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 خالصة
 املقال يف ذكر حال 

 حممد بن إسحاق بن يسار.

     

 

 

 

 

 بؼؾؿ

 أيب احلسـ ظع بـ حسـ بـ حمؿد آل شالم

 األزهري

 ظػا اهلل ظـف
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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 مؼدمة

 احلؿد هلل وافصالة وافسالم ظذ خر خؾؼ اهلل.  أما بعد:   

اهلل تعاػ بعد أن اكتفقت مـ رشافتل فؾامجستر  مـ  تقؾقؼؾنن    

)ادسائؾ احلديثقة ظـد اإلمام ابـ حبان مـ : وافتل ـاكت بعـقان

خالل ـتابقف افثؼات وادجروحغ دراشة وحتؾقؾ( وـان أحد 

أظضاء جلـة ادـاؿشة صقخـا ووافدكا افعالمة األشتاذ افدـتقر رؾعت 

ؾؼال يل: )أكت ـاتب حمؿد بـ -حػظف اهلل-ؾقزي ظبد ادطؾب

واألمر  :ل. ؿا(، ؾؼؾت: كعؿفاتػؼ ظذ حتسغ حديث ممـإشحاق 

ؾقف خالف. ؾؼؾت: هق مرضب ادثؾ فؾحديث احلسـ  ؛فقس ـذفؽ

  هــ ا. يف ـتب ادصطؾح، ومـ أجؾ ذفؽ وضعتف.

دراشة حال حمؿد بـ إ شحاق بـ يسار  يل بعد ذفؽ وؿد خطر   

دراشة واؾقة وتتبع ما ؿقؾ ؾقف مـ جرح وتعديؾ، ال شقام وهق مـ 

واحد ممـ ظؾقفؿ  بؾ  هق، هق يف شعة ادرويات وادغازي وافسر

 مدار افرواية.
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وبافتتبع وجدت أن افعؼقع ذـره يف افضعػاء افؽبر ومجع مجًعا    

ثؿ ظزوت ، لثبت ـالمف ـؾف أوالً أؿقال ادجرحغ فف، ؾمـ ظظقاًم 

مل  ،افؽالم افذي ذـره ألؿدم مصدر كؼؾف ظـ صاحبف، وإن مل أجد

وال حاجة فؾعزو ظـ ادتلخر  متؼدم، ألن افعؼقع مصدر ،أحقؾف

 ظـف.

اشتخؾصت ما ثؿ أوردت ـالم ادجرحغ، ثؿ ـالم ادعدفغ، ثؿ    

، بؿـاؿشتفاؿؿت ، ثؿ كقاع اجلرحأمـ  جرح بف حمؿد بـ إشحاق

 .داه اجتفاديأبام  ،ذـرت خالصة احلؽؿ ظؾقف تامويف اخل

وهذا جفد ادؼؾ ورــ افعجز وافـؼص، ؾؿـ وجد خؾاًل أو     

صذ -بخؾ ظذ ـاتبف بافـصقحة، ؾفذه وصقة رشقل اهللكؼًصا ؾال ي

 واحلؿد هلل رب افعادغ.-اهلل ظؾقف وشؾؿ

 وـتبف

 أبق احلسـ

 شالم آل حمؿدظع بـ حسـ بـ 

 األزهري

 4111مـ ربقع األول32يف 
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 امسه ونسبه:   
هق: حمؿد بـ إشحاق بـ يسار بـ خقار اددين، أبق بؽر. ويؼال:   

 .(1)ادطؾبل، مقػ ؿقس بـ خمرمةأبق ظبد اهلل افؼريش 

ومسؾؿ يف ادتابعات وافشقاهد،  )روى فف افبخاري تعؾقًؼا،

 .واألربعة(

 :أقوال املوثقني حملمد بن إسحاق
صذ اهلل -ؿال ظع بـ ادديـل مرة: مدار حديث رشقل اهلل 

ثؿ ؿال: ؾصار ظؾؿ افستة ظـد اثـك  ؾذـره،ظذ شتة،  -ظؾقف وشؾؿ

 .(2)ظؼ، أحدهؿ حمؿد بـ إشحاق

. (3)ـان ابـ اشحاق صدوؿا :لا يؼقؿال ابـ معغ: شؿعت ظؾق  و    

. وؿال مرة: ثؼة (5). وؿال مرة: ثؼة(4)وؿال  ظع مرة: هق صافح وشط

 .(6)وفؽـف فقس بحجة

                                                           
. هتذيب الكمال: 2/232. الثقات: 7/258. الكامل: 7/146انظر ترمجتو: اجلرح والتعديل:   ((1

 .7/50، سري أعالم النبالء: 24/407

 .25العلل البن ادلديين:  ((2

 .1/118اتريخ ابن معني رواية ابن حمرز:   ((3

 .89سؤاالت ابن أيب شيبة البن ادلديين:   ((4

 .88اتريخ ابن معني رواية الدارمي:   ((5

 .3/225اتريخ ابن معني رواية الدوري:   ((6
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وؿال أبق زرظة: ؾؼؾت فقحقك بـ معغ: ؾؾق ؿال رجؾ      

ـان حجة، ـان مصقبا؟ ؿال: ال، وفؽـف ـان  إشحاق بـ حمؿدإن 

 .(7)ثؼة

وكؼؾ افبخاري يف افتاريخ تقثقؼ ـؾ مـ: افزهري وابـ ظققـة     

 وصعبة ؾؼال:

ؿال يل ظع بـ ظبد اهلل: ظـ ابـ ظققـة، ؿال افزهري: مـ أراد و    

 ادغازي، ؾعؾقف بؿقػ ؿقس بـ خمرمة هذا. 

 ؿال ابـ ظققـة: ومل أر أحًدا يتفؿ ابـ إشحاق.

