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لرفيرآلرآصآلمحه

التعقيقمقدمة

أجمعين.وصحبهالهوعلىمحمدعلىصلاللهملله،الحمد

انتخب،الحديثرواةتراجمفيمنتخبكتابفهذا،بعلمأما

"ميزانوهماالرجال!،كتبشهرمنيعدانكتابينمنتراجمهالمصنف

ابنللحافظ"التهذيبتهذيبو"هـ(،748)تالذهبيللحافظ"الاعتدال

هـ(.285)تنيالعسقلاحجر

قراءةالكتابينذينكعلىمرقدالمصنفأنالمنتخبهذامنوواضح

التراجم،الافمنترجمة32(1)انتخابمنأولامكنهونقدا،وتدبرا

نفسها.الترجمةمنالانتخابمنثانياومكنه

غرضهكانبللتهذيبهما،ولاالكتابينلاختصارالمصنفيعمدفلم

الجرحعلمفيالتفقهفيتفيدملاحظاتمنالتراجمتلكفيبهمرماتقييد

أقوالواختلاف،الرواةفيالطعنوأسباب،الأئمةمناهجومعرفة،والتعديل

كانبلالانتخابمجردعلىعملهيقتصرولم.ذلك.وغيرالواحد..الامام

فيها.سبيلهبيانتيسيأ،مهمةوفوائدومناقشاتتعليقاتله

تتميماوالرواةالتراجمفيالشيخكتبمنوغيرهالكتابهذاويأتي

القويةالملكةهذهللمولفتتأتفلم،الحديثلرجالالاستقرائيةلدراسته

دراسةالفنلكتبمثافنةطولبعدإلاالفنبهذاوالبصروالتعديللجرحافي



حجر،وابنكالذهبيالكبارالتقدأئمةيضارعإنهحتىوتمحيصا،وتحقيقا

شيخنالقبهوقد،عصورهمفيالنقادأولئككانمثلماهذاعصرنافيفهو

هذاالشيخعلىأطلقوقد.العصر"ذهبيب"اللهرحمهزيدأبوبكرالعلامة

الانوار"و""التنكيل":كتابانإلالهطبعقديكنولم-بهحقيقوهو-اللقب

يديبيننضعاليومنحنوها".الرجالعلمو""إبراهيممقام":ورسالتان

لأنواستحقاقه،اللقبلهذااستحقاقهتؤكدالكتبمنأخرىجملةالقراء

العصر.هذافيمدافعغيرالفنهذارائدهويكون

والتحرير،الترتيببعضيعوزهامسودةهذاكتابهتركالمؤلفأنومع

وتعليقاتمفيدةمادةفيهنإلاذلك،غيرلىإ...التراجمبعضوتكميل

منها.ويستفادعليهايطلعأنتستحقمهمة

منهجمنجوانبكشففيتقيدالنبيالمباحثبعضهناوسأقيد

وهي:لخطيةاونسختهانتخابهوغرضتدوينهوطريقةالكتاب

للمولف.وثبوتهالكتاباسمأولا:-

بالترتيب.يتعلقما:ثانيا-

.الانتخابفيطريقتهثالثا:-

التقد.فيطريقتهرابعا:-

الخطية.النسخةخامسا:-

التحقيق.منهج:سادسا-

النسخة.اخرفيالشيخقيدهاالتيالفوائدبذكرالمقدمةوختمت



المتنوعة.التفصيليةبالفهارسالكتابختمتثم

وسلم.وصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى

وكتب

العمرانمحمدبنعلي

هـ4321الأولربيع11



للمؤلف:وثبوتهالكتاباسمأولا:*

منأيفيذكرهولاأيدينا،بينالتيالنسخةفيكتابهالمؤلفيسملم

فاجتهدت.ذلكمنيتمكنولم،تبييضهحالتسميتهينويكانفلعله،كتبه

"التهذيبمنمنتخبة"تراجمفسميتهموضوعهيناسباسماختيارفي

عليها".والتعليق"لميزانوا

يثبتماالدلائلمنوفيه،كتبهعامةفيالمعروفالشيخبخطوالكتاب

فمنها:تأليفهمنانه

فيشأنههوكما..]لتعقيبأوالتعليقعند)أقول(لفظاستعماله-1

فيكما"الرحمنعبد"قالالصريحاسمهيستعملوقد،كتبهباقي

.(1)48رقم

.(185)رقمترجمةفي"الوحدان"كتابهعلىأحال2-

قرأمنعلىيخفىلاوالمناقشةوالتعقيبالتعليقفيالشيخنفس3-

وخبرها.كتبه

بالترتيب:يتعلقماثانيا:ح!

