء الحديث كانوا ينقمون أقوالو في الجرح والتَّعديل في ُكتُِبيم  -1

، واإلمام الذىبي، اِنيالَكتَّ ومصنفاتيم، كالخطيب البغدادي، واإلماِم عبد العزيز بن أحمد 
 والحافظ ابن حجر العسقالني.

َواة الذين تكمََّم فييم اإلماُم تمَّاُم بُن محمٍد الرَّاِزي جَ  -2  عدُدىم عشرين غَ مَ بَ  ًحا وتعدياًل رْ أنَّ الرُّ
 منيم ثالثَة ُرَواٍة فقط. عشَر راوًيا، وَجرَّحَ سبعَة راوًيا، َعدََّل منيم 

                                                           
ىو إبراىيم بن َىَراَسة أبو إسحاق الشَّْيَباني الكوفي، تكمَّم فيو أبو ُعَبيد وغيره، وكان مروان الفزاري يقول: َحدَّثَنا  (1)

متروك »، وقال الدَّارقطني: «الحديثمتروك »أبو إسحاق الشيباني، يكنيو لكي ال يعرف، وقال الُبخاِريُّ والنَّسائي: 
وإلبراىيم بن ىراسة حديث صالح يرويو، وبخاصة عن الثَّْورّي، ويعرف عن »، وقال ابن عدي: «ال يخرج حديثو

عُف عمى رواياتو َبيِّنٌ  انظر: «. الثَّْورّي بأحاديث صالحة، وَرَوى عن غيره ما اَل ُيَتاَبُع َعميو، وقد ضعََّفو الناس، والضَّ
 =(،10( ترجمة )12(، النَّسائي، الضعفاء والمتروكون )ص12( ترجمة )23بخاري، الضعفاء الصغير )صال
-1/396(، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )20( ترجمة )15الدارقطني، سؤاالت البرقاني لمدارقطني )ص=

 (.75( ترجمة )397
 .(463( حديث )1/198تمَّام بن محمد الرَّازي، الفوائد ) (2)
(3) ، ىـ. 303ُتوفي سنة  ىو اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن بِن َعْاِمِر بِن َعْبِد الَعِزْيِز بِن النُّْعَمْاِن الشَّْيبانّي َأُبو اْلَعبَّاِس النََّسِويُّ

 (.3/52(، ابن حجر، لسان الميزان )134( ترجمة )7/66انظر: الذىبي، تاريخ اإلسالم )
عون بن يزيد الياللي الخراز، أبو محمد البغدادي، وثََّقو جميور النُّقَّاد، قال الحافظ  ىو عبد اهلل بن عون بن أبي (4)

 (.3520( ترجمة )317الحافظ ابن حجر: ثقة عابد. ابن حجر، تقريب التيذيب )ص
 (.819( حديث )1/323تمَّام بن محمد الرَّازي، الفوائد )( 5)
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َواِة الذ -3 ين تكمَّم فييم اإلماُم تمَّاُم بُن محمٍد الرَّاِزي من خالل كتابو الفوائد َبَمَغ أنَّ عدَد الرُّ
خمسَة عشَر راوًيا، في حين َبَمَغ عدُدىم خارج كتاب الفوائد )في كتب الجرح والتَّعديل 

 والرِّجال( خمسَة ُرَواة.
يَقُو إلبراىيم بن َىَراَسة توث ابِن معينأنَّ اإلمام تمَّاَم بَن محمٍد الرَّاِزي نقل عن اإلماِم  -4

، وجميوُر النُّقَّاِد نجدىم قد خالفوا اإلماَم تمَّاَم في توثيِقِو إلبراىيم اهلل بِن َعْونٍ َعْبدِ الشَّْيَباني، و 
 بنِ  اهللِ  لعبدِ  في توثيِقوِ  اِد قد وافقوا اإلماَم تمَّامَ بن َىَراَسة الشَّْيَباني، في حين أنَّ جميوَر النُّقَّ 

 .َعْون
اإلمام تمَّاِم بِن محمٍد الرَّازي، وتتبِع ىذه العبارات  ومن خالل النَّظر في أقواِل وعباراتِ  -5

دلُّ عمى تعديِمِو عباراٍت ومصطمحاٍت ترحمو اهلل تعالى والمصطمحات، نجده قد استعمل 
َواة الذين : )كان يعباراٌت متنوعٌة في ألفاظيا مختمفٌة في مدلوالتيا، وى وىي تكمََّم فييم، لمرُّ