ؿال يل ظبقد بـ يعقش: شؿعت يقكس بـ بؽر يؼقل: شؿعت  

 .(8)صعبة يؼقل: حمؿد بـ إشحاق أمر ادحدثغ حلػظف

حيتج بحديث ب ظـ افبخاري: رأيت ظع بـ ظبد اهلل وكؼؾ اخلطق    

. ؿال: وؿال ظع ظـ ابـ ظققـة: ما رأيت أحدا يتفؿ ابـ ابـ إشحاق

 .(9)إشحاق

                                                           
 .462اتريخ أبو زرعة:   ((7

 .1/40التاريخ الكبري:   ((8

 .1/231اتريخ اخلطيب:   ((9
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 أما جابر، مرة أخرى :وؿال .(10)وؿال صعبة: صدوق يف احلديث    

. وؿال مرة (11)وحمؿد بـ إشحاق ؾصدوؿان

وؿال مرة: إن ـان أحد . (12)إشحاق أمر ادحدثغبـ حمؿد أخرى: 

. وؿال مرة: فق (13)يستلهؾ أن يسقد يف احلديث ؾؿحؿد بـ إشحاق

 .(14)إشحاق ظذ ادحدثغ بـارت ـان يل شؾطان ألم  

وؿال ظع ابـ ادديـل: شؿعت شػقان بـ ظققـة شئؾ ظـ حمؿد     

جافست ابـ  :ؿال ؟مل يرو أهؾ ادديـة ظـف :شحاق ؾؼقؾ ففإ بـا

إشحاق بضًعا وشبعغ شـة وما يتفؿف أحد مـ أهؾ ادديـة وال 

 .(15)يؼقل ؾقف صقًئا

وؿال ابـ ادديـل: ؿؾت فسػقان ـان ابـ إشحاق جافس ؾاضؿة     

أخزين ابـ إشحاق أهنا حدثتف وأكف دخؾ  :بـت ادـذر؟ ؾؼال شػقان

 .(16)ظؾقفا

                                                           
 .1/152اجلرح والتعديل:   ((10

 .7/258الكامل:   ((11

 .1/152اجلرح والتعديل:   ((12

 .1/152اجلرح والتعديل:   ((13

 .7/258الكامل:   ((14

 .7/141اجلرح والتعديل:   ((15

 .7/142اجلرح والتعديل:   ((16
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ظؾؿ ما دام هبا  ةر  احلح  ؿال افشاؾعل: ؿال افزهري: ال يزال هبذه    

 . (17)حمؿد بـ إشحاق :يريد ؛ذاك األحقل

وؿال أبق زرظة افدمشؼل: وحمؿد بـ إشحاق رجؾ ؿد اجتؿع     

افؽزاء مـ أهؾ افعؾؿ ظذ األخذ ظـف مـفؿ: شػقان، وصعبة، وابـ 

ظققـة، ومحاد بـ زيد، ومحاد بـ شؾؿة، وابـ ادبارك، وإبراهقؿ بـ 

شعد. وروى ظـف مـ األـابر: يزيد بـ أيب حبقب. وؿد اختزه أهؾ 

وخًرا، مع مدحة ابـ صفاب فف. وؿد احلديث ؾرأوا صدًؿا، 

ذاـرت دحقام ؿقل مافؽ، يعـل ؾقف، ؾرأى أن ذفؽ فقس فؾحديث 

 .(18)إكام هق ألكف اهتؿف بافؼدر

وؿال يعؼقب بـ شػقان: حدثـل شؾؿة. ؿال: ؿال ظع: 

شؿعت شػقان يؼقل: رأيت أبا بؽر اهلذيل وابـ إشحاق يف طؾ 

ـة، ؾجؾست إفقفام، افؽعبة، ؿبؾ أن يؼدم ظؾقـا ابـ صفاب بس

ؾجؾسا يتذاـران، ؾؾام ؿام ابـ إشحاق تبعف أبق بؽر. ؾؼال: شؿعت 

 ابـ صفاب يؼقل: ال يزال بادديـة ظؾؿ ما ـان هبا مقػ خمرمة.

                                                           
 .7/258الكامل:   ((17

 .538 – 537: أبو زرعة اتريخ  ((18
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ؿال شػقان: مل حيؿؾ ظؾقف أحد يف احلديث إكام ـان أهؾ ادديـة محؾقا 

 ظؾقف مـ أجؾ افؼدر.

ا فعع، وـان مالزمً  ؿال: وشؿعت بعض وفد جقيرية بـ أشامء،

ؿال: شؿعت ظؾقا يؼقل: دؾع إيل مـ حديث ابـ إشحاق شتغ ؾام 

أكؽرت مـف إال أربعة أحاديث طــت أن بعضف مـف وبعضف فقس 

 مـف.

ؿال ظع: مل أجد البـ إشحاق إال حديثغ مـؽريـ: كاؾع، ظـ ابـ 

إذا كعس أحدـؿ يقم ": -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ-ظؿر، ظـ افـبل 

إذا مس ". وافزهري، ظـ ظروة، ظـ زيد بـ خافد: "اجلؿعة

. هذيـ مل يرومها ظـ أحد، وافباؿغ يؼقل: ذـر "أحدـؿ ؾرجف

 .(19)ؾالن، وفؽـ هذا ؾقف حدثـا

 .(20)وؿال افعجع: ثؼة     

وؿال ابـ ظدي: وؿد ؾتشت أحاديثف افؽثرة ؾؾؿ أجد يف أحاديثف      

بام أخطل أو وهؿ يف افقء بعد ما يتفقل أن يؼطع ظؾقف بافضعػ، ور

                                                           
 .28و  27/ 2 :ادلعرفة والتاريخ  ((19

 .2/232الثقات:   ((20
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يف افرواية افثؼات واألئؿة،  ظـفافقء ـام خيطئ ؽره ومل يتخؾػ 

 .(21)وهق ال بلس بف

وؿال ابـ حبان: ممـ ظـك بعؾؿ افســ وواطب ظذ تعاهد افعؾؿ     

ظـ  يتؼان، يروإلوـثرت ظـايتف ؾقف ومجعف فف ظذ افصدق وا

ظـ مشايخ ظـ أوفئؽ وربام روى ظـ  يمشايخ ؿد رآهؿ ويرو

أؿقام رووا ظـ مشايخ يروون ظـ مشاخيف، يدل ما وصػت مـ 

تقؿقف ظذ صدؿف، مات ببغداد شـة مخسغ ومائة، وـان مـ أحسـ 

 .(22)ا فألخبار وأحػظفؿ دتقهناافـاس شقاؿً 

إشحاق يف ظؾؿف  ابـوؿال ابـ حبان: مل يؽـ أحد بادديـة يؼارب     

يف مجعف وـان صعبة وشػقان يؼقالن حمؿد بـ إشحاق وال يقازيف 

ا فألخبار أمر ادممـغ يف احلديث ومـ أحسـ افـاس شقاؿً 

ا دتقهنا وإكام أيت ما أيت ألكف ـان يدفس ظذ وأحسـفؿ حػظً 

افسامع  غ  إذا ب بؾ أوفئؽ ؾلماافضعػاء ؾقؿع ادـاـر يف روايتف مـ ؿ  

 .(23)ؾقام يرويف ؾفق ثبت حيتج بروايتف

                                                           
 .7/259الكامل:   ((21

 .222مشاىري علماء األمصار:  ((22

 .7/380الثقات:   ((23
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 .(24)وؿال احلاـؿ: وذـر ظـ افبقصـجل أكف ؿال: هق ظـدكا ثؼة ثؼة    