لجملة،احيثمنهذا،كأصليهالمعجمحروفعلىمرتبالكتاب

بالاتي:يتضحالخللبعضذلكفيوقعلكن

فقدالواحد،لحرفاداخلفيالترتيبمطردةليستالتراجم-1

لىإيعودثمإسماعيليذكرثم،إسحاقعلىإسماعيليتقدم



ذكرهحيثغالباسمفيوكذا7(.)6،فيكماوهكذا.إسحاق

222(.و122)رقمغالبلىإعادثمعيسىذكرثم

أسيد()76لاسموقعكماحروفها،غيرفيالاسماءبعضتقعقد2-

ذكرهبهز()55اسمفيوقعوكماوالثاء.التاءحرفيبينوقعفقد

الالف.حرففي

يعودثماخر،حرففييدخلثم،حرففيالاسماءيذكرأحيانا3-

ر(.)د،حرففيكماللأول

ذكرهفقد،الهرويإبراهيمترجمةفيكمامرتينالترجمةيعيدقد-4

ذكرفقدمهاجربنإبراهيموترجمة5(.0و2)5رقمانظر،مرتين

انظرتقدمهالىإيشيرثمالترجمةيعيدوقد67(.و03)برقم

.(146)صحجرةبنغالبترجمة

بعضآخرهفيفوقععادأنهغيرالجملةفيالكتابترتيباستقر5-

عادثمالياء،حرفلىإعادالكنىلىإانتهىمافبعد،الاضطراب

".و"لسانه""الميزانمنجمتينبترختمثم،الكنىلىإ

لممسودةيزاللاالكتابأنالترتيبفيالخللهذاوسبب:أقول

فينتخب""التهذيبفييقرأكانالمؤلفأنهواخروسبببعد.يبيض

فيتكونولافيكتبهاأخرىفينتخب(""الميزانلىإيعودثمالتراجمبعض

لىإيعودقدالحرفمنيفرغأنبعدانهثالثوسبب.المعجميترتيبها

جديرهومافيرى؛تصفحإعادةأومعينةلمناسبةقبلهالذيالحرف

علىالتراجمأرتبأنالنيةفيوكان.مكانهغيرفيفيذكرهبالانتخاب



علىفهرشالهاأصنعثم،المؤلفتركهاكماإبقاءهارأيتلكنلجادةا

المعجمي.الترتيب

****

:[لانتخابفيطريقتهثالثا:*

"الميزانكتابيمنالتراجمهذهانتخبالمؤلفأنذكرنانسبق-1

."والتهذيب

كثيراويقتصرونسبتهوجدهأبيهثمالمترجماسمالمؤلفيذكر2-

نسبه.جرِيذكروقدالنسبةأوالاباسمعلى

بحمسبيذكرهفقد،للمترجمأخرجمنبذكرالمؤلفيلتزملم3-

الاكثر،وهويغفلهوقد"و"الميزان""التهذيبفيالمعروفةالرموز

ذلك.فيواضحتعليللييطهرولم

وهووتعديلاجرحاالراويفيالاقوالبذكرالترجمةيبدأ-4

يستوعبولا.المترجمعنروىمنبذكريبدؤهاوقد،الاغلب

ويتركالاسميذكروقدمنها.جملةيذكربلالترجمةفيالاقوال

كذا..بعدسيأتي:ويقوليذكرهوقدبياضا،تحته

الانتقاءوبتأمل،للشيختعليقدونانتقاءالكتابتراجمأغلب-5

""أقولبذلكمصدرايعلقوقد.منهالشيخغرضيفهموحده

يطولوقد.قليلوهو"حمنالرعبد"قالبأو،عادتههيكما

أسطر.بضعةفييكونوقد،صفحاتليبلغالتعليق

01



لحاقإفيأملاالحروفبعضفيالفراغاتبعضالشيخيتركقد6-

نفسه.للغرضبكاملهاورقةيتركوقد،فائدةأوجمةتر

رقمفيكماالتراجمبترتيبلهاتعلقلافوائدالمؤلفيذكرقد7-