قة، الشَّْيُخ الثَِّقُة، وىو ثقُة الثِّ  الحُ الصَّ  مشيور، الشيخُ  ، ثقةٌ َحَسَنةٍ  أصولٍ  ثقًة مأموًنا صاحبَ 
ةِ  جَّ بالحفظ،  ، وكان صدوًقا، كان حافًظا، وصفو تمَّامٌ مَّامٌ و تَ قَ ، ثقة، وثَّ لذلك، وكان ثقةً  الحُّ
 والمعرفة(. الح، كان من أىِل األدبِ الصَّ  يخُ الشَّ 

َواة، وىي  كما استعمل اإلماُم تمَّاُم بنُ  -6  ثالثُ محمٍد الرَّازي عباراٍت فييا داللٌة عمى تجريِح الرُّ
 : )منكُر الحديث، ضعيٌف، ليُِّن الحديث(.عباراتٍ 

َواة الذين تكمََّم فييم اإلماُم تمَّاُم بُن محمٍد الرَّاِزي، نستطيع ومن خالل الدراسة النَّْقديَّ  -7 ِة لمرُّ
 بأنَّو: القولَ 

َواةُرَواة، وىم:  تسعةِ قد وافقو النُّقَّاُد في توثيِقِو في  - أ ، 12، 9، 8، 7، 5، 4، 1) :رقم الرُّ
 .، والرَّاوي: عبد اهلل بن َعْون(16

َواة رقم: ) - ب (، والرَّاوي: 15، 10، 6وخالَفُو النُّقَّاُد في توثيِقِو في أربعِة ُرَواٍة فقط، وىم: الرُّ
 الشَّيباني. إبراىيم بن َىَراَسة

َواة رقم ) - ت  (.17، 11، 3ووافقو النُّقَّاُد في تجريِحِو في ثالثِة ُرَواٍة فقط، وىم: الرُّ
 :انفرد اإلماُم تمَّاُم بُن محمٍد الرَّازي بتوثيِق أربعِة ُرَواٍة عن باقي النُّقَّاد، وىم: الرَّاوي رقمو  - ث

(2 ،13 ،14 ،18.) 
ىذا  الُمَحدَِّث النَّاقَد تمَّاَم بَن محمٍد الرَّاِزي ىو أحُد أئمةِ ومن ىذا نستطيع القول: بأنَّ اإلماَم 

 ل.يْ دِ ِح والتَّعْ رْ يم في الجَ الُمْعَتَبِرْين الَِّذين ُيعتمُد قولُ  الفِن العظيمِ 
المتوسطين  أنَّ اإلماَم تمَّاَم بَن محمٍد الرَّاِزي ُيعتبُر واحًدا من أئمِة الَجْرِح والتَّعديِل الُمعتدلين -8

َواِة، المتساىمين في تجريحيم، واهلل أعمم.  في تعديِل الرُّ
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 :يأتيمن أىِم التَّوصيات التي ُيوصي بيا الباحُث طمبَة العمم ما و التَّْوصيات:ثانًيا: 
توجيو طالب العمم وخاصًة طمبة الدراسات العميا إلى الدَِّراساِت المتعمقة بمناىج األئمة في  -1

براِز جيوِدىم في حفِظ السُّنَّةِ الَجْرِح والتَّْعِديِل، و   والذَِّب عنيا. ةِ النبويِّ  ا 
عمى غرار مصنفات  ،مصنفاٍت خاصٍة ُتجمع فييا أقواُل كِل ناقٍد عمى حدة االىتمام بإفرادِ  -2

ًة النُّقَّاد الذين اْعُتِمَدْت أقواُليم في الَجْرِح والتَّْعِديِل، وَلْم تُْفَرْد أو  األئمة في ىذا الباب، خاصَّ
 ُتْجَمُع أقواُليم في مصنَّفات.

 

عن  أْن َيُكَتَب لنا بكِل حرٍف مغفرًة، وأْن يتجاوزَ  اهلَل الكريَم ربَّ العرِش العظيمِ  وختاًما أسألُ 
 الزََّلل، وأْن َيجُبَر الَخَمل، الميم آمين.

 .وصلَّ اهلل عمى سيدنا محمٍد وعمى آلو وصحبو وسّمم
 

 فيرس المصادر والمراجع
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