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 ِباللَُّغِة الَعَرِبي ة ُمل خُص البحثِ 

العالمين،والصَّالُةوالسَّالُمعلىالَمْبعوثرحمًةللعاالمين،وعلاىهلاه  الحمُدهللربِّ
وصحبه،ومناهتدىبهديهواستنبسنته،ومنتبعهمبإحسانإلىيومالدِّين.

أمَّاَبْعُد:

،تنااولفياه"عديلِ ي الجرِح والت  ازي فاإلمام علي بن الجنيد الر  منهج "فهذابحٌثبُعنوان:
 جال،والكالمفيهمجرًحاوتعدياًل.ازيفيالتَّعريفبالرِّالباحثمنهجاإلمامابنالجنيدالرَّ

راسااةأثُرهاااالبااالُ علااىعلاامالنَّقاادعناادالمحاادثين،للوقااوفعلااىماادلو تأل ااا ولهااذهالدِّ
تزداُدأهميُةهذاالبحثبمعرفةمنزلةاإلمامابنالجنيدجال،وازيفينقدالرِّاإلمامابنالجنيدالرَّ

سااهل فججالذلااغ،و يارهكاناتهااذهشااددوا عتادالوالتَّازيباينالنققَاادومرتبتااهمانحياثالتَّالارَّ
الدِّراسة.

وقدجاءالبحُثفيمقدِّمٍةوثالثةفصولوخاتمة.
الموضوِعوبواعَثاختياِره،وأهاداَفالبحاث،فيهاالباحث،أهميَةفقدتناولأم ا المقدِّمة:

ومنهَجالبحث،والدِّراساِتالسَّابقة،وُخطََّةالبحِث.
ل: ازي،وماايتعلَّا ترجماَةاإلماامابانالجنيادالارَّ،فقادتنااولفياهالباحاثوأم ا الفصل األو 

وَنَسااِبِهوكنيتيااهولقبااهومولاادِهياساايةوا جتماعيااةوالعلميااةلعصااِرِه،ومااايتعلَّااُ باسااِمهِبالحالااةالسِّ
ومنزلتهباينالمحادثين،ووفاتاه،،وَنشَأِتِهالِعلميِة،ورحالته،وشيوخهوتالميذه،وأقوالالعلماءفيه

وتمهيدفيعلمالَجرحوالتَّعديل.
،فايالتَّعاديلازيابانالجنيادالارَّفقادتنااولفياهالباحاثمانهجاإلمااماني: وأما الفصل الثـ 

واةبأحكااام ياارهماانالنققاااد،مااعإباارازوذ لااغببيااانماادلو تأل ا ااه،ثااممقارنااةأحكامااهعلااىالاارق
 نتائجها،ومعرفةمراتبالتَّعديلعنده،وخصائصمنهجهفيه.

فايالتَّجاري ،ازيابانالجنيادالارَّفقدتنااولفياهالباحاثمانهجاإلماامالث: وأما الفصل الث  
قاااد،مااعإباارازواةبأحكااام ياارهماانالنق ااه،ثااممقارنااةأحكامااهعلااىالاارقوذلااغببيااانماادلو تأل ا
جري عنده،وخصائصمنهجهفيه.نتائجها،ومعرفةمراتبالتَّ

فقداستعرضفيهاالباحثأهمَّنتائجالبحث،وتوصياتالباحث.وأم ا الخاتمُة:
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Abstract 
 

Praise be to Allah, and prayers and peace be upon the messenger who was sent as a 

mercy to the worlds. 

 

The title of this study is the approach of Imam Ali Ibn Al-Junaid Al- Razi in 

excavation and modification"  

This study is of great importance to modern narrators’ critics for its illustration of the 

implications of the lexicon of Imam Ali Ibn Al-Junaid Al-Razi among other critics 

and his rank of strictness and moderation in excavating and modifying of narrators of 

prophetic traditions.  

This study is divided into an introduction, three chapters, and a conclusion. 

The introduction explains the importance of the study, reasons of its selection, 

objectives of the study, research methodology, review of literature and the study 

plan.  

The first chapter explains the biography of Imam Ibn Al-Junaid Al-Razi, and 

whatsoever related to political, social and scientific status of his time. This is in 

addition to what is related to his name, genealogy, surname, birth, scientific 

upbringing, his journeys, his teachers and students, the sayings of scholars about 

him, his status among the modernists, his death, and an introduction the science of 

excavating and modifying narrators. 

The second chapter addresses the approach of Imam Ibn Al-Junaid Al-Razi in the 

modifying, through explaining the implications of his lexicon, then comparing his 

opinions of the narrators with the opinions other critics, highlighting the results, 

identifying his ranks of the crediting, and the characteristics of his approach. 

The third chapter: addresses the approach of Imam Ibn Al-Junaid Al-Razi in the 

excavating, through explaining the implications of his lexicon, then comparing his 

opinions of the narrators with the opinions other critics, highlighting the results, 

identifying his ranks of the excavating, and the characteristics of his approach. 

The conclusion: presents the most important findings and recommendations of the 

study. 
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  َْشُكر
َ
ْن أ
َ
ْوزِّْعِنِّ أ

َ
ِّ أ  َرب 

 َّ نَْعْمــــَت لََعَ
َ
ِتِّ أ

ـََك الَّ ِّْعَمتــــ ن
نْ 
َ
يَّ َوأ َ  َولََعَ َواِلِّ

لِْنِّ  ْدخِّ
َ
ًا تَرَْضاهُ َوأ ْعَمَل َصاِلِّ

َ
 أ

ِّيَ  اِلِّ ِّرَْْحَتَِّك ِفِّ عَِّبادَِّك الصَّ   ب
 [19: آية النمل ]
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 اإلهـــداء

 الغاليوالدي،وتاجرأسيم خرةحياتيإلى

 الغاليةوالدتي،نجاحيرَّسِعاؤهادُكانمنإلى

 إلىزوجتيالحبيبةالمطيعة)أممحمد(

)محمد،ورهف(أو دياألحباءإلى

وعائالتهم)أحمد،محمود،محمد،كرماهلل،عبداهلل(األحب ةيانإخوَمنشد اهللبهمأزري،إلى
 وأبنائهم

)أمأنس،أمبراء(وزوجْيهماوأبنائهمايبتْينالحبإلىأختيَّ

إلىخالي)أكرم(،وعمي)يوسف(،الحبيبين،طيباهللتعالىثراهما

الغاليتين)الحاجةأنصاف،والحاجةانتصار(ألبسهمااهلللباسالصحةوالعافيةعمتيَّإلى

وعائالتهموأبنائهموخا تيأخواليإلى

سيرةالعلممنيرلناتُومنفكرهممنارةًمنَذَهٍب،وفاًحرهمإلىمنصا والناعلمَ
 جاحوالنَّ

وأخصبالذِّكرالدقكتورمحمدبنماهربنمحمدالم لوموأساتذتيشيوخي

جمعاء للبشرية السَّماء رسالة وُيبلغون الدَّعوة لواء يحملون من إلى

 املتواضع البحثَ هذا أُهدي مجيعًا هؤالء إىل

 .متقبهًا خالصًا عه جي أن اهلل أسأل
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 شكٌر وتقديرٌ 
   ناِء والمْجِد ...، أْهِل الث  تعالى ْمِد اللِ ـبعَد حَ 

ُلخاااالص محمااادبااانمااااهربااانمحمااادكتورالااادقلشااايخيفضااايلةوتقاااديريكِريُشاااُأَساااجِّ
شُد،ُد،ينصُ وُيرُهوُيسدِّيوجِّجلإنجاحهذاالعمل،ألهماقدمالم لومح  هاهللتعالىورعاه،و

جازياهعلياهإ اهللعازوجال، يس،وأعطانيمنجهدهوعلمهما يُوبذلفيذلغمنوقتهالنَّ
 .خيرالجزاءوعنطلبةالعلمفجزاهاهللعني

من:لجنِةالمناقشةِعضَويالكريَمينستاَذيَّألكرشقوأتقدمبالكما ،كلٍّ
.ح  هاهللتعالىرأفتبنمنسي/كتورالدقفضيلة

.ح  هاهللتعالى/عطوةبنمحمدالقريناويكتوروفضيلةالدق
ُلُشْكريلجامعتيالعريقةالغراءممثلةبرئيسهاالدق هح  اعادلعوضاهللكتور:وُأَسجِّ

ينممثلاةبعميادهافضايلةساالةلكلياةأصاولالادِّكريأيًضافيفاتحةهذهالرِّاهللتعالى،وأنقششُ
كرح  ااهاهللتعااالى،تلااغالكليااةالتاايأفتخااربا نتماااءلهااا،والشقاالاادِّينالشَّاانطيعماااداكتور:الاادق

رائاادباانطاااللكتور:فضاايلةالاادقالسَّاااب ريفوعلومااهممااثاًلبرئيسااهموصااوللقساامالحااديثالشَّاا
ورئيسااهالحاااليفضاايلةالاادقكتور:محماادباانماااهرباانمحماادالم لااومح  ااهاهللتعااالى،شااعث

بِّ،هاااذاالقسااامالاااذيتنسااامتفياااههاااواءالُحاااالكااارامدريسااايةوأعضااااءهيئتاااهالتَّتعاااالى،ح  اااهاهلل
.والعطاءوالعلم

كرموصااااااااو ًالشقاااااااا ياااااااازالو بحساااااااانطاعتااااااااه،ماااااااااهءبقاتعااااااااالىأطااااااااالاهلللوالااااااااديَّ
لاااايةًدانَِساااامُتكانااااالتاااايولزوجتاااايالحبيبااااةاللااااذينصاااابراوتحمااااالودعياااااإلنجاااااحهااااذاالعماااال،

الحاجاااااةأنصاااااافوالحاجاااااةانتصاااااار،وإلخاااااوانيوأخاااااواتيعمتاااااي لوساااااالة،الرِّهاااااذهاباااااةكتلاااااةيط
.،الذينلميدخرواجهًدافيمساعدتيوتشجيعيحتىأتممتهذاالبحثوزمالئي

معروفاًاولااوبالنَّصاايحة،وكالماانساااهمفااي وأخيارًاأشااكركاالمانأعاااننيوأساادىإلاايَّ
 إخراجهذاالبحثإلىالنقور.

 الل سبحانه وتعالى أهل المعروف والفضل خير الجزاء. فجزى
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 لمقدمةا
الحمَدهللنحمُدُهونستعينُهونستغ رُه،ونعوذباهللمنشرورأن سناومنسيئاتأعمال نا،إنَّ

منيهدهاهللفالمضلله،ومنيضللفالهاديله،وأشهدأن إلهإ اهللوحده شريغله،
...أمابعد:وأشهدأنمحمدًاعبدهورسوله

  الحديث علم وأفضلهافإن العلوم أشرف يَمُلْعِالْإذ،من ،هوعِضُوْمَفِرَشَبِفُرُشْإنما
الىهوكالمرسولهصلىاهللعليهوسلم.الكالمبعدكالماهللتعفُرَشْوأَ

كتابًاوسنًة نِيِتك لبح  هذاالدِّتعالىعلىهذهاألمةاإلسالميةأنهقداهللفإنمنِنَعمِ
التَّ والتَّمن النَِّعمِبديلحريف ِل َأجَّ من وهذا ، لقوله  ِّْكَر ِإَونَّا ََلُ ﴿سبحانه: ْْلَا ال  إِّنَّا ََنُْن نَزَّ
ُسَنةً(1)﴾ُظونَ َِلَافِّ  َفَحِ َ  وسلمرسولهِ، عليه اهلل وجهابذةصلى عارفين، ُح ا ًا لها وف  بأن

تحريفاْلَغالين،وانتحالالمبطلين،فت افرتالجهودلخدمتها،والعنايةبها، َيْنُ وَنعنها عالمين،
فجزاهماهللتعالىعناإلسالموالمسلمينخيرالجزاء.

رحمهاهللتعالى،ازيعليبنالجنيدالرَّةهذاالعلمالدَّقي اإلمامالكبيروممنَحَمَلراي
،وبيانأحوالرواةاألحاديثمنحيثفكانلهدوٌركبيٌرفيالدِّفاعوالذَّبعنحديثالنَّبي
الجرحوالتَّعديل،وتناثرتأقوالهوعباراتهفيالمصن ات.

بالدِّراسِةالكشَفعنمنهجهذااإلمامالنَّاقدفيالجرحلذلغرأيتأنمنالمواضيِعالجديرِة
ب منهجيةوالتَّعديل، علمية طريقة با: البحثوالموسوم هذا فكانتخطة اإلمام علي بن منهج )،

 .(عديلِ ازي في الجرِح والت  الجنيد الر  
قدير.ءٍعلىكلشيأسألاهللسبحانهوتعالىأنيكتبلهااْلَقُبولفيالدقنياواآلخرة،إنَّه

 أهمية الموضوع وبواعث اختياره: -* أوالً 
تكمنأهميةالموضوع،وبواعثاختيارهفينقاطعدة،منها:

علمالجرحوالتَّعديل،والتَّعرفعلىمراتبالعلماءُمِهٌملح  السقنَّةالنَّبوية،والذَّبعنها.-1 إنَّ
الرَّعليبناالتَّعرفعلىرتبةاإلمام-2 الجرحوالتَّعديل،منحيثالتَّشددازيلجنيد بينأئمة

والتَّوسطوالتَّساهل.

                                                           

.[9الحجر:](1)
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فيازيعليبنالجنيدالرَّتكشفعنمنهجاإلمام–فيحدودعلمي–ُمستقلةةدراسلمتُ رد-3
جاللته،كماسيتبينذلغمنخاللالدِّراساتالسَّابقة.الجرحوالتَّعديلر م

لطلبةالعلمفيمجالدراسةمناهجالعلماءفيالجرحوالتَّعديل.تقديمخدمة-4
الحديثالشَّريف فيقسم أساتذتيالكرام منتشجيع وجدته وما الموضوع، ألهمية ن رًا
وعلومه،وأخصبالذِّكرالدقكتورال اضلمحمدبنماهرالم لومح  هاهللتعالى،وماوافقهمن

ر بةعندي.
 داف البحث: أه -* ثانياً 

يهدفالبحثإلىتحقي أهدافعدة،منها:
،وبيانمعوضعمراتبلهافيالجرحوالتَّعديلازيعليبنالجنيدالرَّ جمعمصطلحاتاإلمام-1

المرادمنها.
اإلمام-2 برازمنزلته،ومنهُجهفيالجرحوالتَّعديل،وا ازيعليبنالجنيدالرَّالتَّعرفعلىجهوِد

فيذلغ.
والمصطلحات ،ازيعليبنالجنيدالرَّبهااإلمامت رَّدَالوقوفعلىالمصطلحاتالخاصةالتي-3

التيُيكثرأوُيقلمناستعمالها.
واةالُمتكلمفيهمعنداإلمام-4 ،ومقارنةقولهبقولازيعليبنالجنيدالرَّالتَّعرفعلىأحوالالرق

اد. يرهمنالنققَّ
واةمنحيثالازيعليبنالجنيدالرَّمعرفةرتبةاإلمام-5 تَّشددأوبينالنققَّادفيحكمهعلىالرق

وخصائصمنهجهفيالجرحوالتَّعديل.التَّساهلأوا عتدال،
 الد راسات الس ابقة:  -* ثالثاً 

البحثوالتَّ مراكزالبحوثالعلمية،راسةمنخاللالمراسلةمعنقيبعنموضوعالدِّبعد
والتَّ العلم أهل وسؤال اإلنترنت، شبكة وأساتذتنا،عبر مشايخنا وجودخصصمن لي يتبين لم
،فيالجرحوالتَّعديل،والذيكانازيعليبنالجنيدالرَّدراساتعلميةسابقةتتعل بمنهجاإلمام

موضوعدراستي،واهللتعالىالموف .
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 وطبيعة العمل فيه:منهج البحث  -* رابعاً 
المتعلقة العلمية المادة اعتمدتالمنهجا ستقرائيفيجمع قمتببالدِّراسة، ثم ءانتقاومن

اإلمام نماذجللدراسةمنهذهالمادةالعلمية،ومنثماستعنتبالمنهجالوص يلعرضمعالممنهج
فيالجرحوالتَّعديل،وقمتبمايلي:ازيعليبنالجنيدالرَّ

تقسيمالبحثإلىفصولومباحثومطالبحسبالحاجة،ومتطلباتالدِّراسة.-1
عزواآلياتالقرهنيةبذكراسمالسورةورقماآلية.-2
تخريجاألحاديثالنَّبويةواآلثارمنمصادرهااألصلية:-3
حيحينأوأحدهما،ُيكت ىبالعزوإليهما.فإنكانفيالصَّأ.
.وسعفيتخريجهمنكتبالسقنَّةحيحينأوأحدهما،يتمالتَّحديثفيالصَّإنلميكنالب.

فينقدالرِّجالودراستها،وذلغعلىالنَّحوالتَّالي:ازيعليبنالجنيدالرَّتصنيفأقوالاإلمام–4
فينقدالرِّجال.ازيعليبنالجنيدالرَّأ.جمعأل ا ومصطلحاتاإلمام

واةالذينتكلمفيهمجرحًاوتعدياًل.ب.دراسةنماذجت طبيقيةمنالرق
بأحكام يرهمنالنققَّادالمشهورين.ازيعليبنالجنيدالرَّج.مقارنةأحكاماإلمام

ادرةمنه. د.دراسةوبيانالمرادبهذهالمصطلحاتالصَّ
واةالمعدلينوالمجروحي ن.ه.بيانأهمالنَّتائجالتيتوصلتإليهافيالرق

التَّرجمةللرواة،وستكونعلىالنَّحوالتَّالي:-5
أ.التَّرجمةالمختصرةللرواةالمت  عليهمجرحًاوتعدياًل وذلغبذكراسمالرَّاوي،وكنيته،ونسبه،

ووفاته،ومنأخرجلهممنأصحابالكتبالسِّتةإنوجد،وأرمزلذلغبرموزابنحجرفيالتَّقريب،
ولالذَّهبيوابنحجرفيهلإلشارةإلىأنهمت  علىتعديلهأوتجريحه.وأذكرق

واةالمختلففيَجْرِحهم ب.التَّوسعفيالتَّرجمةفيمايتعل بالجرحوالتَّعديلإذاكانالرَّاويمنالرق
أوَتْعِديِلهم،وذلغللوصولإلىخالصةالحكمفيالرَّاوي.

نوالبلدان يرالمشهورةوالمعروفة،منالكتبالمختصةبذلغ.التَّعريفباألماك-6
بيان ريباألل ا منالكتبالمختصةبذلغ.-7
التَّعريفببعضالمصطلحاتالحديثيةعندالحاجة.-8
ضبطاألسماءوالكلماتاْلُمْشِكَلةالتيُيَتَوَهُمفيضبطها.-9

تذييلالبحثب هارسعلميةمتنوعة.-10
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 خطة البحث: -خامساً * 
ُمَقدِّمة،وثالثةفصول،وخاتمة،وفهارس،علىالنحوالتالي:من:تتكونخطةالبحث

على :المقدمة والدِّراساتوتشتمل البحث، وأهداف اختياره، وبواعث الموضوع أهمية :
السَّابقة،ومنهجالبحثوطبيعةالعملفيه،وخطةالبحث.
 الفصل األول 

 الجرِح والت عديلِ  وعصره، وتمهيٌد في علمِ ازي علي بن الجنيد الر  باإلمام الت عريف 
ويشتملعلىثالثةمباحث:

 .ازياإلمام علي بن الجنيد الر   المبحث األول: عصر
 ويشتملعلىثالثةمطالب: 

  الحياةالسِّياسية.المطلب األول: 
  الحياةا جتماعية.المطلب الثاني:      
  الحياةالعلمية.المطلب الثالث:      

 . ازياإلمام علي بن الجنيد الر  المبحث الثاني: ترجمة 
ويشتملعلىستةمطالب:

.مولدهونشأتهاسمهونسبهوكنيتهولقبهوالمطلب األول: 
 رحالتهالعلمية.المطلب الثاني:      
 شيوخهوتالميذه.المطلب الثالث:      
 أقوالالعلماءفيه.: الرابع المطلب     
  مصن اته.المطلب الخامس:      
 وفاته.المطلب السادس:     

  الجرح والت عديل.  تمهيد في علم  :الثالثالمبحث 
ويشتملعلىخمسةمطالب:
 .عديلتعريفعلمالجرحوالتَّلمطلب األول: ا

 .وأهميتهعلمالجرحوالتَّعديلنشأة :المطلب الثاني
  الجرحوالتَّعديل.مشروعية: المطلب الثالث
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 .عديلفيالجرحوالتَّالنققَّادطبقاتالمطلب الرابع: 
 .عديلمراتبالجرحوالتَّالمطلب الخامس: 

 الفصل الثاني
واةازي علي بن الجنيد الر  منهج اإلمام   في تعديل الرُّ

ويشتملعلىخمسةمباحث:
 في الت عديل ومدلوالتهاازي علي بن الجنيد الر  المبحث األول: مصطلحات اإلمام 

ويشتملعلىمطلبين:
مصطلحاتالتَّعديلالمطل .المطلب األول:
.النِّسبيعديلمصطلحاتالتَّالمطلب الثاني:

  .ازيلون عند اإلمام علي بن الجنيد الر  د  عَ واة المُ : الرُّ الثانيالمبحث 
واةالذينعدلهم،مقارنةبين)دراسة (قولهوأقوال يرهمنالنققَّادالرق

 .ازيعلي بن الجنيد الر  المبحث الثالث: مراتب الت عديل عند اإلمام 
ويشتملعلىثالثةمطالب:  

.فيعوثي الرَّمرتبةالتَّ:المطلب األول
.وثي العاديمرتبةالتَّ:المطلب الثاني     
.وثي المتوسطمرتبةالتَّ:المطلب الثالث     

 في الت عديل.ازي علي بن الجنيد الر  المبحث الرابع: خصائص منهج اإلمام 
واة الُمعدلين، ونتائجه: المبحث الخامس  .جدول الرُّ

 الفصل الثالث
واةازي علي بن الجنيد الر  منهج اإلمام   في جرح الرُّ

ويشتملعلىخمسةمباحث:
 في الجرح ومدلوالتها.ازي علي بن الجنيد الر   المبحث األول: مصطلحات اإلمام

ويشتملعلىثالثةمطالب:
اليسير.مصطلحاتالجرح:المطلب األول
الشَّديد.مصطلحاتالجرح:المطلب الثاني
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.الكذبورقةمصطلحاتالرَّميبالسَّ:المطلب الثالث
  .ياز عند اإلمام علي بن الجنيد الر  المجروحون واة : الرُّ الثانيالمبحث 

مقارنةبينقولهوأقوال يرهمنالنققَّاد(َجرََّحُهم)دراسةلبعضالرواةالذين
 ازي.المبحث الثالث: مراتُب الَجْرِح عنَد اإلماِم علي بن الجنيد الر  

 ويشتملعلىثالثةمطالب:

اليسير.:مرتبةالجرحالمطلب األول
ديد.الشَّالجرحمرتبة:المطلب الثاني
.الكذبورقةالرَّميبالسَّمرتبة:المطلب الثالث

 في الت جريح. ازيعلي بن الجنيد الر  المبحث الرابع: خصائص منهج اإلمام 
واة المجروحين ونتائجه: الخامسالمبحث   .جدول الرُّ
وتشتملعلىأهمالنَّتائجوالتَّوصيات.:الخاتمة

سمتنوعة:تشتملعلىفهار :العلمية الفهارس
 فهرستاآلياتالقرهنية.

 فهرستاألحاديثالنَّبوية.

واةالمدروسين.  فهرستالرق

 فهرستالمصادروالمراجع.

 فهرستالمحتويات.

 
 
 

  
 



 
 



 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
 اإلمام ابن الجنيد الر ازي

 وعصره وتمهيد في علم نقد الرِّجال 
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 ازي، وعصره وتمهيد في علم نقد الرِّجالاإلمام ابن الجنيد الر  الفصل األول: 

 الر ازي دِ يْ نَ جُ الْ  نِ اِم ابْ مَ َعْصُر اإلِ : المبحث األول

علينالزاًماكانالرَّازي،اْلُجَنْيدِاْبنِاإلمامشخصيةعنالكالم مارفيالخوضقبل
لدىليتكونمام،اإلعاشهاالتيالحقبةلهذهوالعلميوا جتماعي،السِّياسي،الجانبعنالحديث
و ُيعايشها،منحياةفيوواض كبيرأثرمنلهالمافيها،الحياةَسْيرعنُموجزةفكرةالقاريء
.مطالبثالثةعلىهذاالمبحثواشتملوالوجهاء،العلماءسيما

 المطلب األول: الحالة السِّياسية.
 الرَّازيعاشاإلمام الجنيد مولدابن من الممتدة ال ترة القرنفي من األخير العقد في ه

العباسيةالخالفةفي ل،ها(277)إلىوفاتهسنةسبعوسبعينومائتينهجريةانيالهجري،الثَّ
.(1)"ه(656إلىسنة)ها(،132)التيحكمت"زهاءخمسةقرون،منسنة

األول العباسي العصر من قدًرا بقليلفشهد العقدين على يزيد العصرما من وفترة ،
أربعةانياستغرقتأكثرمنحيثأنفترةالعصرالعباسيالثَّماُيقاربستةعقود،انيعباسيالثَّال

فيالخالفةه(،وكانتعاصمة447)وانتهتسنةها(،232)،فقدبدأتهذهال ترةمنسنةقرون
الخالفة.ئونديرمنهاشُقيمالخلي ة،ويُذلغالوقتهيبغداد،حيثيُ

(2)منخل اءالعصرالعباسياألول،وهم:المأمونثالثةبنالجنيدالرَّازيااإلماموعاصر
ها(،218)تولىالخالفةسنة(3)ها(،والمعتصم198)تولىالخالفةسنة




                                                           

 (.2/23،تاريخاإلسالمالسياسيوالدِّينيوالثقافي)(ان ر:حسن1)
ِشْيِد،الَخِلْيَ ُة،َهاُرْونَبنُاهللَِعْبدُالَمْأُمْونُترجم(2)  َرَجٍب،ِفيالُقْرهِن...َماتَِبَخْل ِالَقْولِِإَلىَوَدَعاالَعبَّاِس...َأُبوالرَّ

-273-10/272)الذهبي،سيرأعالمالنبالء. َسَنةًَوَأْرَبُعْونََثَمانٌَوَلهَُوماَئَتْيِن،َعْشَرةََمانِثََسَنةََعَشِرِه،ثَاِنيِفي
(.72/رقم289

دُالُمْعَتِصمُ(3)  َشْيِدالَخِلْيَ ُة،َهاُرْونَبنُُمَحمَّ ِإْسَحا ََأُبوالرَّ الَمْأُمْوِن،ِمنَِبَعهدٍُبْوِيعََوماَئٍة،َثَماِنْينََسَنةَ:..ُوِلدَ.الَعبَّاِسيق
ِل،َرِبْيعٍِمنَْخَلتَْلْيَلةًَعْشَرةَإِلْحَدىالَخِمْيِس،َيْومَ:الُمْعَتِصمُ...َماتََعْشَرةََثَمانِسَنةََرَجٍب،َعَشرََراِبعَِفي اأَلوَّ
.الَواِث ُاْبُنهَُعَلْيهَِوَصلَّى،(َرَأىَمنِْبُسرَّ)َوُدِفنََأْشُهٍر،َوَسْبَعةَُسَنةًنََوَأْرَبُعوَْسْبعٌَوَلهَُوماَئَتْيِن،َوِعْشِرْينََسْبعٍَسَنةَ

(.73/رقم306-10/290)الذهبي،سيرأعالمالنبالء
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.(2)ها(227)تولىالخالفةسنة(1)والواث 
 المتوكلعلىاهللمنخل اءالعصرالعباسيالثَّثمانيةوعاصرأيًضا لذيا(3)اني،وهم:

سنة الخالفة باهلل232)تولى والمنتصر سنة(4)ها(، الخالفة تولى والمستعين247)الذي ها(،
سنة(5)باهلل الخالفة تولى باهلل248)الذي والمعتز سنة(6)ها(، الخالفة تولى ها(،252)الذي

الخالفةسنةالذيتولى(8)ها(،والمعتمدعلىاهلل255)الذيتولىالخالفةسنة(7)والمهتديباهلل

                                                           

،الَقاِسمَِوَأُبوَجْعَ ٍر،َأُبوِباهلِل،الَخِلْيَ ُة،الُمْعَتِصمِاْبنَُهاُرْونُِباهللِالَواِث ُ(1)  ...َوِليَالَعبَّاِسيق ِمنِْبَعْهدٍاأَلْمرَالَبْغَداِديق
َوِنْص ًا،ِسِنْينََخْمَسِخاَلَفُتهَُكاَنتْ...َوماَئٍةَوِتْسِعْينَِستٍَّسَنةََشْعَباَن،ِفي:َمْوِلُدهُ،َوَكانَ(ه227)َسَنةِِفيَأِبْيِه،
ِة،يذِِمنَْبِقْينَِلِستٍِّبَساَمرَّا،َماتَ سيرَأَخاهَُبْعَدهَُوَباَيُعواَوماَئَتْيِن،َوَثاَلِثْينَاْثَنَتْينَِسَنةَالِحجَّ الذهبي، الُمَتَوكَِّل.

(.4/رقم314-307-10/306)أعالمالنبالء
 (.2/22(ان ر:حسنإبراهيمحسن،تاريخاإلسالمالسياسيوالدِّينيوالثقافي)2)

دِالُمْعَتِصمِبنَُجْعَ رُالَخِلْيَ ةُاهللَِعَلىالُمَتَوكِّلُ(3)  ُمَحمَّ ِشْيدِابنِِباهلِل، ،الَمْنُصْورِبنِالَمْهِديِّبنَِهاُرْونَالرَّ الُقَرِشيق
، ،َأُبوالَعبَّاِسيق ِة،ِذيِفيالَواِث َِأِخْيهَِمْوتِِعْندَ...َوُبْوِيعَالَ ْضلِالَبْغَداِديق الذهبي،سير.َوَثاَلِثْينَاْثَنَتْينَِسَنةَالِحجَّ

(.7/رقم31-12/30)أعالمالنبالء
دُِباهللِالُمْنَتِصرُ(4)  ابنَِجْعَ رِاهللَِعَلىالُمَتَوكِّلِابنُُمَحمَّدُاهللَِعْبدَِوَأُبوَجْعَ ٍر،َأُبواهلِل،الَخِلْيَ ُة،َعَلىالُمَتَوكِّلِابنُُمَحمَّ

ِشْيدَِهاُرْونَبنُِمَحمَّدِمالُمْعَتصِ ،الرَّ َوَعاَشالَهاِشِميق ... َوَماتَ-اهللَُساَمَحهُ-َسَنةًَوِعْشِرْينَِست اًالَعبَّاِسيق ، ِفي:
/12)الذهبي،سيرأعالمالنبالء.اًَوَأيَّامَأْشُهرٍِستَّةَِخاَلَفَتهَُفَكاَنتَْوماَئَتْيِن،َوَأْرَبِعْينََثَمانٍَسَنةَاآلِخِر،َرِبْيعٍَخاَمسِ
(.8/رقم42-45

دِالُمْعَتِصمِابنَُأْحَمدُِباهللِالُمْسَتِعْينُ(5)  ِشْيدَِهاُرْونَبنِِباهلِل،ُمَحمَّ ،الَمْهِديِّابنِالرَّ َوالُمَتَوكِِّل،الَخِلْيَ ُة،الَواِث َِأُخوالَعبَّاِسيق
َأوَّلِِفيَنْ ِسهِِبَخْلعَِفَأْذَعنَ...الُمْنَتِصرَِأِخْيهَِمْوتِِعْندََوَأْرَبِعْيَن،َثَمانٍَسَنةَاآلِخِر،َرِبْيعٍِفي:عَ...َوُبْويِالَعبَّاسَِأُبو
لَثُمََّأْشُهٍر،ِتْسَعةَِبَهاتُِقلََفاعَْواِسَط،ِإَلىالَحْوَطةَِتْحتََخْلِعهَِبْعدََفُأْحِدرََعَلْيِه،َوَأْشَهدََوَخْمِسْيَن،اْثَنَتْينَِسَنةِ ِإَلىُحوِّ

الذهبي،سيرأعالم.-َوَخْمِسْيَنومائتيناْثَنَتْينِأيَسَنةِ–السََّنِةِمنََشوَّالٍثَاِلثِِفيَساَمرَّاَء،ِبَقاِدِسَيةَِفُقِتلََساَمرَّاَء،
(.9/رقم49-12/46)النبالء

يلولمومائتين،وثالثيناثنتينسنةولدالمعتصم ابنالمتوكلابنباهللالمعتزمنينالمؤأميرجع ر،بنمحمد(6) 
ثالثخالفتهوكانتسنة،عشرةتسعابنوهوباهللالمستعينعزلعندبالخالفةلهبويعمنه،أصغرقبلهالخالفة
رمضانمنخلونلستالسبتيومسنة...وتوفيوعشرينأربععنوماتيومًا،عشروأربعةأشهروستةسنين
(.438/رقم320-3/319)الوفياتمحمدبنشاكر،فوات.ومائتينوخمسينخمسسنة

،َأِمْيرُالُمْعَتِصمِبنِالَواِث ِبنُِباهللِالُمْهَتِدي(7)  َوَثاَلِثْينَِبْضعٍاْبنُاهلِل...ُبْوِيعََعْبدَِوَأُبوِإْسَحاَ ،َأُبوالُمْؤِمِنْيَن،الَعبَّاِسيق
سَنةََرَجٍب،َوَخْمِسْيَن...ِفيَخْمسٍَسَنةََرَجٍب،ِمنْبقَيتِْلليَلةٍَسَنًة، -...َفقتُلوهُ-أيوخمسينومائتين–ِستٍّ
(.209/رقم539-12/535)الذهبي،سيرأعالمالنبالء.اهللَِعَلىالمعتمدََوَبايُعوا-اهللَُرِحَمهُ

الَعبَّاِسي الَهاِشِمي َجْعَ ٍر،َأُبو:َوِقْيلَالَعبَّاِس،َجْعَ ٍر،َأُبواهللَِعَلىالُمَتَوكِّلِبنَُأْحَمدُالَخِلْيَ ةُاهللَِعَلىالُمْعَتِمدُ(8)  السَّاَمرِّي 
َوماَئَتْيِن،َوَسْبِعْينَِتْسعٍَسَنةََرَجب،ِمنْيتبقَلْيَلةَعْشَرةَإِلْحَدىَفْجَأةًَوماَئَتْيِن...َماتََوِعْشِرْينَِتْسعٍَسَنةَ:...ُوِلدَ
(.210/رقم552-12/540)َأيَّام.الذهبي،سيرأعالمالنبالءَوَثاَلَثةَسَنةًَوِعْشِرْينََثاَلثاًِخاَلَفتهوَفَكاَنتِْبَبْغَداَد،
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باهللها(256) والُمْعَتضد )الخالفةتولىالذي(1)، باهلل289-279سنة والُمْكتَِ ي الذي(2)ها(،
 .(3)ها(295-289سنة)الخالفةتولى

السِّ األولبا ستقرار العباسيوخاصة العصر قالالمؤرخابنطباطباوامتاز فيياسي،
"ال خري" الدق-الخيرَعلْمتَ–"واعلم:(4)كتابه كبار من دولة هذه سياسةأن العالم ساست ول،

النَّ أخياُر فكان والملغ، بالدِّين َرْهَبًةممزوجة ُيطيعونها والباقون تديًنا، ُيطيعونها اسوُصلحاؤهم
أور بًة،ثممكثتفيهاالخالفةوالملغحدودستمائةسنة".

يَ العصرمنبعضال قخْولكنلم هذا التيقامتبينالسِّروفُل كال تنة المتقلبة ياسية
شيدأبوهماقدَعَقَدبالعهدلجمين،ثمِمْنبعدهللمأمون،فشرعاألميُنفياألمينوالمأمون،وكانالرَّ

ْأيفلمَيْرَعِو،حتىهلاألمرالعملعلىخلعَأخيهلُيَقدِّمولدهابنخمسسنين،ونصحهُأولوالرَّ
ُقِتل والُمحدثين(5)إلىَأْن القضاَة بها القولبخل القرهنالتيامتحنالمأموُن وفتنة وكمحنة ،(6)،

جبهإلىالقولبخلقه،فَأمربهفُجلدجلًداع يًماوامتحنبهاالمعتصُماإلمامأحمدبنحنبل،فلميُ
.(7) ابعقله،وتقطعجلدهوُحِبسمقيًداحتى

الدَّوعلىالرَّ منكلذلغكانتهذه جمَّ م المحاسن، "كثيرة أسوا العلومولة المكارم، ة
مُ فيها الدِّين وشعائر نافقة، اآلدابفيها وبضائُع قائمة، والدقفيها دارَّة، والخيراتفيها نياع مة،

نة،ومازالتعلىذلغحتىكانتأواخرها،فانتشرالَجْبر،حصَّغورمُة،والثقعامرة،والحرماتمرعيَّ

                                                           

...ُوِلدََأِبيالَعهد،َوِليالَعبَّاِس،َأُبو،ِباهلِل،الَخِلْيَ ةُالُمَوفَّ بنَأْحَمدِباهللِالُمْعَتِضدُ(1)  اْثَنتَْينَِسَنة:َجدِّهَِأيَّامِفيَأْحَمَد
أي–ِبالِخاَلَفة...ُبْوِيع-أيوسبعينومائتين–تسٍعسَنةََرَجبٍِفيالُمْعَتِمدَعمِّهَبْعدََوماَئَتْيِن،َواْسُتْخِلفََوَأْرَبِعْينَ

الذهبي،سير.َوَثَماِنْينَِتْسعٍَسَنةاأُلْوَلى،ُجَماَدىِفيِمْنُه،ِبَعْهدٍ-أيالمعتضدباهلل–َوالدهموتْندعِ-المكت يباهلل
(.230/رقم479-464-13/463)أعالمالنبالء

دٍِباهلِل،َأُبوالُمْعَتِضدابنَُعِليقالَخِلْيَ ةُِباهللِالُمْكَتِ ي(2)  ِعْندِبالِخاَلَفةَوماَئَتْيِن...ُبْوِيعَوِستِّْينََأْرَبعٍَسَنةِيفِ:َمْوِلُدهُُمَحمَّ
َسابعِفي:َشاب اًَوِنْص ًا...َماتََأْعَوامٍِستَّةََفاْسَتخلفَوَثَماِنْيَن،ِتْسعٍَسَنةاأُلْوَلى،ُجَماَدىِفيِمْنُه،ِبَعْهدٍَوالدهموت
(.231/رقم484-13/479)الذهبي،سيرأعالمالنبالء.-نةخمسوتسعينأيس–السََّنةِمنَالَقْعَدةِِذي

(.3/8،تاريخاإلسالمالسياسيوالدِّينيوالثقافي)ان ر:حسن(3) 
 (.140(ابنطباطبا،ال خريفياآلدابالس لطانيةوالدولاإلسالمية)ص4)
 (.1/244(ان ر:الذهبي،العبرفيخبرمن بر)5)
 (.14/207نكثير،البدايةوالنهاية)(ان ر:اب6)
 (.6/17(ان ر:ابناألثير،الكاملفيالتاريخ)7)
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فرصةابنالجنيدالرَّازيياسيلإلماموقدهيأهذاا ستقرارالسِّ،(1)ولة"وانتقلتالدَّواضطرباألمر،
والنق بالعلم ينشغلباألحداثوالتَّا هتمام لم وأنَّه خاصة الطَّقلباتالسِّبوغفيه، فيهذاياسية ارئة
العصر،َواللَُّهَأْعَلُم.

 المطلب الثاني: الحالة االجتماعية.
الحياةا جتماعيةفيبلدمنالبالد،ذكرَطَبقاتالمجتمعفيهذاالبلدمنحيثصدبقي

ببعض،ثمبحثن اماألسرةوحياةأفرادها الجنسوالدِّين،وعالقةكلمنهذهالطََّبقاتبعضها
ومايتمتعبهكلمنهممنالحرية،ثموصفمجالسالخل اء،واألعيادوالمواسموالو ئموالح الت،

النق منوأماكن ذلغ إلى وما ولباس، وشراب وطعام أثاث من فيها وما المنازل، ووصف زهة،
.(2)م اهرالمجتمع
أجناسمُكانتالرَّ إلى تنتمي العباسي العصر في رقعةعية بسبباتساع وذلغ ختل ة،

لعرب،وال رس،أفواًجا،فمنهذهاألجناس:اتعالىيناهللاسفيدِاإلسالمية،ودخولالنَّالخالفة
المسلمونوالتق وكانمنهم والدَّْيلم، واألكراد، والمغاربة، الرَّ-رغ،  البية وسوادهاوهم ومنهم-عية

والنَّ الذِّ-صارىاليهود أهل التَّوهم من كبيٍر بقدٍر تمتعوا الذين والبِّمة والقسطسام  ومنهم-ر
وشيعة،المسلمونفيمابينهمإلىأهلسنةواختلف-عاملةأهلالكتابوملوامُالذينعُ-المُجوس

لىأتباعالمذاهبال قهيةاألربعةالمعروفةو يرها .(3)وا 
طاولفيالبنيان،فكانترفوالبذخوالتَّاقيةمنالمجتمعفيحياةالتَّبقاتالرَّوانغمستالطَّ

قُ رجال وكبار واألمراء الخل اء يُالخالفةصور حُ، في المثل رونضرببها كماسن وبهائها، قها
واتساعهمعالحدائ الغنَّ لميكنلمع مدورامتازتب خامةبنائها اء،واألشجارالمتكاث ة،بينما

 .(4)العامةأسوارتحيطبها

                                                           

 (.150-149(ان ر:ابنطباطبا،ال خريفياآلدابالس لطانيةوالدولاإلسالمية)ص1)
 (.2/323،تاريخاإلسالمالسياسيوالدِّينيوالثقافي)ان ر:حسن(2)
 (.3/422)المرجعالساب (3)
 .434المرجعن سه،ص(4)
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الرَّ مُواشتغلت كثيرٍة بمهٍن رِعية لكسب كَتعددٍة، من واألكل فيزقها، فانتشرت يدها، دِّ
عي،إلىثالثٍةشتغلٍةبالرَّراعة،إلىأخرىمُائ ٍةعاملٍةبالزِّ،فمنطتعالىاألرضابتغاءفضلاهلل

.(1)جارةناعة،إلىرابعٍةعاملٍةبالتِّماهرٍةبالصِّ
يُ اإلمام أنَّ تقد م مما الرَّازيالح  الجنيد عصورابن أزهى من هو عصر عاشفي

.ا جتماعيةمنهااإلسالم،وأكثرهاتميًزافيالجوانبكلها:و
هذاكلهكانلهأثرهاإليجابيفيو  وت ر هابنالجنيدالرَّازياإلمامنشأةوحياةشغأنَّ

.للعلموا جتهادفيطلبه

 ة العلمية والث قافية.الالمطلب الثالث: الح
هبيللعلم،لماامتازفيهمننهضٍةعلميٍةطل علىهذاالعصر العصرالذَّيصل أنيُ
للملكاتوالقدراتبينالمسلمينفيشتىضروبالعلم.فكريٍةراقيٍة،ونضوٍج

النَّ منأبرزأسبابهذه العلمية،هضة:تشجيعالخل اءوالسَّولعلَّ الطينواألمراءللحركة
واهتمامهمبالعلموالعلماء،بلكانوايعقدونمجالسالعلموالمنا رة،ويجعلونألن سهمحاشيًةمن

.(2)اتخصصأنجبالعلماءفيكافةالتَّ
ناهيغأنهذاالعصرح لبعلماءأجالء،وجهابذةأتقياء،كانلهمال ضلفيدفعالحركة

ري ةفيهذاالعصربخدمةجليلةمنعلماءالحديثبويةالشَّنةالنَّالعلميةوتقدمها،ولقدح يتالسق
روايًةودرايًة،ف يه هرتأمهاُتالكتب.

رفينشرالعلموالمعرفة فهذاالخلي ةالمأمونكانبينهدوركبي-هنذاغ-كماكانللخل اء
راسالت،وقداست هرعليهالمأمون،فكتبإليهيسألهاإلذنفيإن اذمايختاروممُوبينملغالرق

وم،فأجابإلىذلغبعدامتناعفأخرجالمأمونلذلغمنالعلومالقديمةالمخزونةالمدخرةببلدالرق
بطر فجاءوا والطِّجماعة والموسيقى والهندسة ال لس ة في الُمَصنَّ ات و رائب الكتب ب،ائف
.(3)وترجموهاإلىالعربية

                                                           

(.3/434،تاريخاإلسالمالسياسيوالدِّينيوالثقافي)(ان ر:حسن1)
(.3/337).337المرجعالساب ،ص(2)
 (.304النديم،كتابال هرست)صابن(ان ر:3)
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والحديثالكريمقافةلدراسةالقرهنوكانتالمساجدفيالعصرالعباسيمنأكبرمعاهدالثَّ
الجدليتصايحونالذيكانفيهحلقةقوممنأهل(1)لذلغمسجدالَبْصرةلٍثَوال قهواللغة،وأحسنمَ

شعوب من الحلقات هذه يحضرون الذين وكان واألدب، للشعر حلقة وبجانبهم المقا ت، في
ختل ة.ودياناتمُ

التَّ نشطتحركة والتَّولما الور رجمة وتقدَّمتصناعة كثرتالمكتبات،وصارتوأليف،
راألموي،مثل:بيتالحكمة،قافةاإلسالميةبعدأنلميكنلهاشأنكبيرفيالعصأهممراكزالثَّ

ُ أنالرَّ َأسََّسه،والمأمونَأَمدَّهبمختلفالُكتب(2)شيدوهوأكبرخزائنالُكتبفيذلغالعصر،وُيَرجَّ
.(3)والُمَصنَّ ات

.يوخ،واهتمبالعلمو زمالشقابنالجنيدالرَّازيوفيهذهالبيئةالعلميةوالثَّقافيةترعرعاإلمام
اليُ اإلمام أنَّ تقد م مما الرَّازيح  الجنيد عصورابن أزهى من هو عصر عاشفي

.ياسيةوا جتماعيةوالعلميةوالثَّقافيةاإلسالم،وأكثرهاتميًزافيالجوانبكلها:السِّ
هذاكلهكانلهأثرهاإليجابيفيت رغاإلمام للعلموا جتهادابنالجنيدالرَّازيو شغأنَّ

اهللُفيطل فجزاه منأعالمه، وكانعلًما الرَِّجالخاصة، الحديثونقد فيعلوم حتىبرز به،
عناإلسالِموالمسلميَنخيَرالجزاِء،ورحمهرحمةواسعة.َتَعاَلى

  

                                                           

وهيمدينةع1) بسنةونصف، المسلمونقبلالكوفة والتيبناها بالعرا ، المشهورة المدينة البصرة: لىقربالبحر.(
 (.309(،القزويني،هثارالبالدوأخبارالعباد)ص1/430ان ر:ياقوتالحموي،معجمالبلدان)

الري،بمدينةشوالنصففيومائةوأربعينسبعسنةالمنصور،مولدهابنالمهديابنالرشيدالمؤمنينأميرهارون(2) 
اثنانيومئذولهبعده،العهدوليوكانالهادي،موتيوممائةوسبعينسنةاألولربيعفيالسالمبمدينةلهوبويع

وكانتسنةوأربعونستولهومائة،وتسعينثالثسنةاآلخرةجمادىفيبطوسوتوفيونصف،سنةوعشرون
/4/225)الوفياتيوم،محمدبنشاكرصالحالدين،فواتعشروستةوشهرينسنةوعشرينثالثاًخالفتهمدة
.(553رقم

 (.2/284،تاريخاإلسالمالسياسيوالدِّينيوالثقافي)(ان ر:حسن3)
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 ابن الجنيد الر ازيَتْرَجَمُة اإِلَماِم : انيالمبحث الث  

المبحثمطالبفيحياةاإلمامابن الرَّازيمنبياناسمهونسبهالجنيدأعرضفيهذا
 وأسرتهونشأته...إلىوفاته.ويشتملعلىستةمطالب:

 المطلب األول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ومولده ونشأته.
.(1)الُجَنْيدِبنِالُحَسْينِبنَُعِليق اسمه: -أواًل 

ي عِخَالنَّ نسبه: -ثانياً 
:كِالِالمَ،(3)الرَّازي(2) .(5()4)غالِمَحديثَهِمعِلجبذلغفرِعُي 

المصادرالتيترجمتكنيته: -ثالثًا الرَّازيأجمعتكلق "لإلمامابنالجنيد أبو،علىأنهُيكنى:

 .(6)"الحسن
علىلقٍبله.لإلمامابنالجنيدالرَّازيالمصادرالتيترجمتلمأقففيلقبه:-رابًعا

،(7)سنةوثمانيناني ًعاشولكنالذَّهبيذكرأنهلمتصرحالمصادربسنةمولده،:مولده -خامًسا
،وعلىهذايكونمولدهمابين(8)ها(291)َوماَئتَْينَِوِتْسِعْينَِإْحَدىَسَنةِهِخرِِفيَوَفاتهفياأَلص قو

تقريبًا.واهللأعلم.ه(210-ه208)سنة

                                                           

(.7/رقم14/16(،الذهبي،سيرأعالمالنبالء)4870/رقم41/354ابنعساكر،تاريخدمش )(1)
لةبنجلدسبةإلىالنََّخع،وهيقبيلةمنالعربنزلتالكوفة،ومنهاانتشرذكرهم،وهوَجسربنعمروبنعهذهالنِّ(2)

(.4091/رقم13/62بنمالغبنأدد،ُسمِّيالنََّخعألنهذهبعنقومه،السمعاني،األنساب)
سبةسبةإلىالري،وهيبلدةكبيرةمنبالدالدَّيلمبينقومسوالجبالوألحقواالز ايفيالنسبةتخ ي ا،ألنالنِّهذهالنِّ(3)

واأللفل تحةالراءعلىأناألنسابمما مجالللقياسفيهاوالمعتبرفيهاعلىالياءممايشكلويثقلعلىاللسان
األنساب)النَّ السمعاني، وحديثا، والمحدثينفيكلفنقديما العلماء من جماعة خرجمنها المجرد، 6قل /33/
(.1715رقم

هومالغبنأنس.(4)
الَمْعُرْوُفِفيَبَلِدِه:ِبالَماِلِكيِّ ِلَكْوِنِهَجَمَعَحِدْيَث"هبي:(،قالالذ4870َّ/رقم41/354ابنعساكر،تاريخدمش )(5)

(.14/16/7الذهبي،سيرأعالمالنبالء)".َماِلٍغاإِلَمامِ
ا.م(،و يره7/رقم14/16(،الذهبي،سيرأعالمالنبالء)4870/رقم41/354(ابنعساكر،تاريخدمش )6)

 (.1/420برمن بر)الذهبي،العبرفيخ(7) 
(.7/رقم14/17الذهبي،سيرأعالمالنبالء)(8) 
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،والمراحلابنالجنيدالرَّازياإلمامالمصادرالتيبينأيديناكي يةنشأةتذكرلم نشأته: -سادًسا
فيمُ بها وتالميذه،لحياتهبَتَقْالتيمر وشيوخه، ونسبه، فياسمه، تنحصر أنمعلوماتها إذ ،

وأقوالالنققادفيه،ووفاته.

 المطلب الثاني: رحالته في طلب العلم.
يسماعالحديثفمطلبن يسلذويالهممالعالية،فكانتر بتهحلةفيطلبالعلمالرِّ

العالي،ور بةفيلعلىأعالمالمحدثينفيالمراكزالمختل ة،سعًيا لإلسناد تكثيرطرقه،وطلًبا
.(1)ومذاكرتهمالمكثرينيوخعرفعلىالشقبًّافيالتَّحق منصحةبعضاألحاديث،وحُالتَّ

الذَّهبي قولاإلمام بذلغ، ابنالجنيد اإلمام يدللعلىاهتمام "ومما حلة،الرِّواسعكان:
،بهذابصيًرا .(2)"والِعَللبالر جالخبيًراال ن 

بها وسمع للجزيرة رحل ،جع رأباوقد ورحلوجماعةسليمان،بنوالمعافىالنقَ ْيلي  ،
 وسمعبها وجماعةعم ار،بنوهشامصال ،بنص وانلدمش ، أبا،ورحلللحجازوسمعبها

،مصعب سمعو،ورحلللكوفةوطائ ةصال ،بنأحمدورحللمصروسمعبها،وجماعةالزقْهري 
.(3)و يرهُنَمير،بناهللعبدبنمحمدبها

عبديأبوممايدللعلىع يماهتماماإلمامابنالجنيدبالرِّحلةفيطلبالحديث،قول
(4)وارةبنمسلمبنمحمدصاحب-أيابنالجنيدالرَّازي–كان":األسياهللعبدبنمحمداهلل
لىامالشَّإلىمعهرحل .(6)"الكثيرطوفوكذلغقولالذَّهبي:"،(5)"البصرةوبغدادوا 




                                                           

.(221-220)(العمري:أكرم،بحوثفيتاريخالسنةالمشرفة1)
(.309/رقم6/985الذهبي،تاريخاإلسالم)(2)
المرجعالساب .ين ر:(3)
اْلخَ(4) َوَقاَل اْلَحاِف ، الرَّاِزي  سنةخمسِستِّيَنُمَحمَّدبنُمسلمبنوارة ِبالريِّ َماَت فهما، َحاِفً ا َعالما ِطيبَكاَنمتقنًا

(.581/رقم261السيوطي،طبقاتالح ا )ص.َوِماَئَتْينِ
(.4870/رقم41/356ابنعساكر،تاريخدمش )(5) 
(.1/420الذهبي،العبرفيخبرمن بر)(6)
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 المطلب الثالث:  شيوخه وتالميذه.
 شيوخه: -أوال

يكونأنالذيارتحلكثيًرافيطلبالعلمالرَّازيالجنيدابناإلمامثلبيعيلممنالطَّإنٍّ
 الي:،كالتَّعلىحسبسنيالوفياتذكربعًضامنهم،أيوخ،شقالىبالكثيرمنقالتقد

.(1)ه(220-ه211توفيمابينسنة).الرَّازيزيادبنعيسى .1
سنةمات،حاف ثقة،الحراني يليالنقجع رأبو، يلنُبنعليبنمحمدبناهللعبد .2

.(2)ه(234(
.(3)ه(234)سنةمات،صدو ،الكوفيمكرمبنعقبةبنمكرمبنعقبة .3
حمنالرَّعبدأبو،الكوفي(4)يانِدَمْالهَميرنُبناهللعبدبنمحمد .4 ثقة،العرا درةلقبه،

.(5)ه(234)سنةمات،فاضلحاف 
.(6)ه(234)سنةمات،صدو ،نيعَسْالرَّمحمدأبو،يرِزَجَالْسليمانبنالمعافى .5
المعروف،الحمصيبيديالزقحمنالرَّعبدبنالمهاجربنحاغالضَّبنالعالءبنإبراهيم .6

إن:يقال،واحدحديثفيإ الحديثمستقيم-الموحدةوسكونايالزَّبكسر-ِزْبِري بابن
.(7)وثمانونثالثولهه(،235)سنةمات،عليهأدخلهامحمدًابنه

أبيبابنالمعروف،العسقالنيمو هم،الهاشميحمنالرَّعبدبنالمتوكلبنمحمد .7
.(8)ه(238)سنةمات،كثيرةأوهاملهعارفصدو ،ريالس

                                                           

.(314/رقم5/418الذهبي،تاريخاإلسالم)(1) 
(.3594/رقم321ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(2)
(.4652/رقم395)صالمرجعالساب (3)
الكوفة.(4 نزلت اليمن من قبيلة وهي همدان، إلى منسوبة هي المهملة، الدال وفت  الميم، وسكون الهاء، ب ت  )

 (.5263/رقم13/419السمعاني،األنساب)
(.6053/رقم490ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(5)
(.6744/رقم537)صلمرجعالساب ا(6)

(.226/رقم92صالمرجعن سه)(7) 
(.6263/رقم504)صالمرجعن سه(8) 
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يدلسوكانثقة،مشقيالدِّالملغعبدأبومو هم،ق يالثَّص وانبنصال بنص وان .8
مشقيالدِّرعةزُأبوقاله،سويةالتَّتدليس أو237)سنةمات، أو238ه ولهه(239ه
.(1)سنةسبعون

،ماتءييخطصدو ،علمالمُمشقيالدِّال ضلأبو،(2)البجليمحمدبنعثمانبناسعبَّ .9
 .(3)نوستوثالثولهه(239سنة)

 .(4)ه(240)سنةبعدمات،صدو ،بشرأبو،ءيالمقرَخَتنالبصريخلفبنبكر .10
ولهه(،240،ماتسنة)ثقة،ءيالمقرمشقيالدِّاسالعبَّأبو،(5)األشجعيعتبةبنالوليد .11

 .(6)طوستونأربع
،انيقالحرََّسِعيدبنُمْصَعب .12 يصي  -ه231،توفيمابينسنة)المك وفَخْيَثَمةَأُبوالِمصِّ

 .(7)ه(240
أبو،عوفبنحمنالرَّعبدبنمصعببنةارَرَزُبنالحارثبنالقاسمبكرأبيبنأحمد .13

أيبالرَّلل توىيثمةخَأبوعابه،صدو ،ال قيهالمدنيهريالزقمصعب سنةمات،
 .(8)سعينالتِّعلىنيفقدوه(،242)
كيلجةالملقب،صال بنمحمدهووليس،ثقة،البغداديصال بنأحمد .14 سنةمات،

 .(9)ه(245)

                                                           

(.2934/رقم276ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(1) 
الغوثأخي(ب ت الباءالمنقوطةبواحدةوالجيم،هذهالنسبةالىقبيلةبجيلة،وهوابنأنماربنأراشبنعمروبن(2

األسدبنالغوث،وقيلأنبجيلةاسمأمهم،وهيمنسعدالعشيرةوأختهاباهلةولدتاقبيلتينع يمتين.السمعاني،
 (.383/رقم2/91األنساب)

(.3180/رقم293ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(3) 
(.738/رقم126)صالمرجعالساب (4)
/رقم1/263ط انبنسعدبنقيسعيالنقبيلةمشهورة.السمعاني،األنساب)(نسبةإلىقبيلةأشجعبنريثبن (5

 (.1/64(،ابناألثير،اللباب)174
(.7439/رقم583ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(6) 
(.440/رقم5/941الذهبي،تاريخاإلسالم)(7) 
(.17/رقم78ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(8) 
(.49رقم/80)صالمرجعالساب (9) 
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،يتلقنفصاركبريء،مقرصدو ،الخطيبمشقيالدِّلميالسقنصيربنارعمَّبنهشام .15
نةسمات،بثقةليسمعروفلكن،الخياطمعروفمنسمعوقد،أص القديمفحديثه

 .(1)سنةوتسعوناثنتانوله،حي الصَّعلىه(245)
أوهامبسببسائيالنَّفيهتكلم،حاف ثقة،بريالطَّبنجع رأبو،المصريصال بنأحمد .16

صال بنأحمدفيتكلمإنمابأنهانبَّحِبنوجزم،تكذيبهمعينبناعنقلونُ،قليلةله
وسبعونثمانولهه(،248)سنةمات،بريالطَّبناعنىأنهسائيالنَّف ن،موميالشَّ
 .(2)سنة

،عثمانبنالقاسم .17 وفي ةشيخ،اهدالزَّالدِّمشقيقالعْبدي الملغعبدأبواْلُجوعي  ورفي الصق
فيمات:قالَعْمروبنُدَحْيم.الد اراني سليمانأبيُصْحبةفيالحواريأبيبنأحمد

 .(3)ه248سنةرمضان
،(4)فتلقنعمرههخرفيتغيرصدو ،األصلجرجانيعيمنُأبو،لحلبياهشامبنعبيد .18

 .(5)(ه250-ه241توفيمابينسنة)
 .(6)عشرةالحاديةمن،يغربصدو ،الجهمأبو،الحن يعليبناألزر  .19
(7)يزَالعنَعبيدبنالمثنىبنمحمد .20 مشهور،منبالزَّالمعروف،البصريموسىأبو،

 .(8)ه(252)سنة،ماتثبتثقة،وباسمهبكنيته

 

                                                           

(.7303/رقم573ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(1) 
(.48/رقم80)صالمرجعالساب (2) 
(.380/رقم5/1207الذهبي،تاريخاإلسالم)(3) 
(.4398/رقم378ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(4) 
(.304/رقم5/1179الذهبي،تاريخاإلسالم)(5) 
(.301/رقم97ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(6) 

/9/391سبةإلىعنزة،وهوحيمنربيعة.السمعاني،األنساب)اي،هذهالنِّ(ب ت العينالمهملةوالنونوكسرالزَّ(7
 (.2823رقم

(.6264/رقم505ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(8) 
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كائنةفياستشهد،حاف ثقة،البصريائيالطَّطالبأبو،بهانيالنَّ(1)ائيالطَّمزَخْأَبنزيد .21
.(2)ه(257)سنة،بالبصرةنجالزِّ

 تالميذه: -نيااث
وفيمايليذكر،عددكبيرمنطالبالعلموالحديثابنالجنيدالرَّازيتتلمذعلىيداإلمام

،مرتبينعلىحسبسنيالوفيات:يذهاهيرتالملمش
الواع ،النَّْيَسابوريقالِحيري عثمانأبواألستاذ،منصوربنسعيدبنإسماعيلبنسعيد .1

 .(3)ه(298)توفيسنة
،علي أبوعصمة،بنأحمدْبنالحسين .2 سنة،الوكيلالبغدادي  بين -ه301)توفي

 .(4)ها(310
 .(5)ها(322،)المتوفىسنةالحاف الُعَقْيلي جع رأبواد،حمَّنبموسىبنَعْمروبنمحمد .3
،ابنحامدأبوحسن،بنمحمدبنأحمد .4 ةالنَّْيسابوري الشَّْرقي  )المتوفىسنةالحاف ،الحج 

 .(6)ها(325
محمدأبومهران،بنداودبنالمنذربنإدريسبنمحمدحاتمأبيبنحمنالرَّعبد .5

،الحن  لالت ميمي   .(7)ها(327)المتوفىسنةي 
 .(8)ها(337،)المتوفىسنةالسِّْجزي اهللعبدأبونافع،بنإبراهيمبنمحمد .6
)المتوفىالعابد،الزاهدالنَّيسابوريقالثق يقسعيدأبوِمْهران،بنأحمدبنيعقوببنأحمد .7

 .(9)ها(340سنة
 

                                                           

طيِّئ،واسمهجلهمةبنأددبنزيدسبةإلى(ب ت الطاءالمهملة،وفيهخرهاالياءالمنقوطةباثنتينمنتحتها،هذهالنِّ(1
 (.2558/رقم9/21بنيشجب.السمعاني،األنساب)

(.2114/رقم221ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(2) 
(.206/رقم6/944الذهبي،تاريخاإلسالم)(3)

(.553/رقم7/180)المرجعالساب (4) 
(.106/رقم7/467)المرجعن سه(5) 
(.216/رقم7/504)المرجعن سه(6) 
(.336/رقم7/533)المرجعن سه(7) 
(.232/رقم7/709)المرجعن سه(8) 
(.309/رقم7/735)المرجعن سه(9) 
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 .(1)ه(340)بعدماتالموت،قديمثقة،،وفيالصقبادويهبنأحمدبنعليالحسنأبو .8
المعروف،ال قيهالشَّافعيقالنَّيسابوريقَبْكرَأُبويزيد،بنوبأيقبنِإْسَحا بنأحَمد .9

 .(2)ها(342،)المتوفىسنةبغيبالصَّ
وفي ةشيخاهد،الزَّالنَّْيسابوريقُسَلْيَمانبنَداُودبنمحمد .10 سنةَبْكرَأُبوالصق )المتوفى ،

 .(3)ها(342
.(4)ها(346،)المتوفىسنةالَمْوِصلي ُترابَأُبوإْبَراِهيم،بنِإْسَحا بنمحمد .11
،هماجنباْلَحَسنبنَأْحَمد .12 )المتوفىسنةماجهبنمحمدأخيالحسنابنأبوالَقْزِويني 

.(5)ها(349
،بالعسَّالالمعروفالقاضي،ي األصبهانَأْحَمدَأُبوُسَلْيَمان،بنإْبَراِهيمبنَأْحَمدنبمحمد .13

.(6)ها(349)المتوفىسنة
 .(7)ها(351،)المتوفىسنةالُمَعدَّلال قيهالِسْجزيمحمدأبوَدْعَلج،بنأحمدبنَدْعَلج .14
.(8)ها(352)المتوفىسنةالنَّْيسابوريقالُمَزكِّيالحسنأبوَسْهُلويه،بنمحمدبنأحمد .15
)،اْلُحَسْينَأُبو،الرَّازيُموَسىْبنِإْسَماِعيلْبنمحمد .16 سنة بين ما -ه341توفي

.(9)ه(350
وفيالصقالنَّْيَساُبوريالسََّلميعمروأبوخالد،بنيوسفبنأحمدبنُنَجْيدبنإسماعيل .17

.(10)ها(365)المتوفىسنة
وطائ ة يرهم.،(11)يسابوريالنَّإسماعيلبنسعيدبنمحمدبكرأبو

                                                           

(.2/771الخليلي،اإلرشادفيمعرفةعلماءالحديث)(1) 
(.45/رقم7/776الذهبي،تاريخاإلسالم)(2) 
(.68/رقم7/785)المرجعالساب (3) 
(.343/رقم7/880)مرجعن سهال(4) 
(.322/رقم7/871)المرجعن سه(5) 
(.231/رقم7/838)المرجعن سه(6) 
(.13/رقم8/30)المرجعن سه(7) 
(.43/رقم8/40)المرجعن سه(8) 
(.449/رقم7/912)المرجعن سه(9) 

(.149/رقم8/237)المرجعن سه(10) 
(.4870/رقم41/354ابنعساكر،تاريخدمش )(11) 
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 ع: أقوال العلماء فيه، ومنزلته عند المحدثين.المطلب الراب

لقدكانلإلمامابنالجنيدالرَّازيمكانةع يمةهثرلن سهأنيكونفيها،فقدحازعلى
رضىالعلماءوالثَّناءعليهبماهوأهله.

وقالفيموضعهخر:، (2)"ومالغ(1)هري:"حاف حديثالزقيقولفيهفابنأبيحاتمالرَّازي
.(3)"ثقةصدو وهوعنهناكتب"

ح ا منوكان،اسالنَّخيارمنكان":األسياهللعبدبنمحمداهللعبدأبووقالفيه
لىامالشَّإلىمعهرحل وارةبنمسلمبنمحمدصاحبوكان،الحديث .(4)"البصرةوبغدادوا 

.(5)"يانةدِصاحبمالغ،علمحاف هو":وقالالخليلي
" وقالالذَّهبي: ...والِعَللجالبالرِّخبيًرا،ال نِّبهذابصيًراحلة،الرِّواسعوكانالحاف ،

اإِلَماُم،،وقالفيموضعهخر:"(6)"هري،وكانيح  حديثمالغوحديثالزقوقعليحديثهبُعُلوٍّ
ُة،الَحاِفُ ، َهَذاَأِئمَّةِِمنَْوَكانَاإِلَماِم،َماِلغٍِدْيثَحََجَمعَِلَكْوِنهِِبالَماِلِكيِّ :َبَلِدهِِفيالَمْعُرْوفُالُحجَّ
،ونقل(9)"الكبيرالحاف ،وقال:"(8)"والعللجالبالرِّابصيرًكانبتالثَّالحاف وقالمرًة:"،(7)"الشَّْأنِ

.(10)"قةالثِّ"ابنالعمَّادقولالذَّهبيهذا،وزاد:
 .(11)"اسالنَّخيارمنوكانيث،الحدح ا منثقةصدوقاًكانوقالابنمن ور:"

 
 

                                                           

هوابنشهابالزهريمحمدبنمسلمأبوبكر.(1)
(.1725/رقم2/434ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2)
(.981/رقم6/179)المرجعالساب (3)

(.4870/رقم41/356ابنعساكر،تاريخدمش )(4) 
(.309/رقم6/985الذهبي،تاريخاإلسالم)(5)

اب .المرجعالس(6) 
(.7/رقم14/16الذهبي،سيرأعالمالنبالء)(7)
(.691/رقم2/177الذهبي،تذكرةالح ا )(8)
(.1/420الذهبي،العبرفيخبرمن بر)(9)

(.3/385ابنالعماد،شذراتالذهبفيأخبارمنذهب)(10) 
(.17/228ابنمن ور،مختصرتاريخدمش )(11)
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.(2)"ثقة":(1)مسلمةوقال 
نلناقدراإلمامابنالجنيدالرَّازي،ومنزلتهعندهم.يقلت:وهذاالجانبمنأقوالالعلماءيب

 المطلب الخامس: مؤلفاته وكتبه.

ذكرتالمصادربعضالمؤل اتله،وهي:
.(3)"القرهنأمثال":كتاب.1
.(4)"مالغحديثتصنيف".2

 المطلب السادس: وفاته.

وتسعينإحدىسنةيعني-يها:"فاألرزنانيجع روأبحمنالرَّعبدبنمحمدقال
.(5)"يبالرَّالجنيدبنالحسينبنعليمات-ومائتين

.(7)"ُتُوفَِّيَسَنَةِإْحَدىَوِتْسِعْيَنَوماَئتَْيِنِبالرَّيِّ":(6)َقاَلَأُبوالشَّْيخِو
،َفَأرََّخَمْوَتُهِفيَسَنِةَثَماٍنَوَثَماِنْيَنَوماَئتَْين"َ:يهبالذَّوقال أي-قلت:،َأمَّاالَخِلْيِلي 

َوَفاُتُهِفيهِخِرَسَنِةِإْحَدىَوِتْسِعْيَنَوماَئتَْينِ:-الذَّهبي .(8)"اأَلص ق





                                                           

اأْلندلسي،)المتوفىسنةَمْسَلمةْبنُمحَ(1) ها(،الذهبي،تاريخ391مَّدْبنَمْسَلمةْبنَسِعيدْبنُبْتري،َأُبوُمَحمَّداإلياديق
(.32/رقم8/708اإلسالم)

(.7977/رقم7/197ابنقطلوبغا،الثقاتممنلميقعفيالكتبالستة)(2)
(.1/403الداوودي،طبقاتالم سرين)(3) 
(.7/72رضابنعمر،معجمالمؤل ين):كحالة(4)
(.4870/رقم41/356ابنعساكر،تاريخدمش )(5)

 (6) َماَتِفياْلمحرمسنةَأُبوالشَّْيخَحاف َأْصَبَهانومسندَزَمانهاإِلَمامَأُبوُمَحمَّدعبداهللبنَجْعَ ربنَحيَّاناأْلَْصَبَهاِني 
(.864/رقم382يوطي،طبقاتالح ا )صالس.تسعَوِستِّيَنوثالثمائة

(.7/رقم14/17الذهبي،سيرأعالمالنبالء)(7)
المرجعالساب .(8)
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 تمهيد في علم نقد الرِّجال: المبحث الث الث

مبحثعلىعدةمطالبعلىالنَّحوالتَّالي:أشملتهذاال

 ِح والت ْعِدْيِل لغًة واصطالًحا.األول:  الن ْقُد وِعْلُم الَجر المطلب 
  .أواًل:  الن ْقُد لغًة واصطالًحا

 الن ْقُد لغًة:  -أ
وُبروزه علىإبرازشيٍء يدلق وهو النَِّسيئة، خالُف علىمعانٍ(1)النَّْقد: فياللغة وورد عدٍة،،

منها:
َنَقدهامييز:ومنه:تمييزالدَّالتَّ-1 قد فيقال: تمييزَ ْيِرها، ْيِفمنها،وكذا الزَّ خراُج راِهمواِ 

يْنُقُدهاَنْقًدا،واْنتََقدها،وتََنقَّدها،ِإذاَميََّزَجيِّدهاِمنَرِديئها.
وَنَقَدالَكاَلَم:ناَقَشه.الُمَنْاَقَشة:يقال:ناقْدُتفالًنا:ِإذاناقشتهفياأَلمر،-2
الشيَء-3 ونَقْدُت الجوزة، تُْنَقر كما بِإصبعه َنَقَره ِإذا َنْقًدا: َيْنُقُده الشيَء َنَقَد يقال: النَّْقر:

َيْنُقده:ِإذاكانيْلُقُطهواحًدا بِإْصَبِعي:َأنُقُدهواحًداواحًدا،وَنْقَدالدراِهِموَنَقَدالطائُرالَحبَّ
ا،وهومثلالنَّْقر،ونَقَدِبِإْصَبِعه:َأينَقَر.واحدً

اْخِتاَلسالنَّ ر:يقال:نَقدالرجُلالشيَءبن رهَيْنُقُدهنْقًداونَقَدِإليه:اختَلَسالن رنحوه،-4
ومازالفالنَيْنُقُدبَصَرهِإلىالشيء:ِإذالميزلين رِإليه،واإِلنساُنَيْنُقُدالشيَءبعينه:

هومخاَلسُةالن رِلئَّالُيْ َطَنله.و
.(2)تقشرالعضووتآكله:يقال:قدَنقَدالحافُر،ِإذااْنَتَقَروتََقشَّر-5

 قد اصطالًحا: الن   -ب
هاصدرمنالمعاصرين،وهي:قد،ُجلقوردتعدةتعري اتللنَّ
واياتمنَسقيمها،وتتبعأحوالَناِقليهاوالُحك -1 .(3)معليهمَجْرًحاوَتْعِدياًلتمييزصحي الرِّ

 

                                                           

.(5/467)(ابنفارس،معجممقاييساللغة1)
 .(235-9/230)،الزبيدي،تاجالعروس(426-3/425)(ين ر:ابنمن ور،لسانالعرب2)
مقدمةالتحقي ،لعبدالرحمنالمعلميص:أ،ب.-التعديل،الجرحوابنأبيحاتم،(ين ر:3)
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عي ة،وبيانعللها،والحكمعلىحيحةمنالضَّهوعلميبحثفيتمييزاألحاديثالصَّ-2
.(1)رواتهاجرًحاوتعدياًلبأل ا مخصوصة،ذاتد ئلمعلومةعندأهلال ن

.(2)هوتبيينصحةنسبةالمروياتإلىمنرويتعنه،أوعدمصحةنسبتها-3
.(3)ةمن يرها،معبيانعلةذلغولَبُقْمَتمييزاألحاديثالْ-4
واياتمنَسقيمها،وهوعري اتتدورعلىمعًنىواحد:كلهذهالتَّتقل .تمييزصحي الرِّ

 العالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي:
بينالتَّ تمييزالعالقة اهرة فالنَّْقد سواءعريفاللقغويوا صطالحيللنَّْقد  برازه  وا  الجيد

واياتواألحاديث،أو يرذلغ،وهوعلميخلقهاهلل في تعل األمربالدَّنانيروالدراهم،أمبالرِّ
معرفةالحديث:"(4)قالهأحمدبنصال القلوببعدطولالممارسةله،وا عتناءبه،يؤكدذلغما

فيهحجة،إذاقيللهكيف؟،قلت:إنهذاهب،إنمايبصرهأهله،وليسللبصيربمنزلةمعرفةالذَّ
."بائنيعنيجيًداأورديًئا

 الجرح: -1
 الجرح لغًة:  - أ

الِجْلد.فاألوَّل":(5)قالابنفارس الجيموالراءوالحاءأصالن:أحدهماالكسب،والثانيَش  
ِّيَن اْجََتَُحوا ا﴿:قولهم:اجترحإذاعملوَكسَب.قالاهلل َب الَّ ْم َحسِّ

َ
ِّئَاتِّ أ ي  ،وأمااآلَخر(6)﴾لسَّ

قوُله ُرد  جْرحًا،وا سمالُجْرح.ويقال:ُجرحالشاهدإذا بحديدٍة ،وقالبعضفقهاء"فقولهم:جرَحُه
المعاني"اللغة: في باللسان يكون بال ت  والَجرح ونحوه، بالحديد باألبدان يكون بالضم الُجرح

.(7)"واألعراض
أوَقْطع،واستعيرفياألمورالمعنويةبمعنىالتَّأثيرفيالَبِدِنهوالتَّ أثيرفيالُخُل بش ٍّ

والدين،بوصفُيَناقضهماأوَيْقدحفيهما.فيقال:َجَرَحالحاكُمالشاهَدإذاعثرِمْنهعلىماَتْسقط
                                                           

 .(1/6)يحيىبنمعينوكتابهالتاريخسيف،(ين ر:1)
 .(30ص)منهجنقدالمتنعندعلماءالحديثالنبوياإلدلبي،(ين ر:2)
 .(75ص)شهروجوهنقدالمتنعندشيخاإلسالمالعماش،األ(ين ر:3)
.(2/256ألخال الرَّاويوهدابالسَّامع)لجامعاالخطيبالبغدادي،(4)
.(1/451)(ين ر:ابنفارس،معجممقاييساللغة5)
.[21الجاثية:](6)
.(6/337)(ين ر:الزبيدي،تاجالعروس7)
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 .(1) يره،وقداسُتجرحالشَّاهدُ بهعدالتهمنكذٍبو
ِصَحاُحها،(2)"هاألحاديثواْستْجرَحتكُثرتهذ"ابعينومنهحديثبعضالتَّ ،أيفَسدتوَقلَّ

األحاديثَكُثرْتحتىأْحَوَجتأهَل قوله.أرادأن  وهواْستَْ علمنَجَرحالشَّاهَدإذاَطَعنفيهورد 
.(3)العلمبهاإلىَجْرحبعضُرواتهاوَرد رَوايته

 الجرح اصطالًحا: -ب
ناعةإنماأطلقواالجرحفيمنليسوكذلغأئمتنافيالعلمبهذهالصِّ":(4)قالالخطيبالبغدادي

.(5)"بعدل،لئاليتغطىأمرهعلىمن يخبرهفي نهمنأهلالعدالة،فيحتجبخبره
اهدسقطا عتباربقولهوبطلاويوالشَّالجرح:وصٌفمتىالتح بالرَّ":(6)وقالابناألثير

.(7)"العملبه
اهدَردَّروايتهمااويأوالشَّوْصفمتىاْلتح بالرَّ":هفالجرحبأنَّومنالمعاصرينمنعرَّ

.(8)" هاأوضعَّ
.(9)"خلبعدالتهأوضبطهاويبمايُعنفيالرَّهوالطَّ"أو:
 الرَّ"أو: وصف أوهو عدالته في تلياوي يقتضي بما أوضبطه تضعي ها أو روايته ين
.(10)ا"ردَّه

                                                           

.(4/141)(األزهري،تهذيباللغة1)
األثر2) إلي(4/478)عبيد، ريبالحديثيأبعند(جاءهذا عبداهللبنعونالبصري،قالأبوعبيد:،منسوًبا

وقالابنعون:"اسَتْجَرَحْتهذهاألحاديثوَكُثَرت"يعنيأنهاكثيرة،وصحيحهاقليل.
.(1/255)(ين ر:ابناألثير:النهايةفي ريبالحديثواألثر3)
والري،والكوفةودمش ومكةوأصبهانونيسابورالبصرةِإَلىرحل،البغداديثابتبنَعِلي بنأحمدبكرأبوهو(4)

.(12/101)والنهايةابنكثير،البداية(،18/270)النبالءأعالمالذهبي،سير:ين ر
.(39الرواية)صعلمفيالخطيبالبغدادي،الك اية(5)
مناألثير،بابنالمشهورالجزري،الشيبانيالدِّينمجدالسعاداتأبوالكريم،عبدبنمحمدبنمحمدبنالمبارغهو(6)

توفيوه(ا،544)سنةولدإليه،مشاررئيًساالترسل،فيبارًعا،فاضالًكانالنبالء،وأكابرالعلماءمشاهير
.(5/272)الزركلي،األعالم(،2/274)الوعاةالسيوطي،بغية:ين ر.ه(606)سنة

.(1/126الرَّسول)أحاديثفياألصولابناألثير،جامع(7)
.(170)صاألثرأهلمصطل فيال كرنخبةتوضي فيالن رابنحجر،نزهة(8)
السماحي(9) أصول(،3/82الحديث)علومفيالحديثالمنهج، الدين، نور الرجال،وعلموالتعديلالجرحنعتر:

.(7)صعترالدِّيننورللدكتور
.(21التعديل)صوالجرحعبداللطيف،ضوابط(10)
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بأنَّمنخاللالتَّو يتبن اويينزلبهمنجري :وصفمتىالتح بالرَّالتَّعاريفالواردة
."وُحْكِمصاحبها،رغبحسبد لةالل  ةدوالتَّدرجةا حتجاجإلىمرتبةا عتبار،أوالرَّ

 عديل:الت   -2
 عديل لغًة: الت   -أ

َعْدٌل،وهماَعْدٌل...وتقول:همافال المستِويالط ريقة.يقال:هذا َعْدلمنالنَّاس:الَمْرضي 
نفالًنالَعْدٌلبيِّنالَعْدلو .(1)الُعُدولة.والَعْدل:الُحْكمبا ستواء...َعْد ِنأيًضا،وهمُعدوٌل،وا 

هو الت سي  أنَّ كما َعْدل، بأنَّه الُحْكم هو الرجل المازري:وتعديل قال ب سقه، الُحْكم
ِبيدي:.(2)"التعديلأنيقولَعْدٌلِرًضى" والت ْ سيُ :ضدقالت ْعديل.ُيقال:فس َقهالحاِكُم،أي:"وقالالزَّ

.(3)"حَكَمبِ ْسِقه
 عديل اصطالًحا: الت   -ب

.(5)اعتبرقولهما،وأخذبه(4)وصفمتىالتح بهماقالابناألثير:
 عديل اصطالًحا:الجرح والت  علم  -3

العلمهوابنأبيحاتم أولمنوقعفيكالمهتعريفلهذا ها(،فقد327)ت:الرَّازيلعلَّ
حمنكناعندعبدالرَّ"الخطيبالبغداديبسندهإلىمحمدبنالَ ْضلالَعبَّاسيالَبْلخي،قال:ىرو

ل،فدخلعليهيوسفبنالحسينالرَّازي،فقالعديبنأبيحاتموهوإذنيقرأعليناكتابالجرحوالتَّ
عديل،فقال:ومااس؟فقال:كتاٌبصن تهفيالجرحوالتَّله:ياأبامحمدماهذاالذيتقرؤهعلىالنَّ

 .(6)"عديل؟،فقال:أ هُرأحواَلأهِلالعلمَمْنكاَنمنهمثقًةأو يرثقةالجرحوالتَّ
الوفيكالمالخطيبمايُ  ُرفيحاِلالنَّاقلين،والبحُثعنالنَّ"عديلهو:جرحوالتَّ يدأنَّ

جهة من الحكم معرفة والُتِمَس عنه ُعِدَل وا   جازتروايته، ثبتتعدالته فمن الرَّاِوين، َعدالة
.(7)" يره

                                                           

.(4/246)(ابنفارس،معجممقاييساللغة1)
.(593–592)شرححدودابنعرفةالرصاع،(2)
.(305–26/304)(الزبيدي،تاجالعروس3)
 اهد.اويوالشَّ(أيبالر4َّ)
.(1/126)جامعاألصولابناألثير،(5)
.(38ص)الك ايةالخطيبالبغدادي،(6)
.(2/200)خال الراويالجامعألالخطيبالبغدادي،(7)
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والتَّ الجرح فعلم : يُ"عديل الرقعلم عنجرح وعنبحثفيه بأل ا مخصوصة، وتعديلهم واة
.(1)"تلغاألل ا مراتب
ميزانالرِّ"وهو: الرَّجال،علم عنحال وشيوخه،فيبحثفيه وفيمروياته، فين سه، اوي

.(2)"وتالميذه
الرق"أو بتعابيرفنيةمتعارفهوعلميتعل ببيانمرتبة أوتوثيقهم منحيثتضعي هم واة

.(3)" لةممالهأهميةفينقدإسنادالحديثالدَّومحددة،يا ةعليهاعندالعلماء،وهيدقيقةالصِّ
منكان هورأحوالأهلالعلم"وهو:،ختصربنأبيحاتمهوتعريفواض ومُافتعريف

."منهمثقةومنكان يرثقة
 .عديلالجرح والت  علم العالقة بين الن ْقد و ثالثًا: 

النَّ الَجْرحمنخاللالتَّعري اتالسَّابقة،وبعد العلماءحولماهيةالنَّْقدوعلم  رفيكالم
وأشملمنعلمالَجْرح هناغعالقةعموموخصوصبينهما فعلمالنَّْقدَأعمق والتَّْعِديل،ُيالح أنَّ

والتَّْعِديل.
"الَجْرحوالتَّْعِديل" فيُمقدِّمةكتابه ابنأبيحاتمعنالنَّْقد اإلمام تكلَّم َفصَّل(4)ولكنلمَّا

القولفيه،وبيَّنأنَّهعلميقومعلىأمرين:
التَّمييزبيناآلثارالصَّحيحةوالسَّقيمة.األول:

َواةجرًحاوَتْعِدياًل.والثاني: التَّمييزبينالرق
 سعيد هم ام الدقكتور المعاصرين-أما علل-من "شرح لِكَتاب تحقيقه مقدمة في فبيَّن

ال "أنَّ نَّْقدالحديثيتطوروتنوعوانقسمإلىقسمينكبيرين:التِّرمِذي 
ْعفالقسم األول: كالضَّ بالقوادحال َّاهرة الَجْرحوالتَّْعِديل،وهوَنْقدأوليسهلميسور،يهتم علم

والجهالة،والغ لة،وكثرةالخطأ،وال س .
علمالعلل،وهوَنْقدثانويأعلىمنسابقهوأد .القسم الثاني:

                                                           

.(2/211)أبجدالعلومالقنوجي،(1)
.(184–183ص)لمحاتمنتاريخالسنةوعلومالحديثأبو دة،(2)
.(91ص)بحوثفيتاريخالسنةالمشرفةالعمري،(3)
 .(6–2ص)كتابالجرحوالتعديل،بتصرف،مقدمةابنأبيحاتم،ال(ين ر:4)
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يا حديثهعن"ميدانعلمالعللو ايته"قالالدقكتورهمامسعيد:"ميدانهذاالعلموفيس
حديثالثِّقات،و ايتهكشفمايعتريهؤ ءالثِّقاتمنالخطأوالوهم،وهذاالنَّْقدأوسعمنالَجْرح

األقوال،فيالرَّجلوالتَّْعِديل،ألنالَجْرحوالتَّْعِديلينتهيبكلمةأوسطرأوص حة،أومجموعةمن
موضعالَجْرحأوالتَّْعِديل،وأماهذاالذيمعنافإنَّهُيواكبالثِّقةفيِحلِّهوترحاله،وأحاديثهعنكل

شيخمنشيوخه،ومتىضبط،ومتىنسي،وكيفتحمل،وكيفَأدَّى".
الَجْرحوالتَّْعدِ وأشملمنعلِم النَّْقدأعمق كانعلمالَجْرحويمكنإجمالالقول:ِإنَّ يل فإذا

بمثابةميزانيوزنبه النَّْقد فإنعلم وتعدياًل، األخبارجرًحا والتَّْعِديلبمثابةميزانيوزنبهرواة
َواةجرًحاوتعدياًل،والمروياتَقُبوً وردًّا. الرق

 المطلب الثاني:  نشأة الن قد:
بالتَّ مبكًرا النَّْقد علم علنشأ نشأة مع العلمزامن لهذا األولى اللبنة ووضع َواَيِة، الرِّ م

الذيكانيتثبتمنصحةاألخباربن سه،تعليًماألصحابهوألمتهمنبعدهم. اللَّهِلَُرُسو
َحاَبةُ أويل، سيروالتَّبع ماألمانةفهمالذينشهدواالوحيوالتنزيلوعرفواالتَّوشعرالصَّ