منكانتوإنبالترجمةتعلقلهافوائدفيذكريستطردوقد)56(،

.أخرىتراجم

خارجكانواوإنلحكمافيالترجمةصاحبشاركوارواةيذكرقد8-

)84(.رقمانظراستطرادا.الحرف

الجيمحرففيكماأحداالحروفبعضفييذكرلمأنهيلاحظ9-

يذكرولم،ثلاثةفذكرعادثمواحداالدالحرففيوذكر،والذال

ثلاثة.غيرالخاءحرففي

يذكروقد،فيهمالمتكلمأوللضعفاءهيالمنتخبةالتراجمغالب-01

2(.30و202و102)فيكماالترجمةفيلفائدةالثقاتبعض

لائمةجعل()918رقمترجمةالكتابمنواحدموضعفي-11

بأسمائهم.يذكرهمولمرموزاوالتعديللجرحا

****

النقد:فيطريقتهرابعا:*

.(41)9الراويعلىلحكما-1

كلامخاصةالراويحالتفصلالتيالاقوالبذكريهتمأنهيلاحظ2-

وعمدته.عليهالمنتقدةالاحاديثويسوق،حبانوابنعديابن

08(.)انظر"الاعتدال"ميزانفيها

11



.(06،0،7661)الراويجمةترفيتذكرالتيالمناكيريناقش3-

جداأطالوقد(.051)ةالروعلىلحكمواالتعليلفيالأئمةيناقش-4

66-71(!)ص()915رقمضمرةبنعاصمفيهوهممانقاشفي

-89(.19)ص(191)العرزميالملكعبدترجمةفيوكذا

و)137تهماصطلاحاويفسروالتعديللجرحاأئمةكلاميفسر5-

10.)2

.(1)30ثقة:فلانقالهذاومع:يقولثمالراويضعفمنيذكر6-

ضعفه:يقولثمالراويوثقمنيذكروكذا.بتوثيقهتفرديعني

.(002و1)63بتضعيفهتفزديعني.فلان

الواحد،الإمامعنالرواياتاختلافبذكراهتماماالمؤلفأولى7-

.الاحيانبعضفييغفلهاوقد

يعودكانبلحجرو]بنالذهبيكتابعلىالمؤلفيقتصرلم8-

"،و"اللسان"البخاريو"تاريخ"لتعديلولجرح!"اللأصول

...وغيرهاوالمستدركوالمسندكالسننلحديثاوكتب

فكانالخطأ،كثيرة"التهذيبتهذيب"منالمطبوعةالنسخة-9

إذاالخطأيصلحأحيانافكانفيها؛يقعمماالتشكككثيرالمؤلف

المحدثين،كصنيعالتضبيبعلامةالكلمةفوقيضعأوظاهرا،كان

تصحيفاتفاتتفقدذلكومع.الاستفهامعلامةمعهلالينبينأو

وكثير،الاصولمراجعةلولالتتبينتكنولم،التعليقاتفيبينتها

عديلابنكالكامل،اللهرحمهالشيخحياةفيمطبوغايكنلممنها

وغيرها.للعقيليوالضعفاءحبانلابنلمجروحينو

12



الخطية:النسحةخامشا:!

الحرممكتبةفيالمعلميالشيخمؤلفاتضمنمحفوظةالكتابنسخة

وكانترقيمنا،حسبص()803فيتقع()9465برقمالشريفالمكي

منالكتابويبدأ.04صعندوقفلكنهبنفسهبترقيمهابدأقدالمؤلف

تتعلقوفوائد،الرواةفيالتقييداتبعضفيهاورقاتثلاثوقبلها4ص

.الرواةعلىوكلامهالعجليبتوثيق

والتخريجالضربكثرةمنظاهرهوكماالمؤلفمسودةوالنسخة

منلحاقهإيمكنلمايتركهاالتيوالبياضاتالخطوسرعة(1واللحق)