 .(25)ثؼة ،ؿوؿال اخلؾقع: ظامل واشع افعؾ    

 .(26)وؿال افذهبل: صدوق ؿال ابـ معغ ثؼة وفقس بحجة    

وؿال: صافح احلديث، مافف ظـدي ذكب إال ما ؿد حشا يف افسرة     

 .(27)مـ األصقاء ادـؽرة ادـؼطعة واالصعار ادؽذوبة

وؿال افذهبل: ـان صدوؿا مـ بحقر افعؾؿ وفف ؽرائب يف شعة      

ما روى تستـؽر واختؾػ يف االحتجاج بف وحديثف حسـ وؿد 

 .(28)صححف مجاظة

افتؼريب: إمام ادغازي صدوق يدفس ورمل وؿال احلاؾظ يف      

 .(29)بافتشقع وافؼدر

 

 

 
                                                           

 . 9/46هتذيب التهذيب:    ((24

 .1/288اإلرشاد:   ((25

 .159من تكلم فيو وىو موثق:   ((26

 .3/468ادليزان:   ((27

 .2/156الكاشف:   ((28

 .467التقريب:   ((29
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 يف حممد بن إسحاق:أقوال اجملرحني 
افعؼقع يف  ؛يف جرح حمؿد بـ إشحاقمـ أمجع مـ ـتب و    

 :حقث ؿال ما كصف (30افضعػاء)

حدثـا افعباس بـ افػضؾ األشػاضل، حدثـا شؾقامن بـ داود،      

حدثـا وهقب ؿال: شؿعت هشام بـ حدثـا حيقك بـ شعقد ؿال: 

ظروة، يؼقل: حمؿد بـ إشحاق ـذاب. حدثـا جعػر بـ حمؿد، 

ب حدثـا ظباس افعـزي، حدثـا أبق افقفقد افطقافيس، حدثـل وهق

، ظـ حمؿد بـ إشحاق ؿال: بـ خافد ؿال: شلفت مافؽ بـ أكس

ؾؼال واهتؿف، ؿال ظباس بقده: أي اهتؿف. حدثـا حمؿد بـ افعباس 

بـل هاصؿ ، حدثـا أمحد بـ مـصقر زاج حدثـل أمحد بـ زهر مقػ 

ؿال: شؿعت ظبد افرمحـ بـ مفدي يؼقل: ـان حيقك بـ شعقد 

افؼطان ومافؽ جيرحان حمؿد بـ إشحاق. حدثـا حمؿد بـ ظع 

األبار، حدثـا أمحد بـ إبراهقؿ افدورؿل، حدثـا أبق داود، ظـ حمؿد 

د حيقك بـ شعقد افؼطان، بـ مسؾؿ بـ أيب افقضاح ؿال: ــت ظـا

ؾؼقؾ فف: إن أهؾ افعراق يروون ظـ حمؿد بـ إشحاق، ؾؼال حيقك: 

                                                           
 .3/425 الكبري: الضعفاء ((30
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يروون افعؾؿ ظـ حمؿد بـ إشحاق يروون افعؾؿ ظـ حمؿد بـ 

إشحاق. حدثـل افػضؾ بـ جعػر، حدثـا ظبد ادؾؽ بـ حمؿد، 

حدثـل شؾقامن بـ داود، ؿال يل حيقك بـ شعقد افؼطان: أصفد أن 

يدريؽ؟ ؿال: ؿال يل ق ـذاب، ؿال: ؿؾت: وما حمؿد بـ إشحا

يدريؽ؟ ؿال: ؿال يل مافؽ بـ  ، ؾؼؾت فقهقب: ماوهقب بـ خافد

، ؾؼؾت دافؽ بـ أكس: ما يدريؽ؟ ؿال: ؿال يل هشام بـ أكس

ظروة ، ؿال: ؿؾت هلشام بـ ظروة: وما يدريؽ؟ ؿال: حدث ظـ 

، وما شـغمرأيت ؾاضؿة ابـة ادـذر، ودخؾت ظع وهل بـت تسع ا

رآها حتك فؼقت اهلل ظز وجؾ. حدثـا حمؿد بـ ظقسك، حدثـا 

صافح، حدثـا ظع ؿال: شؿعت حيقك، يؼقل، ؿؾت هلشام بـ 

دـذر، ؾؼال: أهق ـان ظروة: ابـ إشحاق حيدث ظـ ؾاضؿة بـت ا

. حدثـا أمحد بـ ظع األبار، حدثـا إبراهقؿ بـ زياد يصؾ إفقفا؟

ؿال: شؿعت مافؽ بـ أكس يؼقل: شبالن، حدثـا حسغ بـ ظروة 

بـ ا حدثـا جعػر بـ حمؿد، حدثـا إشحاقحمؿد بـ إشحاق ـذاب. 

إبراهقؿ، حدثـا حيقك بـ آدم، حدثـا ظبد اهلل بـ إدريس ؿال: ــت 

ظـد مافؽ بـ أكس، ؾؼال فف رجؾ: إن حمؿد بـ إشحاق يؼقل: 
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ػ اظرضقا ظع ظؾؿ مافؽ، ؾنين بقطاره، ؿال: ؾؼال مافؽ: اكظروا إ

دجال مـ افدجاجؾة، يؼقل اظرضقا ظع ظؾؿ مافؽ ؿال: ابـ 

، حدثـا ظبد افرمحـ بـ (31)إدريس ما رأيت أحًدا مجع افدجافغ ؿبؾف

افػضؾ، حدثـا حمؿد بـ إشامظقؾ، حدثـا ظع ؿال: ؿال شػقان: 

رأيت ابـ إشحاق يف مسجد اخلقػ ؾاشتحققت أن يراين معف أحد، 

أبغل أن أشلفف ظام حدثتـل ظـف.  ؾؼال يل أكا أرصد ابـ خصقػة،

حدثـا حمؿد بـ ظقسك، حدثـا صافح، حدثـا ظع ؿال: شؿعت 

شػقان، شئؾ ظـ حمؿد بـ إشحاق، ؾؼال: اهتؿقه بافؼدر. حدثـا 

أمحد بـ ظع األبار، حدثـا أمحد بـ إبراهقؿ، حدثـا أبق داود، ظـ 

 محاد بـ شؾؿة ؿال: ما رويت ظـ حمؿد بـ إشحاق إال باضطرار.