وشرعوحكموأمرونهى،ووعوهمابلغهمعنربهبلي ،فح  واعنالنَِّبيلتَّوُكلِّ وابا وماَسنَّ
ِّنَبَأٍ :﴿وأتقنوه،ونقلوهبكلأمانٍةوتثبٍت،استجابةألمراهلل ٌق ب ِّيَن آََمُنوا إِّْن َجاَءُكْم فَاسِّ َها الَّ يُّ

َ
يَا أ

ََهالٍَة  يُبوا قَوًْما ِبِّ ْن تُصِّ
َ
َعنِّيَوَلْو":،وألمرنبيه(1)﴾َفُتْصبُِّحوا لََعَ َما َفَعلُْتْم نَادِّمِّيَ َفَتبَيَُّنوا أ َبلُِّغوا

ًداَفْلَيتََبوَّْأَمْقَعَدُهِمْنا ُمَتَعمِّ .(2)"لنَّارِهَيًة،َوَحدُِّثواَعْنَبِنيِإْسَراِئيَلَوَ َحَرَج،َوَمْنَكَذَبَعَليَّ
 ،وكانذلغعلىنطاٍ ضيٍ جًداواياتفيحياتهثبتمنصحةالرِّبالتَّوقاموا

عنصحةمايروى،و ايتهما طمئنانالقلبي،لهمفيذلغأسوةفيسيرة يعدوسؤالهمالنَِّبيَّ
إبراهيم األنبياء ﴿ أبي َولَْم تُْؤمِّنْ :

َ
رِِّنِّ َكيَْف ُُتِْيِّ الَمْوََت قَاَل أ

َ
ِّ أ قَاَل بَََل  ِإَوذْ قَاَل إِّبَْراهِّيُم َرب 

َْطَمئِّنَّ قَلْبِّ  ْن ِلِّ كِّ
َرِضَياللَُّهَعْنُهما،َعْمٍرونُاللَِّهبْدُثبت:ماَرَواُهَعبْ،ومننماذجهذاالتَّ(3)﴾َولَ

َرُسوَلاللَّهِ اَلةِ"َقاَل:َقاَل:ُحدِّْثُتَأنَّ َوَجْدُتُهُيَصلِّي،َقاَل:َفَأَتْيُتُهفَ"َصاَلُةالرَُّجِلَقاِعًداِنْصُفالصَّ

                                                           

.[6الحجرات:](1)
(2): ،عنعباااداهلل[3461رقمالحديث:4/170،ماذكرعنبنيإسرائيل/،أحاديثاألنبياءصحي البخاري]البخاري 

بنعمروَرِضَياللَُّهَعْنُهما.
.[260البقرة:](3)
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َياَرُسوَلاللَِّه!،ُقْلُت:ُحدِّْثُت،"َماَلَغَياَعْبَداللَِّهْبَنَعْمرو؟"َجاِلًساَفَوَضْعُتَيِديَعَلىَرْأِسِه َفَقاَل:
اَلةِ"َأنََّغُقْلَت: َأَجْل،َوَلِكنِّيَلْسُت"اَل:،َوَأْنَتُتَصلِّيَقاِعًدا!،قَ"َصاَلُةالرَُّجِلَقاِعًداَعَلىِنْصِفالصَّ
فضاًلعماكانمنهابعدوفاته.،و يرذلغمننماذجعديدةكانتفيحياته(1)"َكَأَحٍدِمْنُكمْ

دَ إن يدلقوهذا فإنَّما علىشيء  النقلَّ فيعصر للحديثوجد النَّْقد أنَّ وهيعلى بوة،
تأصياًللنشأةالنَّْقدوالَجْرحوالتَّْعِديل،وأخذمرحلةتعتبراألساسللبناءالذيجاءبعدها،وه ذاُيعدق

الصَّ النَِّبيِّ حابةالنَّْقدفيحياة خاصةبعدوفاة هخروتعددتصوره منمبالغةفي شكاًل
ثبتالتَّ

َحاَبةحريعندالنَّودقةفيالتَّ َواَية،كذااستدراغالصَّ بعضهم قل،إلىاإلقاللمنالرِّ
 اهتماماتعلى تركزت ولكن والتَّْعِديل، بالَجْرح الخاصة المصطلحات بعض و هور بعض،

َحاَبة ،ف هرتأساليبمتنوعة(2)عففيهمندلعدموجودالضَّهنذاغعلىنقدالمتندونالسَّالصَّ
حريمندقةنقلها،منها:ثبتمنصحتها،والتَّفينقدالمتون،والتَّ
ذلاهدطلب الش   ومثال ، اْلُخْدِريِّ َسِعيٍد َأبو َرَواُه ما غ: َقاَل: ِمْن"، َمْجِلٍس ِفي ُكْنُت

َذْنِليَمَجاِلِساأْلَْنَصاِر،ِإْذَجاَءَأُبوُموَسىَكَأنَُّهَمْذُعوٌر،َفَقاَل:اْسَتْأَذْنُتَعَلىُعَمَرَثاَلثًا،َفَلْمُيؤْ
ا ُقْلُت: َمَنَعَغ؟، َما َفَقاَل: َفَرَجْعُت، اللَِّه َرُسوُل َوَقاَل ِليَفَرَجْعُت، ُيْؤَذْن َفَلْم َثاَلثًا ْسَتْأَذْنُت ِإَذا":

َفْلَيْرِجعْ َلُه ُيْؤَذْن َفَلْم َثاَلثًا َأَحُدُكْم ِمْن"اْسَتْأَذَن َسِمَعُه َأَحٌد َأِمْنُكْم ِبَبيَِّنٍة، َعَلْيِه َلتُِقيَمنَّ َواللَِّه َفَقاَل: ،
َأْصَغُراْلَقْوِم،َفُكْنُتَأْصَغَراْلَقْوِمَفُقْمُتَمعَ؟،النَِّبيِّ ْبُنَكْعٍب:َواللَِّهَ َيُقوُمَمَعَغِإ َّ ُه،َفَقاَلُأَبيق

 النَِّبيَّ .(3)"َقاَلَذِلغََفَأْخَبْرُتُعَمَرَأنَّ
األساليب بناالستحالف-أيًضا-ومنهذه َعِليٌّ َرَواُه ما ، أبيطالب،ومثالذلغ:

َنَ َعِنياللَُّهِمْنُهِبَماَشاَءَأْنَيْنَ َعِنيِبِه، ِإنِّيُكْنُتَرُجاًلِإَذاَسِمْعُتِمْنَرُسوِلاللَّهِ"َقاَل: َحِديثًا
َحدَّثَ نَُّه َواِ  َصدَّْقُتُه، ِلي َحَلَف َفِإَذا اْسَتْحَلْ ُتُه َأْصَحاِبِه ِمْن َرُجٌل َحدَّثَِني َذا َبْكٍرَواِ  َأُبو ِني

َفَيَتَطهَُّر،ثُمَّ"َيُقوُل:  َأُبوَبْكٍر،َقاَل:َسِمْعُتَرُسوَلاللَّهَِوَصَد َ َيُقوُم َماِمْنَرُجٍلُيْذِنُبَذْنًبا،ثُمَّ

                                                           

مسلم:(1) صحي  وقصرها]مسلم، المسافرين قائمً/صالة بعضالركعة وفعل وقاعًدا، قائًما النافلة وبعضهاصالة ا
.[735رقمالحديث:1/507،قاعًدا

.(184ص)التأصيلالشرعيلقواعدالمحدثينشعبان:عبداهلل،(ين ر:2)
(3): ،مسلمصحي :مسلم]،[6245رقمالحديث:8/54،التسليموا ْسِتْئَذاِنثالثًا/،ا ْسِتْئَذانِصحي البخاري]البخاري 

.[2153رقمالحديث:3/1694،ا ْسِتْئَذانِ/اآلَدابِ
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اآْلَيَة: َهِذِه َقَرَأ ثُمَّ َلُه، اللَُّه َ َ َر ِإ َّ اللََّه َيْسَتْغِ ُر ثُمَّ ِّ ﴿ُيَصلِّي، ْو َللَُموا َوالَّ
َ
َةًة أ يَن إِّذَا َفَعلُوا فَاحِّ
وا لََعَ َما  ُّ نُوَب إَِّّلَّ اهلُل َولَْم يُِصِّ ِّهِّْم َوَمْن َيْغفُِّر الُّ نُوب ُ نُْفَسُهْم َذَكُروا اهلَل فَاْسَتْغَفُروا لِّ

َ
َفَعلُوا َوُهْم أ

َحاَبةُ،(2)(1)﴾َيْعلَُمونَ  فينقدالمتون. و يرذلغمناألساليبالتياستعملهاالصَّ
ري اسبعدهمفيالطَّري لمنجاءبعدهمفصارالنَّقدمهَّدواالطَّويمكنالقولبأنَّهم

أدًباجمياًلفيفنالموضوعية،والنَّْقد،وتموضعحد الممهد،لذازادتثقتهمواطمئنانهموتعلموا
و النَّْقد عرضعلىمنهج إ بعد األقوال تُقبل فلم فقدللمتقولين ومنثم الَجْرحوالتَّْعِديل، قواعد

.(3)شكلتُأسًساللتعاملمعالسقنَّة
فيسنِةخمٍسوثالثيَنهجرية،فعُ مذلغعلىأهلثمكانمقتلعثمانبنع ان

َحاَبِةو يرهم،وان ت بابال تناااااااة اااااد،وكاناااتسنةأربعينمنالهجااااارة،وهااايالح(4)الخيرمنالصَّ
وسيلةلخدمة وبيناللجوءإليهواتخاذه منالكذبوالوضع، ال اصلبينص اءالسقنَّةوخلوصها

.(5)اخليةاأل راضالسياسيةوا نقساماتالدَّ
َحاَبُةوالتَّ ابعونجهوًداكبيرةفيَنْقِدولمواجهةهذاالخطرالجسيمووأدهفيمهدهبذلالصَّ

واياتوتمييزالصَّ  منها،تمثلتفيمايلي:حيالرِّ
َحاَبُةوالتَّشدد في طلبه: أواًل: التزام اإلْسَناد والت   ابعوناإلْسَنادوتشد دوافيطلبهمنرَواِةالتزمالصَّ

الثق يخاصةبعدفتنةاألخبار، اإلماممحمدبنِسيِرين:،(6)المختاربنأبيعبيد َلْم"َقاَل
اإْلِ َعْن َيْسَأُلوَن السقنَِّةَيُكوُنوا َفُيْنَ رِإَلىَأْهِل ِرَجاَلُكْم، َلَنا َقاُلوا:َسمقوا اْلِ ْتَنُة َوَقَعْت َفَلمَّا ْسَناِد،

                                                           

 .[135هلعمران:](1)
ابن][ 406رقمالحديث،ماجاءفيالصالةعندالتوبة/ ،مواقيتالصالةعنالنَِّبي الترمذيجامع:رمِذي لتِا](2)

الصالَةك  ارة/،إقامةالصالة،والسنةفيهاابنماجهسنن:ماجه :سائيلنا][ 1395رقمالحديث،ماجاَءفيأنَّ
،وقالاإلمامالترمذي:[10178رقمالحديث،ماي علمنبلىبذنب،ومايقول/،عملاليوموالليلةالنسائيسنن

. حديٌثَحَسنق حديُثعليِّ
.(235ص)التأصيلالشرعيلقواعدالمحدثينشعبان،(3)
.(7/106)اإلصابةفيتمييزالصحابةابنحجر،(ين ر:4)
.(79ص)السقنَّةومكانتهافيالتشريعي،السباع(ين ر:5)
قالاإلمامأحمدبنحنبلعنإبراهيمالنخعي:"إنماسئلعناإلسنادأيامالمختار،وسببهذاأنهكثرالكذبعلى(6)

(.1/355عليفيتلغاأليام".الترمذي،)
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ركيزعلى.ومنذذلغالحينبدأالتَّ(1)"َفُيْؤَخُذَحِديُثُهْم،َوُيْنَ ُرِإَلىَأْهِلاْلِبَدِعَفاَلُيْؤَخُذَحِديُثُهمْ
.أحوالرَجااِلهانقداألسانيدوالكشفعن

وايات: شاط العلمي في الت  ثانًيا: مضاعفة الن   ثبُّت من الرِّ َحاَبُة الصَّ منوالتَّ ضاعف ابعون
واياتونقدها،ف هرتنشاطاتعلمية،منها: نشاطهمالعلميبغرضالتثبقتمنالرِّ

الرِّ ال توحاتواتساعرقعة بعد خاصة وانتشارها فيطلبالحديث، اإلسالمية،فةالخالحلة
َحاَبِة ابعونفيطلبالحديث،وكانفيطلبالحديث،وكذارحلالتَّفرحلعددمنالصَّ

حالتصوروأشكالعدَّة.لهذهالرِّ
ابطين،تثبيتًالها،معالحاف ينوالضَّشاطاتالعلميةأيًضا:مذاكرةأحاديثالنَِّبيِّومنالنَّ

َحاَبةوتثبًتامنصحتها،وهذاماكانع وماأوصوابهتالميذهم. ليهالصَّ
َواة وتتبع الكذابين والوضاعين: َحاَبةِ ثالثًا: بيان أحوال الرُّ الصَّ من عدد الرَِّجاِل في ، تكلَّم

ها(،وعبداهللبن40)ت:بنأبيطالبها(،وعلي23ٌّ)ت: أمثال:عمربنالخطاب
 43)ت:َسالم وعائشة 57)ت:ها(، على األرج (ها عبَّ، بن اهلل وعبد اس
ها(.68)ت:

بنَشَراِحيلها(،وعامر90)ت:بعدوتكلَّمفيهمعددمنالتَّاِبعين،أمثال:سعيدبنالُمسيَّب
سبةلمنها(،و يرهم،ولكنهمقليلبالن110ِّ)ت:ها(،ومحمدبنسيرين100)ت:بعدعبيالشَّ

ْعففيمتبوعهم،إذَْبعَدهملقلَّ َحاَبُةمنالإةالضَّ َأكثُرهمصحابةُعُدول،و يرالصَّ عينتَّابنَّ
َحاَبُةوالتَّاِبعونضعيفإ َّ أكثرهمثقات،و يكاديوجدفيالقرناألولالذيانقرضفيهالصَّ

.(2)الواحدبعدالواحد
فيأواخرمنتصفالقر نشأ البحثفيالرَّاويوالمرويواإِلْسَناِد، فإنَّ ناألولوعلىهذا،

َحاَبُةوالتَّاِبعونهج،ثمسارأتباعالتَّابعينومنبعدهمعلىهذاالنَّ،الهجري والتزموابماوضعالصَّ
الثاني كانمنتصفالقرن حتىإذا ومتًنا، واياتسنًدا الرِّ لنقد وعملية وقوانينعلمية قواعد من

اشدعمربنرسمًيافيعهدالخلي ةالرَّيءيُبددوينالذذلغالتَّ-بويةالهجرينشطتدوينالسقنَّةالنَّ
ياع،وحرًصاعلىسالمتهمنالكذببويمنالضَّوبأمرمنهخوًفاعلىالحديثالنَّ عبدالعزيز

                                                           

اإلْسَنادمنالدَّين،وأنال/مةصحي مسلممقدِّ:مسلم](1) َواةبماهوبيانأنَّ َواَيِة تكونإ عنالثقات،وأنجرحالرق رِّ
.[1/15،فيهمجائزبلواجب

.(320ص)اإلعالنبالتَّوبيخلمنذم أهلالتَّأريخالسخاوي،(ين ر:2)
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متقدِّصنيفالُمرتَّو هرالتَّ-(1)والوضع النَّْقدمرحلةجديدة فدخلعلم مةحيثبللسننواآلثار،
عبيرعنأحوالينأ لبمصطلحاتالحديثودارتعلىألسنتهم،فيالتَّتداولعلماءأتباعالتَّاِبع

َواةقبوً وردًّا فتكلَّموا وايةالمختل ة،وعنمراتبالرق عيف،والمرفوع،حي ،والضَّعنالصَّ-مثاًل-الرِّ
والشَّ والمنكر، والمتصل، والمنقطع، والمرسل،  أصوالموقوف، وما والباطل، والمضطرب، لاذ،

والتَّ والتَّله، التَّدليس، طر  من ذلغ و ير وحكمه، ومراتبها،لقين، والتَّْعِديل الَجْرح وأل ا  حمل،
و يرهما.

التَّ والتَّبلبل األمرإلىدرجة وذلغفيأواخرعصرأتباعالتَّاِبعين،علىيدقعيد ن ير،
.(2)منقواعدفيعلومالحديث،"الرِّسالة"ها(،بماسطرهفيكتابه204)ت:افعياإلمامالشَّ

كانالقرنالثَّ ،والقرنالذيشهدتفيه"بويةلسقنَّةالنَّتدويناهبيلالعصرالذَّ"الثالهجريُثمَّ
علومكثيرةتحوً كبيًرا،علىيدعلماءعاشوافيهذاالقرن،كانواأئمةالعلموالدِّين،وقدوةفيذلغ

لججيالمنبعدهم.
 العصر مُفهذا عصر السقنَّة أصول عصر السِّهو والكتب أحمد، اإلمام ومنهاسند تة،

حيحان بلعصرأصولالسقنَّة،من:مسانيد،وجوامع،وسنن،وعلل،وتواريخ،وأجزاء،و يرالصَّ
صنِّيفاألصليةفيالسقنَّة،ومنالمصنَّ اتالتي يحويهاحصر،و يبلغهاَعدَّ!ذلغمنوجوهالتَّ

حالينفيه،ممنحواهمهذاهيتكادتكونبعدداأللوفالمؤل ة،منطلبةالحديث،وح ا ه،والرَّف
عشرات ُربَّما بل مؤلف، من أكثر منهم لجمع يكون أن  يخلو ألنَّه ت و عددهم، بل القرن 

نةالمؤل ات بلماانقضىهذاالقرن،إ َّ .(3)والسقنَّةجميعهامدوَّ
هذاالعصرمنَتكلَّمفيالرَِّجااِلجرًحاوتعدياًلبكثرةأوباستقصاءكاألئمة:وقدُوجدفي

معين بن حنبل233)ت:يحيى بن وأحمد والبخاري241)ت:ها(، ومسلمها(،256)ت:ها(،
مثل:ها(261)ت: له، أثناءتدوينهوجمعه ومتًنا فيالحديثسنًدا وخل سواهم،ووجدمنَتكلَّم

مح الُكوفي الحاف  ُنَمْير بن اهلل عبد بن الس234َّ)ت:مد َشْيبة بن يعقوب والحاف  دوسيها(،
.ها(277)ت:الَ َسويس يانبناوالحاف يعقوب،ها(262)ت:الَبْصري

                                                           

.(329–328ص)السقنَّةقبلالت دوينالخطيب:محمدعجاج،(ين ر:1)
.(48–45ص)همالمصطل المنهجالمقترحل العوني،(ين ر:2)
.(52–51ص)الساب المرجع(3)
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وفيهذاالعصراتَّضحتمعالمهذاالعلم،بماُذكرمنمسائلهفيكتبالرَِّجااِل،أوفي
،حتى هرت(1)ةذاتموضوعواحد،وكثرالُكتَّاُبفيمسائلهستقلكتبالحديث،أوفيكتبمُ

ُمَقدِّمة"لعلومالحديثبمافيهاعلمالنَّْقدوعلمالَجْرحوالتَّْعِديل،ومنذلغ:ةوتقعيديِّكتاباتتن يري ة
اإلماممسلمبنالحجاج"صحي مسلم حي ،وعرضها(كُمقدِّمةلكتابهالص261َّ)ت:التيكتبها

ووضوح،وكذلغفيه رسالةأبيداودإلىأهلمكةفيوصف"ابعضقضاياعلومالحديثبقوٍة
،"ننالسق"ها(،وعرضفيهامنهجهفيكتابه275)ت:جْستَانيالتيكتبهااإلمامأبوداودالسِّ"سننه

وسماهها(،279)ت:الذيكتبهاإلمامالتِّرمِذيق"العللالصغير"وكتابعلومالحديث،ومسائلمن
"العلل"با باكتاب ذلغ وُعرفبعد الصَّ"، المهمة"غيرالعلل بعضا صطالحات عن فيه وَتَكلَّم ،

ن يس بكالم الحديث، علوم قواعد بعض وعن التَّ(2)الُمشكلة، تعدَّدت وهكذا وتنوعت، آليف،
وافدواأُلصولالتَّ .(3)صانيف،وكثرتالرَّ

 المطلب الثالث: مشروعية الن ْقد.
ثبتتمشروعيةلق وتعدياًلنقدد جرًحا فيهم والكالم النَّالرَِّجال والسقنَّة الكريم بويةبالقرهن

واإلجماع،وفيمايليبيانبعضاألدلةعلىذلغ:
 من القرآن الكريم:  -1
تعالى- اهلل ٍ َفتَبَيَُّنو﴿:قال ِّنََبأ ٌق ب ِّيَن آََمُنوا إِّْن َجاَءُكْم فَاسِّ َها الَّ يُّ

َ
ََهالٍَة يَا أ يُبوا قَوًْما ِبِّ ْن تُصِّ

َ
ا أ

.(4)﴾َفُتْصبُِّحوا لََعَ َما َفَعلُْتْم نَادِّمِّيَ 
ْمرِّ وقالتعالى:﴿-

َ
وِلِّ األ

ُ
ِّهِّ َولَْو َردُّوهُ إََِّل الرَُّسولِّ ِإَوََل أ َذاُعوا ب

َ
وِّ اخَلوْفِّ أ

َ
ْمنِّ أ

َ
ْمٌر مَِّن األ

َ
ِإَوَذا َجاَءُهْم أ

ِّينَ  يَْطاَن إَِّّلَّ  مِّنُْهْم لََعلَِّمُه الَّ َبْعُتُم الةَّ يَْستَنْبُِّطونَُه مِّنُْهْم َولَْوََّل فَْضُل اهللِّ َعلَيُْكْم َورَْْحَتُُه ََّلتَّ
.(5)﴾قَلِّيًل 

َهاَدةَ هللِّ ﴿وقالتعالى:- قِّيُموا الةَّ
َ
ْشهُِّدوا ذََوْي َعْدٍل مِّنُْكْم َوأ

َ
.(6)﴾َوأ

                                                           

.(34–33ص)ال وائدالمستمدة،الدرويش(ين ر:1)
.(59–58ص)المنهجالُمقترحالعوني،(ين ر:2)
.(37ص)ال وائدالمستمدة،الدرويش(ين ر:3)
.[6الحجرات:](4)
.[83النساء:](5)
.[2الطال :](6)
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اآلياتفي مسلمبعضهذه ذكراإلمام ،(1)"حي الصَّمقدمة"وقد قال: خبرال اسِ "ثم
نفار معناهمعنىالشَّ شهادَة يرالَعدَِّلمردودة،والخبروا  هادةفيبعضساقٌط يرمقبول،وأنَّ

ولعندأهلالعلم،كماأنبُقْالوجوه،فقديجتمعانفيأع ممعانيهما،إذكانخبرال اس  يرمَ
."شهادتهمردودةعندجميعهم

 بوية المشرفة: نة الن  السُّ من  -2
ْبِنَعْمٍرو - اللَِّه النَّاَرِضَياللَُّهَعْنُهمعنَعْبِد َبلُِّغواَعنِّيَوَلْوهَيًة،َوَحدُِّثواَعْن"،قال:بيأنَّ

ًداَفْلَيتََبوَّْأَمْقَعَدُهِمْنا ُمَتَعمِّ  .(2)"لنَّارَِبِنيِإْسَراِئيَلَوَ َحَرَج،َوَمْنَكَذَبَعَليَّ
- َأَبيُهَرْيَرَة عن اللَِّه َرُسوُل َقاَل ::"ِمْن َيْأُتوَنُكْم َكذَّاُبوَن، اُلوَن َدجَّ َماِن الزَّ ِفيهِخِر َيُكوُن

يَّاُهْمَ ُيِضلقوَنُكْمَوَ َيْ تِ .(3)"ُنوَنُكمْاأْلََحاِديِثِبَماَلْمَتْسَمُعواَأْنُتْمَوَ هَباُؤُكْم،َفِإيَّاُكْمَواِ 
،َرِضَياللَُّهَعْنُهَماعنِعْمَراَنْبَنُحَصْينٍ- الَِّذيَنَيُلوَنُهْم،ثُمَّ":َقاَل:َقاَلالنَِّبيق َخْيُرُكْمَقْرِني،ثُمَّ

َيُلوَنُهمْ النَِّبيق"،َقاَلِعْمَراُن:"الَِّذيَن َأْدِريَأَذَكَر  َ َثاَل َأْو َقْرَنْيِن، النَِّبيق،"َثةَبعُد ": َقاَل ِإنَّ
 َوَيْ َهُر َيُ وَن وََ  َوَيْنِذُروَن ُيْسَتْشَهُدوَن وََ  َوَيْشَهُدوَن ُيْؤَتَمُنوَن َوَ  َيُخوُنوَن َقْوًما ِفيِهْمَبْعَدُكْم

.(4)"السَِّمنُ
امثال،أمبيذكرماجاءمنجرحأوتعديلعلىلسانالنَّأ:وهذهأدلةعامة،وستقل

َعاِئَشةَْبنُالجرح:ماَرَواُهُعْرَوةُ َبْيِرَأنَّ َرِضَياللَُّهَعْنَهاَأْخَبَرْتُهَقاَلْت:اْسَتْأَذَنَرُجٌلَعَلىَرُسوِلالزق
اللَّهِ اْلَعِشيَرةِ"َفَقاَل: اْبُن َأْو اْلَعِشيَرِة، َأُخو ِبْئَس َلُه َأَ نَ"اْئَذُنوا َدَخَل َفَلمَّا َيا، ُقْلُت: اْلَكاَلَم، َلُه

َأَلْنَتَلُهاْلَكاَلَم،َقاَل: النَّاِسَمْنَتَرَكُهالنَّاُسَأْو"َرُسوَلاللَِّه،ُقْلَتالَِّذيُقْلَت،ثُمَّ َشرَّ َأْيَعاِئَشُة،ِإنَّ
.(5)"َوَدَعُهالنَّاُساتَِّقاَءُفْحِشهِ

                                                           

.[1/8قدمةصحي مسلمم]مسلم:(1)
.[3461رقمالحديث،ماذكرعنبنيإسرائيل/،أحاديثاألنبياءالبخاريصحي :البخاري ](2)
َعَ اِءوا حتياطفيتحملهامسلممقدمةصحي :مسلم](3) َواَيِةعنالضق .[7رقمالحديث،،باب:النهيعنالرِّ
ُأشَهد /الشهادات،البخاريصحي :البخاري ](4) صحي :مسلم]،[2651رقمالحديث،يشهدعلىشهادةَجْورإذا

َحابة،مسلم َحاَبةثُمَّالذينيلونهمثُمَّالذينيلونهم/فضائلالصَّ .[2535رقمالحديث،فضلالصَّ
فاحًشاو ُمت حًشا/،األدبالبخاريصحي :البخاري ](5) مايجوزمن/األدب،(6032رقمالحديث،لميكنالنَِّبيق

لةواآلدابمسلمصحي :مسلم]،(6054ح)ا تيابأهلال سادوالريب، والصِّ رقمُمداراِةَمْنُيتَّقىُفحشه،/،الِبرِّ
.(2591الحديث



 

34 
 

 "هذاالحديث:ُمعِقًباعلى-قالالخطيبالَبْغداديق للرجل:بئسرجلف يقولالنَِّبي 
إخبارالُمخبربمايكونفيالرجلمنالعيبعلىمايوجبالعلموالدِّين العشيرة دليلعلىأنَّ

نَّماأرادصيحةللسائل ليسبغيبة،إذلوكانذلغ يبةلماأطلقهالنَِّبيقمنالنَّ بماذكروا 
أني واهللأعلم للنَّبيَّفيه، الطَّن أراد أنَّه   وهيال حشفيجتنبوها، منه، المذمومة عناسالحالة

الَجْرحفيمنليسبعدل لئالعليه،والثَّ لبله،وكذلغأئمتنافيالعلمبهذهالصناعة،إنَّماأطلقوا
قةاألمرإذايتغطىأمرهعلىمن ُيَخُبُره،في نهمنأهلالعدالةفيحتجبخبره،واإلخبارعنحقي

.(1)"كانعلىالوجهالذيذكرناه يكون يبة
عديل: ومثال الت   النَِّبي  َقاَلَلَها:ماَرَواُهاْبِنُعَمرََعْنُأْخِتِهَحْ َصَةَرِضَياللَُّهَعْنهماَأنَّ

َعْبَداللَِّهَرُجٌلَصاِل ٌ"  .(2)"ِإنَّ
 من اإلجماع:  -3
":قالالخطيبالَبْغدادي- َأنَّه تُقبلإ َّ خبرالعدلكما َأجمعأهُلالعلمعلىَأنَّه ُيقبلإ َّ

ثبتذلغوجبمتىَلمُتْعَرْفَعدالةالُمخِبروالَشاهدأْنُيسألعنهما،أو شهادةالعدل،وَلمَّا
با لرجوعإلىقولُيستخبرعنأحوالهماأهلالمعرفةبهماإذ سبيلإلىالعلمبماهماعليهإ َّ

.(3)"منكانبهماعارًفافيتزكيتهمافدَّلعلىأنَّه بدمنه
 أيًضا: الصَّ"وقال العاقل من إ   قبوله يجب   الخبر أنَّ على أجمعوا العلم دو أهل

.(4)"المأمونعلىماُيخبربه،وفيذلغدليلعلىجوازالَجْرحلمنلميكنصدوًقافيروايته
اإل- وقال في مسلم الصَّ"مام "حي مقدمة التَّ": َعَرَف أحد ُكلِّ على صحي الواِجَب َبْيَن مييز

ة ِصحَّ َعَرَف ما إ َّ منها َيْرِوَي   أْن الُمتَّهمين، مَن َلَها النَّاقلين َوِثقات َوَسقيمها، وايات الرِّ
َعنْ كان ما منها َيتَّقي وأْن َناقليه، في َوالسَِّتاَرَة أهلَمخارجه، من والُمعاندِيَن، التقَهِم أهل

.(5)"الِبَدعِ

                                                           

.(1/158)الك ايةالخطيب:البغدادي،(1)
حابةالبخاريصحي :البخاري](2) رقمالحديث،َرِضَياللَُّهَعْنُهمالخطابمناقبعبداهللبنعمربنا/،فضائلالصَّ

 .[2478رقمالحديث،منفضائلعبداهللبنعمر/،فضائلالصَّحابةمسلمصحي :مسلم]،[3741،3742
.(1/141)الك ايةالخطيب:البغدادي،(3)
.(1/157)الساب المرجع(4)
.[1/8،مقدمةصحي مسلم:مسلم](5)
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اآلدمي،وُربَّماُيورُثمعقطع اهللمعح   فيهح   ولكنلماكانالَجْرحأمًراصعًبا،فإنَّ
الضَّالنَّ عن الدق ر في ضرًرا اآلخرة في النَّرر بين والمقت المنافرة من ُجوِّنيا، نَّما وا  زاس،

،لذلغوضعالعلماءشروًطالمشروعيته،وهي:(1)رعيةللضرورةالشَّ
 يجوزالَجْرحبمافو الحاجة.-1
و يجوزا كت اءعلىنقلالَجْرحفقطفيمنُوجدفيهالَجْرحوالتَّْعِديلكالهمامنالنققَّاد.-2
مفيو يجوزجرُحمن يحتاجإلىجرحه،ومنعوامنجرحالعلماءالذين يحتاجإليه-3

.(2)روايةاألحاديثبالضرورةشرعية
 ايةالدِّ-4 يراعي أن َواة الرق في الُمتكلم يجبعلى إنَّه حيث التَّْعِديل، وفي الَجْرح في قة

المطابقةبينحكمهوحالالرَّاوي،فالي رفُعفيالتَّْعِديلالرَّاويعنمرتبتهالحقيقية،و ينزل
حبالرَّاويعنحقيقةالضعفالذيهوفيه،و يخ  ه،وذلغبهعنها،و ينزلفيالَجرْ

ِّيَن آََمُنوا ﴿:فيهياتكثيرةمنها:قولاهلل لواجبالعدلالذيفرضهاهلل َها الَّ يُّ
َ
يَا أ

 ُ ل َّلَّ َتْعدِّ
َ
ِّالقِّْسطِّ َوََّل ََيْرَِّمنَُّكْم َشَنآَُن قَْوٍم لََعَ أ امَِّي هللِّ ُشَهَداَء ب قَْرُب ُكونُوا قَوَّ

َ
لُوا ُهَو أ وا اْعدِّ

َِّما َتْعَملُونَ  ِّلتَّْقَوى َواتَُّقوا اهلَل إِّنَّ اهلَل َخبِّرٌي ب .(4()3)﴾ل
دُ قوىوالورُعوالصَّأهليةالكالمفيالَجْرحوالتَّْعِديل:ُيشترطفيالجارحوالُمعدِّل:العلُموالتَّ-5

زكية،ومنليسكذلغ ُيقبلمنهالَجْرحعصب،ومعرفةأسبابالَجْرحوالتَّجنبعنالتَّوالتَّ
.(5)زكيةو التَّ

الكالمفيالنَّْقد،والَجْرحوالتَّْعِديل،قدشرعلضرورةح   ألنَّ كانتهذهالشقروطإ َّ وما
الحديثالنَّبوي،وهيأمانةثقيلة،قالاإلماميحيىبنسعيدالقطان:"األمانةفيالذَّهبوال ضة

.(6)ألمانةفيالحديث،إنَّماهيتأدية،إنَّماهيأمانة"أيسرمنا

                                                           

.(11ص)والتكميلفيالجرحوالتعديلالرفعاللكنوي،(1)
.(11ص)(هذهالشروطالثالثةذكرهااإلماماللكنويفيكتابه"الرفعوالتكميلفيالجرحوالتعديل"2)
.[3المائدة:](3)
.(21ص)ينعترفيكتابه"أصولالجرحوالتعديلوعلمالرجال"،(هذاالشرطأضافهالدكتورنورالد4ِّ)
.(19ص)أصولالَجْرحوالتَّْعِديلوعلمالرجالعتر:نورالدين،،(16ص)الرفعوالتكميلكنوي،الل(ين ر:5)
.(2/301)الجامعألخال الراويوهدابالسامعالخطيبالبغدادي،(6)
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 المطلب الرابع: طبقات النُّقاد في الجرح والت عديل.
 أواًل: الط َبقة لغًة واصطالًحا:

 الط َبقة لغًة: -1
الطَّاُءَواْلَباُءَواْلَقاُفَأْصٌلَصِحيٌ َواِحٌد،َوُهوَ"فيمادةطب :(1)قالاإلمامابنفارس َيُدلق

َعَلى الشَّْيَء َأْطَبْقُت َتُقوُل: الطََّبُ ، َذِلَغ ِمْن ُيَغطَِّيُه، َحتَّى ِمْثِلِه َعَلى َمْبُسوٍط َشْيٍء َوْضِع َعَلى
َكَأنَّ َكَذا، َعَلى النَّاُس َأْطَبَ  َقْوُلُهْم: َهَذا َوِمْن َتَطاَبَ . َوَقْد ِللثَّاِني  َطَبٌ  ُل َفاأْلَوَّ َأْقَواَلُهْمالشَّْيِء،

."َتَساَوْتَحتَّىَلْوُصيَِّرَأَحُدُهَماِطْبًقاِلْْلَخِرَلَصَلَ .َوالطََّبُ :اْلَحالُ
ةبعداأُلم ة،والجماعةمنالناسَيْعِدلونجماعًةمثلهم،وقيل:هوالجماعةوالطََّبُ :اأُلمَّ

في_رضياهللعنه_يكثير،وقولالعباسمنالجرادوالناس،وجاءناَطَبٌ منالناس،وِطْبٌ :أَ
 نَّماقيلللَقْرن(2)"إذاَمضىعاَلٌمَبداَطَب ٌ":النَِّبي   فِإنهَأرادِإذامضىَقْرنَ َهرَقْرنهخر،واِ 

َطَبٌ :ألَنهمَطَب لَجرضثمَيْنقرِضون،ويْأتيَطَب لَجرضهخر،وكذلغطبقاتالناسكلَطَبقة
مانها،والطََّبقات:الَمناِزلوالَمراِتب،والطََّبقة:الحال،يقال:كانفالنمنالدنياعلىَطَبقاتَطَبقتز

.(4):أيحاً عنحاليومالقيامة(3) ﴾لَََتَْكُُبَّ َطبًَقا َعْن َطبَقٍ ﴿َشتَّى:أيحا ت،وفيالتنزيل:
 الط َبقة اصطالًحا:  -2

الُمَحدِّ عند تعريفالطََّبقة "ثين: بأنَّ فقط  فياإلْسَناِد أو واإلْسَناِد، فيالسِّنِّ تََقاربوا قوٌم
 .(5)"يكونشيوخهذاُهمشيوخاآلَخِر،أوُيَقاربواُشيوَخه

منَطَبقٍةباعتباٍر،ِلُمَشابهِتهلهاِمنَوجٍه،ومنطبقتيِنباعتباٍر-أي:الرَّاويان-وقديكونان
ِمنوج فيَطَبقِةهخرلُمَشابهِتهلها َحابة،ُهممعالعشرِة الصَّ هَخر:كأنٍس،وشبِههمنأصا ِر ٍه

َحابِة. الصَّ

                                                           

.(3/439)(ابنفارس،معجممقاييساللغة1)
النَّ(شطرمنبيتشعرللعباس2) ابني. بييمدحفيه في ريبالحديثواألثرن ر: النهاية /1)األثير:

107).
 .[19ا نشقا :](3)
.(62–26/49)،الزبيدي،تاجالعروس(215–10/209)(ين ر:ابنمن ور،لسانالعرب4)
.(2/518)تدريبالرَّاويفيشرحتقريبالنََّواويالسيوطي،(5)
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والتَّ حبِة، الصق في اشتراِكهم باعتباِر َطَبقٌة كلقهم َحابة فالصَّ ثانية،وعلىهذا  َطَبقٌة ابعون
 وأتباُعُهمَطَبقٌةثالثٌةبا عتباِرالمذكوِروَهُلمََّجرَّا.

َحابةبضَععشرةَطَبقة ُرإلىالسَّر،وهو:النَّوباعتبارهخ .(1)واب ،تكونالصَّ
:فمنالنَّ َحاَبةكلَّهمطََّبقةواحادًة،ثمالتَّوذلغَأمٌراصطالحيق ابعونبعدهماسمنيرىالصَّ

ُحَصْينٍ ْبُن ِعْمَراُن َرَواُه بما هذا على وُيْسَتْشَهُد َعْنُهَما،كذلغ، اللَُّه َرِضَي النَِّبي  َقاَل :َقاَل:
"َخْيُرُكْمَقْرِني،ثُمَّالَِّذيَنَيُلوَنُهْم،ُثمَّالَِّذيَنَيُلوَنُهمْ" َأْوَبْعُدَقْرَنْيِن،َقاَلِعْمَراُن:َ َأْدِريَأَذَكَرالنَِّبي 

َحاَبةإلىَطَبقات،وكذلغالتَّابِ،ومنالنَّ(2)َثاَلَثةً عينفمنبعدهم،ومنهممنيجعلاسمنُيقسِّمالصَّ
.(3)كلقرنأربعينسنة

 ثانًيا: َطَبقات النُّق اد في الَجْرح والت ْعِديل:
الجُ َعِدي ابن فاإلمام طبقاتهم، وبيان النققَّاد ذكر في العلماء ها(365)ت:يانِجَرْاجتهد

ِذْكُرمناستجاَزتكذيبمنتبي ن"قَّاد فقال:ذكرخلًقامنالنق(4)"الكامل"فيُمَقدِّمةِكَتابه-مثاًل-
َحابةوالتَّاِبعينومنبعدهمإلىيومناهذارجاًلرجاًل ،(5)،وجعلهمسبعَطَبقات"...كذبهمنالصَّ

َحابة قدذكرت":(6)وهخرها:طََّبقةمنالنققَّادأدرغابنَعِديأيامها،وختمقائاًلأولها:َطَبقةالصَّ
َحابةوالتَّاِبعين،وتابعيالتَّاِبعين،ومنبعدهمأساميم ناستجازلن سهالكالمفيالرَِّجالمنالصَّ

ومن الثقاتوالضعاف، في عنه وح   لذلغ ن سه َنص ب من أو هذا، يومنا إلى َطَبَقًة، َطَبَقًة
يستحقونحضرنيفيالحالاسمه،وذكرتلكلواحدمنهمالبعضمنفضائلهم،والمعنىالذيبه

."الكالمفيالرَِّجال،وألجلهيسألونهم،وتسليماألئمةلهمبذلغ


                                                           

الساب .المرجع(1)
ُأشَهد/،الشهاداتالبخاريصحي :البخاري ](2) صحي :مسلم][ 2651رقمالحديث، يشهدعلىشهادةَجْورإذا

َحابةمسلم َحاَبةثُمَّالذينيلونهمثُمَّالذينيلونهم/،فضائلالصَّ .[2535رقمالحديث،فضلالصَّ
.(672–671ص)الَباعُثالحثيُثشرحاخِتَصاِرعلوِمالَحِديث،شاكر(ين ر:3)
 .(1/47)ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال(4)
.(138–1/47)المرجعالساب (ين ر:5)
..(139–1/47)ن سهالمرجع(6)
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المزكينلُرَواة"ذكرُتفيِكَتاِب":(1)ها(،قال405)تيسابوريوأماالحاكمأبوعبداهللالنَّ
."أنهمعلىعشرَطَبقاتفيكلعصرمنهمأربعة،وهمأربعونرجاًل(2)"األخبار

الحافاا الذَّ فألَّاافرسالاااةلطي اااةبعنااااوان:748)ت:هباايوأمااا ذكاااارماانيعتماااادقولااه"ها(
َواةباعتباراتثالثة:"فاايالَجااااْرحوالتَّْعِديل ،وَقسَّمفيهاالنققَّادالذينتكلَّموافيالرق

االعتبار األول: الحاف  قال َواة، الرق من فيه َتكلَّموا من (3)هبيالذَّباعتبار اهلل-اعلم": -َهَداغ
الذينَقِبَلالنَّ اُسقوَلهمفيالَجْرحوالتَّْعِديل،علىثالثةأقسام:أنَّ

َواة-1 وأبيحاتمالرَّازي.،كابنمعين،قسمَتكلَّموافيأكثرالرق
َواة-2 وشعبة.،كمالغ،وقسمَتكلَّموافيكثيرمنالرق
والشافعي.،كابنعيينة،الرجلبعدالرجلوقسمَتكلَّموافي-3

َواةَجْرًحاوَتْعِدياًلواالعتبار الثاني .":باعتبارأحكامهمعلىالرق
أيًضاعلىثالثةأقسام:":(4)هبيقالالحاف الذَّ والكلق

الرَّاويبالغلطتي-1 َيغِمُز متثبٌِّتفيالتَّْعِديل، متعنٌِّتفيالَجْرح، منهم وُيليُِّنقسٌم نوالثالث،
ذاضعَّفرجاًلنن رهلوافقه يُرهعلى بذلغحديَثه،فهذاإذاوثَّ رجاًلُأِخَذبتوثيقه،وا 
نوثََّقهأَحٌدفهذاالذي تضعي ه،فإْنوافقه،ولمُيوثِّ ذاغأَحٌدمنالُحذَّا ،فهوضعيف،وا 

يعني  م سًَّرا، إ  َتْجريحه ُيقبل   فيه: هوقالوا مثاًل: معين ابُن فيه يقول أن يك ي
ُيتوقَّففيتصحي حديثه، ضعيف،ولمُيوضِّ سَبَبضع ه،و يُرهقدوثَّقاه،فمثُلهذا

وهوإلىالُحْسِنأقرب،وابُنمعين،وأبوحاتم،والُجْوَزجاني:متعنِّتون.
وأبي-2 ، كأبيعيسىالتِّرمِذي  هؤ ء، فيُمَقاَبَلِة وأبيبكرالبيهقي،وقسٌم عبداهللالحاكم،

 متساهلون.
،ُمعتدلونُمنص ون-3 ،وأحمدبنحنبل،وأبيُزْرعة،وابنَعِدي  ."وقسٌمكالبخاري 

                                                           

.(52صالحاكمأبوعبداهلل،معرفةعلومالحديث)(1)
اسم:"الجامعلذكرأئمةاألعصارب( 13/77)(ذكرهالذهبيفيترجمةأبيزرعةالرازيمن"سيرأعالمالنبالء"2)

المزكينلرواةاألخبار".
.(171ص)ذكرمنيعتمدقولهفيالجرحوالتعديلالذهبي،(3)
.(172–171صالمرجعالساب )(4)
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فيها،وقدَتَكلَّمالحاف الذَّواالعتبار الثالث هبيفيالبداية:باعتبارَطَبَقاتهمواألزمنةالتيعاشوا
َحابةعنحركةَنْقدالرَِّجالب وتطورها،إلىأنوصلإلىالعصرالذيعدانقراضعصرالصَّ

في منالجهابذة طائ ة حيثتكل م الخمسينومائةهجرية، التَّاِبعينفيحدود انقرضفيهعامة
فنشرعاآلنبتسميةمنكانإذاتكلَّمفي"التوثي والتضعيف،ثمشرعفيبيانَطَبقاتالنققَّاد،فقال:

منهم،علىالطََّبقاتواألزمنة،واهللالموف للس داد-َتَعاَلى-لُقِبَلقوله،وَنُسوُ منيسَّراهللالرَِّجا
طبقة(1)"بَمنِّه وعشرين اثنتين وجعلهم شيوخه(2)، َطَبقة وهخرها: التَّاِبعين، أتباع َطَبقة أولها: ،

وأقرانه.
دوبيااانطبقاتهاام،يمكانتقسايمَطَبقااتالنققَّااادماانوبعدتتبااعصنياعالعلمااااءفيذكااارالنققَّااا

َحابة،إلىعصراإلمام َطَبقاترئيسة:أربعوأقرانهمنالنققَّادإلىابنالجنيدالرَّازيعصااارالصَّ
َحاَبة يانذلغ:وفيمايليب ،والتَّاِبعين،وأتباعالتَّاِبعين،وأتباعأتباعالتَّاِبعين،َطَبقةالصَّ

َحاَبة بكرالصِّ؛الَطَبَقة األولى: الص  أبو وعمربنالخطاب13دي )ت:أمثال: ها(،23)ت:ها(،
بنأبيطالب أجمعين.ها(68)ت:ها(،وعبداهللبنالعباس40)ت:وعلي 

؛والَطَبَقة الثانية: َطَبقة الت اِبعين َحابة الصَّ عصر انقضاء البعد من طائ ة فيَتَكلَّم تَّاِبعين
ْعففيمتبوِعهم إْذأكثُرهم،الَتوثي والَتضعيف،ولكنهمقليلبالنسبةلمنبعَدهملقلةالضَّ

َحابةمنالمتبوِعينأكثُرهمثقات،َصحابٌةُعُدول ،و يكادُيوَجُدفيالقرناألول،و يُرالصَّ
التَّاِبعينضعيف َحابةوكباُر ال،الذيانقرضفيهالصَّ الواحدفيهمقال،فلماإ َّ واحدبعَد

ْع اء ُلودَخَلالثاني،كانفيأوائلهمنأوساطالتَّاِبعينجماعٌةمنالضَّ ،َمَضىالقرُناألوَّ
وُيرِسُلونكثيًرا،ولهم،فتراهمَيرفعونالموقوف،الذينُضع وا الًبامنِقَبِلتحمقلهمللحديث

وابن،ها(90)ت:بعدعيدان ابنالُمسيَّبتَّاِبعين:السَّفمنالعَّ،وممنَوثَّ وضَ(3)َ َلط
ها(،ومحمد100)ت:بعدعبيها(،وعامرالش94َّ)ت:ها(،وعروةبنالزقبير95)ت:جبير

ها(.114)ت:وعطاءبنأبيرباح،ها(110)ت:بنسيرين

                                                           

المرجعن سه.(1)
.(227–175ص)المرجعن سه(2)
اإلعالنبالتوبيخلمنَذمَّأهلالسخاوي، (174–173ص)ذكرمنيعتمدقولهفيالجرحوالتعديلالذهبي،(ين ر:3)

 .(320ص)التأريخ
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كانعندانقراضعام ةِ"؛والطبقة الثالثة: َطَبَقة أتباع الت اِبعين التَّاِبعينفيحدودالخمسينفلما
التَّ في الجهابذة من طائ ة تكلَّم والتَّومائة، مهران(1)"ضعيفوثي  بن سليمان أمثال: ،

ها(،وعبد154)ت:الدَّْسُتَوائيوهشام،ها(154)ت:ها(،وَمْعَمربنراشد147)ت:األعمش
ا(،ومالغبنأنسه160)ت:ها(،وشعبةبنالحجاج157)ت:حمنبنعمرواألوزاعيالرَّ

ها(.179)ت:
ــاع أتبــاع الت ــاِبعين ــة أتب فاايحاادودأوائاالالمااائتينهجريااةإلااىهخرهاااوفيهااا ؛والطبقــة الرابعــة: َطَبَق

،وُجمعااااتكتاااابالَجااااْرحوالتَّْعااااِديلوالتاااااريخو ياااار"الساااانن"و"الجوامااااع"و"المسااااانيد"ُصاااانَِّ ْت
بااااانَساااااْعدومااااانهم:محمااااادالالرَِّجاااااال،وتوساااااعنققَّاااااادهاااااذهالطبقاااااةفااااايبياااااانأحاااااو،(2)ذلاااااغ
وأباوَخْيَثماة،هاا(234)ت:وعلايبانالماديني،ها(233)ت:ويحيىبنمعين،ها(230)ت:
وأحمادبان،هاا(234النق يلاي)ت:أبوجع رعبداهللبنمحمد،وها(234)ت:بنحربُزهير
يادالارَّازي)ت:،وعلايبانالجنها(277)ت:الَ َسويس يانيعقوببنو،ها(241)ت:حنبل
.-المعنيبالدِّراسة–ه(291

ثمتلتهذهالطبقةطبقاتوطبقاتمناألئمةالنققَّادالذيناعتمدتأقوالهمفيالرَِّجالوهم
ُكثر َيَتهي أَحْصُرهم،وقدشكَّلواحصًنامنيًعافيح  السقنَّةالمطهَّرة،وردقواكيدالكذابين

الغالينوالمبطلينفينحورهم،ولو جهودهملقالمنشاءبماشاء،والوضاعينوالمحرفينو
ِّْكَر ِإَونَّا ََلُ َِلَافُِّظونَ وصد اهللالع يمالقائل:﴿ ْْلَا ال  .(3)﴾إِّنَّا ََنُْن نَزَّ

 المطلب الخامس:  مراتب الجرح والت عديل.
َواةتت اااوتقاادأاباانالجنياادالاارَّازيإناألئمااةالنققَّاااد،وماانهماإلمااام صاادرواأحكاًماااعلااىالاارق

َواة:،فاايعباراتهااا ماانهااوالع ااْدل"وتختلااففاايماادلو تهابحساابمكانااةالاارَّاويمماااروى،فماانالاارق
القويالُمَعاَفى،ومنهم:منهوِثقَاةَصاُدو ،كالشَّا ة،كالشابِّ االُحجَّ الصَّ حي المتوساطفايالقُاوَّة،ابِّ

اومنهم:منهوَصُدو أو  ُدو الاذيفياهلاين،كمانهاوبأسباه،كالَكْهالالُمَعااَفى،ومانهم:الصَّ

                                                           

(1 ) والتعديلالذهبي، الجرح في قوله يعتمد من  (175ص)ذكر التأريخالسخاوي، أهل َذمَّ لمن بالتوبيخ اإلعالن
.(320ص)

 .(184ص)ذكرمنيعتمدقولهفيالجرحوالتعديلالذهبي،(ين ر:2)
.[9الِحْجر:](3)
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ا كالاذيَتحاَمالويشاَهُدالجماعاةمحموًماا،،عيففيعافيٍةلكنَيْوجَعُهرأُسهأوبهُدمَّل،ومنهم:الضَّ
اا افيتااه،فاايال ااراشوبالتَّطبياابُترجااىعجاالالمااريضعيفالااواهي،كالرَّو يرماايَجْنَبااه،وماانهم:الضَّ

تُااه،اقطالمتااروغ،كصاااحبالَمااَرضالَحااادِّوماانهم:السَّاا الَخِطاار،وهخاار:حالااهكحااالماانَسااَقَطْتُقوَّ
الينوأشرفعلىالتََّلف،وهخر:منالهالكين،كالُمحَتَضرالذيُينازع،وهخر:منالكذَّابينالدَّ .(1)"ج 

يلوعباراتاهالتاياساتعملهااألئماةوقداجتهادالعلمااءفايترتيابمصاطلحاتالَجاْرحوالتَّْعادِ
َواة،و هرتصورعادَّةفايترتيبهااعلاىمراتاب،ترجاعإلاى "النققَّادفيإصدارأحكامهمعلىالرق أنَّ

أمااامكاال- الًبااا–أئماةالَجااْرحوالتَّْعااِديلقاادأطلقااواكثياًرامااناألل اااِ فاايهااذاالمجاال،ولااميضااعوا
لهميطلقونهاعلىالرَّاوي،إذأنَّهملوفعلواذلغلسهلتمهماةإلحاا ل  ةمايبيناألساسالذيجع

نلااميكاانكبيااًرا، أل ااا همفاايمراتااب ُيختلاافعليهااا،ولهااذاجاااءا خااتالفبااينهااؤ ءاألئمااةوا 
موضوعترتيبأل ا الَجْرحوالتَّْعِديليحتاجإلىكثيرمنالبحثوالتقصيوالتطاواففاي والح أنَّ

َواة،كالكتاب الَجاْرحوالتَّْعاِديل،حتااىيمكانأنُتعارفماذاهبهموأسساهمفاايإطاال األل اا علاىالاارق
كلإماملهمنهجهالخاصفيذلغ .(2)"ألنَّهيبدوأنَّ

وفيماااايلااايبياااانلصاااورمراتااابالتَّْعاااِديلعنااادالعلمااااءالمتقااادمينوالمتاااأخرينوالمعاصااارين
.اعتبارهمنالمعاصرينها(،ب1304:وصوً إلىاللكنوي)ت

 

إلـى زمـن  هــ(،198 :)تي حمن بن مهدعند النُّق اد من زمن اإلمام عبد الر   والت عديل مراتب الَجْرح
 رحمهم الل تعالى. هـ(1304: )ت وينَ كْ اإلمام الل  
ها(،فقدجعال198:)تحمنبنمهديواةاإلمامعبدالرَّلعلأولمنتكلمفيمراتبالرق
الثاةللتَّجاري ،قاالأباوموساىمحمادالَجْرحوالتَّْعِديلثالثمراتبرئيسة،مرتبتانللتَّْعِديلوالثَّمراتب

ختلااففيااه،وهخااراسثالثااة،رجاالحاااف مااتقنفهااذا يُالنَّاا"باانالمثنااى،ساامعتاباانمهاادي،يقااول:
لاىحديثاهالاوهم،فهاذاتارغحديثاه،وهخاريهاموالغالابعحة،فهاذا يُيهموالغالبعلىحديثهالصِّ

.(3)"ترغحديثهيُ
واة،لمااتكلامفايمقدماةصاحيحهعانمراتابالارقه(261)ت:وكذلغصنعاإلمااممسالم

...إنااانعماادإلااىجملااةماااأسااندمااناألخبااارعاان"انيااةللمتوسااطين،فقااال:إ أنااهجعاالالمرتبااةالثَّ
                                                           

 (.185-184ذكرمنُيعتمدقوله)صالذهبي،((1
 (.234ابنأبيحاتمالرازيوأثرهفيعلومالحديث)ص،فوزي((2
 (.143الك اية)صالخطيبالبغدادي،((3
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فأمااالقسام...اسعلى يرتكارارمنالنَّ،فنقسمهاعلىثالثةأقسام،وثالثطبقاترسولاهلل
األول،فإنااانتااوخىأننقاادماألخبااارالتاايهاايأساالمماانالعيااوبماان يرهااا،وأنقااىماانأنيكااون
تقاانلماانقلاوا،لاميوجاادفايرواياتهماخاتالفشاديد،و تخلاايط ناقلوهااأهالاساتقامةفايالحااديث،وا 

ن،وباانذلاغفايحاديثهم،فاإذانحانتقصايناأخباارثرفيهعلىكثيرمانالمحادثيفاحش،كماقدعُ
ايقاااعفااايأساااانيدهابعاااضمااانلااايسبالموصاااوفباااالح  هاااذاالصااانفمااانالنااااس،أتبعناهااااأخباااارً

نكانوافيماوص نادونهم،فإناسمالسِّ اواإلتقان،كالصنفالمقدمقبلهم،علىأنهموا  د ،تر،والصِّ
نكااانووتعاااطيالعلااميشااملهم... ترعناادأهاالالعلااممعااروفين،ابماااوصاا ناماانالعلاام،والسِّاافهااموا 

وايااةي ضاالونهمفاايالحااالفغياارهمماانأقاارانهممماانعناادهمماااذكرنااامااناإلتقااان،وا سااتقامةفاايالرِّ
...فأماماكانمنهاعنقومهمعنادوالمرتبة،ألنهذاعندأهلالعلمدرجةرفيعة،وخصلةسنية

وأشاباههممماناتهام...عنداألكثرمنهم،فلسنانتشا لبتخاريجحاديثهمأهلالحديثمتهمون،أو
بوضعاألحاديث،وتوليداألخبار،وكاذلغ،مانالغالابعلاىحديثاهالمنكار،أوالغلاطأمساكناأيًضاا

.(1)"عنحديثهم
،أمااانوكااانلااهترتيباااه(،327)ت:حمنباانأباايحاااتمالاارَّازيثاامجاااءاإلمااامعباادالاارَّ

 ومقااديرحاا تهموتباايندرجااتهم-واةأيالارق–ثاماحتايجإلاىتبياينطبقااتهم..."،فقدقال:األول
جاالوالمعرفاةبهام،وهاؤ ءنقيروالبحاثعانالرِّوالجهبذةوالتَّا نتقادليعرفمنكانمنهمفيمنزلة

باتفايالحاديثأهالالثَّعرفمنكانمنهمعدً فين ساهمانعديلوالجرح،ويُزكيةوالتَّهمأهلالتَّ
اا بااتدو فاايروايتااهالااورعفاايدينااهالثَّوالح اا لااهوا تقااانفيااه،هااؤ ءهاامأهاالالعدالااة،وماانهمالصَّ

ااالااذييهاامأحياًناااوقاادقبلااهالجهابااذةالنق دو الااورعالمغ االقاااد،فهااذايحااتجبحديثااهأيًضااا،وماانهمالصَّ
هادواآلداب،رهيابوالزقر يابوالتَّايكتبمنحديثاهالتَّالغالبعليهالوهموالخطأوالسهووالغلط،فهذ

و يحتجبحديثهفايالحااللوالحارام،ومانهممانقادألصا ن ساهبهامودلساهابيانهم،ممانقاد هار
وهاذا،(2)"شاتغلباهطارحروايتاهويساقطو يُتارغحديثاهويُجالمنهمالكذب،فهذايُللنقادالعلماءبالرِّ

علفيهمرتبتينللتعديل،والباقيتينللتجري .رتيباألولجالتَّ

                                                           

 .[5–1/3مقدمةصحي مسلم:مسلم]((1
 (.1/6(ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2
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الثاألخيارة،بترتياباإلماام:ويالح أناإلماامابانأبايحااتممتاأثرفايالمراتابالاثَّقلت
الحاا أيًضاااأنترتيبااهأوضاا ماانترتيااباإلماااممساالم،ولعاالاألخياارحمنباانمهاادي،ويُعباادالاارَّ

وأ  لاإلمامابنأبيحاتمأهلالبدعواألهواء.كرفيه،معذورلمناسبةكالمهللمقامالذيذُ
اني،وهاوالمشاهور،فقادجعالمراتابالَجاْرحوالتَّْعاِديلثماانيمراتاب،أرباعرتيبالثَّاوأماالتَّ

واةقااادعلااىالاارقطلقهااااألئمااةالنق ،وهااذهالمراتاابماااتاادلعليااهاألل ااا التااييُتجااريللتَّعااديل،وأربااعلل
عديلعلىمراتابووجدتاألل ا فيالجرحوالتَّ"عديل،حيثقال:حيثالجرحوالتَّلبيانحالتهممن

:شتى
 أما مراتب الت عديل:

،فهوممنُيحَتُجبحديثه."متقنثَْبتٌ"أو"ِثَقة"إذاقيلللواحد::األولى
ذاقيااللااه::الثانيــة حديثُااهوين اار،فهااومماانُيكتَاابُ" بااأسبااه"أو"محلااهالصااد "أو"َصااُدو "وا 
فيه.

ذاقيل::الثالثة ،ُيكَتُبحديثهوين رفيهإ أنَّهدونالثانية."شيخ"وا 
ذاقيل::الرابعة ،فإنَّهُيكَتُبحديُثهلالعتبار"."صال الحديث"وا 

 أما عن مراتب الت جريح:
ن رفيهاعتباًرا.فهوممنُيكَتُبحديُثهوي"،بلينالحديث"جل:إذاأجابوافيالرَّ:األولى
ذاقالوا::الثانية أنَّهدونه."،ليسبالقوي"وا  فهوبمنزلةاألولىفيكتبحديثهِإ َّ

ذاقالوا:الثالثة: فهودونالثانية ُيطرححديثه بلُيعتبربه."،ضعيفالحديث"وا 
ذاقالوا:الرابعة: فهاوسااقطالحاديث ُيكتَاُب،"َكاذَّاب"،أو"ذاهابالحاديث"،أو"متاروغالحاديث"وا 
.(1)"حديُثه

وأشااارفقااطإلااىأعلااىمراتاابالَجااْرحوالتَّْعااِديله(،463)ت:ثاامجاااءالخطياابالَبْغاادادي 
،"ثقااة"أو"حجااة"واةفأرفعهاااأنيقااال:فأماااأقسااامالعباااراتباإلخبااارعاانأحااوالالاارق"وأدناهااا،فقااال:

.(2)"ساقط"أو"كذاب"وأدونهاأنيقال:
فقسامرواةالحاديثه(،498)ت:الغسااني،ثمأتىأباوعلايالحساينبانمحمادالجيَّااني

   وهي:ختلففيهاابعةمُسَّال،وردودةممقبولة،وثالثسبعطبقات،ثالثإلى
                                                           

(.2/37(ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(1
 (.22الك اية)صالخطيبالبغدادي،((2
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خال هم".منعلىالحجةوهمت ردهميقبلوح ا هم،الحديث"أئمة:المقبولة من فاألولى
وهم".بعضلحقهمالح  والضبطيف"دونهم:والثانية
و  االةيكوناواأن يارماناألهاواءماذاهبإلاىجنحاوالكانومعارفتهمصادقهمثبت"قوم:والثالثة

الحديث".نقليدوروعليهمعنهم،الروايةالحديثأهلاحتملالطبقاتدعاة،فهذه
الحااديث"،ووضااعبالكااذبوساام"ماانالمعرفــة: أهــل التــي أســقطهم طبقــات الــث الث مــن أمــا األولــى

والغلط".الوهمعليه لب"منوالث انية:
.بها"ليحتجواالرواياتفحرفواإليها،ودعواالبدعةفي لوا"قوموالث الثة:
.(1)هخرون"وردهمقومفقبلهمبروايات،ان ردوامجهولون"فقوم:فيها المختلف والس ابعة
وكانأولمنأثنىعلىتقسايمابانأبايحااتمه(،643)ت:الحثمجاءاإلمامابنالصَّ

نكانااتلااهإضااافاتفااياألل ااا ،فقااال: فاايبيااان"وبإجادتااهفيااه،وذكاارأنااهيوافقااهعلااىترتيبااه،وا 
حمنبنأبيعديل،وقدرتبهاأبومحمدعبدالرَّاألل ا المستعملةبينأهلهذاالشأنفيالجرحوالتَّ

عاااديلفأجاااادوأحسااان،ونحاااننرتبهااااكاااذلغ،وناااوردمااااذكاااره،الجااارحوالتَّفااايكتاباااهفااايالااارَّازيحااااتم
ا(2)"ونضيفإليهمابلغنافيذلغعن يرهإنشااءاهللتعاالى ،التَّعاديلالحمراتاب،وذكارابانالصَّ
لااميشاارحهااباانأباايحاااتمالاارَّازيالتَّعااديلولاامياازدعلااىاباانأباايحاااتمشاايًئا،ثاامأضااافأل اً ااافااي

ويالح علىمراتبالتَّعديلعنده،مايلي:و يره،
:زادعلىابنأبيحاتم"ثبت"،"حجة"،"حاف "،ضابط".األولى
:لميزدعليهاأل اً ا،ولكناهشارحقاولابانأبايحااتم،"فهاوممانيكتابحديثاهوين ارفياه"،الثانية

،ثام(3)يحديثاهويختبار"فقال:هذاكماقال،ألنهاذهالعباارات ُتشاعربشاريطةالضابط،فين ارفا
عر فناطريقةاختبارالراوي،بأننعتبررواياتهبرواياتالثقاتالمعروفينبالضبطواإلتقان.

 لمُيعقبعلىماذكرهابنأبيحاتم.الثالثة: 
ذكرهاوعقبعليهابمايشرحعبارة"صال الحديث".الرابعة:

الح،ولميزدعليهماشيًئا.وابنالصَّ،اتمكاًلمنابنأبيح(4)(ه676ت:)وويوتبعالنَّ

                                                           

 (.1/28شرحصحي مسلم)النووي،(ان ر:(1
 (.121معرفةأنواععلومالحديث)صابنالصالح،((2
 الساب .المرجع((3
 (.52التقريبوالتيسير)صالنووي،((4



 

45 
 

قسمهاإلىتساعمراتاب،فه(فيكتابهميزانا عتدال،748)ت:هبيثمجاءالحاف الذَّ
فأضااافمرتبااة،(1)جااري ،باادأمراتاابالَجااْرحبأردئهااابخااالفسااابقيهعااديل،وخمااسللتَّللتَّمنهاااأربااع

ثباات"،و"كِثقَااةِثقَااة"حاااتم،وهااي:تكاارارل اا التَّْعااِديلأعلااىماانالمرتبااةاألولااىعنااداإلماااماباانأبااي
ابعةعنداإلماامأبايحااتممرتباةواحادة،الثةوالرَّ،وجعلالمرتبةالثَّ"ِثَقةمتقن"،"ثبتحاف "،و"حجة

محلااه"و" بااأسبااه"،وفَارَّ بااين"،"لاايسبااهبااأس" باأسبااه"،"ِثقَااةَصااُدو "ووضاعفيهااااألل ااا :
ا"الثة،ول ا فيالمرتبةالثَّ" بأسبه"،حيثجعلل  "د الصِّ ابعاة،فاايالمرتباةالرَّ"د محلاهالصِّ

انية.بينماكاناإلمامابنأبيحاتمقدوضعهمامًعافيالمرتبةالثَّ
ه(،802)ت:(2)ياِساانَبْينأبااوإسااحا إبااراهيمباانموسااىاألَثاامجاااءالحاااف برهااانالاادِّ
يصنيعه.هبيفوتبعالذَّ

هبيعلاىصانيعهفايووافا الحااف الاذَّه(،806)ت:ثمجاءالحاف زينالدِّينالعااراقي
هبي،وابانأبايتقسيممراتابالَجاْرحوالتَّْعاِديل،ماعإضاافتهلابعضأل اا التَّْعاِديلالتايلامياذكرهاالاذَّ

اا ااالح،اباانكتااابىعلاازدتهاااالتااياألل ااا تمييااز،حيااثقااال:"وأماااالححاااتم،واباانالصَّ فهاايالصَّ
"فاالن:قاولهمالرَّابعاةالمرتباةوفايخيار"،"مأمون:قولهمالثَّالثةالمرتبةوفي بكمالها،األولىالمرتبة
اااد إلاااى و"صاااويل "،الحاااديث"،و"حسااانالحاااديث"،و"جيااادو"وساااط"،وساااط"،و"شااايخهاااو"،مااااالصِّ

ألناهأرفاع واألولاىبأًساا"،باهأعلام"ماا يرنوهيبه"،بأس أنهو"أرجواهلل"،شاءإنو"صدو 
بذلغ.الرَّجاءحصولالعلمعدممنيلزم 

االح،ابانعلاىالجارحأل اا مانزدتاهمااتمييزوأما و"يضاع"،وضااع"،"فاالن:فهايالصَّ
باااه"،ُيعتبااارو" عناااه"،و"ساااكتوان ااار"،و"فياااهو"هالاااغ"،بالكاااذب"،و"ماااتهمو"دجاااال"،و"وضاااع"،

وو"مطرح"،به"،و"ارمحديثه"،و"طرحوابمرة"،و"واهجًدا"،و"ضعيفحديثه"،و"ُردَّالثِّقة"،بو"ليس
وتنكاار"،و"تعاارفو"ضااعف"،مقااال"،و"فياهو"ضااع وه"،و"واه"،الحااديث"،و"منكاارشاايًئا"،يسااوي" 

فياااهو"هاااو"،مااااو"للضاااعفبالمرضاااي"،و"لااايسبعمااادة"،و"لااايسبحجاااة"،و"لااايسباااالمتين"،و"لااايس
.فيه"و"تكلمواالح  "،و"سيئفيه"،و"طعنواخلف"،



                                                           

 (.1/4ميزانا عتدال)الذهبي،((1
 .(1/268الشذاال ياح)األبناسي،((2
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االح،ابانو حااتم،أبايابانيذكرهالماألل ا ثمَأْتَبعقائاًل:"فهذه فايموجاودةوهايالصَّ
.(1)وجدت"أهلهكالمفيماوزدت:بقوليذلغإلىوأشرتالشَّأن،هذاأهلأئمةكالم

باادلوهفأفااادوأجاااد،وكااانعليااهعناادهااا(852)ت:ي ثاامأدلااىالحاااف اباانحجاارالعسااقالنِ
ومانعاديل:"فقاالفايمراتابالتَّ  ار،زهاةالنَّالمتأخرينا عتماد،وكانلاهترتيباان،األولذكارهفاينُ

وأصاارحفيااه،المبالغااةعلااىدلبماااأيًضااا،الوصاافوأرفعهااا:التَّعااديلمراتاابمعرفااة:أيضاااالمهاام،
تأكاادماااالثَّباات"،ثاامفاايالمنتهااى"إليااهأوالنَّاااس"،"أثبااتأوالنَّاااس"،وث "كااأبأفعاال،التَّعبياار:ذلااغ
أوحااف "،أو"ثقاةثبات"،"ثباتأوثقاة"،"كثقاة:ص تينأوالتَّعديل،علىالدَّالةالصِّ اتمنبص ة
.ذلغنحوأوضابط"،"عدل

باااه"،و"ُيعتباااره"،حديثاااو"ُياااروى"كشااايخ"،:التَّجاااري أساااهلمااانباااالقربأشاااعرمااااوأدناهااا
.(2)تخ ى" مراتبذلغذلغ،وبينونحو

 وأما مراتب الت جريح:
"كأكااذبالتَّعبيااربأفعاال،ذلااغوأصاارحفيااه،المبالغااةعلااىدلبمااافقااال:"أسااوأهاالوصااف 
أو"دجاااال"،:ذلاااغ،ثااامونحاااوالكاااذب"،أو"ُركااانالوضاااع"،فااايالمنتهاااى"إلياااه:قاااولهموكاااذاالنَّااااس"،
نألنها"كذاب" أو،"وضاع" .قبلهاالتيدونلكنهامبالغة،نوعفيهاكانوا 

"فيااه:أوالح اا "،"ساايءأو"لااين"،فااالن:قااولهمالجاارحعلااىالدالااةاألل ااا :أيوأسااهلها،
"فاااحشأو"ساااقط"،أو"متااروغ"،:قااولهم تخ ااى، مراتاابوأسااهلهالجاارحأسااوأمقااال"،وبااينأدنااى

.(3)مقال""فيهأوبالقوي"،"ليسأو"ضعيف"،:قولهممنأشديث"،الحد"منكرأوالغلط"،
فياهت صايلأكثاردقاةممااوردقرياب،اني:ذكرهابنحجرفيمقدماةكتاباهالتَّرتيبالثَّوالتَّ

أثيرعلىهبي،ويبدوأن بنأبيحاتمبعضالتَّخبةوشرحها،وهوأد أيًضامنترتيبالذَّفيالنق
نكانت بنحجرأصالةواضحة،وقسممراتابالَجاْرحوالتَّْعاِديلإلاىهذاالتَّابنحجرفي رتيب،وا 

.اثنتيعشرةمرتبة،ستمراتبللتَّْعِديلومثلهاللَجْرح
أما مراتب الت عديل:

حابةرضياهللعنهم.:األولى الصَّ
                                                           

 .(1/376شرحالتبصرةوالتذكرة)العراقي،((1
 (.176نزهةالن ر)صابنحجر،((2
 .175صالمرجعالساب ،((3
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ــة: ل ً ااا:"كثقااة"،أومعنااى:الناااس"،أوبتكرياارالصاا ة"كااأوث ماانُأكاادمدحااه،إمااابأفعاال:الثاني
"كثقةحاف ".

منأفردبص ة:"كثقة"،أو"متقن"،أو"ثبت"،أو"عدل".:الثالثة
ليهقلياًل،الثالثةدرجةعنقصرمن:الرابعة " أوالصد "،"محلهأو"صدو "،:بقولهماإلشارةوا 
 به".بأس

ليااهاإلشااقلااياًل،الرَّابعااةدرجااةعاانقصاارماان:الخامســة "صاادو أوالح اا "،ساايئارة:"صاادو وا 
البدعاة...ماعمانبنوعرميمنبذلغبأخرة"،ويلتح "تغيرأو"ُيخطئ"،أوأوهام"،"له:أويهم"،
. يرهمنالداعية بيان

لياهاإلشاارة:السادسة منليسلهفيالحديثإ القليل،ولميثبتفيهمايتارغحديثاهمانأجلاه،وا 
ُيتابع،وا  "فلينالحديث".بل  :"مقبول"حيث

 هي:ف مراتب الَجْرحأما 
ليهاإلشارةبل  :األولى ."مجهولالحال"،أو"مستور":َمْنَرَوىعنهأكثرمنواحدولمُيوثَّ ،وا 
ليااهاإلشااارةالثانيــة ااْعف،ولااولاامُيَ سَّااْر،وا  :َمااْنلااميوجاادفيااهتوثياا  لمعَتَباار،ووجاادفيااهإطااال الضَّ
."يفضع"بل  :

ليهاإلشارةبل  :الثالثة: ."مجهول"َمْنلمَيْرِوعنه يرواحد،ولمُيوثَّ ،وا 
لياهاإلشاارة:الرابعة: ،"متاروغالحاديث"،أو"بمتاروغ"َمْنلمُيوثَّ البتَة،وُضعِّفمعذلغبقاادح،وا 

."ساقط"،أو"واهيالحديث"أو
:َمْناتقهمبالَكذِّب.الخامسة
.(1)َمْنُأطل عليهاسمالَكذب،والوضع:السادسة
سات يًدامانوأجادفيبيانهاذهالمراتاب،مُها(902)ت:خاويينالسَّوقدأحسنشمسالدِّ

 سعمنسبقهفيت صيلهاذهالمراتاب،وذكارأل اا كالمرتباةشيخهالحاف ابنحجر،وأطالالنَّ
،وُيالح فيتقسيمهمايلي:(2)كتابهفت المغيثفيفيأكثرمنخمسعشرةص حة

عاديلساتخاويفصَّلفيهذاالمقامت صاياًلحساًنا،وجعاللكالمانأل اا الجارحوالتَّأنالسَّ -1
حابةضمنالمراتب،كماأنهزادفيمراتبالجارحمرتباةسادساة،وهايمراتب،فلميذكرالصَّ

                                                           

 (.74(ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(1
(.2/114فت المغيث)السخاوي،(2)
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اس،أوإلياهالمنتهاىبالنَّاأسوؤهاعنده،وهيالوصفبمادلعلىالمبالغةفيه،كقولهمأكذ
كنالكذب.فيالوضع،أورُ

 واةتعدياًلوتجريًحا.قادفيالرقأنهزادعنكلمنسبقهفيإيرادأل ا قالهاالنق -2
أنهوضعكالل  اةفايالمرتباةالمناسابةلهاا،ماعشارحمعاانىبعاضاألل اا لغاةواصاطالًحا، -3

 عديل.التيأطلقهاعلماءالجرحوالتَّفهوبذلغيقدملناتعري اتلبعضالمصطلحات
عقبعلىالمراتبببيانالحكمفيأهلهذهالمراتبومايحتج،أو يحتجبأهلها. -4

تابوبدأكالماهقاائاًل:وجادتماناألل اا فايذلاغ،يعناي:بادوناستقصااء،وا  فمانن اركُ
ذيبو يرهاا،  اربأل اا هاجال،ككتابابانأبايحااتمالماذكور،والكامال بانعادي،والتَّالرِّ

كثيرة،ولواعتنىبارعبتتبعها،ووضعكلل  ةبالمرتبةالمشابهةلها،معشرحمعانيهالغاًة
يلهاجباذكرذلاغ،فمااتيسار،-يعناي:ابانحجار-واصطالًحالكانحسًنا،وقدكاانشايخنا

ألحاااوال،والواقااافعلاااىعبااااراتالقاااومي هاااممقاصااادهمبمااااعااارفمااانعبااااراتهمفاااي الااابا
.(1)"وبقرائنترشدإلىذلغ

،(2)كميالفاعوالتَّفايالرَّهاا(1304)ت:عاديلاللكناويثمختمالكالمعلىمراتبالجرحوالتَّ
تبًعالمنسب .وكانمُ
أحاادأساااتذةالحااديثالمعاصاارينساابباخااتالفاألئمااةفاايعااددالمراتااب،فقااال:نوقاادباايَّ 

قدأطلقواكثيًرامناألل ا فيهذاالمجالولميضعوا الًباأمامكل"الواقعأنأئمةالجرحوالتَّعديل
ل  ةمايبيناألساسالذيجعلهميطلقونهاعلىالرَّاوي،إذإنهملوفعلواذلغلسهلتمهماةإلحاا 
نلاميكانكبياًرا... أل ا همفيمراتاب يختلافعليهاا،ولهاذاجااءا خاتالفباينهاؤ ءاألئماةوا 

أنموضوعترتيبأل ا الجرحوالتَّعديليحتاجإلىكثيرمنالبحثوالتَّقصيوالتِّطاواففايوالح 
واة  كاالكتاابالجاارحوالتَّعااديلحتااىيمكاانأنتعاارفمااذاهبهموأسسااهمفاايإطااال األل ااا علااىالاارق

.(3)ألنهيبدوأنكلإماملهمنهجهالخاصفيذلغ"



                                                           

(.2/114فت المغيث)السخاوي،(1)
(.129الرفعوالتكميل)صاللكنوي،(2)

 (.243)صاتمالرازيوأثرهفيعلومالحديثبيحابنأ،فوزي((3
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 الفصل الث اني
 منهج اإلمام ابن الجنيد الر ازي في الت عديل

 مصطلحات اإلمام ابن الجنيد الر ازي في الت عديل ومدلوالتها: لالمبحث األو

ا صطالح:.و(1)،والمصدرا صطالحاسمم عولمناصطل َوهو،ُمصطَل ٍ جمعمصطلحات:
إخراجالل  من":"،وقيلنقلعنموضعهاألوليءباسممايٌُةعنات ا قومعلىتسميةالشَّعبار"

"،المعنىبإزاءات ا طائ ةعلىوضعالل  أيضًا:"وقيل"،ويإلىهخر،لمناسبةبينهماغَمعنىلُ
عينبينل ٌ مُ"هووقيل:"،ويإلىمعنىهخر لبيانالمرادغَيءعنمعنىلُإخراجالشَّ"هووقيل:

.(2)"قوممعينين
ولماكانعلمالجرحوالتَّعديلقائًماعلىنقدالرِّجالمنحيثالتَّوثي والتَّجري ،كان بد

للباحثمنمعرفةمصطلحاتالنققَّادالمختل ة،وت سيرهاوتوضيحهاحتى ُي همكالمهمعلى ير
العباراتواألل ا قدَيختلفمدلولهامنناقدآلخر حتىالمرادمنه،وكماهومعلومأنالكثيرمن

واةَيحتاجإلىَوَرعتامٍّقالاإلمامالذَّهبيمعلقًاعلىذلغ،بقوله:" ،وَبراءةمنالهوىالكالُمفيالرق
رح،جَعديلوالْثمنحنن َتِقُرإلىتحريرعباراتالتَّ،والَمْيل،وِخبرةكاملةبالحديث،وِعَلِله،ورجاِله

ِمنذلغ،أنَنعلمبا ستقراءالتَّ،َبةومابينذلغِمنالعباراتالُمَتَجاذِ ُعْرَفذلغاإلمامثمأَهمق امِّ
.(3)"الِجْهِبذ،واصطالَحه،ومقاِصَده،بعباراِتهالكثيرة

الرَّازيفي ابنالجنيد اإلمام والعباراتالتياستخدمها يليعرٌضللمصطلحات، وفيما
واة،معا جتهادفيبيانمدلو تها،ويمكنتقسيمهاإلىقسمين:تعد يلالرق

مصطلحاتالتَّعديلالمطل .األول:
 .النِّسبيعديلمصطلحاتالتَّالثاني:

                                                           

 (.3028/رقم2/1314(مختار،معجماللغةالعربيةالمعاصرة)(1
 (.28(الجرجاني،التعري ات)ص(2
 (.82(الذهبي:الموق ة)ص(3
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 ومدلوالتها. الجنيد الر ازي،المطلب األول: مصطلحات الت عديل المطلق عند اإلمام ابن 
،المتقدمينوالمتأخرينمنالعلماءعديلالمطل عندلمَّابحثتعنتعريٍفاصطالحٍيللتَّ

وارتأيتبأنُأَعرفالتَّعديلالمطل -علىحسبعلمي–لهعندأحدمنهمتعريفٍأعثرعلىلم
حال يرهبمقارنةحاله،كدون اقترانه بلفظ آخر ُيقيده"طلق، اوي بلفظ مُ الحكم بتعديل الر  "بأنه:
فواةمنالرق كأنُيقال: فيشيخمنالشقأوالنأوث منفالن،، سبةيوخبالنِّمقارنةحالحديثه
إذاقال:فالنثقةسبةلبلددونبلد،كأنيُ،ومقارنةحديثةبالنِّثقةفيفالنقال:فالنكأنيُ ،لغيره

فيحديثهالذيرواهثقةقال:فالنكأنيُ ،مقارنةحديثهفيزمندونزمنوأ،روىعنالشَّاميين
.واهللتعالىأعلم.ور يرذلغمنالصقوأ،بلا ختالطق

مصطلحات، استعمل فقد الرِّجال نقد في الرَّازي الجنيد ابن اإلمام كالم إلى وبالنَّ ر
مثلهرأيتما" فيأ لباألحيان،وهي:ود لةًوعباراتللتعديل،واف النققَّادفياستعمالهال  ًا

"،"ثقة"،منهأنبلبالبصرةأرلمالح ا من،"والزقهد"والسقنَّةوال همالعلمجمعقدرجالًكانبالكوفة،
" ثقاتالواسطيين"، "من رضا"، "ثقة ال "، الصَّ الشَّيخ "،ثقةوكان،القرهنيقرأايًرِصْمِكان"الثِّقة

"،د الصِّهلأمنمكيشيخ"،"نكتبعنه"،"شيخصدو "،"صدو "،"األيامتلغفيعنهكتبنا"
د "،د الصِّعنديومحلهعنهكتبت" يللمصطلحاته،وبيانوفيمايليدراسةوت ص"،"محلهالصِّ

مدلو تها:
 ".والزُّهد والسُّن ة والفهم العلم جمع قد رجالً  كان بالكوفة، مثله رأيت ماأواًل: "

مامته،هذهالعبارةمنأل ا المدحوالثَّناءالرَّفيع،وتدلعلىتمامح تقانه،وا    الرَّاوي،وا 
مماجعلالنققَّادُيجمعونعلىذلغ،ولميختلففيهأحد.

 .(1)َعْبِداهلِلبِنُنَمْيرٍنِبُْمَحمَّدِوقداستعملابنالجنيدالرَّازيهذاالمصطل فيح :
 ".منه أنبل بالبصرة أر لم الحفاظ منثانيًا: "

ُعِرف التي األل ا  من أفعلهذه بص ة مدحه ُأكِّد ممن فهي اللغة  بد لة مدلولها
التَّ ضيل،فتبينأنصاحبهذاالوصفيكونفيأعلىمراتبالتَّعديلوالتَّوثي .



                                                           

 (.58(سيأتيت صيلالترجمةفيموطنها)ص(1
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وهذهالعبارةُيقصدبهااإلشارةإلىمرتبةالرَّاويالرَّفيعةفيالتَّعديل،أواإلشارةإلىمرتبة
.(1)الزقهد،أو يرذلغ،وأكثرماُتطل فيالمحدثينالرَّاويالعاليةفيال قه،أو

 .(2)َأيقْوبَْبنُِسَلْيَمانَوقداستعملابنالجنيدالرَّازيهذاالمصطل فيح :
 ثالثا: "ثقة"، "ثقة مع زيادة صفة".