84()الورقةبعدصفحتينلحقأوقد،التعليقاتمنإضافتهأوالتراجم

.هناكناقشهقدكانبحديثتتعلقان

الفوائدبعضفيهاصفحة42عددهاأوراقمجموعةالرسالةآخروفي

باقيفيثم،المقدمةآخرفيوسأثبتهاصفحاتثلاثفيالرواةفي

بكرأبيوبعدبكرأبونبيهابعدالناس"خير:حديثلطرقجمعالصفحات

بعد.يحررلمالاولىمراخلهفييزللمالبحثلاننثبتهولم...عمر"

التحقيق:منهج:سادسا*

تركهكماوتركته،بأصلهوقابلته،مسودتهمنالكتابباستخراجقمت

للتراجمفهرساصنعتوانما،الابجديالترتيبخللأصلحفلم،مصنفه

"ميزانكتابيمنمكانهاعلىأحيلترجمةكلوعند.المعجمعلىمرتبا

.31صلىإصفحاتأربعبعدلحقااضاف26صفيإنهحتى(1)
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الاحالةوزدت،المؤلفأصليباعتبارهما"التهذيبتهذيبو""الاعتدال

رجعتوقد.الرجالكتبفيبعدهجاءماعمدةلانه"الكمال"تهذيبلىإ

،الرجالكتبأماتمنغيرهاومنمنها،النقولفوثقتالمؤلفاصوللىإ

،عبارةأوكلمةفيالشكعنلممنهاالخطيةالاصوللبعضورجعت

غالبطبعاتوسقم"،التهذيبتهذيب"طبعةسقمذلكلىإنيواستدعا

لضعفاءوحبانلابنوالمجروحينعديلابنكالكاملالرجالية؟.؟صول

للعقيلي.

نإإلانحوهاوبالتغييرفيهأتصرففلمالمؤلفنصعلىوحافطت

قلم؟سبقأو،تكميلهمنلابدسقطاوالنطر،لانتقالنتيجةنقصوقع

تعديلهعلىأجسرلمإنحالهعلىبقيهأو،إليهالاشارةمعذلكفأصلح

الهامش.فيصوابهلىإواشير

!ال!!ال!
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النسخةخرآ!أالمدونةالفوائد

)1(.البحليالهمدانيسلمبنبشربنالحسن-

]لانالبجلي:وقيلنيالهمدا:يقولأنينبغيكانحجر:ابنقال

بعيد[.تاويلعلىإلاتجتمعانلاالنسبتين

ثقة)2(.فهوفسماهرجلعنالشعبيحدثإذا:معينابنقال-

السهو:فيجاءمابابأول)3("الباريفتح"-

نأفينبغيهذاوعلى،أبيهأمأوأمهاسمبحينة...بحينةابناللهعبد

بالف.(بحينة)ابنيكتب

مرجانة.ابنسعيدفي)4("التهذيب"فيوكذا

)5(.الحنقيصببحبنإسماعيل-

ماكولا.ابنصنيعمقتضىوهو،أولهبفتحالغنيعبدضبطه

)6(.عياشبناسماعيلترجمةفي-

.عشرةدونوثمنهقلوالمائةالثوبعلىيرقمنيسابورثيابأن

وهو()ترمزقبلهالمؤلفكتبوقد.منهالمعكوفينبينوما256(.)2/:التهذيب(1)