حدثـا حمؿد بـ ظقسك، حدثـا ظؿرو بـ ظع ؿال: شؿعت حيقك، 

يؼقل ؿال: رجؾ دحؿد بـ إشحاق: ـقػ حديث رشحبقؾ بـ 

شعد؟ ؾؼال: وأحد حيدث ظـ رشحبقؾ بـ شعد، ؿال حيقك: 

وافعجب رجؾ حيدث ظـ أهؾ افؽتاب، ورؽب ظـ رشحبقؾ بـ 

شعد، وؿد حدث ظـف حيقك بـ شعقد األكصاري، وظاصؿ 

                                                           
 .305سؤاالت الربزعي أليب زرعة:   ((31
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ومطر، وأبق معؼ اددين. حدثـا حمؿد بـ ظقسك، حدثـا األحقل، 

ظؿرو بـ ظع ؿال: شؿعت حيقك يؼقل فعبقد اهلل: أيـ تذهب؟ ؿال: 

أذهب إػ وهب بـ جرير أـتب افسرة ، ؿال: تؽتب ـذبا ـثرا. 

حدثـا ظبد اهلل بـ أمحد، حدثـا أيب، حدثـا حيقك ؿال: وؿال هشام 

يت؟ يعـل حمؿد بـ إشحاق بـ ظروة: هق ـان يدخؾ ظذ امرأ

وامرأتف ؾاضؿة بـت ادـذر. حدثـا جعػر بـ حمؿد، حدثـا ظبد اهلل 

بـ شعقد ؿال: شؿعت حيقك بـ شعقد افؼطان يؼقل: ؿال هشام بـ 

ضؿة بـت ادـذر؟ ومتك ظروة: متك شؿع حمؿد بـ إشحاق مـ ؾا

. حدثـا حمؿد بـ ظقسك، حدثـا افعباس بـ حمؿد ؿال: دخؾ ظؾقفا؟

أمحد بـ حـبؾ، وؿقؾ، فف: ما تؼقل يف مقشك بـ ظبقدة؟  شؿعت

ويف حمؿد بـ إشحاق؟ ؿال: أما حمؿد بـ إشحاق ؾفق رجؾ يؽتب 

ما مقشك بـ ظـف هذه األحاديث، ـلكف يعـل ادغازي وما أصبففا، أ

. حدثـا حمؿد بـ ظقسك، حدثـا صافح بـ ظبقدة ؾؾؿ يؽـ بف بلس

ل: دخؾ حمؿد بـ إشحاق أمحد، حدثـا ظع ؿال: شؿعت حيقك يؼق

ظذ األظؿش وـؾؿقه ؾقف، ؿال حيقك، وكحـ ؿعقد، ثؿ خرج ظؾقـا 

األظؿش وترـف يف افبقت ؾؾام ذهب، ؿال: األظؿش: ؿؾت فف: 
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صؼقؼ ؿال: ؿؾ أبق وائؾ ؿال: وؿال زودين مـ حديثؽ حتك آيت بف 

ادديـة، ؿال: ؿؾت فف: صار حديثل ضعاما. حدثـا يقشػ بـ 

حدثـا حمؿد بـ ظبد افرحقؿ صاظؼة ، حدثـا ظع  يعؼقب افسؿسار،

بـ ظبد اهلل ؿال: شؿعت شػقان بـ ظققـة يؼقل: ما شؿعت أحدا 

يتؽؾؿ يف حمؿد بـ إشحاق إال يف ؿقفف يف افؼدر، ؿال ظع: ـان حيقك 

بـ شعقد ال حيدث ظـ حمؿد بـ إشحاق، ؿقؾ فف: فرأيف؟ ؿال: ال 

عػف. حدثـل ظبقد ادؾؼب، فقس فرأيف، وإكف ـان شقئ افرأي ؾقف يض

حدثـا أمحد بـ احلسـ بـ خراش ؿال: شؿعت ظع بـ ادديـل، 

، ظـ ابـ ظؿر،  حمؿد بـ إشحاق إال حديث كاؾعيؼقل: مل يـؽر ظذ

. حدثـا حمؿد (32)«إذا كعس أحدـؿ»ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ، 

بـ مقشك بـ محاد، حدثـا ادػضؾ بـ ؽسان ؿال: شؿعت حيقك بـ 

. (33)غ، يؼقل: مل يسؿع حمؿد بـ إشحاق مـ ضؾحة بـ كاؾع صقًئامع

حدثـا حمؿد، حدثـا صافح، حدثـا ظع ؿال: شؿعت حيقك يؼقل: 

ؿال إكسان فألظؿش: إن ابـ إشحاق ، حدثـا ظـ ابـ األشقد، ظـ 

                                                           
، كلهم من 571: يف صحيحو ابن حبانرواه ، و وصححو ،526 :، والرتمذي1119 :أبو داودرواه  ((32

 طريق دمحم بن إسحاق بو.

 .3/241اتريخ ابن معني رواية الدوري:  ((33
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أبقف، بؽذا وـذا، ؾؼال: ـذب ابـ إشحاق، وـذب ابـ األشقد، 

ا حمؿد، حدثـا صافح، حدثـا . حدثـ(34)حدثـل ظامرة، بؽذا وـذا

ظع ؿال: شؿعت حيقك، يؼقل: احلجاج بـ أرضاة، وحمؿد بـ 

إشحاق، وأصعث بـ شقار دوهنام، ؿال: وذـركا ظـد حيقك حمؿد بـ 

إشحاق، ؾؼؾت فف: ـان بافؽقؾة وأكت هبا؟ ؿال: كعؿ، ؿؾت: 

ترـتف متعؿًدا؟ ؿال: كعؿ متعؿًدا، ؿؾت فقحقك بـ شعقد: ترـت 

أرضاة متعؿًدا؟ ؿال: ـان بؿؽة وأكا هبا، وــت صاـًقا، احلجاج بـ 

ومل أـتب ظـف حديثا ؿط، وال ظـ ابـ إشحاق حديثا ؿط، يعـل ظـ 

رجؾ ظـفام، وشؿعت حيقك، يؼقل: حيقك بـ أيب أكقسة أحب إيل مـ 

همالء افذيـ يذـرون، يعـل حجاج بـ أرضاة، وأصعث بـ شقار، 

حيقك ؿال: حدثـا حمؿد بـ  حدثـا زـريا بـ (.35)وحمؿد بـ إشحاق

ادثـك، ما شؿعت حيقك، حيدث ظـ حمؿد بـ إشحاق. حدثـا 

افصائغ، ظـ احلزام، ظـ حمؿد بـ إشامظقؾ بـ أيب ؾديؽ ؿال: 

رأيت حمؿد بـ إشحاق يؽتب ظـ رجؾ مـ أهؾ افؽتاب. حدثـا 

حمؿد بـ ظقسك، حدثـا ظؿرو بـ ظع ؿال: ـان ظبد افرمحـ بـ 

                                                           
 .2/325اتريخ ابن أيب خيثمة:  ((34

 .9/130اجلرح والتعديل: ((35
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قان، ظـ ابـ إشحاق، وظـ ؽر شػقان ، ظـ مفدي، حيدثـا ظـ شػ