حكامقْاءوالقافكلمةتدلعلىعَالواووالثَّثقةأصلهافياللغةكماقالابنفارس:" ،دوا 
.(3)"وقدوثقتبه،وهوثقة،حكموالميثا :العهدالمُ،يء:أحكمتهالشََّوَوثَّْقتُ
،فالعدل:"منكانتلهملكةتحمله(4)"بطمنجمعالوص ينالعدالة،وتمامالضَّ:"قةالثِّف

س وخوارممنأسبابال سالماًعاقالًبالغاًأنيكونمسلماً،"وهو(5)علىمالزمةالتَّقوىوالمروءة"
بط:"أنيكونالرَّاوي(6)"المروءة الضَّ إنحدثمنح  هضابطاًغ لحاف اً يرمُمتيق اً،أما

.(7)"حدثمنكتابه لكتابهإن
بأس قصان،قيلفيه:صدو ،أوامإلىأولدرجاتالنقمَومننزلعنالتَّقالاْلِبَقاِعي:"

.(8)"بسزيلاللَّردافبمايُمعا قالفيهثقة،إ بهونحوذلغ،و يُ
وقد إ  مشهور إمام من وما بل ثقة، من فما ُيخطيء،   الثِّقة أن هذا من يلزم "و 
وناهيغبهما،فقد لطشعبةومالغ،قةأن يغلطأبداًهبي:"ليسمنشرطالثِّقالالذَّ،(9)أخطأ"
.(10)باًل"ثقةونُ
ازيهذاالمصطل علىوجهين:وقداستعملابنالجنيدالرَّ



                                                           

 (.88(ان ر:إسماعيل،ش اءالعليل)ص(1
 (.58سيأتيت صيلالترجمةفيموطنها)ص((2
 (.6/85معجممقاييساللغة)،(ابنفارس(3
 (.1/589النكتالوفية)،لبقاعيا((4
 (.9خالصةالتأصيل)صالعوني،((5
 (.136التقييدواإليضاح)صالعراقي،((6
 الساب .المرجع((7
 (.1/589(ان ر:البقاعي،النكتالوفية)(8
 (.123(إسماعيل،ش اءالعليل)ص(9

 (.6/346(الذهبي،سيرأعالمالنبالء)(10
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واةاستعمال بدون زيادة: -األول ُي يدالتَّعديلالتَّاموالتَّوثي للرَّاوي،حيثقالفيح عددمنالرق
،َعْبد(4)"ثقة:"(3)اْلَبْصِريقالرَّْحَمنَِعْبدِبن،َسِعيد(2)"ثقة":(1)اْلُعَطاِرِديقُزَرْيغٍَأِبيبنُزَرْيغمنهم:

َعْبدِبنُمَحمَّد،(8)"ثقة":(7)الرَّْحَمِنالَعْنبريقَعْبدِبن،ُمَحمَّد(6)"ثقة":(5)الَخرَّازالِهاَلِلي َعْونٍبنهللِا
:(13)ُمَحمَّدبنِزَياٍداْلُجَمِحيِّ،(12)"ثقة":(11)الُمِغيَرةبنَسَلَمَةالَمْخزوميق،(10)"ثقة":(9)اأَلِميرُاْلَمِلغِ
.(14)"ثقه"

،دونالبلوغبهإلىدرجةالمدحاويللرَّوالتَّوثي امعديلالتَّ يدالتَّيُ استعمال ُمَقيد بزيادة: -الثاني
 حيثقالفيح : ِبيعِالرَّفيعوتكراراألل ا ، الشَّ":(15)َثْعَلبَْبنِالرَّ ،(16)"ال يخالصَّالثقة

اْلَحاِرثِ ح : في (18)ضا"الرِّالثقة":(17)َأْفَل َْبنِوقال في: وقال بنِيَحْيَبنَِسِعيدِ، ى
،(20)"ثقةمنثقاتالواسطيين":(19)رِهَزْاأْلَ

                                                           

 ( .61سيأتي تفصيل الترجمة في موطنها )ص (1)

(.2822/رقم3/624ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2)
 ( .62سيأتي تفصيل الترجمة في موطنها )ص(3) 

(.2510م/رق21/189ابنعساكر،تاريخدمش )(4)
(.64صسيأتيت صيلالترجمةفيموطنها)(5)
(.606/رقم5/131ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6)

 (.65سيأتي تفصيل الترجمة في موطنها )ص(7) 

(.1761/رقم7/326ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8)
(.66صسيأتيت صيلالترجمةفيموطنها)(9) 
(.13/رقم8/4لجرحوالتعديل)ابنأبيحاتم،ا(10)

(.66صسيأتيت صيلالترجمةفيموطنها)(11) 
(.1003/رقم8/223ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(12)
 (.67صسيأتي تفصيل الترجمة في موطنها ) (13)

(.9/169ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(14)
 (.59سيأتي تفصيل الترجمة في موطنها )ص (15)

(.2060/رقم3/456حاتم،الجرحوالتعديل)ابنأبي(16)
 (.60سيأتي تفصيل الترجمة في موطنها )ص(17) 

(.317/رقم3/69ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(18)
(.61سيأتيت صيلالترجمةفيموطنها)ص(19)
(.315/رقم4/75ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(20)
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.(2)القرهن،وكانثقة"يءُاُيْقرِيًرِصْ:"كانمِ(1)ُسَلْيَماَناْلَحْضَرِميقْبنَِخالدِوقالفي:
 "، "نكتب عنه".األيام تلك في عنه كتبناابعًا: "ر 

توث ُي يد المصطل  الرَّاويهذا النقزول، ي  ُي يد بما ُمقيد يأتي وقد ُمطلقة، جاءت إذا
المصطل في الرَّازيهذا استعملابنالجنيد وقد قليل، سيتبينبعد الثِّقةكما بالرَّاويعندرجة

بن البالبغدادي ح : بنَسِعيد فيتلغاأليام":(3)محمد عنه و(4)"كتبنا َأِبيَبْكرْبنُِمَحمَّدِ،
ْلُمَقدِِّمي ا

 .(7)وهوقاعدفالنكتبعنه،ونكتبعنأخيهمحمد"(6)"كنانمربه:(5)
 خامسًا: "صدوق"، "صدوق مع زيادة صفة". 

الوصف بط، الضَّ من قريبة بص ة التَّوثي  على وتدل الُمطل ، التَّعديل مصطلحات من
د علىسبيلالمبالغة،وفياصطالحالمحدثينُيطل الصَّ دو علىمنكانعدً ضابطًابالصِّ

َأْحَمد،فقدقالالذَّهبيفيترجمة(8)إ أنهأخفضبطًامنالثِّقة لوقوعالخطأفيبعضحديثه"
ْمِلي بنَشْيَبانَ .(9)يء"خطدو يُ،فالصَّيءخطقيل:كانيُ،صدو ":الرَّ
الضَّ"فصدو  العدل مُمرتبة  ير ثقة فهو الذيخفضبطه، ابط فيتقن، منه ويقع

اويلينالحديث،وتكونأماإذااقترنبهاوصفتليين،فحينئذيكونالرَّ...روايتهشيءمنأوهام
.(10")اوي بضبطهتعلقةبعدالةالرَّمُكلمةصدو 
 وقداستعملابنالجنيدالرَّازيهذاالمصطل علىوجهين:

                                                           

(.67صها)سيأتيت صيلالترجمةفيموطن(1)
(.1663/رقم3/366ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2) 
(.68سيأتيت صيلالترجمةفيموطنها)ص(3)
/7قالعبدالرَّحمنبنأبيحاتمالرَّازي:"يعنىأيامرحلتهأيامأحمدبنحنبلويحيىبنمعين".الجرحوالتعديل)(4)

(.1451/رقم266
(.69فيموطنها)صسيأتيت صيلالترجمة(5)
تاريخ(6) الذهبي، سنةأربعوثالثينومائتين، هووأخوه ُتُوِفي  ، اْلَبْصِري  المقد مي  ْبنَأِبيَبْكرْبنعلي  اللَّه َعْبد أي:

(.234/رقم5/859اإلسالم)
(.84/رقم5/18ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(7)
 (.224المتعارضة)ص(اسطيري،مصطلحاتالجرحوالتعديل(8
 (.405/رقم1/103(الذهبي،ميزانا عتدال)(9

 (.3/337)(سالمة،لسانالمحدثين(10
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الُمطل للرَّاوي،الذيخفضبطه،حيثقالفيُي يدالتَّعديلاستعمال ُمطلق بدون زيادة: -األول
الِمْسَمعي َسْلمٍْبنِاهللِوقالفي:َعْبدِ،(2)"صدو ":(1)يِسِيْقَيالْدِزْاألَذٍائِعَنِبْاغِبَشِح :

.(4)صدو "":(3)الَبْصريق
لثِّقة حيثقالفيُي يدالتَّعديلللرَّاويدونالبلوغبهإلىدرجةااستعمال ُمقيد بزيادة: -الثاني

 شيخً":(5)الرَّازيقالَعبَّاسأُبوِزْيَرِغ،ح : صدوقًكان َصاِل ِ(6)"اا في: وقال اْلَهْيثَمِْبنِ،
 .(8)"شيخصدو ":(7)اْلَواِسِطيق

دق". سادسًا: "محله الصِّ
"الَجْرح في حاتم أبي ابن اإلمام قال المرتبة، في "َصُدو " مصطل  تساوي وهي

ذاقيلللواحد:"ِثَقة"،ووالتَّْعِديلعلىمراتبشتىالَجْرح"وجدتاألل ا في:(9)ْعِديل"والتَّ تقنمأو"،ا 
ذاقيلله:"َصُدو "حتجقثَبٌت"،فهوممنيُ أو" بأسبه"،فهو،د "أو"محلهالصَّ،بحديثه"،وا 

.،وهيالمنزلةالثَّانية"كتبحديثهوين رفيهممنيُ
است وقد ح : في ُمطل  مرًة المصطل  هذا الرَّازي الجنيد ابن ةٍَصَدقَْبنِِإْبَراِهيمِعمل
د "محله":(10)يِرِصْبَالْ ،(11)الصِّ فيح : بزيادة أخرىمقيد الِحْمِصيْبنُِهْوَبرِومرة :(12)ُمَعاٍذ

د " .(13)"كتبتعنهومحلهعنديالصِّ
".شيخسابعًا: "

                                                           

(.70سيأتيت صيلالترجمةفيموطنها)ص(1)
(.1714/رقم4/391ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2)

 (.71صسيأتي تفصيل الترجمة في موطنها )(3) 

(.366/رقم5/78اتم،الجرحوالتعديل)ابنأبيح(4)
 (.71سيأتي تفصيل الترجمة في موطنها )ص (5)

(.2826/رقم3/625ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6)
 (.72صسيأتي تفصيل الترجمة في موطنها ) (7)

(.1836/رقم4/419ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8)
(9)(2/37.)

(.72صترجمةفيموطنها)سيأتيت صيلال(10)
(.303/رقم2/106ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(11)
(.73صسيأتيت صيلالترجمةفيموطنها)(12)
(.522/رقم9/123ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(13)
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و هاهالسِّاتفينًة:َمناستبااالشَّْيُخلغ ره،ااينإلىهخساايخمنخمااوشال:هاايوقيُب،ايهالشَّلاارعاانق
.(1) يرذلغ:ليوق

وأمافياصطالحالنققَّادفقدُأطل ُمصطل "َشيخ،وكانلهد  تِعدَّة،منها:
النَّح-1 هذا على استعمله من وأشهر درجاتالتَّْعِديل، أدنى الرَّاويفي حاتمأنَّ أبو اإلمام و

ذا،ووالتَّْعِديلعلىمراتبشتىالَجْرح"وجدتاألل ا في:(2)الرَّازي،قالابنهعبدالرَّحمن ا 
ذاقيلله:"َصُدو "حتجقأو"متقنثَبٌت"،فهوممنيُ،قيلللواحد:"ِثَقة" أو"محله،بحديثه"،وا 

ذاقيل:،وهيالمنزلةالثَّانية،فيهكتبحديثهوين رأو" بأسبه"،فهوممنيُ،الصد " وا 
"إلىهخركالمه،وهذاماذهبإليهاإلمامانيةهدونالثَّأنَّكتبحديثهوين رفيهإ َّ"شيخ"،يُ

ركشي :"قالالحاف جمالالدِّينالَمزِّيالمرادبقولهمشيخ:أنَّه(3)المزيأيًضا،قالاإلمامالزَّ
بحدي ثهُمستقاًل". ُيترغو ُيحتجق

الرَّاويفيمرتبةدونمرتبةاألئمةوالح ا ،فقديكونِثَقةأومادونذلغ،قالاإلمامابن-2 أنَّ
وقديكون،يوخفياصطالحأهلالعلمعبارةعمَّندوناألئمةوالح ا والشق":(4)رجبالَحنَبلي

".َقةو يرهثِّالفيهم
َوا-3 الرَّاويُمقلفيالرِّ اقولفأمَّ":(5)َيِةوليسمنأهلالعلم،قالاإلمامابنالَقطَّانالَ اسيأنَّ

نَّهمُأنَّإ َّفليسبتعريفبشيءمنحاله،،أبيحاتمفيه:شيخ ماقلليسمنأهلالعلم،وا 
".وقعتلهروايةأخذتعنه

 .(7)كنىأبايزيد"":"شيخيُ(6)َمْيَسَرةَْبنَِيْحَيىفي"ال سويقولالتَّعريفبالرَّاوي،منذلغ:-4
،ن رفيهكتبحديثهويُممنيُكمافيالدَّ لةاألولىواهللأعلم،فهووهناالمقصودبشيخ،



                                                           

(.3/31(ان ر:ابنمن ور:لسانالعرب)1)
(.2/37)ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل(2)
(.3/434زركشي،النقكتعلىمقد مةابنالصالح)(ال3)
(.1/461(ابنرجبالحنبلي،شرحعللالترمذي)4)
(.4/627(ابنالقطان،بيانالوهمواإليهامالواقعينفيكتاباألحكام)5)

(.478/رقم3/1013ه(،الذهبي،تاريخاإلسالم)150-ه141توفيبينسنة)(6)

(.2/270لتاريخ)(ال سوي،المعرفةوا7)
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مكيشيخ":(1)َسَلَمةَالسَّالِمْبنَِعْبدِوقداستعملهابنالجنيدالرَّازيُمقيدةبزيادةفيح :
د "أهلمن .(2)الصِّ

 حات الت وثيق النِّسبي عند اإلمام ابن الجنيد الر ازي ومدلوالتها.المطلب الثاني: مصطل
عندالمتقدمينوالمتأخرينمنالعلماء،النِّسبيعديللمَّابحثتعنتعريٍفاصطالحٍيللتَّ

التَّعديلالنِّسبيفرِّعَبأنأُوارتأريت-علىحسبعلمي–لمأعثرعلىتعريٍفلهعندأحدمنهم
مقارنةحالهك ،"ما زمن أو ما بلد أو ما لشيخ سبةبالنِّ  نسبًيا، الر اوي بتزكية أو توثيق مالحك"بأنه:

يوخمقارنةحالحديثهفيشيخمنالشقأو،كأنُيقال:فالنأوث منفالن،واةحال يرهمنالرقب
قال:فالنونبلد،كأنيُسبةلبلدد،ومقارنةحديثةبالنِّثقةفيفالنقال:فالنكأنيُ ،سبةلغيرهبالنِّ
روىعنالشَّاميينثقة إذا فيحديثهثقةقال:فالنكأنيُ ،مقارنةحديثهفيزمندونزمنوأ،

.واهللتعالىأعلم.ور يرذلغمنالصقوأ،الذيرواهقبلا ختالط
َواةفيفقدعارضوقابلبين،بهذاالمنهجالعلميالتزمابنالجنيدالرَّازيوكاناإلمام الرق

"،وفيمايليت صيلذلغ:أوث موطنوباستخداممصطل ،وهو:"
 " َمن فالن": وثقأ 

بط"،ومصطل "أوث "بصيغة الثَِّقةكماهومعلوم"منَجَمَعالوص ين:العدالة،وتمامالضَّ
أفعلالتَّ ضيلُي يدعلىالتَّْعِديلالنِّسبيللرَّاويوالتَّوثي .

استعملاإل الرَّازيوقد ابنالجنيد َواة، مام بينالرق والمقابلة المصطل فيالمعارضة هذا
التقِجْيِبيقبنُِمَحمَّدِ: ح فيذلغو الُمَهاِجِر بِن وث منابنأوكان،اصالحًكانرجالً":(3)ُرْمِ 
.(4)"ةبَ ْزُ






                                                           

(.73صسيأتيت صيلالترجمةفيموطنها)(1)
(.256/رقم6/48ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2)

(.74صسيأتيت صيلالترجمةفيموطنها)(3) 
(.1396/رقم7/255ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4)
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 ازيالر  لون عند اإلمام ابن الجنيد واة الُمَعد  الرُّ : انيالمبحث الث  
 غيره من النُّق اد( واة الذين عدلهم، مقارنة بين قوله وأقوال)دراسة لبعض الرُّ 

واةيجدأنهأصدرأحكاًمافيتعاديل إنالمتأملفيأقوالاإلمامابنالجنيدالرَّازيفينقدالرق
واةمنأماكنُمختل ةمنالعالماإلسالمي،والنَّازلينفيها. عددمنالرق

واةومقارنتهاابأحكاامو  شغأنفياستقراءأحكامابنالجنيادالارَّازيفايهاذاالعاددمانالارق
 يرهمنالنققَّاد،ُيعطيَتصاوًراواضاًحاعانطبيعاةمنهجاهالاذياتبعاهفاينقادالرِّجاال،وكاذلغتبادو

واضحًةمرتبتهبينالنققَّاد.
واحادقادتختلافأحياًناا،وهاذاا خاتالففايالحقيقااةماعالعلامأنأحكاامالنققَّاادفايالارَّاويال

واة،فقدَيْحُكمبعضهمعلىالرَّاويبحكمثم  اهرًةطبيعيًةناتجًةعنَسِبرالنققَّاد،وتتبعهمألحوالالرق
تنكشفلاهأماورعانحاالذلاغالارَّاويتجعلاهَيْعاِدلعانرأياهفياهإلاىرأيهخار،وقادتختلافأقاوال

.(1)احدفيالرَّاويالواحد عتباراتأخرىالنَّاقدالو
فقادقاالاإلماااماللَّْكَناوي:"كثيااًرامااتجاادا خاتالفعناداباانمعاينو ياارهمانأئمااةالنَّقادفااي

.(2)ح راووهوقديكونلتغيرا جتهادوقديكون ختالفكي يةالسقؤال"
ىأحااوالالرِّجااالبكاالدقااٍةونزاهااٍةعليااهوعليااهفإنااهينبغاايعلااىالباحااثإنأرادالتَّعاارفعلاا

البحثعنرأيكلإماممنأئمةالجرحوالتَّعاديل،واصاطالحهمساتعيًناعلاىذلاغبتتباعكالماهفاي
واةواختال وايةعنهفيبعضهممعمقارنةكالمهبكالم يرهمنالنققَّادفالرق .(3)الرِّ

َواة الُمعد  األول:  المطلب  .لقطْ ت الت ْعِديل المُ لون بمصطلحاالرُّ
َواةباسااااتعمالمصااااطلحاتالتَّْعااااِديلالمُاباااانالجنياااادالاااارَّازيعاااادَّلاإلمااااام لاااا طْعاااادًداماااانالاااارق

الي:وعباراته،وهمكالتَّ
 فيع:وثيق الر  الت  أواًل: 

 اءالرَّفيااع،أل اا الماادحوالثَّناأحادهماب، وثياا باأعلىعبااراتالتَّ اباانالجنيادالارَّازيراويااانوثا اإلماام
 واآلخرباستخدامأفعلالتَّ ضيل.

                                                           

 (.525جال)ص(إمدادالح ،اإلمامابنالمدينيومنهجهفينقدالر(1
 (.13(اللكنوي،الرفعوالتكميل)ص(2
 (.258-1/257التنكيل)المعلمي،((3
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 والفهـم العلـم جمـع قـد رجـالً  كـان بالكوفـة، مثلـه رأيـت مـا" المصطلح األول: الر اوي الذي قال فيه:
 ".والزُّهد والسُّن ة

 العراق، من درة لقبه الر ْحْمن، َعْبد َأُبو ،الُكوفيُّ  ُن َعْبِد الِل بِن ُنَمْيٍر الَهْمَداِنيُّ ُمَحم ُد بْ )ع(  -1
  .(1)وثالثين أربع سنة مات العاشرة،

.(2)والزقهد"والسقنَّةوال همالعلمجمعقدرجالًكانبالكوفة،مثلهرأيتما":فيه اْلُجَنْيد ابن قول
ُة،،قالالذَّهبي:"الَحاِفُ ،(3)مجمععلىح  هوحجيتهوتوثيقهأقوال النُّقاد: َشْيُخالُحجَّ

،وقالابنحجر:(6)اإلعالم"،وقالمرًة:"أحد(5)الزَّاهد"،وقالفيموضعهخر:"الحاف (4)اَلِم"اإِلسْ
.(7)فاضل""ثقةحاف 

واف خالصة القول فيه: زاهد، عابد حاف حجة ثقة اْلُجَنِيد ابن توثيقهعلىالنقاد أعلىواهلل.
.وأعلم

 ".من الحفاظ لم أر بالبصرة أنبل منهكان المصطلح الثاني: الر اوي الذي قال فيه: "
خمس  سنة مات العاشرة، من ،َأُبو َأيُّْوَب َصاِحُب الَبْصِريِّ  ُسَلْيَماَن، بنِ  َأيُّْوبَ  بنُ  ُسَلْيَمانُ  -2

 .(8)وثالثين ومائتين
 .(9)"كانمنالح ا لمأربالبصرةأنبلمنه":فيه اْلُجَنْيد ابن قول

                                                           

(.6053/رقم490ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(1)
(.1664/رقم7/307ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2)
(،ابنحبان،1664/رقم7/307(،ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)1615/رقم2/243ان ر:العجلي،الثقات)(3)

( 9الثقات /85 رقم /15320( والمختلف المؤتلف الدارقطني، ،)4 في2253/ الواردة العلل الدارقطني، ،)
(،ابنمنجويه،1222/رقم203(،ابنشاهين،تاريخأسماءالثقات)ص164/رقم2/141األحاديثالنبوية)

رقم2/184رجالصحي مسلم) ال14553/ اإلرشادفيمعرفةعلماءالحديث)(، الباجي،2/577خليلي، ،)
(،األصبهاني:إسماعيل،سير523/رقم2/654التعديلوالتجري لمنخرجلهالبخاريفيالجامعالصحي )

(،الص دي،الوافي5379/رقم25/569(،المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)1189السلفالصالحين)ص
(.463/رقم9/283)ابنحجر،تهذيبالتهذيب(،3/247بالوفيات)

(.111/رقم11/455الذهبي،سيرأعالمالنبالء)(4)
(.4980/رقم2/191الذهبي،الكاشف)(5)
(.446/رقم2/21الذهبي،تذكرةالح ا )(6)
(.6053/رقم490ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(7)

(.2535/رقم250)صالمرجعالساب (8) 
(.676/رقم4/154ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(9)
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معروف،اكتبحاف صدو "ثقة:يحيى)يعنيابنمعين(ليجنيد:"قالقالابنالأقوال النُّقاد:
بنيحيىعنديتح  الثقات،كانالح ا وقاليحيىبنمعينفيموضعهخر:"من،(1)عنه"
،وابن(4)،وذكرهابنِحبَّان(3)وقالابنالجزري:"مقريءجليلثقة"،(2)عنده"يكتبأنيأنفسعيد،
يالثقات.ف(5)ُقْطُلْوَبَغا

ُد،الثِّقُة"الَحاِفُ ،وقالالذَّهبي:"اإِلَماُم، ...البارع،وقالفيموضعهخر:"الحاف (6)الُمَجوِّ
.(8)"صدو "،وقالابنحجر:(7)األعالم"أحد

.وأعلمأعلىواهلل.توثيقهعلىالنقادابناْلُجَنِيدإمامثقةحاف مقريء،واف خالصة القول فيه:
بط، وكان بألفاظ متنوعة على الن حو الت الي: ثانيًا:  الت وثيق بصفة واحدة تدل على الض 

واةالمصطلح األول:   الح".يخ الص  قة الش  "الثِّ : فيهم قال الذين الرُّ
ِبيعُ  -3 ، ُثم اْلَمْرَوِزي   اْلَفْضلِ  َأُبو ،َثْعَلبَ  ْبنُ  الر   َوثالثين ثمان سنة ِفي بها ُتوفي الَبْغداديُّ

 .(9)َومائتين
.(10)"يخالصال الثقةالشَّ":فيه اْلُجَنْيد ابن قول

،(13)،والدَّارقطني(12)ق يمحم دبنإسحا الثَّو،(11)وثقهصال جزرةأقوال النُّقاد:

                                                           

(.415/رقم374ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص(1)
(.4581/رقم10/64الخطيب،تاريخبغداد)(2)
 (.1373/ رقم 312/ 1ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء ) (3)

.)13438/رقم8/279ابنحبان،الثقات)(4)
.)4728/رقم5/93ابنُقْطُلْوَبَغا،الثقاتممنلميقعفيالكتبالستة)(5) 
(.109/رقم11/453الذهبي،سيرأعالمالنبالء)(6)
(.471/رقم2/37الذهبي،تذكرةالح ا )(7)
(.2535/رقم250ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(8)
 .(135/ رقم 820/ 5الذهبي، تاريخ اإلسالم ) (9)

(.2060/رقم3/456ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(10)
(.4478/رقم9/410الخطيب،تاريخبغداد)(11)
 (.202/ 72ابن عساكر، تاريخ دمشق ) (12)

(.1/309الدارقطني،المؤتلفوالمختلف)(13)
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الحين"،وزادمحمدبنإسحا الثَّق ي:اللَّهُعبادمن،وزادصال جزرة:"صدو (1)َماُكوَ وابن الصَّ
(4)وابنُقْطُلْوَبَغا،(3)،وذكرهابنِحبَّان(2)المسلمين"ِخَيارمنوقالفيموضعهخر:"كان"الرِّضا"،

فيالثقات.
العابديناألنصاري:"أحدإسحا بن،وقالموسى(5)صال "معين:"رجلْبنوقالَيْحَيى

ْبن،وقالُمَحمَّد(7)المقابر"في"العابدالصقوفي:إسحا بنالحسينبن،وقالأحمد(6)ببغداد"
"كانرجالً،وقالابنالجوزي:(8)"ورًعاصدوًقاصالًحا،رجالًلي:ُذكرفيماكان"الطَّبري:جرير
.(9)صدوًقا"المسلمين،خيارمنصالًحا

.(10)الشَّاميين"بقراءةبصيًراالمقريء...وكان"العابدوقالالذَّهبي:
.وأعلمأعلىواهلل.توثيقهعلىالنقادابناْلُجَنِيداف مقريء،وعابدثقةخالصة القول فيه:
واةالمصطلح الثاني:   "ثقة رضا".: فيهم قال الذين الرُّ

.(11)هـ(240 - هـ231، توفي ما بين سنة )َأْفَلحَ  ْبنُ  اْلَحاِرثُ  -4
.(12)الرِّضا"الثقة"فيه: اْلُجَنْيد ابن قول




                                                           

(.1/510واألنساب)ابنماكو ،اإلكمالفيرفعا رتيابعنالمؤتلفوالمختلففياألسماءوالكنى(1)
(.4478/رقم9/410الخطيب،تاريخبغداد)(2)
(.13219/رقم8/240ابنحبان،الثقات)(3)

.)3796/رقم4/232ابنُقْطُلْوَبَغا،الثقاتممنلميقعفيالكتبالستة)(4) 
(.4478/رقم9/410الخطيب،تاريخبغداد)(5)
(.2060/رقم3/456ديل)ابنأبيحاتم،الجرحوالتع(6)
 (.205/ 72ابن عساكر، تاريخ دمشق ) (7)

(.4478/رقم9/410الخطيب،تاريخبغداد)(8)
(.1413/رقم11/262ابنالجوزي،المنت مفيتاريخالملوغواألمم)(9)

 (.135/ رقم 820/ 5الذهبي، تاريخ اإلسالم ) (10)

(، قلت: ليس هو الحارث بن أفلح الذي قال فيه يحيى بن معين: ليس 90قم / ر803/ 5الذهبي، تاريخ اإلسالم ) (11)

 (. 91/ رقم 803/ 5)المرجع السابق بثقة. انظر: 

(.317/رقم3/69ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(12)



 

61 
 

 .(2)فيالثقات(1)اذكرهابنُقْطُلْوَبغَأقوال النُّقاد: 
 وأعلم.أعلىواهلل.توثيقهعلىابُنُقْطُلْوَبَغااْلُجَنْيدابنَثقةرضا،واف خالصة القول فيه:

واةالمصطلح الثالث:   ".من ثقات الواسطيينثقة ": فيهم قال الذين الرُّ
من  نسب إلى جده،و ُعْثَمان، وقد يُ َأبُ  ،يُّ طِ اسِ الوَ  َنِجيحٍ  بنِ  رِ هَ زْ اأْلَ  ى بنِ يَ حْ يَ  بنُ  َسِعيدُ  (م ق) -5

  .(3)العاشرة، مات سنة ثالث أو أربع وأربعين
.(4)"ثقةمنثقاتالواسطيين":فيه اْلُجَنْيد ابن قول

.(7)،وابنحجر(6)،ووثقهالذَّهبي(5)ذكرهابنِحبَّانفيالثقاتأقوال النُّقاد:
.وأعلمأعلىواهلل.توثيقهعلىدالنقادابناْلُجَنيِثقة،واف خالصة القول فيه:
واةالمصطلح الرابع:   : "ثقة".فيهم قال الذين الرُّ

، توفي ما بين سنة ) َنْضَرةَ  َأُبو ،(8)اْلُعَطاِرِديُّ  ُزَرْيكٍ  َأِبي ْبنُ  ُزَرْيكُ   -6  -هـ 161اْلَبْصِريُّ
 .(9)هـ(170

.(10)"ثقة":فيه اْلُجَنْيد ابن قول


                                                           

،َزيْ(1)  ُنالدِّْيِنأو"الزَّين"،وربماُلقَِّب:"الشََّرف"،أبواإلمامَقاِسُمْبُنُقْطُلْوَبَغابنعبداهللالسقْوُدْوِني،اْلِمْصِري،اْلَحَنِ ي 
 َقاَله ِفيَما ولد )االعدل، َوَثَمانِماَئة اْثَنَتْيِن سنة َفَنَشَأ802لسَّخاويِفياْلمحرم َصِغير، َوُهَو َوَماتَأبوُه ِباْلَقاِهَرِة، ها(

بنجَماَعة،وتكسببالخياطةوقتًا،وبرعفيها،وتوفيسنةتسعَيِتيما،َوح  اْلُقْرهنوُكتَُبًاعرضَبْعضَهاعلىاْلعِ ز 
(190،223-6/184الضوءالالمعألهلالقرنالتاسع)السخاوي،ه(.ين رترجمته:879وسبعينوثمانمائة)

عبدالكتاني:(،9/487شذراتالذهبفيأخبارمنذهب)ابنالعماد،(،47-2/45البدرالطالع)الشوكاني،
 2)فهرسال هارسالحي، /972( األعالم الزركلي، ،)5 /180 ،) بنعمر، رضا المؤل ينكحالة: /2)معجم
(.1/830هديةالعارفين)البغدادي:إسماعيل،(،648

(.2470/رقم3/234ابنقطلوبغا،الثقاتممنلميقعفيالكتبالستة)(2)
(.2414/رقم242ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(3)
(.315/رقم4/75ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4)
(.13395/رقم8/271ابنحبان،الثقات)(5)
(.1973/رقم1/446الذهبي،الكاشف)(6)
(.2414/رقم242ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(7)
 (.2774/ رقم324/ 9نساب )هذه النسبة إلى ُعَطاِرد، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه، السمعاني، األ (8)

 (.118/ رقم 366/ 4الذهبي، تاريخ اإلسالم ) (9)

(.2822/رقم3/624ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(10)
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فيالثقات.(3)،وابنُقْطُلْوَبَغا(2)،وذكرهابنِحبَّان(1)نمعينوثقهابأقوال النُّقاد:
،قلت:يك يهأنيعرفهإمامالجرحوالتعديليحيىبنمعينوأنيوثقه،(4)ولميعرفهالهيثمي

فكيفبهإذاكانمعههؤ ءالمذكورينمنالنققاد؟!فإنهمحجةعلى يرهم،ومنعرفعندهزيادة
يعرف،فهوحجةعليه.علمعلىمنلم

النقادابناْلُجَنِيدثقة،واف خالصة القول فيه: .وأعلمأعلىواهلل.توثيقهعلىجلق
 .(5)هـ(160 -هـ 151توفي ما بين سنة ) ،اْلَبْصِريُّ  الر ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َسِعيدُ  -7

.(6)"ثقة":فيه اْلُجَنْيد ابن قول
،وقالفيموضعهخر:"كان(7)بالبَّصرة"شيخأثبتمهدي:"هونبالرحمنقالعبدأقوال النُّقاد:

.(9)"(8)َحرَّةأبيمنأخيهأثبت
،(14)،والعجلي(13)وأحمدبنحنبل،(12)،وابنالمديني(11)معينبن،ويحيى(10)وكيعووثقه

وقال،(15)َحرَّة"،وقالأحمدبنحنبلفيموضعهخر:"ليسبهبأس"أبيمنأرفع"ُهوَوزاد:
.(16)اْلَ الس:"ثبت"

                                                           

المرجعالساب .(1)
(.8048/رقم6/348ابنحبان،الثقات)(2)
(.3986/رقم4/310ابنقطلوبغا،الثقاتممنلميقعفيالكتبالستة)(3)
 (.7438/ رقم 273/ 4الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) (4)

 (.63/ رقم 59/ 4الذهبي، تاريخ اإلسالم ) (5)

(.2510/رقم21/189ابنعساكر،تاريخدمش )(6)
(.175/رقم4/40ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(7) 
ة البصري صدوق عاب(8)  د وكان يدلس عن الحسن من كبار السابعة مات سنة )م قد س( واصل بن عبد الرحمن أبو ُحرَّ

 (.7385/ رقم579اثنتين وعشرين، ابن حجر، تقريب التهذيب )ص

(.175/رقم4/40ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(9)
المرجعالساب .(10) 
(.175/رقم4/40ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(11) 
(.19/رقم55ة)صابنالمديني،سؤا تابنأبيشيب(12)

(.3469/رقم2/525أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(13) 
(.606/رقم1/402العجلي،الثقات)(14)

(.3911/رقم3/10أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(15) 
(.818قم/ر4/443ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(16)
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.فيالثقات(2)،وابنشاهين(1)وذكرهابنِحبَّان
أخوة،وهمثالثةُبَرة،بنالرَّبيعومنَحرَّةأبيمنأتقنَحرَّةأبيأخووقالأبوحاتم:"سعيد

يعني-أحبهموسعيد عزيزَوهوبأًسا،به،وقالابنعدي:" َأَرى(3)بأس"بحديثهوما-إليَّ
ْبنُمَحمَّدَيْعِني-(5)َرجاءوأبيَحرَّة،َأِبيَعنداودأبووُسِئل،(4)"كذلغَحرَّةأبووأخوهلحديثا

.(6)"الرَّْحَمنَِعْبدْبنَسِعيدَعَلْيِه،ُيقدمأخوهبذاغ،َلْيَسَحرَّةَأُبو:"َفَقالََسْيف؟
"وقالالنَّسائي:"َلْيَس عليبنالمديني:،وقال(8)فيالضع اء،وذكرهالعقيلي(7)ِباْلَقِوي 

الرَّْحَمِن)يعنيانمهدي(َيُقوُل:هوأثبتَشْيخَعْبدََسِعيٍد)يعنيالقطان(:أنْبنَ"قيللَيْحَيى
.(9)َكَأنَُّهُيَضعُِّ هَُلَغ؟!َأُقولُِإيْش:َيْحَيىفَقالَِباْلَبْصَرِة)يعنيسعيدبنعبدالرَّحمن(،

نماُي هممنهأنهأنكرعليهأنهأثبتقلت:قوله: كأنهُيضع ه،ليساألمرفيهكماقال،وا 
يدلقوليحيىعلى"شيخبالبَّصرة،وهذا يعنيأنهضع ه،فلذاقالابنأبيحاتمالرَّازيمعقًبا:

.(10)"صرة أنهضع هأنهأثبتشيخبالبَّ:حمنبنمهديإنكارقولعبدالرَّ
المرادمنقوليحيىالقطانأنهتضعيفله،فيحيىوكذلغالنَّسائيولوسلمنابأن

واة،وقدخال اباقيالنققادفيتوثيقهفالُيقبلمنهماتضعي هعلى معلومانبالتَّشددفيجرحالرق
حسبقواعدالجرحوالتَّعديلالمقررةعندعلماءالجرحوالتَّعديلإ م سًراولمُي سراسببالتَّجري 

بالغلطتينالرَّاوييغمزالتَّعديلفيمتثبتفيالجرحمنهمفالُيقبلمنهما،قالالذَّهبي:"قسم
                                                           

(.8137/رقم6/367ابنحبان،الثقات)(1)
(.438/رقم98ابنشاهين،تاريخأسماءالثقات)ص(2) 
(.175/رقم4/40ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(3)
(.818/رقم4/443ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(4)

/ 483قة من السادسة ، ابن حجر، تقريب التهذيب )صمحمد بن سيف األزدي الُحّداني أبو رجاء البصري ث(5) 

 (.5948رقم

(.313/رقم244أبوداود،سؤا تأبيعبيداآلجريفيالجرحوالتعديل)ص(6) 
(.276/رقم53ن)صوالنَّسائي،الضع اءوالمتروك(7)
(.571/رقم2/104العقيلي،الضع اءالكبير)(8)
(،ابن175/رقم4/40(،ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)571/رقم2/104ير)ان ر:العقيلي،الضع اءالكب(9)

(.818/رقم4/442عدي،الكاملفيضع اءالرجال)
(،424/رقم1/263فيالمغنيفيالضع اء):(،قالالذهبي175/رقم4/40ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(10)

2ميزانا عتدال) رقم148/ وقالفيديوانالضع اء)ص(:3227/ يحيىالقطان، رقم160لينه /1626:)
ضع هيحيىالقطان.قلت:قولههذااعتماًداعلىقولعليبنالمديني:كأنهيضع ه.واهللأعلم.
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ذابتوثيقه،وتمسغبناجذيغقولهعلىفعضشخًصاوث إذاحديثه،فهذابذلغويلينوالثَّالث وا 
فهوا الحذمنأحدذلغيوث ولموافقهإنتضعي ه؟على يرهوافقههلفان ررجالًضعف

نضعيف، .(1)م سًرا"إ تجرحهُيقبل فيهقالواالذيفهذاأحدوثقهوا 
النقادابناْلُجَنِيدثقة،واف خالصة القول فيه: .وأعلمأعلىواهلل.توثيقهعلىجلق

،  ُمَحم دٍ  ُبو، أَ (3)الَخر از (2)َيِزْيَد الِهاَلِلي   َعْوٍن بنِ  َأِبي بنِ  َعْونٍ  بنُ  اللِ  َعْبدُ  س( )م -8 الَبْغَداِديُّ
 .(4)الص حيح وثالثين على اثنتين سنة مات العاشرة، من

.(5)"ثقة" :فيه اْلُجَنْيد ابن قول
ص ته)يعنيُسْ َياندونوجدتهإ أحدليوصفقالعبداهللبنالمبارغ:"ما:النُّقاد أقوال

،) وأبوزرعة،(9)والعجلي،(8)معين،ووثقهابن(7)"(6)ُشَرِي بنوَحْيَوةعون،ابنإ الثَّْوري 
زي ،(13)يانِرَّحَوعبداللَّهبناْلَحَسنالْ،(12)صال جزرة،و(11)حمدعبداهللبنأ،و(10)الرَّ

                                                           

(.171الذهبي،ذكرمنيعتمدقولهفيالجرحوالتعديل)ص(1) 
 (.5274/ رقم 440/ 13فة، السمعاني، األنساب )هذه النسبة إلى بنى هالل، وهي قبيلة نزلت الكو (2)

/ 67/ 5هذه النسبة إلى خرز األشياء من الجلود كالقرب والسطائح والسيور وغيرها، السمعاني، األنساب )(3) 

 (.1342رقم

(.3520/رقم317ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(4)
(.606/رقم5/131ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(5)

ْيَوة بن شريح بن صفوان التجيبي أبو زرعة المصري ثقة ثبت فقيه زاهد من السابعة مات سنة ثمان وقيل تسع حَ (6) 

 (.1600/ رقم185وخمسين، ابن حجر، تقريب التهذيب )ص

(.943/رقم2/49العجلي،الثقات)(7)
(.5153/رقم10/37الخطيب،تاريخبغداد)(8) 
(.943/رقم2/49العجلي،الثقات)(9)

(.606/رقم5/131ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(10)
(.5153/رقم10/37الخطيب،تاريخبغداد)(11) 
المرجعالساب .(12) 
(.5153/رقم10/37الخطيب،تاريخبغداد)(13) 
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العجلي:،وزاد(3)"وقالابنمعين:فيموضعهخر:"صدو ،(2)،والخطيبالبغدادي(1)ارقطنيوالدَّ
".(4)الدَبْاألََقال:إنهمن،كانيُمأمون:"جزرةوزادَصال "،"رجل

ِبهَِماَفَقاَل:الخزاز؟عونبناهللعبدَعنُسِئلَوقالأبوداود:"سمعتأحمدبنحنبل،
فيموضعقال،و(6)"منخيارعباداللَّه"اْلَبَغوي:قالو،(5)خيرا"ِفيهَِيُقولَوجعلَقِديًما،أعرفهَُبْأس
.(7)اأَلْبَدال"كانمن"هخر:

،وزادالذَّهبي:"مناألَْبَدال"،وزادابنحجر:"عابد".(9)ابنحجر،و(8)الذَّهبيووثقه
.وأعلمأعلىواهلل.توثيقهعلىالنقادابناْلُجَنِيداأَلْبَدال،واف ثقةمنخالصة القول فيه:

َمِد الَعْنبريُّ  َعْبدِ  الر ْحَمِن ْبنِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحم دُ )د(  -9 ، (10)الص  الحادية  من زيتونة، لقبه اْلَبْصِريُّ
 .(12)هـ(240 -هـ 231، توفي ما بين سنة )(11)عشرة

.(13)"ثقة":فيه اْلُجَنْيد ابن قول
.(16)،وقالابنحجر:"ثقة"(15)وقالالذَّهبي:"وث "،(14)ذكرهابنِحبَّانفيالثقاتأقوال النُّقاد:

.وأعلمأعلىواهلل.توثيقهعلىاْلُجَنِيدالنقادابنثقة،واف خالصة القول فيه:
                                                           

المرجعالساب .(1) 
.36المرجعن سه،ص(2) 
(.606/رقم5/131ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(3)
لاأْلَْبَداُل:ُهماألولياءوالُعبَّاد،الواحدِبْدل،كِحْملوأحمال،وَبَدلكجمل،ُسمقوابذلغ ألنهمكلماماتواحدمنهمُأْبدِ(4)

(.1/268النهايةفي ريباألثر)ابناألثير،بآخَر.
(.586/رقم371أحمدبنحنبل،سؤا تأبيداود)ص(5)

(.5153/رقم10/37)الخطيب،تاريخبغداد(6) 
.38المرجعالساب ص(7) 
(.2897/رقم1/582الذهبي،الكاشف)(8)
(.3520/رقم317ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(9)

وهمجماعةمنبنىتميم،ينتسبونإلىالعنبربنعمرو-بلعنبر–هذهالنِّسبةإلىبنىالعنبر،وتخ ففيقاللهم(10)
(.9/382/2820ابخةبنالياسبنمضربننزار،السمعاني،األنساب)بنتميمبنمرةابنط

(.6076/رقم492ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(11)
 (.386/ رقم 923/ 5الذهبي، تاريخ اإلسالم ) (12)

(.1761/رقم7/326ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(13)
(.15388/رقم9/96ابنحبان،الثقات)(14)
(.4995/رقم2/192ي،الكاشف)الذهب(15)
(.6076/رقم492ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(16)
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 -هـ 131توفي ما بين سنة )اأَلِميُر،  اأُلَمِويِّ  اْلَحَكمِ  ْبنِ  َمْرَوانَ  ْبنِ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحم دُ  -10
 .(1)هـ(140

.(2)"ثقة":فيه اْلُجَنْيد ابن قول
.(3)ذكرهابنِحبَّانفيالثقاتأقوال النُّقاد:

.وأعلمأعلىواهلل.توثيقهِحبَّانعلىابناْلُجَنْيدابنثقة،واف قول فيه:خالصة ال
الت اسعة،  صغار من ،َأُبو ِهَشاٍم البْصري  ، الُمِغيَرُة ْبُن َسَلَمَة الَمْخزوميُّ ق(  س د م )خت -11
 .(4)مائتين سنة مات
 .(5)"ثقة":فيه اْلُجَنْيد ابن قول

،وابن(9)،والنَّسائي(8)َشْيَبةْبنويعقوب،(7)،وأحمدبنحنبل(6)لمدينياوثقهاْبنأقوال النُّقاد:
"مأمون".،وزادأحمد:"رضى"،وزادابنشيبة:"ثبت"،وزادابنَقاِنع:(10)َقاِنع

ا،وربمارأيتهاأفضلمنهو أشدتواضعًمارأيتقرشيً":َوَقالابنالمدينيفيموضعهخر
ير،وأخبرنيبعضعِبَوموضعركبتيهمثلمبرغالْ-لحصيرمنالقصبا-يورِبُقدخر الْ

.(12)وذكرهابنِحبَّانفيالثقات.(11)"صليطولالليلجيرانهأنهَكاَنيُ
القدر"،وزادابنحجر:"ثبت".كبير،وزادالذَّهبي:"ُمتعبد(14)،وابنحجر(13)ووثقهالذَّهبي

                                                           

 (1)( اإلسالم تاريخ 3الذهبي، /730 رقم جع ر263/ أبو اْلَحَكِم، ْبِن َمْرَواَن ْبِن اْلَمِلِغ َعْبِد ْبُن ُد ُمَحمَّ ليسهو ،)
،الذيذكرهالذهبيفيتاريخاإلسالم) الدَّقيقيق (.446/رقم6/415الواسطي 

(.13/رقم8/4ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2)
(.10792/رقم7/435ابنحبان،الثقات)(3)
(.6838/رقم543ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(4)
(.1003/رقم8/223ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(5)
(.6130/رقم28/367المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(6)
(.5771/رقم3/401أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(7)

(.6130/رقم28/367المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(8) 
(.3585/رقم4/5النسائي،السننالكبرى)(9)

(.4702رقم /11/322مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(10)
(.6130/رقم28/367هذيبالكمالفيأسماءالرجال)المزي،ت(11)
(.15822/رقم9/169ابنحبان،الثقات)(12)
(.5590/رقم2/285الذهبي،الكاشف)(13)
(.6838/رقم543ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(14)
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أعلىواهلل.توثيقهعلىالنقادابناْلُجَنِيدالقدر،واف ركبيُمتعبدثقةثبتخالصة القول فيه:
 .وأعلم

توفي ،(1)الثالثةمن ، َمْواَلهم أبو الحارث المدني نزيل البصرة ُمَحم ُد ْبُن ِزَياٍد اْلُجَمِحيِّ  )ع(  -12
.(2)هـ(130 -هـ 121ما بين سنة )

.(3)"ثقه":فيه اْلُجَنْيد ابن قول
سلمةو بنحمادمنعنهأروىأحدٌالثقات،وليسالثقاتحنبل:"منبنأحمدقالأقوال النُّقاد:

،(7)،والتِّرمذي(6)معينبن،ووثقهيحيى(5)،وقالفيموضعهخر:"ثقة"(4)حديثًا"أحسن
.(9)،وذكرهابنِحبَّانفيالثقات(8)والنََّسائي

.(11)"(10)األَْلَهاِنيزيادبندمحممنإليناأحبقوهوالصِّد ،"محلهوقالأبوحاتم:
.(13)ثبت"،وقالابنحجر:"ثقة(12)وقالالذَّهبي:"ثقة"

.وأعلمأعلىواهلل.توثيقهعلىالنقادابناْلُجَنِيدثقة،واف خالصة القول فيه:
واةالمصطلح الخامس:   وكان ثقة". ،ا يقرأ القرآنيً رِ صْ "كان مِ : فيهم قال الذين الرُّ

، من الس ابعة،  ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَحْضَرِميُّ  َخالدُ )س(  -13 توفي سنة ثمان َأُبو ُسَلْيَماَن اْلِمْصِريُّ
 .(14)وسبعين ومائة

                                                           

(.5888/رقم479صالمرجعالساب )(1) 
 .(291/ رقم 492/ 3الذهبي، تاريخ اإلسالم ) (2)

(.9/169ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(3)
(.1407 /رقم7/257ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4)
(.3153/رقم2/480أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(5)
عينفيالرجال(،ابنمعين،منكالمأبيزكريايحيىبنم485/رقم390ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص(6)

(.26/رقم34)ص
(.3709/رقم6/71الترمذي،الترمذي،سننالترمذي)(7)
(.5222/رقم25/219المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(8)
(.5258/رقم5/372ابنحبان،الثقات)(9)

(.5889/رقم479حجر،تقريبالتهذيب)صمحمدبنزياداأَلْلَهاِني،أبوس يانالحمصي،ثقة،منالرابعة.ابن(10) 
(.1407/رقم7/257ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(11)
(.4854/رقم2/172الذهبي،الكاشف)(12)
(.5888/رقم479ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(13)
(.1763/رقم196)صالمرجعالساب (14)
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.(1)اُيْقِرُئالقرهن،وكانثقة"يًرِصْ"كانمِفيه:  اْلُجَنْيد قول ابن
وقالابنُيونس:"كانمنأهل،(3)يَن":"َكاَنِمَناْلَخاِئ ِ(2)قالَأُبوَسَلَمَةاْلُخَزاِعيقأقوال النُّقاد:

ًيا، يكتب" ،وقالابنَبشكوال:" بأسبهشيٌخ(4)ال ضلوالدِّين...وكانأحداْلَخاِئِ ين...ُأمِّ
فيالثقات.(7)،وابنَخَلُ ون(6)وَذكرهابُنِحبَّان،(5)صالٌ "

بيفيموضعهخر:"َكاَنِثَقًةَصاِلًحا:"ثقةعابد"،وقالالذَّه(9)،وابنحجر(8)وقالالذَّهبي
يًّا َيْكُتُب"َقاِنًتاللَِّه، .(10)َوَكاَنُأمِّ

واف خالصة القول فيه: القرهن، ُيْقِرُئ كان عابد ثقة اْلُجَنِيد ابن واهللأعلىالنقاد توثيقه. على
وأعلم.

واةالمصطلح السادس:   يام".    "كتبنا عنه في تلك األ: فيهم قال الذين الرُّ
، أبو يحيى الَعط ار، من صغار العاشرة، مات سنة محمد بن َسِعيد بن غالب البغدادي)فق( -14

.(11)إحدى وستين
.(12)"كتبناعنهفيتلغاأليام"فيه: اْلُجَنْيد قول ابن




                                                           

(.1663م/رق3/366ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(1) 
منصوربنسلمةبنعبدالعزيز،أبوسلمةالخزاعيالبغدادي،ثقةثبتحاف ،منكبارالعاشرة،ماتسنةعشر(2) 

(.6901/رقم547ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص.ومائتينعلىالصحي 
(.75السمعاني،أدباإلمالءوا ستمالء)ص(3) 
(.424/رقم1/156ابنيونس،تاريخابنيونسالمصري)(4)
(.46/رقم90ابنبشكوال،شيوخابنوهب)ص(5)
.(13101/رقم8/221ابنحبان،الثقات)(6)

(.1423/رقم4/233مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(7) 
(.1420/رقم1/376الذهبي،الكاشف)(8)
(.1763/رقم196ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(9)

(.79/رقم4/614سالم)الذهبي،تاريخاإل(10)
(.5912/رقم480تقريبالتهذيب)صابنحجر،(11)
/7قالعبدالرَّحمنبنأبيحاتمالرَّازي:"يعنىأيامرحلتهأيامأحمدبنحنبلويحيىبنمعين".الجرحوالتعديل)(12)

(.1451/رقم266



 

69 
 

ابنأبيوقال،(3) ديينالصَّوصالحالدِّ،(2)ومسلمة،(1)الخطيبالبغداديوثقه:فيه أقوال النُّقاد
.(6)قاتانفيالثِّبَّوذكرهابنحِ"،(5)،ثقة(4)وهوصدو ،كتبتعنهمعأبي"حاتم:

النققادله(7)"ضعيف":فقالابنقانعت ردو .،ولميذكرم سًرالتضعي ه،فالعبرةبتوثي ُجلِّ
ُدوْ"وقالفيموضعهخر:،(8)"ثقة"هبي:وقالالذَّ ِعْنِديَحِدْيثُُه... ُاإِلَماُم،الُمَحدُِّث،الصَّ

.(10)"صدو "وقالابنحجر:،(9)"ِبُعُلوٍّ
النقادابناْلُجَنِيدثقة،واف خالصة القول فيه: .علىتوثيقه.واهللتعالىأعلمجلق
واةالمصطلح السابع:   "نكتب عنه".: فيهم قال الذين الرُّ

، َأُبو َعْبِد الِل (11)ْبِن َعَطاِء ْبن ُمَقد م اْلُمَقدِِّمي  ْبِن َعِليِّ  ُمَحم ُد ْبن َأِبي َبْكر)خ م س(  -15
، من العاشرة، مات سنة أربع وثالثين  .(12)الث َقِفي  َمْواَلُهم اْلَبْصِريُّ

.(14)وهوقاعدفالنكتبعنه،ونكتبعنأخيهمحمد"(13)"كنانمربهفيه: اْلُجَنْيد قول ابن


                                                           

(.837/رقم3/240الخطيب،تاريخبغداد)(1) 
(.285/رقم9/189ذيبالتهذيب)ابنحجر،ته(2)
(.3/81(،الوافيبالوفياتله)238نكثالهميانفينكتالعميان)صالص دي،(3)

(.1451/رقم7/266ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4) 
يادةلمأعثرعليهاعندابنأبيحاتمفيكتابهالجرحوالتعديل،إنماوجدتهاعندالمزي(5)  فيتهذيبالكمال،هذهالزِّ

/12/345)له(،سيرأعالمالنبالء418/رقم6/404فيتاريخاإلسالم)،(،والذَّهبي5245/رقم25/276)
(.285/رقم9/189فيتهذيبالتهذيب)،(،وابنحجر154فيطبقاتالشَّافعيين)ص،(،وابنكثير140رقم

(.15566/رقم9/128ابنحبان،الثقات)(6)
(.285/رقم9/189ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(7) 
(.418/رقم6/404الذهبي،تاريخاإلسالم)(8)
(.140/رقم12/345الذهبي،سيرأعالمالنبالء)(9)

(.5912/رقم480تقريبالتهذيب)صابنحجر،(10)
(.3094/رقم12/393هذهالنِّسبةإلىالجدُمقدِّم،السمعاني،األنساب)(11)
(.5761/رقم470ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(12)
هووأخوهسنةأربعوثالثينومائتين،الذهبي،تاريخ(13) ،ُتُوِفي  اْلَبْصِري  المقد مي  أي:َعْبداللَّهْبنَأِبيَبْكرْبنعلي 

(.234/رقم5/859اإلسالم)
(.84/رقم5/18ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(14)
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،وقالاْبنَمِعينفيموضع(3)،وابنَقاِنع(2)،وأبوُزرعةالرَّازي(1)ينوثقهابنمعأقوال النُّقاد فيه:
،وذكرهابنِحبَّان(5)،َوَقالمرًةلعبدالخال بنمنصور:"ُأْكُتبعنهأحاديثَأِبيِه"(4)هخر:"صدو "

الرَّازيكتب،وكذلغأبوحاتم(7)،وقالأبوُزرعةالرَّازيفيموضعهخر:"كتبتعنه"(6)فيالثِّقات
د "(8)عنه ،وقالأحمدبنحنبل:"ُسَكْيٌت،ما(9)،وقالفيموضعهخر:"صال الحديثمحلهالصِّ

.(10)كانيكاديتكلم"
،وزادالذَّهبي:"اإِلَماُم،الُمَحدُِّث،الَحاِفُ ...حدثَفَأْكَثَر،(12)،وابنحجر(11)ووثقهالذَّهبي

.(14)ر:"ثبتُمحدث"،وقالفيموضعهخ(13)َوَأْتَقَن"
ابنالجنيدالنقادثقة،كانوايكتبونعنهو يكتبونعنأخيهعبداهلل،واف خالصة القول فيه:

 علىتوثيقه،واهللأعلىوأعلم.
بط، وكان ذلك بألفاظ متنوعة على الن حو الت الي: -ثالثا  من وثقه بصيغة قريبة من الض 

واةالمصطلح األول:  ".صدوق: "فيهم لقا الذين الرُّ
 .(15)يِ سِ يْ قَ الْ  يدِ زْ األَ  ذٍ ائِ عَ  نُ بْ  اكُ بَ شِ  -16

 

                                                           

(.98/رقم9/79نحجر،تهذيبالتهذيب)اب(1) 
(،الرازي:أبوزرعة،الرازي:أبوزرعة،الضع اءألبيزرعة1178/رقم7/213ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2)

(.598/رقم3/927الرازيفيأجوبتهعلىأسئلةالبرذعي)
(.98/رقم9/79ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(3) 
(.5094/رقم24/536تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)المزي،(4) 
المرجعالساب .(5)
(.15324/رقم9/85ابنحبان،الثقات)(6)
(.2/467الرازي:أبوزرعة،الرازي:أبوزرعة،الضع اءألبيزرعةالرازيفيأجوبتهعلىأسئلةالبرذعي)(7)
(.84/رقم19-5/18ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8)

(.1178/رقم7/213)لمرجعالساب ا(9) 
(.5967/رقم3/461أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(10) 
(.239/رقم10/660الذهبي،سيرأعالمالنبالء)(11)

(.5761/رقم470ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(12) 
(.239/رقم661-10/660الذهبي،سيرأعالمالنبالء)(13)

(.4748/رقم2/160الذهبي،الكاشف)(14) 
(.1714/رقم4/391ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(15)
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.(1)"صدو ":فيه  اْلُجَنْيد ابن قول
.(3)الثقاتفيُقْطُلْوَبَغاابن،ذكره(2)األزدي:"ثقة"خالدبنقالهدبةأقوال النُّقاد: 

 .وأعلمأعلىواهلل.فيتعديلهالنقادابناْلُجَنِيدواف صدو ،خالصة القول فيه:
-هـ 221، توفي ما بين سنة )(4)الط َيالسة صاحب ،الَبْصريُّ  الِمْسَمعي   َسْلمٍ  ْبنُ  اللِ  َعْبدُ  -17

 .(5)هـ(230
.(6)صدو "":فيه اْلُجَنْيد ابن قول

،(7)ُيحدث"َكانََماقلَأنهِإ ََّعونَواْبنالزقْهِري َأْصَحابُكتاب"من:اْلَقواِريِريقالأقوال النُّقاد: 
،وقال(8)ُيحدث"كانقلماأنهإ َعونابنأصحابكبار"منوفيكتابالجرحوالتعديل،قال:

معينعن،وُسئلابن(9)عنه"وروىعنهوكتبالجنيدبنالحسينبنعليابنأبيحاتم:"أدركه
.(10)أعرفه"" :حاله،فقال

يِري،وهماحجةفيذلغعلى يرهما.واْلَقوارِاْلُجَنْيدقلت:قدعرفهابن
النقادابناْلُجَنِيدصدو ،واف خالصة القول فيه: .وأعلمأعلىواهلل.تعديلهعلىجلق
واةالمصطلح الثاني:  : "شيخ صدوق".فيهم قال الذين الرُّ

 .(11)هـ(230 -هـ 221توفي ما بين سنة ) ،الر ازيُّ  الَعب اس أُبو ِزْيَرُك، -18
 .(12)"ااصدوقًكانشيخً":فيه اْلُجَنْيد ابن قول

 
                                                           

المرجعالساب .(1)
(.7940/رقم62/325ابنعساكر،تاريخدمش )(2)
(.5024/رقم5/207ابنقطلوبغا،الثقاتممنلميقعفيالكتبالستة)(3)
 (.2622/ رقم113/ 9هي التي يكون فوق العمامة، السمعاني، األنساب ) (4)

 (.209/ رقم 596/ 5الذهبي، تاريخ اإلسالم ) (5)

(.366/رقم5/78ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6)
(.650/رقم181روايةالدارمي)ص-ابنمعين،تاريخابنمعين(7) 
(.366/رقم5/78ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8)
المرجعالساب .(9)

المرجعن سه.(10)
 (.146/ رقم 572/ 5الذهبي، تاريخ اإلسالم ) (11)

(.2826/رقم3/625ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(12)
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 .(1)الثقاتفيُقْطُلْوَبَغاابنذكرهأقوال النُّقاد: 
ُقْطُلْوَبَغافذكرهفيالثقات.واهلل،وتبعهابناْلُجَنْيدشيخصدو ،كماقالابنخالصة القول فيه: 

أعلىوأعلم.
ْيَرفي   ُشَعْيبٍ  َأُبو ،اْلَواِسِطيُّ  اْلَهْيَثمِ  ْبنُ  َصاِلحُ )ق(   -19 ان، من الص  ، (2صغار العاشرة) الط ح 

 .(3)هـ(260 -هـ 251توفي ما بين سنة )
.(4)"شيخصدو ":فيه اْلُجَنْيد ابن قول

:"صدو ".(6)،وابنحجر(5)الذَّهبي قالأقوال النُّقاد: 
.وأعلمأعلىواهلل.تعديلهفيالنقادابناْلُجَنِيدصدو ،واف خالصة القول فيه:
واةالمصطلح الثالث:  دق محله": فيهم قال الذين الرُّ ".الصِّ

 -هـ 191، توفي ما بين سنة )(7)اسعةمن الت   ،يِ رِ صْ بَ الْ  ةٍ َصَدقَ  ْبنُ  ِإْبرَاِهيمُ )ت(  -20
 .(8)هـ(200

د "محله":فيه اْلُجَنْيد ابن قول .(9)الصِّ
.(10)الثقاتفيِحبَّانابنذكرهأقوال النُّقاد:

واية"(12)،والذَّهبي(11)وقالأبوحاتم ،(13):"شيخ"،وقالفيموضعهخر:"قليلالرِّ


                                                           

(.4188/رقم4/391ابنقطلوبغا،الثقاتممنلميقعفيالكتبالستة)(1)
(.2893م،رق274ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(2) 
هـ(، 270 -هـ 261(، وقد أورده الذهبي أيًضا فيمن توفي ما بين سنة )262/ رقم 97/ 6الذهبي، تاريخ اإلسالم ) (3)

 .(260/ رقم 345/ 6فاهلل أعلى وأعلم. انظر: الذهبي، تاريخ اإلسالم )

(.1836/رقم4/419ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4)
(.2366/رقم1/499الذهبي،الكاشف)(5)
(.2893،رقم274ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(6)
(.187/رقم90)صالمرجعالساب (7)
(.5/رقم4/1065الذهبي،تاريخاإلسالم)(8)
(.303/رقم2/106ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(9)

(.12240/رقم8/58ابنحبان،الثقات)(10)
(.303/رقم2/106التعديل)ابنأبيحاتم،الجرحو(11)
(.147/رقم1/213الذهبي،الكاشف)(12)

(.5/رقم4/1065الذهبي،تاريخاإلسالم)(13) 
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.(1)"صدو "وقالابنحجر:
د ،واف محلهخالصة القول فيه: علىتعديله.واهللأعلىأعلم.النقادابناْلُجَنِيدالصِّ
واةالمصطلح الرابع:  دقكتبت عنه ومحله عن: "فيهم قال الذين الرُّ  ".دي الصِّ

 .(3)ْبُن ُمَعاٍذ الِحْمِصي (2)ُهْوَبرُ  -21
د ":فيه اْلُجَنْيد قول ابن .(4)"كتبتعنهومحلهعنديالصِّ

.(5)ذكرهابنِحبَّانفيالثقاتأقوال النُّقاد: 
تعديله.واهللأعلىوأعلم.علىاْلُجَنْيدابنابنحبانمحلهالصد ،واف خالصة القول فيه:

واةالخامس:  المصطلح دق أهل من مكى شيخ: "فيهم قال الذين الرُّ  ."الصِّ
.(6)الَعَدِني   عمر أبي بن يحيى بن لمحمد َقرَاَبة ،َسَلَمةَ  الس الِم ْبنُ  َعْبدُ  -22
د "أهلمنمكىشيخ":فيه اْلُجَنْيد ابن قول .(7)الصِّ

 .(10)وقالأبوحاتم:مجهولالثقات،في(9)ُقْطُلْوَبَغا،وابن(8)ابنِحبَّانذكرهأقوال النُّقاد: 
.ومنعرفهعندهزيادةعلمعلىمنلميعرفهو يره،اْلُجَنْيدابنعرفهقد:قلت

النقادابناْلُجَنِيدمنأهلالصد ،واف خالصة القول فيه: .وأعلمأعلىواهلل.تعديلهعلىجلق

واة الُمَعد لون: انيالث   المطلب  الت عديل النِّسبي. بمصطلحات الرُّ
َعااادَّلاإلماااامابااانالجنيااادالااارَّازيراوياااًاواحاااًداباساااتعمالمصاااطل التَّعاااديلالنِّسااابي،بقولاااه:

"أوث منفالن"،وهو:

                                                           

(.187/رقم90ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(1)
(.16247/رقم9/247وردبالياءبدلالباء)هوير(،فيابنحبان،الثقات)(2)
(.522/رقم9/123ديل)ابنأبيحاتم،الجرحوالتع(3)
المرجعالساب .(4)
(.16247/رقم9/247ابنحبان،الثقات)(5)
(.256/رقم6/48ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6)
المرجعالساب .(7)
(.14234/رقم8/427ابنحبان،الثقات)(8)
(.6875قم/ر6/342ابنقطلوبغا،الثقاتممنلميقعفيالكتبالستة)(9)

(.242/رقم6/46ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(10)
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، َمْواَلُهمْ  (1)ُمَحم ُد بُن ُرْمِح بِن الُمَهاِجِر التُِّجْيِبيُّ ق(  )م -23  سنة مات العاشرة، من الِمْصِريُّ
 .(2)عينوأرب اثنتين

.(4)"(3)ةبَ ْوث منابنزُأوكان،اصالحًكانرجالً":فيه اْلُجَنْيد ابن قول
الطَّبقةفيألثبتهمالغعنكتبكانولوواحد،حديثفيأخطأ"ما:النََّسائيَقالأقوال النُّقاد:

.(5)مالغ"أصحابمناألولى
وابن،(11)ابنريانو،(10)خطيبال،و(9)،وابنُيونس(8)(7)،ومسلمة(6)وثقهأبوداود

شيًئا"،وزادابنعنهأكتب"ولم:داود،وزادأبو(14)وابنالجوزي،(13)القاضيِعَياض،و(12)َماُكوَ 
،وزادابنَماُكوَ ،وِعياض:"مأمون"."ثبت":الجوزيوابنزادالخطيب،و،"الحديثيفُيونس:"ثبت




                                                           

هذهالنسبةالىتجيبوهيقبيلةوهواسمامرأةوهيأمعديوسعدابنيأشرسبنشبيببنالسكون،السمعاني،(1)
(.690/رقم3/20األنساب)

(.5881/رقم478ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(2) 
نحمادبنمسلمالتجيبيأبوموسىاألنصاريلقبهُزْ بةوهولقبأبيهأيضاثقةمنالعاشرة)مدس (عيسىب(3) 

ماتسنةثمانوأربعينوقدجاوزالتسعينوهوهخرمنحدثعنالليثمنالثقات،ابنحجر،تقريبالتهذيب
(.5291/رقم438)ص

(.1396/رقم7/255ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4)
(.5215/رقم25/205المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(5)

(.5215/رقم25/205المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(6) 
،الُمَحدُِّث،الرََّحاُل،َأُبوالَقاِسِماأَلْنَدلُ(7) ،ُأَراُهَكاَنِمْنَأبَناِءالسِّتِّْيَن،ِسيقَمْسَلَمُةبُنالَقاِسِمبِنِإْبَراِهْيَمَأُبوالَقاِسِمالُقْرُطِبيق

:ُتُوفَِّيَسَنَةَثاَلٍثَوَخْمِسْيَنَوَثاَلِثماَئٍة،الذهبي،سيرأعالمالنبالء) (.75/رقم16/110َوَقاَلاْبُنالَ َرِضيِّ
(.242/رقم9/165ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(8) 
(.1205/رقم1/445ابنيونس،تاريخابنيونسالمصري)(9)

(.2/759الخطيب،تلخيصالمتشابهفيالرسم)(10) 
(.3/377القاضيعياض،ترتيبالمدارغوتقريبالمسالغ)(11)
(.4/92ابنماكو ،اإلكمالفيرفعا رتيابعنالمؤتلفوالمختلففياألسماءوالكنىواألنساب)(12)
(.3/377سالغ)القاضيعياض،ترتيبالمدارغوتقريبالم(13)
(.1448/رقم11/304ابنالجوزي،المنت مفيتاريخالملوغواألمم)(14)
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،وقالالمازري:(4)"اكانفقيهً":(3)يدِنْقالالكِو،(2)"يخهونعمالشَّ":(1)قالابنوضاحو
.(6)،وذكرهابنِحبَّانفيالثقات(5)الحاف 

الثَّْبُت،،وقالفيموضعهخر:"الَحاِفُ ،(7)أخباري"عالمةوقالالذَّهبي:"الحاف ،ُمكثر
فيرم ابنأوردأنليت  ييرحل...لمولموالح  ،الزائدباإلتقانمعروفاالَعالََّمُة...كان

أهلفهو!عنهيرولمكيفالبخاريمنأتعجبوأنالجاللته،هنافذكرتهالح ا "،"تذكرةكتاب
.(9)ثبت"وقالابنحجر:"ثقة،(8)اهلل"رحمهماسعيدبنقتيبةمنأتقنهوبللذلغ،

.توثيقهعلىالنقادابناْلُجَنِيد والح  ،وافالزَّائدباإلتقانمعروفثقةثبتخالصة القول فيه:
.وأعلمأعلىواهلل








                                                           

محمدبنوضاحبنبزيعمولىملغاألندلسعبدالرحمنبنمعاويةاألمويالدَّاخل،وهوالحاف الكبيرأبوعبداهلل(1) 
مسنةتسعوثمانينومائتين.الذهبي،تذكرةالقرطبي،ولدسنةتسعوتسعينأوسنةمائتينبقرطبة،ماتفيالمحر

(.670/رقم2/162الح ا )
(.3/377القاضيعياض،ترتيبالمدارغوتقريبالمسالغ)(2)
،المتوفَّىسنة(3) ها،مصن ف"تاريخ350محمدْبنيوسفْبنيعقوبْبنح صْبنيوسفْبنَنَصْير،َأُبوُعَمرالكندي 

(.383/رقم7/898شو ال،ولهسبٌعوستونسنة،الذهبي،تاريخاإلسالم)مصر"،ُتُوف يِفي
(.3/377القاضيعياض،ترتيبالمدارغوتقريبالمسالغ)(4)

(.2/460المازري،المعلمب وائدمسلم)(5) 
(.15390/رقم9/97ابنحبان،الثقات)(6)
(.4848/رقم2/171الذهبي،الكاشف)(7)
(.135/رقم11/498ي،سيرأعالمالنبالء)الذهب(8)
(.5881/رقم478ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(9)
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 ازيمراتُب الت ْعِدْيِل عنَد اإلماِم ابن الجنيد الر  : الثالثالمبحث 

 الرَّازيمنخاللتتبعمصطلحاتاإلمام َواة،والوقوف ابنالجنيد وعباراتهفيتعديلالرق
وَعلىمدلو تها،والتَّ الذينأُعرفعلىأحوالالرق طلقتفيحقهم،والمقارنةبينأحكامهوأحكاماة
مكنتقسيمتلغالمصطلحاتوالعباراتبحسبماتدلعليهأوتمثلهفيتعديل يرهمنالنققَّاد،يُ

 إلى َواة التَّثالثالرق من والعبارات المصطلحات تلغ الباحث وسيقسم الرَّمراتب، إلىعديل فيع
:لتَّاليعلىالنَّحوااألدنى،

المطلب األول: مرتبة التوثيق الرفيع
َواةالثِّقاتاألثباتالذينتُقبلرواياُتهم،وُيحَتُجبأحاديثهم،وقدوثقهماإلمامابنالجنيد وهمالرق

 ضيل.الرَّازيبأعلىعباراتالتَّوثي ،كتوثي الرَّاويوالتَّأكيدبالثَّناءعليه،وتوثيقهباستخدامأفعلالتَّ

الية:فيحقِّهمالمصطلحاتوالعباراتالتَّتطلقأُ وقد
."والزقهدوالسقنَّةوال همالعلمجمعقدرجالًكانبالكوفة،مثلهرأيتما"-
."منهأنبلبالبصرةأرلمالح ا من"-

 (.)الت وثيق بلفظ واحد من ألفاظ الت وثيق وثيق العاديمرتبة الت  الثاني:  المطلب
َواةالذينوثقهماإلمام وثي الم ردة،وهميشتركونمعبصي التَّ ابنالجنيدالرَّازيوهمالرق

التَّ أصل في األولى المرتبة التَّوثي ،أهل درجة يبلغوا لم الرَّولكنهم تُقبلوثي  ممن وهم فيع،
رواياُتهم،وُيحَتُجبأحاديثهمأيًضا.

الية:لعباراتالتَّطلقتفيحقهمالمصطلحاتواوقدأُ
ال ".-"ثقة". -  "ثقةرضا".-"الثِّقةالشَّيخالصَّ
 ".ثقةوكان،القرهنيقرأايًرِصْمِكان"-"ثقةمنثقاتالواسطيين". -
 "نكتبعنه".-".األيامتلغفيعنهكتبنا" -
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 وثيق المتوسطمرتبة الت   الثالث: طلبالم
الذيننزلو َواة ضبطهمقلياًل،وهمممنتُقبلوثي التَّاعندرجةالتَّوهمالرق ام،حيثَخفَّ

رواياُتهم،وُيحَتُجبأحاديثهمأيًضا.
الية:طلقتفيحقهمالمصطلحاتوالعباراتالتَّوقدأُ

 "صدو ".-"شيخصدو ". -
د ".-"،د الصِّعنديومحلهعنهكتبت" -  "محلهالصِّ
".د الصِّأهلمنمكيشيخ" -

 الية: ظات الت  و ومن خالل هذه المراتب ال بد من تسجيل الملح
1- اإلمام عند الُمعدَّلين َواة الرق الرَّازيمراتب الجنيد تُابن أن درجاتيمكن ثالث في حصر

 .لالحتجاج
السَّ-2 َواة يترتبعلىمراتبالرق اإلمام فحديثأهلالعدالةعند الحديث، أقسام ابنابقةمعرفة

الرَّازيالجني والصَّد منالحديث، به ُيحَتُج ما وهو فهوعلىحديثصحي : حي علىدرجات،
يشمل:

 فيع،وأحاديثهمفيأعلىدرجاتالَقُبول.انية:التَّْعِديلالرَّأحاديثرواةالمرتبةاألولىوالثَّ-
الثَّ- المرتبة التَّوأحاديثرواة درجة البلوغ دون التَّْعِديل الثة: فيوسطدرجاتوثي ، وأحاديثهم
ول،وهوماُيعرفبالحديثالحسنعندمنقسَّمالحديثعلىثالثمراتب.بُقَالْ
3- يصرحاإلمام الرَّازيلم أواألحاديثإلىمراتب،ابنالجنيد َواة الرق يقس م ولم المراتب، بهذه

نخاللتتبعأقوالاإلمامكلالمذكورأوبأيشكلهخر،ولكنهذهالمراتباستنبطتمسواءبالشَّ
وعباراتهفيتعديلالرَِّجال،والن رفيمدلو تها،والمقارنةبينأحكامهوأحكامابنالجنيدالرَّازي
  يرهمنالنققَّاد.
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 في الت ْعِديلازي ابن الجنيد الر  خصائُص َمْنَهُج اإلماِم : الرابعالمبحث 

 لإلمام إنَّ الرَّازي الجنيد َجْرًحاابن أحوالهم وتتبع الرَِّجال، نقد في دقيًقا علمًيا منهًجا
وَتْعِدياًل،وبيانمنتُقَبلرواياتهممنُترد ،وهذاالمنهجلهخصائصمميزة،وقواعدوأسسواضحة

وعباراتهالواردةفيالتَّْعِديلممايسهمفيابنالجنيدالرَّازييمكناستنباطهامنخاللأقوالاإلمام
 قدي،وهذهالخصائصتتمثلفيمايلي:سمالهيكلالعاملمنهجهالنَّر

 الت وسُّط في الت ْعِديل:  -1
اإلمام كلطََّبقةمنطبقاتالنققَّاد تخلومنمتشددومتوسطومتساهل،وأنَّ أنَّ علمنا

لمُيذكرفيأيقسممنهذهاألقسام.ابنالجنيدالرَّازي
َأْعَلمَُوال-والذييترج لي المتوسطينالمعتدلينالمنص ينفيتعديل-لَُّه أنَّهمنالنققَّاد
،هما:ثالثةأمورالرَِّجال،ويرجعذلغإلى

ساهلفيتعديلالرَِّجال،ولوُعرفبشيٍءمنشددأوالتَّأ.لمأجدمنوص هقديًماأوحديثًابالتَّ
ذلغ شتهرأمرهكماهوحال يره.

 موافقة النقب. اإلمام قاد الرَّازي الجنيد الرَّابن على أ لبأحكامه أوفي متشدًدا كان ولو واة،
 عنأكثرهم.متساهاًللشذَّ

عديلالتياستخدموها.محاكاتهلجئمةالمعتدلينمنخاللاستخدامهلن سأل ا وعباراتالتَّ-ج
 اإلمام أنَّ القول يمكن سب  ما على الرَّوبناًء الجنيد ابن المعتدلينازي النققَّاد من كان

َأْعَلُم.َأْعَلىوساهل،َواللَّهُشددأوالتَّالمتوسطينفيتعديلالرَِّجال،والبعيدينعنالتَّ
 الدِّقة واألمانة والموضوعية في تعديل الرَِّجال:  -2

 منهجاإلمام الرَّازياتَّسم ابنالجنيد واألمانة بالدِّقة الرَِّجال فقدفيتعديل والموضوعية،
مُ عناتِّباعالهوىوالمحاباة، بعيًدا بذلغعِساروف قواعدعلميةدقيقة التي َستشعًرا األمانة م

والدِّفاععنها،والنَّماذجعلىذلغكثيرةومتعددة.بيُحمِّلها،أمانةالح ا علىُسنَّةالنَّ
الن زاهة العلمية في الت عديل: -3

ابانالجنيادالارَّازييتمتاعفاينقادهبنزاهاةعلمياة،وقادكاانيبتغايوجااهاهلللقادكااناإلماام
ساابحانهوتعااالىو ُيصاادرأحكاًماااعلااىراٍوإ لبيااانأمااره،فكااانيااذكرماااللااراويوماااعليااه،وكااان
يقصدفينقدهالمحاف ةعلىالسقنةالنَّبويةالمطهرة وممايدلد لاةواضاحةعلاىنزاهتاهالعلمياة،
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اد "ُهْوَبرقولهفيح : ،وقاالفايحا :َعْباد(1)بنُمَعاٍذالِحْمِصي:"كتبتعناهومحلاهعناديالصِّ
د "أهلمنمكىَسَلَمَة:"شيخالسَّالِمبن  .(2)الصِّ

 اعتماد مصادر علمية دقيقة في الت ْعِديل:  -4
اقديعتمدفيعملهعلىمصدرين:النَّ

خاللق اد:حصيلة من قبله من النُّ  -األول من قبله النققَّاد استخلصها التي المادة في وتتمثل
َواةالذينلميدركهم، َواة،ومروياتهم،وبهايستطيعالناقدمتابعةتلغالدراسةألولئغالرق دراستهمللرق

معماينضمإلىذلغمننتائجيتوصلإليهامنتجمعتلغالمادةعندهمنمصادرهاالمختل ة.
وتمحيصااها:دراسته الخاصة -الثاني بينها،ودراستااها، والمقارنااة القائمةعلىجمعهاألحادياااث،

َواةوتتبعأخبارهم،باإلضافةإلىمايقفعليهعندالنققَّادالُمعاصرين .(3) ماااعدراسةأحوالالرق
َواةأنَّهاعتمدوعباراتهفيتعدابنالجنيدالرَّازيويالح منخاللتتبعأقوالاإلمام يلالرق

علىالمصدرينمًعاوبطريقةمتوازنة.
 موافقته ألحكام بعض النُّق اد وعدم ُمخالفته ألحكامهم غالبًا: -5

تتض ،ويعتبربأحكامبعضالنققَّادفيوافقهمفيتعديلالرَِّجالابنالجنيدالرَّازيكاناإلمام
موافق النقتهمنخالل من كثيٍر الرَِّجالقَّادألحكاِم والنَّفي فيما، ومتنوعة ماذجعلىذلغمتعددة

مضى.
َواة:  -6  استعمال الت ْعِديل المطلق والت ْعِديل النِّسبي في بيان أحوال الرُّ

َواة،واستعملفيذلغالتَّْعِديلالمطل والتَّْعِديلاًعددابنالجنيدالرَّازيعدَّلاإلمام منالرق
النِّ أما الحكمسبي، مقارنةحالهالرَّاويبل  مُبتزكيةالتَّْعِديلالمطل فيقصدبه دونقصد طل ،

َواة،وقدتمَّعرضنماذجكثيرةومتعددةمنذلغفيهذاال صل. بحال يرهمنالرق
النِّ التَّْعِديل مروياتهوَأم ا بين المعارضة بعد الرَّاوينسبًيا بتعديل الحكم به فيقصد سبي،

َواةومرو ،مثلقولهفالنأوث منفالن،وهذالميستعملهإ فيراٍوواحدوهو:يات يرهمنالرق
 .(4)"ةبَ ْوث منابنزُأوكان،اصالحًكانرجالً":قالفيه،ُمَحمَُّدبُنُرْمِ بِنالُمَهاِجِرالتقِجْيِبيق

                                                           

(.522/رقم9/123ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(1)
(.256/رقم6/48)المرجعالساب (2) 

(.69)ص(ين ر:سيف،يحيىبنمعينوِكَتابهالتاريخ3)
(.1396/رقم7/255تعديل)ابنأبيحاتم،الجرحوال(4)



 

80 
 

 ُمختلفة الد الالت، ُمتعددة المراتب:  استعمال مصطلحات وعبارات للت ْعِديل، ُمتنوعة األلفاظ، -7
واةمصطلحاتوعباراتمُابنالجنيدالرَّازياستعملاإلمام تنوعةفيأل ا هافيتعديلالرق

والزقهد"،والسقنَّةوال همالعلمجمعقدرجالًكانبالكوفة،مثلهرأيت"ماختل ةفيد  تها،وهي:مُ
ثقاتمنهأنبلبالبصرةأرلمالح ا من" "من رضا"، "ثقة ال "، الصَّ الشَّيخ "الثِّقة "ثقة"، ،"

" "ثقةوكانالقرهنيقرأامصريًكانالواسطيين"، "شيخاأليامتلغفيعنهكتبنا"، "نكتبعنه"، ،"
" "صدو "، "د الصِّأهلمنمكيشيخصدو "، "محلهد الصِّعنديومحلهعنهكتبت"، ،"

د ". الصِّ
َواةفيويمكنوضعهذها لمصطلحاتوالعباراتبحسبد  تها،وماتمثلهفيتعديلالرق

،هي:ثالثةمراتب
فيع.وثي الرَّاألولى:مرتبةالتَّ
وثي العادي.الثانية:مرتبةالتَّ
وثي المتوسط.الثالثة:مرتبةالتَّ

المراتب  .لالحتجاجالثَّالثمعمالح ةأنَّ
َوا -8  ة مع الت عريف بهم:توثيق بعض الرُّ

الرَّازيكاناإلمام ابنالجنيد َواة علىمعرفتهالتَّمعيوث بعضالرق يدلق عريفبهم،مما
حاطتهالكاملةبأحوالهم، :ْبنَِخالدِومنذلغقولهفيالواسعةوا  اْلَحْضَرِميق ا"كانمصريً ُسَلْيَماَن

 .(1)ُيْقِرُئالقرهن،وكانثقة"
 : مع الت عريف بهميوخه بعض شتوثيق  -9

علىمعرفتهالتَّمعيوث بعضشيوخهابنالجنيدالرَّازيكاناإلمام عريفبهم،ممايدلق
رأيتما":ُمَحمَّدبنَعْبِداهلِلبِنُنَمْيرٍفيح شيخه،فقدقالقيقةبأحوالهمالواسعةبهم،وخبرتهالدَّ

 .(2)والزقهد"والسقنَّة هموالالعلمجمعقدرجالًكانبالكوفة،مثله
 عدم مؤاخذة الر اوي بالغلط والخطأ اليسير:  -10

ْنكانِثَقة،قالالذَّ اإلنسانبطبيعتهالبشرية يسلممنالغلطوالخطأوا  :(3) هبيإنَّ
                                                           

(.1663/رقم3/366ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(1) 
(.1664/رقم7/307)المرجعالساب (2)
 .78(ين ر:الموق ة،للذهبيص3)
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الِثَقة:أنَُّه َيغَلُطو ُيخطِ الذي  ،فمنالذيَيسلُممنذلغ يُرالمعصومِيء"وليسِمنَحدِّ
علىخطأ". ُيَقر 

اليسيركغيرهمنالنققَّاد يُابنالجنيدالرَّازيوقدكاناإلمام الرَّاويبالغلطوالخطأ ؤاخذ
الذي يطعنفيضبطه.

واة: -11  اعتماد العلماء على أقواله في تعديل الرُّ
ثرمنموضعومنذلغ:فقدشاركهفين سالقولاإلمامالذَّهبيواإلمامابنحجرفيأك

،اْلَهْيَثمِْبنَُصاِل ُ ْيَرفي ُشَعْيبٍَأُبواْلَواِسِطيق ان،قولالصَّ ،(1)"شيخصدو فيه:"اْلُجَنْيدابنالطَّحَّ
:"صدو ".(3)،وابنحجر(2)أقوالالنققاد:قالالذَّهبي

 :عديلفرد باستعمال مصطلحات خاصة في الت  الت   -12
أحياناًاإلمامَت رَّد الرَّازي الجنيد لمخاصةتعديلوعباراتمصطلحاتباستعمالابن

رضا"."ثقة:ذلغومنالنققَّاد،من يرهيستعملها













                                                           

(.1836/رقم4/419ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(1)
(.2366/رقم1/499الذهبي،الكاشف)(2)
(.2893،رقم274قريبالتهذيب)صابنحجر،ت(3)
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واة الُمعدلين، ونتائجه: المبحث الخامس  جدول الرُّ

واة الُمعدلين أواًل:  جدول الرُّ
َواةالمُاا ستعراضلبعدهذ جوعباالرقفياهقماتوالذي،ابنالجنيدالرَّازيعنداإلمامعدلينلرق

َواة،والمقارناةباينحكما قومأسام يارهمانالنققااد،وأحكااهإلىأقوالاألئمةالنققَّادفايجمياعهاؤ ءالارق
أهممااوق اتعلياهدونثمأالي،وذلغمنخاللالجدولالتَّ،عرضأهمماتوصلتإليهمننتائجب

ملحو ات:من

 هبيرأي الذ   حونالمجرِّ  لونالمعدِّ  أخرج له اويالر   م
رأي ابن 

 حجر
رأي 

 ملحوظات الباحث

 .فضيلوباستخدام صيغة أفعل الت   ،ناء عليهأكيد بالث  وي والت  توثيق الرا   فيع،وثيق الر  مرتبة الت  
 ."والزُّهد والسُّن ة والفهم العلم جمع قد رجالً  كان بالكوفة، مثله رأيت ما"
ُدبْ .1 ُنُمَحمَّ

َعْبِداهلِل
بِنُنَمْيٍر
 الَهْمَداِنيق
الُكوفيق



الَحااااااااااااااااااااااااااِفُ ،-النقاد.كلع
ااُة، َشاااْيُخالُحجَّ
 اإِلْساَلِم"

وقاااااااااااالفاااااااااااي
موضعهخار:
"الحااااااااااااااااااااااااااااف 

 الزَّاهد"
وقاااااااااالمااااااااارًة:

 اإلعالم"أحد


"ثقااااااةحاااااااف 
فاضل"

ثقااااةحاااااف 
حجااةعابااد

زاهد.

النقادابانواف 
علااااااااىاْلُجَنِيااااااااد
توثيقه.



 ".كان من الحفاظ لم أر بالبصرة أنبل منه "
ُسااااااااااااااَلْيَمانُ .2

َأيقااااْوَبباااانُ
َصااااااااااااِحُب
الَبْصِريِّ

"اإِلَمااااااااااااااااااااااااااااُم،-النققَّاد.كلع
الَحااااااااااااااااااااااااااِفُ ،
ُد، الُمَجاااااااااااااااااااااااااوِّ

 الثِّقُة"
وقاااااااااااالفاااااااااااي
موضعهخار:
"الحااااااااااااااااااااااااااااف 

...الباااااااااااااااااارع
أحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد

 األعالم".

إماااااااامثقاااااااةصدو .
حاااااااااااااااااااااااااف 

مقريء.

النقاااااااااادوافااااااااا 
اباااااااااناْلُجَنيِاااااااااد

توثيقه.على
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 هبيرأي الذ   حونالمجرِّ  لونالمعدِّ  أخرج له اويالر   م
رأي ابن 

 حجر
رأي 

 ملحوظات الباحث


.وثيق العاديمرتبة الت  

 ".الحيخ الص  قة الش  الثِّ "
ِبياااعُ .3 ْبااانُالرَّ

َثْعلَااااااااااااااااااَب،
َأُبااااااااااااااااااااااااااااااااو
اْلَ ْضااااااااااااااالِ
اْلَمْرَوِزي 

العابااااااااااااااااااااااااااااااااااااد-جلالنقاد-
المقريء.

ثقااااااةعابااااااد-
مقريء.