.بعدهفوائدثلاثفيصنعوكذا،لهاخرجمنلىإلا"التهذيبتهذيب"لىإإشارة

67(.)5/:نفسه)2(

)3(/3(5)62

()4/4(.)78-97

الكوفي.اليشكري:فيهلذيو03(1/6))5(

...يرقمنيسابوربثيابحديثهأشبهما:قالفيهنيالجوزجاقولمنوهذا32(.1/4))6(

إلخ.
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)1(.موسىبناسماعيل-

.البكريعليأبيالحافظبخطالتيالنسخةفيارلمحجر:ابنقال

[.حبانلابن""الثقاتكتابمن]يعني

)2(.الفراتبناسحاق-

الفراتبنإسحاقيوليأنالولاةبعضعلىأشرت:الشافعيقال

مضى!منباختلافعالموهويتخيرإنه:وقلتالقضاء

)3(.المسيببنسعيدترجمةوفي-

وحديث،الصلاةفيالضحكحديثإلاصحيحةإبراهيممرسلات

البحرين.تاجر

)4(.العلافزيادبنوهببنإسحاق-

بنوإسحاق.حاتموأبوزرعةوأبوالصحيحفيالبخاريعنهروى

.وغيرهخزيمةابنعنهروىالعلافبيانبنحاتم

)5(.طلحةبنيحيىبناسحاق-

سنة.وسبعونخمسهذهوزواجههذهزواجهبينامرأتينتزوج

ابيبخطنسخةمنهحبانلابن"الثقات"انتقييدالشيخاراد336(.)1/:التهذيب(1)

الحافط.عندكانتالبكرىعلي

)2((1/47.)2

)3(/4(.)85

()4(1/.)253

)5((1/.)255
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بنخارجةبنأسماءبنالحارثبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبو-

)1(.الفزاريبدربنحذيفةبنحصن

ورضيه.ترتييهعلىكتاباملىوالشافعيفيهنظرالسير""كتابله

أصطرلابا.الاسلامفيعملمنأولإنه:ويقال

)2(.عمارةبنابي-

غيرعنهروىأنهيحفظلا:""المخزونفيالازديالفتحأبوذكر

قظن.بنأيوب

)3(.اللهعبدبنأجلح-

وأقتلاماتإلاوعمربكراباأحديسبماأنهسمعنا:عنهشريكقال

فقيرا.

.(4السرماري)إسحاقبنحمدأ-

نألامرتبدعةيكونأنولولا،تركيألفبهقتلتنييقيناأعلم:قال

سيفه.يعني،معييدفن

يزيد)5(.بناسحاقبنأحمد-

[.حديثهيحفط]كان:منجويهابنوقال

.(51-1/2513):التهذيب(1)

.(1/871):نفسه(2)

)3((1/091).

(4)(1/41).

(5)(1/41).
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ابنينقلوعنه(""الثقاتفيحبانابنذكرهوبهذاحجر(:ابن)أيقلت

منجويه.

)1(.الأشجبناللهعبدبنبكير-

عنروىاللهعبدبنبكيررأيتإذا:المصريصالجبنأحمدقال

فيه.شكلاالذيالثقةفهوعنهتسألفلارجل

،ثقاتكلهميسميهمالذينبكيرشيوخأنيريدأنيحتمل:أقول

وكأنفيه،يشكلاالذيالثقةفبكيرمتابعا،لبكيرتطلبلايريدأنويحتمل

.أقربهذا

)2(.العجليالأسودبنعليبنالحسين-

علىبذلكواستدل،عندهثقةعنإلايرويلاداوداباأنحجرابنذكر

عنه.الروايةيقصدلمأولحسيناعنيرولمأنه

)3(."التهذيب"منبشربنالحسنترجمةفي-

".مسلم"صحيحفيسفيانابنزياداتبعضذكر

لاأنه(1/141)""المستدركفيلحاكماذكر،قدامةبنزائدة-

.الثقاتعنإلايحدث

.(4-1/29439):لتهذيبا(1)

(2)(2/44)3.

()3(2/752).

!!!
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ا-----مم
الخطيةامق[لنسخةنماذجا

هـهـ----!ا،



-ث!.3-لأ!لا3601:.!0!اا!ثر!!مااا!.الأ.ةصأ*اأ3ا-"-.؟اس

ملإ-111ي3!يماالا.أ،6!ءثاحا!!؟،!ا!ا!يم!.ا!ألأز!!-الا!،مم-

يرء*.!لأ؟11

ءشثا:؟ئر-ة!؟لا---

5!ث!+ء!أحع!!!!!ها.*.!يما؟!.!:ث!ن!!ح!ي!لمس!ثم+صزو!فييتي!نجا!ما!*ثي9 ء-س-،11،*،---كي،!!-!م
ا،-؟!أ،*-!ث!!-ءأ*

3كيأثع!غ!!هيرأفوء.!ثر1!3ثما!6*-سد!أ..-وررر*،1!ما-!!ا-ثؤلم+س

منتخبة!عرتراجممنالأولمطالورقة
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