ابـ إشحاق. حدثـا أشؾؿ بـ شفؾ، حدثـل أبق ظقن حمؿد بـ 

ظؿرو بـ ظقن ، حدثـا حمؿد بـ حيقك بـ شعقد افؼطان ؿال: ؿال 

أبق شعقد يعـل أباه، شؿعت مافؽ بـ أكس، يؼقل: يا أهؾ افعراق 

أمحد . حدثـا ظبد اهلل بـ مـ بعث ظؾقؽؿ بعد حمؿد بـ إشحاق؟

ؿال: شؿعت أيب يؼقل: ما رأيت حيقك بـ شعقد أشقأ رأيا يف أحد 

مـف يف حمؿد بـ إشحاق، وفقث، ومهام، ال يستطقع أحد أن يراجعف 

. حدثـل حمؿد بـ ظبد افرمحـ، حدثـا ظبد ادؾؽ بـ ظبد (36)ؾقفؿ

احلؿقد، حدثـا أبق ظبد اهلل بحديث اشتحسـتف، ظـ حمؿد بـ 

أبا ظبد اهلل، ما أحسـ هذا افؼصص افتل إشحاق، ؾؼؾت فف : يا 

. حدثـل اخلرض بـ (37)جيلء هبا حمؿد بـ إشحاق، ؾتبسؿ إيل متعجبا

داود، حدثـا أمحد بـ حمؿد ؿال: ؿؾت أليب ظبد اهلل: ما تؼقل يف 

، ؿؾت فف: ؾنذا (38)حمؿد بـ إشحاق؟ ؿال: هق ـثر افتدفقس جًدا

أخزين ؾقخافػ، ؿال: حدثـل وأخزين ؾفق ثؼة؟ ؿال: هق يؼقل 

                                                           
 .3/216العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا: ((36

 .7/193:اجلرح والتعديل ((37

 .195العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا:اجلامع يف  ((38
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ؾؼقؾ أليب ظبد اهلل: روى ظـف حيقك بـ شعقد؟ ؾؼال: ال، ـادـؽر 

فذفؽ. ثؿ ؿال: ـان حيقك بـ شعقد ال يستخػ مـ هق أـثر مـ 

حمؿد بـ إشحاق. وبؾغـل ظـ أيب داود افسجستاين ؿال: شؿعت 

أمحد بـ حـبؾ وذـر ابـ إشحاق، ؾؼال: ـان رجال يشتفل احلديث 

ؾقضعفا يف ـتبف، وؿقؾ فف: حدث ابـ إشحاق ؾقلخذ ـتب افـاس 

حديثا ، ظـ كاؾع ، ظـ ابـ ظؿر ؿال: يزـك ظـ افعبد افـكاين، 

.حدثـا حمؿد بـ ظقسك، حدثـا (39)ؾؼال: هذا رش ظذ ابـ إشحاق

ظباس ؿال: شؿعت حيقك بـ معغ ؿال: حمؿد بـ إشحاق ثؼة، 

ؽ بف ، ؿال: يل حيقك: ال تستثبت بقء حيدث(40)وفؽـ فقس بحجة

ابـ إشحاق، ؾنن ابـ إشحاق فقس بؼقي يف احلديث، وـان يرمك 

، وشلفت حيقك بـ معغ، ؾؼؾت: مقشك بـ ظبقدة أحب (41)بافؼدر

. حدثـا حمؿد (42)إفقؽ أو حمؿد بـ إشحاق، ؾؼال حمؿد بـ إشحاق

بـ ظبد افرمحـ، حدثـا ظبد ادؾؽ ؿال: شؿعت حيقك بـ معغ ؿال: 

                                                           
 .214:سؤاالت أيب داود ((39

 .3/225اتريخ ابن معني رواية الدورري:   ((40

 .3/60اتريخ ابن معني رواية الدورري:   ((41

 .3/60اتريخ ابن معني رواية الدوري:   ((42
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ثـا أمحد بـ حمؿد، حدثـا بـدار . حد(43)حمؿد بـ إشحاق ضعقػ

ؿال: شؿعت معاًذا، يؼقل: رأيت حمؿد بـ إشحاق ظؾقف إزار رؿقؼ 

متحؾؼ وخصقتف مدالة. حدثـا أمحد، حدثـا بـدار ؿال: شؿعت ابـ 

 .(44)أيب ظدي، يؼقل: ـان ابـ إشحاق يؾعب بافديقك

ا
ً
 :غري ما ذكره انعقيهي  ومما قيم يف تضعيفه أيض

اشحاق أو بـ حمؿد ؿال ابـ حمرز: وشؿعت حيقك وؿقؾ فف أيام أـثر  

حمؿد بـ ظؿرو، ؿال: حمؿد بـ ظؿرو أحب إػ مـف، وأهؾ ادديـة ال 

 .(45)يرون أن حيدثقا ظـ ابـ إشحاق، وذفؽ أكف ـان ؿدريا

وشئؾ أمحد بـ حـبؾ وهق ظذ باب أبك افـرض هاصؿ بـ افؼاشؿ     

ؾؼقؾ فف: يا أبا ظبد اهلل ما تؼقل يف مقشك بـ ظبقدة افربذي 

إشحاق ؾفق رجؾ تؽتب بـ حمؿد إشحاق، ؾؼال: أما بـ حمؿد وىف 

ظـف هذه األحاديث ـلكف يعـك ادغازي وكحقها، وأما مقشك بـ 

وفؽـف حدث بلحاديث مـاـر ظـ ظبد اهلل ظبقدة: ؾؾؿ يؽـ بف بلس 

، ؾلما إذا -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ-بـ ديـار ظـ بـ ظؿر ظـ افـبل 

                                                           
 .175العلل رواية ادليموين:   ((43

 .3/425الضعفاء الكبري:   ((44

 .1/201اتريخ ابن معني رواية ابن حمرز:   ((45
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جاء احلالل واحلرام أردكا ؿقًما هؽذا وؿبض أبق افػضؾ ظذ 

أصابع يديف األربع مـ ـؾ يد ومل يضؿ اإلهبام وأراكا أبق افػضؾ 

 .(46)يديف وأراكا أبق افعباس

إشحاق وابـ أخل بـ حمؿد ـبؾ: ؿقؾ فف وشئؾ أمحد بـ ح    

افزهري يف حديث افزهري ؾؼال: ما أدري وحرك يده ـلكف 

 .(47)ضعػفام

د وؿال افززظل: ذـرت أليب زرظة      حؿ  إشحاق، ؾجعؾف يف بـ حمح

 ظداد افشققخ.