 "ثقة رضا".
ـــــــــاِرثُ  .4  اْلَح

.َأْفَلحَ  ْبنُ 
ابااااااااااااااااااااااااااااااااان-

ُقْطُلْوَبَغا
ثقااااة،وافاااا .قةثثقة.-

النقاااااادابااااان
اْلُجَنِيااااااااااااااااااااااد
علاااااااااااااااااااااااااااااى

.توثيقه



 ".من ثقات الواسطيين"ثقة 
ــِعيدُ  .5 ــنُ  َس  ب

 ى بــنِ َيــحْ يَ 
.رِ هَ زْ اأْلَ 

النقاااااااااادوافااااااااا .ثقةثقة.ثقة.-كلالنقاد.م 
اباااااااااناْلُجَنيِاااااااااد

توثيقه.على
 "ثقة".

ــكُ  .6 ــنُ  ُزَرْي  ْب
 ُزَرْيـكٍ  َأِبي

اْلُعَطـــاِرِديُّ 
.

النقاااااااااادوافااااااااا .ثقة---كلالنقاد.-
اباااااااااناْلُجَنيِاااااااااد

توثيقه.على

ــِعيدُ  .7 ــنُ  َس  ْب
ــــــــــــــــــدِ   َعْب
 الــــــــر ْحَمنِ 

.اْلَبْصِريُّ 

النساااااااااااااااااااااااااائيالنقادجل-
والعقيلي.

-


النساااااااااائيلااااااااامثقة.-
ي ساااااارالجاااااارح
وخااااالفالنقاااااد
فاااليقباالمنااه،
وهاااااااااومعلاااااااااوم

بالتشدد.
 اللِ  َعْبـــــــدُ  .8

 َعــْونٍ  بــنُ 
. الِهاَلِلي 

"ثقاااااااااااةمااااااااااان-.كلالنقادمس
اأَلْبَدال".

ثقاااااااااةمااااااااان"ثقةعابد".
اأَلْبَدال.

النقاااااااااادوافااااااااا 
اباااااااااناْلُجَنيِاااااااااد

توثيقه.على
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 هبيرأي الذ   حونالمجرِّ  لونالمعدِّ  أخرج له اويالر   م
رأي ابن 

 حجر
رأي 

 ملحوظات الباحث

ــدُ  .9  ْبــنُ  ُمَحم 
ــــــــــــــــــدِ   َعْب

الــــــــر ْحَمِن 
.الَعْنبريُّ 

النقاااااااااادوافااااااااا ثقةٌثقةٌُوث  -كلالنقاد.د
اباااااااااناْلُجَنيِاااااااااد

توثيقه.على

ــدُ  .10  ْبــنُ  ُمَحم 
ــــــــــــــــــدِ   َعْب
 اْلَمِلــــــــــــــكِ 

 ِويِّ اأُلَمــــــــــ
اأَلِميرُ 

ثقة---ابنحبان-

الُمِغيــــــــــَرُة  .11
ْبــُن َســَلَمَة 
ـــــزوم الَمْخ

.يُّ 

دمخاات
 س

ثقااااااااااةُمتعبااااااااااد-كلالنقاد.
القدركبير

ثقااااااةثبااااااتثقةثبت
ُمتعبااااااااااااااااااااااااد

القدركبير

النقاااااااااادوافااااااااا 
اباااااااااناْلُجَنيِاااااااااد

توثيقه.على

ــُد ْبــُن  .12 ُمَحم 
ِزَيــــــــــــــــــاٍد 

.اْلُجَمِحيِّ 

النقاااااااااادوافااااااااا ثقةثقةثبتثقة-جلالنققَّاد.ع
اباااااااااناْلُجَنيِاااااااااد

توثيقه.على
 وكان ثقة". ،ا يقرأ القرآنيً رِ صْ "كان مِ 
ـــُن  .13 َخـــالُد ْب

ُســــــــَلْيَماَن 
اْلَحْضَرِميُّ 

"ثقااااااةعابااااااد"،-كلالنقاد.س
وقاااااااااااالفاااااااااااي
موضعهخار:
َكااااااااااااااَنِثقَاااااااااااااًة
َصاااااِلًحاَقاِنتًااااا
للَّاااااااااِه،َوَكااااااااااَن
يًّاااااااااااااااااااااااااااااااا  ُأمِّ

.َيْكُتبُ



ثقاااااةعابااااادثقةعابد
كاااانُيْقاااِرُئ

القرهن

النقاااااااااادوافااااااااا 
اباااااااااناْلُجَنيِاااااااااد

توثيقه.على

 "كتبنا عنه في تلك األيام".    
محمــد بــن  .14

ــِعيد بــن  َس
غالـــــــــــــب 

.البغدادي

وقاااااااااالثقاااااااااة،ابنقانع.جلالنقاد.ف 
فااااااايموضاااااااع
هخاااااااااااااااااااااااااااااااااااار:

اإِلَمااااااااااااااااااااااااااااُم،"

لااااميااااذكراباااانثقةصدو 
قااااااااانعالجاااااااارح
بتضاااااااااااااااااااااااااعي ه
م سااااااااااااااااااااااااااااااًرا،
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 هبيرأي الذ   حونالمجرِّ  لونالمعدِّ  أخرج له اويالر   م
رأي ابن 

 حجر
رأي 

 ملحوظات الباحث

الُمَحاااااااااااااااااااادُِّث،
ااااُدْو ُ ...الصَّ

ِعْنااِديَحِدْيثُاااُه
"ُلوٍِّبعُ

فااالعبرةبتوثياا 
النققادله .ُجلِّ



 "نكتب عنه".
ــُد ْبــن  .15 ُمَحم 

ـــي َبْكـــر  َأِب
اْلُمَقدِِّمي  

اإِلَماااااُم،الثقااااة-كلالنقاد.مسخ
الُمَحاااااااااااااااااااادُِّث،
الَحاااااااااااااِفُ ...
حاادثفَااَأْكَثَر،

َوَأْتَقَن

ثقاااة،كاااانواثقة
تبااااااااااااااااااونيك
عنه

النقاااااااااادوافااااااااا 
اباااااااااناْلُجَنيِاااااااااد

توثيقه.على

 بط.بصيغة قريبة من الض   ،وثيق المتوسطمرتبة الت  
 "صدوق".

 نُ ْبــ اكُ بَ ِشــ .16
ــــــــــــــــعَ   ذٍ اِئ

ي دِ زْ األَ 
.يِ سِ يْ قَ الْ 

صدو ---كلالنقاد.

 اللِ  َعْبـــــــدُ  .17
 َســــْلمٍ  ْبــــنُ 

الِمْسَمعي  

لاااميهرفاااهابااانصدو ---النققَّاد.جل-
معاااااااااين،وقاااااااااد
عرفاااااااااااهابااااااااااان
اْلُجَنْياااااااااااااااااااااااااااااااااااااد
واْلقَااااااااااااااااواِريِري،
وهماحجةفي
ذلاااااااااااغعلاااااااااااى

 يرهما.
 "شيخ صدوق".

 أُبو ِزْيَرُك، .18
 الَعب ــــــــاس

.الر ازيُّ 

ابااااااااااااااااااااااااااااااااان-
ُقْطُلْوَبَغا

-


شاااااااااااااااااااااااااااايخ--
صدو 



 ْبـنُ  َصاِلحُ  .19
ــــــــــــَثمِ   اْلَهْي
.اْلَواِسِطيُّ 

صدو صدو صدو -كلالنقاد 

دق". "محله  الصِّ
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 هبيرأي الذ   حونالمجرِّ  لونالمعدِّ  أخرج له اويالر   م
رأي ابن 

 حجر
رأي 

 ملحوظات الباحث

ــــــــــَراِهيمُ  .20  ِإْب
 ةٍ َصـَدقَ  ْبنُ 
.يِ رِ صْ بَ الْ 

"شااايخ"،وقاااال-كلالنقاد.ت
فااااااايموضاااااااع
هخاااااار:"قلياااااال

واية" الرِّ

محلاااااااااااااااااااااااااهصدو 
د  الصِّ



دق"  ".كتبت عنه ومحله عندي الصِّ
ــْوَبرُ  .21 ــُن ُه ْب

ــــــــــــــــاٍذ  ُمَع
.الِحْمِصي

محلاااااااااااااااااااااااااه---ابنحبان-
الصد 

وافاااااااااااا ابااااااااااااان
اباااااااااناْلُجَنْياااااااااد

ِحبَّااااااااااااانفااااااااااااي
تعديله

دق". أهل من مكي شيخ"  الصِّ
ــــــــــــــــــدُ  .22  َعْب

ـــــــــــالِم  الس 
ـــــــــــــــــــــنُ   ْب

.َسَلَمةَ 

ماااااانأهاااااال---جلالنقاد
الصد 

قاااالأباااوحااااتم
قااادمجهاااولو
ابااااااااااانعرفاااااااااااه
و ياااره،اْلُجَنْياااد

ومااااااااانعرفاااااااااه
عنااااااااادهزياااااااااادة
علاامعلااىماان

.لميعرفه
.سبيعديل النِّ مصطلحات الت  

 ".ةبَ غْ وثق من ابن زُ أوكان  ،اصالحً  كان رجالً "
ــُد بــُن  .23 ُمَحم 

ُرْمــــِح بــــِن 
الُمَهــــــاِجِر 

.التُِّجْيِبيُّ 

"الحاااااااااااااااااااااااف ،-كلالنقاد.م 
عالماااةُمكثااار

أخبااااااااااااااااااااااري"،
وقاااااااااااالفاااااااااااي
موضعهخار:
"الَحاااااااااااااااااااااااِفُ ،
الثَّْباااااااااااااااااااااااااااااااُت،
الَعالََّماااااااااُة...

معروفااااااكاااااان
الزائدباإلتقان
ولااااموالح اااا ،

يرحاااااااااااااااااال...

ثقااااااةثبااااااتثقةثبت.
معروفًاااااااااااااااااا
باإلتقااااااااااااااان
الزائااااااااااااااااااااااااااد
والح  .

النقاااااااااادوافااااااااا 
اباااااااااناْلُجَنيِاااااااااد

توثيقه.على
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 هبيرأي الذ   حونالمجرِّ  لونالمعدِّ  أخرج له اويالر   م
رأي ابن 

 حجر
رأي 

 ملحوظات الباحث

أتعجاااااابوأنااااااا
البخاااااريماااان
ياارولاامكيااف
فهاااااااااو!عناااااااااه
ذلغ،لاااااااأهااااااال
أتقااانهاااوبااال
باانقتيبااةماان
رحمهماسعيد
اهلل".

 ثانًيا: نتائج المقارنة

1- ( المدروسين المعدلين واة الرق عدد باستعمالمصطلحاتوعبارات23بل  راوًيا فيمُ( تنوعة
مُأل ا ها فيل خت، مدلو تة مصطل  وكان المصطلحات"ثقة"ها، أكثر من شابهه وما

استعماً .
َواةعلىالنَّحوالتَّالي: -2 واف النققَّاُداإلمامابنالجنيدالرَّازيفيأحكامهعلىالرق

واة،أيمانسبته)13قادفيتعديل)وافقهكلالنق -1  %(.56.52(منالرق
ال -2 واة،أيمانسبته)6تعديل)نققادفيووافقهُجلَّ  %(.26.08(منالرق
 %(.8.70(منالرواةمانسبته)2تبعابنحبانفقطابنالجنيدفيتعديل) -3
 %(.8.70(منالرواةمانسبته)2تبعابنقطلوبغافقطابنالجنيدفيتعديل) -4

َواةوهذهاإلحصائيةتبي نمدىاعتدالاإلمامابنالجنيدالرَّازيوتوسطهف يأحكامهعلىالرق
وتعديلهم.

واةمجمااوععااددالاارق،و(راوًيااا22)واةالمدروسااينكنماااذجللمعاادلينتعاادياًلمطلقًاااعااددالاارقكااان -3
 راويًاواحدًا.سبيعديلالنِّالمدروسينكنماذجللتَّ

 لمُيخالفأحدمنالنققادابنالجنيدفيتعديلهللرواة،إ فيراويْين: -4
،خال اهالنَّسااائي،فقاال:"لاايسبااالقوي"،وتباعالعقيلاايفااذكرهالاارَّْحَمنَِعْبادَِساِعيدباان .أ اْلَبْصااِريق

ع اء، واة،وقدخالفباقيالنققادفيتوثيقهفالفيالضق والنَّسائيمعلومبالتَّشددفيجرحالرق
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والتَّعاديلإ ُيقبلمنهتضعي هعلىحسبقواعدالجرحوالتَّعديلالمقررةعندعلماءالجارح
متثبااتفايالجارحمانهمم ساًرا،ولامُي سارساببالتَّجاري فاالُيقبالمناه،قاالالاذَّهبي:"قسام

فعضشخًصاوث إذاحديثه،فهذابذلغويلينوالثَّالثبالغلطتينالرَّاوييغمزالتَّعديلفي
ذابتوثيقه،وتمسغبناجذيغقولهعلى تضعي ه؟على يرهوافقههلفان ررجالًضعفوا 
نضعيف،فهوالحذا منأحدذلغيوث ولموافقهإن  فياهقاالواالاذيفهاذاأحدوثقهوا 

 .(1)م سًرا"إ تجرحهُيقبل
،فقدضع هابنقانع،ولمياذكرالجارحبتضاعي هم ساًرامحمدبنَسِعيدبن البالبغدادي .ب

النققادله  .،فالعبرةبتوثي ُجلِّ
واةالسَّااابقين15هبيعلااى)حكااماإلمااامالااذَّ -5 (14مشااتِرًكامااعاإلماااماباانحجاارفااي)-(ماانالاارق

أيمااوخال هفيراٍوواحد%(،93.33أيمانسبته)(منهم14واف ابنالجنيدفي)-منهم
،فقدقالفيحقه)ُوثِّ (.َعْبدِْبنُ،وهوُمَحمَّدُ%(6.66نسبته)  الرَّْحَمِنالَعْنبريق

واةالسَّاااابقين،وافقاااهفاااي)14مابااانحجااارعلاااى)حكاااماإلماااا -6 أيماااانسااابته(مااانهم12(مااانالااارق
،قاااالفيهماااا:)صااادو (،وهماااا:%(14.29أيماااانسااابته)،وخال اااهفااايراوياااين%(85.71)

 .محمدبنَسِعيدبن البالبغدادي،وَصاِحُبالَبْصِريَِّأيقْوَببنُُسَلْيَمانُ
ازيفيتعديلهلكلالرواة،ولمأخال هفيأيمنهم.وافقتاإلمامابنالجنيدالر -7

 
 

 
 
 
 
 

                                                           

(.171الذهبي،ذكرمنيعتمدقولهفيالجرحوالتعديل)ص(1) 
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 الفصل الث الث
 منهج اإلمام ابن الجنيد الر ازي في الجرح

 ازي ومدلوالتها مصطلحاُت الَجْرِح عنَد اإلماِم ابن الجنيد الر  : األولالمبحث 
 وعباراته في الَجْرح(ازيابن الجنيد الر   اإلمام راسٌة تطبيقيٌة من خالل ألفاظ)د

َواة،وقداستعملمصطلحاتوعباراتازيالجنيدالرََّتَكلَّماإلمامابن فيجرحعددمنالرق
مُ فيأل ا ها، المصطلحاتوالعباراتفيسيا الجرحمتنوعة وجاءتهذه فيمدلو تها، ختل ة

َواة.المطل  للرق
ولمَّابحثتعنتعريٍفاصطالحٍيللتجري المطل عندالمتقدمينوالمتأخرينمنالعلماء،

فالجرحالمطل رِّعَارتأيتبأنأُو-علىحسبعلمي–لمأعثرعلىتعريٍفلهعندأحدمنهم
"الحكمبجرحالرَّ قارنةحالهبحالمأيدونطل ،دوناقترانهبل  هخريقيده"،اويبل  مُبأنه:

يوخ،قال:فالنأضعفمنفالن،أومقارنةحالحديثهفيشيخمنالشقواة،كأنيُ يرهمنالرق
ضعيفقال:فالنسبةلبلددونبلد،كأنيُبالنِّهقال:فالنضعيففيفالن،ومقارنةحديثكأنيُ

فيحديثهضعيفل:فالنقا،أومقارنةحديثهفيزمندونزمن،كأنيُالشَّاميينإذاروىعن
ور.واهللتعالىأعلم.ا ختالط،أو يرذلغمنالصقبعدالذيرواه

مصطلحاتاستعملأنَّهالح يُالرَِّجاِل،َنْقدِفيازيابنالجنيدالرَّاإلمامكالمإلى روبالنَّ
َواة،الجرحفيِعدَّةوعبارات المطل .الجرحكلهافيللرق

 عرٌض يلي وفيما اإلمام استخدمها التي والعبارات الرَّللمصطلحات، الجنيد فيازيابن
:ثالثةأقسامواة،معا جتهادفيبيانمدلو تها،ويمكنتقسيمهاإلىتجري الرق

.اليسيرمصطلحاتالجرحاألول:
ديد.مصطلحاتالجرحالشَّالثَّاني:
.عوالوض،الكذبو،رقةبالسَّالرَّميمصطلحاتالثَّالث:







 

89 
 

ومنهجه في  ،ازيعند اإلمام ابن الجنيد الر   اليسيرمصطلحات الجرح األول:  المطلب
 استعمالها
 اإلمام الرَّاستعمل الجنيد باقياليسيرمصطلحاتوعباراتللجرحازيابن كشأن شأنه ،

أحياًنا،وهي:النققَّاُدفياستعمالهال ً اود لةً
ضع "كان الحديث"، "ضعيف مُي ً"ضعيف"، أحاديثه في بقا "ليس مننكرات"، القلب "في وي"،

أحاديثهشيء".
وفيمايليت صيلذلغ:

   .نكرات"ا في أحاديثه مُ ، "كان ضعيفً "ضعيف الحديث" ،"ضعيف"أواًل: 
على َواة،وهيمصطلحاتتااادلق ُيكثرالنققَّاُدمناستعمالهذهالمصطلحاتفيجااارحالرق

الضَّضعااااافالرَّ عفدرجات،فهنااااغضعفيسير،وهخاااارشديااد.اويصراحًة،ولكنَّ
واهد،بخالفمنعفاليسيرُيعتبربه،وقديتقوىبالمتابعاتوالشَّوحدياثمنُعرفبالضَّ

الشَُّعرفبالضَّ عف قال حجرديد، فقولهم:(1)ابن تخ ى، مراتب  وأسهله الَجْرح أسوأ "وبين :
،أوط،أوفاحشالغلط،أومنكرالحديث،َأشدقمتروغ،أوساق منقولهم:ضعيف،أوليسبالقويِّ

فيهمقال".
اإلمام وعين،فكانإذاأرادكغيرهمنالنققَّادقدَفرَّ بينالنَّازيابنالجنيدالرَّوالمالح أنَّ

تدلعفالشَّالضَّ بزيادة يقيدها المصطلحاتثم فيالرَّاوييذكرهذه أرادديد إذا أمَّا علىذلغ،
عفاليسيرفيطلقهادونزيادة.الضَّ

استعمال نماذج ومن ه المصطلحات: فيلهذه اْلَجَندِْبنَِزْمَعةَ قوله الَصاِلٍ  :(2)َيَماِنيقي
 .(5)"ضعيفالحديث":(4)أبوَسْهلالَبْصريق،النَّْضربنَكِثيرالسَّْعديققولهفيو،(3)"ضعيف"

 
 

                                                           

(.136)ص رنزهةالنَّابنحجر،(1)
(.102ستأتيترجمتهفيموضعها)ص(2)
(.1281/رقم1/296ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(3)
(.105صستأتيترجمتهفيموضعها)(4)
(.2192/رقم8/479أبيحاتم،الجرحوالتعديل)ابن(5)
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 ."ليس بالقوي": ثانياً 
الضَّ على ويدلق المطل ، منمصطلحاتالجرح "ليسبالقوي" فيمصطل  عفاليسير

.الذيذكرتهفيالمصطل السَّاب الحاف ابنحجركماتبينمنقولالرَّاوي،
ايوهويساويمصطل "ليااسبااذاغ"،يشهدلذلغقاولاإلمامعااباداهللبنأحمادباانحنبلفا

الرَِّجال" ومعاااارفة وسألته(1)"العالل أحمد-: اإلمام هو-أي "ليس فقال: ُحَجْير، بن هشام عن
"،قلات:"هااااوضعيف"،قال:"ليسهوبذاغ". بالقوي 

 هذاالمصطل فينقدالرَِّجال،منذلغ:قولهفيازيابنالجنيدالرَّوقداستعملاإلمام
.(3)"ليسبقوي":(2)اْلَمْقِدِسينِبَْمْرَوانْبنَِكِثْيرِ
 ."في القلب من أحاديثه شيء": ثالثاً 

المصطل فينقدالرَِّجال،ازيابنالجنيدالرَّوقداستعملاإلمام ْبنِاْلَ ْضلِفيح  هذا
ابُاْلَواِسِطيَدْلَهٍم جري اليسيرالتَّبهذاالمصطل اويتبينأناإلماميقصد،وبدراسةهذاالرَّ(4)اْلَقصَّ
اوي.للرَّ

ومنهجه  في  ،ازيعند اإلمام ابن الجنيد الر   ديدالش  مصطلحات الجرح  الثاني: المطلب
 .استعمالها
 اإلمام الرَّاستعمل الجنيد باقيديدالشَّمصطلحاتوعباراتللجرحازيابن كشأن شأنه ،

ل ً اود لةً فياستعمالها ا"،جدًضعيفبشيءضعيف"،"ليسيءبش"ليسأحياًنا،وهي:النققَّاُد
ساويعنه"،" يُأحدثأنأكرهالحديثنكرمُ"نكرين،مُبحديثيننكرالحديث"،"حدث"مُختلط"،"مُ

أبوكتبعنه"،"َصَد كتبحديثه"،" نَشيئًا"،"شبهالمتروغ"،"متروغ"،"متروغالحديث"،" يُ
عنه".ُيحدث أنينبغيحاتم،

يت صيلذلغ:وفيمايل


                                                           

(.1/385العاللومعاااارفةالرَِّجال)عبداهللبنأحمد،(1)
(.111صستأتيترجمتهفيموضعها)(2) 
(.874/رقم7/157ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(3)

(.112ستأتيترجمتهفيموضعها)ص(4) 
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 .ا"جدً  ضعيف بشيء "ضعيف" مع زيادة صفة، "ليس: أوالً 
صراحةعلىالضَّ عفمصطل "ضعيفجًدا"ونحوهامنمصطلحاتالجرحالمطل ،والتيتدلق

بحديثهو ُيستشَهُدبهو ُيعتبُربهالشَّ ابقة.،بخالفالمصطلحاتالسَّ(1)ديدفيالرَّاوي،فالُيحتجق
فيتحقيقهلكتابتعالىيخعبدال تاحأبوُ دَّةرحمهاهللقالالشَّليسبشيء"ومصطل "

عبيربقولهمفيالرَّاوي:ليسبشيء،جرحقويعند:"التَّ(2)"قواعدفيعلومالحديث"لإلمامالت هانوي
أحاالجمهورسوىابنمعين وايات،فإنَّهيَعنيفيهابقوله:ليسبشيء،أنَّ ديثهقليلة،فيبعضالرِّ

شديًدا فإنَّهيعنيبقوله:ليسبشيء،تضعيفالرَّاويتضعيً ا وايات، فيأكثرالرِّ  َجْرحه،وأما
كالجمهور.

ذاقالالشَّ أوالُمَزِني"حديثهليسبشيء"فَيعنيبهأنَّهَكذَّاب".افعيوا 
ويناعنالُمَزِني،قال:سمعني،قال:"رُ(3)يخاويخأبوُ دَّةماأخرجهاإلمامالسَّثمذكرالشَّ

ْكُسأل اَ غأحَسنها، تقلفالن:افعييوًما،وأناأقول:فالنَكذَّاب،فقاللي:ياأباإبراهيمأُالشَّ
عَ ثم ليسبشيء"، حديثه ولكنقل: أل ا الشَّبَّقََكذَّاب، من "فهيعندهما قائاًل: ُ دَّة، أبو يخ

يأشد أل ا التَّجري ،ولكنهاكنايةوليستبالصَّري ".التيه(4)ادسةالمرتبةالسَّ
.(5)حيحينكماجاءفيالصَّالُكهَّان(عبارة:"ليسبشيء"على)بيوقدأطل النَّ




                                                           

 .(2/295(السخاوي،فت المغيث)1)
(.252()ص2)
(.2/292السخاوي،فت المغيث)(3)
(يعنيمنمراتبالتَّجري عندابنحجر.4)
/8/47(أخرجاإلمامالبخاريفيصحيحهكتاباألدب،قولالرجلللشَّيء:ليسِبشيء،وهوَيْنِويأنهليسبح ،)5)

6213ح َوالُمَناِفِ ، الَ اِجِر ِقَراَءِة التوحيد، كتاب وفي ،)( َحَناِجَرُهْم، ُتَجاِوُز  َ َوِتاَلَوُتُهْم /9/162َوَأْصَواُتُهْم
تيانالُكهَّان،)7561ح (،من2228ح/4/1750(،وكذلغاإلماممسلمفيصحيحهكتابالسَّالم،تحريمالَكَهانةوا 

َوَسلََّمَعِنالُكهَّاِن،َفَقاَلَلُهْمَرُسوُلاللَِّهحديثعائشةرضياهللعنها،قالت:َسَأَلُأَناٌسَرُسوَلاللَِّهَصلَّىاهلُلَعَلْيهِ
 َحقًّا؟َفَقاَل َيُكوُن ِبالشَّْيِء َأْحَياًنا ُيَحدُِّثوَن َفِإنَُّهْم اللَِّه، َرُسوَل َيا َقاُلوا: ِبَشْيٍء"، "َلْيُسوا َعَلْيِه: َصلَّىاهلُل اللَِّه َرُسوُل

الدََّجاَجِة،َفَيْخِلُطوَنِفيَهاَأْكَثَرِمْنَوَسلََّم:"ِتْلَغالَكِلَمُةمِ ،َفَيُقرقَهاِفيُأُذِنَوِليِِّهَقرَّ ِماَئِةَكْذَبٍة".َنالَح ِّ،َيْخَطُ َهاالِجنِّيق
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في،فيأقوالهوعباراتهفينقدالرَِّجالبينالمصطلحينازيابنالجنيدالرَّاإلمامدمجوقد
نِبْيلَاعِمَسْإِوفيح ،(2)"بشيءضعيفسلي"فيه:قال،(1)الرَّْحَمندِبْعَنِبْدِِزيْيَنِبَْداُودَح :
.(4)"اَلْيَسِبَشْيءَضِعيفجدً"فيه:قال:(3)مِّعُمجَ

 ."ختلطمُ ": ثانياً 
المختلطبمقامجعلهالذي وصفابنالجنيدالرَّازيالرَّاويبالمختلط،إشارةإلىشدةضع ه

رجبيميز الذي ابن حيثعرفه المحدثين، عند المتعارفعليه بالمصطل  اختلط أنه   ،
تعرضأوعمره،هخرفياإلنسانوتصيباإلدراغ،فيفساداتورثعقليةهفها ختالطالحنبلي:"

اختلط:فيهيقالسنةلكبراآلفةهذهتصيبهومنمال،ضياعأوعزيز،ك قدما،حادثبسببله
منهم،قليلةفئةإلىانصرفأطل إذاا ختالطأنإ يختلطونالناسمنكثيراأنور م،بأخرة
العدل،الثقةوأنهسيما روايته،علىأثرمنالمحدثاختالطفيلماوذلغالمحدثين،فئةوهي

.(5)"بهالمحتج
 استعملاإلمام الرازيوقد الرَِّجال،ابنالجنيد المصطل فينقد ىْبُنَيْحيَفيح  هذا

.(6)البك اءيملَسُْبنُأوُمْسِلٍم
ودليلذلغات ا النققادعلىضع هوروايتهللمناكير،وعدموص همنأيناقدبا ختالط

عثرعلىذكرلهفيكتبالمختلطين،وورودقولابنالجنيدفيه:"مخل ط"بدً ا صطالحي،ولمأ
 أعلم. تعالى واهللمن"مختلط"عندابنحجرفيتهذيبالتهذيب،

 .معها مع زيادة صفةلوحدها أو ، "نكر الحديثمُ ": ثالثاً 
الي:حوالتَّاختلفالمتقدمونوالمتأخرونفيتعريف"الحديثالمنكر"علىالنَّ

                                                           

(.1818/رقم200ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(1)
(.1172/رقم1/268ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(2)
(،وقالابنحجر:ليسهوإبراهيمبن828/رقم1/213ميزانا عتدال)بي:لعلهإبراهيمبنإسماعيل،قالالذه(3)

إسماعيلكما ن،بلهوإسماعيللكنليساسمأبيهإبراهيم،بلإبراهيمكنيته،فلعلهكانفياألصل:إسماعيل
(.2/99)أبوإبراهيمفتصحفوهوإسماعيلبنزيدبنمجمع،لسانالميزان

(.351/رقم1/108ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(4)
.(1/103)الترمذيعللشرحابنرجبالحنبلي،(5)
(.118صستأتيترجمتهفيموضعها)(6)
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الصاااالح ابااان اإلماااام تعالىقال اهلل هارون(1)رحمه بن أحماد َبْكااار أباااي عااان "بلغناااا :
جلو ُيعَرُفمتنهمن يرروايته، منالوجهيالحاف :أنَّهالحديثالذيين ردبهالرَّالَبْرِدِيجِ

 الذيرواهمنه،و منوجههخر".
2)الحوذهباإلمامابنالصَّ الصَّ(  صيل،فقال:"المنَكرينقسمقسمينعلىوابالتَّإلىأنَّ

اذفِإنَّهبمعناه:ماذكرناهفيالشَّ
لُمن ردالُمخالفلمارواهالثِّقات.ااألول:

َقةواإلتقانماُيحتملمعهت رقده".ال ردالذيليسفيراويهمنالثِّوالثاني:
النَّ ر" العسقالنيفي"نزهة الحاف ابنحجر الضَّ(3)وأما رواه ما بأنَّه َعرَّفه فقد عيف:

يُمُ أيما للِثَقة، نوقعخالً ا "وا  فقال: معالضَّقابلالمعروف، المخال ة فالرَِّت قالله:اج يُعف،
قالله:المنَكر".المعروف،ومقابلهيُ

للمنكرإطالقاتمُ تعددةعندالُمَحدِّثين،قالاإلماماللَّْكنويفي"  روتجدراإلشارةإلىأنَّ
يُ(4)األماني" بَأن للرَّاوي، ص ة ُيْجَعل "وقد مُ: الرَّاوي هذا قال: الحديث، المناكير،نَكُر َرَوى أو

منروى ليسكلق فإنَّه ترغالرَّاوي،  يقتضيبمجرَّده روىمناكير، قولهم: فإنَّ َفْر ، وبينهما
المناكيربضعيف بالإذاكاثاارْتفايروايتااهالمناكااير".

َعَ اءَقةإذارَطل المنكرعلىالرَّاويالثِّوقديُ خاويفيالسَّكماذكره،َوىالمناكيَرعنالضق
 .(5)"فت المغيث"

ينالعراقيفيطلقونالمنكرعلىالرَّاويلكونهروىحديثًاواحااااًدا،كمااذكرهالزِّوكثيًرامايُ
.(6)"تخريجأحاديثاإلحياء"

فاستح التَّومُ فيروايته، المناكيُر َكُثرْت علىالرَّاويإذا الحديثُيطلقونه كذانكر رغ،
    نقاًلعنابندقي العيد.(7)ويخاذكرهالسَّ

                                                           

(.80(ابنالصالح،مقدمةابنالصالح)ص1)
(.82-80(ان ر:ابنالصالح،مقدمةابنالصالح)ص2)
(.72 ر)ص(ابنحجر،نزهةالن3َّ)
(.363)ص  راألمانيبشرحمختصرالسيدالشريفالُجرجانيفيمصطل الحديثاللكنوي،(4)
(.2/296(السخاوي،فت المغيث)5)
نقاًلعنكتاب"تخريجأحاديثاإلحياءللعراقي".المرجعالساب ،(6)
المرجعن سه.(7)
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َواة،هذاأنكُرماَرَوى،وهذا يقتضيضع ه بلقد ومنعباراتهمفيبعضأحاديثالرق
.(1)دريب"يكونحسًناكمافي"التَّ

قدمكثيرمنأبناءعصرنا،بسبب(2)ثمختماإلماماللَّْكنويقائاًل :"فاح  هذاُكلَّه،فقدَزلَّ
أوعلىعدم إطال المنكرعليه، َوجدوا كلحديٍث اإلطالقات،حيثَ نقوا اطالعهمعلىهذه

راويهُمطلًقاضعيً ا".
المصطل علىوجهين:اهذ ازيابنالجنيدالرَّوقداستعملاإلمام

قال،(3)ْنَصاِري ُزَراَرَةاأْلنِبْتِثَابِنِبْرَمَعُنُبَْحْ ُصطل بدونزيادة:منذلغاستعمالمُاألول:
.(4)"نكرالحديثمُ" :فيه

ُدْبُنَكِثْيِرْبِنَمْرَواَنالِ ْهِريقمنذلغقيدبزيادة:استعمالمُالثاني: "حدث فيه:،قال(5)الشَّاميُمَحمَّ
 .(6)نكرالحديثأكرهأنأحدثعنه"بحديثينمنكرين،وهومُ

 ساوي شيئاً"."ال يُ : رابعاً 
 الرَّاويفيمرتبة"شيئاًساوي يُ"عبارة علىأنَّ منعباراتالجرحالمطل التيتدلق ،

الشَّالضَّ به"عف ُيعتَبُر و  به، ُيستشَهُد و  أهلها، من بواحد ُيَحتجق  " التي اإلمام،(7)ديد قال
المغيث"السَّ "فت  يُ(8)خاويفي   فالن أو  شيء، أو ليسبشيء، وفالن ..." ،ساويفلًسا:

ساويشيًئا،ونحوذلغ".أو يُ
طل بدونزيادة:استعمالمُ،"ساويشيئاً يُمصطل  ازيابنالجنيدالرَّوقداستعملاإلمام

.(10)"اشيئًيساو يُ":قالفيه،(9)يبِاسِرَّانال ََيقْْبنَِبةَُعتْمنذلغ،قولهفي
 ."الحديثالمتروك"، "متروك"، "متروك  شبه": خامساً 

                                                           

(.1/385)تدريبالرَّاويالسيوطي،(1)
(.364)ص  راألمانيبشرحمختصرالسيدالشريفالُجرجانيفيمصطل الحديثكنوي،الل(2)

(.120ستأتيترجمتهفيموضعها)ص(3)
(.775/رقم3/180ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4)
(.124صستأتيترجمتهفيموضعها)(5)
(.313/رقم8/70ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6)
(.2/295اوي،فت المغيث)(السخ7)
(.292-2/291)المرجعالساب (8)

(.125ستأتيترجمتهفيموضعها)ص(9)
(.2068/رقم6/374ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(10)
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"متروغالحديث"مصطل واض الدَّ،أو"متروغ"،أوالمتروغ"شبه" مصطل   لة،يدلق
يؤكدذلغ،(1)ديدفيالرَّاويبحيث ُيحَتُجبحديثه،و ُيستشَهُدبه،و ُيعتبربهعفالشَّعلىالضَّ

واية:قلتلشعبة:"منالذييُ(2)حمنبنمهديقولاإلمامعبدالرَّ عنه؟"،قال:"إذاتمادىترغالرِّ
تهمبالكذب".جمععليه،ولميتهمن سهعنداجتماعهمعلىخالفه،أورجليُفي لطمُ

ترغحديثرجلحتىيجتمعالجميععلىترغ:" يُ(3)وأيًضاقولاإلمامأحمدبنصال 
حديثه".

وَعلىهذاالمصطل ازيابنالجنيدالرَّوقدأطل اإلمام َعْبُداللَِّهومنذلغ:اة،عددمنالرق
اْلَمكِّيق اْلَمْخُزوِميق اْلُمَؤمَِّل (4)ْبُن المتروغ"فيه:قال: وا ِ(5)"شبه َيْحَيى، َأِبي ْبِن ُمَحمَِّد ْبُن ْبَراِهْيُم

.(7)"متروغ"فيه:قال:(6)اأَلْسَلِميق
 تب عنه".كْ كتب حديثه"، "ال نَ "ال يُ : سادساً 

" ُيكتبحديث علىالضَّعبارة والتيتدلق منعباراتالجرحالمطل ، فيعفالشَّه" ديد
:(8)خاويؤديإلىترغحديثهفالُيكتبحتىلالعتبار،قالاإلمامالسَّعفالذييُالرَّاوي،ذلغالضَّ

و الرِّ ِكْتَبُةحديثه،أو َتحلق ايةعنه"."فالن ُيكتبحديثه:أي احتجاًجاو اعتباًرا،و َتحلق
ع اء"يستطيععيماألص هانيالذيختمبهكتاب"الضقا رفيكالماإلمامأبينُولعلالنَّ

العبارات،حيثقال ال صل(9)الوقوفأكثرعلىمدلولهذه :"وكلواحدمنالمذكورينفيهذا
ةمانسبتهإليه،يبفيأمرهو هرلغحقيقبنوعمناألنواعإذان رتفيحديثهوتميزته،ارت عالرَّ

يُ،وايةعنهمو ا حتجاجبحديثهموأكثرهمعندي تجوزالرِّ نما كتبحديثأمثالهملالعتباروا 
ذااحتاجالَّوالمعرفةإذ سبيلإلىمعرفتهمإ بالنَّ راويإلىذكرهمعرفلهم رفيحديثهم،وا 

                                                           

(.2/295(السخاوي،فت المغيث)1)
(.1/79(ابنحبان،المجروحون)2)
 (.2/191(ال سوي،المعرفةوالتاريخ)3)

(.126يترجمتهفيموضعها)صستأت(4) 
(.2097/رقم2/137ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(5) 
 (.142صستأتيترجمتهفيموضعها)(6) 
(.116/رقم1/51ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(7) 

(.2/291)السخاوي،فت المغيث(8)
(.167(األص هاني:أبونعيم،الضع اء)ص9)



 

96 
 

كرهمبهويضي هإليهمليكونماكتبمنالوضعوالكذبوالوهموالخطأواإلنكارو يرذلغمايذ
".مالهعلىجرحهلهمنحديثهشاهدً

 اإلمام استعمل الرَّوقد الجنيد  اهذ ازيابن ح : في ْبنِالمصطل  اْلَحِميِدَيْحَيى َعْبِد
 دوفيح َعبْ،(2)"قال: كتبحديثه؟يُ"ه:عنبنأبيحاتمحمنعبدالرَّ،سأله(1)الكوفياْلِحمَّاِنيق

بعنتُكْبعنه،ونَتُكْربهوهوقاعدفالنَمُكنانَ"فيه:قال،(3)اْلُمَقدِِّميَِّعِليٍّْبنَِبْكرَأِبيْبناللَّه
.(5)"(4)أخيهمحمد

 .بو حاتم، ينبغي أن ال ُيحدث عنه": "َصَدق أسابعاً 
ؤيديثعنه،وممايُحداوي،ممايتطلبعدمالتَّافيالرَّديدجدًعفالشَّمصطل يدلعلىالضَّ

ُزرعةألبيوهو:"قلت،ازيقالهبعدمانقللهابنأبيحاتمقولأبيهفيههذاأناإلمامابنالجنيدالرَّ
يدهذاالقولفيح :ِإْبَراِهيمَ،وقداستعملابنالجن(6)كذاب"وأ نهلميطلبالعلمُتحدثعنه... 

 .(8)"حدثعنه أبوحاتم،ينبغيأن يُدَصَ" قالفيه:،(7)ْبِنَيْحَيىَيْحَيىْبنِِهَشامِْبنِ

ومنهجه   ،ازيالكذب عند اإلمام ابن الجنيد الر  و  ،رقةمصطلحات الر مي بالس   الثالث: المطلب
 .في استعمالها

 اإلمام الرَّاستعمل الجنيد ازيابن بالسَّمصطلحاتوعباراتالرَّمي الكذبوالوضع،ورقة
اقيالنققَّاُدفياستعمالهال ً اود لةأحياًنا،وهي:شأنهكشأنب
ويجعله،النَّاسحديثيسر كانأنهيشكون هذا"،"كانوابعدعنهحدثأو يكذب"كان

كذب".بأحاديثيحدثافلسًيسوىلن سه"،"كذاب"،"يرويبالكذب"،" 
وفيمايليت صيلذلغ:

                                                           

(.364ترجمتهفيموضعها)صستأتي(1) 
(.695/رقم9/170ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2) 
(.369صستأتيترجمتهفيموضعها)(3) 
(.69مضتترجمتهفيموضعها)ص(4)

(.84/رقم5/18ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(5) 
(.469/رقم2/143)المرجعالساب (6)

(.370ها)صستأتيترجمتهفيموضع(7) 
(.469/رقم2/142ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8) 
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 لنفسه". ويجعله ،الن اس حديث يسرق نكا أنه يشكون ال "كانوا أواًل:
اعلىإسنادليسله،فهوسار الحديث،وهوالذيبمتنًكَّ...ورَمنتعمد"هبي:قالالذَّ

سمعتفضلغيقول:دخلتعلى"،قالأبوأحمدالعسال:(1)"يقالفيحقه:فالنيسر الحديث
أعتقدفيهأنهيضعابنحميد،وهويركباألسانيدعلىالمتون،قلت:هفتههذ ال عل،وا  فما ا

.(2)"هبي:وهذامعنىقولهم:فالنسر الحديثا،فقالالذَّمتنً

ار ويدعيأنهحدثين ردبحديث،فيجيءالسَّسرقةالحديث:أنيكونمُ"خاوي:وقالالسَّ
.(3)"امنشيخذاغالمحدثسمعهأيضً

فقال: ،فاعييبةعنأبيهشامالرِّحسينبنإدريس:سألتعثمانبنأبيشفقدَقال
دليس،أوعلىوجهالكذب؟فقال:قلت:أعلىوجهالتَّ،تخبرهؤ ءأنهيسر حديث يرهفيرويه

.ولكنهاأخف،رقةنوعًامافيالكذبفقدتدخلالسَّ،(4)"ااوهويقولَحدَّثَنَكيفيكونتدليسً
 اإلمام استعمل الرَّوقد الجنيد هذابن ازي المصطل ا ح  بْفي التَِّمْيِميقنَِيْحَيى َأْكَثَم

.(6)"اسويجعلهلن سهكانيسر حديثالنَّهكانوا يشكونأن"فيه:قال،(5)الَمْرَوِزيق
 عنه حدثأُ  وال يكذب كذب"، "كان بأحاديث حدثيُ  افلسً  يسوى "كذاب"، "يروي بالكذب"، "ال: ثانياً 
 هذا". بعد

من "َكذَّاب" الذَّمصطل  الحاف  قال المطل ، الجرح مصطلحات اهللهبيأشد رحمه
اعيضعالحديث".وأردأ:"(7)تعالى الَكذَّاب،أووضَّ عباراتالجرح:دجَّ

لبيانوضعه،قالاإلمامالسق يوطيوحديثالرَّاويالَكذَّابحديثموضوعتحرمروايتهِإ َّ
رقضوعوحكمه:"هوالكذبالمختل المصنوع،وهوشَفيتعري هللحديثالمو-(8)رحمهاهللتعالى

فيأيمعنىكانسواءفياألحكام-أيبوضعه-عيفوأقبحه،وتحرُمروايتهمعالعلمبهالضَّ

                                                           

(.60الموق ةفيعلممصطل الحديث)صالذهبي،(1) 
(.11/504الذهبي،سيرأعالمالنبالء)(2) 
(.2/125فت المغيث)السخاوي،(3) 
(.4/147تاريخبغداد)الخطيب،(4)
(.372صستأتيترجمتهفيموضعها)(5)
(.546/رقم9/129ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6)
(.1/4(ميزانا عتدال،للذهبي)7)
(.1/461(السيوطي،تدريبالرَّاوي)8)
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مبيًَّناوالقصصوالتَّ َعنِّيَحدَّثَ"َمنْلحديثمسلم:-أيمقروًناببيانوضعه-ر يبو يرها،ِإ َّ
.(1)"اْلَكاِذِبينََأَحدَُفُهوََكِذبٌَأنَّهُُيَرىِبَحِديثٍ

 استعملاإلمام الرَّوقد منالرقابنالجنيد المصطلحاتفيح عدد منهم:،واةازيهذه
فيه:قال،(4)اْلَخَباِئِري َسَلَمةَنبُسَلْيَمان،و(3)كذاب"" فيه:قال،(2)اززَخََأُبوُعْثَمانالْيدبنَعْنَبَسةعِسَ
بنو،(5)بعدهذا"حدثعنهأُكانيكذب،و " َأِبيَروَّادٍَعْبداللَِّه ْبِن اْلَعِزيِز " فيه:قال،(6)َعْبِد

.(9)يرويبالكذب"فيه:"قال،(8)ِهاَلٍلْبُنُسَوْيدٍُمَعلَّىبنو،(7)َيْسَوىِفْلَسًا،ُيحدثبأحاديثكذب"










                                                           

مسلم1) المقد مةمسلمصحي ،(ا وايةعنالثِّقاتوترغالكذابين،والتحذيرمنالكذبعلىرسولاهلل/، وجوبالرِّ
والُمغيرةبنُشعبة،َرِضَياللَُّهَعْنُهما.(.عنَسُمرةبنُجْنَدب1/2)

(.383صستأتيترجمتهفيموضعها)(2)
(.227/رقم4/53ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(3)
(.386صستأتيترجمتهفيموضعها)(4)
(.529/رقم4/122ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(5)
(.385صستأتيترجمتهفيموضعها)(6)
.(478/رقم5/104ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(7)
(.384صستأتيترجمتهفيموضعها)(8)
والمتروكون)(9) الضع اء 3ابنالجوزي، رقم132/  ابنكثير3382/ وجاءتُيرمىبالكذبعند التكميلفي،(،

تهذيبالتهذيب،عندابنحجر(،وكذاب116/رقم1/111الجرحوالتعديلومعرفةالثقاتوالضع اءوالمجاهيل)
(.437/رقم10/241)
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َواة : الثانيالمبحث   ازيابن الجنيد الر  ام عند اإلم المجروحونالرُّ
 وأحكام غيره من النُّق اد( ازيابن الجنيد الر  )دراسٌة تطبيقية مقارنُة بين أحكام اإلمام 

 تمهيد:
المقارنةبينأحكاماألئمةالنققَّادمناألمورالتييجبأنيُ عرفراعيهاكلمنأرادالتَّإنَّ

َواةبدقةونزاهة،قالاإلماما فيسيا كالمهعن-رحمهاهللتعالىَعلمياليمانيلمُعلىأحوالالرق
َواةراعيهاماألمورالتييجبأنيُ ليبحثعنرأيكلإماممنأئمة":نأرادأنيعرفأحوالالرق

عنهفي َواَيِة واختالفالرِّ َواة، علىذلغبتتبعكالمهفيالرق الَجْرحوالتَّْعِديلواصطالحهمستعيًنا
.(1)"رنةكالمهبكالم يرهبعضهم،معمقا

الرَّاوي بجرح الحكم أردنا ما إذا أهمية تزداد المقارنة الُمختلففيجرحهخاصةً،وهذه
اللكنوي قالاإلمام اهللتعالىوتعديله، "رحمه بجرحالرَّاوي: إلىالحكم يجبعليغأن تبادر

األمرذوخطربوجودحكمهمنبعضأهلالَجْرحوالتَّْعِديل،بليلَزُمعل يغأنتنق األمرفيهفإنَّ
نكانذلغالجارُحمناألئمة، لغأنتأخذبقولكلجارحفيأيراٍوكان،وا  وتهويل،و َيحلق
منَقُبولَجْرحهوحينئذُيحكمبرد يكونمانًعا أمٌر يوجُد ما أومنمشهوريعلماءاألمَّة،فكثيًرا

.(2)"ريعةلىَمَهرةكتبالشَّجرحه،ولهصوركثيرة تخ ىع
أنَّهَتكلَّمفيجرحوعباراتهفينقدالرَِّجاليجدازيابنالجنيدالرَّا رفيأقوالاإلماموالنَّ

.لدانمتعددةفيالعالماإلسالمي،منبثمانينراوٍقاربيُما
 اإلمام عند الُمجرحين َواة عرضالرق سيتم المبحث هذا وفي الجنيد بحسبازيالرَّابن

المصطلحاتوالعباراتالتيقيلتفيَحقِّهم،معا جتهادفيالمقارنةبينأحكامهوأحكام يرهمن
.النققَّاد،ثمالوقوفعلىخالصةالقولفيالحكمعلىالرَّاوي

واة الُمَجر حون بمصطلحات الَجْرح األول:  المطلب  اليسيرالرُّ
 الرَّجرَّحاإلمام باستعمالمصطلحاتالَجْرحازيابنالجنيد َواة منالرق وعباراته،اليسيرعدًدا

         -الي:وهمكالتَّ

                                                           

(.258-1/257)التَّنكيلبمافيتأنيبالكوثريمناألباطيلالمعلمي،(1)
(.116-115ص)الرفعوالتَّكميلاللكنوي،(2)
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 .نكرات"، "كان ضعيفا في أحاديثه مُ "ضعيف الحديث" ،"ضعيف" :واة الذين قال فيهمالرُّ أواًل: 
َلِمي مٍ َتِميْ  نِ بْ  دِ ِزيْ يَ  نِ بْ  الر ْحَمنِ  دُ بْ عَ ق(  )س -1  ِبْضعٍ  َسَنةَ  ، َوُتُوفِّيَ (1)الس ابعة من ،الدَِّمْشِقي السُّ

.(2)َوماَئةٍ  َوَخْمِسْينَ 
 .(3)"ضعيف" فيه: اْلُجَنْيد قول ابن

،(7)هارونبنموسىالرَّازيان،و(6)،وأبوحاتم(5)،وأبوُزرعة(4)ضع هابنمعين أقوال النُّقاد فيه:
(8)والبَّزار والسَّاجي(9)الجارودابنو، والدَّارقطني(11)داودَأبيْبنْكربََأُبوو،(10)، و(12)، ابن،

:داودَأبيْبن،وزادا(15)"مناكيرمكحولعنحدثيُ:"اجيالسَّوزاد،(14)ابنالقيسرانيو،(13)مزْحَ
مناكير" أحاديث الزقْهِري  عن روى  ابن"، موضعوقال،"الحديثمتروغ":القيسرانيوزاد في

داوود(16)هخر أبو كذلغ وسبقه ،(17) "(19)ارقطنيالدَّو،(18)والنَّسائي، هخر: موضع متروغفي

                                                           

(.4040/رقم353ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(1) 
(.58/رقم7/178الذهبي،سيرأعالمالنبالء)(2) 
(.1910/رقم2/101ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(3) 
(.1164/رقم3/248ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(4) 
الضع اءألبيزرعةالرازيفيأجوبتهعلىأسئلةالبرذعي)(5)  أبوزرعة، الجرح2/464الرازي: (،ابنأبيحاتم،

(.1423/رقم5/301والتعديل)
(.1423/رقم5/300نأبيحاتم،الجرحوالتعديل)اب(6) 
(.5306/رقم11/471الخطيب،تاريخبغداد)(7) 
(.3485/رقم8/412البزار،مسندالبزار)(8) 
(.3272/رقم8/250مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(9) 

(.577/رقم6/296ابنحجر،تهذيبالتهذيب)أيضًا:،المرجعالساب (10) 
(.3991/رقم484-17/485المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(11) 
(.2075/رقم12/271الدارقطني،العللالواردةفياألحاديثالنبوية)(12) 
(.1/403ابنحزم،المحلىباآلثار)(13) 
(.5513/رقم4/2377ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(14) 
(.577/رقم6/296)ابنحجر،تهذيبالتهذيب(15) 
(.3981/رقم3/1757ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(16) 
/رقم17/486(،المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)3988/رقم36/46ابنعساكر،تاريخدمش )(17) 

3991.)
(.363/رقم68النَّسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(18) 
(.3272/رقم8/251(،مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)5006/رقم2/598الذهبي،ميزانا عتدال)(19) 
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أيًضاالحديث الرَّازي حاتم أبو وقال البخاري(1)"، وكذلغ والذقهلي(2)، ،(3) وقال"،مناكيرعنده":
 َمرًة:"القيسراني"،وقالابنبثقةليس:"(5)،وكذلغالخطيبالبغدادي(4)النَّسائيفيموضعهخر

.(6)"ِبهِْحَتجيُ
بنحنبل:قالو وقال(7)"هريالزقحديثوصيرها،بشَوْحَبنرهْشَأحاديثبلَقَ"أحمد ،

" أحمد: بن اهلل وجعلعبد وقال(8)"ضع هيَُأِبي والبخاري(9)ُدحيمإبراهيمبنحمنالرَّعبد، ،
""،الحديثنكرمُ":(10)أيًضا هخر: فيموضع ُدحيم (11)"ِعيدبَحديثلهوقال أيًضا: وقال له"،
َكْثَرةمناأْلَْثَباتَحِديثيشبهَ ِبَماالثَِّقاتَعنيْنَ ردَكانَ،وقالابنِحبَّان:"(12)"عضلمُحديث
َعَ اءِِمنََحِديُثهُُيْكَتبَُمنْجملةمنو"وه،وقالابنعدي:(13)"والخطأاْلَوهم الوليد،وقال(14)"الضق
.(15)"كذَّابفإنهعنه،تْروِ ":مسلمبن

ذكرهُمُغْلَطاي:"وقالع اء،فيالضق(18)وابنالجوزي،(17)،وابنشاهين(16)وذكرهالعقيلي
.(19)"ع اءالضقملةجُفييخِلْبَالْالقاسمأبو

                                                           

(.1423/رقم5/300ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(1) 
(.218/رقم85(،البخاري،الضع اءالصغير)ص1156/رقم5/365البخاري،التاريخالكبير)(2) 
(.161/رقم4/132الذهبي،تاريخاإلسالم)(3) 
(.3991/رقم17/486المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(4) 
(.5306/رقم11/471الخطيب،تاريخبغداد)(5) 
(.113/رقم100ابنالقيسراني،معرفةالتذكرة)ص(6) 
(.4390/رقم3/102أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(7) 
المرجعالساب .(8) 
(.3/53ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(9)

(.392الترمذي،العللالكبير)ص(10) 
(.1120/رقم5/479ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(11) 
(.3991/رقم17/483المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(12) 
(.2/55ابنحبان،المجروحون)(13)

(.1120/رقم5/479)ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال(14) 
(.218/رقم85البخاري،الضع اءالصغير)ص(15) 
(.952/رقم2/350العقيلي،الضع اءالكبير)(16) 
(.395/رقم128ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(17) 
(.1910/رقم2/101ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(18) 
(.3272/رقم8/250مال)مغلطاي،إكمالتهذيبالك(19) 
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.(2)"َضِعيفٌ،وقالابنحجر:"(1)الَجَماَعُة"َضعََّ هُوقالالذَّهبي:"
البعضألجضعيف خالصة القول فيه: تركه مناكير لهاعنده واف  ، اْلُجَنِيد ابن علىالنقاد

تضعي ه.واهللتعالىأعلم.
، (3)ادسةمن الس   ،بٍ هْ و وَ بُ أَ  ،نزيل مكة ،َيَماِنيُّ ي الاْلَجَندِ  َزْمَعُة ْبُن َصاِلحٍ ( م مد ت س ق) -2

 .(4)هـ(160 -هـ 151توفي ما بين سنة )
.(5)"ضعيف"فيه:  اْلُجَنْيد قول ابن

يهموُربمافوائد،كأنهكلهحديثه،وقالابنعدي:"(6)"تماسغمُ"قالاْلُجْوَزَجاِني::أقوال النُّقاد فيه
"َلْيَس(7)"بهبأس صال حديثهأنوأرجو،يرويهمابعضفي الحاكم: اهلل عبد أبو وقال ،

.(8)ُه"َعنُْيَخرَِّجاَلمْالشَّْيَخْينَِلِكنَّ،ِبهُِيْحَتجقَ اللََّذيِباْلَمْتُروغَ
معينقالو الجارود(9)ابن وابن ،(10)" "الَحِديثُصَوْيِل : َبْشْكَوال: ابن وقال شيخٌ"،

.(11)"فاضلٌ
هخر ابنمعينفيموضع بنحنبل(12)وضع ه وكذلغأحمد داوود،(13)، وأبو ،(14)وأبو

،(16)سائيالنَّ،و(15)حاتمالرَّازي

                                                           

(.58/رقم7/177الذهبي،سيرأعالمالنبالء)(1) 
(.1/443(،التلخيصالحبيرله)4040/رقم353ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(2) 
(.2035/رقم217ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(3)
(.43/رقم4/53الذهبي،تاريخاإلسالم)(4)
(.1281/رقم1/296والمتروكون)ابنالجوزي،الضع اء(5)
(.255/رقم251الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(6)
(.724/رقم4/202ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(7)
(.1551/رقم1/588الحاكمأبوعبداهلل،المستدرغعلىالصحيحين)(8)
(.302/رقم3/75ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(9)

(.1680/رقم5/75مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(10)
(.60/رقم100ابنبشكوال،شيوخابنوهب)ص(11)

(.302/رقم3/75ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(12) 
(.3505/رقم2/530أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(13) 
(.2003/رقم9/388لكمالفيأسماءالرجال)المزي،تهذيبا(14) 
(.2823/رقم3/624ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(15) 
(.1680/رقم5/75مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(16)
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هخرابنو موضع في (1)الجارود القيسراني، الجوزي(2)وابن وابن الرَّافعي(3)، القاسم وأبو ،(4)،
صدقهمع"زادالسَّخاوي:و،(8)"ُوثِّ ََوَقدْ"،وزادالهيثمي:(7)،والسَّخاوي(6)بوصيري،وال(5)والهيثمي
،(11)فيموضعهخر،وكذلغأبوأحمدالحاكم(10)،والنَّسائي(9)ووهمه"،وقالابنمعينمرةلخطئه
،(14)"(13)اأْلَْخَضرأبيبنَصال منَحِديثاأصل ُهوَوزادابنمعين:""،ْلَقِويِِّبا:"ليس(12)والبيهقي
أحمدبنحنبلفيقال"،وعندهم"،وزادأبوأحمدالحاكم:"الزقْهِريَِّعناْلَغَلطكثير"سائي:وزادالنَّ

َأُبوَقالَو،(17)طيضب وقالمرة:،(16)"(15)امرَهْوَبنسلمةمناكيرعنروىأحاديثموضعهخر:"
فيابنالقيسراني،وقال(19)ه"َحِديثجَرِّخَأُ أنا،همنإليَّبقحَأَ(18)َصاِل :فيموضعهخرَداُودَ

،وزادعمروبنعلي(22)"ضعففيه":(21)ال السعليْبنَعْمرو،وسبقهكذلغ(20)موضعهخر

                                                           

المرجعالساب .(1)
(.480/رقم1/390ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(2)
(.1333/رقم2/152)ابنالجوزي،التحقي فيمسائلالخالف(3)
(.1/86الرافعي،العزيزشرحالوجيز)(4)
(.8479/رقم5/117(،)7739/رقم4/330الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(5)
(.3959/رقم4/472البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(6)
(.102م/رق111السخاوي،المقاصدالحسنة)ص(7)
(.7739/رقم4/330الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(8)

(.4415/رقم4/286ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(9) 
(.220/رقم43النَّسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(10)
(.1680/رقم5/75مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(11)
(.11226/رقم6/69)البيهقي،السننالكبرى(12)
صال بنأبياألخضراليمامي،مولىهشامبنعبدالملغ،نزلالبصرة،ضعيفيعتبربه،منالسَّابعة،ماتبعد(13)

(.2844/رقم271األربعين،تقريبالتهذيب)ص
(.4415/رقم4/286ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(14)

(.2515/رقم248تقريبالتهذيب)ص،ابنحجر،ي،صدو ،منالسَّادسةسلمةابنوهراماليمان(15) 
(.3479/رقم2/527أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(16)
(.2003/رقم9/388المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(17)
هوابنأبياألخضر.(18)
(.421/رقم290اآلجريفيالجرحوالتعديل)صأبوداود،سؤا تأبيعبيد(19)
(.5755/رقم5/2486ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(20)
(.724/رقم4/197ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(21)
(.5755/رقم5/2486ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(22)
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وقالابنالجوزيفيموضع،(1)"هعفالذيفيَوهوجائزالحديثمعالضَّالحديث،فيال الس:
،وقال(4)"َليِّنٌ،وقالمرًة:"(3)"النَّاُسَضعََّ هُ،وقالالهيثميفيموضعهخر:"(2)"الغلطكثير":هخر

،وزادفيموضعهخر:(7)"َكاَلمٌَوِفيهِ،وزاد:"(6)"ُوثِّ ََقدْ،وقال:"(5)"َتْضِعيِ هَِعَلىاأْلَْكَثرُأيًضا:"
.(8)"ْعِ هِضََعَلى"

ذاهب"البخاري:قال،و(10)"وللحديثمالغ،جديأنتإنما":هل(9)ريْجَحُْبنهشاموقال
أروي فأناهذامثلكانمنوكل،عنهأروي أنا،سقيمهمنحديثهصحي ييدر ،الحديث

نكرمُ":مرةً،وقال(12)"اأخيرًَمهدياْبنَتَرَكهُحديثه،ِفيُيخالف،وقالفيموضعهخر:"(11)"عنه
:اجيالسَّوقال،(13)"الغلطكثيرولكنه،يكذبأراهومااشيئًعنهأروي...  الغلطكثيرالحديث

،(14)"األحكامفيبحجةليس"
ا حتجاججازإن ":هخرموِضعٍفيوقال،(15)"زمعةمنالقلبفي":يمةزَخُابنوقال

ةزمعةبنهدعُمنأبرأنا،وقالمرًة:"أ(16)"ح  هسوءلمنه القلبفيفإنصال بنزمعةبخبر
ِفي لبَحتَّى، هميَوََ ءيويخط،يعلموَ َيهماَصالحًرجالًَوَكانَ،وقالابنِحبَّان:"(17)صال "

                                                           

(.724/رقم4/197ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(1)
(.1333/رقم2/152ابنالجوزي،التحقي فيمسائلالخالف)(2)
(.1886/رقم1/334الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(3)
(.15036/رقم9/176)المرجعالساب (4)
(.13073/رقم8/83)المرجعن سه(5)
(.14166/رقم9/9)المرجعن سه(،5347/رقم3/220)المرجعالساب (6)
(.5347/رقم3/220)المرجعن سه(7)
(.14166/رقم9/9)المرجعن سه(8)
(.7288/رقم572تقريبالتهذيب)صابنحجر،،هشامبنُحجيرالمكي،صدو لهأوهام،منالسَّادسة(9)

(.2003/رقم9/388المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(10)
(.389العللالكبير)صالترمذي،(11)
(.1505/رقم3/451البخاري،التاريخالكبير)(12)
(.267/رقم158الترمذي،العللالكبير)ص(13)
(.1680/رقم5/75مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(14)
(.1005/رقم2/103الترمذي،العللالكبير)(15)
(.3/214ابنخزيمة،صحي ابنخزيمة)(16)

(.2838/رقم4/262)رجعالساب الم(17) 
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قال،و(2)ه"بخبرأحتجلست،وقالفيموضعهخر:"(1)"اْلَمَشاِهيرَعنَيْرِويَهاالَِّتياْلَمَناِكيرَحِديثه
مكي":الرَّازيرعةوقالأبوزُ"،ِحْ ِ هِِقَبلِِمنْالَحِديثَِأْهلَِبْعُضَضعََّ هُ:"(4)،والمزي(3)التِّرمذي

.(5)"مناكيريقولهري،كأنهالزقعنحديثهالحديث،واهيلين
ختلفمُ:"،وقالابنالملقنع اءفيالضق،(8)يخِلْبَالْو،(7)وابنشاهين،(6)وذكرهابنالجوزي

.(11)"مقالفيه،وقالمرة:"(10)"بعضهمفيهكلمتَوقالفيموضعهخر:"،(9)"فيه
.(13)"لينِفيهِ":،وقالفيموضعهخر(12)"الحديثصال "هبي:وقالالذَّ

حجر: ابن ضعيف"وقال مقرون، مسلم عند "(14)"حديثه هخر: موضع في وقال فيه،
.(15)"ضعف

ضعيف خالصة القول فيه: ، الزقهريفي عن فيصحيحه،مناكيرحديثه مسلم له روى نما وا 
النقادابناْلُجَنِيدواف مقروًنا،  واهللتعالىأعلم..علىتضعي هجلق

توفي ما بين سنة  ،(16)امنةالث   من، أبو َسْهل الَبْصريُّ  ،الن ْضر بن َكِثير الس ْعديُّ  س( )د -3
 .(17)هـ(200 -هـ 191)

                                                           

(.375/رقم1/312المجروحون بنحبان)(1)
(.1482/رقم3/449ابنحبان،الثقات)(2)
(.3784/رقم6/129الترمذي،سننالترمذي)(3)
(.5/136المزي،تح ةاألشرافبمعرفةاألطراف)(4)
(.2823/رقم3/624ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(5)
(.1281/رقم1/296ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(6)
(.202/رقم91ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(7)
(.1680/رقم5/75مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(8)

(.3/رقم1/595ابنالملقن،البدرالمنير)(9) 
(.9/رقم7/613)المرجعالساب (10) 
.2/رقم653المرجعن سه،ص(11) 
(.2207/رقم1/240الذهبي،المغنيفيالضع اء)(12)
(.27/رقم1/40الذهبي،تنقي التحقي )(13)
(.2035/رقم217ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(14)
(.11/70ابنحجر،فت الباري)(15)
(.7147/رقم562ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(16)
(.329/رقم4/1222تاريخاإلسالم)الذهبي،(17)
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.(1)"ضعيفالحديث" فيه: ْيداْلُجنَ  قول ابن
هخر:(2)"ثقة"ال الس:علىبنعمرو الق أقوال النُّقاد فيه: موضع في وقال منعديَُكانَ"،

 .(6)"حديثهكتبيُممن،وقالابنعدي:"(5)"َصاِل ":النََّسائي،وقال(4)"(3)األبدال

البخاري الرَّازي(7)وقال حاتم وأبو و(8)، حاتم:ر َنَهفي":(9)ارقطنيالدَّ، أبو وزاد ،"
"(10)"شيخ" ،وقالالدَّارقطنيفيموضعهخر:(11)"مناكيرعنده،وقالالبخاريفيموضعهخر:
.(12)"األبدالمنقالإنهكانيُ"

:فيموضعهخروقال،(14)و بيالدق،وضع ه(13):"ضعيفالحديث"حنبلبنوقالأحمد
،(15)"مناكيرعنده"

الموضوعاتيرويِممَّنَكانَ،وقالابنِحبَّان:"(16)"الحديثنكرمُ:"ابنالقيسرانيوقال
يجوزَ َمْوُضوَعةَأنََّهاشهداعتهنَصِاْلَحِديثنْمََسمعَهاِإذاَحتَّىِرَواَيتهقلَّةعلى،الثَِّقاتَعن

.(17)"ِبَحالِبهِاِ ْحِتَجاج


                                                           

(.2192/رقم8/479ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(1)
(.1802/رقم2/93البخاري،التاريخالكبير)(2) 
همُأْبِدلاأْلَْبَداُل:ُهماألولياءوالُعبَّاد،الواحدِبْدل،كِحْملوأحمال،وَبَدلكجمل،ُسمقوابذلغ ألنهمكلماماتواحدمن(3)

(.1/268النهايةفي ريباألثر)ابناألثير،بآخَر.
(.6433/رقم29/402المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(4) 
.6433/رقم401المرجعالساب ،ص(5)

(.1966/رقم8/268ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(6) 
(.2303/رقم8/91البخاري،التاريخالكبير)(7) 
(.2192/رقم8/479ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8)

(.4/124الدارقطني،المؤتلفوالمختلف)(9) 
(.2192/رقم8/479ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(10) 
(.392/رقم133البخاري،الضع اءالصغير)ص(11)
(.981/رقم6/63الدارقطني،العللالواردةفياألحاديثالنبوية)(12)

(.6433/رقم29/401المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(13) 
(.807/رقم10/443ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(14) 
(.4834/رقم12/47مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(15) 
(.5611/رقم4/2423ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(16) 
(.1104/رقم3/49ابنحبان،المجروحون)(17)
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ع اء.(3)،وابنالجوزي(2)،والعقيلي(1)ارودجَالْابنوذكره فيالضق
.(6)"،وقالالذَّهبيفيموضعهخر:"واه"ضعيف":(5)،وابنحجر(4)وقالالذَّهبي
واف  خالصة القول فيه: مناكير. ضعيفله اْلُجَنِيد ابن النقاد واهللتعالىجلق علىتضعي ه.

 .أعلم

،القُ  ،َعوفٍ  ْبنِ  َمنِ الر حْ  دِ َعبْ  ْبنِ  ُمْصَعبِ  ْبنُ  ُمْصَعبُ  -4  .(7)الزُّهِريُّ  َرِشيُّ
 .(8)"ضعيفالحديث" فيه: اْلُجَنْيد قول ابن

 .(10)ذكرهابنِحبَّانفيالثِّقات،و(9)وثقهالدارقطنيأقوال النُّقاد فيه:

الرَّازيحاتمأبيابنقالو "ضعيف"(11)"ضع وه": الهيثمي: وقال ابنكثير:(12)، وقال ،
ع اء،وذكرهابنالجوزيفي(13)"فيهكلمتُ" .(14)الضق

                                                           

(.4834/رقم12/47إكمالتهذيبالكمال)،قالهُمغلطاي(1)
(.1887/رقم4/292العقيلي،الضع اءالكبير)(2)

(.3531/رقم3/162ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(3) 
(.4381/رقم411(،وديوانالضع اءله)ص5839/رقم2/321الذهبي،الكاشف)(4)
(.7147/رقم562حجر،تقريبالتهذيب)صابن(5)

(.2930/رقم1/296المقتنىفيسردالكنىللذهبي)(6) 
(.1513/رقم7/350البخاري،التاريخالكبير)(7) 
(.1415/رقم8/306ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8)

(.8/77ابنحجر،لسانالميزان)(9) 
(.11029قم/ر7/478ابنحبان،الثقات)(10) 
(،وفي8571/رقم4/122(،الذهبي،ميزانا عتدال)3337/رقم3/123ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(11) 

ع اءله)ص (:وقالأبوحاتم:"ضع وه"،قلت:لعلهسقطل  "ابن"فيه ألنهجاءفي4140/رقم389ديوانالضق
وكتابالضع اءوالمتروكون فيكتابكتابالميزانله، أعثرعليهما وعلىكالاألمرينلم قالابنأبيحاتم،

الجرحوالتعديل بنأبيحاتم،والموجودفيههوقولابنالجنيدفقطالمذكورأعالهفيمتنالبحث،قالابنحجر
ىخالففيعبارةابنأبيحاتمفأخرجهاإل-أيالذَّهبي-(:"وقدتصرف7768/رقم8/78فيلسانالميزان)

ماقاله،فإنهقال:مصعبونسبه،روىعنالزهري،وعنهعبدالملغبنزيدوسعيدبنزيدسمعتأبييقولذلغ،
وسمعتعليبنالحسنبنالجنيدحاف حديثالزهريومالغيقول:مصعببنمصعبضعيفالحديث"،قلت:

،ولميتصرفبها،ويكونأصلالتَّصرفمنابنولعلالذَّهبينقلالعبارةمنالضع اءوالمتروكون بنالجوزي
الجوزي.واهللأعلىوأعلم.

(.220هوفيه7/رقم4/433الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(12) 
(.9/383ابنكثير،البدايةوالنهاية)(13) 
(.3337/رقم3/123ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(14) 



 

108 
 

 النققادعلىتضعي ه.واهللتعالىأعلم.أ لباْلُجَنْيد،واف ابنالحديثضعيف خالصة القول فيه:

، من الثامنة، بِن َسْهِل بِن َسْعٍد الس اِعِديُّ اأَلْنَصاِريُّ اْلَمَدِنيُّ  َعْبُد اْلُمَهْيِمِن ْبُن َعب اسِ  (ت ق) -5
 .(1)مات بعد السبعين ومائة

 .(2)"ضعيفالحديث" فيه: اْلُجَنْيد قول ابن
،(7)،والهيثمي(6)وابنالجوزي،(5)والبيهقي،(4)الدَّاَرُقطنيق،و(3)ضع هابنمعين أقوال النُّقاد فيه:

ِبِرَواَياِتهِ"وزادالبيهقي: خوان،أبدالمهيمنوع(9)يبَأُ"،وقالابنمعينفيموضعهخر:(8)"َ ُيْحَتجق
بَوأُ (10)"امَهُمَدَقْأَي الدَّاَرُقطنيق، هخر:وَقال موضع بالقوي"في في،(11)"ليس الجوزي ابن وقال

الحديث" "ُمنكر هخر: (12)موضع التِّ، (14)والمزي،(13)رمذيوقال ِفي": اْلِعْلِم َأْهِل َبْعُض هَتَكلََّم
تكلموا،وقالابنرجب:"(15)"رهأوث منه ي":يبِرْحَقالأبوإسحا الْو"،َوَضعََّ ُهِمْنِقَبِلِحْ ِ هِ

.(16)"فيه

                                                           

 (.4235/رقم366يب)صابنحجر،تقريبالتهذ(1) 
(.354/رقم6/68ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2) 
(.1088/رقم3/114العقيلي،الضع اءالكبير)(3) 
(.907/رقم6/432ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(4) 
(.19378/رقم9/533(،)3967/رقم2/530البيهقي،السننالكبرى)(5)

(.605/رقم1/437فيأحاديثالخالف)ابنالجوزي،التحقي (6) 
(.1423/رقم1/592الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(7) 
(.3967/رقم2/530)المرجعالساب (8)

ُأَبيبنالعباسبنسهلبنسعداألنصاريالسَّاعدي،فيهضعف،منالسَّابعة،مالهفيالبخاري يرحديثواحد.(9) 
(.281/رقم96ريبالتهذيب)صابنحجر،تق

الدوري)(10)  رواية تاريخابنمعين، رقم3/167ابنمعين، فيابن732/ من)أقدمهما( بدً  (،وجاءت)َأْقَوَمُهَما(
واب.907/رقم6/432حجر،تهذيبالتهذيب) (،واهللأعلمبالصَّ

(.1342/رقم2/170الدارقطني،سننالدارقطني)(11) 
(.2193/رقم2/154جوزي،الضع اءوالمتروكون)ابنال(12) 
(.2012/رقم3/435الترمذي،سننالترمذي)(13) 
(.4797/رقم4/129المزي،تح ةاألشرافبمعرفةاألطراف)(14)

(.3385/رقم8/359مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(15) 
(.5/198ابنرجب،فت الباري)(16)
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و(1)قالالبخاريو والسَّ(2)الرَّازيأبوحاتم، (3)اجي، و"نكرالحديثمُ": السَّ، زاد عنده"اجي:
َوَقالالنََّسائي:،(5)"صاحبمناكير"،وقالالبخاريفيموضعهخر:(4)"سخةعنأبيهفيهامناكيرنُ
ْنَ ردَعنَأِبيهبَأْشَياءيَ"ان:بَّوقالابنحِ،(7)"ليسبثقة":فيموضعهخرَوَقال،(6)"َمْتُروغالَحِديث"

وقالالحاكم،(8)"َمَناِكيرَ ُيتَابعَعَلْيَهامنَكْثَرةوهمهَفَلمَّافحشَذِلغِفيِرَواَيتهَبطلاِ ْحِتَجاجِبهِ
َعنهَباِئِهَأَحاِديثُمنكَرةيروي"عيم:قالأبونُ،و(9)"ةروىَعنهَباِئِهَأَحاِديثَمْوُضوعَ"يسابوري:النَّ

َشْيء  َ"(10) مُو، طَلْغُقال الْ"اي: الطَّقِرْبَذكره كتاب في األ لبعليهي كان بابمن بقاتفي
.(12)،وقالابنالملقن:"واه"(11)"وايةعنهعففيحديثهوقدترغبعضأهلالعلمبالحديثالرِّالضَّ

.ع اءفيالضق(16)،وابنعدي(15)العقيليو،(14)،وابنالجارود(13)الرَّازيرعةزُأبووذكره
،(19)"ضع وه"هبيفيموضعهخر:،وقالالذَّ(18)،وابنحجر(17)هبيوضع هالذَّ



                                                           

(.1947/رقم6/137(،التاريخالكبيرله)253/رقم95الصغير)صالبخاري،الضع اء(1)
(.354/رقم6/68ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2) 
(.3385/رقم8/359مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(3)

المرجعالساب .(4) 
(.2/232البخاري،التاريخاألوسط)(5) 
(.386/رقم70)صالنَّسائي،الضع اءوالمتروكون(6)
(.3580/رقم18/441المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(7)

(.758/رقم2/149ابنحبان،المجروحون)(8) 
(.136/رقم174الحاكمأبوعبداهلل،المدخلإلىالصحي )ص(9) 

(.138/رقم107أبوٌنَعْيم،الضع اء)ص(10) 
(.3385/رقم8/360مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(11)
(.4/14)رالبدرالمنيابنالملقن،(12)

/رقم2/638الرازي:أبوزرعة،الرازي:أبوزرعة،الضع اءألبيزرعةالرازيفيأجوبتهعلىأسئلةالبرذعي)(13) 
217.)

(.3385/رقم8/359مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(14)
(.1088رقم/3/114العقيلي،الضع اءالكبير)(15)
(.1499/رقم7/46ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(16)

(.147/رقم1/178(،تنقي التحقي له)2/432الذهبي،سيرأعالمالنبالء)(17) 
(.4235/رقم366ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(18) 
(.2654/رقم260(،ديوانالضع اءله)ص3863/رقم2/409المغنيفيالضع اء)الذهبي،(19)  
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.(1)"واهٍ"وقالمرة:
علىُجَنِيدالنقادابنالْواف ،َمْوُضوَعةَأَحاِديثهَباِئهِنعروى ُمنكرالحديث خالصة القول فيه:

 تضعي ه.واهللتعالىأعلم.

 من ي،نِ دَ مَ الْ  ُنَفيل الَعَدِوي   و ْبنِ َعمرِ  ْبنِ  َزيدِ  ْبنِ  َسِعيدِ  ْبنِ  دِ َزيْ  ْبنِ  كِ لِ مَ الْ  دُ َعبْ س(  )د -6
 .(2)ابعةالس  

 .(3)"ضعيفالحديث" فيه: اْلُجَنْيد قول ابن
فيالثِّقات.(6)َخَلُ ونابن،و(5)،وذكرهابنِحبَّان(4)"بأسبهليس":النََّسائيالوق أقوال النُّقاد فيه:

الح اإلشبيلي(7)اأْلَْزِدي ضع هو والمنذري(8)،وعبد ،(9)" وقالابنكثير: ،(10)"فيهتكلم،
ع اء .(11)وذكرهابنالجوزيفيالضق

حديثين ابنعديمنحديثه له ،وأورد قال: لمداإلسنابهذانكرانمُالحديثانهذان"ثم
.(12)"يغدَفُأبيبناالملغعبدوعن،زيدبنالملغعبد يريروهما

.(13)"ضع وهوقالالذَّهبي:"
  علىتضعي ه.واهللتعالىأعلم.اْلُجَنْيدابنأ لبالنقادكلمفيه،واف تُخالصة القول فيه:

                                                           

(.144/رقم1/174(،تنقي التحقي له)3497/رقم1/671الذهبي،الكاشف)(1)
(.4179/رقم362ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(2) 
(.1655/رقم5/350ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(3) 
(.3527/رقم18/308المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(4) 
(.9162/رقم7/95حبان،الثقات)ابن(5)

(.3338/رقم8/309أوردهامغلطايفيإكمالتهذيبالكمال)(6) 
(.2168/رقم2/149ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(7) 
(.2/93)بيانالوهمواإليهام،القطانابن(8) 
(.2/74زينالدينالمناوي،فيضالقدير)(9) 

(.9/383لنهاية)ابنكثير،البدايةوا(10) 
(.2168/رقم2/149ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(11) 
(.1458/رقم6/534ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(12) 
(.2615/رقم257الذهبي،ديوانالضع اء)ص(13) 
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واة: ثانياً   ".بقويليس : "فيهم قال الذين الرُّ
، (1)الفلسطيني اْلَمْقِدِسي ِميِّ لَ السُّ  يرِ ِفهْ الْ  الل دِ بْ عَ  َأُبو ،ُسَوْيد نِ بْ  ُمَحم دِ  نِ بْ  َمْرَوان ْبنُ  َكِثْيرُ  -7

 .(2)هـ(190 - هـ181توفي ما بين سنة )
.(3)"ليسبقوي"فيه:اْلُجَنْيدقولابن

أقوال النُّقاد: حاتم: أبو يُ(4)كتبيُ"قال و  بهحديثه (5)"حتج هخر: موطن في وجاء يكذب، في"
.(6)حديثه"

معين ابن والدَّارقطني(7)وضع ه ،(8) وابن (9)القيسراني، ابن(10)والجوزجاني، وزاد ،
معينابن،وقال(12)ِبِه"ُيْحَتج،وقالفيموضعهخر:"َ (11)الحديث"فيبشيء:"ليسالقيسراني

كانرأيته،وقالمرًة:"قد ،(13)باْلُمْنَكَرات"ُيحدثببغدادكانكذاب،بشيءفيموضعهخر:"ليس
أحمدبنحنبلوابن يالن:"أسقطهبنمحمودوقال،(15) بشيء":"ليسأيًضا،وقال(14) كذاًبا"
.(16)َخْيَثَمة"وأبوَمِعين

                                                           

(.2793/رقم3/24ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(1)
(.294رقم/4/951الذهبي،تاريخاإلسالم)(2) 
(.874/رقم7/157ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(3)
فيالجرحوالتعديل،أمافيلسانالميزان بنحجر)(4) (،وتنزيهالشريعةالمرفوعة بن6208/رقم6/414هكذا

شاميوليسفيالمصادرالتيترجمتلكثيربنمروانال(فجاءت:"يكذبفيحديثه"،4/رقم1/100عرا )
.المقدسيال هريال لسطينيمنَذَكرذلغعنأبيحاتمالرَّازيسواهما.واهللأعلم

(.874/رقم7/157ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(5)
(.4/رقم1/100ابنعرا ،تنزيهالشريعةالمرفوعة)(،6208/رقم6/414ابنحجر،لسانالميزان)(6)
(.4997/رقم4/404نمعين،روايةالدوري)ابنمعين،تاريخاب(7)
(.313/رقم272الدارقطني،سؤا تالسلمي)ص(8)
(.5950/رقم5/2560ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(9)

(.6208/رقم6/414)نلسانالميزاابنحجر،(10)
(.2748/رقم3/1178ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(11)
(.427/رقم148ني،معرفةالتذكرة)صابنالقيسرا(12)
(.6906/رقم14/505الخطيب،تاريخبغداد)(13)
المرجعالساب .(14)
(.5114/رقم4/427ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(15)

(.902/رقم2/147(،تعجيلالمن عةله)6208/رقم6/414ابنحجر،لسانالميزان)(16) 



 

112 
 

النََّساِئي وقال
الَحِديثركَُمنْ"،وقالابنِحبَّان:"بشيءحديثهليس:"(2)،ويعقوبال سوي(1)

َواَيةو ِبهَِجاجاِ ْحتِيجوز اجدً بنلكثير،وقالابنعدي:"(3)"التََّعجقبِجَهةَعَلىِإ ََّعْنهُالرِّ
ضعيفوقالالهيثمي:"،(4)"عليهقاتالثِّتابعهيُ يرويهماومقدار،بالكثيرةليستأحاديثمروان
.(6)،وقالفيموضعهخر:"كذاب"(5)"اجدً

.ع اءفيالضق(10)،وابنالجوزي(9)وابنشاهين،(8)،والعقيلي(7)اجيوذكرهالسَّ
.(12)،وقالابنحجر:"متروغ"(11)"ضع وهوقالالذَّهبي:"

واهلل.تضعي هعلىالنقادابناْلُجَنِيدواف ُمنكرالحديثاتهمهالبعضبالكذب، خالصة القول فيه:
 .وأعلمأعلى

واة: ثالثاً   ".اديثه شيءفي القلب من أح : "فيهم قال الذين الرُّ
ابُ  اْلَبْصِري ثم اْلَواِسِطياْلَفْضُل ْبُن َدْلَهٍم  )د ت ق( -8 ، توفي ما بين سنة (13)الس ابعة ، مناْلَقص 
 .(14)هـ(190 - هـ181)

.(15)شيء"أحاديثهمنالقلبفي" فيه: اْلُجَنْيد قول ابن

                                                           

(.902/رقم2/147تعجيلالمن عة)ابنحجر،(1)
(.2/450ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(2)
(.889/رقم2/225ابنحبان،المجروحون)(3)
(.1604/رقم6/69ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(4)

(.704/رقم1/388الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(5) 
(.13256/رقم8/208)المرجعالساب (6) 
(.6208/رقم6/414ابنحجر،لسانالميزان)(7)
(.1559/رقم4/7العقيلي،الضع اءالكبير)(8)
(.529/رقم161تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)صابنشاهين،(9)

(.2793/رقم3/24ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(10)
(،ميزانا عتدال5089/رقم2/531(،المغنيفيالضع اءله)3476/رقم330الذهبي،ديوانالضع اء)ص(11)

(.6950/رقم3/409له)
(.11/70ابنحجر،فت الباري)(12)
(.5402/رقم446ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(13)
(.350/رقم3/949الذهبي،تاريخاإلسالم)(14)
(15)( دمش  تاريخ عساكر، 48ابن رقم314/ /5611(  الرجال أسماء في الكمال تهذيب المزي، ،)23 /222/

(.5611رقم
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بهأحمدبنحنبل:"ليسوقال،(2)ضعف"وفيه،وقالالهيثمي:"ثقة،(1)وكيعوثقهأقوال النُّقاد:
.(6)َأْشَياَءِممَّاَأْخَطَأِفيَهاَوَذَكرَ،(5)"َ َيْحَ  ُ"فيموضعهخر:قال،و(4)أحاديث"لهأنإ ،(3)بأس

،وقالابن":"صال "،وزادأبوحاتم:"الحديث(8)،وأبوحاتمالرَّازي(7)وقاليحيىبنمعين
.(9)ديث"معينفيموضعهخر:"ضعيفالح

اًباَشاِعًراُمْعَتِزِلي":(10)َيِزيُدْبُنَهاُرونَوقال أبو،وقال(11)"َكاَناْلَ ْضُلْبُنَدْلَهٍمِعْنَدَناَقصَّ
،وقال(14)"سوءرأيلهُمعتزلًيا،وقالفيموضعهخر:"كان(13)"(12)بالحاف و  بالقوي"ليسداود:

،وقال(16)برضى"هووليسُمنكروقالأيًضا:"حديثه،(15)رديء"مذهبلهكانأنهمرة:"زعموا
.(17)بالحاف "يكن"لمالبزَّار:أبوبكر

رثَاأَ َوََ قَ،لاِ ْحِتَجاجِبهِءَفَلمَّافحشَخطُؤُهَحتَّىَبطُيَكاَنِممَّنيخطوقالابنِحبَّان:"
.(18)"ذااْنَ ردَفُهَو يرُمْحَتجِبِهإِ،غِبِهُسَننهمْلَسْيُاْلُعُدولفَ

                                                           

(.505/رقم8/276(،ابنحجر،تهذيبالتهذيب)108تاريخواسط)صالواسطي:أبوالحسن،(1)
(.8866/رقم5/306الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(2) 
(.352/رقم7/61ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(3)
(،المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال5611/رقم48/313هذهالزيادةجاءتفيابنعساكر،تاريخدمش )(4)

(.4733/رقم23/221)
(.1494/رقم3/445العقيلي،الضع اءالكبير)(5)
المرجعالساب .(6)

(.1394/رقم3/295ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(7) 
(.352/رقم7/61ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8)
(.872/رقم2/210ابنحبان،المجروحون)(9)

يزيدبنهارونبنزاذانالسلميمو همأبوخالدالواسطي،ثقةمتقنعابد،منالتاسعة،ماتسنةستومائتين،(10) 
(.7789/رقم606وقدقاربالتسعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.6017/رقم3/472أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجال)(11) 
(.5611/رقم23/222جاءت)و بالمحاف (،المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(12)
(.5611/رقم48/314ابنعساكر،تاريخدمش )(13)
(.505/رقم8/276ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(14)
المرجعالساب .(15)
مرجعن سه.ال(16)
(.2335/رقم7/136مسندالبزار)البزار،(17)
(.872/رقم2/210ابنحبان،المجروحون)(18)
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.(1)"اَضِعيفجدً:"أْلَْزِدي اوقال
.(2)با عتزال"ورميلين،"وقالابنحجر:

النققادأ لباْلُجَنْيدواف ابنشيء،وقدأحاديثهمنالقلبصال لالعتبارفي خالصة القول فيه:
 واهللأعلىوأعلم..علىتضعي ه

واة الُمَجر حون ب: الثاني المطلب  .ديدالش  مصطلحات الَجْرح الرُّ
 اإلمام الرَّجرَّح الجنيد ازيابن الَجْرح مصطلحات باستعمال َواة الرق من ديدالشَّعدًدا

         -الي:وعباراته،وهمكالتَّ

 ا".جدً  ضعيف بشيء "ضعيف" مع زيادة صفة، "ليس واة الذين قال فيهم:الرُّ  أواًل:
 ،جِ رَ عْ اْلُكوِفي األَ  دِ ِزيْ َأُبو يِ ، (4)َعاِفريالز   (3)ِديِّ الر ْحَمن اأَلوْ  دِ بْ عَ  نِ بْ  دِ ِزيْ يَ  نُ بْ  َداُودُ ( بخ ت ق) -9

 .(5)مات سنة إحدى وخمسين ،ادسةمن الس  
 .(6)"بشيءضعيفسلي" فيه: اْلُجَنْيد قول ابن

عبةحملعنهنشُصدو يهم،وكا"اجي:وقالالسَّ،(7)"َ َبْأسِبهِ"قالالعجلي:  أقوال النُّقاد فيه:
البخاري(8)"اقديمً وقال ، الحديثمُ": و،(10)"(9)قارب عدي: ابن ذكرت"قال ما  ير أحاديث له

                                                           

(.2708/رقم3/6ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(1)
(.5402/رقم446ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(2)
(.271/رقم1/385ي،األنساب)هذهالنِّسبةإلىأودبنصعببنسعدالعشيرةمنمنحج،السمعان(3)
اللبابفيتهذيبابناألثير،َهِذهالنِّْسَبةِإَلىالزَّعافر،واْسمهَعامربنَحْرببنسعدبنُمَنب هبنأودبطنمنأود،(4)

(.2/68األنساب)
(.1818/رقم200ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(5)
(.1172/رقم1/268ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(6)
(.429/رقم1/342العجلي،الثقات)(7)
(1469/رقم4/272مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(8)
أيحديثهُيقاربهحديث يره،فهوعلىالمتعمدبالكسروال ت ،وسط ينتهي-ب ت الرَّاء-قالالسَّخاوي:"ُمقاَرب(9)

(،وذكرابنالسِّيد:"أنالكسرمن2/115مدح".السخاوي،فت المغيث)إلىدرجةالسققوطو الجاللةوهونوع
ان ر فياللغة". وليسمعروفًا العوام منكالم علىذلغبأنهذا وُردَّ وال ت منأل ا التَّجري ، أل ا التَّعديل،

نعاني:"ب ت الرَّاءمعناهحديثهي231ُالسيوطي،تدريبالرَّاوي)ص قاربهحديث يره،وبالكسرمعناهأن(،وقالالصَّ
(.2/163توضي األفكارلمعانيتنقي األن ار)الصنعاني،حديثهُمقاربلحديث يرهمنالثِّقات".

(.354/رقم199الترمذي،العللالكبير)ص(10)
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نكانليسبالقويفينكرًصالحة،ولمأرفيأحاديثهمُ روىعنهثقة،وهووا  يجاوزالحدإذا ا
.(1)"قبلإذاروىعنهثقةكتبحديثهويُالحديثفإنهيُ

:(5)الحاكموأبوأحمد ،(4)،وأبوحاتمالرَّازي(3)،والعجليفيموضعهخر(2)وقالابنمعين
،(7)"فيهيتكلمون"،وزادأبوحاتم:(6)"ْكتبَحِديثهيُبقوي"،وزادالعجلي:"ليس"

.(8)"عندهم"أبوأحمدالحاكم:زادو
َعِليٍّو ْبُن َعْمُرو ال السقال :" َ الرَّْحَمِن َوَعْبُد َيْحَيى ُشْعَبُةَكاَن َوَكاَن َعْنه، ُيَحدِّثَاِن

.(10)"امنهتعجبًهحدثعنعبةيُشُ:"وريوقالالثَّ،(9)"َوُسْ َياُنُيَحدِّثَاِنَعْنهُ
،(14)،وأبوداود(13)،وأحمدبنحنبل(12)،وابنمعينفيموضعهخر(11)هابنسعد ضعو
(15)والدَّارقطني ا،(17)والهيثمي،(16)ابنالقيسرانيو، بنوزاد َصاِلَحةٌ"سعد: َأَحاِديُث وقال،(18)"َلُه

،(19)ابنمعينمرةً

                                                           

(.623/رقم3/542ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(1)
(1/69ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةابنمحرز)(2)
(.429/رقم1/342العجلي،الثقات)(3)
(.1943/رقم3/428أبيحاتم،الجرحوالتعديل)ابن(4)

(1469/رقم4/272مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(5) 
(.429/رقم1/342العجلي،الثقات)(6) 
(.1943/رقم3/428ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(7) 
(1469/رقم4/272مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(8) 
(.468/رقم2/41ءالكبير)العقيلي،الضع ا(9)

(.1209/رقم1/515أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(10)
(.6/363ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(11)
(.468/رقم2/41العقيلي،الضع اءالكبير)(12)
(.1262رقم/1/534أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(13)
(.1791/رقم8/469المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(14)
(.1591/رقم8/320الدارقطني،عللالدارقطني)(15)
(.3554/رقم3/1600ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(16)
(.5443/رقم3/235الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(17)
(.6/363الكبرى)ابنسعد،الطبقات(18)
(.2971/رقم4/27ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(19)
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،وقال(2)"َواهٍ":"،وقالأحمدبنحنبلفيموضعهخرِبَشْيءَحِديثهَلْيَس":(1)ابنالجارودكذلغو
".متروغ"فيموضعهخر:(4)،والدَّارقطني(3)داودأبو

أثبتمنه"قالأبوإسحا الحربي:و النََّسائيوَ،(5)" يره ،"َلْيَسِبِثَقة":(7)،واأْلَْزِديِّ(6)َقاَل
.(8)ه"َعنَْأْرِويَ "ابنالمديني:َقالَو

. العقيلي: الثَّتَ"وقال فيه سعيدكلم بن ويحيى الدِّ ،(9)"وري، زين المُوقال "فيهين ناوي:
.(10)مقال"

َسِبيلٌَعَلْيغِليَكانََلوْ":لهالشَّْعِبيقَقالَ،و(12)"(11)بالرَّجعةَيُقولِممَّنقالابنِحبَّان:"وَ
َبرَِإ ََّأِجدَْوَلمْ .(13)"ِبَهاَ َلْلُتغُثُمََّلَسَبْكُتَهااإْلِ

ع اء.فيالضق(17)ابنالجوزيو،(16)(15)بالعرأبو،و(14)العقيليوذكره
                                                           

(1469/رقم4/272مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(1)
(.468/رقم2/41العقيلي،الضع اءالكبير)(2)
(.179أبوداود،سؤا تأبيعبيداآلجريفيالجرحوالتعديل)ص(3)
(.137/رقم28ؤا تالبرقانيللدارقطني)صالدارقطني،س(4)
(1469/رقم4/271مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(5)
(.1791/رقم8/469المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(6)
(.1172/رقم1/268ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(7)
(.468/رقم2/41العقيلي،الضع اءالكبير)(8)
(1469/رقم4/271مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(9)

(.4190/رقم3/522المناوي:زينالدين،فيضالقدير)(10)
الشيعةتعنيقيامالمهديالمزعوم_وهو(11) والرجعةعند مناليهودية، استمدوها منعقائدالشيعةاألساسية،وقد

ذاإمامهمالثانيعشر_ورجوعهإلىالدنيا،فهميزعم ونأنهحي،وينت رونخروجه_أيثورته_ليثوروامعه،وا 
يكتبونإلىجانباسمهأوكنيتهحْرَفيعجأيعجلاهللفرجه،محمدالحمد:مصطلحاتفي ذكروهفيكتبهم

(.243كتبالعقائد)ص
(.319/رقم1/289ابنحبان،المجروحون)(12) 
(.468/رقم2/41العقيلي،الضع اءالكبير)(13) 
لمرجعالساب .ا(14)

،وكانحافً المذهبمالغ،م تًيا. لَبعليهعلمالحديث(15)  محمدبنأحمدبنتميمبنتمَّام،أبوالَعَرباإلفريقي 
/رقم7/671تاريخاإلسالم)الذهبي،، والر جال،ولهتصانيف،وتوفيفيذيالقعدةسنةثالثوثالثينوثالثمائة

107.)
(1469/رقم4/271طاي،إكمالتهذيبالكمال)مغل(16) 
(.1172/رقم1/268ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(17) 
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.(2)،وضع هابنحجر(1)"بالقويهوماقالالذَّهبي:"و
النقادابناْلُجَنِيد،وقدواف قبلإذاروىعنهثقةويُ،كتبحديثهيُضعيف :خالصة القول فيه جلق

 علىتضعي ه.واهللأعلىوأعلم.

 تِ ابِ ثَ  ْبنُ  ِإْسَماِعيلُ أو  ،يماهِ رَ بْ و إِ بُ أَ  ،مِّعٍ ُمجَ  نِ بْ  دِ يْ زَ  ْبنُ  ِإْسَماِعيلُ  وَ ، هُ مِّعٍ ُمجَ  نُ بْ  يلُ اعِ مَ سْ إِ  -10
 .(4)(3)وابوقد ُحكيا على الص   ،دِّهإلى جَ  بَ سِ ، نُ مِّعٍ ُمجَ  نِ بْ 

.(5)"اَلْيَسِبَشْيءَضِعيفجدً" فيه: اْلُجَنْيد قول ابن
معينأقوال النُّقاد فيه:  ابن الرَّازي(6)ضع ه حاتم وأبو ،(7)" العقيلي: وقال َرْفِع، َعَلى ُيتَاَبُع  َ

.(9)"المشهورينليسهومنالمعروفين،وقالابنعدي:"(8)"َحِديِثهِ
ع اء(11)،وابنالجوزي(10)وذكرهابنشاهين .(12)،والذَّهبيفيالضق

 .علىتضعي ه.واهللتعالىأعلمالنقادابناْلُجَنِيدضعيف،واف خالصة القول فيه: 

واة: ثانياً   ".ُمختلط: "فيهم قال الذين الرُّ
 

                                                           

(.83/رقم81الذهبي،رسالةطر حديثمنكنتمو هفعليمو ه)ص(1) 
(.1818/رقم200ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(2) 
(،وقالابنحجر:ليسهوإبراهيمبن828/رقم1/213ا عتدال)ميزانقالالذهبي:لعلهإبراهيمبنإسماعيل،(3)

إسماعيلكما ن،بلهوإسماعيللكنليساسمأبيهإبراهيم،بلإبراهيمكنيته،فلعلهكانفياألصل:إسماعيل
(.2/99أبوإبراهيمفتصحفوهوإسماعيلبنزيدبنمجمع،لسانالميزان)

(.1337/رقم2/163)ابنحجر،لسانالميزان(4) 
(.351/رقم1/108ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(5)

(.784/رقم3/176ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(6) 
(.545/رقم2/162ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(7) 
(.86/رقم1/79العقيلي،الضع اءالكبير)(8) 
"بلى،هو125/رقم1/467يضع اءالرجال)ابنعدي،الكاملف(9) علىقولابنعدي: (،وقالالذَّهبيمعقًبا

(.936/رقم1/247إسماعيلبنإبراهيمبنمجمع،ُنسبإلىجده".ميزانا عتدال)
(.33/رقم51ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(10) 
(11)( والمتروكون الضع اء الجوزي، 1/108ابن رقم والمتروكون)351/ الضع اء الجوزي، ابن ،)1 رقم119/ /

406.)
(.664/رقم1/82(،المغنيفيالضع اءله)392/رقم32الذهبي،ديوانالضع اء)ص(12) 
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 اْلَبك اءُ  َيْحَيىالمعروف ب ،ُخَلْيد اْلَبْصِري  أبي  ْبنُ اوهو ، يملَ سُ  ْبنُ أو  َيْحَيى ْبُن ُمْسِلمٍ )ت ق(  -11
 .(1)اني موالهم، من الرابعة مات سنة ثالثين ومائةد  الحُ 

.(3)ط"لِّ،وجاءتفيتهذيبالتهذيب:"ُمخَ(2)"طلِتَخْمُ" فيه: اْلُجَنْيد قول ابن
 .(5)الحسنأبو،و(4)قالابنسعد:"ثقةإنشاءاهللتعالى"  أقوال النُّقاد فيه:

؟"قال:(7)َأُبوَجَنابٍأوإليغأحبَّ"هو،وسألابنأبيحاتمأباه:(6)"شيخ"وقالأبوحاتم:
.(8)شيًئا"منهتكتب" قال:أكتب؟" يرهما،أيهماالبابفييكنلمقال:"إذاهذا"،و هذا" 

بنحنبل أحمد َوالدَّاَرُقْطِني (9)وضع ه ،
وابنالملقن(10) أحمد(11)، وزاد "ليسبثقة"،(12)، :

داود أبو قال َوالنََّسائي(13)وكذلغ هخر(14)، موضع في النَّسائي وقال واألزدي(15)، و(16)، ابن،
الَحِديث"."َمْتُروغ:(17)القيسراني



                                                           

(.7645/رقم597ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(1) 
(.3755/رقم3/203ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(2) 
(.456/رقم11/245جر،تهذيبالتهذيب)ابنح(3) 
(.7/245ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(4)

(.1124مغلطاي،شرحابنماجة)ص(5) 
(.775/رقم9/187ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6) 
َأُبوَجَناٍب،مشهوربها،ضع وهلكثرةتدليسهمنا(7) لسادسةماتسنةخمسينأوقبلها،ابنَيْحَيىْبُنَأِبيَحيََّةاْلَكْلِبيق

(.7537/رقم589حجر،تقريبالتهذيب)ص
(.775/رقم9/186ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8)
(.678/رقم194ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(9)

(.3755/رقم3/203ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(10)
(.12/534التوضي لشرحالجامعالصحي )ابنالملقن،(11) 
(،ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اء576/رقم354أبوداود،سؤا تأبيعبيداآلجريفيالجرحوالتعديل)ص(12)

(.678/رقم194والكذابين)ص
(.576/رقم354أبوداود،سؤا تأبيعبيداآلجريفيالجرحوالتعديل)ص(13) 
(.6920/رقم31/535الكمالفيأسماءالرجال)المزي،تهذيب(14) 
(.636/رقم109النَّسائي،الضع اءوالمتروكين)ص(15) 
(.3755/رقم3/203ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(16) 
(.181/رقم1/271ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(17) 
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.(2)بالحاف "وليسواحد يرعنه،وقالالبَّزار:"حدث(1)بقوى""ليسُزرعة:وقالأبو
كثيرلهوليسبذاغ"،وزادابنعدي:"المعروف،"ليس:(4)،وابنعدي(3)معينوقالابن

،وقالمرًة:(6)ضعيف"لهشيخعنيروىوكيع،وقالابنمعينفيموضعهخر:"كان(5)"رواية
:(10)،وابنالجوزي(9)القواريرياهلل،وقالعبيد(8)البكاء"مثلمائةمنإليَّأحبق(7)حرببنبشر"

سعيديرضاه".بنيحيىيكن"لم
الثِّقات،عنالمعضالتويرويالمشاهير،عنبالمناكيريت ردممنوقالابنِحبَّان:"كان

،(12)والمناكير"المعضالتيروي"كان:السَّمعانيابن،وقال(11)به"ا حتجاجيجوز 
ع(16)،وابنالجوزي(15)،والدَّارقطني(14)،وابنشاهين(13)وذكرهالعقيلي  اء.فيالضق




                                                           

الجرحوالتعديل)(1)  9ابنأبيحاتم، رقم187/ ا775/ الضع اءألبيزرعة(، أبوزرعة، الرازي: أبوزرعة، لرازي:
(.250/رقم3/834الرازيفيأجوبتهعلىأسئلةالبرذعي)

(.179/رقم1/284مسندالبزار)البزار،(2) 
(.775/رقم9/186ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(3) 
(.2097/رقم9/15ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(4) 
المرجعالساب .(5) 
(.2694/رقم3/551ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(6) 
)س (بشربنحرباألزديأبوعمروالندبيب ت النونوالدالبعدهاموحدةبصريصدو فيهلينمنالثالثة(7)

(.681/رقم122ماتبعدالعشرينومائة،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.1125مغلطاي،شرحابنماجة)ص(8) 
(.775/رقم9/186ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(9) 

(.3755/رقم3/203ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(10) 
(.1192/رقم3/110ابنحبان،المجروحون)(11) 
(.5196/رقم12/365مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(12) 
(.2038/رقم4/411الكبير)العقيلي،الضع اء(13) 
(.678/رقم194ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(14) 
(.574/رقم24ن)صوالضع اءوالمتروكالدارقطني،(15) 
(.3755/رقم3/203ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(16) 



 

120 
 

،(3)ضع ه"على،وقالالذَّهبيفيموضعهخر:"ُمجمع(2)،وابنحجر(1)وضع هالذَّهبي
َوُهَوِلْيٌن...ِفْيهُِمَحدٌِّث،،وقالأيًضا:"َشْيٌخ،(4)تضعي ه"علىوالجمهورفيه،وقالمرًة:"ُمختلف

َواَيةِ .(6)"َمْشُهورٌ"وقال:،(5)"َقِلْيُلالرِّ
واف  ان ردابنسعدبتوثيقه،،روايةكثيرلهوليس ُيحتجبهُمَخلطضعيف  ه:خالصة القول في

ضع هالنققادالجنيدابن إلىشدة إشارة بالمختلط، إياه ووص ه بمقامجعلهالذي علىتضعي ه،
يميز، أنهاختلطبالمصطل المتعارفعليهعندالمحدثين ودليلذلغات ا  الذيالمختلط

النق للمناكير، علىضع هوروايته ابنحجرفيتهذيبالتهذيب،قاد المخل طعند بل  ة وورودها
أعثرعلىذكرلهفيكتبالمختلطين. با ختالطا صطالحي،ولم وعدموص همنأيناقد

 أعلم. تعالى واهلل

 .ةصفمع زيادة  "نكر الحديثمُ " أو "نكر الحديثمُ واة الذين قال فيهم: "الرُّ : ثالثاً 
 .(7)ُزرَاَرَة اأْلْنَصاِري   نِ بْ  تِ ثَابِ  نِ بْ  رَ مَ عُ  نُ بْ  َحْفُص  -12

(8)"نكرالحديثمُ" فيه: اْلُجَنْيد قول ابن
. 

ع اءالضقفيالجوزيابنوقال،(9)"نكرالحديثمُ:قالأبوحاتم"قالالذَّهبي::فيه أقوال النُّقاد
.(10)"الحديثنكرمُأنهالرَّازيذكر":والمتروكون
 ألنهالحديث نكرمُبأنهالجنيدابنقولذكرحاتمأبيابنأنبهقصدولعله:قلت

حاتمأباأنصدقْيَولمالرَّاوي،هذاترجمةفيعديلوالتَّالجرحكتابهفيالجنيدابنقول يريوجد
نحوهمنهرحمهاهللوقولالذَّهبي:"قالأبوحاتم:ُمنكرالحديث"،لعلهسب ن رأوفيه،هذاقال

                                                           

(.6247/رقم2/376الذهبي،الكاشف)(1) 
(.7645/رقم597تهذيب)صابنحجر،تقريبال(2) 
(.4684/رقم438الذهبي،ديوانالضع اء)ص(3) 
(.7053/رقم2/744الذهبي،المغنيفيالضع اء)(4) 
(.161/رقم5/350الذهبي،سيرأعالمالنبالء)(5) 
(.363/رقم3/558الذهبي،تاريخاإلسالم)(6) 
(.775م/رق3/180ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(7)
المرجعالساب .(8)
(.1623/رقم1/180(،المغنيفيالضع اءله)2141/رقم1/564الذهبي،ميزانا عتدال)(9)

(.937/رقم1/222ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(10)
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:يقولالجنيدبنالحسينبنعليسمعتحاتم،أبيابنكتابفيوالذي:"حجرابنالقاتعالى،
ع اء.(1)"أبيهعنذلغيذكرولمالحديث،ُمنكرهو والمتروكين.وذكرهابنالجوزيفيالضق

 ُمنكرالحديث.واهللأعلىوأعلم. خالصة القول فيه:
، (2)اْلَغاِضِريُّ الكوفي  (رُ اْلَبز ا) َأُبو ُعَمَر اْلَبز ازُ  ،ْبُن ُسَلْيَماَن اأَلَسِديُّ  َحْفُص  (ت عس ق) -13

مات سنة  ،امنةمن الث   ،فيصحُ  :ويقال له ،صاحب عاصم يء،أبي داود القار َحْفُص ْبُن وهو 
.(3)وله تسعون ،ثمانين

 .(4)"نكرالحديثمُ" فيه: اْلُجَنْيد قول ابن
،(8)،وكذلغمسلم(7)وقالأحمدفيموضعهخر ،(6)بنحنبلحمدأو،(5)وكيعوثقه قاد فيه:أقوال النُّ 
(9)والنَّسائي وابن والهيثمي(10)القيسراني، الحديث":(11)، "َضِعيفٌمتروغ الهيثمي: وزاد ِجدًّا"،"،

بشيءيسفيموضعهخر:"لالقيسراني،وقالابن(12)"ماكانبهبأسحنبلمرًة:"بن وقالأحمد
.(13)الحديث"في



                                                           

(.2658/رقم3/233ابنحجر،لسانالميزان)(1) 
/2ودبنَأسدبنُخَزْيَمة،ابناألثير:اللبابفيتهذيباألنساب)ابنَثْعَلَبةبندَهِذهالنِّْسَبةِإَلى اضرةبنَمالغ(2)

372.)
(.1405/رقم172ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(3)
(.741/رقم3/172ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4)
(.1390/رقم7/16المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(5)
(.1/179ي،المغنيفيالضع اء)الذهب(6)
(.2698/رقم2/380أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(7)
(.2164/رقم1/540مسلم،الكنىواألسماء)(8)
(.134/رقم31النَّسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(9)

(.973/رقم1/591ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(10)
(.7890/رقم5/20الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(11)
(.4265/رقم9/64الخطيب،تاريخبغداد)(12)
(.5490/رقم4/2365ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(13)
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،(5)،والتِّرمذيالرازيان(4)وأبوحاتم،(3)ةعَرْأبوزُو،(2)بنالمدينياو،(1)ابنمعينوضع ه
"،وقالابنمعينوتركتهعلىعمد"،وزادابنالمديني:(8)والبيهقي،(7)ارقطنيالدَّ،و(6)وابنِحبَّان

:(12)،هووابنِخراش(11)قالأيًضاو،(10)"َلْيَسِبَشْيءٍ":رةًمَقالَ،و(9)"َلْيَسِبِثَقة"فيموضعهخر:
حديثه، كتبيُ" :الرَّازيحاتمأبو،وزاد(13)"متروغ،يضعالحديث"،وزادابنِخراش:"كذاب"

َكاَنيقلباأْلََساِنيدَويْرَفعاْلَمَراِسيل،وقالابنِحبَّانفيموضعهخر:"(14)"يصد ،متروغالحديث
َ ْيُرُه":فيموضعهخرَقاَلاْلَبْيَهِقيق،و(15)"تبالنَّاسفينسخهاويرويهامنَ ْيرَسماعاَنَيْأُخذكَُوكَ

،وقالفيموضع(18)ِجدًّا"الحديثوقالابنُخزيمة:"لين،(17)،وقالمرة:"متروغ"(16)"َأْوَثُ ِمْنهُ
.(19)مناكير"بأحاديثحدثالحديثهخر:"لين

،(21)"ذاهبالحديث"َوَقالالحاكمَأُبوَأْحَمد:،(20)"نذدهرغمنهمُرِقدفُ"َزَجاِني:وقالاْلُجوْ
                                                           

(.933/رقم1/221ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(1)
(.4265/رقم9/64الخطيب،تاريخبغداد)(2)
(.744/رقم3/174ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(3)
(.744/رقم3/174ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4)
(.2905/رقم5/21الترمذي،سننالترمذي)(5)
(،وذكرهفيترجمةح صبنسليمانالبصريالمنقري،للت رقةبينهم.7332/رقم6/195ابنحبان،الثقات)(6)
(.2628/رقم3/306ني،سننالدارقطني)الدارقط(7)
(.1796/رقم3/341(،شعباإليمانله)3312/رقم2/344البيهقي،السننالكبرى)(8)
(.269/رقم97ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدارمي)ص(9)

(.335/رقم1/270العقيلي،الضع اءالكبير)(10)
(.505/رقم3/268ءالرجال)ابنعدي،الكاملفيضع ا(11) 
(.4265/رقم9/64الخطيب،تاريخبغداد)(12)
المرجعالساب .(13)
(.744/رقم3/174ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(14)
(.248/رقم1/255ابنحبان،المجروحون)(15)
(.2437/رقم4/228شعباإليمان)البيهقي،(16)

(.7/195رى)السننالصغالبيهقي،(17) 
(.6746/رقم2/308مسندالبزار)البزار،(18)
.8648/رقم451المرجعالساب ،ص(19)
أحوالالرجال)ص(20) 185الجوزجاني، رقم /174 ان ر: وترغحديثه، تجريحه منها يريد ،) التَّلخيصابنحجر،

(.1/47الحبير)
(.1390رقم/7/15المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(21)
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وعامة"ابنعدي:قالو،(2)"سكتواعنه"،وقالفيموضعهخر:(1)"تركوه"البخاري:وقال
ممن":فيموضعهخروقال،(4)"حدثأحاديثبواطيليُ"السَّاجي:قالو،(3)"حديثه يرمح و ة

وكانيأخذ،افلميردهأخذمنيح صبنسليمانكتابً":شعبةوقال،(5)"بحديثهعندهمناكيرذه
وقالصال ،(7)"استبالنَّكانح صيستعيركُ"فيموضعهخر:قال،و(6)"اسفينسخهاتبالنَّكُ

(8)كتبحديثه يُ":جزرة مناكير، كلها الرَّو،(9)"أحاديثه قالعبد تحلواهلل"حمنبنمهدى: َما
َواَيةَعْنهُ ،(10)"الرِّ

ةِفياْلِقَراَءةحُوقالصالحالدِّينالصَّ دي:" .(11)"واهِفيالَحِديث،جَّ
ًةِفياْلِقَراَءِة،َواِهًياِفياْلَحِديثِوقالالذَّهبي:" اخلِإنََّماَدَخَلَعَلْيِهالدَّ،َشْيُخاْلُقرَّاءِ،َكاَنُحجَّ
،تقنالحديثويتقنالقرهنويجودهنهكان يُأل،وزادفيموضعهخر:"(12)"بهفيالحديثلتهاونه

،وقال(14)"متروغالحديث،حجةفيالقراءة،وقالفيموضعهخر:"(13)"وا  فهوفين سهصاد 
"ثبت(15)الحديث"واهيالقراءةفي"ثبتمرًة: وقال: ،(16)الحديث"فيواهوالحروفالقراءةفي،

                                                           

(.2767/رقم2/363(،التاريخالكبيرله)74/رقم45البخاري،الضع اءالصغير)ص(1)
(.505/رقم3/268ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(2)
.505/رقم275المرجعالساب ص(3)

(.700/رقم2/346ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(4) 
.700/رقم401المرجعالساب ،ص(5)
(.4257/رقم3/77أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(6)
.3320/رقم503المرجعالساب ،ص(7)
(.4265/رقم9/64الخطيب،تاريخبغداد)(8)
(.1/223وردتهذهالزيادة،فيمغانياألخيارفيشرحأساميرجالمعانياآلثارللعيني)(9)

(.3/180الموضوعات)الجوزي،ابن(10)
(.13/62الص دي،الوافيبالوفيات)(11)
(.1146/رقم1/341الكاشف)الذهبي،(،57/رقم4/602الذهبي،تاريخاإلسالم)(12)
(.2121/رقم1/558الذهبي،ميزانا عتدال)(13)
(.1/213لعبرفيخبرمن بر)الذهبي،ا(14)

(.1146/رقم1/341الذهبي،الكاشف)(15) 
(.1615/رقم1/179الذهبي،المغنيفيالضع اء)(16) 
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إمامتهمعالحديثمتروغ،وقالابنحجر:"(1)"مفيالقراءة،ليسبشيءفيالحديثإما"وقال:
.(2)القراءة"في

الحديثُمنكر اْلُقرَّاِءصاد فين سه،إمامُمتقنلقراءةالقرهنوتجويدهوَشْيخُ خالصة القول فيه:
واف للقرهنوتجويده،به،ولربماكانتوثي منوثقهإنماكانمنجهةالقراءةلتهاونهمتروغ جلق

 .علىتضعي ه.واهللتعالىأعلمالنقادابناْلُجَنِيد
 .(3)من الت اسعة، مات سنة ثالثين الش امي، ْبِن َمْرَواَن الِفْهِريُّ  ُمَحم ُد ْبُن َكِثْيرِ  -14

 .(4)"حدثبحديثينمنكرين،وهومنكرالحديثأكرهأنأحدثعنه" فيه: اْلُجَنْيد قول ابن
 أقوال النُّقاد فيه: 

.(6)،وقالفيموضعهخر:"ليسبثقة"(5)وقالابنمعين:"ِإَذاَمَرْرَتِبِهَفاْرُجْمُه"
:"ُمنكرالَحِديث" .(7)وَقاَلَأُبوَحاِتمالرَّاِزي 

وقالابنعدي:"روىبواطيل...ُمنكرالحديثعن،(8)وقالاأَلْزِدي:"متروغالحديث"
عنه"كلمنيروي ليسممنيرويُهَو ِمْنُه والبالء بنعبد،(9)عنه، اهللبنمحمد عبد وذكره

.(11)ضعيفجًدا" ،وقالالهيثمي:"(10)العزيزالبغوييوًمافأساءعليهالثَّناء



                                                           

(.1049/رقم94ديوانالضع اء)صالذهبي،(1)
(.1405/رقم172تقريبالتهذيب)صابنحجر،(2)
.6255/رقم504صالمرجعالساب ،(3)
(.313/رقم8/70ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4)
(.1502/رقم4/316اريخبغداد)الخطيب،ت(5)
(.8101/رقم4/20الذهبي،ميزانا عتدال)(6)
(،وذكرابنالجوزيأيضافيموضوعاته،قالأبوحاتم:3169/رقم3/94ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(7)

(،قلت:ولعلهذاقولابنعدي2/56يرويَعِناللَّْيثَوَ يرها باطيلَواْلَباَلءِمْنُه،الموضوعات بنالجوزي)
(،وممايؤكدذلغعزوابنالجوزيهذاالقول بنعديفي1733/رقم7/503فيالكاملفيضع اءالرجال)

(،ولعلهسب قلممنه.واهللاعلم.3169/رقم3/94موضعهخرمنالضع اءوالمتروكون)
(.1502/رقم4/316الخطيب،تاريخبغداد)(8)
(.1733/رقم503-7/501ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(9)

.1733/رقم503لمرجعالساب ،صاب(10)
(.4305/رقم3/187الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(11) 
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.(2)،وقالابنحجر:"متروغ"(1)وقالالذَّهبي:"َشْيٌخَواٍهجًدا"
 علىتضعي ه.واهللتعالىأعلم.النقادابناْلُجَنِيدواف ُمنكرالحديثمتروغ،خالصة القول فيه: 

واة: رابعاً   "ال يساوي شيئاً".: فيهم قال الذين الرُّ
ارة، الْ  :ويقال ،، أبو عمرويبِ اسِ ر  ان الظَ َيقْ  ْبنُ  َبةُ ُعتْ )ق(  -15  .(3)ادسةي، من الس  رِ صْ بَ أبو َزح 

.(4)"اشيئًيساو يُ" فيه: اْلُجَنْيد قول ابن
ابنحِ :فيه أقوال النُّقاد (5)قاتانفيالثِّبَّذكره "قالالبزار: الهيثمي: وقال َعْنهَُحدَّثََمْشُهوٌر،،

،قلت:لمأعثرعلىهذاالقولفيمسندالبزار،وكذلغ ُي هممنقولههذاأنهيوثقه (6)"َجَماَعةٌ
ال عيفمن الضَّ على العبارة هذه ُيطل  ما كثيًرا فإنه فقال واة، –رَّ -مثاًل أبيبنمحمدفي

بقوي،ليسالمدينةأهلمنرجلمحمد":(7)حميد
 .(8)"ثقاتجماعةعنهحدثقد

النََّسائي والعيني(9)قال ،(10) ثقة": الدَّ"َ ْير وقال ، الهيثمي:(11)"َمْتُروغٌ"ارقطني: وقال ،
.(13)ع اءوذكرهابنالجوزيفيالضق،(12)"ضعيف"


                                                           

(.103/رقم10/385الذهبي،سيرأعالمالنبالء)(1)
(.6255/رقم504ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(2)
.4444/رقم381صجعالساب المر(3)
(.2068/رقم6/374ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4)
(.10021/رقم7/271ابنحبان،الثقات)(5)

(.414/رقم1/209كشفاألستارعنزوائدالبزار)الهيثمي،(6) 
لقبهح(7)  المدني، إبراهيم أبو رقي، األنصاريالزق إبراهيم بنأبيحميد ابنحجر،محمد منالسَّابعة. مَّاد،ضعيف،

(.5836/رقم475تقريبالتهذيب)ص
(.289/رقم1/413مسندالبزار)البزار،(8)
(.3787/رقم19/326المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(9)

(.4/215عمدةالقاريشرحصحي البخاري)العيني،(10)
(.4748/رقم5/507الدارقطني،سننالدارقطني)(11) 
(.548/رقم2/34مصباحالزجاجةفيزوائدابنماجه)البوصيري،(12) 
(.2258/رقم2/167ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(13) 
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،(3)،وقالمرًة:" شيء"(2)وقالفيموضعهخر:"واه"،(1)"وثقهبعضهم"هبي:لذَّوقالا
.(4)"ضعيف"وقالابنحجر:

واف وقدجرحشديد،، يرثقة:اويسائيفيالرَّوقولالنَّ،شيًئاُيساوي خالصة القول فيه: جلق
 واهللأعلىوأعلم..علىتضعي هالنقادابناْلُجَنِيد

 .المتروك" شبه"واة الذين قال فيهم: الرُّ : اً خامس
، من الس   َعْبُد الل ِه ْبُن اْلُمَؤم لِ )بخ ت ق(  -16 ابعة، مات سنة ْبِن َوْهِب الل ِه اْلَمْخُزوِميُّ اْلَمكِّيُّ

 .(5)ستين ومائة
.(6)"شبهالمتروغ"فيه: اْلُجَنْيد قول ابن

،(10)،وزادابنسعد:"َقليلاْلَحِديث"(9)،والهيثمي(8)بنُنمير،وا(7)وثقهابنسعدأقوال النُّقاد فيه:
.(11)وزادالهيثمي:"ِفيِهَكاَلٌم"

هخر موضع في الهيثمي معين(12)وضع ه ابن كذلغ وسبقه والنَّ(13)، ،(14)سائي،
،(17)والعيني،(16)،والبيهقي(15)ارقطنيوالدَّ

                                                           

(.4002/رقم2/423(،المغنيفيالضع اءله)3674/رقم1/697الذهبي،الكاشف)(1)
(.3001/رقم2/278يحينمعتلخيصالمستدرغللذَّهبي)الحاكمأبوعبداهلل،المستدرغعلىالصح(2)
(.1/256الذهبي،تنقي التحقي )(3)
(.4444/رقم381تقريبالتهذيب)صابنحجر،(4)

.3648/رقم325صالمرجعن سه(5) 
(.2097/رقم2/137ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(6) 
(.5/494ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(7) 
(.86/رقم6/46ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(8) 
(.3111/رقم2/183الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(9) 

(.5/494ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(10) 
(.3111/رقم2/183الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(11) 
.16597/رقم52المرجعالساب ص(12) 
(.476/رقم141اريخابنمعين،روايةالدارمي)صتابنمعين،(13) 
(.331/رقم62النَّسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(14)

(.4033/رقم5/105الدارقطني،سننالدارقطني)(15) 
(.245/رقم1/296ذخيرةالح ا )ابنالقيسراني،(،4105/رقم2/647البيهقي،السننالكبرى)(16)
(.15/44لقاريشرحصحي البخاري)عمدةاالعيني،(17)
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وقال،(3)،وقالالهيثميمرة:"ِفيِهَضْعٌف"(2)"الحديث"ن:وزادابنمعي،(1)َوَقْدُوثَِّ ""وزادالهيثمي:
،(5)نكرعليهالحديث"يُ،ليسبهبأس":،وقالمرةً(4)َصال الَحِديث""ابنمعينفيموضعهخر:

و(7)أبوداودقالو،(6)مقال"وقالالعينيفيموضعهخر:"فيه "ُمنكرالَحِديث"،:(8)ابنالقيسراني،
البيهقي (9)مرةوقال ذلغوسبقه،"ِبَقِويٍَّلْيَس": حاتمفي زُ(10)أبو وأبو وقال(11)رعة، الرَّازيان،

رقاني:"فيهضعف" .(12)الزَّ
،(13)ليسهوبذاغ""بنحنبل:أحمدوقال

ماعلمنالهجرحةالح  :"سيء،وقالمرة(14)"أحاديثهمناكير"وقالفيموضعهخر:
البَّابنعبقالو،(15)"تسقطعدالته ،وزادابن"سيءالح  ":(17)وأبوالحسنابنالقطان،(16)رد

وقدروىعنهجماعةمن،وايةعنهوماعلمنالهخربةتسقطعدالتهفلذلغاضطربتالرِّ"ر:عبدالبَّ
ألنا ختالفعلى سقطحديثهوا ضطرابعنه يُ،وفيذلغمايرفعمنحاله،لةالعلماءجُ

                                                           

الزيادةدونضعيففيموضع16597/رقم10/52الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(1)  (،ووردتعنههذه
(.5604/رقم3/263مجمعالزوائدومنبعال وائد)،هخر

(.1/72ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةابنمحرز)(2) 
(.5740/رقم3/293عالزوائدومنبعال وائد)الهيثمي،مجم(3)
(.290/رقم3/73ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(4)

(.974/رقم5/221ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(5) 
(.14/482عمدةالقاريشرحصحي البخاري)العيني،(6) 
(.3599/رقم16/190المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(7) 
(.699/رقم195ابنالقيسراني،معرفةالتذكرة)ص(8) 
(.9725/رقم5/258البيهقي،السننالكبرى)(9) 

(.821/رقم5/175ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(10) 
المرجعالساب .(11) 
(.2/424شرحالزرقاني)الزرقاني،(12) 
(.821/رقم5/175)ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل(13) 
(،ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل1361/رقم1/567أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(14) 
(.821/رقم5/175)
(.86/رقم6/46ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(15)

(.4/رقم2/102ابنعبدالبر،التمهيدلمافيالموطأمنالمعانيواألسانيد)(16) 
(.1243/رقم3/478ابنالقطان،بيانالوهمواإليهامفيكتاباألحكام)(17)
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علته"فيموضعهخر:أبوالحسنابنالقطان،وقال(1)قدحذلغفيروايتهم"األئمةكثيرولمي
الثِّ إسقاط في الحديثكافية ونكارة الحديث، نكارة واآلخر الح  ، سوء أحدهما بمنشيئان: قة

...منههودليلعلىفهذاا ضطراب......ويحتملبسوءح  هأنيحملعليهجربتعليه
.(2)ه"سوءح  هوقلةضبط
منصالحيأهلمكة،"ان:بَّ،وقالابنحِ(3)"َ ُيتَاَبُعَعَلىَكِثيٍرِمْنَحِديِثهِ"وقالالعقيلي:

َقِليلالَحِديث،ُمنكر(4)"يءبعدالشَّيءوكانيهمفيالشَّ ،وقالفيموضعهخر:"شيخ...َكاَن
َواَية،َ يجوزاِ ْحِتَجاجِبَخَبِرِهِإذااْن َ رد،أِلَنَُّهلميتََبيَّنعندَناَعَداَلتهَفيقبلَمااْنَ ردِبِه،َوَذاَغَأنهالرِّ

يتهيأ وََ  اْلجْرح، َأو ِباْلَعَداَلِة َلُه َفيحكم لقلته، ِبَحِديثَ يره َحِديثه اْعِتَبار يتهيأ لم الَحِديث َقِليل
حرماْلَحاَللحلاْلَحَرامونُلَمااْنَ ردِبه،َفَعَسىنُإطال اْلَعَداَلةعلىمنَلْيَسنعرفهبَهاَيِقيناَفيقب

َمالميقلاْعِتَماًدامناعلى َعَلْيِهَوَسلََّم ِبِرَواَيةمنَلْيَسِبعْدلَأونُقولعلىَرُسولاهللَصلَّىاللَُّه
َسيْسَتحق ُهِبِإْحَدىاأْلَْسَبابالَِّتيَكَماَ يتهيأِإْطاَل اْلجْرحعلىمنَليْ،ِرَواَيةمنَلْيَسِبعْدلعندَنا

جرحاْلعْدلمن يروعائذِباللَّهمنهَذْينالخصلتينَأننُ،َذكرَناَهامنَأْنَواعاْلجْرحِفيأولاْلكتاب
"ماأمليتمنأحاديثه،وقالابنعدي:(5)ْتر"ونسألاهللالسِّ،علمَأونعدلاْلَمْجُروحمن يرَيِقين

.(7)"تكلَّمواِفيهِ"وقالابنكثير:،(6)عفعليهبين"َوَعامَُّةَمايرويهالضَّ... يرمح و ةفكلها
.ع اءفيالضق(9)الجوزي،وابنِ(8)وذكرهابنشاهين

                                                           

(.4/رقم2/102ابنعبدالبر،التمهيدلمافيالموطأمنالمعانيواألسانيد)(1)
(.2394/رقم159-5/156ابنالقطان،بيانالوهمواإليهامفيكتاباألحكام)(2)

(.879/رقم2/302اءالكبير)العقيلي،الضع (3) 
(.1175/رقم234مشاهيرعلماءاألمصار)ص،ابنحبان(4) 
نب(،وعل ا8854/رقم7/28(،وذكرهابنحبانفيالثقات)559/رقم28-2/27ابنحبان،المجروحون)(5) 

،والح -كتابهالمجروحونأي يرالذيذكرهفي–حجرعلىذلغفقال:ابنحبانإنماوث هذاأَلنه نه يره
–(،وقالفيتقريبالتهذيب:ذكرهفيالثقاتوقال:هو يرالذيقبله87/رقم6/46أنههو،تهذيبالتهذيب)

(.3649/رقم325فوهم،هوهو.)ص–أي يرالمذكورفيالمجروحون
(.974/رقم5/226ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(6) 
(.2/305ير،البدايةوالنهاية)ابنكث(7) 
(.341/رقم120ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(8) 
(.2097/رقم2/137ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(9) 



 

129 
 

هبيفيموضع،وقالالذَّ(3)"الحديث"،وزادابنحجر:(2)،وابنحجر(1)هبيوضع هالذَّ
.(5)"عِّفَضُ"،وقالمرة:(4)"ضع وه"هخر:

فيخالصة القول فيه: النققاد ُجلَّ الجنيد ابن واف  ح  ه، لسوء النققاد من جمع ضعيفتركه
واهللتعالىأعلم. تضعي ه،

، ،(6)الت ِمْيِميُّ  اْلُمَهزِّمِ  أبو ق( ت )د -17  ْبنُ  الر ْحَمنِ  َعْبدُ : وقيل ،ُسْفَيانَ  ْبنُ  َيِزْيدُ  اسمه َبْصِري 
 .(8)ه( 120 - ه111) توفي ما بين ،(7)ُسْفَيانَ 

 .(9)"شبهالمتروغ"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:
وكذا،كذا"هو،وقالفيموضعهخر:(10)حديثه"أقرب"ماحنبل:قالأحمدبن:فيه أقوال النُّقاد

 .(12)َعنُه"يرويَسلَمةبنَوَحمَّادَعنُه،يرولم"ُشْعَبة،وقالمرًة:(11)شعبة"عنهروىوقد





                                                           

(.624/رقم2/196الذهبي،تنقي التحقي )(1) 
(.275/رقم1/480لحبير)(،ابنحجر،التلخيصا3648/رقم325ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(2) 
(.3648/رقم325ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(3) 
(.4637/رقم2/510(،ميزانا عتدالله)2324/رقم230الذهبي،ديوانالضع اء)ص(4) 
(.177/رقم1/201الذهبي،تنقي التحقي )(5) 
ح(6) جماعةمنالصَّ النِّسبةالىَتِميم،والمنتسباليها بنهذه بنادِّ هذا،وهوتميمبنُمرة لىزماننا ابةوالتَّابعينوا 

(.737/رقم77-3/76طابخةبنإلياسبنُمضربننزاربنَمْعدبنعدنان،السمعاني،األنساب)
(.8397/رقم676ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(7)
(.337/رقم3/350الذهبي،تاريخاإلسالم)(8)
(.3783/رقم3/209الضع اءوالمتروكون)ابنالجوزي،(9)

(.1129/رقم9/269ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(10)
/9(،الكاملفيضع اءالرجال)3154/رقم2/480أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(11)

148 رقم /2164 ،) كذا( )كذا من بدل َكذَّاب( )َكذَّاب  بنفيووردت المجروحين على الدَّارقطني تعليقات
(،فاهللأعلم.391/رقم281حبان)ص

)ص(12)  المروذيو يره رواية ألحمد الرجال ومعرفة 168العلل رقم /55( ا عتدال فيميزان الذَّهبي وقال ،)4/
(:"روىعنهشعبة،ثمتركه.9701/رقم426
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،(5)،والدَّارقطني(4)،وأبوحاتمالرَّازي(3)،وأبوداود(2)بنمعين،وا(1)وضع هابنالمديني
(6)والبيهقي القيسرانيو، والُبوصيري(8)والهيثمي،(7)ابن والُمناوي(9)، حاتم:(10)، أبو وزاد ،
،وزادابنبشيء":"ليس(13)،وكذلغابنالجوزي(12)معينفيموضعهخرابن،وقال(11)"الحديث"
(14)َحِديثهُمعين: مرةوقال، (15)يء" ش": هخر:، الدَّارقطنيفيموضع (16)"ُيترغ"وقال وقال،
(17)البيهقي القيسرانيو، والهيثمي(18)ابن العجمي(19)، بن وسبط هخر، موضع وسبقهم(20)في ،

النَّسائيفيموضعث"،وقالالَحِدي:"ابنالقيسراني،و"َمْتُروٌغ"،وزادالنَّسائي:(21)جميعهمالنَّسائي
،(22)بثقة""ليسهخر:

                                                           

(.2/رقم47ابنالمديني،سؤا تابنأبيشيبة)ص(1) 
(.1129/رقم9/269ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2)
(.1854/رقم2/171أبوداود،سننأبيداود)(3)
(.1129/رقم9/269ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4)

(.3783/رقم3/209ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(5) 
(.10016/رقم5/338البيهقي،السننالكبرى)(6)

(.2606/رقم2/1218ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(7) 
(.5043/رقم3/176الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(8) 
(.1075/رقم3/213البوصيري،مصباحالزجاجةفيزوائدابنماجة)(9) 

(.3616/رقم3/355المناوي،فيضالقدير)(10) 
(.1129/رقم9/269والتعديل)ابنأبيحاتم،الجرح(11) 
(،545/رقم402(،ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص1/54ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةابنمحرز)(12) 

(.853/رقم482)ص
(.236/رقم1/150ابنالجوزي،العللالمتناهيةفياألحاديثالواهية)(13) 
(.853قم/ر482ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص(14) 
(.1129/رقم9/269ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(15) 
(.552/رقم71الدارقطني،سؤا تالبرقانيللدارقطني)ص(16) 
(.150/رقم1/311البيهقي،شعباإليمان)(17) 
(.2173/رقم2/1030ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(18) 
(.267/رقم1/82)الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد(19) 
(.877/رقم289سبطابنالعجمي،الكشفالحثيث)ص(20) 
(.648/رقم110النَّسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(21) 
(.1143/رقم12/249ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(22) 
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،(2)النَّاُس"وقالالهيثميمرة:"َضعََّ هُ،(1)َعَلْيِه"َيْحِملُشْعَبةمرة:"َكانَابنالقيسرانيوقال
فيموضعهخر:" -معقباعلىحديث–،وقالابنالجوزي(3)اْلُجْمُهوُر""َضعََّ هُوقالأيًضا:

، وأبو،(6)وقالوأبوُزرعةالرَّازي،(5)ُيَضعَُّف""َكانَ:َبْهٌزبنَحِكيموَقالَ،(4)هو"ِبهِْلُمتََّهمَُواَيِص ق
وزادأبوأحمدالحاكم:"عندهم"،وقال،ُيوهنه"بقوي"،وزادأبوُزرعة:"ُشعبة"ليس:(7)أحمدالحاكم

َعَ اء"ِفيابنُنْقَطة:"ُيعد .(10)"ضع وه"،وقالفيموضعهخر:(9)"واه"ن:،وقالابنالملق(8)الضق
وقالالُعقيلي،(11)عنهشيًئا"ُيحدثناالرَّحمنوعبديحيىسمعت"ماوقالعمروبنعلي:

 َ" علىحديثله: َحِديِثهَِعَلىُيَتاَبعُُمعقًبا "َكانَ،(12)ِبِه"ِإ َُّيْعَرفَُوَ ، َشيًخاوقالابنِحبَّان:
ُمَخالَ ةِرَواَيتهِفيكثرَفَلمَّايروي،ِفيَماويخطيءيهمِممَّنَكانَِصَناَعُته،اْلِعلمنيكلمَصالًحا
"عامة،(13)ُشْعَبة"َتركهقداْلَعَداَلةحدَعنخرجاأْلَْثَبات عدي: ابن َلْيَسَيْرِويهَِماوقال
.(15)بالقائم"ليسوقالابنَماُكْوَ :"حديثه،(14)ِبَمْحُ وٍ "

                                                           

(.748/رقم188ابنالقيسراني،معرفةالتذكرة)ص(1) 
(.6283/رقم4/70)الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد(2) 
(.18066/رقم10/287)المرجعالساب (3) 
(.633/رقم1/380ابنالجوزي،العللالمتناهيةفياألحاديثالواهية)(4) 
(.1996/رقم4/383العقيلي،الضع اءالكبير)(5) 
(.1129/رقم9/269ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6) 
(.1143/رقم12/249ذيب)ابنحجر،تهذيبالته(7) 
(.727/رقم1/435إكمالاإلكمال)ابننقطة،(8)
(.7/رقم6/44البدرالمنير)،ابنالملقن(9)

.17/رقم339المرجعالساب ،ص(10)
(.1129/رقم9/269ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(11)
(.1996/رقم4/383العقيلي،الضع اءالكبير)(12)
(.1176/رقم3/99ابنحبان،المجروحون)(13)
(.2164/رقم9/150ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(14)
(.7/234ابنماكو ،اإلكمالفيرفعا رتيابعنالمؤتلفوالمختلففياألسماءوالكنىواألنساب)(15)
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ِإْبَراِهيم َأْحمدْبنوقال َوَقال(2)ُمْنكًرا"َحِديثًاَعنهُ(1)اْلَواِرثعبد"حدث: السَّاجي، "عنده:
النَّيسابوري(3)السقنن"ِفيبحجةهوليسمناكير،أحاديث الحاكم اهلل عبد أبو وقال وأبو(4)، ،
.(6):"هالغ"اْلَمَناِكير"،وقالابنَحْزمُهَرْيَرةأبيَعن"روى:(5)ُنعيم

:،وقالفيموضعهخر(8)بشيء"عنهحدثتماحديثمائةعنه"كتبت:(7)وقالُشعبة
َحدَّثَهُِفْلًساَرُجلٌَأْعَطاهُوقالمرًة:"َرَأْيُته...َلوْ،(9)َشْيئًا"َعْنهَُرَويتَُفَماَحِدْيثًا،َعْنهَخْمِسْينَ"َكَتْبتُ
أعَطاهُ"َرَأْيتهأيًضا:الََوقَ،(10)َحِديثًا"ِبَسْبِعينَ لو ،(11)َحِديثًا"سبعينَلهُلوضعدرهًماِإْنَسان...
ِفيهُِيَصرحلم،وعقبِسْبُطبناْلَعَجِمي:"َهَذا(12)حديثًا"لوضعدرهًماُيعطىولو..."رأيتهوقال:

وذكره،(13)أعلم"َواهللَ ،َأنَويْحَتملؤَُ ِء،هََمعَُيعدَأنَفيْحَتملَقاَل،َماِفيهَِقالَقدَوَلِكنِباْلَوْضِع،
ع اءوالمتروكين .(14)ابنالجوزيفيالضق

                                                           

مَ(1) ،ثقةثبترميبالقدرولميثبتعنه،منَعْبُدالَواِرِثبُنَسِعْيِدبِنَذْكَواَنالَعْنَبِريق الَبْصِريق ْوَ ُهمَأُبوُعَبْيَدَةالتَّنقْوِريق
(.4251/رقم367الثَّامنة،ماتسنةثمانينومائة،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.391/رقم281الدارقطني،تعليقاتالدارقطنيعلىالمجروحين بنحبان)ص(2)
(.7655/رقم34/328الكمالفيأسماءالرجال)المزي،تهذيب(3)
(.222/رقم227المدخلإلىالصحي )صالحاكمأبوعبداهلل،(4)
(.268/رقم160أبوٌنَعْيم،الضع اء)ص(5)
(.5/257ابنحزم،المحلىباآلثار)(6)
وقال(:"َكاَنُشْعَبُةُيَضعُِّ ُه"،7/238لكبرى)وعل جمعمنالنققادعلىقولُشعبةهذا،فقالابنسعدفيالطبقاتا(7)

فيالجرحوالتعديل 9) بنأبيحاتمأبوزرعة رقم269/ البخاريفيالتاريخ1129/ وقال ُيوهنه"، "ُشعبة :)
اء(:"َتَرَكُهُشعبة"،وزادأبوُنعيم:"وأس268/رقم160(،وأبوُنعيمفيالضع اء)ص3235/رقم8/339الكبير)

الَقْول"، /رقم3/136الضع اءوالمتروكون)(،والدَّارقطنيفي1281/رقم2/569وقالالتِّرمذيفيسننه)ِفيِه
(:"روى9701/رقم4/426وقالالذَّهبيفيميزانا عتدال)وزادالتِّرمذي:"وَتَكلََّمِفيِه"،(:"ضع هشعبة"،589

.عنهشعبة،ثمتركه"
(.1129/رقم9/269م،الجرحوالتعديل)ابنأبيحات(8)
(.81/رقم7/222الذهبي،سيرأعالمالنبالء)(9)

(.7/238ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(10)
(.222/رقم227المدخلإلىالصحي )صأبوعبداهللالحاكم،(11)
(.2164/رقم9/148ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(12)
(.877/رقم289)صثيثالكشفالحمي،سبطابنالعج(13)
(.3783/رقم3/209ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(14)
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َضْعِ ِه،َعَلى"ُمتََّ  ٌ،وقالمرًة:(2)،وقالفيموضعهخر:"ضع وه"(1)وقالالذَّهبي:"واه"
ُشعبة،"روىعنه،وقالأيًضا:(3)علم"أواهللحاله،لهتبينَأُ نقهَماَعْنُه،َيْرِويُشعَبةََأنََّوالعجبُ

(4)تركه"ثم هو، حجر(5)وقال وابن "هالغ"(6)، أيًضا: الذَّهبي وقال "متروغ"، ابن(7): وضع ه ،
.(8)حجرفيموضعهخر

متروغالحديث،تركهشعبةبعدماسمعمنهوعلمحاله،واف ابنالجنيدالنققادخالصة القول فيه:
 .الىأعلمفيتجريحه،واهللتع

َبْيرِ ، َعْمُرو بُن ِدْيَناٍر الَبْصِريُّ ق(  )ت -18  ، منَأُبو َيْحَيى، ُيْكَنى (9)اأَلْعَوُر َقْهَرَماُن آَل الزُّ
 .(11)َوماَئةٍ  الث اَلِثْينَ  ُحُدْودِ  ِفي ، َوَماتَ (10)الس ادسة
 .(12)"شبهالمتروغ"فيه: اْلُجَنْيد قول ابن

إسأقوال النُّقاد فيه: ُعليةضع ه بن وَأْحَمد(13)ماعيل ومحمد(14)حنبلْبن، اهللعبدبن،
،(18)،وأبوحاتمالرَّازي(17)،واْلُجْوَزَجاِني(16)عليال السْبن،وَعْمرو(15)الموصلي

                                                           

(.1683/رقم2/102الذهبي،المقتنىفيسردالكنى)(1)
(.4725/رقم442(،ديوانالضع اءله)ص9701/رقم4/426الذهبي،ميزانا عتدال)(2)
(.2616/رقم11/106الذهبي،سيرأعالمالنبالء)(3)
(.9701/رقم4/426الذهبي،ميزانا عتدال)(4)

(.373/رقم2/10الذهبي،تنقي التحقي )(5) 
(.957/رقم2/488(،التلخيصالحبيرله)8397/رقم676ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(6)

(.81/رقم7/222الذهبي،سيرأعالمالنبالء)(7) 
(.1123/رقم3/7(،التلخيصالحبيرله)4/147 الباري)ابنحجر،فت(8) 
بيربنشعيب".ميزانا عتدال)"هومولىهلالزقبير،قالالذَّهبي:(9)  (.6366/رقم3/259ليسبابنالعوام،بلالزق
(.5025/رقم421ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(10)
(.145/رقم5/308الذهبي،سيرأعالمالنبالء)(11)
(.2559/رقم2/226ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(12)
(.1281/رقم6/232ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(13)
(.4361/رقم22/14المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(14)
الضع اءوالكذابين)ص(15) تاريخأسماء 140ابنشاهين، رقم تهذيبال441/ ابنحجر، 8تهذيب)(، رقم30/ /

(.4089/رقم10/167(،مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)46
(.1297/رقم6/235ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(16)
(.171/رقم183الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(17)
(.1281/رقم6/232ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(18)
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والسَّاجي(1)والنَّسائي والدَّارقطني(2)، و(3)، والهيثمي(4)ابنالقيسراني، إسماعيل(5)، :ُعليةبن،وزاد
"ُمنكر(6)"الحديث" حنبل: بن أحمد وزاد ال الس:، وزاد روىالحديث"، ...َساِلمٍَعنْ"الحديث،
البصريون"،وشيوخنازيدبنوحمَّادسلمةبنوحمَّادحسانبنهشامَعْنهُروىُمنكرة،وقدأحاديث

عند "الحديث، اْلُجْوَزَجاِني: الرَّازي:أهلوزاد أبوحاتم العلم"،وزاد روى"الحديث، ...عنسالم
أهلمنإنه:ُيقالمناكير،سالمعن"يحدث"،وزادالسَّاجي:نكروعامةحديثهمُ،نكر يرحديثمُ

بط"،وزادالدَّارقطنيفيموضعهخر:"الحديثالمدينة"،وزادالدَّارقطني:"قليل ،(7)به"ُيحتج الضَّ
فيموضعهخرنُابْ،وقالإْسَماِعيلُ(8)" شيء":ابنالقيسرانيوزاد الشَّْيخَُهَذاَيُكنْ"َلمْ:ُعَليََّة
،وقال(10)ُمنكرة"...أحاديثروىبثقة،"َلْيَس:النََّسائيفيموضعهخر،َوَقال(9)"اْلَحِديثََيْحَ  ُ

.(12)اْلَحِديِث""َمْتُروغُ،وقالالهيثميفيموضعهخر:(11)فيموضعهخر:"لين"ابنالقيسراني
بالقوي"،وزادالعجلي:"ُيْكتب"ليس:(15)الحاكمأحمد،وأبو(14)،والتِّرمذي(13)ليوقالالعج

"،وزادأبوُعَمرَْبنِاهللَِعْبدِْبنَِساِلمَِعنِْبَأَحاِديثََتَ رَّدََوَقدْالَحِديِث،ِفي"وزادالتِّرمذي:َحِديثه"،
 "عندهم"، الحاكم: َأْصَحابَِبْعُضِفيهَِتَكلَّمََوَقدْ...ْيخٌشَ"وقالالتِّرمذيفيموضعهخر:أحمد

                                                           

(.452/رقم80وكون)صالنَّسائي،الضع اءوالمتر(1)
(.4089/رقم10/167مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2)
(.101/رقم2/49الدارقطني،عللالدارقطني)(3)
(.288/رقم1/312ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(4)
(.8891/رقم5/173الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(5)
(.4361/رقم22/14فيأسماءالرجال)المزي،تهذيبالكمال(6)
(.101/رقم2/50الدارقطني،عللالدارقطني)(7)
(،وجاءتفيموضعهخر:"ليسبشيء"،ابنالقيسراني،5306/رقم4/2283ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(8)

(.5461/رقم4/2354ذخيرةالح ا )
(.1275/رقم3/269العقيلي،الضع اءالكبير)(9)

(.4361/رقم22/16المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(10)
(.5719/رقم4/2468ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(11)
(.650/رقم1/147الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(12)
(.1378/رقم2/175العجلي،الثقات)(13)
(.3431/رقم5/370ار)الترمذي،سننالترمذيتبش(14)
(.4089/رقم10/167مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(15)
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معقباعلىإسنادحديث:–،وقالالُبوصيري(2)الحديث""واهيُزرعةالرَّازي:،وقالأبو(1)"الَحِديثِ
.(3)دينار"بنعمرولضعفضعيفإسناد"هذا

َنَ رٌوقالالبخاري:" " َ(4)"ِفيِه ،وقالابن(5)َحاِديثه"أَِفيُيتَابع،وقالفيموضعهخر:
ُشْعَبةَعنهُروىَشْيء"َوأي،وقالمرًة:(7)"َذاِهب"،وقالفيموضعهخر:(6)ِبَشْيء""َلْيَسمعين:
وقال(8)َحِديث"ماَئةَنْحوَعنهُروىِإنََّما أيًضا، بنالرَّحمنعبدو ،(9)يحيىعنهُيحدث"لم:

لهعنحديثينمعلقاعلى–داودأبو،َوَقال(10)زيد"بنادوحمَّسلمةبنحمَّادعنهوحدثمهدي،
ِكتَاَبةيحلَ اأْلَْثَباتَعنبالموضوعاتيْنَ ردِممَّن،وقالابنِحبَّان:"َكانَ(11)بشيٍء""ليسا:سالم
.(12)التََّعجقب"ِجَهةَعَلىِإ ََّحِديثه

فقالوتعقبه الذَّهبي، َقالَفَِحبَّاَن،اْبنُ"أسَرفَ: ِجَهةَعَلىِإ ََّحِدْيِثهَكْتبَُيِحلق َ:
.(13)التََّعجقب"

،(17)،وابنَعِدي(16)الُعقيليو،(15)واْلَبْلِخي،(14)اْلَجاُرودابنوذكره


                                                           

(.3429/رقم5/368الترمذي،سننالترمذيتبشار)(1)
(.1281/رقم6/232ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2)
(.9111/رقم4/6مصباحالزجاجةفيزوائدابنماجة)البوصيري،(3)
(.272/رقم100(،البخاري،الضع اءالصغير)ص2545/رقم6/329ي،التاريخالكبير)البخار(4)
(.1467/رقم1/303البخاري،التاريخاألوسط)(5)

(،وجاءت) شيء(فيابنأبيحاتم،الجرح449/رقم137تاريخابنمعين،روايةالدارمي)صابنمعين،(6) 
(.1281/رقم6/232والتعديل)

(.1297/رقم6/235ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(7)
(،قالالدَّارمي:"َأوَكَماَقاَل"،يعني:ابنمعين.69/رقم56تاريخابنمعين،روايةالدارمي)صابنمعين،(8)
هوابنسعيدالقطان.(9)

(.4089/رقم10/167مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(10)
(.4361/رقم22/15ذيبالكمالفيأسماءالرجال)المزي،ته(11) 
(.620/رقم2/71ابنحبان،المجروحون)(12)
(.145/رقم5/308الذهبي،سيرأعالمالنبالء)(13)

(.4089/رقم10/166مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(14) 
المرجعالساب (15)

(.1275/رقم3/269العقيلي،الضع اءالكبير)(16) 
(.1297/رقم6/234ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(17) 
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ع اء.(2)،وابنالجوزي(1)وابنشاهين فيالضق
الذَّهبي حجر(3)وضع ه وابن "ضع وه"(4)، هخر: موضع في الذَّهبي وقال وزاد:(5)، ،

،،(6)"مشهور" ،:َضعََّ هُ...َوَكَذا َأْكَثرَُأوَْحِدْيثَاِن،َلهُوقالمرًة:"ُمِقلٌّ .(7)َوالنَّاُس"الدَّاَرُقْطِنيق
مت  علىضع ه،قليلالحديثيرويمناكير،تركهعددمنالنققادألجلها،خالصة القول فيه:

اهللتعالىأعلم.واف ابنالجنيدالنققادفيتجريحه،و
 الس ادسة، من ،ِمْن َبِني َقْيِس ْبِن َثْعَلَبةَ  القاضي َأُبو َيْحَيى، ،يُّ امِ مَ يَ َأيُّوُب ْبُن ُعتبة، الْ  )ق( -19
 .(8)ومائة ستين سنة مات

"شبهالمتروغ" قول ابن اْلُجَنيِد فيه:
(9).

(10)كثيرأبيبنيحيىحديثُيقيم أنهثقةإ "قالأحمدبنحنبل::فيه أقوال النُّقاد
"

،وقال(11)
معين والعجلي(12)ابن ،(13) العجلي:بأس ": وزاد هخر:"ُترغ"به، فيموضع وقال ُيْكتب "،

 .(14)"ِباْلَقِوي َحِديثه،وَلْيَس
،(17)ابنالمديني،فيموضعهخر،و(16)،وابنمعين(15)أحمدبنحنبلوضع ه

                                                           

(،441/رقم140ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(1) 
(.2559/رقم2/226ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(2)
(.735/رقم4/2122مختصرتلخيصالذهبي)ابنالملقن،(3)
(.5025/رقم421ذيب)صابنحجر،تقريبالته(4)
(.4655/رقم2/484(،المغنيفيالضع اءله)4153/رقم2/76الذهبي،الكاشف)(5)
(.3177/رقم303الذهبي،ديوانالضع اء)ص(6)
(.145/رقم308-5/307الذهبي،سيرأعالمالنبالء)(7)

(.619/رقم118ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(8) 
(.472/رقم1/132،الضع اءوالمتروكون)ابنالجوزي(9) 

ثقةثبتلكنهيدلسويرسل،منالخامسة،ماتسنةاثنتين(10)  َيْحَيىْبُنَأِبيَكِثيٍرالطَّاِئيَمْوَ ُهمَأُبوَنْصٍرالَيَماِميق
(.7632/رقم596وثالثينوقيلقبلذلغ،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.3420/رقم7/450)الخطيب،تاريخبغداد(11) 
المرجعالساب .(12) 
(،لمأعثرعليهفيمعرفةالثقاتللعجلي.661/رقم2/339مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(13) 
(.136/رقم1/240العجلي،الثقاتطالدار)(14) 
(.3420/رقم7/450الخطيب،تاريخبغداد)(15) 
(.1/72نمحرز)ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةاب(16) 
(.3420/رقم7/450(،الخطيب،تاريخبغداد)170/رقم133ابنالمديني،سؤا تابنأبيشيبة)ص(17) 
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بن الموصليومحمد واْلُجْوَزَجاِني(3)والبخاري،(2)عليال السنبوعمرو،(1)عمار ،(4)،
،وصال (8)ِخَراشبنيوسفبنالرَّحمنوعبد،(7)ويعقوباْلَ َسوي،(6)وأبوُزرعةالرَّازي،(5)ومسلم
َحْزم(11)والدَّارقطني،(10)والنَّسائي،(9)جزرة وابن والبيهقي(12)، و(13)، القيسراني، ،(14)ابن

معين،ومسلم،وصال جزرة:،وزادأحمدبنحنبل،وابن(17)،والشَّوكاني(16)ثمي،والهي(15)والزَّيلعي
"الحديث" هخر: موضع في معين ابن وزاد بنبذاغليس"، محمد من إليَّ أحبَّ هو القوي،

(18)أبان
"

مرةً(19) وزاد "منهِإَليَّأحبَّ(20)عمَّاربنِعْكِرَمة":،
(21) المديني: ابن وزاد عند"،

                                                           

(.3420/رقم7/450الخطيب،تاريخبغداد)(1) 
المرجعالساب .(2) 
(.35)صالعللالكبيرالترمذي،(3) 
(.187/رقم195الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(4) 
(.3692/رقم2/908الكنىواألسماء)سلم،م(5) 
(.907/رقم2/253ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6) 
(.3/60ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(7)

(.3420/رقم7/450الخطيب،تاريخبغداد)(8) 
المرجعالساب .(9) 

(.620/رقم3/487المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(10) 
(.1563/رقم8/275الدارقطني،عللالدارقطني)(11) 
(.8/35ابنحزم،المحلىباآلثار)(12) 
(.645/رقم1/212البيهقي،السننالكبرى)(13) 
(.2615/رقم2/1222ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(14) 
(.1/62نصبالراية)الزيلعي،(15) 
(.18768/رقم10/420الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(16) 
(.5/19نيلاألوطار)الشوكاني،(17) 
محمدبنأبانبنصال بنعميربنعبيد،مولىعبداهللبنخالدبنأسيدبنأبيالعيصبنأميةبنعبد(18) 

شمس،ويكنىأباعمرو،وكانتلهروايةللحديث،وماتسنةخمسوسبعينومائةفيخالفةهارون،وهوابن
ثمانينسنة،قالأحمدبنحنبل:كانيقولباإلرجاءفترغالنَّاسحديثه،وقاليحيىبنمعين:ضعيف إحدىو

يكتبحديثه،وقالمرة:ليسبشيء،وقالالبخاري:ليسبالقوي،وقالالنَّسائي:ضعيف.ان ر:ابنسعد،الطبقات
(.2862م/رق3/37(،ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)6/385الكبرى)

(.414/رقم374(،ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص539/رقم401ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص(19) 
،أصلهمنالبصرة،صدو يغلطوفيروايتهعنيحيىبنأبيكثير(20)  َأبوَعم ارالَيماِميق اٍراْلِعْجِليق ِعْكِرَمُةْبُنَعمَّ

(.4672/رقم396لخامسة،ماتقبيلالستين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)صاضطراب،ولميكنلهكتاب،منا
(.123/رقم67تاريخابنمعين،روايةالدارمي)صابنمعين،(21) 
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"أصحابنا
ال الس:(1) وزاد د أهلمنوهوالح  ،سيئوكان"، "الصِّ ، البخاري: "وزاد  جًدا،

وزاد،(2)بحديثه"ُي رحوزاديعقوباْلَ َسوي:" ،"دثعنهحَعرفصحي حديثهمنسقيمه،فالأُيُ
ابن"الحديثجًدا"ِخَراش:ابن وزاد القيسراني، الهيثمي:(3)"جًدا": وزاد ُوثِّ"، في(4)" ََوَقْد وزاد ،

،(7)،وقالابنمعينأيًضا"ِباْلَقِوي َلْيَس":(6)،وقالابنمعينمرةً(5)"َليِّنٌَتْوِثي ٌَوِفيهِ"موضعهخر:
 ُمَ  َّروسبقه معين:"ِبَشْيءَلْيَس":(9()8)ُمْدِرغْبنُكذلغ ابن وزاد ،(10)"ِفْلًساُيَساِويَ َحِديُثُه،"،
َكانََثاَلَثةٌ"ُمْدِرٍغفيموضعهخر:ْبنُ،وقالُمَ  َّر(12)"منهِإَليَّأحبَّ(11)ْمروعَبنُمالزم"وقال:
َحِديُثُهمُْيتََّقى (15)"(14)َوُفَلْي ٌُعْتَبةَْبنَُوَأيقوبُ،(13)ُمَصرِّفٍْبنَِطْلَحةَْبنُُمَحمَّدُ: مرةًوقال، كان":

.(16)"ُيضَّعف

                                                           

(.170/رقم133ابنالمديني،سؤا تابنأبيشيبة)ص(1) 
(.2/121ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(2) 
(.2809/رقم3/1304ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(3) 
(.7411/رقم4/268الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(4) 
(.18435/رقم10/358الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(5) 
(.3576/رقم4/138ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(6) 
(.3275رقم/4/86ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(7) 
،َأُبوَكاِملنزيلبغداد،ثقةمتقنكان يحدثإ عنثقة،منصغارالتَّاسعة،مات(8)  م  َّرْبنُمْدرغالُخراساني 

سنةسبعومائتين،وقدذكرهابنعديو يرهفيشيوخالبخاري،وهووهمفإنهلميلحقه،ابنحجر،تقريبالتهذيب
(.6722/رقم535)ص

(.1090/رقم1/290بي،ميزانا عتدال)الذه(9) 
(.128/رقم1/108العقيلي،الضع اءالكبير)(10) 
تقريب(11)  ابنحجر، منالثَّامنة، لقبهُلَزْيم،صدو ، ، أبوَعْمروالَيماميق ْبنَبْدِر، اللَِّه بنَعْمروبنَعْبد ُمالزم

(.7035/رقم555التهذيب)ص
(.4355/رقم4/276ابنمعين،روايةالدوري)ابنمعين،تاريخ(12) 
،صدو لهأوهام،وأنكرواسماعهمنأبيهلصغره،منالسابعة،مات(13)  ،ُكوِفي  ُدْبُنَطْلَحَةْبِنُمَصرٍِّفاْلَياِميق ُمَحمَّ

(.5982/رقم485سنةسبعوستين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
بْ(14)  ُسَلْيَماَن ْبُن اْلَمِلِغ،ُفَلْيُ  َعْبد واسمه لقب، ويقالُفَلْيُ  ، َأُبوَيْحَيىاْلَمَدِنيق الخزاعيأواألسلمى، َأِبياْلُمِغيَرِة ِن

)ص التهذيب تقريب حجر، ابن ومائة، وستين ثمان سنة مات السَّابعة، من الخطأ، كثير رقم448صدو  /
5443.)

(.128/رقم1/108العقيلي،الضع اءالكبير)(15) 
(.661/رقم2/339مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(16) 
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،(3)مرةً وقالأحمدبنحنبل،(2)"يرضاه،ولينه صاحبه(1)ملكاأبو":اْلَجاُرودابنوقال
أبيبنيحيىوزادأحمدابنحنبل:"عنالحديث"ُمضطرب":(4)وكذلغالنَّسائيفيموضعهخر

،وقال(6)"َأْوَثُ الرَُّجَلْينِ(5)ِعْكِرَمةُ":أيًضاَوَقالَ،"حالعلىهو-أي يريحيى- يرهوعنكثير،
البخار وقالأبو(7)"َليِّنٌِعْنَدهم"يفيموضعهخر: الرَّازي، ُزرعة أهلحديث"فيموضعهخر:
،(9)"ُيترغ"،وقالالدَّارقطنيفيموضعهخر:(8)"أص باليمامةحديثه:وُيقالضعيف،عنهالعرا 

،(10)"شيخبهُيعتبر"وقالمرًة:
 أيًضا: أقوىمن"وقال وقا(12)"(11)أيوببنجابرهو الخطيبالبغداديفيموضعل،

(13)"َكِثيَرةٌَوِرَواَياُتهَُمْشُهوَرٌة،َأَحاِديُثهُ"هخر: ابن وقال ، القيسراني هخر: موضع متروغ"في
ِفيَواْخُتِلفَ"،وقالمرة:(15)"ِحْ ِ هِِقَبلِِمنُْضعِّفَ"،وقالالهيثميفيموضعهخر:(14)"الحديث

،(16)"ِثَقِتهِ

                                                           

(1). هوم  َّرْبنُمْدرغالُخراساني 
(.661/رقم2/338مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2) 
(،وجاءت)علىذاغ(بدل)على4491/رقم3/117أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(3) 

(.907/رقم2/253أبيحاتم،الجرحوالتعديل)حال(فيابن
(.24/رقم15النَّسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(4) 
هوابنعمارالعجلي.(5)

(.453)صهتاريخالدمشقي:أبوزرعة،(6) 
(.1347/رقم1/420(،البخاري،التاريخالكبير)26/رقم27البخاري،الضع اءالصغير)ص(7) 
 (8) )الرازي: البرذعي علىأسئلة الرازيفيأجوبته ألبيزرعة الضع اء زرعة، أبو الرازي: زرعة، 3أبو /967،)

(.3420/رقم7/450الخطيب،تاريخبغداد)
(.13/رقم14الدارقطني،سؤا تالبرقانيللدارقطني)ص(9) 

المرجعالساب .(10) 
بنسيار(11)  السقَحْيِميق َجاِبٍر ْبُن ابنحجر،َأيقوُب منالثَّامنة، اْلُكوِفي،ضعيف، ثم ُسَلْيماناْلَيَماِميق َأُبو ، السقَحْيِميق

(.607/رقم118تقريبالتهذيب)ص
(.14/رقم14الدارقطني،سؤا تالبرقانيللدارقطني)ص(12) 
(.1/463الخطيب،تلخيصالمتشابهفيالرسم)(13) 
(.6229/رقم5/2666ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(14) 
(.2512/رقم2/92الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(15) 
.1952/رقم9المرجعالساب ،ص(16) 
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َوُهوَ"،وزادالهيثمي:(2)"اْلُجْمُهورَُضعََّ هُ":(1)ذلغالشَّوكانيفيموضعهخروقالأيًضا،وك
،وقال(4)"َتْضِعيِ هَِعَلىاأْلَْكَثرُ"،وقال:(3)"ُوثِّ ََوَقدْ"،وزادفيموضعهخر:"اْلَخَطأَِكِثيرَُصُدو ٌ

.(5)مقال"الشَّوكانيمرًة:"فيه
الدِّمشقي: ُزرعة أبو َأْحَمدَ"َوقال ُيَضعِّفَُحْنَبلٍْبنَسمعت َأِبيِرَواَيته ْبِن َيْحَيى َعْن

منفحدثُكتب،معهوليسالبصرة،إلىأيوبوقع":(7)داوداليماميبنُسليمانوقال،(6)"َكِثيرٍ
وقالأبوحاتمالرَّازي:،(8)ُمستقيم"فهوثمةبهحدثمااليمامةحديثيح  ،فأما ح  ه،وكان

التَّوهمعلىح  همنيحدثفكانُكتبه،معهيكنولمبغدادقدم:(9)شعبةبنسليمانلي"قال
اليمامة،هوباهلعالًماوكانكثير،أبيبنيحيىعنصحيحةفهياألصلفيُكتبهفيغلط،وأما

لين"فيه،وقالأبوحاتمايًضا:(10)عنه"كتاباالنَّاسوأص كثيرأبيبنيحيىعنالنَّاسأروى
من...هوأعجب أبا،وقال:(13)"(12)جابربنمحمدمنإليَّأحبقوهو،(11)بدربناهللعبدإليَّ

،وقالالتِّرمذي:(15)الحديث""ُمنكرفيموضعهخر:،وقال(14)موته"تقادمالكتاب"صحي :داود

                                                           

(.3/187نيلاألوطار)الشوكاني،(1) 
(.13564/رقم8/169الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(2) 
(.6473/رقم4/100)المرجعالساب (3) 
(.1235/رقم1/240)عن سهالمرج(4) 
(.1/250نيلاألوطار)الشوكاني،(5) 
(.453)صهتاريخالدمشقي:أبوزرعة،(6)
،توفيمابين)(7) الَبْصري  ،ثم  ار،أبوأي وبالَيَماميق ه(،240-ه231ُسليمانْبنداودْبنمحمدْبنُشْعبةْبنالنَّجَّ

(.169/رقم5/832الذهبي،تاريخاإلسالم)
(.907/رقم2/253ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8)

هوابنداوداليمامي.(9) 
(.907/رقم2/253ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(10) 
 (11) الرَّابعة، من ثقة، األشراف، أحد كان ، اْلَيَماِميق السقَحْيِميق الحن ي ُعَمْيَرَة ْبِن َبْدِر ْبُن اللَِّه تقريبَعْبُد حجر، ابن

(.3223/رقم296التهذيب)ص
فساء(12)  منالكوفة،صدو ذهبتكتبه أصله اهلل، أبوعبد ، اْلَيَماِميق بنسياربنطار اْلَحَنِ يق َجاِبٍر ْبُن ُد ُمَحمَّ

نحجر،ح  هوخلطكثيراوعميفصاريلقن،ورجحهأبوحاتمعلىبنلهيعة،منالسَّابعة،ماتبعدالسبعين،اب
(.5777/رقم471تقريبالتهذيب)ص

(.907/رقم2/253ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(13) 
(.3420/رقم7/450الخطيب،تاريخبغداد)(14) 
(.661/رقم2/338مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(15) 



 

141 
 

وقالابنِحبَّان:"كان،(2)الحديث"قطبسا"ليس:السَّاجيوقال،(1)ِفيه"الَحِديثَِأْهلَِبْعُض"َتَكلَّمَ
"َوَأَحاِديثُهُ(3)منه"الخطأفحشحتىشديًدا،ويهمكثيًراُيخطيء عدي: ابن وقال َبْعِضَهاِفي،
الحاكمأحمدأبووقال،(4)حديثه"ُيكتبَضْعِ هَِمعََوهواإِلْنَكاُر، وقال،(5)عندهم"بالمتين"ليس:
فيالبَّرقيوقالُمُغْلَطاي:"ذكره،(6)كثيرًا"ُيخطيءوكانالحديث،فيويبالقيكن"لم:السَّمعاني

"قد،(7)روايته"ِاْحُتِملممنالضَّعفإلىُنسبمنطبقة الملقن: ابن وقال،(8)ضع وه"وقال
"ضعيف" السقيوطي:،(9)الُبوصيري: الِكَناني:(10)بكذب"ُيتهم"لموقال َعَرا  ابن وقال "فاحش،

.(12)أعلم"واهللبالوضعحديثهعلىالحكمينبغي "مثله،وقالفيموضعهخر:(11)أ"الخط
القيرواني والُعقيلي(15)والدقو بي،(14)واْلَبْلِخي،(13)وذكره شاهين(16)، وابن وابن(17)، ،

ع اء.(18)الجوزي فيالضق



                                                           

(.85/رقم1/142الترمذي،سننالترمذي)(1) 
(.661/رقم2/338ال)مغلطاي،إكمالتهذيبالكم(2) 
(.100/رقم1/169ابنحبان،المجروحون)(3) 
(.182/رقم2/14ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(4) 
(.661/رقم2/339مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(5) 
.661/رقم340المرجعالساب ،ص(6) 
.661/رقم339المرجعن سه،ص(7) 
(.6/459المنير)البدرابنالملقن،(8) 
(.3/15مصباحالزجاجةفيزوائدابنماجه)البوصيري،(9) 

(.1/409الْللىءالمصنوعةفياألحاديثالموضوعة)السيوطي،(10) 
(.19/رقم2/33تنزيهالشريعةالمرفوعةعناألخبارالشنيعةالموضوعة)ابنعرا ،(11) 
.23/رقم82المرجعالساب ،ص(12) 
(.661/رقم2/339اي،إكمالتهذيبالكمال)مغلط(13) 
المرجعالساب .(14) 
المرجعن سه.(15) 
(.128/رقم1/108العقيلي،الضع اءالكبير)(16) 
(.23/رقم50ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(17) 
(.472/رقم1/132ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(18) 
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،(3)ِحْ ِ ه"ِقَبلِِمنْنٌ،وقالالذَّهبيفيموضعهخر:"َليِّ(2)،وابنحجر(1)وضع هالذَّهبي
"ضع وه" مرًة: وزاد:(4)وقال "البلية(5)مناكيره""لكثرة، أيًضا: وقال "َقالَ(6)منه"، وقال: َبْعُض،

،وقالابنحجرفيموضعهخر:(7)عنه"َصِحي ٌَوِكَتاُبهَُكِثيٍر،َأِبيْبنَِيْحَيىَعنَْأْكَثرَ:اْلُح َّا ِ
.(8)َمَقاٌل""ِفيهِ

ذاحدثمنح  هفهوسيءالح  ،وحديثهعنخالصة القول فيه: ثقةإذاحدثمنكتابه،وا 
كانثقةفيه،وأماحديثهفيالعرا فمنح  هفلذاكانضعيً اجًدا أهلاليمامةمنكتابهفلذا

دالنققادلسوءح  ه،تركهجماعةمنالنققادألجلذلغ ألنهملميميزوابينحديثه،واف ابنالجني
علىتضعي ه،واهللتعالىأعلم.

 ."الحديث"متروك"، "متروك واة الذين قال فيهم: الرُّ : سادساً 

َعَطاء  َأِبي ْبنِ  ُمَحم دِ  ْبنُ  ِإْبرَاِهْيمُ : له ، وقيل(9)اأَلْسَلِميُّ  َيْحَيى َأِبي ْبنِ  ُمَحم دِ  ْبنُ  ِإْبرَاِهْيمُ )ق(  -20
،المَ  ِإْسَحاقَ  َأُبو أيضًا،  .(10)وتسعين إحدى وقيل: وثمانين، أربع سنة مات الس ابعة، من َدِنيُّ

 .(11)"متروغ" قول ابن اْلُجَنيِد فيه:

                                                           

(.1/98لتحقي )الذهبي،تنقي ا(1) 
(.619/رقم118ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(2)
(.108/رقم7/319الذهبي،سيرأعالمالنبالء)(3)
(.521/رقم43الذهبي،ديوانالضع اء)ص(4)
(.821/رقم1/97الذهبي،المغنيفيالضع اء)(5)
(.342/رقم158تلخيصكتابالموضوعات)صالذهبي،(6)
(.23/رقم4/584هبي،تاريخاإلسالم)الذ(7)
(.1/346ابنحجر،التلخيصالحبير)(8)
/رقم1/238هذهالنسبةالىأسلمبنأفصىبنحارثةبنعمرو،وهماأخوانخزاعةوأسلم،السمعاني،األنساب)(9)

156.)
الخامسةمنمراتبالتدليس،وقال:(،وذكرهابنحجرفيالمرتبة241/رقم93ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(10)

 بالتدليس، والدارقطنيو يرهما أحمد ووص ه شيخالشافعي، 52طبقاتالمدلسين)صابنحجر،  رقم /129،)
(،وسبطابنالعجميفيالتبيينألسماءالمدلسين1/رقم34-33وقالكلمنابنالعراقيفيالمدلسين)ص

وص هأحمدبنحنبل،شيخالشافعي(:2/رقم104تحصيلللعالئي)ص(،والعالئيفيجامعال1/رقم14)ص
بالتدليس.

(.116/رقم1/51ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(11) 
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الشَّافعي:فيه أقوال النُّقاد (1)وثقه ألنِفي"وزاد: راْلَحِديِث، أنمنإليهأحبُبْعد،منَيخِّ
َصُدوٌ ،":فيموضعهخر،وقال(3)دينه"فيالمتهم،حديثهفي"وزادفيموضعهخر:،(2)يكذب"
نْ وقال(4)ُمْبَتِدًعا"َكانََواِ  مرة، (5)أتهم" منأخبرني": ْبنِاْلَعِزيزَِعْبدِِمنَْأْحَ  ُ"وقالأيًضا:،

،(8)"(7)الدََّراَوْرِديق(6)ُمَحمَّدٍ
َمنَْفَأْخَبَرِنيالنَِّساِء،ِجَماعَُيْمِكُنهُ انَكََأْبَلَه،:َقالََأوَْكاَنَأْحَمَ ،":،وقال(9)قدرًيا"كان":وقال
فقالفأس،معهرهه ِفيَفَبالََخِرَبةًَفَدَخلَاْلِجَماُع،َأْمَكَنهَُفْأسٍثُْقبِِفيَبالََمنَْأنَّهَُبَلَغِني:

.(10)اْلَ ْأِس"
فقلتالشَّافعي،إ نهودوبهيأتيحركتهإذاكنترجاًل،رأيتما":َراُهويهإسحا بنوقال

للشافعي( )أي له فقلتأوبه،يحتجأحدالدقنياوفي: ُيحتجوهليحيى؟أبيبنإبراهيممن:
.(11)بمثله؟!"