ثـا أمحد بـ إبراهقؿ افدورؿل د  ، ؾؼؾت: يؼال إكف ؿدري. ؿال: حح

قحك افؼطان، ؿال: ـان ابـ  ْ ثـا هارون بـ ظقسك، حدثـل حيح د  حح

: يؼال:  إشحاق ؽقالكق ا، وـان يؼال: أهؾ ادديـة يتؼقن حديثف. ؿؾتح

ثـا أمحد، ؿال: حدثـل أبق  د  إكف يروي ظـ أهؾ افؽتاب. ؾؼال: حح

داود، ؿال: حدثـل رجؾ، وحدثف ابـ إشحاق بحديث، ؾؼال: مـ 

 يعؼقب افقفقدي!! حدثؽ؟ ؾؼال: ثؼة،

                                                           
 .3/60اتريخ ابن معني رواية الدورري:   ((46

 .126من كالم أمحد يف العلل:   ((47
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ثـا أبق داود، ؿال: شؿعت  د  ْقحك األصبفاين، حح حدثـل ظؼقؾ بـ حيح

د بـ  حؿ  محاد بـ شؾؿة يؼقل: فقال االضطرار ما محؾـا ظـ حمح

 إشحاق.

ر  ؿح ْقحك، ؿال: شؿعت أبا داود، ؿال: شؿعت ظح حدثـل ظؼقؾ بـ حيح

د  بـ حبقب افؼايض، ؿال: ــا ظـد هشام بـ ظروة، ؾؼقؾ فف: إن حؿ  حمح

 .(48)بـ إشحاق يروي ـذا وـذا؟ ؾؼال: ـذب اخلبقث 

وؿال ظبد اهلل بـ إدريس: ــت ظـد مافؽ بـ أكس، ؾؼال فف     

د  حؿ  بحقد اهلل، وظـده حمح بد اهلل، إين ــت بافري ظـد أيب ظح رجؾ: يا أبا ظح

بـ إشحاق، ؾسؿعتف يؼقل: اظرضقا ظع  ظؾؿ مافؽ، ؾنين بقطاره، 

وؿال: اكظروا إػ دجال مـ افدجاجؾة، يؼقل: ؾغضب مافؽ، 

أظرضقا ظع ظؾؿ مافؽ. ؿال ابـ إدريس: وما شؿعت أحًدا مجع 

 .(49)افدجال ؿبؾ ذفؽ

وؿال أبق داود افطقافيس: كا ظؿر بـ حبقب ؿال: ؿؾت هلشام بـ     

 (.50)ظروة حدثـا حمؿد بـ اشحاق، ؿال: ذاك ـذاب

                                                           
 .301سؤاالت الربزعي أليب زرعة:   ((48

 .305سؤاالت الربزعي أليب زرعة:   ((49

 .7/144اجلرح والتعديل:   ((50
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وؿال أمحد بـ حمؿد بـ حـبؾ ظـ حيقك بـ شعقد يعـك افؼطان     

ؿال: ؿال هشام بـ ظروة هق ـان يدخؾ ظذ امرأيت؟ يعـك حمؿد بـ 

 (.51)ـادـؽر –اشحاق 

ؿال أمحد: وؿد متؽـ أن يسؿع مـفا خترج إػ ادسجد أو خارجة و  

 .(52)واهلل أظؾؿ .ؾسؿع

وؿال أمحد بـ حـبؾ: أكا ابـ ادديـل ؿال شؿعت حيقك بـ شعقد     

افؼطان يؼقل ؿؾت: هلشام بـ ظروة أن ابـ اشحاق حيدث ظـ 

ؾاضؿة بـت ادـذر ؾؼال أهق ـان يصؾ إفقفا؟ ؾؼؾت فقحقك ـان 

حمؿد بـ اشحاق بافؽقؾة وأكت هبا؟ ؿال كعؿ، ؿؾت ترـتف متعؿدا؟ 

 (.53)تب ظـف حديًثا ؿطؿال كعؿ ترـتف متعؿًدا ومل أـ

وؿال محاد بـ شؾؿة: فقال االضطرار ما حدثت ظـ حمؿد بـ     

 (.54)إشحاق

وؿال أبق حػص افػالس ــا ظـد وهب بـ جرير ؾاككؾـا مـ     

ظـده ؾؿرركا بقحقك بـ شعقد افؼطان ؾؼال أيـ ــتؿ؟ ؿؾـا ــا ظـد 

                                                           
 .7/145اجلرح والتعديل:   ((51

 .7/258الكامل:   ((52

 .7/146اجلرح والتعديل:   ((53

 .7/146اجلرح والتعديل:   ((54
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ابـ وهب بـ جرير يعـك يؼرأ ظؾقـا ـتاب ادغازي ظـ أبقف ظـ 

 (.55)إشحاق، ؿال تـكؾقن مـ ظـده بؽذب ـثر

وؿال افدوري: شؿعت أمحد بـ حـبؾ وذـر حمؿد بـ إشحاق      

ؾؼال أما يف ادغازي واصباهف ؾقؽتب وأما يف احلالل واحلرام 

 (.56)ومد يده وضؿ أصابعف -ؾقحتاج إػ مثؾ هذا 

وؿال أبق حاتؿ افرازي: فقس ظـدي يف احلديث بافؼقى ضعقػ     

 (.57)احلديث وهق أحب إيل مـ اؾؾح بـ شعقد يؽتب حديثف

وؿال افػريايب: وؿد شئؾ ظـ حديث دحؿد بـ إشحاق وـان     

يليب ظؾقفؿ ؾؾام ـرروا ظؾقف ؿال حمؿد بـ إشحاق ؾذـر ـؾؿة صـقعة 

 .(58)ؾؼال: زكديؼ

داود، ؿال: ؿال حيقك بـ شعقد افؼطان أصفد أن  وؿال شؾقامن بـ   

حمؿد بـ إشحاق ـذاب، ؿال: ؿؾت ما يدريؽ، ؿال: ؿال يل وهقب 

بـ خافد إكف ـذاب، ؿال: ؿؾت فقهقب ما يدريؽ، ؿال: ؿال يل 

مافؽ بـ أكس. أصفد أكف ـذاب ؿؾت دافؽ ما يدريؽ، ؿال: ؿال يل 

                                                           
 .7/147اجلرح والتعديل:   ((55

 .7/148اجلرح والتعديل:   ((56

 .7/149اجلرح والتعديل:   ((57

 .7/254الكامل:   ((58
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ريؽ ؿال حدث هشام بـ ظروة أصفد أكف ـذاب ؿؾت هلشام ما يد