                                                           

(.61/رقم1/357ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(1)
ُنَحْيويه،لماسأله:ماحملالشَّافعيعلىأنروىذكرالربيعقولالشَّافعيهذالَيْحيىْبُنَزَكِريَّابْالمرجعالساب ،(2)

عنه؟
(.48/رقم1/308الخليلي،اإلرشادفيمعرفةعلماءالحديث)(3)
(.8/رقم1/146التلخيصالحبير)ابنحجر،(4)
(.61/رقم1/357ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(5)
(6) ِد ُمَحمَّ بُن الَعِزْيِز ،صدو كانيحدثمنكتب يرهَعْبُد الَمَدِنيق َمْوَ ُهم، الُجَهِنيق ٍد ُمَحمَّ َأُبو ، الدََّراَوْرِديق ُعَبْيٍد بِن

منكر،منالثامنة،ماتسنةستأوسبعوثمانين،ابنحجر، فيخطىء،قالالنسائي:حديثهعنُعَبْيِداللَِّهاْلُعَمِريق
.(4119/رقم358تقريبالتهذيب)ص

،منأهلالمدينة،قالأبوحاتمابن(7) هذهالنسبةألبىمحمدعبدالعزيزبنمحمدبنعبيد)بنأبىعبيد(الدراَوْردي 
مندارابجرد أبوه وكان يخطئ، وكان دارابجردي-حبان: يقولوا أن فاستثقلوا مولىلجهينة، وكان ب ارس، مدينة

،وقدقيلإنهمناند الدراَوْردي  منأهلأصبهان،نزلالمدينة،فقالوا: رابة،وقالأحمدبنصال :كانالدراَوْردي 
،السمعاني،األنساب) /رقم331-5/330وكانيقولللرجلإذاأرادأنيدخلاندراورفلقبهأهلالمدينةالدراَوْردي 

1578.)
(.8/656اختالفالحديث)الشافعي،(8)
(.61/رقم1/357ال)ابنعدي،الكاملفيضع اءالرج(9)

(.14/رقم4/806الذهبي،تاريخاإلسالم)(10)
.(135)صهدابالشافعيومناقبهابنأبيحاتم،(11) 
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،(1)ُجَرْيجابنَعنهُروى"َحاِتمالرَّازي:َأُبووَقالَ َعْنُه،ُيكنيَفِإنَّهُُجَرْيجابنَفَأماَوالشَّاِفِعي 
ْبَراِهيمَعامر،َأِبيْبنُمَحمَّدبنمِإْبَراِهيويسميه ْبَراِهيمَعَطاء،َأِبيبنَواِ  َعَطاء،َأِبيبنُمَحمَّدبنَواِ 

ح  َعْنهُويح  حداثته،ِفيُيجالسهَكانََفِإنَّهُالشَّاِفِعيَوَأمَّااْلَيِسير،الشَّْيءِإ ََّعْنهُيروَوَلمْ
ِبي، غرِفيَواْلِحْ  الصَّ ُيصنفَفأخذعمره،هخرِفيمصرَدَخلََفَلمَّااْلَحَجر،ِفيكالنَّقشالصِّ
اْحَتاجَاْلكتب َفمنح  همناْلكتبأودعَماَفأْكثركتبه،َمَعهُتكنَوَلمْاأْلَْخَبارِإَلىالمبسوطة،
حديثهفين رت":(3)ُعقدةابن،وقال(2)ُكتبه"ِفيُيَسمِّيهوََ َعْنهُكنىَعْنُه،َوُربَماروىَماَأجله
تعلم:َسِعيد،فقلتْبنُِمَحمَّدِْبنََأْحَمدََسَأْلتُ"،وقالابنعدي:(4)الحديث"بمنكرهووليسكثيًرا،
َسألتُ:قالَ،(5)األوديَيْحيىبنأحمدَحدَّثَنانعم،:ليفقالالشَّافعي؟ يرفيهالقولأحسنأحًدا

 ُجَرْيجابنعنهنعم...روى:فقالبحديثه؟أتدين:فقلتُمَحمًدا(عني)ي،(6)األصبهانيبنحمدان
ولهِسًنا،وأكبرمنهموتًاأقدموهؤ ء،(10)أيوببنويحيى(9)وِمْنَدل(8)منصوربنوعبَّاد(7)والثَّوري
هودسِعيابنقالهالذيوهذاكثيرة،وُنسًخامالغ،موطأأضعافالموطأكتابولهكثيرة،أحاديث

                                                           

،ثقةفقيهفاضلوكانيدلسويرسل،منالسادسة،ماتَعْبُدالَمِلِغبُنَعْبِدالَعِزْيِزبِنُجَرْيٍجاأُلَمِويق(1)  َمْوَ ُهمالَمكِّيق
ابنحجر،تقريبالتهذيب)صسنة وقدجازالسبعينوقيلجازالمائةولميثبت، /رقم363خمسينأوبعدها

4193.)
(.16/رقم1/107ابنحبان،المجروحون)(2)

الحاف المعروفبابنُعْقدة،المتوفى(3)  أحمدبنمحمدبنسعيدبنعبدالرحمن،مولىبنيهاشم،أبوالعب اسالكوفي 
(.45/رقم7/655ها،الذهبي،تاريخاإلسالم)332

(.61/رقم1/357ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(4)
ابن(5) العابد،ثقة،منالحاديةعشرة،ماتسنةأربعوستين، أبوجع رالُكوفيق األودي، َأْحَمدبنَيْحَيىبنزكريا

(.124/رقم85حجر،تقريبالتهذيب)ص
ماتسنة(6)  العاشرة، من ثبت، ثقة يلقبحمَدان، ، اأْلَْصَبَهاِني  بن َجْعَ ر َأُبو اْلُكوِفي، ُسَلْيمان بن َسِعيد بن ُمَحمَّد

(.5911/رقم480عشرين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
،َأُبوَعْبِداهلِلالُكْوِفيق(7)  ،ثقةحاف فقيهعابدإمامحجة،منرؤوسالطبقةالسابعة،ُسْ َياُنبُنَسِعْيِدبِنَمْسُرْوٍ الثَّْوِريق

(.2445/رقم244وكانربمادلس،ماتسنةإحدىوستينولهأربعوستون،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
يدل(8) وكان بالقدر رمي صدو  بها، الَقاِضي الَبْصِريق َسَلَمَة َأُبو ، النَّاِجيق َمْنُصْوٍر بُن منَعبَّاُد بأخرة، وتغير س

(.3142/رقم291السادسة،ماتسنةاثنتينوخمسين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
،يقالاسمهعمرو،وِمْنَدُللقب،ضعيف،منالسابعة،ولد(9)  ،َأُبوَعْبِداللَِّهاْلُكوِفيق ،اْلَعَنِزيق سنةثالثِمْنَدُلْبُنَعِليٍّ

(.6883/رقم545انوستين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)صومائة،وماتسنةسبعأوثم
ابن(10)   ثمانوستين، ماتسنة السابعة، من أخطأ، صدو ربما ، الِمْصِريق الَعبَّاِس َأُبو ، الَغاِفِقيق َأيقْوَب َيْحَيىبُن

(.7511/رقم588حجر،تقريبالتهذيب)ص
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نَّماُمنكر،حديثفيهافليسمنهاالكلوفتشتوتبحرتهاأحاديثهفيأنان رتوقدقال،كما واِ 
منُأِتىوكأنهعنه،إبراهيميرويمنِقَبلمنأوعنه،الرَّاويِقَبلمنالعهدةكانإذاالمنكريروي
األصبهانيوابنالشَّافعي،وثقهوقدحديثه،ُيكتبمنُجملةفيَوهوِقَبِله،من شيخهِقَبل

ُعيينة،ابنفيالنَّاسأكبرمنوكان،(2)َمْخَلدبنَبِقيعنهروى"البَّر:عبد،وقالابن(1)و يرهما"
األعالم"،أحد":(6)،واْلَخْزَرِجي(5)،والسَّخاوي(4)،وقالالصَّ دي(3)عنده"ثقةعنإ يروي وَبِقي

 الصَّ دي: ال قيه،اأْلَِئمَّة"وزاد وزادقيلِفيَماالسَّلفبعضَشَتمَوُربَماِباْلقدرُِيْرميَكانَ، َعنُه"،
".(7)هدمبنويحيىالثَّوريووثقه...علىضع ه"،وزادااْلَخْزَرِجي:"ضع وهالسَّخاوي:"

،(11)لجوزي،وابنا(10)وَتِبَعهالدَّارقطني،(9)،وسبقهكذلغالبَّزار(8)وضع هابنعديفيموضعهخر
"الحديثوالدِّين،:حديثه"،وزادالدَّارقطنيالعلمأهلترغقد،وزادالبَّزار:"الحديث(12)وابناْلُمَلِقن
أيفيحديثذكره–فيه"البالء"بمرة"،وقالابنعديمرة:،وزادابنالجوزي:(13)"قدريرافضي،

،(14)"منه-

                                                           

َر61/رقم367-1/357ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(1) َفَصلََّحُه،َوَقْدتََقرَّ ااْبُنَعِديٍّ (،قالالذهبي:َوَأمَّ
(.14/رقم4/806الذهبي،تاريخاإلسالم)،َأنَّهِمَنالضع اءبالريب،وهلهومتروغأو ؟ِفيِهَقَو ُن"

القُ(2) الرَّْحَمناألندُلسي  َعْبد أبو ْبنيزيد، ْبنمخلد )َبِقي  بين توفيما الحاف ، الذهبي،280-ه271ْرُطبي   ه(،
/2(،مولدهفيرمضانسنةإحدىومائتين،الذهبي،تذكرةالح ا )121/رقم6/521الذهبي،تاريخاإلسالم)

(،ولميسمعبقيمنإبراهيم،فهناغبعدبينوفاةاألخيرومولداألول.151
(،قالمغلطاي:قالهاابنعبدالبرفيتاريخقرطبة.284/رقم1/285مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(3)

(.6/106)الوافيبالوفياتالص دي،(4) 
(.126/رقم1/88التح ةاللطي ةفيتاريخالمدينةالشري ة)السخاوي،(5)
(.21خالصةتذهيبتهذيبالكمال)صالخزرجي،(6)
بِنُسَلْيَمانَ(7) َأُبوَزَكِريَّا،مولىبنيأمية،ثقةحاف فاضل،منكبارالتاسعة،ماتسنةثالثَيْحَيىبُنهَدَم الُكْوِفيق

(.7496/رقم587ومائتين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.1662/رقم7/390ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(8)

(.8775/رقم15/281)مسندالبزارالبزار،(9) 
(.175/رقم1/101قطني،سننالدارقطني)الدار(10)

(.2/138ابنالجوزي،التحقي فيمسائلالخالف)(11) 
(.7/634البدرالمنير)ابنالملقن،(12)
(.11/رقم90الدارقطني،سؤا تالسلمي)ص(13)
(.518/رقم3/302ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(14)
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"ُيحتمل أيًضا: وقال بنسعدلضع ه، يُ (1)وزياد ثقة حتمل  وقال(2)"ألنه فيموضع، البَّزار
أستاذيمنوهوقدرًيا،وكانإسناًدا،لهافيضعمسائللهُيوضعوكانالحديثيضعهخر:"كان
.(3)"عليناوَعزَّالشَّافعي

نْلُحَسْينب،وا(6)،كالهمافيموضعهخر،واْلَ َسوي(5)،والدَّارقطني(4)وقالأبوحاتمالرَّازي
،(9)،والنَّسائي(8()7)سِإْدِري
:"متروغ"،(13)،والسقيوطي(12)فيموضعهخر،وابنالقطان(11)،وابنالجوزي(10)ابنالقيسرانيو

:ابنالقيسراني،وزادالدَّارقطنيوالنَّسائيو"حديثهالمبارغابنترغكذاب،الحديث،:"حاتمأبووزاد
ال سوي: وزاد و"اْلَحِديِث"، "مهجور"، ِإْدِريسزاد ابنالقطان:اْلُحَسْينبن وزاد قدري"، "الَحِديث، :

واية، اْلُمَتَهم"."الرِّ

                                                           

َنِزيُلَمكََّةثماليمن،ثقةثبت،قالابنعيينة:كانأثبتأصحابالزهري،ِزَياُدبُنَسْعٍدبن(1)  َعْبِدالرَّْحَمِنالُخَراَساِنيق
بين)2080/رقم219منالسادسة،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص ه(،الذهبي،150-ه141(،توفيما

(.3/867تاريخاإلسالم)
-أيابنعدي–(،وعقبابنالقطان:فإنكالمأبيأحمد2/رقم1/273جال)ابنعدي،الكاملفيضع اءالر(2)

براهيم يحتملألنهضعيف، فيهماينافربحكمال اهر،والذيكانيؤلفهومالوقال:زياديحتملألنهثقة،وا 
بيانالوهمواإليهامقطان،ابنالفجاءكالمهمعكوسهذا،فقال:إبراهيميحتمللضع ه،وزياد يحتملألنهثقة،

(.2/489فيكتاباألحكام)
(.284/رقم1/139ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(3) 
(.390/رقم2/126ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4) 
(.3259/رقم4/157الدارقطني،سننالدارقطني)(5)
(.3/138ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(6)
األَالُحَسْينُ(7) اُل،َأُبوَعِليٍّ ،اإِلَماُم،الُمَحدُِّث،الثَِّقُة،الرَّحَّ ،َكاَنبُنِإْدِرْيَسبِنُمَباَرِغبِنالَهْيَثِماأَلْنَصاِريق الَهَرِويق ْنَصاِريق

ِإْحَدىَوَثالَ ،ِفيَسَنِة الَ اِميق َأُبوالنَّْضِر َمْوَتُه التِّْسِعْيَن،َصاِحَبَحِدْيٍثَوفْهٍم...َأرََّخ َجاَوَز الذهبي،ِثماَئٍة،َوَلَعلَُّه
(.57/رقم114-14/113سيرأعالمالنبالء)

(.206/رقم225أحمدبنحنبل،سؤا تأبيداود)ص(8)
(.5/رقم11النَّسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(9) 

(.391/رقم1/352ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(10) 
(.403/رقم1/250بنالجوزي،العللالمتناهيةفياألحاديثالواهية)ا(11)
(.2/489بيانالوهمواإليهامفيكتاباألحكام)ابنالقطان،(12)

(.2/344الْللىءالمصنوعةفياألحاديثالموضوعة)السيوطي،(13) 
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َحدثَناَيُقول:ُجَرْي ٍاْبنَفَكانَِبِثَقة،َلْيَسأِلَنَّهُيبهرجونه َكاُنواقد"وقالابنالجوزيمرًة:
ِإْبَراِهيمَيُقول:هدمبنيحيىَوَكانَالذِّْئب،َأُبواَحدثنَتَاَرة:َوَيُقولَعطاء،أبيبنُمَحمَّدبنِإْبَراِهيم

ِإْدِريس،بنِإْسَحا َوُربَماَقاَل:ُمَحمَّد،بنِإْسَحا َأُبوَيُقول:،(1)اْلَواِقِدي َوَكانَاْلمدِنييحيىأبيبن
في(3)ِلغ"ذَ يرِإَلىالمقريءاْلَوهَّابعبدَيُقول:(2)ُمَعاِوَيةبنَمْرَوانَوَكانَ اْلُمَلِقن ابن وقال ،

 (4)تضعي ه"علىالجمهور"موضعهخر: وقالمرًة: جهةمنفيهالقولالحديثأهلأكثرقد"،
بنوحمدانُجَرْيج،وابنالشَّافعي،:وهموثقوه،خمسةأنفتلخص"وقالأيًضا:،(5)و يره"القدر
اْلَغِ يراْلَجمَّوأنَعِدي،وابنالحاف ،ُعْقَدةبنسعيدبنمحمدبنوأحمداألصبهاني،محمد

.(6)ُمقدم"الجرحأنو خ اءضع وه،
،(8)وابنمعينَعبَّاَداَن،َقاِضيُعَبْيدٍْبنُوسبقهكذلغَفَرجُ،(7)ال سويفيموضعهخروقال

،(9)وأحمدبنحنبل
إلىُينسبرافضي،جهمي،ُمْعَتزلي"وزادال سوي::"قدري"،(11)،وأبوداود(10)والعجلي
،وزاد(12)َراِفِضيًّا"ِبِثَقة،َوَكانََلْيَسِإنَّهُ"وزادفيموضعهخر:،َراِفِضي""ابنمعين:وزاد،"الكذب
 ثالث"مرًة: خصالفيه وكانكان: ... حنبل:(13)رافضًيا"كذَّاًبا بن أحمد وزاد النَّاسترغ"،

                                                           

ادمتروغمعسعةعلمهمنالتاسعةماتسنة) (محمدبنعمربنواقداألسلميالواقديالمدنيالقاضينزيلبغد(1) 
(.6175/رقم498سبعومائتينولهثمانوسبعون،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

حاف (2) ثقة ودمش ، نزيلمكة ، الُكْوِفيق اهلِل َعْبِد َأُبو ، الَ َزاِريق َأْسَماَء بِن الَحاِرِث بِن ُمَعاِوَيَة بُن وكانيدلسَمْرَواُن
(.6575/رقم526شيوخ،منالثامنة،ماتسنةثالثوتسعين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)صأسماءال

(.116/رقم1/51ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(3) 
(.1/469البدرالمنير بنالملقن)(4)
.437المرجعالساب ،ص(5)
.442-441مرجعن سه،صال(6)
(.3/55)ال سوي،المعرفةوالتاريخ(7)
(.657/رقم3/156ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(8)

(.3317/رقم2/503أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(9) 
(.44/رقم1/209العجلي،الثقات)(10)

(.59/رقم1/63العقيلي،الضع اءالكبير)(11) 
(.زيادةكذابفيالجرح697/رقم3/162خابنمعين،روايةالدوري)ابنمعين،تاري(12)
(.61/رقم1/356ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(13)
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َحِديثُُهالنَّاَسَتَرغََقدْ"،وزادمرًة:(1)فيه"كانبالءكلوكانجهمًيا"حديثه"،وزادفيموضعهخر:
 َجهميَراِفِضي"،وزادالعجلي:(2)َأْصٌل"َلَهاَلْيَسُمْنَكَرةًَأَحاِديثََيْرِويَوَكانَُمْعَتِزِليًّا،َكانَ...

بدعة،كلفيهكانتافضًيارُمعتزلًياكان":فيموضعهخرالشَّاِفِعي"،وزادَعنهُروىَحِديثهُيْكتب
،وزادأبو(3)ثقة" يروهوثقات،كلهموقرابتهكثيًراعلًماسمعقدوكانالنَّاس،أح  منوكان
.(5)"(4)َمْأُبوًناَشتَّاًمارافضًياكان":َكذَّاٌب"،وزادفيموضعهخرَراِفِضيق"داود:

معينَوَقال والنََّسائي(6)ابن فيموضع(7)، كالهما هخر، ليس": معين:بثقة"، ابن وزاد
،وَيْحيىبن(9)َأَنسٍبنوسبقهكذلغَماِلغ،(8)وقالمرةًحديثه"،ُيكتبو ""،وزادالنَّسائي:كذاب"

القطان وسعيد(10)سعيد (11)مريمأبيبن، هخر، فيموضع معين وابن(12)وابن ،(13)المديني،
وزادالنَّسائي:كذاب"،":كالهمافيموضعهخر(16)القطان،وابن(15)ابنالقيسراني،و(14)واْلُبَخاِريَّ

،(17)َراِفِضيًّا"َوَكانَ"وزادابنمعين:وسلم"،عليهاهللصلىاهللرسولعلىالحديثبوضعمعروف"
،(18)فيه" شغ"وزادفيموضعهخر:

                                                           

(.3533/رقم2/535أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(1)
(.390/رقم2/126ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2) 
(.284/رقم1/286مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(3)

ُقْلَت:ُهَومأْ(4)  ،َأَبَنالرجَل،اتَّهَمهوعاَبه،َوُهَومْأبونِبَخْيٍرَأوبشرٍّ َفِإَذاَأضَرْبتَعِناْلَخْيِرَوالشَّرِّ الشَّرق ُبوٌنَلْمَيُكْنِإ َّ
(.13/3لسانالعرب)

(.284/رقم1/286بالكمال)مغلطاي،إكمالتهذي(5)
(.360/رقم2/126ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6) 
(.236/رقم2/187المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(7)
(.7095/رقم15/207الخطيب،تاريخبغدادتبشار)(8)
(.61/رقم1/353ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(9)

المرجعالساب .(10)
(.284/رقم1/286مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(11)
(.61/رقم1/356ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(12)
(.153/رقم124ابنالمديني،سؤا تابنأبيشيبة)ص(13)

(.1/396طبقاتالمحدثينبأصبهانوالواردينعليها)األصبهاني:أبوالشيخ،(14) 
(.287/رقم123تذكرةالح ا )صابنالقيسراني،(،3594/رقم3/1615ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(15)
(.810/رقم3/118بيانالوهمواإليهامفيكتاباألحكام)ابنالقطان،(16)
(.721/رقم3/165ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(17)

(.6/رقم47أسماءالضع اءوالكذابين)صابنشاهين،تاريخ(18) 
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وهو"فيموضعهخر:بالقدر"،وزاديقولوكان"المديني:،وزادابن(1)روى"ماكلفي"وزادمرة:
فاعلمالكذب،منَشرٌّهومافيهقيلوقد"،وزادابنالقطان:(3)"(2)الواقديمنحاً أحسنعندي

وقدِدينه،فيبهاُرميأخروأمورضع ه،ُعلمقدمنهو"وقالأيًضا:،(4)هالغ""ذلغ"،وقالمرًة:
،(6)وقالابنمعينمرةً،(5)"ُجَرْيجوابنافعي،الشَّمنهمفيه،الرَّأيَحَسنُكانمنالنَّاسمنكان

وتبعه(7)سعدوسبقهكذلغابن ابنُيْكتبَ ":(8)حنبلفيموضعهخربنأحمد، َحِديثه"،وزاد
َتَرغ"اْلَحِديِث"،وزادأحمدابنحنبل:َكِثيرَُتِرَغ،َكانَ":َراِفِضيًّا"،وزادابنسعدجهمًياَكانَ"معين:
ُكتبه"،فييضعهاالنَّاسحديثيأخذوكانأصل،لهاليسُمنكرةأحاديثيرويكانحديثه،النَّاس

حديثيأخذوكانُمنكرة،أحاديثيرويكانإنه:ويقالبالقدر،يقولكان"وزادفيموضعهخر:
.(9)كتاب"فييضعهاالنَّاس

بنحنبلمرة كذلغإسماعيل(10)وقالأحمد  وسبقه (11)َساِئيالكَِسِعيدبن، فيَيَتَكَلم":
،(12)َعْنُهْمُيَدلُِّسُه"َوَيْرِويهُُكتُِبهِِفيَفَيْجَعُلهُالنَّاِس،َحِديثََيْأُخذُ"اْلَقَدر"،وقالأحمدبنحنبلأيًضا:

فيبذاغليس":أنسفيموضعهخربن،وقالمالغ(13)َشِديد"ِبَكاَلمِفيهَِيَتَكلَّميحيىَكانَ"وقال:
.(15)"ِدينهفيِبِرَضىليس"وقالمرًة:،(14)نه"ِدي

                                                           

(.61/رقم1/356ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(1)
محمدبنعمربنواقداألسلميالواقديالمدنيالقاضينزيلبغدادمتروغمعسعةعلمهمنالتاسعةماتسنة(2) 

(.6175رقم/498سبعومائتينولهثمانوسبعون،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.4227/رقم10/291مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(3)
(.2035/رقم4/467بيانالوهمواإليهامفيكتاباألحكام)ابنالقطان،(4)
(.695/رقم3/43)المرجعالساب (5)
(.385/رقم3/95ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(6)

(.5/425اتالكبرى)ابنسعد،الطبق(7) 
(.390/رقم2/126ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8) 
(.61/رقم1/355ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(9)

(.2291/رقم2/290أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(10) 
(.61م/رق1/357ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(11)

(.59/رقم1/63العقيلي،الضع اءالكبير)(12) 
(.567/رقم362أحمدبنحنبل،سؤا تأبيداود)ص(13) 
(.61/رقم1/353ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(14)
(.3/33ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(15)
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سعيد بن يحيي والبخاري(1)القطانوقال وأبو (2)، هخر، موضع في أحمدكالهما
جهمًيا"،وزادأبوأحمدوكانالقدر،يرىكان"والنَّاس"،وزادالبخاري:المبارغابنَتَركه":(3)الحاكم

وقالواالحديث،ذاهب"الحاكم: وقالمالغونهىجهم،وكالمالقدر،يرىكان: يحيىبنعنه"،
وقال:،(5)ِلْلَكِذِب"ُتِرغَِإنََّماِلْلَقَدرُِيْتَرغَْلمْ"أيًضا:،وَقالَ(4)بالكذب"نتهمهكنا"سعيدالقطانمرًة:

َفِإنِّي،(7)ِهاَللبنومهديعليه،ِإ ََّكذَّابَأنهأحدعلىأشهدَما"وقال:،(6)َيْكِذُب"َعَليهَأنَّهَُأْشَهدُ"
َعْنه:َأَكانََأَنسٍْبنََماِلغََسَأْلتُ"،وقال:(9)أشد"الكذبمنفيهما":،وقال(8)كذابان"َأنَُّهَماأشهد
أحًدارأيتما"المدينيفيموضعهخر:،وقالابن(10)ِديِنِه"ِفيِثَقةًوََ َ ،:َقالَاْلَحِديِث؟ِفيِثَقةً

عنهُأَحِدَثهأنأحمدسألني":وقالمرة،(11)هخرين"هو،ون سينإ بالكذبسعيدبنيىيحينص
.(12)"ُأَحِدَثهفلم

البخاريمرة كذلغابن(13)وقال وسبقه السَّاجي(14)اْلَبْرِقيِّ، وتبعه ِحبَّان(15)، وابن ،(16)،
،(17)وأبوُنعيم

                                                           

(.9/رقم22البخاري،الضع اءالصغير)ص(1)
(.61/رقم1/354الكاملفيضع اءالرجال)ابنعدي،(2)
(،قالمغلطاي:قالهاأبوأحمدالحاكمفيكتابهالكنى.284/رقم1/284مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(3)
(.3533/رقم2/535أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(4)
(.16رقم/1/105ابنحبان،المجروحون)(5)
المرجعالساب .(6)

بين)(7)  ،توفيما اْلَبْصِريق ِهالٍل ْبُن الذهبي،تاريخاإلسالم)180-ه171َمْهِديق (،كذبه296/رقم4/752ه(،
(.8827/رقم4/195ميزانا عتدال)،يحيبنسعيد،وابنمعين،الذهبي

(.116/رقم1/51ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(8) 
(.6/رقم47ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(9)

(،جاءتفيابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)أكانثقة(دونزيادة59/رقم1/63العقيلي،الضع اءالكبير)(10) 
(.390/رقم2/126)فيالحديث(،)

(.390/رقم2/126ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(11) 
(.1203/رقم4/20الخطيب،تاريخبغداد)(12)

(.9/رقم22البخاري،الضع اءالصغير)ص(13) 
(،قالالذهبي:أنالبرقيقالهافيالضع اء.14/رقم4/806االذهبي،تاريخاإلسالم)(14)
(.284/رقم1/285مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(15)
(.16/رقم1/105ابنحبان،المجروحون)(16)

(.1/رقم56أبوٌنَعْيم،الضع اء)ص(17) 
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:الَقَدر"،وزادابناْلَبْرقِيرىكان":(1)والخليلي بنيحيىتركه"َواْلَكِذَب"،وزادالسَّاجي:َوالتََّشيقعَ"يِّ
فضائلفيشاهًداجعلهإنمافرض،فيعنهحديثًاُيخرجلمالشَّافعي...(2)الحديثوأهلسعيد،

(3)"ُجَرْيجابنبهَ نَّماالشَّافعيبهوَ نَّاألعمال، ِحبَّان: ابن وزاد جهم،َكالمِإَلىَويْذهب"،
َكانَِفيَذِلغََمعَيكذبو َواْبناْلَقطَّانَيْحَيىَوَتركهَعْنُه،ِيْنَهياناْلُمَبارغَواْبنَماِلغاْلَحِديث...

مْذهبه"،وزادل سادَ ووهائه،لكذبهَحِديثهُترغ"وزادأبوُنعيم:َعْنُه"،يرويالشَّاِفِعيَوَكانَمْهدي،
بهودلس،جاللتهمعحديثًاُجَرْيجابنعنهروىعنه...وقدألخذاعنينهىمالغوكان"الخليلي:
َنَكاَرةٌَحِديِثهِِفي"وقالأبوُنعيمفيموضعهخر:الشَّافعي"،إ يزكيهمنإبراهيمعنيروي... 
.(4)َفَساٌد"َمْذَهِبهَِوِفي

،(6)هذا"نحوأوذاب،كيقولعنهفكلهمالمدينةفقهاءسألت":(5)الم ضلبنوقالِبْشر
َعَلْيِه،اْضِربَْعَلْيِه،ُخطَّ":(9)،وقالِعيَسىبنيونس(8)"اْلَحِديثِ"ُمْنَكرُ:(7)ُصْهَبانْبنُوقالُعَمرُ

وقال،(12)عنهحرف"ُيْرَوى ":(11)،وقالوكيع(10)َعْنُه"ُأَحدِّثََأنَْنَهاِنيُعَيْيَنةَْبنَُسْ َيانََفِإنَّ

                                                           

(.48/رقم1/308الخليلي،اإلرشادفيمعرفةعلماءالحديث)(1)
(.284/رقم1/285مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2)
وعقبابنحجر:هذا(،1/441،وعقبابنالملقنعليه:وفيهن ر،البدرالمنير بنالملقن)المرجعالساب (3)

تهذيبالتهذيب) واهللالموف ، 1خالفالموجود /161  رقم َنَ ٌر،284/ َوِفيَهَذا هخر: وعقبفيموضع ،)
 َ، َلُهالشَّاِفِعيق ِبِهُمْطَلًقا،َوَكْمِمْنَأْصٍلَأصَّ َأنَُّهَكاَنَيْحَتجق ِمْنِرَواَيِةإْبَراِهيَم،ُيوَجُدإ ََّوال َّاِهُرِمْنَحاِلالشَّاِفِعيِّ

َلْمَيْثُبتِعْنَدُهاْلَجْرُحِفيِهَفِلَذِلَغاْعَتَمَدُه،َوَاللَُّهَأْعَلُم،ا الشَّاِفِعيَّ (.8/رقم1/147لتلخيصالحبير)َوِفياْلُجْمَلِةَفِإنَّ
(.310/رقم211-1/210تاريخأصبهان)،ُنعيمأبو(4)
ال(5) بُن ماتسنةستأوسبعِبْشُر منالثامنة، ثقةثبتعابد، ، الَبْصِريق ِإْسَماِعْيَل َأُبو ، َقاِشيق الرَّ َ ِحٍ  بِن ِل ُمَ ضَّ

(.703/رقم124وثمانين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.390/رقم2/127ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6) 
أ(7) اسم ويقال ُصْهَباَن، ْبُن منُعَمُر ضعيف، َيْحَيى، َأِبي بُن ِإْبَراِهْيُم خال ، اْلَمدِني  َجْعَ ر َأُبو ، اأَلْسَلِميق ُمَحمَّد بيه

(.4923/رقم414الثامنة،ماتسنةسبعوخمسين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.1165/رقم3/173العقيلي،الضع اءالكبير)(8)
،َأُخوِإْسَراِئْيَل،كوفينزلالشاممرابطا،ثقةمأمون،منالثامنة،ماتسنةِعْيَسىبُنُيْوُنَسبِنَأِبي(9) ِإْسَحاَ السَِّبْيِعيق

(.5341/رقم441سبعوثمانينوقيلسنةإحدىوتسعين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.16/رقم1/106ابنحبان،المجروحون)(10)
،ثقةحاف عابد،منكبارالتاسعة،ماتفيهخرسنةستَوِكيعْبُنالجرَّاحْبِنَمِلي(11) ،أبوُسْ يانالكوفيق ؤاسيق  الرق

(.7414/رقم581أوأولسنةسبعوتسعينومائة،ولهسبعونسنة،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.390/رقم2/126ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(12)
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"ُمُغلْ (1)عنه"األخذعنوكيعنهىَطاي: ُعيينة: ابن وقال ،" َ في(2)ُتَجاِلُسوهُ"َواْحَذُروه، وقال ،
ُفوا"موضعهخر: محمدعنأروىأحدبقيما"،وقالمرًة:(3)العافية"ربكموسلوابدعتهالنَّاسَعرِّ

د "أهلدنريإنماقال:يحيى؟أبيبنإبراهيملهفقيلمني،(4)اْلُمْنَكِدربن بنوهبق،وقال(5)الصِّ
َتَرْكتَاْلُمَباَرِغ:ِلمَاْبنََسَأْلتُ":(8)اْلَمِلغَِعْبدِْبنُوقالُسْ َيانُ،(7)حديثه"ترغابنالمبارغ":(6)َزْمَعة

ِبْشرُ،وقال(9)َتْدِليٍس"َصاِحبََوَكانَ،َعَلْيهَِيْغِلبُاْلَقَدرِاْسمَُوَكانَ،ِباْلَقَدرُِمَجاِهًراَكانَ:َقالََحِديَثُه؟
،(11)َبَذاغ"ِدينهفيليس:قالعنه؟تنهانيالقدرأجلمنقلت:عنه،مالغنهاني":(10)عمربن

هخروكتاًباالقدر،فيهكتاًبايوًمالناأخرجثمديناًرا،خمسينُكتبهعلىأن قت":حمَّادبنُنعيموقال
بعضفمزقتَنعم،:َقالرأيغ؟هذا:لهفقلتفعرفته،فقرأتهَجْهمٍبكتاإليَّفدفعالجهم،رأيفيه
(12)وطرحتها"ُكتبه وقال (13)السََّمْرَقْنِديقالرَّْحَمنَِعْبدِْبنُاللَّهَِعْبدُ، (14)َهاُرونَْبنَِيِزيدََسِمْعتُ":

                                                           

(،قالُمغلطاي:جاءتفيكتابالجرحوالتعديل.284/رقم1/286ل)مغلطاي،إكمالتهذيبالكما(1)
(.59/رقم1/62العقيلي،الضع اءالكبير)(2) 
(.2291/رقم2/290أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(3)

ُدْبُناْلُمْنَكِدِرْبِنَعْبِداللَِّهْبِناْلُهَديْ(4)  ثقةفاضلمنالثالثةماتسنةثالثينأوبعدها،ُمَحمَّ اْلَمَدِنيق ِربالتصغيرالتَّْيِميق
(.6327/رقم508ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.390/رقم2/126ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(5)
،ثقة،منقدماءالعا(6) ،أبوعبداهللالَمْرَوِزي  /رقم585شرة،ابنحجر،تقريبالتهذيب)صَوْهببنَزْمَعةالتَّميمي 

(.450/رقم5/477ه(،الذهبي،تاريخاإلسالم)220-ه211(،توفيمابينسنة)7477
(.61/رقم1/354ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(7)
،منقدماءالعاشرة،ماتقبلالمائتين.ابنحجر،ُسْ َياُنْبُنَعْبِداْلَمِلِغالَمْرَوزي،منكبارأصحاببناْلُمَباَرِغ،ثقة(8)

(.2448/رقم244تقريبالتهذيب)ص
(.59/رقم1/63العقيلي،الضع اءالكبير)(9) 

بشربنعمربنالحكمالزهرانياألزديأبومحمدالبصريثقةمنالتاسعةماتسنةسبعوقيلتسعومائتين،ابن(10) 
(.698رقم/123حجر،تقريبالتهذيب)ص

(.9/رقم22البخاري،الضع اءالصغير)ص(11) 
(.61/رقم1/356ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(12)
عبداهللبنعبدالرحمنبنال ضلبنبهرامالسمرقنديأبومحمدالدارميالحاف صاحبالمسندثقةفاضلمتقن(13)

(.3434/رقم311وسبعون،ابنحجر،تقريبالتهذيب)صمنالحاديةعشرةماتسنةخمسوخمسينولهأربع
يزيدبنهارونبنزاذانالسلميمو همأبوخالدالواسطي،ثقةمتقنعابد،منالتاسعة،ماتسنةستومائتين،(14) 

(.7789/رقم606وقدقاربالتسعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
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اْلُجوَزَجاِني:(1)ُيَكذُِّبه" وقال و ُمقنع يرفإنهبحديثه،ُيشتغلفالاْلِبَدع،منضروبفيه"،
زي:،وقالأبو(2)ُحجة" عنالمحدثونر ب"اْلَحْرِبي:إسحا أبو،وقال(3)ليسبشيء""ُزرعةالرَّ
شيئًا،منهاعنهأرويماحديث،جبالالمثلفيلهعندي":شيبةأبيبنعثمان،وقال(4)حديثه"
األئمةعندبحديثهُيحتج ":(7)َسْحُنونبنحمدم،وقال(6)"(5)سعدبنالليثعنعنهالنَّهيوروى

أنهُيحدث(8)حمَّادبنبكروسمعتبحديثه،الحجةإبطالفياختالًفااألئمةبينأعلم جميعها،
منهتسمعمنجاءهإذاوكانمالغ،منِفْرًقاوسلمعليهاهللصلىالنَّبيمسجدفيُيحدث كان
نوهو":الحابنالصَّوقال،(9)معناه"هذاكالًماأو.المدينةحيطانبعضإلىخرج عندثقةكانوا 

،(11)والكذب"بالرَّفض"ُرمي،وقالالزَّيلعي:(10)"الحديثأهلسائرعندمجروحفهوالشَّافعي،
:لبعضبعضنافقالإبراهيم،علىطريقناكانفر نافلمانتناضلخرجنا":(12)اْلَحذَّاءالوق

تكذبوا فقلناكذا،قالأنهوسلمعليهاهللصلىالنَّبيعنفالنعنفالن:فقلنا،حديثًالهضعوا

                                                           

(.59/رقم1/63العقيلي،الضع اءالكبير)(1) 
(.212/رقم218الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(2) 
(.390/رقم2/127ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(3)
(،قالُمغلطاي:قالهاالحربيفيكتابالعللوالتَّاريخ.284/رقم1/286مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(4)

 (5) الرَّْحَمِن َعْبِد ْبِن َسْعِد ْبُن ماتفياللَّْيُث منالسَّابعة، إماممشهور، ثقةثبتفقيه ، اْلِمْصِريق َأُبواْلَحاِرِث ، اْلَ ْهِميق
(.5684/رقم464شعبانسنةخمسوسبعين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.6/رقم48ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(6)
،الحاف أبوعبداهلل،وكانتمحمدبنسحنونال قيهواسمسحنونعبدال(7) .المالكي  الَقْيرواني  س المبنسعيدالتَّنوخي 

(.416/رقم6/403وفاتهسنةخمٍسوست ينبالقيروانماتكهاًلرحمهاهلل،الذهبي،تاريخاإلسالم)
/3ميقعفيالكتبالستة)بكربنحمادالتاَهْرتي،قالمسلمة:ثقةصدو ،وكانشاعرًا،ابنقطلوبغا،الثقاتممنل(8)

(.2074/رقم77
(،قالُمغلطاي:جاءتفيكتابالضع اءألبيالعربحاف 284/رقم1/286مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(9)

القيروان،ومؤرخها.
(.2/120شرحمشكلالوسيط)ابنالصالح،(10) 
(.1/357نصبالرَّاية)الزيلعي،(11)
انأبوالمنازلب ت الميموقيلبضمهاوكسرالزايالبصريالحذاءب ت المهملةوتشديدالذال)ع(خالدبنمهر(12)

المعجمةقيللهذلغألنهكانيجلسعندهموقيلألنهكانيقولأحذعلىهذاالنحووهوثقةيرسلمنالخامسة
عضهمدخولهفيعملالسلطان،ابن]وقد[أشارحمادبنزيدإلىأنح  هتغيرلماقدممنالشاموعابعليهب

(.1680/رقم191حجر،تقريبالتهذيب)ص
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عبدبنعمرسألت:قال (1)َحِكيمأبيبنإسماعيلولكنوسلم،عليهاهللصلىاهللرسولعلى
عمرسألأنهحكيمأبيبنإسماعيلحدثنيه:فقالعنه؟فسألناهصيًدا،أرميأني:فقلتالعزيز

هذان ير(3)الحازميذكر"،وقالُمُغْلَطاي:(2)منه"أكذبرأينامافقلنا:ذلغ،عنالعزيزعبدبن
وللناضلنتجاذبهالبعضبعضنافقالجدار،علىُقَلةًفرأواالعقي إلىخرجواوكانوامعه،للواقدي
عليهفدخلناحيى،يأبيابنعلىندخلبنافمرواالحديث،يشبههذالهمفقلت:الواقديقالسب ،
لهفقلنا جدارعلىُقَلةًفرأواالعقي إلىخرجواِفتََيةًأنإبراهيمعن(4)يساربنصدقةحدثغ:

-:(6)ُزَريعبنيزيدوقال،(5)به"عمرابنعنصدقةحدثنينعم،:قالسب ؟وللناضلفتجاذبوها
"ُكنَّا(8)َسْعدٍْبنَُراِهيمُِإبْوقال،(7)عنه"لكتبواالشَّيطانلهم هر"لو-يحدثورهه َوَنْحنُ: ُنَسمِّيه،

ُكُتبٌِإَليه،َوَمَعهُ(11)َسْعدٍْبنُِرْشِدينُ"َجاءَ:(10)ُقَرْيشٍْبنُاللَّهَِعْبدُوقال،(9)"ُخَراَفةَاْلَحِديَث،َنْطُلبُ
ُسوءٍَرُجلَُأنَّغََبَلَغِنيَقاَل:َنَعْم،َقاَل:َعْنَغ،ِويَهاَأرَْوَحِديُثغَُكتُُبغَه:َهِذهَِفَقاَللِكَساِئه،ِفيَحَمَلهَُقدْ

َأَلمَْقاَل:اْلَحِديَث،َعنِّيتَْأُخذَشْيءٍَفَجيُِّسوءٍَرُجلُُكْنتَُفِإنَْقاَل:ِإَلْيِه،َوُتبَْوَجلََّعزَّاللَّهََفاتَّ ِ
                                                           

إسماعيلبنأبيحكيمالقرشيمو همالمدنيثقةمنالسادسةماتسنةثالثين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(1)
(.435/رقم107

(.284/رقم1/285مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2)
َأبُ(3)  ُة،النَّاِقُد،الَنسَّاَبُة،الَباِرعُالَحاِزِميق ُدبُنُمْوَسىبِنُعْثَماَنبِنَحاِزٍماإِلَماُم،الَحاِفُ ،الُحجَّ ُدوَبْكٍرُمَحمَّ ،َأُبوَبْكٍرُمَحمَّ

ِفيشَ : الَحاِزِمي  َبْكٍر َأُبو َماَت ، الَهَمَذاِنيق ، الَحاِزِميق َحاِزٍم بِن ُعْثَماَن ُمْوَسىبِن َأْرَبٍعبُن َسَنَة ْهرُجَماَدىاأُلْوَلى،
َوَثاَلُثْوَنَسَنة،الذهبي،سيرأعالمالنبالء) (.84/رقم170-169-21/167َوَثَماِنْيَنَوَخْمسماَئة،َوَلُهِستٌّ

ين،صدقةبنيسارالجزرينزيلمكةثقةمنالرابعةماتفيأولخالفةبنيالعباسوكانذلغسنةاثنتينوثالث(4)
(.2922/رقم276ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(،قالُمغلطاي:ذكرهاالحازميفيمحبةالسَّب .284/رقم1/285مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(5)
يزيدبنزريعبتقديمالزايمصغرالبصريأبومعاوية]يقالله:ريحانةالبصرة[ثقةثبتمنالثامنةماتسنةاثنتين(6)

(.7713/رقم601ين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)صوثمان
(.61/رقم1/354ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(7)
إبراهيمبنسعدبنإبراهيمبنعبدالرحمنبنعوفالزهريأبوإسحا المدنينزيلبغدادثقةحجةُتُكلِّمفيهبال(8)

(.177/رقم8،تقريبالتهذيب)صقادحمنالثامنةماتسنةخمسوثمانين،ابنحجر
(.59/رقم1/62العقيلي،الضع اءالكبير)(9) 

(.3541/رقم318عبداهللبنقريشالبخاريأبوأحمدصدو منالثانيةعشرة،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(10) 
لهيعةوقالبنيونسكانِرْشدينبنسعدبنمْ ل الَمْهريأبوالحجاجالمصريضعيفرج أبوحاتمعليهبن(11)

صالحافيدينهفأدركته  لةالصالحينفخلطفيالحديثمنالسابعةماتسنةثمانوثمانينولهثمانوسبعون
(.1942/رقم209سنة،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
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:اأْلََسِديقوقالَيْحَيى،(1)السقوِء"اأَلْوِعَيةِِمنََفَأْنتَُسوءٍَأْوِعَيةِِفيْنهُمَِوَيْبَقىاْلِعْلمَُيْذَهبَُأنَّهَُيْبُلْغغَ
َهِذهِ:ِلْلَغِريبَِفَقالَ،َعَجبٍَشْيءٍِمنَِبَهاَفَجاءَ،َحِديثًاَثاَلِثينََ ِريٍب...َرُجلٍَعَلىُيْمِلي"َسِمْعُته
َيْعِنيِبَها،َلَ ِرْحتََأَحاِديثَِبَثاَلَثةَِفَحدََّثغَاْلِحَمارَِذاغَِإَلىَذَهْبتََوَلوِْبَهاغََحدَّْثتَُقدَْحِديثًاَثاَلُثونَ
نعانيعبدوقال،(2)َماِلًكا" زا الصَّ فيموضعوَقالَ،(3)عنه"أكتبفلمُمعتزليهوفإذا"نا رته:الرَّ
ُيستتاب"رأيته:(5)األصمعيوقال،(4)ِديِني"َعَليََّ ُيْ ِسدَُد،اْلَمْسجَِمَعهَُأْدُخلََأنْ"َوَخِشيتُهخر:

َأُبو،(6)القدر"منالمنبرعندبالمدينة السَّكونيْبنُاْلَوِليدَُهمَّامٍوقال (7)ُشَجاٍع َيْشتُمُ"َسِمْعُته،:
َلِف"َبْعَض .(8)السَّ

البيهقي: َوَكانَِفيِه،َوَطَعُنواِباْلَحِديِث،اْلِعْلمَِأْهلَِأْكَثرَُوَضعََّ هُِثَقِتِه،ِفي"ُمْخَتَلفٌوقال
وقالفيموضعهخر:(9)اْلَكِذِب"َعنُِيْبِعُدهُالشَّاِفِعيق وقالابنِعَرا (10)َعَداَلِتِه"ِفي"ُمْخَتَلفٌ، ،

ع اء(11)فيه"الِكَناِني:"ُمختلف .(12)،وذكرهالعقيليفيالضق



                                                           

(.16/رقم106-1/105ابنحبان،المجروحون)(1)
(.59/رقم1/63العقيلي،الضع اءالكبير)(2) 
(.284/رقم1/285مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(3)
(.16/رقم1/107ابنحبان،المجروحون)(4)

من(5)  الباهلياألصمعيالبصري،صدو سني، أبوسعيد الملغبنعليبنأصمع الملغبنقريببنعبد عبد
ابنح قاربالتسعين. وقد وقيل: يرذلغ، ماتسنةستعشرة، تقريبالتهذيب)صالتاسعة، رقم364جر، /

4205.)
(.284/رقم1/285مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(6)
الوليدبنشجاعبنالوليدبنقيسالسكونيأبوهمامبنأبيبدرالكوفينزيلبغدادثقةمنالعاشرةماتسنةثالث(7)

(.7428/رقم582وأربعينعلىالصحي ،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.59/رقم1/62العقيلي،الضع اءالكبير)(8) 
(.1179/رقم1/378البيهقي،السننالكبرى)(9) 

/1/316(،وجاءت:)اْخَتَلَفاْلُح َّاُ ِفيَعَداَلِتِه(،فيالسننالكبرىله)13889/رقم7/254)المرجعالساب (10) 
(.992رقم

(.15/رقم2/69عناألخبارالشنيعةالموضوعة)تنزيهالشريعةالمرفوعةابنعرا ،(11)
(.59/رقم1/62العقيلي،الضع اءالكبير)(12) 
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الجمهور"،وقالفيموضع:"متروغ"،وزادالذَّهبي:"عند(2)،وابنحجر(1)وقالالذَّهبي
منوُيدلسه،فيقول:أخبرنيُيمشيهالشَّافعيكانالمحدث...،وزاد:"ال قيه(3)األعالم"هخر:"أحد

أوعيةمنوكانالحديث،يضعمنوزنفييحيىأبيابنكانما:قلت)يعنيالذَّهبي(أتهم، 
كمابذلغ،لصرحثقةالشَّافعي(4)كانولوالجماعة،عندضعيفولكنهكبيًرا،موطأوعملالعلم،
،(5)بعضهم"بذلغعليهحطكمابالكذب،ُمتهم يرعندهكانولكنهالثِّقة،أخبرني يره:فييقول

ِإْبَراِهيَمِمَنالضقوزادفيموضعهخر:"ال قيه... َرَأنَّ وهلهومتروغأو،بالريبع اءَوَقْدَتَقرَّ
َمعَ-الشَّاِفِعيقَكانَالُمَحدُِّث...َوَقدْالَعاِلُم،الَ ِقْيُه،الشَّْيُخ،،وزادمرًة:"الَمَشاِهْيِر،(6)" ؟ِفيِهَقوَ نُ

ُيَوثُِّقُه، َالشَّاِفِعيََّفَتِجدَُأتَِّهُم... ََمنَْأْخَبَرِني:َوَيُقْولَُدلََّسُه،ُربََّماَرَوىَعْنُه،ِإَذا-ِفْيهَِرْأيهُِحْسنِ
نََّما ... ََكانَِبَأنَّهُالشَّاِفِعيقاْعَتَرفََوَقدِِبالَكِذِب،ِبُمتََّهمٍَلْيَسِعْنَدهُُهوََواِ  َضْعِ ِه،ِفيُيْرَتابَُقَدِري 
:،وقالمرةً(8)والقدر"للرفضهخرونوضع هماعةج،وقالأيًضا:"تركه(7)َ ؟"َأمُْيْتَرغَُهلْ:َبِقيَ
الزقهري،:الكبارعنروايةُمقدم،...ولهاألصبهاني،والجرحوابنالشَّافعيوثقه،وقال:"قد(9)"واه"
اْلَحِديثَِأْهلِ"َوَأْكَثرُ:حجرفيموضعهخرابن،وقال(10)التَّوءمة"مولىوصال اْلُمْنَكِدر،وابن
َلِكنََّتضَْعَلى نَْصُدو ٌإنَّهَُيُقوُل:َكانَالشَّاِفِعيَِّعيِ ه، (11)ُمْبَتِدًعا"َكانََواِ  ، عنهروى"وقالمرًة:

.(13)"ضع هالجمهور"وقالأيًضا:،(12)"تالفالواقديولكنالوضع،يشبهماالواقدي

                                                           

(.244/رقم20الذهبي،ديوانالضع اء)ص(1) 
(.241/رقم93ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(2)

(،تذكرةالح ا له14/رقم806-4/805(،تاريخاإلسالمله)157/رقم1/23الذهبي،المغنيفيالضع اء)(3) 
(.223/رقم1/181)
األقومللمعنىإضافةكلمة:)عند(،فلعلهاسقطتسهًوا،أويكونبدً منكلمة)ثقة(،)يوثقه(فصح ةإلى)ثقة(.(4) 

واهللأعلم.
(.223/رقم1/181الذهبي،تذكرةالح ا )(5)
(.14قم/ر806-4/805الذهبي،تاريخاإلسالم)(6)

(.119/رقم454-451-8/450الذهبي،سيرأعالمالنبالء)(7) 
(.157/رقم1/23الذهبي،المغنيفيالضع اء)(8) 
(،قالالمناوي:أنالذهبيقالهافيالمهذب.3239/رقم3/229زينالدينالمناوي،فيضالقدير)(9) 
(.189/رقم60-1/59الذهبي،ميزانا عتدال)(10)
(.8/رقم1/146ابنحجر،التلخيصالحبير)(11)

(.284/رقم1/160ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(12) 
(.129/رقم52ابنحجر،طبقاتالمدلسين)ص(13) 
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ُمدلس،ُمتهمجهميقدريأحدالمشاهير،لهموطأكبير،ولكنهمتروغالحديثخالصة القول فيه:
النققادعلى عندالبعض،وقداكت ىالبعضبتضعي ه،وُوثِّ عندالبعضوهوليسكذلغ،ات  ُجلق

تضعي ه،وواف ابنالجنيدأكثرهمعلىتركه.واهللتعالىأعلم.
، توفي (1)من الخامسة ،ذكر بكنيتهيُ ، َهَجري  َأُبو ِإْسَحاَق الْ  ،يدِ بْ عَ الْ  ُمْسِلم ِإْبرَاِهيم ْبنُ  (ق) -21

 .(2)(ه150 -ه141ما بين )
 .(3)"ُكوِفيمتروغ"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:

القطانْبنَيْحَيىَقالَ:(4)فيه أقوال النُّقاد (5)َسِعيد ُعيينةو، (6)ابن سياقةًاْلَحِديثَيُسو "َكانَ:
".علىمافيهوزادابنُعيينة:"َجيِّدًة"،

ُعيينةو ابن هخرفَقاَل موضع (7)ي كذلغ وسبقه الحجاجعبةشُ، ابن(8)بن وتبعه ،
حنبل(9)المديني بن وأحمد وال سوي(10)، ،(11) "َرفَّاع": ،" ُعيينة: ابن َيْرَفعُوزاد َهِذِهَوَكاَن َعامََّة

اأْلََحاِديثِ ابنالمديني:"،  أحدثعن"وزاد ال سوي:بشيءهأنا وزاد ابنو،" بأسبه""، َقاَل

                                                           

(.252/رقم94ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(1)
(.10/رقم3/811الذهبي،تاريخاإلسالم)(2)
(.118/رقم1/53متروكون)ابنالجوزي،الضع اءوال(3)

قالابنحجرفيالتهذيبفيترجمةِإْبَراِهيمبنمسلمالعبدي،أنابنمعينقال:ليسحديثهبشيء،وأنأباُزْرَعة(4) 
وأنالترمذي ُمنَكرالَحِديث، قال: وأنالُبَخاريق قال:ضعيفالحديثُمنكرالحديث، حاتم وأنأبا قال:ضعيف،

قال:ُمنَكرالَحِديث،وقالفيموِضٍعهخر:ليسبثقة،وَ يكتبحديثه،وأنقال:يضعففي الحديث،وأنالنََّساِئيَّ
الحاكمأبوأحمدقال:ليسبالقويعندهم،وأنابنعديقال:ومعضع هيكتبحديثه،وهوعنديممن يجوز

براهيمالخوزيعنديأصل منه،ابنحجر، (،296/رقم165-1/164تهذيبالتهذيب)ا حتجاجبحديثه،وا 
وهذهاألقوالذكرهاالمزيفيترجمةِإْبَراِهيمبنال ضلالمخزومي،أبوإسحا المدني،المزي،تهذيبالكمالفي

(،ولميذكرهافيترجمةِإْبَراِهيمبنمسلمالعبدي،أبوإسحا الكوفي224/رقم166-2/165أسماءالرجال)
المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)المعروفبا فلعلهسب ن رمنابن248/رقم2/203لهجري، ،)

حجر،أوخطأنساخ،رحماهللالجميع.واهللأعلم.
(.49/رقم116أبوداود،سؤا تأبيعبيداآلجريفيالجرحوالتعديل)ص(5) 
(.417/رقم2/132ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6) 
(.64/رقم1/65العقيلي،الضع اءالكبير)(7) 
(.131/رقم148الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(8)
(.294/رقم1/292إكمالتهذيبالكمال)مغلطاي،(9)

(.296/رقم1/165ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(10)
(.3/108ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(11)
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فقلت:هذاعنَعبد،يخفأصلحتلهكتابهعامةحديثه،فرحمتالشَّفدفعإليَّهأتيت":مرةًيينةعُ
َصلَّىاللَُّهَعَلْيِهَوَسلََّم،وهذاعنُعَمر ،وعقبابنحجرعلىذلغ،فقال:(1)"اللَّه،وهذاعنالنَِّبيق

عليهرفعهأحاديثألَنهإنماعيب تقتضيأنحديثهعنهصحي ةالقصةالمتقدمة،َعنابنعيين"
النَّ حديث من اهلل َعبد حديث ميز أنه ذكر ُعيينة وابن واهللموقوفة، وَسلم َعَليه اهلل َصلى بي

.(2)"أعلم
ُعيينةو ابن أيًضاَقاَل رأيت": الشَّه في أقاموه يلعبوقد وكان شيء، منه ُيستخرج مس

(3)"طرنجبالشَّ و، هوفيهىعلكان يح  حدثني"قال: وقالال سويفيموضعهخر:(4)"ما ،
حدث"،وقالابنَعدي:(6)"عبةقدروىعنهشُ":بنحنبل،فقالأحمد،وُسئلعنه(5)"تباعدمنه"

نَّماأنكرواعليهكثرةروايتهَعنأبيعنهُشْعَبةوالثَّ وريو يرهما،وأحاديثهعامتهامستقيمةالمتن،واِ 
ال(7)األحوص َعبد يُعن عنديممن َوهو (8)"كتبحديثهلَّه، البَّ، وقال أحاديثأوق ها"زار: رفع

.(9)" يره
الجحاديث،وكانيهم،كانرفاعً""،وزادالسَّاجي:صدو ":(11)،واألزدي(10)اجيوقالالسَّ

وقال"،لكنهرفاعكثيراْلَوهم"وزاداألزدي:"،وكرههيحيىبنسعيد...سيءالح  فيهضعف
،(12)"نقمعليهبحجةلميُ":أحمدالحاكمأبو

                                                           

(.58/رقم1/346جال)ابنعدي،الكاملفيضع اءالر(1)
(.296/رقم1/165ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(2)
(.58/رقم1/346ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(3)
(.294/رقم1/292إكمالتهذيبالكمال)مغلطاي،(4)
(.2/797ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(5)
.191-190المرجعالساب ،ص(6)

،مشهوربكنيته،ثقةمنالثالثة،قتلقبلالمائةفيو يةَعْوُفْبُن(7)  ،َأُبواأْلَْحَوِصاْلُكوِفي  َماِلِغْبِنَنْضَلَةاْلُجَشِميق
(.5218/رقم433الحجاجعلىالعرا ،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.58/رقم1/348ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(8)
قالمغلطاي:أنالبزارقالهافيكتابالسنن294/رقم1/292يبالكمال)إكمالتهذمغلطاي،(9) ،ولمأقف(،

عليها.
.294المرجعالساب ،ص(10)

(.118/رقم1/53ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(11) 
،ولمأقفنائز(،قالمغلطاي:أنالحاكمقالهافيكتابالج294/رقم1/292إكمالتهذيبالكمال)مغلطاي،(12)

عليها.
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قالو بهليسبالمتروغإ أنالشَّ"موضعهخر: يحتجا "،(1)"يخينلم ُمُغْلَطاي: جإمامرَّخَوقال
.(4)"حديثهفيصحيحيهما(3)يع،وابنالبَّ(2)األئمة

سعد ابن (5)وضع ه معين، المديني(6)وابن وابن حنبل(7)، بن وأحمد ،(8) ،(9)ئيوالنَّسا،
و(11)يقِرْبَالْو،(10)العجليو والهيثمي(12)ابنالقيسراني، واْلُبوَصْيِري(13)، ابنسعد:(14)، وزاد ِفي"،

فيموضعابنالقيسراني،وزاد(15)"الحديثليسبَشْيءٍ""،وزادابنمعينفيموضعهخر:اْلَحِديثِ
،وقالابنمعين(17)"اجدًر:"،وزاداْلُبوَصْيِريفيموضعهخ(16)"ليسبشيءفيالحديثهخر:"

:َفَقالَ،َحِديثه"،وُسِئلابنمعينمرةعنَلْيَسِبَشْيء":(19)ودارُجَابنالْ،وكذلغ(18)فيموضعهخر
ِبَشْيء" (20)"َلْيَس هخروقال، موضع في العجلي ضعفيُ": وفيه حديثه، (21)"كتب ، ابنوقال

                                                           

المرجعالساب .(1)
،إماماألئمةأبوبكرالحاف ،المتوفَّ(2) النيسابوريق َلِميق ىُمَحمَّدْبنِإْسَحا ْبنُخَزْيَمةْبنالمغيرةبنصال بنبكرالسق

(.39/رقم7/243ها(،الذهبي،تاريخاإلسالم)311)
وري.هوأبوعبداهللالحاكمالنيساب(3)
(.294/رقم1/292إكمالتهذيبالكمال)مغلطاي،(4)
(.6/341ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(5)
(.58/رقم1/347ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(6)
(.294/رقم1/292إكمالتهذيبالكمال)مغلطاي،(7)
(.296/رقم1/165ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(8)
(.6/رقم11ئي،الضع اءوالمتروكون)صالنَّسا(9)

(،قلت:لمأعثرعليهفيكتابهمعرفةالثقات.294/رقم1/292مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(10) 
قالمغلطاي:أنالبرقيقالهافيكتابالطبقات.المرجعالساب ،(11)
(.5144/رقم4/2214ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(12)
(.453/رقم1/116ي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)الهيثم(13)
(.9211/رقم4/13مصباحالزجاجةفيزوائدابنماجه)البوصيري،(14)
(.58/رقم1/346ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(15)
(.2241/رقم2/1054ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(16)
(.581/رقم2/48ئدابنماجه)مصباحالزجاجةفيزواالبوصيري،(17)
(.1322/رقم3/276ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(18)

(،قالمغلطاي:أنهاجاءتفيكتابابنالجارود.294/رقم1/293إكمالتهذيبالكمال)مغلطاي،(19) 
(.162/رقم73تاريخابنمعين،روايةالدارمي)صابنمعين،(20)

(،قلت:لمأعثرعليهفيكتابهمعرفةالثقات.294/رقم1/292طاي،إكمالتهذيبالكمال)مغل(21) 
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"،وقالالحديث:"ابنالقيسرانيوزاد"،متروغ":(2)،وكذلغالهيثمي(1)فيموضعهخرالقيسراني
،َوَضعََّ ُهاأْلَِئمَّةُ"الهيثميمرة: ،وقالاْلُبوَصْيِريفي(4)ِفيِهَكاَلمٌ"،وقالأيضا:(3)"َوثََّقُهاْبُنَعِديٍّ
،(5)"ختلففيهمُ"موضعهخر:

،(9)،والتِّرمذي(8)ُجوَزَجاِني،وقالالْ(7)"ضع هيينةيُكانابنعُ":(6)قالعبداهللبنمحمدو
"،وقالفيالحديث""،وزادالتِّرمذي:حديثه":"ُيضعف"،وزاداْلُجوَزَجاِني:(10)وعبدالح اإلشبيلي

الرَّازي الحاكم،(11)أبوحاتم "ليسبقوي":(12)وأبوأحمد أبوحاتم: لينالحديث"،وزاد ،" أبووزاد
،(13)"فيهضعف،وأستغ راهللتعالىمنذلغ"الحربي:وقالأبوإسحا "،عندهم:"أحمدالحاكم

ْبَراِهيمبنُمسلمَثَماِنَيةأن سَيْأِتي"،وقالابنالجوزي:(14)"لين"وقالابنَعِديفيموضعهخر: َواِ 
ءيَكاَنِممَّنيخط،وقالابنِحبَّان:"(15)"عرففيهممنضعفسوىَهَذاَ يُ،ذكرهمِفيالَحِديث

.(16)"فيكثر
َوَكاَنَعْبُدالرَّْحَمِنُيَحدُِّثه،َماَسِمْعُتَيْحَيىُيَحدُِّثَعْنُسْ َياَنَعنْ"ُمَحمَُّدْبُناْلُمثَنَّى:وقال
.(17)"َعْنُسْ َياَنَعْنهُ

                                                           

(.3/1527ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(1)
(.11660/رقم7/164الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(2)
(.5115/رقم3/185)المرجعالساب (3)
(.4143/رقم3/31)المرجعن سه(4)
(.390/رقم1/255البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(5)
،ثقةحاف جمع(6) المعروفبالُمْسَندي  ،أبوَجْعَ رالبخاري  ِدْبِنَعْبِداللَِّهبنجع راْلُجْع ي  المسندمنَعْبِداللَِّهْبِنُمَحمَّ

(.3585/رقم321حجر،تقريبالتهذيب)صالعاشرة،ماتسنةتسعوعشرين،ابن
(.10/رقم22(،الضع اءالصغيرله)ص122/رقم1/326البخاري،التاريخالكبير)(7) 
(.131/رقم148الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(8)
(.6/252الترمذي،سننالترمذي)(9)

(.1/284األحكامالكبرى)اإلشبيلي،(10)
(.417/رقم2/132جرحوالتعديل)ابنأبيحاتم،ال(11) 
(.294/رقم1/292إكمالتهذيبالكماللمغلطاي)(12)
(،قالمغلطاي:أنالحربيقالهافيكتابالتاريخ.294/رقم1/293)المرجعالساب (13)
(.2168/رقم9/163ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(14)
(.118/رقم1/53)ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون(15)
(.7/رقم1/99ابنحبان،المجروحون)(16)

(.64/رقم1/65العقيلي،الضع اءالكبير)(17) 
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البخاري والعقيلي(1)وذكره العرب(2)، وأبو شاهين(3)، وابن وقال(4)، ع اء، الضق في ،
.(5)"ع اءي،فيجملةالضقخِلْبَو بي،وأبوالقاسمالْبشرالدقأبوذكرهُمُغْلَطاي:"

"(6)وضع هالذَّهبي "(7)"فعِّضُ،وقالفيموضعهخر: ،وقالابن(8)"ضع وه،وقالمرًة:
َعَ اء":فيموضعهخروقال،(9)"لينالحديثرفعموقوفات"حجر: .(10)"أحدالضق

تُيكتبحديثه،وحديثس يانبنُعيينةعنهصحي  ضعيف،يرفعالموقوفاخالصة القول فيه:
ألنهميزحديثه،تركهالبعضوليسكذلغ،خالفابنالجنيدأكثرالنققادبقولهفيه:متروغ،وواف 

البعض.واهللأعلىوأعلم.
 مات الس ابعة، من ة،ُأَمي بني مولى اْلَمْكي، َأُبو ِإْسَماِعيلَ ، اْلُخوِزيِّ  ِإْبرَاِهيُم ْبُن َيِزيدَ  ق( )ت -22
 .(11)وخمسين إحدى سنة

.(12)"متروغ: "قول ابن اْلُجَنيِد فيه
:بعدأنذكرلهأحاديث-ابنعديوقال،(13)بأس"بهقالابنمعين:"ليس:فيه أقوال النُّقاد

وهوإسناًدامنهاأوحشلهأجدلمذكرتهاالتياألحاديث"وهذه ... بابفيأصل لعلهومتًنا
 يره،رواهقدأنهأبينأنأردتأنيإ َّ،(14)ُعَميربنُعَبيدبناللَّهَعبدبنُمَحمدمنواية،الرِّ

                                                           

(.10/رقم22البخاري،الضع اءالصغير)ص(1) 
(.64/رقم1/65العقيلي،الضع اءالكبير)(2) 
(.294/رقم1/292إكمالتهذيبالكمال)مغلطاي،(3)

(.11/رقم48تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)صابنشاهين،(4) 
(.294/رقم1/293إكمالتهذيبالكمال)مغلطاي،(5)

(.160/رقم1/470مختصرتلخيصالذهبي)ابنالملقن،(6) 
(.206/رقم1/225الذهبي،الكاشف)(7)

(.252/رقم20الذهبي،ديوانالضع اء)ص(8) 
(.252/رقم94ب)صابنحجر،تقريبالتهذي(9)

(.3/رقم38اإليثاربمعرفةرواةاآلثار)صابنحجر،(10)
(.272/رقم95ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(11)
(.136/رقم1/60ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(12)
(.62/رقم1/368ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(13)

ُدْبُنَعْبداللَّ(14)  ٍداْلُمْحِرِم،توفيمابينسنة)ُمَحمَّ ،َوُيْعَرُفِبُمَحمَّ 170-ه161هْبنُعَبْيدْبنُعَمْيرْبنَقَتاَدَة،اللَّْيِثيق
(.360/رقم4/497ه(،تاريخإلسالمللذهبي)
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نحديثه،ُيكتبمنعدادفيوهوذكرته،مماأقومأذكرهلمحديثهمماويأتي إلىُنسبقدكانوا 
براهيم...(1)الضَّعف يجوز أنهعنديوحديثه،ُيكتبضع هومع...(2)ال ضلالمدنيبنوا 
براهيمبحديثه،ا حتجاج .(3)منه"أصل عنديالخوزيوا 

،وتبعه(6)اْلَمِديِنيِّواْبنُ،(5)وسبقهكذلغابنسعدفيموضعهخر،(4)وضع هابنمعين
،(12)نيالسَّمعاوابن،(11)والدَّارقطني،(10()9)اْلَحاِف َُعِليٍّوَأُبوالرَّازيان،(8)،وأبوحاتم(7)ُزرعةأبو

وزادابنالمدينيفيموضعهخر:،(16)والهيثمي،(15)وابنرجب،(14)وابنكثير،(13)وابنالقطان
ُزرعة،وزادأبو"الحديثُمنكرالحديث،"وزادأبوُزرعةوأبوحاتمالرَّازيان:،(17)شيًئا"عنهأكتب" 

ابنوزاد"َحِديُثهُمْضَطِرٌب"،:اْلَحاِف َُعِليٍّوزادَأُبو،(18)"الحديث"الرَّازيفيموضعهخر:

                                                           

(.62/رقم374-1/373ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(1)
،َأُبوِإْسَحاَ ،ويقالإبراهيمبنإسحا ،متروغ،منالثامنة،ابنحجر،تقريبِإْبَراِهيُمْبُناْلَ ْضِلالْ(2) اْلَمَدِنيق َمْخُزوِميق

(.4/302ه(،الذهبي،تاريخاإلسالم)170-ه161(،توفيمابينسنة)228/رقم92التهذيب)ص
(.64/رقم1/377ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(3)
(.62/رقم1/368)جعالساب المر(4)
(.5/495ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(5)
(.5/رقم47الدارقطني،تعليقاتالدارقطنيعلىالمجروحين بنحبان)ص(6)
(.480/رقم2/147ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(7)
المرجعالساب .(8)
ْبنيزيدْبنَداُود،(9) ،المتوف ىاْلُحَسْينْبنَعِلي  الَّنْيسابوري  /7/875ها.الذهبي،تاريخاإلسالم)349الحاف َأُبوَعِلي 

(.333رقم
(.11766/رقم6/232البيهقي،السننالكبرى)(10)
(.2151/رقم11/107)عللالدارقطنيالدارقطني،(11)
(.318/رقم1/323مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(12)
(.1222/رقم3/462بيانالوهمواإليهامفيكتاباألحكام)قطان،ابنال(13)
(.1/40ابنكثير،البدايةوالنهاية)(14)
(.752/رقم6/446ابنرجب،فت الباري)(15)
(.2427/رقم2/80مجمعالزوائدومنبعال وائد)الهيثمي،(16)
،قالمغلطاي:جاءتفيسؤا تعبداهللبنعليابن(318/رقم1/322مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(17)

المدينيعنأبيه.
(.2/544الرازي:أبوزرعة،الرازي:أبوزرعة،الضع اءألبيزرعةالرازيفيأجوبتهعلىأسئلةالبرذعي)(18) 
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"ِباتَِّ اِقِهْم"،وزادابنرجبفيموضعهخر:"روى...مناكير"،وزادابنكثير:السَّمعاني:
(1)"جًدا" مرةً، معين ابن النَّسائي(2)وقال وكذلغ ،(3) و(4)الجارودوابن، القيسراني، "(5)ابن َلْيَس:
،(6)وقالابنمعينأيًضا،الَحِديث":"ِفيابنالقيسرانيحديثه"،وزادكتبيُ"و :النَّسائيوزاد،"ِبِثَقة

فيموضعهخر:"ِفيابنالقيسرانيوزاد،"ِبَشْيءَلْيَس:"(7)فيموضعهخرابنالقيسرانيوكذلغ
في(11)والنَّسائي،(10)أحمدبنحنبلوسبقهكذلغ،فيموضعهخر (9)وقالالدَّارقطني،(8)الَحِديث"

ثالثتهم(15)والهيثمي،(14)وابنكثير،(13)وابنالقطان،(12)مرةابنالقيسرانيوتبعهموضعهخر،
هخر موضع "متروغ":في ، والنَّسائي،وزاد حنبل، بن القيسرانيوأحمد "الحديث"،ابن وقال:
(16)الَحِديث""ُمنكرالدَّارقطنيمرًة: أيًضا، " (19)والزَّيلعي،(18)والبيهقي،(17)وقال وزادُيحتج"،:

الزَّيلعي:الدَّارقطنيوالبيهقي: وزاد " وقال"بحديثه"،"ِبِه"، : (20)بحديثه"َيْحَتجونالُبخاِري  وقال،

                                                           

(.515/رقم4/114ابنرجب،فت الباري)(1)
(.463/رقم3/111ي)ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدور(2)
(،قالمغلطاي:أنالنسائيقالهافيكتابالتمييز.318/رقم1/323مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(3)
(،قالمغلطاي:أنهاجاءتفيكتابابنالجارود.318/رقم1/324)المرجعالساب (4)
(.973/رقم250ابنالقيسراني،معرفةالتذكرة)ص(5)
(.581/رقم3/138بنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)ا(6)
(.307/رقم127ابنالقيسراني،معرفةالتذكرة)ص(7)
(.524/رقم169)صالمرجعالساب (8)
(.2740/رقم12/308عللالدارقطني)الدارقطني،(9)

(.480/رقم2/146ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(10) 
(.14/رقم12نَّسائي،الضع اءوالمتروكون)صال(11) 
(.515/رقم1/404ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(12) 
(.818/رقم3/123بيانالوهمواإليهامفيكتاباألحكام)ابنالقطان،(13)
(.1/239ابنكثير،البدايةوالنهاية)(14)
(.3275/رقم2/211الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(15)

(.136/رقم1/60ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(16) 
(.2716/رقم12/286عللالدارقطني)الدارقطني،(17) 
(.131/رقم1/53البيهقي،السننالكبرى)(18) 
(.3/12نصبالراية)الزيلعي،(19)
(.62/رقم1/368ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(20)
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،(3)وقالالبَّزارفيموضعهخر،:"لْيَسِباْلَقِوي"(2)وسبقهكذلغالبَّزار،(1)البيهقيفيموضعهخر
وقالالبيهقي،"َوُيْكَتُبِمْنَحِديِثِهَماَيْنَ ِرُدِبهِِديِث"،وزادالبَّزار:"اْلحَ:"َليِّنُ(4)أبيداودعبداهللبنو

،(5)ِباْلَحِديِث"اْلِعْلمَِأْهلَُضعََّ هُمرًة:"َقدْ
"سكتوا هخر: البخاريفيموضع (6)َعْنُه"وقال اْلُجْوَزَجاِني:، يحمدون "سمعتهموقال

ي(7)ويضع ونه"حديثه وذكره يُعقوبال سويفي، الرِّبابمن عنهمر بعن وكنتواية أسمع،
العالئي:،(8)يضع ونهمأصحابنا ع اء""أحدوقال (9)الضق اْلُمَلِقن، ابن وقال وقال،(10)"ضع وه":

.(11)ِحْ ِ ِه"ِقَبلِِمنْالِعْلمَِأْهلَِبْعُضِفيهَِتَكلَّمَالتِّرمذي:"َوَقدْ
اْلُمَباَرغِ ْبنِ(12)ِرْزَمةََأِبيْبنُاْلَعِزيزَِعْبدُوقال ْبَراِهيمَ"حدثنا: إِلِ َحِديث )يعني ِبِه"

،) َفَقالَاْلُخوِزيِّ "َهاهْ: َقالَِمْنُه"،تُْبتَُقدَْحِديٍثِفيَأْرِجعََأنَْتْأُمُرِني، َتَرغََقدَْأنَّهُ"َيْعِني:
.(13)َحِديَثُه"

                                                           

(.19014/رقم9/438البيهقي،السننالكبرى)(1) 
(.182/رقم1/286مسندالبزار)البزار،(2) 
(.5992/رقم12/246)المرجعالساب (3) 
(.62/رقم1/367ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(4)
(.8637/رقم4/540البيهقي،السننالكبرى)(5)

(،قالمغلطاي:فيرواية13/رقم23(،الضع اءالصغيرله)ص1058/رقم1/336لكبير)البخاري،التاريخا(6) 
محمدبنعبداهللبنالجنيد،عنالبخاري:إذاقالسكتواعنهيعني: يحتجونبحديثه،مغلطاي،إكمالتهذيب

بنعدي،الكاملفيضع اءالرجال(،وقالابنحمادالدو بي:سكتواعنه،تركوه،ا318/رقم1/322الكمال)
(.62/رقم1/368)

(.263/رقم257الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(7)
(.3/42ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(8)

(.12/رقم141جامعالتحصيل)صالعالئي،(9) 
(.4/ح6/22البدرالمنير)ابنالملقن،(10) 
(.813م/رق2/169الترمذي،سننالترمذي)(11)

عبدالعزيزبنأبيِرْزمةاليشكريمو همأبومحمدالمروزيثقةمنالتاسعةماتسنةستومائتين،ابنحجر،(12) 
(.4094/رقم357تقريبالتهذيب)ص

(،وجاءعندابنأبيحاتمأنإسحا الطالقانيقال:سألتعبداهلل72/رقم1/70العقيلي،الضع اءالكبير)(13)
فقال:بنال الرحمن، عبد أبا يا العزيزبنأبيرزمة:حدثه وقاللهعبد فأبيأنيحدثنيبه، مبارغعنحديثه

(.480/رقم147-2/146فيذنبقدتبتمنه،الجرحوالتعديل)تأمرنيأنأعود
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،(2)ِبِه"ُيَحدِّثُِنيََأنَْفَأَبىله،َحِديثٍَعنْاْلُمَباَرغِاْبنَ"َسَأْلتُ:(1)ْلَمِلغِاَعْبدِْبنُُسْ َيانُوقال
،(4)"حديثهيتقونالنَّاسكان"ُنمير:،وقالابن(3)عنه"الحديثالمبارغابنوقالابنشاهين:"ترغ

،(5)الخوزي"إبراهيمعنس يانعنُيحدثان الرَّحمنوعبديحيى"كانالمثنى:بنوقالمحمد
َلَها،اْلُمَتَعمدَأنَّهُاْلقلبِإَلىيْسب َحتَّىَ ِليَ ة،وأوهاًماَكِثيَرة،َمَناِكير...:"روى(6)وقالابنِحبَّان

َأْكَثُرَهاَعْنهُاَهاَكتَْبنَُنْسَخةٍِفيِبَحِديثَْينِِفيِه...َأْخَبَرَناالرَّْأيسيءاللَّهَرحَمهَحْنَبلْبنَأْحَمدَوَكانَ
.(8)بالكذب"ُيتهم"كان:اْلَبْرِقيوقال،(7)َمْقُلوَبٌة"

الُعقيلي التَّميمي،(9)وذكره العرب (11)اْلَبْلِخيالقاسمأبوو،(10)وأبو وابن(12)والسَّاجي، ،
ع اء.،(13)الجوزي فيالضق

،(16)"واه"وقالالذَّهبيفيموضعهخر:،(15)وابنحجر،(14)وضع هالذَّهبي


                                                           

قدماءالعاشرة،ماتقبلالمائتين.ابنحجر،ُسْ َياُنْبُنَعْبِداْلَمِلِغالَمْرَوزي،منكبارأصحاببناْلُمَباَرِغ،ثقة،من(1)
(.2448/رقم244تقريبالتهذيب)ص

(.72/رقم1/70العقيلي،الضع اءالكبير)(2) 
(.14/رقم49ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(3) 
المرجعالساب قونحديثه(،وجاءتفيموضعهخر)يتو(،480/رقم2/147ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4)

(1/324.)
قال:َكاَنَيْحَيىَوَعْبُدالرَّْحَمِنَ ُيَحدِّثَاِن480/رقم2/147)المرجعن سه(5)  (،وجاءعندالعقيليأنَعْمُروْبُنَعِليٍّ

،الضع اءالكبير) (.72/رقم1/70َعْنِإْبَراِهيَمْبِنَيِزيَداْلُخوِزيِّ
/1،قلت:بلذكرهفيالمجروحين)(6)مغلطاي:ذكرهأبوحاتمبنحبانفيالثقات،وخرجحديثهفيصحيحهوقال(6)

(،ولمأقفعليه فيثقاتهو فيصحيحه،واهللأعلم.8/رقم100
(.8/رقم102-1/100ابنحبان،المجروحون)(7) 
(.318/رقم1/323مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(8)

(.72/رقم1/70العقيلي،الضع اءالكبير)(9) 
(.318/رقم1/323مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(10)
المرجعالساب .(11)
(.318/رقم1/323مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(12)

(.136/رقم1/60ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(13) 
(.758/رقم2/297(،تنقي التحقي له)12رقم/3/811الذهبي،تاريخاإلسالم)(14) 
(.313/رقم1/242الدرايةفيتخريجأحاديثالهداية)ابنحجر،(15) 
(.233/رقم1/227الذهبي،الكاشف)(16)
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:"متروغ"،وزادابنحجر:"الحديث".فيموضعهخر(2)وابنحجر،(1)وقالمرةً
النققادفيتضعي ه،وواف أكثرهمجلمتروغيرويالمناكير،واف ابنالجنيدخالصة القول فيه:

بتركه.واهللتعالىأعلم.
 سنة الر ابعة، مات من ،َمْوالُهُم اْلَمَدِنيُّ  اأُلَمِويُّ  َوةَ ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد الل ِه ْبِن َأِبي َفرْ  ق( ت )د -23

 .(3)وأربعين أربع
 .(4)"متروغالحديث"فيه: اْلُجَنْيد قول ابن

،(9)والسَّاجي،(8)الرَّازيحاتموأبو،(7)ومسلم،(6)وابنعمَّار،(5)معينضع هابن:فيه أقوال النُّقاد
(10)وْاَلبزار اْلُمَلِقن،(12)والبيهقي،(11)والدَّارقطني، والهيثمي(14)والعراقي،(13)وابن ،(15)،

هخرابنوزاد،(16)واْلُبوصيري موضع في (17)"ذاهب":عمَّار وأبو، مسلم، الرَّازي،حاتموزاد
 "الحديث"والبزار: وزادالسَّاجي: "بحجةليسالحديث"، العراقي: وزاد ابن"ِجدًّا"، وقال معينفي،

معين،وقالابنحديثه"ُيكتب" :النََّسائي"،َوزادبثقةليس":(19)ذلغالنَّسائي،وك(18)موضعهخر

                                                           

(.159/رقم1/187(،الذهبي،تنقي التحقي )273/رقم22الذهبي،ديوانالضع اء)ص(1)
(.272/رقم95التهذيب)صابنحجر،تقريب(2)

(.368/رقم102)صالمرجعالساب (3) 
(.322/رقم1/102ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(4)
(.874/رقم486ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص(5)
(.55/رقم55ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(6)

(.1371/رقم1/372الكنىواألسماء)ابنمسلم،(7) 
(.652/رقم8/254ابنعساكر،تاريخدمش )(8)
(.408/رقم2/101مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(9)

(.1002/رقم3/216)مسندالبزارالبزار،(10)
(.1222/رقم2/102الدارقطني،سننالدارقطني)(11) 
(.4320/رقم6/354قي،شعباإليمان)(،البيه3770/رقم2/459البيهقي،السننالكبرى)(12)
(.5/ح6/674البدرالمنير)ابنالملقن،(13)
/رقم(.7/213طرحالتثريبفيشرحالتقريب)العراقي،(14)
(.2228/رقم2/51الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(15)
(.3395/رقم4/188البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(16)
(.652/رقم8/253ابنعساكر،تاريخدمش )(17)
(.652/رقم8/250)المرجعالساب (18)
/رقم(.2/452المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(19)
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بناهللعبدبناأْلْعَلىَوعبد،(1)َفْرَوةأبيبناْلَحِكيمَوعبدَفْرَوة،أبيبناهللعبدبنِإْسَحا "مرة:
َوَصال (2)َفْرَوةأبي كلهم(3)َفْرَوةأبيبناهللعبدبن، أيًضا:،(4)"ِإْسَحا ِإ َِّثَقات، وقال
،(5)"ُيضعف" ،(6)"بشيءليس"وقال: ،(7)"ِبَشْيءٍَلْيَسَحِديُثهُُيْكَتبَُ "وقال: َلْيَسَحِديُثهُ"وقال:

.(11)"شيء "معين:وزادابن"،كذاب":(10)ِخَراشوكذلغابن،(9)-أيابنمعين-وقال،(8)"ِبَذاغَ
ال السبنوعمرو،(12)َخْيَثَمةأبووقال و(14)الرَّازيُزرعةوأبو،(13)علي حاتمأبو،

والنََّسائي(15)الرَّازي اْلُمَلِقن،(18)والبيهقي،(17)والدَّارقطني،(16)، في(20)والهيثمي،(19)وابن ستتهم
،(21)ابنالقيسرانيوهخر،موضع

                                                           

ستوخ(1)  ماتسنة خلي ة: َقاَل ، ُمِقل  وهو معين، اْبن وث قه إسحا ، أخو َفْروة، َأِبي ْبن الحكيم مسينومائة،َعْبد
(.151/رقم4/114الذهبي،تاريخاإلسالم)

،مولىهلعثمانأبومحمد،ثقةفقيهمنالسَّابعة،ابنحجر،(2) تقريبَعْبُداألْعَلىْبُنَعْبِداللَِّهْبِنَأِبيَفْرَوَةاْلَمَدِني 
(.3733/رقم331التهذيب)ص

،وثقهبنمعين،منالسَّادسة،ابنحجر،تقريبَصاِل ْبُنَعْبِداللَِّهْبِنَأِبي(3) َفْرَوَةَأُبوُعْرَوةاأْلََمِويَمْوَ ُهماْلَمَدِني 
(.2873/رقم273التهذيب)ص

(.1063/رقم3/227ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(4)
(.652/رقم8/250ابنعساكر،تاريخدمش )(5)
(.195/رقم321تابنالجنيد)صابنمعين،سؤا (6)
(.119/رقم1/102العقيلي،الضع اءالكبير)(7)

(.119/رقم1/102العقيلي،الضع اءالكبير)(8) 
(.652/رقم8/254(،ابنعساكر،تاريخدمش )792/رقم2/228ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(9) 
(.792/رقم2/228ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(10)

المرجعالساب .(11) 
(.3395/رقم5/113البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(12)
(.792/رقم2/228ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(13)

المرجعالساب .(14) 
(.792/رقم2/228ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(15)

(.50/رقم19والمتروكون)صالنَّسائي،الضع اء(16) 
(.92/رقم1/257الضع اءوالمتروكون)الدارقطني،(17)
(.18252/رقم9/188البيهقي،السننالكبرى)(18)
(.17/رقم5/544البدرالمنير بنالملقن)(19)
(.4716/رقم3/130الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(20)
(.1318/رقم2/716ةالح ا )ابنالقيسراني،ذخير(21)
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ُزرعة:"الحديث"،وزادأبوقيسرانيابنالوالنََّسائي،متروغ"،وزادال الس،وأبوحاتم،و:"(1)والزَّيلعي
الرَّازي ذاهب": ""فروةأبىولدأضعفالحديث...الحديث، البيهقي: وزاد ِبهِ، ُيْحَتجق وزادَ  ،"

وقالمرة:،(2)"اْلَحِديثَِليِّنُ"،وقالالبزارفيموضعهخر:"بعضهماتهمهوقدبات اقهم،"الزَّيلعي:
وكذلغ(5)وقالاْلُبوصيريفيموضعهخر،(4)"ضع وه"وقالابناْلُمَلِقنمرة:،(3)"ِباْلَقِويَِّلْيَس" ،

.(7)"تضعي هعلىمت  "وقالالزَّيلعيفيموضعهخر:"،ضع هعلىُمجمع":(6)السَّخاوي
علىأحدٌُيتابعهفالُذكرتالتيباألسانيدأخبارهمنَهاُهناذكرتما"ابنَعِدي:وقال

فيَبِينوهوَذَكرتها،التياألخبارهذهتشبهأذكرهلممماأحاديثهوسائرُمتونه،ىعلو أسانيده،
ع اء، َتَكلَّمَِجدًّاَضعَُّ وهُ"وقالالخليلي:،(9)"طويلةنسخةعنهروىقد (8)سعدبنالليثأنعلىالضق

َوالشَّاِفِعيقَماِلغٌِفيهِ هخر:،(10)"َوَتَرَكاهُ، موضع في عليهمت   ير"وقال فيُمخرجو ،
حاح وايةأرىلست"وقالابنُخَزيمة:،(11)"الصِّ وقالفيموضع،(12)"هذافروةأبيابنعنالرِّ

.(13)بحديثه"أصحابنايحتج هخر:"ممن
َعَلْيهِاللَّهَُصلَّىاللَّهَِرُسولَِمْسِجدِِفيحلقةاهللعبدبنإلسحا كانت"وقالابنسعد:

و ُمنكرة،أحاديثيرويالحديث،كثير..وكان.بالمدينةكثيروهمأهله،فيهاإليهلسيجوسلم

،(14)"بحديثهيحتجون
                                                           

(.1/57نصبالراية)الزيلعي،(1)
(.5887/رقم12/205)مسندالبزارالبزار،(2)
(.460/رقم2/109)المرجعالساب (3)
(.16/رقم6/159البدرالمنير)ابنالملقن،(4)
(.6072/رقم6/390البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(5)
(،جاءت)ممنأجمع(بدل)مجمع(.410/رقم1/172التح ةاللطي ةفيتاريخالمدينةالشري ة)السخاوي،(6)
(.3/35نصبالراية)الزيلعي،(7)

إم(8)  ثقةثبتفقيه ، اْلِمْصِريق َأُبواْلَحاِرِث ، اْلَ ْهِميق الرَّْحَمِن َعْبِد ْبِن َسْعِد ْبُن ماتفياللَّْيُث منالسَّابعة، اممشهور،
(.5684/رقم464شعبانسنةخمسوسبعين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.154/رقم1/535ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(9)
(.1/194الخليلي،اإلرشادفيمعرفةعلماءالحديث)(10) 
(.1/228الخليلي،اإلرشادفيمعرفةعلماءالحديث)(11) 
(.1455/رقم2/354ابنخزيمة،صحي ابنخزيمة)(12) 
(.1795/رقم3/148)المرجعالساب (13) 
(.5/429ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(14) 
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أبيابنُكتبهفيمالغُيدخللم"فيموضعهخر:وقال،(1)"الحديثُمنكر"ابنالمديني:وقال
وقالابنِحبَّان:،(3)"َعَلْيِهَماُيتَاَبعَُ ُمْنَكِرينََجِميًعا"وقالالعقيليبعدذكرهلحديثينله:،(2)"فروة
ْبنِإْسَحا روىَحِديثه...َوَقدَْعنُيْنِهيَحْنَبلْبنَأْحَمدَوَكانَاْلَمَراِسيل،َويْرَفعاأْلََساِنيدَيْقِلبَكانَ"

وذكر-َجِميًعاَوَمْتُنهُاْلَخَبرَِذاهَِإْسَنادُوقال:ُقِلبَ-وذكرحديثًا–ِمْنَهاُمنكَرةَأَحاِديثَفْرَوةَأِبي
َصلَّىالنَِّبيَِّكالمِِإَلىَفَضمَّهُِعْنِدهِِمنْاْخِتَراًعاِفيهَِلْيَسِبَشْيءٍَوَجاءََمْتَنهُوقال:َوَقَلبَ-حديثاهخر

 فروةأبيبنإسحا إ ثقةعنهحدثمنكلفروةأبيهل"وقالاْلَ َسوي:،(4)"َوَسلَّمََعَلْيهِاللَّهُ
.(5)"حديثهُيكتب

أحمد هخر:(6)عنه"الكتابَيِحل" حنبل:بنوقال فيموضع وقال وايةَتِحل" ، الرِّ
حين-مرةوقال،(7)عندي":قالتحل؟ اهللعبدأبايا-أياْلُجوَزَجاِني–عنه،قلتعندي
لهذكر ،(9)األيليالحكمحديث"أل ،وقالأيًضا:(8)"عنهحدثيُألحدَيِحلوهل!اهللسبحان":

سحا  هو"َما:،وَقال(11)-وذكرهمنهم-أِلَْرَبَعٍة"َتْكُتبْ"َ :،وقال(10)الدِّجلة"فيفروةأبيبنوا 
وذيق(12)عنه"ُيروىو َعنه،ُيحملأنبأهل -أيأحمدبنحنبل–َيدهن ض:"َفِإنَّهُ(13)،وقالاْلَمرق

                                                           

(.154/رقم1/530ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(1)
المرجعالساب .(2)

(.119/رقم1/102العقيلي،الضع اءالكبير)(3) 
(.53/رقم132-1/131بان،المجروحون)ابنح(4) 
(.3/55ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(5)
(.207/رقم213الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(6)
(.792/رقم2/227ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(7)
(.408/رقم2/100مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(8)
،توفيمابينسنة)اْلَحَكُمْبُنَعْبِداللَّهِ (9) /رقم3/634ه(،الذهبي،تاريخاإلسالم)140–ه131ْبُنَسْعٍداأَلْيِليق

54.)
(.266/رقم260الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(10)
/8(،وجاءت:" أكتبحديثأربعة"،ابنعساكر،تاريخدمش )1732/رقم4/161العقيلي،الضع اءالكبير)(11)

(.652/رقم249
(.154/رقم1/530ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(12)

 (13) حنبل، ْبن َأْحَمد أصحاب وأجل األعالم، أحد ال قيه، وذي  الَمرق َبْكٍر َأُبو اِج، اْلَحجَّ ْبِن ٍد ُمَحمَّ ْبُن ابُنَأْحَمد َقاَل
ودفنقريبً ِفيسادسجمادىاألولىسنةخمٍسوسبعين، ُتُوفي  اهلل.المنادي: ْبنحنبل،رحمهما منقبرَأْحَمد ا

(.54/رقم6/494الذهبي،تاريخاإلسالم)
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،وقالالبخاري:"تركوه،(2)"روايتهفيواتهمحديثه،ُترغممنوهو"اْلَبْرِقي:وقال،(1)َوأْنكرهُ"َوَضع ه
،"العلمأهلبعضتركه":(5)والتِّرمذي،(4)الطقوسيعليأبووقال،(3)حديِثِه"َعنَْحنبل،ابنُنهى

 ".َحْنَبلٍْبنَُأْحَمدُِمْنُهمْ"وزادالتِّرمذي:
اْلُقُدومِِفياْلَعِزيزَعْبدِْبنُِعَمرَِإَلىَفْرَوةََأِبيْبنُِإْسَحا َُكَتبَ":(6)ِعْمَرانَْبنِوقالَحْرَمَلةَ

ِإْسَحا َُجَلَس":يمٍَحكَِأِبيْبنُوقالُعْتَبةُ،(7)"َقِليلٌَوالنَّْيلُثَِقيَلةٌَواْلَوْطَأةَُبِعيَدةٌالشِّقَّةُِإَلْيهَِفَكَتبََعَلْيهِ
اللَّهَِرُسولَُقالَ:َيُقولَُفَجَعلََجاِنِبهِِإَلىَوالزقْهِريقُيَحدُِّث،اْلَمِديَنةَِمْسِجدِِفيَفْرَوةََأِبيْبنِاللَّهَِعْبدِْبنُ

اللَِّه،َعَلىَأْجَرَأغََماَفْرَوةََأِبياْبنََيااللَّهَُقاَتَلغَ:الزقْهِريقَقالََأْكَثَر،َفَلمَّا...َوَسلََّمَعَلْيهِاهللَُصلَّى
َعِليقَجاَءِني":(9)َأُبوَ سَّانَوَقاَل،(8)"َأِزمَّةٌَوَ ُخُطمٌَلَهاَلْيَسِبَأَحاِديثََلُتَحدِّثُِإنَّغََحِديَثَغ،َتْسِندَُأَ 
،ْبنُ َفُقْلتَُفْرَوَة،َأِبيْبنِِإْسَحا ََأَحاِديثَ (10)َحْربٍْبنِالسَّاَلمَِعْبدَِعنَْعنِّيَفَكَتبَاْلَمِديِنيِّ َأيق:

اْلَمِديَنةََقِدْمتُ":(12)اْلِمْصِريََّعاِصمٍْبنَوقالُمَحمَّدَ،(11)"تُْقَلبَُ َأْعِرُفَها:َقالَِبَها؟َتْصَنعَُشْيءٍ
أنإسحا بنأبيفروةمتهمعلىَيُشكقونَاْلَمِديَنةِلََأهَْأرََفَلمَْحيٌَّأَنسٍْبنَُوَماِلغُ

                                                           

(.291/رقم124-123العللومعرفةالرجالألحمدروايةالمروذيو يره)ص(1)
(،قالُمُغْلَطاي:"أنالبرقيذكرهافيكتابالطبقات".408/رقم2/101مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2)

(.1260/رقم1/396البخاري،التاريخالكبير)(3) 
(.408/رقم2/100مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(4)

(.2109/رقم3/496الترمذي،سننالترمذي)(5) 
السَّابعة،(6) من ثقة يعرفبالحاجب، اْلِمْصِريق َحْ ٍص َأُبو ، التقِجيِبيق ُقَراٍد ْبِن ِعْمَراَن ْبُن ولهَحْرَمَلُة ستين ماتسنة

(.1174/رقم156ثمانونسنة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(،وجاءت:"كتبإسحا بنأبيفروةإلىعمربنعبدالعزيزيستأذنه53/رقم1/131ابنحبان،المجروحون)(7) 

.ابنعساكر،تاريخدمش فيالقدومعليهفكتبإليهعمرالشقةبعيدةوالوطأةثقيلةوالنيلقليلو أناعنغراض"
(.652/رقم8/245)

(.119/رقم1/102العقيلي،الضع اءالكبير)(8)
اِدبِنَأِبيُسَلْيَماَن،ثقةمتقنصحي الكتا(9) ،ِسْبُطَحمَّ َأُبوَ سَّاَنالُكْوِفيق بعابد،منصغارَماِلُغبُنِإْسَماِعْيَلالنَّْهِديق

(.6424/رقم516عشرة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)صالتاسعة،ماتسنةسبع
منص(10)  حاف لهمناكير، ثقة ، َبْصِري  أصله الُكْوِفيق َبْكٍر َأُبو الُمالئيق النَّْهِديق بنسلم َحْرٍب ْبُن السَّاَلِم غارَعْبُد

(.4067/رقم355الثامنة،ماتسنةسبعوثمانينولهستوتسعونسنة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(،وجاءت:أيشيءنصنعبها؟فقال:أعرفهالئالتقلب،شرحابن119/رقم1/102العقيلي،الضع اءالكبير)(11)

(.423ماجهلمغلطاي)ص
،ثقةمنالعاشرة،ماتسنةخمسعشرة،ابنحجر،تقريبالت(12)  ُدْبُنَعاِصِمْبِنَجْعَ راْلمَعاِفِرياْلَمْصِري  هذيبُمَحمَّ

(.5984/رقم485)ص
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.(1)"الدِّينِ
ابن (2)اْلَجاُرودوذكره و(3)و بيوالدق، واْلَبْلِخي(4)العربأبو، شاهين(5)، وابن و(6)، ابن،

ع اء.الضقفي(7)الجوزي
الذَّهبي وابنحجر(8)وضع ه ،(9)، الذَّهبي: ابنح"متروغ"وزاد وزاد وقال"ِجدًّا"جر:، ،
فيموضعوقالابنحجر،(11)"تركوه"وقالمرة:،(10)"مشاهأحًداأرلم"الذَّهبيفيموضعهخر:

.(12):"متروغ"هخر
في خالصة القول فيه: النققاد الجنيد ابن واف  البعضلذلغ، اتهمه األحاديث، َيْقِلب متروغ

 تضعي ه،واهللتعالىأعلم.
 أبا يكنى اْلَبَصرة، ، نزيلاصالقَ  الَمَدِنيُّ ي ارِ صَ نْ ر اأْلَ مِ يْ وَ بن عُ  اِعيُل ْبُن رَاِفعٍ ِإْسمَ ق(  ت )بخ -24

 .(13)الخمسين حدود في مات الس ابعة، من رَاِفع،
 .(14) "متروغالحديث"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:

 

                                                           

(،وجاءت:"أنُمَحمًدابنعاصم،قال:حججتومالغحيفلمأر119/رقم1/102العقيلي،الضع اءالكبير)(1)
–له-أيُمَحمدبنَعبداللَّهبنَعبدالحكم–أهلالمدينةيشكونأنإسحا ْبِنَعبداللَِّهْبِنَأِبيفروةمتهم،قلت

(.154/رقم1/531نعاصم:فيمذا؟قال:فياإلسالم".ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)أيلُمَحمدب
(.408/رقم2/100مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2)
(.408/رقم2/101)المرجعالساب (3)
المرجعن سه.(4)
المرجعن سه.(5)
(.55/رقم55ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(6)
(.322/رقم1/102ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(7)

(.338/رقم27الذهبي،ديوانالضع اء)ص(8) 
(.6/171المطالبالعاليةبزوائدالمسانيدالثمانية)ابنحجر،(9) 
(.768/رقم1/193الذهبي،ميزانا عتدال)(10)
(.308/رقم1/237الذهبي،الكاشف)(11)
(.368/رقم102ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(12)

(.442/رقم107ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(13) 
(.1809/رقم2/81ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(14) 
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ليسبهبأس،ولكنه"ابنالمبارغ:وقال،(2)"(1)الَحِديثُِمَقاِربُ"ِثَقةٌقالالبخاري:أقوال النُّقاد فيه:
.(4)"يهمالحديثفيلين"صدو :السَّاجيوقال،(3)"يحملعنهذاوهذا

سعد ابن معين(5)وضع ه وابن حنبل(6)، بن وأحمد وابن(7)، اْلَموِصلي، ،(8)عمَّار
الرَّازي(9)والعجلي حاتم وأبو والنَّسائي(10)، البَّر(12)والخطيب،(11)، وابنعبد والهيثمي(13)، ،(14)،

"كثير(15)والُبوصيري ابنسعد: وزاد ابنمعين، وزاد والعجلي،(16)الحديث"، بنحنبل، :وأحمد
"جدًا،هو:ابنعبدالبَّروزاد،(17)الحديث"منكر"الحديث"،وزادأحمدبنحنبلفيموضعهخر:"

"متروغ".بشيء"،وزادالُبوصيري:ليسالحديث،منكرعندهم

                                                           

أيحديثهُيقاربهحديث يره،فهوعلىالمتعمدبالكسروال ت ،وسط ينتهي-ب ت الرَّاء-قالالسَّخاوي:"ُمقاَرب(1)
(،وذكرابنالسِّيد:"أنالكسرمن2/115إلىدرجةالسققوطو الجاللةوهونوعمدح".السخاوي،فت المغيث)

ان ر فياللغة". وليسمعروفًا العوام منكالم علىذلغبأنهذا وُردَّ وال ت منأل ا التَّجري ، أل ا التَّعديل،
نعاني:"ب ت الرَّاءمعناهحديثهُيقاربهحديث يره،وبالكسرمعناهأن(،وقالالص231َّالسيوطي،تدريبالرَّاوي)ص

(.2/163حديثهُمقاربلحديث يرهمنالثِّقات".الصنعاني،توضي األفكارلمعانيتنقي األن ار)
منتلبيسالتِّرمذي"1666/رقم3/241الترمذي،سننالترمذي)(2)  "أنهذا الذهبي،ميزان(،قالالذَّهبيمعقبا: .

(.872/رقم1/227ا عتدال)
(.724/رقم8/399ابنعساكر،تاريخدمش )(3) 
(.483/رقم2/167مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(4) 
(.1274/رقم5/432ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(5) 
(.566/رقم2/169ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6) 
(.566/رقم2/169تم،الجرحوالتعديل)ابنأبيحا(7) 
(.483/رقم2/168مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(8) 
المرجعالساب .(9)

(.566/رقم2/169ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(10) 
(.442/رقم3/88المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(11) 
(.173/رقم1/404)المت  والم تر الخطيب،(12) 
(.483/رقم2/168مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(13) 
(.5650/رقم3/276الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(14) 
(.112/رقم1/157مصباحالزجاجةفيزوائدابنماجه)البوصيري،(15) 
(.874/رقم486ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص(16) 
(.724/رقم8/400عساكر،تاريخدمش )ابن(17) 
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،والنَّسائيفي(3)داودكالهمافيموضعهخر،وأبو(2)،وأحمدبنحنبل(1)عينوقالابنم
:داودأبوَذا"،وزاد"َحِديث:ِبَشْيء"،وزادأحمدبنحنبل:"َلْيَس(5)الجارودوابن،(4)موضعهخر

ازيفيسمعته"،وقالأبوحاتمالرَّقدهذا:قالكتاًبارأىإذافكانكتبه،فذهبتالزقهريمن"سمع
.(8)"فيحديثهضعف":عليبنَعْمرووزادالحديث"،:"منكر(7)عليبن،وَعْمرو(6)موضعهخر

النَّسائيمرةً والدَّارقطني(10)ِخَراشوابن،(9)وقال و(11)، القيسراني، والهيثميفي(12)ابن ،
".حديثال":ابنالقيسرانيِخَراش،وَمْتُروغ"،وزادالنَّسائي،وابن":(13)موضعهخر

وقال،(15)"األئمةجمهور"،وقالالهيثميمرًة:"ضع هليسبثقة"،(14)وقالالنَّسائيأيًضا
عليفيموضعهخر:"لمبنوقالعمرو،(16)"ضع هعلى"أجمعواالُبوصيريفيموضعهخر:

ضعف"فيهوقالال سوي:،(17)"قطبشيءرافعبنإسماعيلعنحدثاالرَّحمنعبدو يحيىأسمع

                                                           

(.245/رقم3/62ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(1) 
فقال:َ َأْدِري،اْبنأبيمليَكة،َعنعبدالرَّْحَمنبنالسَّاِئب،فانتهرِبَيِدِه،َوَقاَل:-لماسألهالمروذيعنه-قالها(2)

ِبَشْيء" َلْيَس توصياهللعباس)ص"َحِديثَذا المروذي يره رواية ألحمد الرجال ومعرفة العلل رقم104، /
(،وجاءت)فن ضَيده،َوَقاَل:َلْيَسمنَهَذاَشْيء،قالالمروذي:َوَضع ه(.العللومعرفةالرجالألحمدرواية167

(.257/رقم144المروذيو يره)ص
(.483رقم/2/168مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(3) 
(.442/رقم3/88المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(4) 
(،قالمغلطايأنهافيكتابابنالجارود.483/رقم2/168مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(5) 
(.566/رقم2/169ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6) 
(.119/رقم1/453ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(7) 
(.724/رقم8/400ابنعساكر،تاريخدمش )(8) 
(.32/رقم16النَّسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(9) 

(.173/رقم1/405المت  والم تر )الخطيب،(10) 
(.9/رقم14الدارقطني،سؤا تالبرقانيللدارقطني)ص(11) 
(.2784قم/ر3/1292ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(12) 
(.11632/رقم7/159الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(13) 
(.724/رقم8/401)تاريخدمش ابنعساكر،(14) 
(.12933/رقم8/61الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(15) 
(.296/رقم1/99مصباحالزجاجةفيزوائدابنماجه)البوصيري،(16) 
(.566/رقم2/169أبيحاتم،الجرحوالتعديل)ابن(17) 
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،(2)"اْلَحِديثَِأْصَحابَِبْعُضوقالالتِّرمذي:"َضعََّ هُ،(1)"الحجةمقامحديثهيقومو بمتروغليس
ن رفيهمماكلهاوقالابنعدي:"أحاديثه،(3)"العلمأهلبعض"ضع ه:الطقوسيعليأبووقال
ع اءجملةفيحديثهُيكتبأنهإ َّ .(5)"ويحيىأحمد ه"ضعوقالابنالجوزي:،(4)"الضق

المقدمي أحمد بن محمد وأبو(6)وقال أبو"ليس:(7)الحاكمأحمد، وزاد أحمدبالقوي"،
َعَلىاْلَغاِلبَصارَحتَّىاأْلَْخَباريقلبَأنَّهُِإ ََّصالحارجال"عندهم"،وقالابنِحبَّان:"َكانَالحاكم:
و بثقةيكن"لم:البزاروقال،(8)"َلَهاكالمتعمدَكانََأنَّهُلباْلقِإَلىتسب الَِّتياْلَمَناِكيرَحِديثه
.(11)"العلمأهلمنجماعة"تركه:القطانابنوقال،(10)"بهُيحتج" :حزمابنوقال،(9)"حجة

ع اء.جملةفي(14)،وابنشاهين(13)العرب،وأبو(12)وذكرهالعقيلي الضق
الذَّهبي وابنحجر(15)وضع ه وز(16)، الذَّهبي:، وقالاد "الح  "، ابنحجر: وزاد "واه"،

"ضع وه هخر: "ضع ه،(17)"جًداالذَّهبيفيموضع وقال،(18)"وجماعةويحيىأحمدوقالمرًة:
،(19)"الحديث"متروغأيًضا:

                                                           

(.3/53ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(1) 
(.1666/رقم3/241الترمذي،سننالترمذي)(2) 
(،قالمغلطايأنالطوسيقالهافيكتاباألحكام.483/رقم2/167مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(3) 
(.119/رقم1/454لرجال)ابنعدي،الكاملفيضع اءا(4) 
(.1/190الموضوعات بنالجوزي)(5) 
(.724/رقم8/402)تاريخدمش ابنعساكر،(6) 
(.724/رقم8/399)المرجعالساب (7) 
(.42/رقم1/124ابنحبان،المجروحون)(8) 
(.483/رقم2/168مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(9) 

ب .المرجعالسا(10) 
المرجعن سه.(11) 
(.83/رقم1/77العقيلي،الضع اءالكبير)(12) 
(.483/رقم2/168مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(13) 
(.38/رقم52ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(14) 
(.372/رقم1/245الذهبي،الكاشف)(15) 
(.442قم/ر107ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(16) 
(.651/رقم1/80الذهبي،المغنيفيالضع اء)(17) 
(.872/رقم1/227الذهبي،ميزانا عتدال)(18) 
(.398/رقم33الذهبي،ديوانالضع اء)ص(19) 
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"أحد ع اءوقالابنحجرفيموضعهخر: "ضع ه،(1)"الضق وأبووالعقيلي،حاتمأبووقالمرًة:
،َعبدوابنالجارود،وابنعمَّار،بناهللَعبدبنوُمحمدالمقدمي،أحمدبنحمدومُالعرب، الَبرِّ
.(2)"و يرهموالخطيبحزم،وابن

 ،واف ابنالجنيدالنققادفيتضعي ه،واهللتعالىأعلم.متروغخالصة القول فيه:
 من مكة، سكن ثم البصرة من كان ،قَ ِإْسَحا ، َأُبوِإْسَماِعيُل ْبُن ُمْسِلٍم اْلَمكِّيُّ ق(  )ت-25

.(3)الخامسة
 .(4)"َمْتُروغالَحِديث": قول ابن اْلُجَنيِد فيه

َوَ ْيِرِه،ِلْلَحِديثَِوِحْ  ٌَوَبَصرٌَوَفْتَوىَرْأيٌ"َلهُ:اأْلَْنَصاِريقاللَّهَِعْبدِْبنَُقاَلُمَحمَّدُ:فيه أقوال النُّقاد
َفُكْنتَُواِحًدا،(6)ُعَبْيدٍْبنَِوُيوُنَسِإْسَماِعيلََمْجِلُسَوَكانَ،(5)اْلَبتِّيُِّعْثَمانََوَعَلى،َعَلْيهِالنَّاُسَوَكانَ

َكانََلمَّاالنَّاسِِعْندَِإْسَماِعيلَِلَنَباَهةُِيوُنَس َوَأَدعُِإْسَماِعيَل،َعَلىَفَأْكُتبُِإَلْيِهَما،َفَأْجِلُسَأِجيُء،
والكوفةوالبصرةالحجازأهلعنمح و ة ير"أحاديثه:ابنعديوقال،(7)اْلَ ْتَوى"ِمنَهِبُِشِهرَ
.(8)حديثه"ُيكتبممنأنهإ َّ

الرَّازيان،(13)حاتموأبو،(12)ُزرعةوأبو،(11)،وال الس(10)وابنمعين،(9)ابنالمدينيوضع ه

                                                           

(.2/18ابنحجر،التلخيصالحبير)(1) 
(.547/رقم1/295ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(2) 
(.484/رقم110تهذيب)صابنحجر،تقريبال(3) 
(.417/رقم1/121ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(4)
،ويقالاسمأبيهُسَلْيَمان،صدو عابواعليهاإلفتاءبالرأي،منالخ(5) َأُبوَعْمٍروالَبْصِري  امسة،ُعْثَماُنْبُنُمْسِلمالَبتِّيق

(.4518/رقم386ذيب)صماتسنةثالثوأربعين،ابنحجر،تقريبالته
،ثقةثبتفاضلورعمنالخامسة،ماتسنةتسعوثالثين،(6) َأُبوُعَبْيداْلَبْصِريق ابنُيْوُنُسبُنُعَبْيِدبِنِدْيَناٍرالَعْبِديق

(.7909/رقم613حجر،تقريبالتهذيب)ص
(.7/274ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(7)

(.120/رقم1/462 اءالرجال)ابنعدي،الكاملفيضع(8) 
(.120/رقم1/456)المرجعالساب .(9)

(.104/رقم1/92العقيلي،الضع اءالكبير)(10)
(.120/رقم1/456ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(11)
(.669/رقم2/199ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(12)
المرجعالساب .(13)
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ِحبَّ،(2)الحاف عليوأبو،(1)وال سوي والدَّارقطني(3)انوابن حزم،(4)، وابن،(6)والبيهقي،(5)وابن
القطان،(7)الجوزي كثير،(8)وابن رجب،(9)وابن الملقن،(10)وابن ،(12)والعراقي،(11)وابن
ْكتبَ يُ"وزادفيموضعهخر:"،حديثهُيكتب "وزادابنالمديني:،(14)والُبوصيري،(13)والهيثمي

،(16)ُزرعة،وابنرجب:"الحديث"وزادابنمعين،وأبو،(15)"اعلىترغَحِديثهَحِديثهأجمعَأْصَحابنَ
الرِّجال"،فيين ر منعنهُيحدثُيكثرالغلط،صدوًقاوكانفيه،يهمالحديث"في:وزادال الس

هخروزاد فيموضع بأحاديث(18)وقتادة(17)الحسنعنيحدثضعيفوهوالقدريرى"كان:

                                                           

(.2/114رفةوالتاريخ)ال سوي،المع(1) 
(.525/رقم2/205مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2)
(.36/رقم1/120ابنحبان،المجروحون)(3)
المجروحين بنحبانتعليقاتالدارقطنيعلىالدارقطني،(،632/رقم3/139الضع اءوالمتروكون)الدارقطني،(4)

(.11/رقم52)ص
(.2169/رقم12/10ىباآلثار)المحلابنحزم،(5)
(.5696/رقم8/203البيهقي،شعباإليمان)(6)
(.1765/رقم2/311ابنالجوزي،التحقي فيمسائلالخالف)(7)
(.1352/رقم3/565بيانالوهمواإليهامفيكتاباألحكام)ابنالقطان،(8)

(.2/26ابنكثير،البدايةوالنهاية)(9) 
(.438/رقم2/302نرجب،فت الباري)اب(10) 
(.1/537البدرالمنير)ابنالملقن،(11)
/رقم(.8/188طرحالتثريبفيشرحالتقريب)العراقي،(12)
(.6049/رقم4/35الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(13)
(.2776/رقم3/302إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)البوصيري،(14)
وجاءت يثبتحديثهقدأجمعأصحابناعلىالترغ،(،417/رقم1/121ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(15)

(.1034/رقم2/143ابنالجوزي،العللالمتناهيةفياألحاديثالواهية)
الدوري)(16) رواية تاريخابنمعين،  رقم4/92ابنمعين، ا3312/ ابنعدي، /1لكاملفيضع اءالرجال)(،

(.34/رقم51(،ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص120/رقم455
واسمأبيهَيَساراأْلَْنَصاِريمو همثقةفقيهفاضلمشهوروكانيرسلكثيراويدلس،(17) اْلَحَسُنْبُنَأِبياْلَحَسِناْلَبْصِريق

 جماعة يرويعن كان البزار وُخطبواقال ُحدِّثوا الذين قومه يعني وخطبنا حدثنا ويقول: فيتجوز منهم يسمع لم
التهذيب تقريب حجر، ابن  التسعين، قارب وقد ومائة عشر ماتسنة الثالثة، الطبقة رأسأهل هو بالبصرة،

(.1227/رقم160)ص
َأُبوالَخطَّ(18) ثقةثبتيقالولدأكمهوهورأسالطبقةالرابعةماتسنةَقَتاَدُةبُنِدَعاَمَةبِنَقَتاَدَةالسَُّدْوِسيق اِبالَبْصِريق

(.5518/رقم453بضععشرة،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
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ترغعلىالعلماهلأجمعقدالحديثمتروغ...(2)الرَّحمنعبدو (1)يحيىعنهدثُيحلمبواطيل
نماحديثه، بمتروغ،ليس..."الحديثُمخلط:حاتموزادأبو،(3)الرِّجال"ُيبصر منعنهُيحدثوا 
اْلَقطَّانَيْحَيىهَوَترك(4)اْلُمَبارغابنضع ه...صحاءالنَّاسمنفُ":حديثه"،وزادابنِحبَّانٌيكتب
ابنالقطانوابنرجبفيموضعهخرَواْبن وزاد "جدا"(5)مْهدي"، والعراقي: الهيثمي:،(6)، وزاد
ابنالمدينيفيوقال،(8)يهم"صدو :فيهقيل"وقدوزادفيموضعهخر:،(7)ووهمه" لطه"لكثرة

 كذلغيحيىبن(10)وقالابنمعينفيموضعهخر،(9)حديثه"أكتب" موضعهخر: وسبقه ،
وقالال السفيموضعهخر:،(12)"ختلطالميزلمُ"بنسعيد:يحيىزادوَ،ِبَشْيء":"َلْيَس(11)سعيد
ُيَحدِّثُالرَّْحَمنَِعْبدََسِمْعتُ"َما:اْلُمثَنَّىْبنُوقالُمَحمَّدُ،(13)عنه"ُيحدثان الرَّحمنوعبد"يحيى
:البخاريوزادَعْنُه"،َروىوربماالمبارغ،ابنُ"َتَركه:(16)وابنالجارود،(15)البخاريوقال،(14)َعْنه"
ويقلبالمشاهيرعنالمناكير"يرويِحبَّانفيموضعهخر:ابنوقالمهدي"،وابنُيحيى،"َتَرَكه

                                                           

هوابنسعيدالقطان.(1)
هوابنمهدي.(2)
(.669/رقم2/198فيالحاشية)،ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل(3)
مولىبنيَحْنَ َلةثقةثبتفقيهعالمجوادمجاهدجمعتفيهخصالالخيرمنالثامنةَعْبُداهلِلبُنالُمَبارَ(4) ِغالَمْرَوِزيق

(.3570/رقم320ماتسنةإحدىوثمانينولهثالثوستون،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.965/رقم8/453ابنرجب،فت الباري)(5)
(.1024/رقم3/278فيكتاباألحكام)بيانالوهمواإليهامابنالقطان،(6)
(.6202/رقم4/59الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(7)
(.8659/رقم5/143)المرجعالساب (8)
(.669/رقم2/199ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(9)

تاريخابنمعين،روايةالدارميين،ابنمع(،3237/رقم4/82ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(10)
(.121/رقم66)ص

(.417/رقم1/121ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(11)
وهوأ هرواهللأعلم،(12)  ا ختالطالمعروفويحتمل يره به يحتملأنيريد إنيرأيته ثم قالسبطبنالعجمي:

(.12/رقم61جمي)صا  تباطبمنرميمنالرواةبا ختالطلسبطبنالع
(.104/رقم1/91(،العقيلي،الضع اءالكبير)669/رقم2/198ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(13)
(.104/رقم1/92العقيلي،الضع اءالكبير)(14)

التاريخالكبير)(15)  ذكره(بد من)ربماروىعنه(فيابن1179/رقم1/372البخاري، عدي،(،جاءت)ُربما
(.120/رقم1/456الكاملفيضع اءالرجال)

(.525/رقم2/206مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(16)
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،(4)انيالقيسر،وتبعهابن(3)وسبقهكذلغالنَّسائي،(2)وقالالدَّارقطنيفيموضعهخر،(1)األسانيد"
وقالالبيهقيفي،"الَحِديث":القيسراني:"متروغ"،وزادالنسائيوابن(5)والهيثميفيموضعهخر

وقال،(7)ضع ه"علىوقالابنرجبفيموضعهخر:"ُمجمع،(6)َأْوَثُ ِمْنُه""َ ْيُرهُموضعهخر:
علىوضعهخر:"ُمت  وقالالُبوصيريفيم،(8)ضع ه"علىابنالملقنفيموضعهخر:"ُمت  

"قد،(9)تضعي ه" مرًة: (10)ضع ه"علىأجمعواوقال مرةً، الملقن ابن كذلغ،(11)وقال وسبقه
وزاد:(12)اْلُجوَزَجاِني "واه"، جدا""الحديث: "ضع وه، أيًضا: الملقن ابن ،(13)جماعة"وتركهوقال

أنه:فيهقيلوقدكثير،كالموقالالهيثميمرة:"فيه،(15)وقال:"قدضعف"،(14)وقال:"ضع وه"
بنسعيدفيموضعهخر:يحيىوقال،(17)حديثه"ُيكتبضع هوقالأيًضا:"مع،(16)يهم"صدو 

(18)ضروب"ثالثةعلىالواحدبالحديثُيحدثناكانُمختلًطايزل"لم النَّسائيفيموضعَوَقال،
.(19)بثقة""ليس:هخر

                                                           

(.129/رقم1/147ابنالجوزي،التحقي فيمسائلالخالف)(1)
(.76/رقم1/256الضع اءوالمتروكون)الدارقطني،(2)
(.36/رقم16النَّسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(3)

(.401/رقم1/356ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(4) 
(.8343/رقم5/94الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(5)
(.6783/رقم4/13البيهقي،السننالكبرى)(6)
(.1002/رقم9/191ابنرجب،فت الباري)(7)
(.1/650البدرالمنير)ابنالملقن،(8)
(.120/رقم1/44مصباحالزجاجةفيزوائدابنماجه)البوصيري،(9)

(.453/رقم1/152)المرجعالساب (10) 
(.8/159البدرالمنير)،ابنالملقن(11) 
(.261/رقم255الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(12)

(.2/504البدرالمنير)،ابنالملقن(13) 
(.6/60)المرجعالساب (14) 
(.4/652)المرجعن سه(15)
(.4531/رقم3/97الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(16)
(.5397/رقم3/227)المرجعالساب (17)
(.669/رقم2/198ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(18)
/رقم(.3/204المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(19)
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َبْعُضوقالفيموضعهخر:"َتَكلَّمَ،(1)ِحْ ِ ِه"ِقَبلِِمنِْديثِالحَِفيوقالالتِّرمذي:"ُيَضعَّفُ
وكذلغأبو،(4)وقالفيموضعهخر،(3)اْلَحِديِث"وقالالبَّزار:"َليِّنُ،(2)ِحْ ِ ِه"ِقَبلِِفيهِمنْالنَّاسِ
"،:"َلْيَس(5)الحاكمأحمد ِباْلَقِويِّ

وَخْل والثَّورياألعمشعنهحدث"قد:فيموضعهخرزادو،(6)اْلَحِديِث"وزادالبَّزار:"ِفي
َجَماَعةٌَعْنهَُوَرَوىِفيهِ"عندهم"،وقالالبَّزارمرًة:"ُتُكلِّمَالحاكم:أحمدأبووزاد،(7)العلم"أهلمن
"ليس،(8)اْلِعْلِم"َأْهلِِمنَْكِثيَرةٌ أيًضا: أنهعلىا"أجمعوَخَلُ ون:ابنوقال،(9)بالحاف "وقال

-وقالابنعبدالهادي:،(10)الحديث"متروغبعضهموعندضعيف، في"يك ي-وذكرحديثًا
.(11)فيه"كونإسماعيلضع ه

ُمْسِلمٍْبنَِإْسَماِعيلَ-أيألحمدبنحنبل–َلُهُقْلتُ"َلمَّا:(12)اْلُمَزِنيقَأْصَرمَْبنُوقالَأْحَمدُ
وقالفيموضعهخر:،(14)الحديث""ُمنكر:حنبلبنوقالأحمد،(13)َضعََّ ُه"نَّهَُكأََهَكَذاِبَيِدهَِقالَ

وقالمرًة:،(15)يت قه"َكانََأنهِإ ََّعنهُيحيىلميحدثَحِديثه،ترُكوااْلَبْصَرةأهلجًداالَحِديث"ُمنكر
(16)ديناربنعمروحديثمثلالتيالمسندةإلىجاءإذافأماالقراءاتفيالحسنعنروى"ما

                                                           

(.1460/رقم3/112الترمذي،سننالترمذي)(1)
(.233/رقم1/310)المرجعالساب (2)
(.4896/رقم11/161)مسندالبزارالبزار،(3)
(.3572/رقم9/49)المرجعالساب (4)
(.525/رقم2/206مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(5)
(.997/رقم3/212مسندالبزار)البزار،(6)
(.525/رقم2/205مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(7)
(.4833/رقم11/113مسندالبزار)البزار،(8)

(.9802/رقم17/179)المرجعالساب (9) 
(.525/رقم2/206مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(10)

(.4/210تنقي التحقي ل) ابنعبدالهادي،(11) 
الَعبَّاساْلُمَغ َِّليق(12) أبو ُخَزْيَمة بن أصرم بن وثمانينَأْحَمد خمٍس ُجَماَدىاألولىسنة في ُتُوفِّي . اْلَبْصِريق الُمَزِني 

(.14/رقم6/669ومائتين،الذهبي،تاريخاإلسالم)
(.104/رقم1/91العقيلي،الضع اءالكبير)(13)
(.669/رقم2/198ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(14)
(.29/رقم172-171أحمدبنحنبل،سؤا تأبيداود)ص(15)
َمْو ُهُمثقةثبتمنالرابعةماتسنةستوعشرينوما(16) ٍداأَلْثَرُماْلُجَمِحيق َأُبوُمَحمَّ ئة،ابنَعْمُروْبُنِديَناٍراْلَمكِّيق

(.5024/رقم421حجر،تقريبالتهذيب)ص
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أحاديث (1)َسُمَرةعنالحسنعنوُيسندضع ه،وكانبشيء،أراهليسمناكيرأحاديثعنهُيسند
اْلَمكِّيُِّمْسِلمٍْبنِِإْسَماِعيلَ:-أيألحمدبنحنبل–اللَِّهَعْبدِأِلَِبي"ُقْلتُ:(3)األثرموَقالَ،(2)مناكير"

،َوالزقْهِريِّ،ِديَنارٍْبنَِعْمِروَعنَْرَأْيتََكَماَحِديثُهُ،َ :َقالََحِديِثِه؟َأْجلِِمنَْأوِْلْلَقَدرَِحِديَثهَُتَرغَ
ُقْلتُ اْلَحَسنَِوَعنِ: (4)اْلُمْنَكِدرْبنَِوُمَحمَّدِ، َقالَ، َنَعمْ: الحاكم:،(5)َعَجاِئُب"، اهلل عبد أبو وقال

"َلمْ،(7)"َحِديَثهَتَرَكا(6)"الشَّْيَخانِ هخر: موضع في به"وقال الشَّْيَخاِن بن،(8)َيْحَتجَّ ُسْ َياَن وقال
بنَعْمروحديثمنالحديثعنأسألهفيخطيءُيحدثجعلالحديث،فيُيخطيء"كان:ُعيينة
وقال،(9)شيئا"يدريكانفمارأيتكماالحديثمنهسمعلماَأيًضاعلمهكانإنيدريفالدينار،
الحربيإسحا أبو "أنا،(10)شيء"حديثهوفي...ي تي"كان: ُخزيمة: ابن منأبرأوقال

.(11)ُعهدته"



                                                           

حليفاألنصا(1) رصحابيمشهورلهأحاديثماتبالبصرةسنةثمانوخمسين،ابنَسُمَرُةْبُنُجْنُدِبْبِنِهاَلِلالَ َزاِريق
(.2630/رقم256حجر،تقريبالتهذيب)ص

(.2556/رقم2/352أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(2)
الحاديةعشرة،ماتسنةثالثوسبعينقالهبنَأْحَمدْبُنُمَحمَّدْبِنَهاِنئَأُبوَبْكراأَلْثَرم،ثقةحاف لهتصانيف،من(3)

(.103/رقم84قانع،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
ثقةفاضلمنالثالثةمات(4)  اْلَمَدِنيق ُدْبُناْلُمْنَكِدِرْبِنَعْبِداللَِّهْبِناْلُهَدْيِربالتصغيرالتَّْيِميق سنةثالثينأوبعدها،ُمَحمَّ

(.6327/رقم508تهذيب)صابنحجر،تقريبال
(.104/رقم1/92العقيلي،الضع اءالكبير)(5) 
همااإلمامانالبخاريومسلم.(6)

(.8073/رقم4/401الحاكمأبوعبداهلل،المستدرغعلىالصحيحين)(7) 
(.2817/رقم2/222)المرجعالساب (8) 
(.120/رقم1/454ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(9)

(،قالمغلطايأنالحربيذكرهافيكتابهالعلل.525/رقم2/205مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(10)
(.2429/رقم4/94ابنخزيمة،صحي ابنخزيمة)(11)
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 العرب(3)والعقيلي ،(2()1)اْلَبْرِقيوذكره وأبو شاهين(4)، وابن و(5)، (6)و بيالدق، ،(7)يخِلْبَالْو،
.ع اءفيالضق(10()9)والمنتجيلي،(8)والسَّاجي

وقال،(13)"ضع وه"وقالمرًة:،(12)"ُضع ف"وقالفيموضعهخر:،(11)"واه"وقالالذَّهبي:
.(14)الحديث"ضعيف"فقيهابنحجر:

فقيهُمخلطَيْقِلباألحاديث،ترغحديثهالكثيرمنالنققادلذلغ،واف ابنالجنيدخالصة القول فيه:
النققادفيتضعي ه،واهللتعالىأعلم.

ِبيِع الس م انُ  اْلَبْصِريُّ  يدٍ َأْشَعُث ْبُن َسعِ  ق( )ت -26  َسْبعٍ  ، توفي َسَنةَ (15)الس ادسة من ،َأُبو الر 
 .(16)َوِماَئةٍ  َوِستِّينَ 

 .(17)"متروغ":قول ابن اْلُجَنيِد فيه

                                                           

كتاب(1)  صاحب المصري مو هم الزهري سعيد بن الرحيم عبد بن اهلل عبد بن محمد اهلل عبد أبو العالم الحاف 
اء"...وقالابنيونس:إنماعرفبالبرقيألنهمكانوايتجرونإلىبرقة،ماتسنةتسعوأربعينومائتين،"الضع 

(.593/رقم2/113الذهبي،تذكرةالح ا )
(.525/رقم2/206مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2)

(.104/رقم1/92العقيلي،الضع اءالكبير)(3) 
(.525/رقم2/205بالكمال)مغلطاي،إكمالتهذي(4)

(.34/رقم51تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)صابنشاهين،(5) 
(.525/رقم2/206مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(6) 
المرجعالساب .(7) 
(.525/رقم2/205)المرجعن سه(8) 
َدِفيق(9)  الشَّْيُخ،الَعاِلُم،الَحاِفُ الَكِبْيُر،الُمَؤرُِّخ،َأُبوُعَمَرَأْحَمُدبُنَسِعْيِدبِنَحْزِمبنَأُبوُعَمَربُنَحْزٍمَأْحَمُدبُنَسِعْيٍدالصَّ

،ُمَؤل ُف)التَّاِرْيِخالَكِبْيِرِفيَأسَماِءالرَِّجاِل(،ِفيِعدَِّةُمَجلََّداٍت، ،اأَلْنَدُلِسيق َدِفيق َحِدْيِث،َلُهَكاَنَأحَدَأِئَمِةالُيْوُنَسالصَّ
مائَ َوَثاَلِث َخْمِسْيَن سَنَة َماَتِفيُجَماَدىاآلخَرِة ِإَلىَأْن ُيَحدُِّث َيَزْل َوَلْم ِباآلثَاِر... ٌة َتامَّ الذهبي،عَناَيٌة بقرطَبَة، ٍة

(.71/رقم105-16/104سيرأعالمالنبالء)
(.525/رقم2/206مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(10) 
/رقم(.2/230الذهبي،تنقي التحقي )(11) 
(.160/رقم1/65الذهبي،المقتنىفيسردالكنى)(12)
(.408/رقم1/250الذهبي،الكاشف)(13)
(.484/رقم110ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(14)
(.523/رقم113)صالمرجعالساب (15)
(.4/280الذهبي،تاريخاإلسالم)(16)
(.435/رقم1/125ي،الضع اءوالمتروكون)ابنالجوز(17)
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،وأبو(4)ُزْرَعةالرَّازي،وَأُبو(3)،واْلُجْوَزَجاِني(2)،وابنالمديني(1)َمِعينضع هابن:فيه أقوال النُّقاد
،(8)والنَّسائي،(7)واْلَبْزار،(6)،وأبوحاتمالرَّازي(5)داودالسِِّجْسَتاِني

والبيهقي(9)والسَّاجي البَّر(10)، عبد وابن والهيثمي(11)، والُبوصيري(12)، حاتم:(13)، أبو وزاد ،
لكثرةيثالحدوزاداْلَبْزار:"في،(14)الثِّقات"عنالمناكيريروىالح  سيئالحديثُمنكر"الحديث،
نروى،فيماالخطأ "ُقذف:السَّاجيوزاد،(15)العلم"إلىُينسبونممنجماعةعنهروىقدكانَوا 
ُيحدثتركواباْلَقَدر، البَّر:(17)مناكير"أحاديث (16)عروةبنهشامعنحديثه، عبد ابن وزاد ،

عندهم، أيضً(18)ح  ه"لسوءضع ه،علىات قوا"الحديث هخر موضع في وزاد "الحديث، ا:
.(19)حديثه"فاضطربالثِّقاتعلىيخطيءكانوأنهح  ه،لسوءضع هعلىات قواعندهم،

                                                           

(.200/رقم2/48ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(1) 
(.244/رقم168ابنالمديني،سؤا تابنأبيشيبة)ص(2) 
(.200/رقم2/49ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(3)
(.980/رقم2/272ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4)
(.523/رقم331أبوداود،سؤا تأبيعبيداآلجريفيالجرحوالتعديل)ص(5)

(.980/رقم2/272ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6) 
(.8749/رقم15/269مسندالبزار)البزار،(7)
(.57/رقم19النَّسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(8)

(.559رقم/2/232مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(9) 
(.1039/رقم1/333البيهقي،السننالكبرى)(10)
(.559/رقم2/232مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(11)
(.2385/رقم2/74الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(12)
(.3912/رقم4/445البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(13)

(.980/رقم2/272اتم،الجرحوالتعديل)ابنأبيح(14) 
(.8749/رقم15/269مسندالبزار)البزار،(15)
هشامبنعروةبنالزبيربنالعواماألسدي،ثقةفقيهربمادلس،منالخامسة،ماتسنةخمسأوستوأربعين،(16)

(.7302/رقم573ولهسبعوثمانونسنة،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.559/رقم2/232طاي،إكمالتهذيبالكمال)مغل(17)
(.643/رقم1/351ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(18)
(،وعقبُمغلطاي:"فيهن ر".559/رقم2/232مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(19)
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والنَّسائي(1)َمِعينٍاْبنُوقال فيموضعهخر(2)، كالهما النََّسائي"َلْيَس: وزاد "و :ِبِثَقٍة"،
:(7)اْلَجاُرودوابن،(6)َسويواْل َ،(5)،وكذلغأحمدبنحنبل(4)،وقالابنمعينمرة(3)حديثه"ُيكتب
،فيموضعهخر،(9)،وقالاْلُجْوَزَجاِني(8)ِبَشْيء""َلْيَسِبَشْيء"،وقالابنمعينأيًضا:َحِديثه"َلْيَس

البخاري كذلغ "مع"ُيكتب:(10)وسبقه اْلُجْوَزَجاِني: وزاد ِفيحديثه"، َلْيَسماأحاديثهضع ه،
،(13)الحديث""واهي،وقالاْلُجْوَزَجاِنيمرًة:(12)عندهم"بالحاف يس"ل،وزادالبخاري:(11)بمح و "

.(14)ذلغ"ُذكرهو؟:"قدَأَقَدِريبعدأنسألهاآلُجْري-داودفيموضعهخرأبووقال
(15)الحديث"لين"وقالاْلَبْزارفيموضعهخر: بكنيته،ُيعرفالخطأ،"كثيرمرًة:وقال،

" وقال،(16)ضعيف"أنهبالنَّقلالعلمأهلبينماالنقكرةمنحديثهوفي مرًة: ُيكتبالنَّسائي
"،وزاد:"َلْيَس(19)أحمدالحاكم،وكذلغأبو(18)وقالالبيهقيفيموضعهخر،(17)حديثه" أبوِباْلَقِويِّ

.(20)"عندهم":أحمدالحاكم

                                                           

(.12/رقم1/30العقيلي،الضع اءالكبير)(1)
(.523/رقم3/263المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(2)
المرجعالساب .(3)
(.3232/رقم4/80ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(4)
(.122/رقم68العللومعرفةالرجالألحمدروايةالمروذيو يره)صأحمدبنحنبل،(5)

(.114-2/113ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(6) 
(.559/رقم2/233مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(7)
(.3293/رقم4/89ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(8)
(.200/رقم2/52ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(9)

(.30/رقم28البخاري،الضع اءالصغير)ص(10)
(.200/رقم2/52ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(11)
(.30/رقم28)صالبخاري،الضع اءالصغير(12)
(.136/رقم152الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(13)
(.559/رقم2/232مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(14)
(.8748/رقم15/269مسندالبزار)البزار،(15)
(.643/رقم1/351ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(16)
(.38خالصةتذهيبتهذيبالكمال)صالخزرجي،(17)

(.1181/رقم2/441(،شعباإليمانله)19736/رقم10/24ي،السننالكبرى)البيهق(18) 
(.523/رقم3/264المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(19)
المرجعالساب .(20)
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هخر فيموضع الهيثمي كذلغعمرو(1)وقال وسبقه (2)اْلَ السعليبن، ْبَراِهيم، ْبنواِ 
:ال السعليبنوزادعمرو:"متروغ"،(6)الجوزيوابن،(5)ابنالقيسراني،و(4)،والدَّارقطني(3)َأْحمد

وزاد وكان"الحديث َأْحمدْبنِإْبَراِهيميح  "، ُيْرمى: "الَحِديث، فيِباْلَقدر"، الدَّارقطني وزاد
السَّمان،َأُقولالر بيعأبيِإَلىأذهبَفَقاَل:َأْين؟ِإَلىَلهَُفقيلًباَراكَِيْوًما(7)ُشْعَبة"ُرِئي:موضعهخر

.(9)":"الحديثابنالقيسرانيوزاد،(8)َوَسلََّم"َعَلْيهِاللَّهَُصلَّىاهللَرُسولعلىيكذبَ َلهُ
أبيابنوكانُمضطرب،بذاغليسحديث"حديثهوقالأحمدبنحنبلفيموضعهخر:

"لم:َسويفيموضعهخر،وقالاْل َ(12)صدوًقا"إ أراه"ما:مرةً،وقال(11)عنه"حمل(10)وبةَعرُ
.(13)شيًئًا"حديثهَيْسوى ضعيفأنهأسمعأزل

َوَلْيَس،ِبَمْتُروغٍ"َلْيَس،وقالمرًة:(14)ِعْنَدهم"بالحاف "َلْيَسوقالالبخاريفيموضعهخر:
وقال(15)"ِعْنَدُهمِْباْلَحاِف ِ هخربنعمرو، اْلَ السفيموضع علي رجلوهويح  ، "كان:

                                                           

(.8712/رقم5/150الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(1)
(.980/رقم2/272ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2)
(.22/رقم57الدارقطني،تعليقاتالدارقطنيعلىالمجروحين بنحبان)ص(3)
(.112/رقم1/258الضع اءوالمتروكون)الدارقطني،(4)
(.33/رقم1/206ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(5)
(.9254/رقم6/281فيضالقدير)المناوي،(6)
هوابنالحجاج.(7)
(:"أنَسِعيد103/رقم1/172ابنحبان،المجروحون)عند(،وردت171-1/170الموضوعات)جوزي،ابنال(8)

ِبْسَطاٍم؟ َأَبا َيا َأْيَن َلُه َفِقيَل َعَلىِحَماٍر، َراِكًبا َرَأىُشْعَبَة َوَقْد َأِبيِه، ِبيِعحدثَعْن ِإَلىَأِبيْبنَأِبيالرَّ اْذَهْب َقاَل:
ِبيِعالسَّ اِن،ُقْلَلُه:َ َتْكِذْبعلىَرُسولاهللصلىاهللعليهوسلم".الرَّ مَّ

(.33/رقم1/206ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(9)
التَّدليس(10) كثير لكنه تصانيف، له حاف  ثقة البصري، النَّضر أبو الَيْشُكريمو هم، ِمْهَران أبيَعُروبة بن سعيد

تقريبواختلط،وكانمنأثبتا ابنحجر، وقيل:سبعوخمسين. ماتسنةست، منالسَّادسة، لنَّاسفيَقَتاَدة،
(.2365/رقم239التهذيب)ص

(.3402/رقم2/516أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(11)
(.559/رقم2/232مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(12)
المرجعالساب .(13)
(.1386/رقم1/430البخاري،التاريخالكبير)(14)

(.12/رقم1/30العقيلي،الضع اءالكبير)(15) 
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عبدورأيت،(3)الثَّوريعنهحدثوقدعنه،ُيحدثان (2)الرَّحمنوعبد(1)يحيىوكانصد ،
.(4)حديثه"علىَيُخطالرَّحمن

،(7)ِحبَّان،وسبقهكذلغابن(6)وقالمرة،(5)شيء" فيموضعهخر:"ابنالقيسرانيوقال
القطان ابن "يروي(8)وتبعه َعن: وزاد القيسرانيالثَِّقات"، ابن:ابن وزاد "الموضوعات"،

"اأْلَِئمَّة، اأْلَْخَبارِبَقْلبَِوِلعٌَكَأنَّهُُعْرَوة،ْبنِهَشامَعنوبخاصةالموضوعاتاأْلََحاِديثِحبَّان:
"المنكرات، القطان: ابن وزاد ، اْلَبْرِقيابنوقال"،الح  سيئَعَلْيه"ِ إلىُينسبممن"هو:

.(11)"ضع وه"،وقالاْلُمَناِوي:(10)الَحِديِث"ِفي"ُيَضعَّفُ،وقالالتِّرمذي:(9)الضَّعف"
َشْيًئاُيَحدِّثُ(12)الرَّْحَمنَِعْبدََسِمْعتُ"َما:اْلُمثَنَّىْبنُوقالُمَحمَّدُ وقالأبو(13)َقطق"َعْنه ،

:َيْعَلى ِمنَْحِديثٍَ ْيرُ،وقالاْلُعَقْيِلي:"َوَلهُ(15)أبيه"منأوث (14)الرَّبيعَأِبيْبن"َسِعيداْلَمْوِصِليَّ
.(16)ِمْنَها"َشْيءٍَعَلىُيتَاَبعَُ -وكانذكرأحاديثله-النَّْحوَِهَذا

،(18)،وقالفيموضعهخر(17)َيْغِمُزه"ُشْعَبةََأنَّ"َبَلَغِني:ُهَشْيٌمْبُنَبِشْيرٍوَقالَ


                                                           

هوابنسعيدالقطان.(1)
هوابنمهدي.(2)
هوس يانبنسعيدبنمسرو .(3)
(.559/رقم2/232مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(4)
(.5728قم/ر5/2473ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(5)
(.1073/رقم264ابنالقيسراني،معرفةالتذكرة)ص(6)

(.103/رقم1/172ابنحبان،المجروحون)(7) 
(.1104/رقم3/358بيانالوهمواإليهامفيكتاباألحكام)ابنالقطان،(8)
الهافيكتابهالطبقات.(،َذَكرُمغلطاي:أنابنالبرقيق559/رقم2/232مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(9)

(.345/رقم1/450الترمذي،سننالترمذي)(10)
(.1004/رقم1/501المناوي،فيضالقدير)(11) 
هوابنمهدي.(12)
(.12/رقم1/30العقيلي،الضع اءالكبير)(13)
بيعالسَّمان،أبوبكرمنأهلالبصرة،ابنحبان،الثقات)(14) (.13376رقم/8/268سعيدبنأبيالرَّ
(.200/رقم2/49ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(15)
(.12/رقم1/30العقيلي،الضع اءالكبير)(16)
لمرجعالساب .ا(17)
(.200/رقم2/48ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(18)
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يكذب".:"َكانَ(1)ُمْسِلمٌوكذلغ
ع اء.(2)وذكرهابنشاهين فيالضق
،وقال(5)،وقالفيموضعهخر:"لين"(4)،وزادفيموضعهخر:"جًدا"(3)وضع هالذَّهبي

.(7)،وقالابنحجر:"متروغ"(6)كلهم""ضع وهمرًة:
المنكراتعنالثِّقات،واتهمباْلَقَدر،واف ابنالجنيدالنققادمتروغ،كانيرويخالصة القول فيه:

فيتضعي ه،واهللتعالىأعلم.
 -ه161توفي بين سنة )، (8)الخامسة ، منُأَمي ةَ  َأُبو، ُخوٍط اْلَبْصِريُّ  ْبنُ  َأيُّوبُ )د ق(  -27

 .(9)ه(170
.(10)"متروغ"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:

ابنمعينأقوال النُّقاد فيه: وابنالمديني(11)ضع ه الرَّازي(12)، وأبوحاتم والدَّارقطني(13)، ،(14)،
َحِديُثُه"،وزادابنُيْكَتبُ"َ ،وزادابنمعين:(17)،وابنناصرالدِّين(16)،والهيثمي(15)وابنماكو 
 مبارغ،الابنتركهمتروغواهي،"الحديث،:وزادأبوحاتم"،كتبحديثه يُ،ضعيف"المديني:

                                                           

(.28/رقم4/312الذهبي،تاريخاإلسالم)(1)
(.60/رقم56الضع اءوالكذابين)صابنشاهين،تاريخأسماء(2) 
(.439/رقم1/252الذهبي،الكاشف)(3)

(.39/ح47الذهبي،رسالةطر حديثمنكنتمو هفعليمو ه)ص(4) 
(.2147/رقم1/232الذهبي،المقتنىفيسردالكنى)(5)
(.471/رقم39الذهبي،ديوانالضع اء)ص(6)
(.523/رقم113)صابنحجر،تقريبالتهذيب(7)

(.612/رقم118)صالمرجعالساب (8) 
(.31/رقم4/313)الذهبي،تاريخاإلسالم(9) 
(.463/رقم1/130ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(10)
(.129/رقم1/110العقيلي،الضع اءالكبير)(11)

(.28/رقم60ابنالمديني،سؤا تابنأبيشيبة)ص(12) 
(.876/رقم2/246أبيحاتم،الجرحوالتعديل)ابن(13) 
(.603/رقم1/299الدارقطني،سننالدارقطني)(14) 
(.3/197ابنماكو ،اإلكمالفيرفعا رتيابعنالمؤتلفوالمختلففياألسماءوالكنىواألنساب)(15) 
(.17814/رقم10/247الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(16) 
(.3/388توضي المشتبه)ابنناصرالدين،(17) 
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ِبَشْيٍء"،:"َلْيَس(2)،وأبوداود(1)"جًدا"،وقالابنمعينفيموضعهخرحديثه"،وزادالهيثمي:ُيكتب
"َ :(6)،وأبوُنَعْيم(5)والنَّسائي،(4)،وال سوي(3)َحِديُثُه"،وقالابنمعينمرةًُيْكَتبُ"َ وزادابنمعين:

بثقة".النَّسائي:"ليسوزاداْلُمَبارغ"،بناهللعبد"َتركهَحِديثه"،وزادأبوُنَعْيم:ُيْكتب
هخر موضع في الدَّارقطني وعمرو(7)وقال ال السبن، واْلُجوَزَجاِني(8)علي ،(9)،

هخر(10)ومسلم موضع في والنَّسائي ْبَراِهيم(11)، واِ   و(12)َأْحمدْبن، القيسراني، ،(13)ابن
،(16)اِ ْحِتَجاُجِبِرَواَيِتِه"َيُجوزُ" :"َمْتُروغ"،وزادالدَّارقطني:(15)ي،وابنَعَرا الكنان(14)والسقيوطي

كثيرالغلط،كثيركانالكذب،أهلمنيكنولميكتب، أمياكانعلي:"الحديث،بنعمرووزاد
و والنسائي، مسلم، وزاد القيسرانيالوهم"، "يرويابن السقيوطي: وزاد "الَحِديث"، عنالمناكير:

،وقالابنَعَرا (17)َوَتركه"اْلُمَبارغاْبن"ضع هفيموضعهخر:ابنالقيسرانيالمشاهير"،وقال
.(18)بالكذب" يرال السرماهالكنانيفيموضعهخر:"قد

                                                           

(.129/رقم1/110العقيلي،الضع اءالكبير)(1) 
(.287/رقم234أبوداود،سؤا تأبيعبيداآلجريفيالجرحوالتعديل)ص(2) 
(.3614/رقم4/144ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(3) 
(.2/666ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(4) 
(،قالابنحجر:"أنالنَّسائيقالهافيالتمييز".741/رقم1/402ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(5) 
(.20/رقم62أبوٌنَعْيم،الضع اء)ص(6) 
(.106/رقم1/258الضع اءوالمتروكون)الدارقطني،(7) 
الجرحوالتعديل)(8)  ُيِريُد(،وجاءتبزيادة:876/رقم2/246ابنأبيحاتم، َعَلىَما َفَكَتَبُه ِكَتاًبا َفَوَضَع ) َيْكُتُب

(.181/رقم2/7َفَكاَنُيَعاِمُلِبِهالنَّاَس...َيُقوُلِباْلَقَدِر(.ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)
(.147/رقم163الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(9) 

(.182/رقم1/84الكنىواألسماء)مسلم،(10) 
(.26/رقم15النَّسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(11) 
(.17/رقم55الدارقطني،تعليقاتالدارقطنيعلىالمجروحين بنحبان)ص(12) 
(.557/رقم1/421ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(13) 
(.1/29الْللىءالمصنوعةفياألحاديثالموضوعة)لسيوطي،(14) 
(.30/رقم2/386يعةالمرفوعةعناألخبارالشنيعةالموضوعة)تنزيهالشرابنعرا ،(15) 
(.610/رقم1/301الدارقطني،سننالدارقطني)(16) 
(.868/رقم230ابنالقيسراني،معرفةالتذكرة)ص(17) 
(.1/144تنزيهالشريعةالمرفوعةعناألخبارالشنيعةالموضوعة)ابنعرا ،(18) 
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"،وزادالحاكم"َلْيَس:(2)،والبيهقي(1)أحمدأبوالحاكموقال "عندهم"،أحمد:أبوِباْلَقِويِّ
ابن:"تركه(4)عيسىبنحسن،وقال(3)َحِديَثه"ترغالُمَبارغزمعة:"ابنبنوهبوقال

:السَّاجي،وقال(6)َوَ يره"اْلُمَبارغابن"َتركه،وقالالبخاري:(5)عنه"الحديثترغيعنيالمبارغ،
بحجةهووليسبالقدريرمىوكانبواطيل،بأحاديثيحدثكانحديثهترغعلىالعلمأهل"أجمع

"تركوه"(7) يرها"فيو ا حكام،في  الملقن: ابن وقال ،(8) السَّ، على":يوطيوقال مت  
،وقال(10)َشْيٍء"َعَلىِمْنَهاُيَتاَبعَُوَ َلَها،َأْصلََ َكِثيَرةٍِبَأَحاِديثَ"ُيَحدِّثُ،وقالالعقيلي:(9)"تركه

ِعْنِديَوهوَأيًضا،َمَناِكيرََأَحاِديثََأَنسَعنَقتاَدة،َعن،(11)ُموَسىْبنَُأَسدَُعْنهُابنعدي:"َرَوى
،وقالابنِحبَّان:"ُمنكر(12)الكذب"أهلمنوليسوالوهماْلَغَلطَِكِثيرُِإنَّهَُعِليٍّْبنَُعْمروَذَكَرهَُكَما

يزيد،وقال(13)اْلُمَبارغ"ابنَتركهَداهُيَعملتِممَّاَكَأنَّهُاْلَمَشاِهيرَعناْلَمَناِكيريرويجًدااْلَحِديث
وقالاْبنُ(14)فحدثهم"قوماأيوب"استعمل:زريعبن ، -اْلَمِلغَِعْبدِْبنُلُسْ َيانُ-اْلُمَباَرِغ "اْرمِ:
حزم،(15)ِبِه" ابن و،(16)"هالغ":وقال الجوزيقال به":ابن ا حتجاج يجوز وقال(17)"   ،

                                                           

(.741/رقم1/402يب)ابنحجر،تهذيبالتهذ(1) 
(.97/رقم154القضاءوالقدر)صالبيهقي،(2) 
(.181/رقم2/6ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(3) 
الحسنبنعيسىبنماَسْرِجسأبوعليالنيسابوري،ثقة،منالعاشرة،ماتسنةأربعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب(4) 

(.1275/رقم163 بنحجر)ص
(.6074/رقم3/484أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(5) 
(.2552/رقم2/265البخاري،التاريخاألوسط)(6) 
(.741/رقم1/402ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(7) 
(.3/83البدرالمنير)ابنالملقن،(8) 
(.64)صالبدورالسافرةالسيوطي،(9) 

(.129/رقم1/111ضع اءالكبير)العقيلي،ال(10) 
أسدبنموسىبنإبراهيمبنالوليدبنعبدالملغبنمرواناألمويأسدالسقنة،صدو يغربوفيهنصب،من(11)

(.399/رقم104التاسعة،ماتسنةاثنتيعشرةولهثمانون.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.181/رقم2/10ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(12) 
(.94/رقم1/166ابنحبان،المجروحون)(13) 
(.876/رقم2/246ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(14) 
(.129/رقم1/110العقيلي،الضع اءالكبير)(15) 
(.9/237)المحلىباآلثارابنحزم،(16) 
(.1/198التحقي فيمسائلالخالف)ابنالجوزي،(17) 
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قيلبالكذب،يرميهالسَّبيعي(2)يونسبنعيسىبنحنبل:"كانأحمدقال،و(1)"ُمغلطاي:ساقط"
َواَيةتحلَ "َكذَّاب:اأْلَْزِدي ،َوَقالَ(3)كتابه"فيلحوًقارأواقالكان؟حالهفأيشله: ،(4)َعنُه"الرِّ

.(6قدري":ةُزرعأبو،وقال(5)ُخوٍط"ْبنَُأيقوبُ:"َوَضَعهُ–وذكرحديثا-وقالابنقتيبة
ع اء.(7)وذكرهابنشاهين فيالضق

.(9)،وقالابنحجر:متروغ"(8)تركوه":وقالالذَّهبي
،واهللتعالىأعلم.ذلغ،واف ابنالجنيدالنققادفيمتروغخالصة القول فيه:

 .(10)ستين سنة مات الس ابعة، من ،َأُبو اْلَفْضِل اْلَبْصِري  ، َبْحُر ْبُن ُكَنْيٍز الس ق اءُ  )ق( -28
.(11)"متروغ"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:

.(12)به"بأس" :الكوفيالحسنأبوقالأقوال النُّقاد فيه:
سعد ابن الرَّازي(13)وضع ه حاتم وأبو وأبو(14)، والدَّارقطني(15)الحربيإسحا ، ،(16)،

،(19)،وابنالملقن(18)ابنالقيسراني،و(17)والبيهقي

                                                           

(.894بنماجه)صشرحامغلطاي،(1) 
ابنأبيإسحا السبيعي.(2)

(.741/رقم1/402ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(3) 
(.463/رقم1/130ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(4) 
(.128تأويلمختلفالحديث)صابنقتيبة،(5) 
(.2/368ذعي)الرازي:أبوزرعة،الضع اءألبيزرعةالرازيفيأجوبتهعلىأسئلةالبر(6) 
(.28/رقم51ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(7) 
(.509/رقم42الذهبي،ديوانالضع اء)ص(8) 
(.612/رقم118ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(9) 
(.637/رقم120)صالمرجعالساب (10)
(.491/رقم1/135ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(11)
(.675/رقم2/350طاي،إكمالتهذيبالكمال)مغل(12)

(.7/284ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(13) 
(.1655/رقم2/418ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(14) 
(،قالمغلطاي:"فيكتابالعللوالتاريختألي ه".675/رقم2/350مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(15)
(.1273/رقم2/134ني)الدارقطني،سننالدارقط(16)
(.2500/رقم4/269البيهقي،شعباإليمان)(17)
(.1069/رقم2/626ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(18)
(.2/50البدرالمنير)ابنالملقن،(19)
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وال(1)والهيثمي "ِفي(2)ُبوصيري، البيهقي: وزاد إسحا ، أبو وقال َواَيِة"، فيالرِّ الحربي
.(3)منه"أثبتو يره"معروف:هخرموضع

،وتبعه(7)،والنَّسائي(6)داود،وأبو(5)معينابن،وسبقهكذلغ(4)وقالالدَّارقطنيفيموضعهخر
القيسراني هخرابن موضع الجوزي(8)في وابن الم(9)، وابن والهيثمي(10)لقن، ،(11) في كالهما
هخر: وموضع والنَّسائي، معين، ابن وزاد القيسراني"متروغ"، وزادابن "الحديث"، :داودأبو:

.(14)به"يحتج"فال،وزادفيموضعهخر:(13)"ِبمرَّة"فوقه"،وزادابنالجوزي:(12)"عمران
وسبقهكذلغ(15)مرةابنالقيسرانيوقال "ليس(16)هخرمعينفيموضعابن، بشيء"،:

"فيابنالقيسرانيوزاد معينابن،وزاد(17)الحديث": وقال(18)منه"ِإَليََّأَحبقالنَّاسِ"ُكلق: ابن،
،(19)أيًضاالقيسراني

                                                           

(.7894/رقم5/21الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(1)
(،مصباح2852/رقم3/331(،)2262/رقم3/92وائدالمسانيدالعشرة)البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبز(2)

(..118/رقم1/43الزجاجةفيزوائدابنماجهله)
(.675/رقم2/350مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(3)

(.128/رقم1/260الضع اءوالمتروكون)الدارقطني،(4) 
(.80/رقم61كذابين)صابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوال(5)
(.675/رقم2/351مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(6)
(.82/رقم24النَّسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(7)
(.3446/رقم3/1552ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(8)
(.468/رقم1/359(،التحقي فيمسائلالخالفله)2/5الموضوعات)ابنالجوزي،(9)

(.11/ح1/692البدرالمنير بنالملقن)(10)
(.6395/رقم4/87الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(11)

لعله:ِعْمَراُنبُنَداَوٍر،َأبوالَعوَّاِمالَقطَّاُنالبصري،صدو يهم،ورميبرأيالخوارج،منالسَّابعة،ماتبينالسِّتين(12) 
(.5154/رقم429التهذيب)صوالسَّبعين.ابنحجر،تقريب

(.2/5الموضوعات)ابنالجوزي،(13)
(.468/رقم1/359ابنالجوزي،التحقي فيمسائلالخالف)(14)
(.2507/رقم2/1178ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(15)
(.886/رقم488ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص(16)
(.372/رقم1/346)ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا (17)

(.287/رقم2/228ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(18) 
(.4854/رقم4/2098ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(19)
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بنالحديث"،وزاديزيد:"فيابنالقيسراني:" شيء"،وزاد(1)ُزَريعبنوسبقهكذلغيزيد
"كان".ُزَريع:

.(3)جًدا"،وقالاْلَخْزَرِجي:"ضع وه(2)ضع ه"علىأجمعوايمرة:"قدوقالالهيثم
النَّسائي:حديثه"،وزادُيكتب" :(5)،وكذلغالنَّسائيفيموضعهخر(4)وقالابنمعينمرة

وقد–،وقالابنالجوزيفيموضعهخر(6)"ضعف":داودفيموضعهخرأبوبثقة"،وقال"ليس
،وقال(7)عمله"منَوُهوََوَسلَّمََعَلْيهِاللَّهَُصلَّىاهللَرُسولَعَلىَمْوُضوعَحِديثَذاذكرلهحديثا:"هَ

.(8)ابنالجوزيمرة:"َمْجُروح"
والسَّاجي(9)البخاريَوَقال وأبو(10)، الحاكم، (11)أحمد البخاري،وأبو"ليس: َوزاد بالقوي"،

"عندهم"،وزاد الحاكم: السَّاجيأحمد ُتروىفيدهم"عن: وقالاْلَبَزار:(12)مناكير"عنهالحديث، ،
"َيُكنْ"َلمْ،وقالفيموضعهخر:(13)اْلَحِديِث""َليِّنُ .(14)ِباْلَقِويِّ

"َوُكلق عدي: ابن ْعفَُوُمُتوِنَهاَأَساِنيِدَهاِفيالنَّاَسَوُيَخاِلفُُمْضَطِرَبةٌِرَواَياِتهِوقال َوالضَّ
َفَعامَّةَُعْنهُالنقَسخَِأْصَحابَُيْرُوونََوَماِبهُِيَحدِّثَُما...َوُكلقَوِلَبْحٍرَأيًضاُنَسٌخ.َبيٌِّن..َحِديِثهَِعَلى

                                                           

(.1655/رقم2/418ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(1) 
(.1115/رقم1/220الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(2)
(.46الصةتذهيبتهذيبالكمال)صخالخزرجي،(3)
(.1655/رقم2/418ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4)
(،قالمغلطاي:أنالنَّسائيقالهافيكتابالجرحوالتعديل.675/رقم2/350مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(5)
(.675/رقم2/351)المرجعالساب (6)
(.1/274الموضوعات)ابنالجوزي،(7)

(.491/رقم1/135ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(8) 
(.1927/رقم2/128البخاري،التاريخالكبير)(9) 
(.675/رقم2/350مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(10)
(.639/رقم4/13المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(11)
(.675/رقم2/350مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(12)
(.3683/رقم9/132مسندالبزار)البزار،(13)

(.3589/رقم9/63)المرجعالساب (14) 
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ْعفِِإَلىَوهوَأَحٌد،َعَلْيهُِيتَاِبُعهُ َوُمُتوُنَهاَأَساِنيُدَهاَذِلغَ وقالابن(1) يره"إلىمنهَأْقَربُالضَّ ،
.(2)عف"ض"فيهرجب:

وأص إليَّ"حسنأحبق:فقالالسَّقاء،بحروعن(3)حسنوقالُسئلأحمدبنحنبلعن
.(4)حديثًا"

القطانَسِعيدْبنيحيىوقال َعنَِحدَّثَِنيفإذاالرَّجل،َعنِيَحدَّثَِنيالثوريس يان"كان:
،(5)السَّقَّاَء"بحريعنيال ضل،َأُبوثَِنيَحدَّ:قاليوًما،فَحدَّثَِنيلي،كناهأرضاه يعلمأنيالرَّجل

َوَكاَنالثَّْوِريِإَذاروىَعْنُهالت ْرغ،اْستح َحتَّىوهمهَوكثرَخطُؤهُفحشِممَّنوقالابنِحبَّان:"َكانَ
بنس يانب،وقالأبوعبداهللالحاكمالنَّيسابوري:"مذه(6)"عرفَيُقولَحدَّثَِنيَأُبواْل ضلَحتَّىَ يُ

أبوحدثنافيقول:السَّقاء،بحرمثل:عنهم،روىإذاالمحدثينمنالمجروحينيكنيأنسعيد
.(7)ال ضل"

اْلُجوَزَجاِني: " (8)"ساقط"وقال ابنحزم: وقال وقال(9)إطراحه"علىمت  فيهخير، ،
يِصي:كثيربنمحمد ْبَيانَُسْكَرانَ"رأيتهاْلَمصِّ .(10)ِبِه"ُثونََيْعبََوالصِّ
في(15)اْلَبْلِخيالقاسموأبو،(14)،وابنشاهين(13)العرب،وأبو(12)،والعقيلي(11)الجارودابنوذكره
ع اء،جملة الضق

                                                           

(.287/رقم2/235ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(1)
(.5/395ابنرجب،فت الباري)(2) 
لمأقفعليه.(3)
(.109/رقم27مدبمدحأوذم)صبحرالدمفيمنتكلمفيهاإلمامأحابنالمبردالحنبلي،(4)
(.639/رقم14-4/13المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(5)
(.140/رقم1/192ابنحبان،المجروحون)(6)
(.51/رقم88سؤا تالسجزيللحاكم)ص(7)

(.146/رقم162الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(8) 
.(1/214ابنحزم،المحلىباآلثار)(9) 

(.287/رقم2/229ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(10) 
(.675/رقم2/350مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(11)
(.195/رقم1/154العقيلي،الضع اءالكبير)(12)
(.675/رقم2/350مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(13)

(.80رقم/61ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(14) 
(.675/رقم2/350مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(15)
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.(1)حديثه"ُترغمنطبقةفياْلَبْرِقيوقالُمُغْلَطاي:"ذكره
يحيىلمرة:"كان،وقا(3)تركه"على،وقالفيموضعهخر:"ُمت  (2)وقالالذَّهبي:"وهوه"

.(5)،وضع هابنحجر(4)يرضاه" القطان
،واهللتعالىأعلم.تضعي ه،واف ابنالجنيدالنققادفيمتروغخالصة القول فيه:

، ِبْشُر ْبُن ُنَمْيٍر الُقَشْيِريُّ )ق(  -29  .(6)ومائة األربعين بعد مات الس ابعة، من َبْصِريٌّ

.(7)روغ""متقول ابن اْلُجَنيِد فيه:
ُمَحمَّدُأقوال النُّقاد فيه: ائ ْبنُضع ه الصَّ وال سوي(9()8)ِإْسَماِعيَل عدي(10)، وابن ،(11)،

ائ :"ُحدِّْثتُْبنُ،وزادُمَحمَّدُ(14)والهيثمي،(13)والبيهقي،(12)والسَّاجي َأنَّهُُشْعَبةََعنِْإْسَماِعيَلالصَّ
َأيقَها:َفَيُقولُُيَصلِّيَقاِئًما(15)ُحَدْيرٍْبنَُوِعْمَرانُُيَحدُِّث،ُنَمْيرٍْبنَِبْشرََيَرىفَاْلَبْصَرةَِمْسِجدََيْدُخلَُكانَ

ُحَدْيٍر،ْبنَِعْمَرانََيْعِنياْلُمَصلِّيالشَّْيخِِبَهَذاَوَعَلْيُكمِْمْنهَُتْسَمُعواَ الشَّْيخََهَذااْحَذُرواالنَّاُس

                                                           

(.675/رقم2/351)المرجعالساب (1)
(.537/رقم1/264الذهبي،الكاشف)(2)

(.546/رقم44الذهبي،ديوانالضع اء)ص(3) 
(.1127/رقم1/298الذهبي،ميزانا عتدال)(4)
(.637/رقم120ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(5)

(.706/رقم124ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(6) 
(.539/رقم1/144ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(7) 
ائ الكبير،أبوجع رالبغدادينزيلمكة،صدو ،منالحاديةعشرة،ماتسنة(8)  محمدبنإسماعيلبنسالمالصَّ

(.5731/رقم468تقريبالتهذيب)صستوسبعين،ولهثمانوثمانونسنة.ابنحجر،
(.169/رقم1/139العقيلي،الضع اءالكبير)(9) 

(.3/139ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(10) 
(.245/رقم2/158ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(11) 
(.758/رقم2/413مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(12) 

 (.431/رقم287القضاءوالقدر)صالبيهقي،(13)
(.3564/رقم2/259الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائدللهيثمي)(14) 
البصري،ثقةثقة،منالسَّادسة،ماتسنةتسعوأربعين.ابنحجر،-بالضم–عمرانبنحديرالسدوسيأبوعبيدة(15) 

(.5148/رقم429تقريبالتهذيب)ص
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"ترغ"،وزادال سوي:(2)ُأَماَمةََأِبيَعنْ(1)اْلَقاِسمُ:َلَقالَاللَّهَُشاءََماَلهُِقيلََلوُْنَمْيرٍنُبِْبْشرَُوَكانَ
وايةالمدينيابن "َكَماالرِّ ابنعدي: وزاد وزادعنه"، السَّاجيذكروه"، الهيثمي: وزاد  :"الحديث"،

هخر:(3)"متروغ" موضع في الهيثمي وقال مرةً(4)ضع ه"على"ات قوا، وقال أبو(5)، وسبقه ،
والنَّسائي(6)حاتم والدَّارقطني(7)، و(8)، القيسراني، السقيوطي(9)ابن وتبعه أبو(10)، وزاد "متروغ"، :

،وقيلألبيحاتمفي(11)"كذاب":"الحديث"،وقالالهيثميأيًضا:ابنالقيسرانيحاتم،والنَّسائي،و
بيربنجع رأوإليغأحبقُنميربنبشر:موضعهخر :مرةً،َوَقال(13)أقربهما""ما؟فقال:(12)الزق

الرَّحمن،عبدأبىالقاسمعنروايتهمااإلنكار،ِفيمتقاربينالزقبيرْبنوجع رُنميربن"بشر
"ُشبه(14)صالح"عنهماوُيذكرمنكرة،القاسمعنوأحاديثهما وقالأيًضا: (15)المهديأبو ُدحيم،

                                                           

أبو(1)  الرحمنالدمشقي، منالثالثة،ماتسنةالقاسمبنعبد عبدالرَّحمنصاحبأبيأمامة،صدو ُيغربكثيًرا،
(.5470/رقم450اثنتيعشرة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

بنعجالنأبوأمامةالباهلي،صحابيمشهورسكنالشام،وماتبهاسنةستوثمانين.ابن-بالتصغير–ُصَدي(2)
(.2923/رقم276حجر،تقريبالتهذيب)ص

(.2197/رقم2/48الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائدللهيثمي)(3)
(.55/رقم1/96البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(4)
(.11884/رقم7/206الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائدللهيثمي)(5)

(.1420رقم/2/368ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6) 
 (7)( الرجال فيضع اء الكامل عدي، 2ابن /156 رقم الجرح245/ كتاب في قالها النسائي أن مغلطاي قال ،)

(.758/رقم2/413والتعديل،مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)
(.123/رقم1/259الضع اءوالمتروكون)الدارقطني،(8) 
(.446/رقم1/385ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(9) 

(.1/221الْللىءالمصنوعةفياألحاديثالموضوعة)السيوطي،(10) 
(.2289/رقم2/60الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائدللهيثمي)(11) 
فين سه،منالسابعة،(12)  جع ربنالزبيرالحن يأوالباهليالدمشقينزيلالبصرة،متروغالحديثوكانصالحا

(.939/رقم140ربعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)صماتبعداأل
(.1420/رقم2/368ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(13) 
(.710/رقم4/157المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(14) 
ة،ماتسعيدبنسنانالحن يأوالكنديأبومهديالحمصي،متروغورماهالدارقطنيو يرهبالوضع،منالثامن(15) 

(.2333/رقم237سنةثالثأوثمانوستين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
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وقالُنمير،بنوبشرالزقبيربنبجع ر ُدحيم(1)منه"حا ًأحسنُنميربنبشر:  "ُشبه وقال: ،
.(2)ُنمير"بنوبشرالزقبيربنبجع رَمْعَدانبنُع ير

واْلُجوَزَجاِني(3)ابنمعينوقال والنََّسائيفيموضعهخر(4)، وابن(5)، "َلْيَس(6)الجارود، :
ِبِثَقة".