ظـ امرأيت ؾاضؿة بـت ادـذر وأدخؾت ظع وهل بـت تسع شـغ 

 .(59)وما رآها رجؾ حتك فؼقت اهلل

وؿال اجلقزجاين: افـاس يشتفقن حديثف وـان يرمك بغر كقع       

 .(60)مـ افبدع

 .(61)وؿال افـسائل: فقس بافؼقي      

 .(62)وؿال افدارؿطـل: اختؾػ األئؿة ؾقف، وأظرؾفؿ بف مافؽ      

إشحاق بـ يسار بـ حمؿد وؿال افزؿاين: شلفت افدارؿطـل ظـ       

 .(64)وؿال مرة: ثؼة .(63)ظـ أبقف، ؾؼال ال حيتج هبام، وإكام يعتز هبام

 

 

 

 
                                                           

 .7/254الكامل:   ((59

 .232أحوال الرجال:   ((60

 . 90الضعفاء وادلرتوكون:   ((61

 .282سؤاالت السلمي للدارقطين:   ((62

 .58سؤاالت الربقاين للدارقطين:   ((63

 .80سؤاالت السهمي للدارقطين:   ((64
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 .حممد بن إسحاقيف انقول  ةالصخفصم يف 
افتبايـ بقـفؿ يف ؿقال األئؿة افـؼاد مدى تبغ مما شبؼ مـ رسد أل    

ؾؿـ ؿقل أكف أمر ادممـغ، إػ ؿقل: دجال مـ  حمؿد بـ إشحاق،

هذه ل ادجرحغ فف إػ اؿقأ وؿد حكت ما ؿقؾ ؾقف مـ افدجاجؾة،

 .ظذ ذفؽ كذـرها ثؿ كـظر ؾقفا وكـاؿشفا، وباهلل أشتعغ شباباأل

 دجال مـ افدجاجؾة.أكف *

هتام اومحؾقا ؿقل مافؽ ظذ  وؿدر رد ظذ ذفؽ األئؿة :ؿؾت    

 ومـفؿ مذاـرة أبق زرظة فدحقؿ، ،(افؼدرحمؿد بـ إشحاق )افؼقل ب

 ؿقل مافؽ، يعـل ؾقف، ؾرأى أن ؿال أبق زرظة: ؿد ذاـرت دحقاًم 

 .(65)ذفؽ فقس فؾحديث إكام هق ألكف اهتؿف بافؼدر

: أن حمؿد بـ إشحاق ؿال إن محؾ ؿقل مافؽ ظذومـفؿ مـ     

 ا يؼقل أكف مـ أكػسفؿ.مافًؽا مـ مقايل ذي أصبح، وـان مافؽً 

: أكف ؿال ظـدما صـػ مافؽ ومـفؿ مـ محؾ ؿقل مافؽ ظذ    

 ادقضل ؿال ابـ إشحاق ائتقين بف ؾنين بقطاره.

ؿد تقػ اإلجابة ظـ هذا ابـ حبان ؾؼال: وأما مافؽ ؾنكف و ؿؾت:

ثؿ ظاد فف إػ ما حيب وذفؽ أكف مل يؽـ  ـان ذفؽ مـف مرة واحدة.

                                                           
 .538 – 537: أبو زرعة اتريخ  ((65
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باحلجاز أحد أظؾؿ بلكساب افـاس وأيامفؿ مـ حمؿد بـ إشحاق 

وـان يزظؿ أن مافؽا مـ مقايل ذي أصبح وـان مافؽ يزظؿ أكف مـ 

أكػسفؿ ؾقؿع بقـفام هلذا مػاوضة ؾؾام صـػ مافؽ ادقضل ؿال بـ 

اره ؾـؼؾ ذفؽ إػ مافؽ ؾؼال هذا دجال إشحاق ائتقين بف ؾنين بقط

مـ افدجاجؾة يروي ظـ افقفقد وـان بقـفؿ ما يؽقن بغ افـاس 

حتك ظزم حمؿد بـ إشحاق ظذ اخلروج إػ افعراق ؾتصاحلا حقـئذ 

ؾلظطاه مافؽ ظـد افقداع مخسغ ديـارا كصػ ثؿرتف تؾؽ افسـة ومل 

ظؾقف تتبعف يؽـ يؼدح ؾقف مافؽ مـ أجؾ احلديث إكام ـان يـؽر 

ؽزوات افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ أوالد افقفقد افذيـ أشؾؿقا 

وحػظقا ؿصة خقز وؿريظة وافـضر وما أصبففا مـ افغزوات ظـ 

 .(66)أشالؾفؿ وـان بـ إشحاق يتتبع هذا

 .أهؾ افؽتابروايتف ظـ  *

اداكع مـ رواية : ما ما كصف افذهبل ؾؼالؾقفا افدؾاع ظـف ؿام بوؿد    

االرسائقؾقات ظـ أهؾ افؽتاب مع ؿقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

 )حدثقا ظـ بـل إرسائقؾ وال حرج.

                                                           
 .7/380الثقات:   ((66

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





27 
 

وؿال إذا حدثؽؿ أهؾ افؽتاب ؾال تصدؿقهؿ وال تؽذبقهؿ(، ؾفذا 

إذن كبقي يف جقاز شامع ما يلثروكف يف اجلؿؾة، ـام شؿع مـفؿ ما 

ؽ، إكام احلجة يف يـؼؾقكف مـ افطب، وال حجة يف صقئ مـ ذف

 . (67)افؽتاب وافسـة

وؿال أيًضا: هذا يشـع بف ظذ ابـ إشحاق، وال ريب أكف محؾ أفقاكا 

: )حدثقا ظـ بـل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ-ظـ افذمة مسخًصا بؼقفف 

 . (68) إرسائقؾ وال حرج(

 رمقف بافتدفقس. *

ؿال ابـ حبان: وإكام أيت ما أيت ألكف ـان يدفس ظذ افضعػاء ؾقؿع     

إذا بغ افسامع ؾقام يرويف ؾفق  ادـاـر يف روايتف مـ ؿبؾ أوفئؽ ؾلما

 .(69)ثبت حيتج بروايتف

 .هشام ابـ ظروة ؾقف ؿقل  *

ابـ حبان ؾؼال: حدثـل حمؿد بـ زياد افزيادي  رد ظذ ذفؽوؿد     

ؿال ثـا بـ أيب صقبة ؿال ثـا ظع بـ ادديـل ؿال شؿعت حيقك بـ 

                                                           
 .3/470 :ادليزان  ((67

 .7/54: أعالم النبالء سري  ((68

 .7/380الثقات:   ((69
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شعقد افؼطان يؼقل ؿؾت هلشام بـ ظروة إن ابـ إشحاق حيدث ظـ 

ؾاضؿة بـت ادـذر ؿال وهؾ ـان يصؾ إفقفا ؿال أبق حاتؿ رىض اهلل 

مما جيرح بف اإلكسان يف  ظـف: وهذا افذي ؿافف هشام بـ ظروة فقس

احلديث وذفؽ أن افتابعغ مثؾ األشقد وظؾؼؿة مـ أهؾ افعراق 

وأيب شؾؿة وظطاء ودوهنام مـ أهؾ احلجاز ؿد شؿعقا مـ ظائشة 

مـ ؽر أن يـظروا إفقفا، شؿعقا صقهتا وؿبؾ افـاس أخبارهؿ مـ 

ؽر أن يصؾ أحدهؿ إفقفا حتك يـظر إفقفا ظقاكا، وـذفؽ بـ 

ن يسؿع مـ ؾاضؿة وافسس بقـفام مسبؾ أو بقـفام حائؾ إشحاق ـا

مـ حقث يسؿع ـالمفا ؾفذا شامع صحقح وافؼادح ؾقف هبذا ؽر 

 .(70)مـصػ 

وؿال افذهبل: وحيتؿؾ أن تؽقن إحدى خاالت ابـ إشحاق مـ      

 . (71)أو ظؿة افرضاظة، ؾدخؾ ظؾقفا، وما ظؾؿ هشام بلهنا خافة فف

يدرى هشام بـ ظروة؟ ؾؾعؾف شؿع مـفا يف  وؿال يف ادقزان: وما    

ادسجد، أو شؿع مـفا وهق صبك، أو دخؾ ظؾقفا ؾحدثتف مـ وراء 

                                                           
 .7/380الثقات:   ((70

 .7/50السري:   ((71
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. (72)صئ يف هذا؟ وؿد ـاكت امرأة ؿد ـزت وأشـت يحجاب، ؾل

وجزم افذهبل بصدق ابـ إشحاق يف ؿقفف هذا ؾؼال: هق صادق يف 

 . (73)ذفؽ بال ريب

)أصفد إكف فؽذاب( يف ؿصة  وأما ؿقل حيقك بـ شعقد افؼطان:     

 شامظف مـ ؾاضؿة بـت ادـذر.

ؾؼد ضعػ ؽر واحٍد هذا افؼقل ظـ افؼطان ألن افؼصة مـ      

إن شؾقامن بـ ": -رمحف اهلل  -ؾؼال ابـ افؼقؿ  رواية افشاذـقين،

، وؿد اهتؿ بافؽذب، ؾال هق: افشاذـقين -راوهيا ظـ حيقك  -داود 

 .(74)جيقز افؼدح يف افرجؾ بؿثؾ رواية افشاذـقين

وتابعف افذهبل يف ردها ؾؼال: معاذ اهلل أن يؽقن حيقك وهمالء بدا     

مـفؿ هذا بـاء ظذ أصؾ ؾاشد واه، وفؽـ هذه اخلراؾة مـ صـعة 

مع تؼدمف  -ؾنكف  -ال صبحف اهلل بخر  -شؾقامن، وهق افشاذـقين 

 متفؿ ظـدهؿ بافؽذب، واكظر ـقػ ؿد شؾسؾ احلؽاية. -ػظ يف احل

                                                           
 .3/470ادليزان:   ((72

 .37/  7سري: ال  ((73

 .97/ 7هتذيب السنن:   ((74
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ويبغ فؽ بطالهنا: أن ؾاضؿة بـت ادـذر دا ـاكت بـت تسع شـغ، 

مل يؽـ زوجفا هشام خؾؼ بعد، ؾفل أـز مـف بـقػ ظؼة شـة، 

ظـ أشامء بـت أيب بؽر،  -ـام ذـركا  -وأشـد مـف، ؾنهنا روت 

 .(75)ظرف بذفؽ هشاموصح أن ابـ إشحاق شؿع مـفا، وما 

ويمـد ذفؽ ؿقل اإلمام أمحد أكف شؿع مـفا حقث ؿال: وؿد متؽـ  

 .(76)أن يسؿع مـفا خترج إػ ادسجد أو خارجة ؾسؿع واهلل أظؾؿ

 .بدظة افؼدررمقف ب *

ؿد برأه مـفا حمؿد بـ ظبد اهلل بـ كؿر ؾؼال: ـان  افتفؿة وهذه    

 .(77)مـفافـاس أبعد وـان حمؿد بـ إشحاق يرمك بافؼدر 

وإن ثبتت بدظة افؼدر ظؾقف ؾفل ال تمثر يف صحة حديثف ما دام      

ألن ادعقل ظذ افؼبقل وافرد يف افرواية هق افصدق  ضابًطا فف،

 يميد هذه افبدظة.فؾفؿ إال إن روى ما ، ا.(78)وافؽذب

     

                                                           
 .3/470ادليزان:   ((75

 .7/258الكامل:   ((76

 .226 – 225/  1اتريخ اخلطيب:  ((77

ابن حبان دراسة وقد حررت ىذه ادلسألة مفصلة ابألدلة يف رساليت للماجستري)ادلسائل احلديثية عند  ((78
 وحتليل( يف مبحث الرواية عن ادلبتدعة. يسر هللا طبعها ونشرىا.
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 خالصة احلكم عهيه

شببف ذفؽ احلؽؿ وبافؼدر(، وس قدفرمل بافت ،ربام أخطل)ثؼة  أكف   

: أن صعبة وشػقان ابـ ظققـة أضؾؼقا ظؾقف وصػ أمر وتعؾقؾف

 ظـ . وؿد ؾتشوهذا أجؾ األوصاف وأظالها ادممـغ يف احلديث

: مل أجد إال يف وصػف ظع ابـ ادديـل ؾؼال حقة افقادي أحاديثف

وؿد شز أحاديثف ابـ ظدي  .ثغ يستـؽران وفعؾ ؾقفام خمرج ففحدي

ؾؼال: مل أجد يف أحاديثف ما يتفقل أن يؼطع ظؾقف بافضعػ، وربام 

أخطل أو وهؿ يف افقء بعد افقء ـام خيطئ ؽره ومل يتخؾػ ظـف 

يف افرواية ظـف افثؼات واألئؿة. ومثؾف ابـ حبان، وأضؾؼ تقثقؼف ابـ 

 هؿ. وؽر وافدارؿطـل يف ؿقل معغ مرة، وافعجع واخلؾقع

 واحلؿد هلل رب افعادغ

 ؾرغ مـ ـتابتف 

 أبق احلسـ األزهري

 4111ربقع األول33يف 

  11314443210201رؿؿ اهلاتػ و)وتس( 
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