،وزاد(9)اْلَحِديث""ُمنكر:(8)فيموضعهخرابنالقيسرانيوابنِحبَّان،و،(7)وقالالبخاري
ِبَشْيءَلْيَساْلَقاِسمأِلَنَمًعاِمْنُهَماَأوْ(10)اْلَقاِسممنَحِديثهِفيالتَّْخِليطَأْدِريَفاَل"جًداابنِحبَّان:

ِفيِه"،وقالابنمعينفيموضعاِ ْشِتَباهَوقعاُهنََفمناْلَقاِسمَعنبشرِرَواَيةَوأْكثراْلَحِديثِفي
حنبل،(11)هخر بن "مضطرٌب،"َلْيَس:(12)وأحمد هخر: البخاريفيموضع وقال تركهِبَشْيٍء"،
َأنَّىَأْعَلمُ"َ ،وقالمرًة:(14)حديثه"النَّاس"ترغ،وقالأحمدبنحنبلفيموضعهخر:(13)علي"
شَِمنَْكَتْبتُ َقالََأوْْيًئاَحِديِثه أيًضا:(15)َشْيٍء"َكِبيرُ: وقال يضعكذاب(16)العالءبن"يحيى،

                                                           

(.114/رقم4/28ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(1) 
(.195/رقم7/36ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2) 
(.4532/رقم4/309ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(3) 
(،ل  ةالجوزجاني) يرثقة(.292/رقم283الالرجال)صالجوزجاني،أحو(4) 
(،قالمغلطاي:أنالنَّسائيقالهافي يرمانسخة710/رقم4/157المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(5) 

(.758/رقم2/414منكتابالتَّمييز.مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)
(،قالمغلطاي:أنهافيكتابابنالجارود.758/رقم2/414مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(6) 
(.39/رقم33البخاري،الضع اءالصغير)ص(7) 
(.750/رقم202ابنالقيسراني،معرفةالتذكرة)ص(8) 
(.129/رقم1/187ابنحبان،المجروحون)(9) 
هوابنعبدالرَّحمنالدِّمشقي،صاحبأبيأمامةرضياهللعنه.(10)

)ص(11)  الجنيد سؤا تابن معين، 408ابن رقم الضع اء569/ أسماء تاريخ ابنشاهين، وجاءت) شيء(، ،)
(.78/رقم61والكذابين)ص

(.270/رقم116روايةالمروذيو يره)ص،العللومعرفةالرجالأحمدبنحنبل،(12) 
(.1773/رقم2/84البخاري،التاريخالكبير)(13) 
(.3088/رقم2/471حنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)أحمدبن(14) 
(.169/رقم1/139العقيلي،الضع اءالكبير)(15) 
ابنيحيىبنالعالءالبجلي،أبوعمروأوأبوسلمةالرازي،رميبالوضع،منالثامنة،ماتقربالستينومائة،(16)

(.7618/رقم595)صتقريبالتهذيبحجر،
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(1)منه"حا أسوأُنميربنوبشرالحديث، وقال ُسئل–، لهحديثعنعندما تذكر" :
.(2)الكذابين"

 الُبوصيري إسناًدا–وقال َعَرا (3)لضع ه"ضعيف،إسناد"هذا:-وذكر ابن وقال ،
عنه،َحدَّثَاالرَّْحَمنَِعْبدَوََ َيْحَيىَسِمْعتُ"َما:اْلُمثَنَّىْبنُ،وقالُمَحمَّدُ(4)بكذب"ُيتهم"لمالكناني:

وِقيلَ(5)َقْط"َشْيًئا القطانلَيْحَيى، "َقالَْبنَِبْشرََلِقيتَ: ُنَمْيٍر؟ وقال(6)َوَتَرْكُتُه"َنَعْم،: فيموضع،
لما–،وقالفيموضعهخر(8)حديثه""ُترغ،وقالأبوداود:(7)اْلَكِذب"ْرَكانأَمنركناهخر:"َكانَ

،(9) زو"صاحبوكانعابد،رجلوجع ر"بشرأرفع،:الزقبير؟بنوجع رُنميربنبشرعنُسئل
.(10)المديني"ابن"تركهوقالالخزرجي:

الرَّازي أبوُزرعة والعقيلي(11)وذكره وأبو(12)، (13)العرب، وابنشاهين(14)والبلخي، ،(15)،
ع اءجملةفي .الضق



                                                           

(.1/253الموضوعات)ابنالجوزي،(1) 
/رقم(.29بحرالدمفيمنتكلمفيهاإلمامأحمدبمدحأوذم)صابنالمبرد،(2) 
(.2922/رقم3/373البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(3) 
(.14/رقم2/324تنزيهالشريعةالمرفوعةعناألخبارالشنيعةالموضوعة)ابنعرا ،(4) 
(،وجاءتفيالكامل:"ماسمعتَيْحيىبنَسِعيديحدثَعنهبَشْيٍء".169/رقم1/139العقيلي،الضع اءالكبير)(5) 

(.245/رقم2/155ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)
(.169/رقم1/139العقيلي،الضع اءالكبير)(6) 
(.539/رقم1/144ون)ابنالجوزي،الضع اءوالمتروك(7) 
(.758/رقم2/414مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(8) 
المرجعالساب .(9) 

(.49خالصةتذهيبتهذيبالكمال)صالخزرجي،(10) 
/رقم2/603الرازي:أبوزرعة،الرازي:أبوزرعة،الضع اءألبيزرعةالرازيفيأجوبتهعلىأسئلةالبرذعي)(11) 

37.)
(.169/رقم1/138يلي،الضع اءالكبير)العق(12) 
(.758/رقم2/414مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(13) 
المرجعالساب .(14) 
(.78/رقم61ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(15) 
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الذَّهبي وابنحجر(1)وقال هخر:(2)، فيموضع وزاد "عندهم"، الذَّهبي: وزاد "متروغ"، :
"َواٍه"(3)اتهم"قد"بات ا ، وقالالذَّهبيفيموضعهخر: "ُمتهم"، ابنحجر: وزاد وقالمرًة:(4)، ،
"تركه(5)"تركوه" أيًضا: وقال لهيىيح، ... وقال:(6)ساقطة"كبيرةنسخةالقاسم،عنالقطان ،
.(8)جدا"،وقالابنحجرفيموضعهخر:"َضِعيفٌ(7)"هالغ"

،واهللتعالىأعلم.تضعي هواف ابنالجنيدالنققادفياتهمهالبعض،،متروغخالصة القول فيه:
 سعيد، ، وقيل:ِديَنار أبيه ، واسمَأُبو َحْمَزةَ ، (9)ثَاِبُت ْبُن َأِبي َصِفي َة الثَُّماِلي  ق(  عس )ت -30

 .(10)جعفر أبي خالفة في مات الخامسة، من رافضي، ضعيف ُكوِفيٌّ 
 .(11)"متروغ"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:

وزاد،(13)"(12)الَحِديثُِمَقاِربُِعْنِديَوُهوَِفيِه،َتَكلَّمََحْنَبلٍْبنُ"َأْحَمدُ:قالالبخاريأقوال النُّقاد فيه:
.(14)حديث"كبيرله"ليس:فيموضعهخر

                                                           

(.608/رقم49الذهبي،ديوانالضع اء)ص(1) 
(.706/رقم124ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(2) 
(.152/رقم72تلخيصكتابالموضوعات)صالذهبي،(3) 
(.46/رقم3/822الذهبي،تاريخاإلسالم)(4) 
(.597/رقم1/270الذهبي،الكاشف)(5) 
(.1228/رقم1/326الذهبي،ميزانا عتدال)(6) 
(.852/رقم314تلخيصكتابالموضوعات)صالذهبي،(7) 
(.2907/رقم12/365بزوائدالمسانيدالثمانية)المطالبالعاليةابنحجر،(8) 
هذهالنسبةالىثمالةوهيمناألزد،وهوثمالةبنأسلمبنكعببنالحارثبنكعببنعبداهللبنمالغبن(9)

(.780/رقم3/146نصربناألزدبنالغوث،السمعاني،األنساب)
(.818/رقم132ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(10)
(.608/رقم1/158ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(11)
أيحديثهُيقاربهحديث يره،فهوعلىالمتعمدبالكسروال ت ،وسط ينتهي-ب ت الرَّاء-قالالسَّخاوي:"ُمقاَرب(12)

:"أنالكسرمن(،وذكرابنالسِّيد2/115إلىدرجةالسققوطو الجاللةوهونوعمدح".السخاوي،فت المغيث)
ان ر فياللغة". وليسمعروفًا العوام منكالم علىذلغبأنهذا وُردَّ وال ت منأل ا التَّجري ، أل ا التَّعديل،

نعاني:"ب ت الرَّاءمعناهحديثهُيقاربهحديث يره،وبالكسرمعناهأن231السيوطي،تدريبالرَّاوي)ص (،وقالالصَّ
(.2/163 يرهمنالثِّقات".الصنعاني،توضي األفكارلمعانيتنقي األن ار)حديثهُمقاربلحديث

(.1841/رقم3/343الترمذي،سننالترمذي)(13)
(.569/رقم305العللالكبير)صالترمذي،(14)
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وابن ،(5)الدَّارقطنيو،(4)والفسوي،(3)،وأحمدبنحنبل(2)معين،وابن(1)وضع هابنسعد
أحمدبنحنبل:"الحديث"،وزادأحمدفيموضعهخر:معين، و وزاد ابن،(7)،والهيثمي(6)الملقن

معينابن،وقال(9)الحديث""واهي"جدا"،وزادالهيثمي:ن:،وزادابنالملق(8)لشيء""الحديثليس
لماسألهالدقوريعنه-،وقالأيضا(11)ِبَذاَغ""َلْيَس:مرةً،وقال(10)بشيء"فيموضعهخر:"ليس

ميمون (12)وعن إليغ؟ أحبق أيهما ذاقال:-، موضع(13)َذاغ"وَ َ"  في الدَّارقطني وقال ،
.(16)"الحديث""متروغ"،وزادالمقدسي::(15)انيابنالقيسر،و(14)هخر

و حديثهُيكتبوزادأبوحاتم:"الحديث،""لينالرَّازيان:(18)وأبوحاتم،(17)ُزرعةوقالأبو
""َلْيَسبه"،وقالالنَّسائي:ُيحتج إلىَوهورواياته،َعَلىبين"ضع ه:وقالابنعدي،(19)ِباْلَقِوي 

                                                           

(.6/364ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(1)
بنمعين،منكالمأبيزكريايحيىبنمعينفيالرجال(،ا1/69ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةابنمحرز)(2) 

(.22/رقم34)ص
(.4267/رقم3/80أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(3)
(.3/56ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(4)

(.608/رقم1/158ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(5) 
(.9/313المنير)البدرابنالملقن،(6) 
(.4033/رقم3/15الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(7)
(.4356/رقم3/96أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(8)

(.633/رقم1/145الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(9) 
/رقم2/451(،ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)1335/رقم3/278)ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري(10) 

1813.)
(.214/رقم1/172العقيلي،الضع اءالكبير)(11)
اُب،مشهوربكنيته،ضعيفمنالسَّادسة،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(12) /رقم556َمْيُموٌنَأُبوَحْمَزَةاأْلَْعَوُراْلَقصَّ

7057.)
(.2668/رقم3/546ن،تاريخابنمعين،روايةالدوري)ابنمعي(13)
(.64/رقم20الدارقطني،سؤا تالبرقانيللدارقطني)ص(14)
(.5320/رقم4/2289ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(15)
المرجعالساب .(16)
(.1813/رقم2/451ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(17)

المرجعالساب .(18) 
(.93/رقم27النَّسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(19)
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وقالالدَّاوودي:،(2)لين"حديثهفيعندهم،بالمتين"ليس:البَّرعبدابنلوقا،(1)أقرب"الضَّعف
والبي ،(5)النَّسائي في موضع آخر وقال،(4)الحديث"وقالاْلُجوَزَجاِني:"واهي،(3)"ضعَّ وه" ،(6)والدُّ

"،وزادابنَعَرا :"رافضي".بثقة ليس": (7)وابنَعَرا الِكَناِني
 لوهَمعَاْنَ ردِإَذاا حتجاجبهحدَعنخرجَحتَّىاأْلَْخَبارِفياْلَوهم"كثيروقالابنِحبَّان:

.(8)تشيعه"ِفي
اْلُمثَنَّىْبنُوقالُمَحمَّدُ،(11)حديثه"(10)أبي"ترغ:(9) ياثبنح صبنعمروقال "َما:

وقال،(14)َقْط"َشْيًئاَعْنهُُيَحدِّثُ(13)الرَّْحَمنِدََعبَْسِمْعتَُوَماَقْط،َعْنهَشْيًئاُيَحدِّثُ(12)َيْحَيىَسِمْعتُ
بنمعروف بنزياد "َسِمْعتُ(15)محمد حمزةَأِبيعندكانواأنهميذكر(16)ُموَسىْبناللَّهُعَبيد:

(17)الُمَبارغاْبنفحضرهالثَّمالي
                                                           

(.311/رقم2/295ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(1) 
(.581/رقم3/72مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2)
(.117/رقم1/126طبقاتالم سرين)الداوودي،(3)
(.82/رقم104الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(4)
(.311/رقم2/294،الكاملفيضع اءالرجال)ابنعدي(5)
(،ذكرمغلطايأنهافيكتابالدو بي.581/رقم3/72مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(6)

(.164/رقم1/402تنزيهالشريعةالمرفوعةعناألخبارالشنيعةالموضوعة)ابنعرا ،(7) 
(.165/رقم1/206ابنحبان،المجروحون)(8)

ُعَمُرْبُنَحْ ِصْبِنِ َياٍثبنَطْلٍ الُكوِفي،ثقةربماوهم،منالعاشرةماتسنةاثنتينوعشرينومائتين،ابنحجر،(9) 
(.4880/رقم411تقريبالتهذيب)ص

القاضيثقةفقيه(10)  ،َأُبوُعَمَرالُكْوِفيق تغيرح  هقليلفياآلخر،منَحْ ُصبُنِ َياِثبِنَطْلِ بِنُمَعاِوَيَةالنََّخِعيق
(.1430/رقم173الثامنة،ماتسنةأربعأوخمسوتسعين،وقدقاربالثمانين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.1813/رقم2/451ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(11)
هوابنسعيدالقطان.(12)
هوابنمهدي.(13)
(.214رقم/1/172العقيلي،الضع اءالكبير)(14)
/6ُمَحمَّدْبنزيادْبنمعروفالرَّازي،وكانمنرؤساءُجْرجان،توفيسنةسبعوخمسين،الذهبي،تاريخاإلسالم)(15)

(.443/رقم174
ٍد،ثقةكا(16) َأُبوُمَحمَّ الُكْوِفيق ْبُنُموَسىْبِنَأِبياْلُمْخَتاِر،ْبِنَباَذاماْلَعْبِسيق اللَِّه نيتشيع،منالتَّاسعة،قالأبوُعَبْيُد

حاتم:كانأثبتفيإسرائيلمنأبيُنعيمواستصغرفيس يانالثوري،ماتسنةثالثعشرةعلىالصحي ،ابن
(.4345/رقم375حجر،تقريبالتهذيب)ص

(17). َعْبُداهلِلبُنالُمَباَرِغالَمْرَوِزيق
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ثمفمزقهكتابهفأخذالُمَبارغاْبنامفقُعْثَمان؟منَقال:َقالأو،(1)ُعْثَمانِفيحديثاحمزةَأُبوفذكر
عثمانفيسوءحديثفيهاصحي ةإليهفدفعالمبارغابن"جاءه:داودأبووقال،(2)ومضى"نهض
حي ةفرد : هارون بن يزيد وقال،(3)صحي تغ"وقب اهللقبحغلهقولي:وقالالجارية،علىالصَّ

جعة يؤمن كان" .(4)"بالرَّ
(9)اْلَبْلِخيالقاسموأبو،(8)وابنشاهين،(7)العربأبو،و(6)،والعقيلي(5)الجارودابنوذكره

ع اء،وقالُمُغْلَطاي:"ذكرهفيجملة بعضحملممنالضَّعفإلىُينسبمنبابفياْلَبْرِقيالضق
.(10)بعضهم"وتركهاروايتهالحديثأهل

الذَّهبي وابنحجر(11)وضع ه الذَّهبي:(12)، وزاد ابنحجر:،"جدا"، ،(13)"رافضي"وزاد
هخر: موضع في الذَّهبي "عده،(14)"ضع وه" وقال أيًضا: وقال منقومفي(15)السقليماني

.(17)ضع ه"علىوقالمرة:"مت  ،(16)الرَّافضة"

                                                           

ُعْثَماَنْبِنَع َّاَنرضياهللعنه.(1)
(.311/رقم2/294ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(2)
(.581/رقم3/72مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(3)

(.214/رقم1/172العقيلي،الضع اءالكبير)(4) 
(.581/رقم3/72مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(5)
(.214/رقم1/172العقيلي،الضع اءالكبير)(6)
(.581/رقم3/72اي،إكمالتهذيبالكمال)مغلط(7)

(.83/رقم63تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)صابنشاهين،(8) 
(.581/رقم3/72مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(9)

المرجعالساب .(10)
(.943/رقم6/2798مختصرتلخيصالذهبي)ابنالملقن،(11)
(.818/رقم132ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(12)
المرجعالساب .(13)
(.687/رقم1/282الذهبي،الكاشف)(14)
(15)( سنة الُمَتَوفَّى ، البخاري  الِبيكْنِدي  الُسليماني، ال ضل أبو الحاف  َعْمرو، ْبن علي  ْبن إلى404أحمد رحل ها(،

تقاًنا،وُعلوإسناد /9،وكْثرةتصانيف،الذهبي،تاريخاإلسالم)اآلفا ،ولميكنَلُهن يٌرفيعصرهبُبخارىِح  اوا 
(.126/رقم71

(.1358/رقم1/363الذهبي،ميزانا عتدال)(16)
(.684/رقم56الذهبي،ديوانالضع اء)ص(17) 
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رافضيخالصة القول فيه: فيتضعي هُمت  علىضع ه النققاد واف ابنالجنيد واهللتعالى.،
أعلم.

 .(1)الر ابعة" ، منَأُبو اْلَجْهمِ  ُكوِفيِّ ال َسِعيد ْبن ِعالَقةَ  َوْيُر ْبُن َأِبي َفاِخَتةَ ثُ )ت(  -31
 .(2)""متروغقول ابن اْلُجَنيِد فيه:

.(4)"بهماَبْأسَ (3)َوَأبوهُقالالعجلي:"ُهوَأقوال النُّقاد فيه:
كذلغابن،(5)وضع هفيموضعهخر أبوحاتم،(7)َجاِنيواْلُجوزَ،(6)"معينوسبقه وتبعه

القيسرانيو،(9)والدَّارقطني،(8)الرَّازي اْلُجوَزَجاِني:،(12) والُبوصيري،(11)والهيثمي،(10)ابن وزاد
بنوَحِكيم،(14)َخبَّاببنلهاللُمقارًبا"وزادأبوحاتم:"،َحِديثهوزادالعجلي:"ُيْكتب،(13)""الحديث
وقال،(17)"ِبَشْيءٍ"َلْيَسقالابنمعينفيموضعهخر:و،(16)جدا"":ابنالقيسرانيوزاد"،(15)ُجبير

                                                           

(.862/رقم135ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(1)
(.622/رقم1/161ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(2)
(3) فيحدودَسِعيُد ماتدونالمائة، ثقةمنالثالثة، الكوفي،مشهوربكنيته، َفاِخَتَة َأُبو الهاشميمو هم، ِعالَقَة ْبُن

(.2376/رقم240التسعين،وقيلبعدذلغبكثير،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.201/رقم1/262العجلي،الثقات)(4)

المرجعالساب .(5) 
(.1920/رقم2/472جرحوالتعديل)ابنأبيحاتم،ال(6)
(.30/رقم57الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(7)
(.1920/رقم2/472ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8)
(.2805/رقم12/377)عللالدارقطنيالدارقطني،(،138/رقم1/261الضع اءوالمتروكون)الدارقطني،(9)

(.1641/رقم2/833)المرجعالساب (،5861/رقم5/2525 ا )ابنالقيسراني،ذخيرةالح(10)
(.5108/رقم3/184الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(11)
(.2232/رقم3/83البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(12)

(.30/رقم57الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(13) 
ْبُنخَ(14) ،نزيلالمدائن،صدو تغيربأخرة،منالخامسة،ماتسنةِهالِل اْلَبْصِريق بَّاٍباْلَعْبديمو هم،َأُبواْلَعالِء

(.7334/رقم575أربعوأربعين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
،وقيلمولىثقيفالكوفي،ضعيفرميبالتشيعمنالخامسة،(15) ابنحجر،تقريبالتهذيبَحِكيُمْبُنُجَبْيٍراأْلََسِديق

(.74/رقم3/398ه(،الذهبي،تاريخاإلسالم)130-ه121(،توفيمابينسنة)1468/رقم176)ص
(.1641/رقم2/833ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(16)
(.226/رقم1/181العقيلي،الضع اءالكبير)(17)
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(2)ليثمقاملماسألهرجل،يقوم-وقالأيًضا،(1)"بَشْيءٍعندهمُهوََلْيَسحديثه"يضع ونمرة:
بن،وا(6)والنَّسائي،(5)اْلُجوَزَجاِنيفيموضعهخرَوَقالَ،(4)أشبهه"ما":-؟(3)زيادأبيبنويزيد
الملقن:،"ِبِثَقة"َلْيَس:(7)الملقن ابن الهيثمي"عندهم"،وزاد النَّسائي(8)وقال كذلغ وسبقه ،(9)،

.(11)ضع ه"علىُمجمع"وقالالهيثميمرة:متروغ"،"،ثالثتهمفيموضعهخر:(10)والدَّارقطني
البَّزاروقال سرائيلُشعبةعنهحدث": ُيرمىكانحديثه،واحتملواو يرهما،(12)وا 

وقالفي،(15)"منهأصل -حكيمبنيعني-(14)العزيز"عبدوقالأحمدبنحنبل:،(13)بالرَّفض"
منبعضهمأقرب"ما:-زيادأبيبنويزيدسليمأبيبنوليثلماُسئلعنُثوير-موضعهخر

.(16)"بعض

                                                           

(.321/رقم2/316ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(1)
َأِبيُسَلْيٍم،ُتُوفَِّي(2)  /رقم3/725سنةثمانوثالثينومائة،الذهبي،تاريخاإلسالم)-ِفيَقْوِلمطين-َلْيُثْبُن

245.)
،ضعيفكبرفتغيروصاريتلقنوكانشيعيا،منالخامسة،(3) الُكوفيق مو هم اْلَهاِشِميق َأِبيِزَياٍد ْبُن ماتسنةَيِزيُد

(.7717/رقم601ستوثالثين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.798/رقم470ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص(4) 
(.622/رقم1/161ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(5)

(.96/رقم27النَّسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(6) 
(.7/126البدرالمنير)ابنالملقن،(7)
(.8844/رقم5/166الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(8)
(.37/رقم3/626الذهبي،تاريخاإلسالم)(9)

(.66/رقم20الدارقطني،سؤا تالبرقانيللدارقطني)ص(10) 
(.18669/رقم10/401الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(11)
،ثقةُتكلمفيهبالحجة،منالسابعة،ماتِإْسَراِئيُلْبُنُيوُنَسْبِنأَ(12) ،َأُبوُيوُسَفاْلُكوِفيق اْلَهْمَداِنيق ِبيِإْسَحاَ السَِّبيِعيق

(.401/رقم104سنةستينوقيلبعدها،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.905/رقم3/117مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(13)

َحِكي(14)  ْبُن اْلَعِزيِز َوِماَئٍة،الذهبي،تاريخاإلسالم)َعْبُد َأْرَبِعيَن ،َبِقَيِإَلىُحُدوِد اْلُكوِفيق اْلَحْضَرِميق /رقم3/687ٍم
158.)

(.2886/رقم2/427أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(15)
(.4118/رقم3/50)المرجعالساب (16)
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الرَّازي: ُزرعة أبو وقال(1)"القويبذاغ"ليسوقال الحاكمأحمدأبو، بالقويسلي":
بينالضَّعفوَأَثرذكرت،كماجماعةوضع هالرَّفضإلىُنسبوقد":،وقالابنعدي(2)عندهم"
منأثبتذكره(3)الشَّامييزيدبنوثور يره،إلىِمْنهُأقربالضَّعفإلىَوهورواياته....َعَلى
،وقالالحاكمأبو(6)ضعف"فيه"،وقالابنرجب:(5)الحديث"لينشيعي"،وقالال سوي:(4)هذا"

نْ"عبداهلل: .(7)التََّشيقِع"َ ْيرَُعَلْيهُِيْنَقمَْفَلمُْيَخرَِّجاهَُلمَْواِ 
ال السْبنُوقالَعْمُرو َعِليٍّ  (8)س يانعنه،وكانُيحدثان الرَّحمنوعبديحيى"كان:

وقال،(10)"َعْنهُيَحدِّثَانِالرَّْحَمنَِعْبدََوَ َيْحَيىتَُسِمعْ"َما:اْلُمثَنَّىْبنُُمَحمَّدُوقال،(9)"عنهُيحدث
"اْبنُ،(11)حديثه"علىمهديابنضرب":داودأبو التِّرمذي: ،(12)َقِلياًل"َيْغِمُزهَُكانََمْهِديٍّوقال
:وقال وقالفي،(13)َعْنُه"ُيحدثان مهديوابنيحيى،..َكانَ.يغمزهُعَيينةاْبنَكانَ"الُبخاِري 

،(14)مهدي"ابنالرحمنَوَعبدَسِعيد،ْبنَيْحيىوتركهيغمزهُعَيينةاْبنَكانَ"موضعهخر:

                                                           

(.1920/رقم2/472والتعديل)ابنأبيحاتم،الجرح(1)
(.905/رقم3/117مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2)
،ثقةثبتإ أنهيرىالقدر،منالسابعة،ماتسنةخمسينوقيلثالثأوخمس(3) َثْوُربُنَيِزْيَد،َأُبوَخاِلٍدالحمصيق

(.861/رقم135وخمسين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.321/رقم2/319عدي،الكاملفيضع اءالرجال)ابن(4)
(.3/112ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(5)

(.4/324ابنرجب،فت الباري)(6) 
(.3880/رقم2/553الحاكمأبوعبداهلل،المستدرغعلىالصحيحين)(7) 
هوابنعيينة.(8)
(9)( والتعديل الجرح أبيحاتم، 2ابن /472 رقم َعْبَد(1920/ َسِمْعُت َما ال الس: َعِليٍّ ْبُن َعْمُرو قال وجاءت، ،

(.226/رقم1/181الرَّْحَمِنُيَحدُِّثَعْنه،َوَكاَنُسْ َياُنُيَحدُِّثَعْنُه،العقيلي،الضع اءالكبير)
ُدبنالمثنى:ماسمعت226/رقم1/181العقيلي،الضع اءالكبير)(10) َيْحيى،وَ َعبدالرحمن(،وجاءت،قالُمَحمَّ

(.321/رقم2/316يحدثانَعنُس يان،َعنهبَشْيٍء،ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)
(.905/رقم118-3/117مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(11)
(.3037/رقم5/97الترمذي،سننالترمذي)(12)
(.2136/رقم2/183البخاري،التاريخالكبير)(13)

(.321/رقم2/316ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(14) 
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ِلُيوُنَسِقيلَ":(3)المدائنيَشَباَبةَوقال،(2)اللَِّساِن"ُمْستَِقيمََيُكنَْلمْ":(1)وقالأيوبالسِّْخِتَياِنيق
ْبنَِلُيوُنَس"ِقيلَ:هخروقالفيموضع،(5)"َراِفِضيًّاَكانَ:َقالََعْنه؟َتْحِملَْلمِْلمَ:(4)ِإْسَحا ََأِبيْبنِ
َوَماَأْعَلُم،ِإْسَراِئيلُ:َقالََعْنُه،ُيْكِثرُِإْسَراِئيلُ:َقالََفاِخَتَة؟َأِبيْبنِِلُثَوْيرَِتْرِويَ َماَلغَ:ِإْسَحا ََأِبي

.(7)بالرَّفض"ُرمي"وقالاْلَخْزَرِجي:،(6)"يًّاَراِفضَِكانَِبِه؟َأْصَنعُ
 ،(8)َمْوُضوَعة"َكَأنََّهاَأْشَياءرواياتهِفيَيِجيءَحتَّىاأْلََساِنيديقلبَكانَ"وقالابنِحبَّان:

:وقال ركانأمنالجارود،بنمحمدأبيكتابفي"،وقالُمُغْلَطاي:(9)"اْلَكِذبَِأْرَكانِ"ِمنْالثَّْوِريَّ
.(12)الثَّوري"كذبه"،وقالابنَعَرا الِكَناِني:(11)"َفَغَمَزهُِلُسْ َيانَُذِكرَ":وقالاْلُحَمْيِديق،(10)الكذب"

،(16)،وابنشاهين(15)العربوأبو،(14)،والعقيلي(13)وذكرهالسَّاجي


                                                           

،َأُبوَبْكٍرالبصري،ثقةثبتحجةمنكبارال قهاءالعباد،منالخام(1) سة،ماتَأيقْوُببُنَأِبيَتِمْيَمَةَكْيَساُنالسِّْخِتَياِنيق
(.605/رقم117سنةإحدىوثالثينومائةولهخمسوستون،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.321/رقم2/316ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(2)
ثقةحاف رميباإلرجاء،من(3) المدائنيأصلهمنخراسانيقالكاناسمهمروانمولىبنيفزارة، َسوَّاٍر ْبُن َشَباَبُة

(.2733/رقم263التاسعة،ماتسنةأربعأوخمسأوستومائتين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
،صدو يهمقليال،منالخامسة،ماتسنةاثنتينوخمسينعلى(4) ،َأُبوِإْسَراِئيلالكوفيق ُيوُنُسْبُنَأِبيِإْسَحاَ السَّبيعيق

(.7899/رقم613الصحي ،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
قالَشَباَبَة:ُقلُتليونسْبنَأِبيِإْسَحا كيفلم(،وجاءتفيالكامل،226/رقم1/180العقيلي،الضع اءالكبير)(5) 

(.321/رقمال2/317تحدثَعنه؟َقاَلألنهَكاَنرافضيا،ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)
 (6)( الكبير الضع اء 1العقيلي، /180-181  رقم َأِبي226/ ْبن ليونس ُقلُت شبابة: قال الكامل، في وجاءت ،)

الغ ترويَعنه،فإنإسرائيلَكاَنيكتبَعْنُه،قالإسرائيل:أعلمماأصنعبهكانرافضيا،ابنعدي،ِإْسَحا ،مَ
(.321/رقم317-2/316الكاملفيضع اءالرجال)

(.58خالصةتذهيبتهذيبالكمال)صالخزرجي،(7)
(.164/رقم1/205ابنحبان،المجروحون)(8)
(.226/رقم1/180كبير)العقيلي،الضع اءال(9)

(.905/رقم3/117مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(10)
(.226/رقم1/180العقيلي،الضع اءالكبير)(11)
(.1/44تنزيهالشريعةالمرفوعةعناألخبارالشنيعةالموضوعة)ابنعرا ،(12)
(.905/رقم3/117مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(13)
(.226/رقم1/180،الضع اءالكبير)العقيلي(14)
(.905/رقم3/117مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(15)

(.84/رقم64ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(16) 
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ع اء.جملةفي(2)،واْلُمْنَتَجاِلي(1)واْلَبْلِخي الضق
الذَّهبي وابنحجر(3)وضع ه ،(4) الذَّهبي: ِباْلَكِذبِ"،وزاد الثَّْوِريق ابنحجر:َرَماُه "،وزاد

.(6)واه""،وقالالذَّهبيفيموضعهخر:(5)بالرَّفض"رمي"
.واف ابنالجنيدالنققادفيتضعي همت  علىضع ه،ُرميبالكذبوالرَّفض،خالصة القول فيه:
واهللتعالىأعلم.

َبْيِر جَ )ق(  -32 مات بعد  ،ابعةمن الس   ،نزيل البصرة ،الدَِّمْشِقيُّ  (7)أو الباهلي الحنفيْعَفُر ْبُن الزُّ
 .(8)األربعين

.(9)"متروغ"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:
،(13)،وال سوي(12)عمَّارالَموصلي،وابن(11)،وابنالمديني(10)ضع هابنمعينأقوال النُّقاد فيه:

،وزاد(18)"الحديث"،وزادابنمعين:(17)،والُبوصيري(16)،والهيثمي(15)البيهقي،و(14)الجارودوابن

                                                           

(.905/رقم3/117مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(1)
المرجعالساب .(2)
(.37م/رق3/625الذهبي،تاريخاإلسالم)(3)
(.862/رقم135ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(4)
المرجعالساب .(5)

(.725/رقم1/286الذهبي،الكاشف)(6) 
هذهالنِّسبةالىباهلة،وهيباهلةبنأعصر،وكانالعربيستنك ونمنا نتسابالىباهلةكأنهاليستفيمابينهم(7) 

/2األصلمنهاشم...إذاكانتالن سمنباهلة.السمعاني،األنساب)مناألشراف،حتىقالقائلهم:وماين ع
(.366/رقم70

(.939/رقم140ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(8) 
(.666/رقم1/171ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(9) 

(.227/رقم1/182العقيلي،الضع اءالكبير)(10) 
(.219/رقم156شيبة)صابنالمديني،سؤا تابنأبي(11) 
(.90/رقم66ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(12) 
(.3/139ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(13) 
(.990/رقم3/215مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(14) 
(.7343/رقم10/177البيهقي،شعباإليمان)(15) 
(.1443/رقم1/267)الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد(16) 
(.1824/رقم2/426البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(17) 
(.1949/رقم2/479ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(18) 
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ال سوي:يسوى حديثه،ُيكتب" ابنالمديني: وزاد البيهقي"متروغشيًئا"، وزاد ،(1)مهجور"،
.(3)وزادالهيثميفيموضعهخر:"كذاب""جًدا"،:(2)والهيثمي

،وأبو(6)ِبِثَقة"،وقالابنمعينمرةً"َلْيَس:(5)سائي،والنَّ(4)وقالابنمعينفيموضعهخر
حديثه"،علىُيضربأنوَأَمرعنه،أحدث"لست:ُزرعةأبوبشيء"،وزاد"ليس:(7)ُزرعةالرَّازي

الحين،فقال:منكانالزقبيربنمعين:جع ر بنوقيل ،(8)يكذب"وكانصالًحا،يكون"كيفالصَّ
،وقالابنالمدينيمرًة:(10)َربََّغ":"اْسَتْغِ ْر،فقاللهالمدينيعليبن(9)لنَّْضرِبنايءَُهانِوسأل
.(11)ِجدًّا"َيْحَيى"َضعََّ هُ

،(15)،وأبوحاتمالرَّازي(14)،والُبخاِريق(13)عليال السبن،وعمرو(12)وقالأحمدبنحنبل
واألزدي(16)والنَّسائي والدَّارقطني(17)، واإلشبيلي(18)، هخر(19)، موضع في والبيهقي و(20)، ابن،

                                                           

(.14444/رقم7/409البيهقي،السننالكبرى)(1) 
(.2008/رقم2/19الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(2) 
(.17794/رقم10/244)المرجعالساب (3) 
(.4531/رقم4/309ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(4) 
(.9800/رقم72/117ابنعساكر،تاريخدمش )(5) 
(.570/رقم408ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص(6) 
(.9800/رقم72/116ابنعساكر،تاريخدمش )(7) 
(.1/60معين،تاريخابنمعين،روايةابنمحرز)ابن(8) 
(،أو571/رقم5/1271ه(.الذهبي،تاريخاإلسالم)250-ه241هانئبنالنَّضراألزدي،توفيبينسنة)(9) 

(.528/رقم6/443ه(.الذهبي،تاريخاإلسالم)270-ه261بينسنة)
(.178/رقم1/212ابنحبان،المجروحون)(10) 
(.227/رقم1/182العقيلي،الضع اءالكبير)(11) 
(.2/156الموضوعات)ابنالجوزي،(12) 
(.1949/رقم2/479ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(13) 
(.47/رقم36البخاري،الضع اءالصغير)ص(14) 
(.1949/رقم2/479ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(15) 
(.108/رقم28متروكون)صالنَّسائي،الضع اءوال(16) 
(.666/رقم1/171ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(17) 
(.141/رقم1/261الضع اءوالمتروكون)الدارقطني،(18) 
(.2/104)الكبرىاألحكاما شبيلي،(19) 
(.706/رقم2/140األسماءوالص ات)البيهقي،(20) 
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وابنرجب(1)القيسراني والهيثميفيموضعهخر(2)، والسقيوطي(3)، بنمتروغ":(4)، "،وزادأحمد
،والنَّسائي،و عليال الس:بنوزادعمرو،"الحديث":،وابنرجبابنالقيسرانيحنبل،والُبخاِريق

أبو،وزاد(5)الوهم"كثيرصدوًقارجالًَوَكانَ"اْلَحِديثالوهم"،وزادفيموضعهخر:كثير"الحديث
الرَّازي حاتم وقالأحدثأنأرى الحديثذاهبوكانالبصرةينزلكان"الحديث،: عنه"،

"قد مرًة: أيًضا(6)ضع ه"علىأجمعواالهيثمي وقال هخر(7)، موضع في السقيوطي وكذلغ ،(8):
وقالالُبوصيريفيموضع "قد"كذاب"، وقالمرةً(9)واتهموه"حديثهترغعلىات قواهخر: ،(10)،

العجمي ابن الكناني(11)وكذلغسبط َعَرا  وابن "كذبه(12)، : أبووُشعبة"، الرَّازيفيقال ُزرعة
فهو؟بير؟أضعيحالجع ربنالزقماوسألهابنأبيحاتممرًة:عليه"،موضعهخر:"اضربوا

"اضربوقالأحمدبنحنبلفيموضعهخر:،(13)"يءثعنه،ليسبش أحد،كمايكون"فقال:
،وقال(16)"(15)الرَّْحَمنَِعْبدْبناْلَقاِسمَعنبروايتهَحِديثهأذهب"ِإنََّما:مرةً،وقال(14)حديثه"على
ِباْلَبْصَرةَِرَواَهاَأو ًبيرالزقبنَجْعَ رَكانََمَناِكير،َأَحاِديثَلهُيْرويالرَّْحَمنعبدَأُبو"اْلَقاِسمأيًضا:
،(17)َحِديثه"اْلَبْصَرةأهلَفترغاأْلََحاِديثِتْلغَبعضفروىُنميربنبشرَجاءَثمََّحِديثه،النَّاسَفترغ

                                                           

(.282/رقم1/310ذخيرةالح ا )ابنالقيسراني،(1) 
(.2/38ابنرجب،فت الباري)(2) 
(.6620/رقم4/126الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(3) 
(.1/150الْلليءالمصنوعةفياألحاديثالموضوعة)السيوطي،(4) 
(.335/رقم2/362ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(5) 
(.1013/رقم1/206 وائد)الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال(6) 
(.692/رقم1/154)المرجعالساب (7) 
(.2/157الْلليءالمصنوعةفياألحاديثالموضوعة)السيوطي،(8) 
(.198/رقم1/70مصباحالزجاجةفيزوائدابنماجه)البوصيري،(9) 

(.2911م/رق3/363البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(10) 
(.194/رقم85سبطابنالعجمي،الكشفالحثيث)ص(11) 
(.20/رقم1/45تنزيهالشريعةالمرفوعةعناألخبارالشنيعةالموضوعة)ابنعرا ،(12) 
(.1949/رقم2/479ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(13) 
(.4887/رقم3/206أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(14) 
القاسمبنعبدالرحمنالدمشقيأبوعبدالرَّحمن،صاحبأبيأمامة،صدو ُيغربكثيًرا،منالثالثة،ماتسنة(15) 

(.5470/رقم450اثنتيعشرة.ابنحجر،تقريبالتهذيب بنحجر)ص
(.41/رقم65الدارقطني،تعليقاتالدارقطنيعلىالمجروحين بنحبان)ص(16) 
(.271/رقم255أحمدبنحنبل،سؤا تأبيداود)ص(17) 
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فيموضعهخروَقال ،(3)أيًضا،وَقال(2)َتركه"ثمََّوِكيع"أْدركهُ:مرةً،وَقال(1)بذاغ""ليس:الُبخاِريق
أوإليغأحبقُنميربنبشر:ألبيحاتمفيموضعهخر،وقيل(4)"تركوه":ابنعبدالهاديغوكذل
َمْوُضوَعةًُنْسَخةًُأَماَمةََأِبيَعنْاْلَقاِسمَِعنِ"َرَوىمرًة:،وَقالَ(5)أقربهما""ماقال:الزقبير؟بنجع ر
.(8)،وقالأيًضا:"ُيكذب"(7):"مجروح"،وقالالسقيوطيمرةً(6)َحِديٍث"ِماَئةِِمنَْأْكَثرَ

فييهمصالًحارجالً"كان:السَّاجي،وقال(9)بين"حديثهَعَلىوقالابنعدي:"الضَّعف
وايةوتحتمللغ لته،األحكامفيبهُيحتج الحديث، ،وقال(10)ل ضله"والزقهداألدبفيعنهالرِّ
،وأبو(13()12)الم ضلبن،وقالاألحوص(11)َحِديثه"بأكت ولكنالنَّاس،خيار"منأبوداود:

(16)ُأَماَمةأبيَعن(15)اْلَقاِسمَعنروىَشْيًئاُيَساِوي"َ َحِديثه"،وزادأبوُنَعْيم:ُيْكتب"َ :(14)ُنَعْيم
ُمَحمَّدُأصل ََحِديث ير وقال اْلُمثَنَّىْبنَُلُه"، َعنَْيْحَيىحدثناوََ الرَّْحَمنَِعْبدََسِمْعتُ"َما:
َبْيرِْبنَِجْعَ رِ ،(17)َقطق"الزق

                                                           

(.940/رقم5/36المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(1) 
(.1963/رقم2/106البخاري،التاريخاألوسط)(2) 
(.2160/رقم2/192التاريخالكبير)البخاري،(3) 
(.681/رقم2/551تنقي التحقي )ابنعبدالهادي،(4) 
(.1949/رقم2/368ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(5) 
(.178/رقم1/212ابنحبان،المجروحون)(6) 
(.2/217الْللىءالمصنوعةفياألحاديثالموضوعة)السيوطي،(7) 
.36المرجعالساب ص(8) 
(.335/رقم2/366ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(9) 

(.990/رقم3/215ذيبالكمال)مغلطاي،إكمالته(10) 
(.385/رقم277أبوداود،سؤا تأبيعبيداآلجريفيالجرحوالتعديل)ص(11) 
الغالبي،(12)  بالبصرةاألحوصبنالم ضلبن سانأبوأمية ثالثمائة ماتفيسنة الخطيب،قالابنقانع: .

(.3461/رقم7/521تاريخبغداد)
(.9800/رقم72/116مش )ابنعساكر،تاريخد(13) 
(.39/رقم70أبوٌنَعْيم،الضع اء)ص(14) 
هوابنعبدالرَّحمنصاحبأبيأمامة.(15) 
بنعجالنأبوأمامةالباهلي،صحابيمشهور،سكنالشاموماتبهاسنةستوثمانين.ابن-بالتصغير–صدي(16) 

(.2923/رقم276حجر،تقريبالتهذيب بنحجر)ص
(،وجاءت:ماسمعتَيْحيىحدثَعنَجْعَ رْبنالزبير،ابنعدي،227/رقم1/182عقيلي،الضع اءالكبير)ال(17) 

(.335/رقم2/361الكاملفيضع اءالرجال)
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أحدعلىبهُيحتجممن"ليس،وقالفيموضعهخر:(1)حديثه""نبذواوقالاْلُجوَزَجاِني:
أنه،وقالفيموضعهخر:"أجمعوا(3)َحْنَبل"بنَأْحمد،َوقالابنالجوزي:"َتركه(2)العلم"أهلمن

َوَجْعَ رُحديربنعمَرانُيِريدَواِحدَمْسِجدِفيالنَّاسوأكذبالنَّاس"أصد الُشْعَبة:،وق(4)متروغ"
َبْير"ْبن ُ ْنَدر(5)الزق وقالله َراِكًبا(6)، رهه َعَلىِحَمارٍلما فقالَأَباَياُتِريدَُأْينَ: ِبْسَطاٍم؟ "َأْذَهبُ:

َبْيرِْبنَرََجْع ََيْعِني-َهَذاَعَلىَفَأْسَتْعِديَ َأْرَبَعِماَئةَِوَسلَّمََعَلْيهِاهللَُصلَّىاللَّهَِرُسولَِعَلىَوَضعَ-الزق
وقاليزيد(7)َكِذًبا"َحِديثًا (8)هارونبن، مسجدفي(9)ُحديربنوعمرانالزقبيربنجع ر"كان:
يافيقول:بهما،يمرشعبةوكانأحد،عمرانعندوليسجع رعلىالزِّحاموكانمصالهما،واحد
،(10)ِعمران"يعني-النَّاسأصد وتركوا-جع ًرايعني-النَّاسأكذبعلىاجتمعواللناسعجبا

َيِدهِِفيِطيَنةًَفَأَراِني:َقالَِبْسَطاٍم،َأَباَياَمهْ:َفُقْلتُُمْغَضًبا،ُشْعَبةَ"َرَأْيتُ:(11)اْلُجدِّيقاْلَمِلغِوقالَعْبدُ

                                                           

(.177/رقم188الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(1) 
(.296/رقم286)صالمرجعالساب (2) 
(.666/رقم1/171)ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون(3) 
(.1/192الموضوعات)ابنالجوزي،(4) 
(.178/رقم1/212ابنحبان،المجروحون)(5) 
محمدبنجع رالهذليالبصريالمعروفبغندر،ثقةصحي الكتابإ أنفيه  لة،منالتاسعة،ماتسنةثالث(6) 

(.5787قم/ر472أوأربعوتسعينومائة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.227/رقم1/182العقيلي،الضع اءالكبير)(7) 
يزيدبنهارونبنزاذانالسلميمو همأبوخالدالواسطي،ثقةمتقنعابد،منالتاسعة،ماتسنةستومائتين،(8) 

(.7789/رقم606وقدقاربالتسعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
البصري،ثقةثقة،منالسادسة،ماتسنةتسعوأربعين.ابنحجر،-بالضم–دةعمرانبنحديرالسدوسي،أبوعبي(9) 

(.5148/رقم429تقريبالتهذيب بنحجر)ص
َزْيٍد:َأْدَرْكُتالنَّاَسَماِئِليَنَعَلى1949/رقم2/479ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(10)  ْبُن َأْحَمُد (،وجاءت:"َقاَل

َماَلالنَّاُسِإَلىِعْمَراَنَوَبِقَيَجعَْجْعَ ِرْبِنالزق َ ٌرَماَيْأِتيِهَأَحٌد".َبْيِر،َوِعْمَراَنْبِنُحَدْيٍرِإَماِماْلَمْسِجِدَماَيْأِتيِهَأَحٌدُثمَّ
فإذا(،وجاءت:"َسمعُتُعْثَمانْبنالهيثمَيُقوُلدخلتجامعالبصرة227/رقم1/182العقيلي،الضع اءالكبير)

أكذبالنَّاسمنقد عجباه يا فقلت: وحده، عمرانْبنحديرقاعدا ذا َوا  الناس، اجتمععليه َجْعَ رْبنالزبيرقد
اجتمعَعَلْيِهالنَّاسوأصد النَّاسقاعداوحده،قاليزيد:فماأتىعليناإ القليلحتىرأيتذاغالزحامعلىعمران

(.335/رقم362-2/361بنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)وتركواجع راوليسعندهأحد".ا
)خدتس(عبدالملغبنإبراهيمالجديالمكيمولىبنيعبدالدارصدو منالتاسعةماتسنةأربعأوخمس(11) 

(.4163/رقم362ومائتين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
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َقالَ َبْيرِْبنَِجْعَ رَِعَلىَأْسَتْعِدي: وقال(1)َوَسلََّم"َعَلْيهِاهللَُصلَّىاللَّهَِرُسولَِعَلىَيْكِذبَُفِإنَّهُالزق ،
ِمنْاَنْحوًاْلُمَسيَّبِاْبنَِعنَِيْرِوي...َكانََعْنهَُلَكَتْبتَُأْلً اَعْنهَُأْكُتبََأنِْشْئتُ"َلوْ:يحيىالقطان

مولىاْلَقاِسمَعنَيْرِويَوفضلَوعباَدةَ ْزوَصاحبَجْعَ ر،وقالابنِحبَّان:"َكانَ(2)َحِديثًا"َأْرَبِعينَ
َشِبيهاوهمهَصارَحتَّىالتَّقشفَعَلْيهِ لبِممَّنَوَكانََمْوُضوَعة،َكَأنََّهاَأْشَياءَوَ يرهُمَعاِوَية

كذابأنهيحلفُشعبة،وقالابنشاهين:"كان(3)مِعين"بنَويحيىَحْنَبلبنَمدَأحَْتركهِباْلَوْضِع،
.(4)جدًا"سعيدبنيحيي...ضع ه

العقيلي وأبو(5)وذكره وذكرهجملةفي(6)العرب، ع اء، ُترغمنطبقةفيالَبرقيالضق
.(7)حديثه"

ن سه"،فيصالًحاوكانالحديث:"متروغ"،وزادابنحجر:"(9)،وابنحجر(8)وقالالذَّهبي
بنتركهأحمد،وقالأيًضا:"ُمتهم(11)،وقالمرًة:"تركوه"(10)وقالالذَّهبيفيموضعهخر:"واه"

"كذبه(12)و يره"حنبل وقال: "عابد(13)أحمد"وتركهُشعبة،، وقال: وقال:(14)الحديث"ساقط، ،

                                                           

(.227/رقم1/182العقيلي،الضع اءالكبير)(1) 
المرجعالساب .(2) 
(.178/رقم1/212ابنحبان،المجروحون)(3) 
(.90/رقم66ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(4) 
(.227/رقم1/182العقيلي،الضع اءالكبير)(5) 
(.990/رقم3/215مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(6) 
المرجعالساب .(7) 
(.809/رقم297بالموضوعات)صتلخيصكتاالذهبي،(8) 
(.939/رقم140ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(9) 

(.46/رقم1/63الذهبي،تنقي التحقي )(10) 
(.928/رقم342تلخيصكتابالموضوعات)صالذهبي،(11) 
(.1142/رقم1/132الذهبي،المغنيفيالضع اء)(12) 
.(752/رقم64الذهبي،ديوانالضع اء)ص(13) 
(.789/رقم1/294الذهبي،الكاشف)(14) 
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أحمد،،وقالمرًة:"تركه(2)َتْضِعيِ ِه"َعَلىُعواَأْجمَ،وقالابنحجرفيموضعهخر:"َقدْ(1)"هالغ"
.(3)وَيحيى"

واف ابنالجنيدالنققادفيتضعي ه،واهللتعالىأعلم.اتهمهالبعض،،متروغخالصة القول فيه:
ُبو أَ  ،اأَلْزِديُّ  ْبُن َسِعيدٍ ا لقب، ُجَوْيِبرو  َجاِبر، اسمه وُيقال: -َجاِبر تصغير- ُجَوْيِبر ق( )خد -33

 .(4)األربعين بعد مات الخامسة، من الكوفة، نزيل ،اْلَقاِسِم اْلَبْلِخيُّ 
.(5)غ"مترو"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:

وُسِئلابن،(6)ال روعواألحكام"فيبحجةليسُيحتمل..."صدو :السَّاجيقالأقوال النُّقاد فيه:
لماتلو ه":(8)سعيدبنس يانوقال،(7)"نعم":لفقاالتَّ سير؟صاحببُجَوْيِبرَتحتجُخزيمةُكْنتَ

.(10)"(9)ُمزاحمبنالضَّحاغعلم
، (15)والُبوصيري،(14)والهيثمي، (13)ابنالقيسرانيو،(12)والعجلي،(11)معينابنوضع ه



                                                           

(.687/رقم260تلخيصكتابالموضوعات)صالذهبي،(1) 
(.6427/رقم6/243إتحافالمهرة)ابنحجر،(2) 
(.140/رقم2/91ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(3) 
(.987/رقم143ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(4)
(.701/رقم1/177كون)ابنالجوزي،الضع اءوالمترو(5)
(.1034/رقم3/257مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(6)
المرجعالساب .(7)
هوالثَّوري.(8)
منالخامسة،(9) ،صدو كثيراإلرسال، اْلُخَراَساِنيق ٍد ُمَحمَّ َأُبو أو اْلَقاِسِم َأُبو ، اْلِهالِليق ُمَزاِحٍم ْبُن اُغ حَّ ماتبعدالضَّ

(.2978/رقم280ابنحجر،تقريبالتهذيب)صالمائة،
(.1034/رقم3/257مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(10)

(،1/69(،ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةابنمحرز)2246/رقم2/541ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(11) 
(.334ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص

(.1034/رقم3/257بالكمال)مغلطاي،إكمالتهذي(12)
(.2407/رقم2/1136ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(13)
(.6092/رقم4/42الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(14)
(.1327/رقم2/197(،)4423/رقم5/151إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرةللبوصيري)(15)
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معين: ابن هخر:،(1)"الحديث"وزاد موضع في عبيدةمنأقربهمابشيء،"ليسوزاد
بي الضَّحاغ...عنبالقوييكنلم"وزادمرة:،(5)"(4)اْلُجْعِ يقوجابر،(3)سالمبنومحمد،(2)الضَّ
الُبوصيري:،(8)حديثه"يكتبونوالنَّاس"الحديثوزادالعجلي:، (7)"(6)َنِميَرةفيبقويهوليس وزاد

وأبوعدي،وابنوالدَّارقطني،الجنيد،بنوعليوالنَّسائي،معين،وابنوأحمد،المديني،"ضع هابن
هخر،(9)و يرهم"والذَّهبياهلل،عبدأبووالحاكمالحاكم،أحمد موضع في معين ابن ،(10)وقال

ابن "َلْيَس،(11)الجارودوكذلغ مرة:: معين ابن وقال َساِلٍم،ْبنَُوُمَحمَّدَُوُجَوْيِبرٌ"ُعَبْيَدةُِبَشْيء"،
ْعِف"ِفيَبْعضٍِمنَْقِريبٌَبْعُضُهمْاْلُجْعِ يقَوَجاِبرٌ ،(12)الضَّ هخر الُبوصيريفيموضع –وقال

.(13)ضعفجويبر"على ت اقهمضعيفإسناد:"هذا-وذكرإسنادا
،وقال(14)"بعداألحاديثهذهأخرجثمبحديثين،ُجويبًراأعرفُكنت"وقاليحيىالقطان:

 معقًبا: المديني القطان–"فضع ه"ابن يحيى،(15) -أييحيى هخر:وقال فيموضع القطان

                                                           

(.1/69ريخابنمعين،روايةابنمحرز)ابنمعين،تا(1) 
ربماأخطأ،منالثام(2)  ،صدو نْحِوي  بِّيق أوالليثيأوالضَّ المعروفبالَحذَّاءالتَّْيِمي  نة،ماتَعِبْيَدُةبُنُحَمْيِدالُكْوِفيق

(.4408/رقم379سنةتسعينوقدجاوزالثمانين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
،ضعيفمنالسادسة،ابنحجر،تقريبالتهذيب)صُمَحمَّ(3) بالسكونَأُبوَسْهٍلاْلُكوِفيق /479ُدْبُنَساِلٍم،اْلَهْمَداِنيق

(.5898رقم
سبعوعشرين(4) ماتسنة منالخامسة، ،ضعيفرافضي، اهللاْلُكوِفيق أبوعبد ، بنالحارثاْلُجْعِ يق َيِزيَد ْبُن َجاِبُر

(.878/رقم137سنةاثنتينوثالثين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)صومائةوقيل
(.2246/رقم2/541ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(5) 
لميقعلي.(6)  
(.1034/رقم3/257مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(7)
المرجعالساب .(8)
(.4423/رقم5/151ة)إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرالبوصيري،(9)

(.1343/رقم3/279ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(10)
(.1034/رقم3/257مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(11)
(.253/رقم1/205العقيلي،الضع اءالكبير)(12)

(.730/رقم2/126مصباحالزجاجةفيزوائدابنماجه)البوصيري،(13) 
(.59/رقم39بخاري،الضع اءالصغير)صال(14) 
المرجعالساب .(15) 
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قالال الس:"لغأقولكمااكتبقال:َحدَّثَنا،قل:رجل:َلهَُفَقالَ،(1)التَّيميَجوَّاب"حدث فلم"،
التَّ سيروُيكتبَحديثه،ُيحمد" :مرةًوقال،(2)َشيًئا"َعْنهُس يانَعنالرَّْحَمنَِوَعبدَيْحيى،ُيحدث
اللَّهِوقالَعْبد،(4)مناكير"أشياءعنهروىالضَّحاغ،َعَلىأكثر"ُجويبر:المدينيوقالابن،(3)عنه"
لماسأله–وقالأحمدبنحنبل،(5)جًدا"َعْنهفضع ه-أباهيعني-"سألته:المدينيابنَعِليِّْبن

فييعني-بعضمنمبعضهأقرب"ما:-َوُجَوْيِبرٍ،َساِلمٍْبنَِوُمَحمَّدِ،(6)ُعَبْيَدةَابنهعبداهللعن
رجلعنس يانقال:ُجويبر،حديثعلىأتىإذاوكيعوقالفيموضعهخر:"كان،(7)"-الضَّعف

حنبل:بنأحمدُيشتغل"،وزاد ":(10)وكذلغصال جزرة،(9)وقالمرةً،(8)له"ُيسميه،استضعاًفا 
:وقال-وذكَرُجَوْيِبًرامنهم-،(11)"أِلَْرَبَعةٍَتْكُتبْوقالأيًضا:"َ "به"،:جزرةوزادصال ،بحديثه""

وسلمعليهاهللصلىالنَّبيعنيسندكانوماأيسر،علىذاغفهوالضَّحاغعنكانما"ُجويبر
من،(12)ُمنكرة"فهي فقال(13)كثيرأوُجويبرإليغَأحبقوُسئل عنروىقدأكثر،"ُجويبر:؟

بأسفالوسلمعليهاهللصلىالنَّبيإلىُيسندلمماًنا،حساأحاديثالتَّ سيرفيالضَّحاغ

                                                           

،صدو رميباإلرجاء،منالسادسة،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(1)   اْلُكوِفيق /143َجوَّاُبْبُنُعَبْيِداللَِّهالتَّْيِميق
(،أومابينسنة40م/رق3/220ه(،الذهبي،تاريخاإلسالم)120-ه111(،توفيمابينسنة)984رقم
(.50/رقم3/389ه(،الذهبي،تاريخاإلسالم)130-ه121)

(.329/رقم2/340ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(2)
(.1593/رقم1/427الذهبي،ميزانا عتدال)(3) 
(.3695/رقم8/180الخطيب،تاريخبغداد)(4)
المرجعالساب .(5)
.هوابُنُحمَ(6) بِّيق ْيِدالضَّ
(.889/رقم1/415أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(7)

(.3468/رقم2/525)المرجعالساب (8) 
(،وجاءت:"َ تشتغلبحديثه"،فيابنعدي،الكاملفيضع اء39-38/رقم69الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(9)

(.329/رقم2/340الرجال)
(.3695/رقم8/180الخطيب،تاريخبغداد)(10)

(.1732/رقم4/161العقيلي،الضع اءالكبير)(11) 
(.2246/رقم2/541ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(12) 
،ضعيف،منالخامسة،وهو يرَكِثيُرْبُنَعْبِداللَِّهاألُُبلِّيق(13)  بِّيق ،ووهمبنحبانفجعلهماواحدا،َكِثيُرْبُنُسَلْيٍمالضَّ

ه(،الذهبي،تاريخاإلسالم170-ه161(،توفيمابينسنة)5613/رقم459ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.330/رقم4/484)
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ُزرعة،(1)بحديثه" أبو حاتم،(2)وقال وقال"ليسالرَّازيان:(3)وأبو فيموضعبالقوي"، ُزرعة أبو
هخر سئل–وقالأبوحاتمفيموضعهخر،(4)بحديثه"ُيحتج" : (5)سليمانبنعبيدعنلما

ومعرفةرواية"له:(7)الَمْرَوِزيسياربنأحمدوقال، (6)إليمنه"َأحبَّمانسليبن"عبيد:-وُجويبر
واية،فيلينوهوالتَّ سير،فيحسنوحالهالنَّاس،بأيام الثَّوريمثل:النَّاس،كبارعنهروىالرِّ
َداُودَعنُجَوْيبَوقالاآلُجري:"،(9)"(8)سعيدبنالوارثوعبد ،َفَقدَّمُجَويبًرا(10)والَكْلِبيِّر،سألتأبا

ِمنََحا َأْصَل ُ"ُهوَ:َداُودفيموضعهخرََأُبوَوَقالَ،(11)"تهموالكلبيمُ،َوَقاَل:ُجَويبٌرَعَلىضع ه
" (14)اإلدريسيسعدأبووقال،(13)بين"ورواياتهحديثهَعَلىوقالابنعدي:"الضَّعف،(12)اْلَكْلِبيِّ

وايةالحديثفي"ُيضعف:سمرقندتاريخفي بنَويحيىَعلي وقالابنالجوزي:"ضع ه،(15)"والرِّ
 .(16)سعيد"

                                                           

(.2/174ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(1) 
(.2246/رقم2/541ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2) 
المرجعالساب .(3) 
(.2/728الرازي:أبوزرعة،الرازي:أبوزرعة،الضع اءألبيزرعةالرازيفيأجوبتهعلىأسئلةالبرذعي)(4)
(5) التهذيب)ص تقريب السابعة، من بأسبه،   مرو، سكن ُكوفي، َمْوَ ُهم اْلَباِهِلي ُسَلْيَمان بن رقم377ُعَبيد /

4377.)
(.1891/رقم5/408)ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل(6) 
ال قيه،ثقةحاف ،منالحاديةعشرة،ماتسنةثمانوستينولهسبعو(7) نَأْحَمُدبُنَسيَّاِربِنَأيقْوَبأبواْلَحَسنالَمْرَوِزيق

(.45/رقم80سنة،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
،ثقةثبترميبالقدرولميثبتعنه،منَعْبُدالَواِرِثبُنَسِعْيِدبِنَذْكَواَنالَعْنَبِريق(8) الَبْصِريق َمْوَ ُهمَأُبوُعَبْيَدَةالتَّنقْوِريق

(.4251/رقم367الثامنة،ماتسنةثمانينومائة،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.1034/رقم3/257مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(9)

،النَّسابةالُمَ سُِّر،متهمبالكذبورميبالرفض،منالسَّادسة،محمدبنالسائبْبُنِبْشِراْلَكلْ(10)  َأُبوالنَّْضِراْلُكوِفيق ِبيق
(.5901/رقم479ماتسنةستوأربعين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.227/رقم204أبوداود،سؤا تأبيعبيداآلجريفيالجرحوالتعديل)ص(11)
(.66/رقم3/834)الذهبي،تاريخاإلسالم(12)
(.329/رقم2/341ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(13)
(14)، اإلْسَتراباذي  َعْبدالرَّْحَمنْبنمحمدْبنمحمدْبنعبداهللبنإدريسْبنحسنْبنَمتََّوية،الحاف أبوسْعداإلدريسي 

(.175/رقم9/85ها،الذهبي،تاريخاإلسالم)405المتَوفَّىسنة
(15)( تهذيبالكمال إكمال 3مغلطاي، /257 رقم تاريخ1034/ في قالها اإلدريسي سعد أبو أن مغلطاي قال ،)

سمرقند.
(.701/رقم1/177ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(16)
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البَّر، (3) واْلُجَوَزَقاِني،(2)والدَّارقطني،(1)وقالالنَّسائي :(5)وابنَعَرا الِكَناِني،(4)وانعبد
"الَحِديث" النَّسائي: وزاد البَّر:،(6)"متروغ"، ابنعبد ْجَماِعِهمِْبهُِيْحَتجقَ "اْلَحِديِث،وزاد َعَلىإِلِ
...فوائدهفيحجرابنالحاف بخطرأيت...الجوزيابن"اتهمهَضْعِ ِه"،وزادابنعرا الكناني:

نوالضَّحاغُجويبر :هخرموضعِفيالنََّسائيَوَقال،(7)أعلم"واهللبكذبُيتهمالممجروحينكاناوا 
سمعتالمثنى:"مابنوقالمحمد،(9)"مجروح":َزَقاِنيفيموضعهخراْلُجوَوقال،(8)بثقة""ليس
ُيَحدِّثَانَِ الرَّْحَمنَِوَعْبدَُيْحَيىوقالال الس:"َكانَ،(10)عنه"س يانعنُيحدثانالرَّحمنوعبديحيى
حمَّاد،(11)َعْنُه"ُيَحدِّثُُسْ َيانَُوَكانََعْنه، ،(13)جابرفييقعبةُشع"سمعت:(12)ُدليلبنوقال

اغَعن"َيْرِوي:ِحبَّانابنوقال،(15)"(14)ُعمارةبنوالحسنوُجويبر، وقال،(16)َمْقُلوَبة"َأْشَياءالضَّحَّ
،(18)عهدته"مناهللإلىأبرأ"أنا:اهللعبدأبوالحاكموقال،(17)الحديث""ذاهب:أحمدأبوالحاكم

                                                           

(.104/رقم28النَّسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(1)
(.145/رقم1/261الضع اءوالمتروكون)الدارقطني،(2)
(.1034/رقم3/257مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(3)

(.2/241ا ستذكار)ابنعبدالبر،(4) 
(.41/رقم1/46تنزيهالشريعةالمرفوعةعناألخبارالشنيعةالموضوعة)ابنعرا ،(5)

(.104/رقم28النَّسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(6) 
(.41/رقم1/46شريعةالمرفوعةعناألخبارالشنيعةالموضوعة)تنزيهالابنعرا ،(7) 
(.985/رقم5/170المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(8)
(.1034/رقم3/257مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(9)

(.2246/رقم2/541ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(10) 
(.253/رقم1/205العقيلي،الضع اءالكبير)(11) 
التهذيب(12) تقريب حجر، ابن  التاسعة، من الرأي، عليه نقموا صدو  المدائن، قاضي زيد َأُبو ُدليل بن َحمَّاد

(.1497/رقم178)ص
(13). هوَجاِبُرْبُنَيِزيَدبنالحارثاْلُجْعِ يق
،َمْو ُهُم،َأُبوُمَحمَّ(14) قاضيبغداد،متروغ،منالسابعة،ماتسنةثالثوخمسين،اْلَحَسُنْبُنُعَماَرَةاْلَبَجِليق ٍداْلُكوِفيق

(.1264/رقم162ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.1034/رقم3/257مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(15)
(.188/رقم1/217ابنحبان،المجروحون)(16)
(.1034/رقم3/257مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(17)
المرجعالساب .(18)
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عمربناهللعبدالرَّْحَمنعبدَوأبي،(1)اْلَعبَّاساْلَهاِشِمينباهللوقالابنَمْنَده:"يرويعنعبد
.(4)ن ر"ِمْنُهمَسَماعه،َوِفي(3)َأرقمبنزيدَعْمروَوأبي،(2)اْلَعدوي

ال سويفي ،(7)العربوأبو،(6)العقيليوذكره،(5)وايةعنهمر بعنالرِّبابمنيُوذكره
ع اء.جملةفي (10)والَبْرِقي،(9)ِخيالَبلْالقاسمأبو، (8)شاهينوابن الضق

"تركوه" الذَّهبي: الحديث"،(11)وقال "متروغ هخر: موضع في أيًضا:،(12)وقال وقال
 .(15)وقالابنحجر:"ضعيفجًدا"،(14)وقالمرة:"تالف"،(13)"َواٍه"

 .واف ابنالجنيدالنققادفيتضعي ه،واهللتعالىأعلممتروغ،خالصة القول فيه:

 ثمان سنة مات الس ادسة، من المدني، الن جاري ثم األنصاري ْبُن َأِبي الرَِّجالِ اَحاِرَثُة  ق( )ت -34
 .(16)وأربعين

                                                           

َرُسوِلال(1) لَِّهَصلَّىاللَُّهَعَلْيِهَوَسلََّم،َعْبداللَِّهْبنَعبَّاسْبنَعْبِداْلُمطَِّلِبْبِنَهاِشٍم،اْلَحْبُراْلَبْحُرَأُبواْلَعبَّاِس،اْبُنَعمِّ
/2/658ْيُرَواِحٍد،َوَلُهَنيٌِّفَوَسْبُعوَنَسَنًة،الذهبي،تاريخاإلسالم)َوَأُبواْلُخَلَ اِء،ُتُوفَِّيَسَنَةَثَماٍنَوِستِّيَن،َقاَلُه َ

(.54رقم
المبعثبيسير،واستصغريومأحدوهو(2)  الرَّْحَمِن،ولدبعد َأُبوَعْبِد اْلَعَدِويق اْلَخطَّاِب ْبِن ُعَمَر ْبُن اللَِّه بنأربعَعْبُد

نالصحابةوالعبادلة،وكانمنأشدالناساتباعالجثر،ماتسنةثالثوسبعينعشرةسنة،وهوأحدالمكثرينم
(.3490/رقم315فيهخرهاأوأولالتيتليها،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

َوُيقَ(3) َعاِمٍر، َأُبو َوُيَقاُل: َعْمٍرو، َأُبو النقْعَماِن، ْبِن َقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن  َأرقم ْبُن ُأَنْيَسَة،َزْيُد َأُبو َوُيَقاُل: َسِعيٍد، َأُبو اُل:
َوَقالَ َوِستِّيَن، ِستٍّ َسَنَة ُتُوفَِّي : َواْلَمَداِئِنيق قالَخِليَ ُة اْلُكوَفِة، َنِزيُل ، اْلَخْزَرِجيق َسَنَةاأَلْنَصاِريق ُتُوفَِّي َوَ ْيُرُه: اْلَواِقِديق

(.33/رقم642-2/641سالم)َثَماٍنَوِستِّيَن،الذهبي،تاريخاإل
(.22/رقم25فت البابفيالكنىواأللقاب)صابنمندة،(4) 
(.3/35ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(5) 
(.253/رقم1/205العقيلي،الضع اءالكبير)(6)
(.1034/رقم3/257مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(7)
(.102/رقم68والكذابين)صتاريخأسماءالضع اءابنشاهين،(8)
(.1034/رقم3/257مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(9)

المرجعالساب .(10)
(.826/رقم1/298الذهبي،الكاشف)(11)
(.799/رقم68الذهبي،ديوانالضع اء)ص(12)

(.303/رقم113العلوللعليالغ ار)صالذهبي،(13) 
(.22/رقم1/52)الذهبي،المقتنىفيسردالكنى(14)
(.987/رقم143ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(15)
(.1062/رقم149ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(16)
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.(1)الحديث"متروغ"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:
.(2)األمر""متماسغقالاْلُجوَزَجاِني:أقوال النُّقاد فيه:

،(7)الرَّازيان،والبيهقي(6)،وأبوحاتم(5)ُزرعةو،وأب(4)حنبلبن،وأحمد(3)وضع هابنمعين
الملقن والُبوصيري(8)وابن "َلْيَس(9)، معين: ابن وزاد هخر:،حديثه"ُيكتب، موضع في وزاد
وزاد،الحديث"واهيوزادأبوُزرعة:"الحديث،،بشيء"،وزادأحمدبنحنبل:"ليس(10)"الحديث"

َأْهلِ"،وزادالبيهقي:"ِعْندَ(11)اْلَمْقُبِريسعيدبناهللعبدمثلالحديث،ُمنكرأبوحاتم:"الحديث،
 َ" فيموضعهخر: وزاد ،َحْنَبٍل،ْبنَُوَأْحَمدَُمِعينٍْبنَُيْحَيىَضعََّ هُِبِه،ُيْحَتجقالنَّْقل"، َواْلُبَخاِريق

ِبَشْيء"،"َلْيَس:(15)بنالقيسرانيا،و(14)داودفيموضعهخر،وأبو(13)،وقالابنمعين(12)َوَ ْيُرُهم"
ُيْكتبَ ِبِثَقة"َلْيَس:(18)،والنََّسائي(17)َمِعيٍنأيًضااْبنُ،َوَقالَ(16)الحديث":"فيابنالقيسرانيوزاد

                                                           

(.731/رقم1/185ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(1)
(.232/رقم234الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(2)

(.385/رقم2/471ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(3) 
(.1138/رقم3/255ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4) 
(.1138/رقم3/256)المرجعالساب (5)
(.1138/رقم3/255)المرجعن سه(6)
(.1904/رقم2/254السقننالصغير)البيهقي،(7)
(.5/455البدرالمنير)ابنالملقن،(8)

(.546/رقم1/326ائدالمسانيدالعشرة)إتحافالخيرةالمهرةبزوالبوصيري،(9) 
(.602/رقم417ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص(10)

الليثيمو همالمدني،متروغ،منالسابعة،ابنحجر(11)  َأُبوَعبَّاٍد اْلَمْقُبِريق ْبِنَأِبيَسِعيٍد ْبُنَسِعيِد اللَِّه ،تقريبَعْبُد
بينسنة)(،توفي3356/رقم306التهذيب)ص /رقم3/905ه(،الذهبي،تاريخاإلسالم)150-ه141ما

247.)
(.3000/رقم347-2/346معرفةالسننواآلثار)البيهقي،(12) 
(.237/رقم91تاريخابنمعين،روايةالدارمي)صابنمعين،(13)

(.1125/رقم3/332مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(14) 
(.3213/رقم3/1460يرةالح ا )ابنالقيسراني،ذخ(15) 
(.3943/رقم3/1744)المرجعالساب (16)
(.731/رقم185-1/184ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(17)
(.1057/رقم5/314المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(18)
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،وقال(2)ِبَذاَغ"ُهوَ،وقالأحمدابنحنبلمرًة:"َلْيَس(1)ِبِثَقة"وقالابنمعينمرة:"َلْيَسحديثه"،
 ن ر–أيًضا قد عنحديث"أول:-(3)راهويهْبنِإْسَحا جامعِفيوكان يكون الجامع ِفي
وقالأبوُزرعة،(5)جًدا"-حنبلبنأحمدأي–قالابنعديمعلًقاعلىذلغ:"فأنكره،(4)"حارثة

حا ًأحسنهو(7)جالبىالرِّأبن،وقالأبوحاتمفيموضعهخر:"مالغ(6)فيموضعهخر:"واه"
"َ (9)"(8)الرَّحمنوعبدحارثةأخويهمن وقالالبيهقيفيموضعهخر: وقال(10)ِبَخَبِرِه"ُيْحَتجق، ،

"ُمت   هخر: موضع في "قد(11)تضعي ه"علىالُبوصيري مرًة: وقال معينوابنأحمدضع ه،
.(13)الَحِديث""َمْتُروغ:النََّسائيفيموضعهخر،َوَقال(12)و يرهم"عديوابنوالنَّسائي

المديني: ابن "ِممَّنْ(14) ُيضع ونه"َأْصَحابَنايزل"لموقال الطَّحاوي: وقال َحِديِثهِِفيُيَتَكلَّمُ،
ْعِف"َ اَيةََوُيَضعَّفُ الحديث"،وقالفيبالقوي:"ليس(17)،وابنَماُكو (16)،وقالالدَّارقطني(15)الضَّ

                                                           

(.1548/رقم3/323ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(1) 
(.153/رقم76العللومعرفةالرجالروايةالمروذيو يره)صأحمدبنحنبل،(2)
الحن لي،أبومحمدبنَراْهَوْيهالمروزي،ثقةحاف مجتهدقرينأحمدبنحنبل،ذكرأبوِإْسَحاُ بُنِإْبَراِهْيَمبِنَمْخَلِد(3)

/99اثنتانوسبعون،ابنحجر،تقريبالتهذيب)صداودأنهتغيرقبلموتهبيسير،ماتسنةثمانوثالثين،وله
(.332رقم

(.385/رقم472-2/471ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(4) 
المرجعالساب .(5) 
(.2/422الرازي:أبوزرعة،الرازي:أبوزرعة،الضع اءألبيزرعةالرازيفيأجوبتهعلىأسئلةالبرذعي)(6)

أَ(7)  ْبُن )َماِلُغ الثقات حبان، ابن األنصاري، الرَّْحَمِن َعْبِد ْبُن ُد ُمَحمَّ الرَِّجاِل َأِبي واسم الرَِّجاِل، 9ِبي رقم164/ /
15793.)

ُدْبُنَعْبِدالرَّْحَمِنْبِنَعْبِداللَِّهْبِنحارثةبنالنعماناألنصار(8) المدعبدالرَّحمنْبُنَأِبيالرَِّجاِل،واسمهُمَحمَّ ،نزيلي  نيق
تقريبالتهذيب)ص حجر، ابن الثامنة، من أخطأ ربما صدو  340الثغور، رقم سنة3858/ بين ما توفي ،)

(.207/رقم4/907ه(،الذهبي،تاريخاإلسالم)190-ه181)
(.962/رقم8/216ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(9)

(.7274/رقم4/160البيهقي،السننالكبرى)(10)
(.2/134مصباحالزجاجةفيزوائدابنماجه)البوصيري،(11) 
(.734/رقم2/129)المرجعالساب (12) 
(.113/رقم29النَّسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(13)
(.158/رقم126ابنالمديني،سؤا تابنأبيشيبة بنالمديني)ص(14)
.(2651/رقم7/72شرحمشكلاآلثار)الطحاوي،(15)
(.1/447الدارقطني،المؤتلفوالمختلف)(16)
(.2/8ابنماكو ،اإلكمالفيرفعا رتيابعنالمؤتلفوالمختلففياألسماءوالكنىواألنساب)(17)
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ابنكتاب،وقالُمُغْلَطاي:"في(1)الكل"عندضعيفإنهفحارثة،طري نرتضي" ابنالجوزي:
.(2)ضعيف"الجارود

"َقدْ(4) ،والطقوسي(3)وقالالتِّرمذي ِحْ ِ ِه"،وقالالحاكمأبوعبداهلل:ِقَبلِِمنِْفيهُِتُكلِّمَ:
.(5)اأْلَِئمَِّة"ِمنَاُنهَُأْقرََرِضَيهَُوَقدَْيْرَضاه،َ اللَّهَُرِحَمهَُأَنسٍْبنَُماِلغُ"َكانَ

البخاري والسَّاجي(6)وقال "ُمنكر(7)، "لم: البخاري: وزاد به"الحديِث"، وقال(8)ُيعتد ،
هخر البخاريفيموضع ابنعدي(9)أحد"َيْعرفه"لم: وقال ُيَتاَبعُ َُمنكر،يرويهما"بعض:،

.(10)َعليه"
ِممَّن،وقالابنِحبَّان:"َكانَ(11)ِبَحِديِثِه"اْلَحِديثَِأْهلُجقَيْحتَِممَّنْ"َلْيَس:ابنُخزيمةوَقالَ

وقال(12)َوَيْحَيى"َأْحَمدَتركهخطوه،وفحشوهمهكثر (13)محمدبنالعزيزعبد، عندنا"ضرب:
.(14)حدود"

                                                           

(.442/رقم1/342ابنالجوزي،التحقي فيمسائلالخالف)(1) 
(.1125/رقم3/332مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2) 
(.243/رقم1/325رمذي،سننالترمذي)الت(3)
(.94/رقم2/84مستخرجالطوسيعلىجامعالترمذي)الطوسي،(4)
(.859/رقم1/360الحاكمأبوعبداهلل،المستدرغعلىالصحيحين)(5)

(.385/رقم2/471(،ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)327/رقم3/94البخاري،التاريخالكبير)(6) 
(.1125/رقم3/332مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(7)
(،جاءتفيميزانا عتدالللذهبي،منكرالحديث،لم385/رقم2/471ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(8)

(.1659/رقم1/446يعتدبهأحد،)
(.1125/رقم3/332مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(9) 
(.385/رقم2/473كاملفيضع اءالرجال)ابنعدي،ال(10)

(.470/رقم1/269ابنخزيمة،صحي ابنخزيمة)(11) 
(.275/رقم1/268ابنحبان،المجروحون)(12)
،صدو(13) الَمَدِنيق َمْوَ ُهم الُجَهِنيق ٍد َأُبوُمَحمَّ ، الدََّراَوْرِديق ُعَبْيٍد بِن ِد ُمَحمَّ بُن الَعِزْيِز  كانيحدثمنكتب يرهَعْبُد

فيخطىء،قالالنسائي:حديثهعنعبيداهللالعمريمنكر،منالثامنة،ماتسنةستأوسبعوثمانين،ابنحجر،
(.4119/رقم358تقريبالتهذيب)ص

(.1125/رقم3/332مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(14) 
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وايةعنُير بمنال سويفيبابوذكره ،(1)يصع ونهمأصحابناأسمعوكنتعنهم،الرِّ
أهلبعضترغوقدحديثهفيالضَّعفعليهاأل لبكانمنبابفيالَبرقيُغْلَطاي:"ذكرهوقالمُ
وايةبالحديثالعلم .(2)عنه"الرِّ

ع اء.(5)وابنشاهين،(4)العرب،وأبو(3)وذكرهالعقيلي فيالضق
قالابن،و(8)،وقالمرة:"واه"(7)،وقالفيموضعهخر:"تركوه"(6)وقالالذَّهبي:"ضع وه"

.(9)حجر:"ضعيف"
واهللتعالىأعلم..واف ابنالجنيدالنققادفيتضعي همتروغالحديث،خالصة القول فيه:

، توفي اأَلْنَصاِريُّ  َيْحَيى ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  ُعْثَمانَْبنَُحَرامُ -35  -ه141بين سنة ) اْلَمَدِنيُّ
 .(10)ه(150

.(11)يث""متروغالحدقول ابن اْلُجَنيِد فيه:
وأبو(12)ضع هابنسعدأقوال النُّقاد فيه: الرَّازي، والدَّارقطني(13)ُزرعة والبيهقي(14)، ابنو،(15)،

كثيرالحديث"،وزادأبوُزرعة،والدَّارقطني:"الحديث"،وزادالبيهقي:،وزادابنسعد:"كان(16)كثير

                                                           

(.3/37ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(1)
(.1125/رقم3/333إكمالتهذيبالكمال)مغلطاي،(2)
(.353/رقم1/288العقيلي،الضع اءالكبير)(3)
(.1125/رقم3/334مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(4)

(.146/رقم77ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(5) 
(.885/رقم1/305الذهبي،الكاشف)(6) 
(.1262/رقم1/144فيالضع اء)الذهبي،المغني(7)

(.119/مسألة1/141الذهبي،تنقي التحقي )(8) 
(.1062/رقم149تقريبالتهذيب)صابنحجر،(9) 

(.84/رقم3/843الذهبي،تاريخاإلسالم)(10) 
(.783/رقم1/194ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(11) 
(.1341/رقم5/455ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(12) 
(.1261/رقم3/283ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(13) 
(.2/573الدارقطني،المؤتلفوالمختلف)(14) 
(.1568/رقم1/489البيهقي،السننالكبرى)(15) 
(.6084/رقم5/74جامعالمسانيدوالسنن)ابنكثير،(16) 
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،وزادأبوُزرعة:""واه:(2)بنالملقن،وا(1)فيموضعهخر الحجة"،وقالأبوُزرعةبمثلهتقوم" 
.(3)"عليه"اضربوا:-وقدمربحديثه–،وقالمرًة""جداً

واية:(4)وقالالشَّافعي،وابنالملقنفيموضعهخر اهللبنعبد،وقال(5)عنهحرام""الرِّ
ِبالنَّْقلِاْلِعْلمَِأْهلَُسَكتَاْلَحِديِث،،وقالالَبزار:"َليِّنُ(6)"-أيأبوه–جًداضع ه:عليبنالمديني

ْعفِِمنَوقالأبوُنعْيم:"ُهوَ،(7)"َرَوىَماَمَناِكيرِِلَكْثَرةَِحِديِثهَِعنْ ابنوقال،(8)"اْلَعِ يمِِباْلَمَحلِّالضَّ
ضعفو اكُمَ "فيه :"(9)، الُبوصيري له-وقال إسناًدا "هذا-وذكر لضعفإسناد: ضعيف،

،(13)بشيء"،وقالابنمعينفيموضعهخر"ليس:(12)،وأبوداود(11)قالابنمعين،و(10)"حرام
مأمون"،وقال"و َِبِثَقٍة"،وزادالنَّسائي::"َلْيَس(15)،وتبعهالنَّساِئيق(14)أنسبنوسبقهكذلغمالغ

"،ُمنكرهحديث"عامة:جزرةصال عنهحرام"،وزاد"الحديث:(17) جزرة،وصال (16)ابنمعينمرةً

                                                           

(.77/رقم2/610فيأجوبتهعلىأسئلةالبرذعي)الرازي:أبوزرعة،الضع اءألبيزرعةالرازي(1) 
(.9/250البدرالمنير)ابنالملقن،(2)
أبوزرعة،الضع اءألبيزرعةالرازيفيأجوبتهعلىأسئلةالبرذعي)(3) ابنأبي2/485الرازي: (،وجاءتعند

/3/283ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)". حاتمقال:"أتىأبوزرعةعلىحديثهفقال:اضربواعليهولميقرأهعلينا
(.1261رقم

(.5/544البدرالمنير)ابنالملقن،(4)
(.3/138ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(5) 
(.4329/رقم9/201الخطيب،تاريخبغداد)(6) 
(.1289/رقم4/118)مسندالبزارالبزار،(7) 
(.2/6األص ياء)حليةاألولياءوطبقاتأبوُنَعْيم،(8) 
(.2/412)اإلكمالابنماكو ،(9) 

(.466/رقم1/287البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(10) 
(.276/رقم339ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص(11) 
(.4329/رقم9/201الخطيب،تاريخبغداد)(12) 
(.396رقم/1/320العقيلي،الضع اءالكبير)(13) 
(،وجاءت:"َلْمَيُكْنِبِثَقٍة".2/487الرازي:أبوزرعة،الضع اءألبيزرعةالرازيفيأجوبتهعلىأسئلةالبرذعي)(14) 

(.396/رقم1/320العقيلي،الضع اءالكبير)
(.557/رقم3/381ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(15)
(.557/رقم3/380جال)ابنعدي،الكاملفيضع اءالر(16)

(.4329/رقم9/201الخطيب،تاريخبغداد)(17) 
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تأخذن" :- بنالمديني–مالغفيموضعهخر،وقال(1)"َحِديثهُيْروى"َ وقالابنمعينأيًضا:
.(2)"شيًئاعنه

أحمد المصريبنوقال وَعْمرو(3)صال  ال السبن، الرَّازي(4)علي حاتم وأبو ،(5)،
صال ،وَعْمروبن"متروغ"،وزادأحمد:(9)،والهيثمي(8)واإلشبيلي،(7)ابنالقيسراني،و(6)وال سوي

ابنالقيسرانيالحديث"،وقال:"الحديث"،وزادأبوحاتم:"الحديث،ُمنكرابنالقيسرانيعلي،وبن
.(10)"فيموضعهخر:ُيحتمل

َكاِتُب(13)َحِبيبٌوقال،(12)"فطرحتهكثيرعنهشيءعندي"كان:(11)عياضبنوقالأنس
"َأْخبِ،َماِلغٍ َواَيةََتَرْكتَِلمَعنهْرِنيلمالغ: َيْعِرفَُعمَّنإ َّأكتبلموقال:كالًما،فذكرعنه،الرِّ
فترغكتبهسعيدبنيحيى"صنف:،وقالابنالمديني(14)"َوُنْقَصاَنهَُوِزَياَدَتهَُوَحَراَمهُاْلَحِديثَِحاللَ
بنحنبل:(15)"حديثه وقالأحمد البخاري(16)"َحِديثهالنَّاسترغقدشيخ"َهَذا، وقال وابن(17)، ،

                                                           

(.1471/رقم3/120مسائلاإلمامأحمدروايةابنهأبيال ضلصال )أحمدبنحنبل،(1) 
(.4329/رقم9/201الخطيب،تاريخبغداد)(2) 
المرجعالساب .(3) 
(.557رقم/3/381ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(4) 
(.1261/رقم3/283ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(5) 
(.3/138ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(6) 
(.113/رقم1/240ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(7) 
(.1/291األحكامالوسطى)اإلشبيلي،(8) 
(.4404/رقم3/75الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(9) 
(.380/رقم1/349ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(10)
أنسبنعياضبنضمرةأوعبدالرحمنالليثيأبوضمرةالمدني،ثقة،منالثامنة،ماتسنةمائتينولهست(11)

(.564/رقم115وتسعونسنة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.1261/رقم3/282ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(12)
حبيبأبيحبيبالمصريكاتبمالغيكنىأبامحمدواسمأبيهإبراهيموقيلمرزو متروغكذبهأبوداودوجماعة(13)

(.1087/رقم150ماتسنةثمانيعشرةومائتينمنالتاسعة،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.557/رقم3/380ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(14)
(.4329/رقم9/201بغداد)الخطيب،تاريخ(15)
(.569/رقم362أحمدبنحنبل،سؤا تأبيداود)ص(16)
(.98/رقم54البخاري،الضع اءالصغير)ص(17)
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ِفي الًيااْلَمَراِسيل،َكانََويْرَفعيقلباألسانيديرويهِالحديث"،وزادابنَحبَّان:"ِفيَما:"ُمنكر(1)ِحبَّان
وقال(2)"التََّشيقع ...وعامةأحاديث"لهَعِدي:ابنُ، وقالاْلُجوَزَجاِني:(3)"مناكيرحديثهصالحة ،
"المتهم-،وقالابنالجوزي(4)"ألنهلميقتصد عنهحرامالحديثوليق"من له: بهوذكرحديثًا
"تكلم(5)"حرام ُمُغْلَطاي: وقال إسحا أبوزعما كت اء،كتابيفيذكرتهمكثيرةجماعةفيه،

ِرْيِ ْيِنيق عبد:عثمانبناملحر"قلتالقطان:يحيى،وقال(8)"لهروىمسلًماأن(7)ُسروروابن(6)الصَّ
عشرة،جعلتهمشئتإنقالواحد؟همجابربنعتيغوأبوجابربنجابرومحمدبنالرَّحمن
-محمدبنعبداهللبنالزقبيرأبوأحمد–َوَقاَل،(9)"يبالي كأنه:قالهذا؟يريدشيءأيقلت:

َبْيِريق .(13)"شيعًيا"كان:(12)الغالبيابن،وقال(11)"َكاَنَيَتَشيَّعُ":(10)الزق

                                                           

(.277/رقم1/269ابنحبان،المجروحون)(1)
المرجعالساب .(2)
(.557/رقم3/385ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(3)
(.209/رقم216-215والالرجال)صالجوزجاني،أح(4)
(.1192/رقم2/229ابنالجوزي،العللالمتناهيةفياألحاديثالواهية)(5)
بنِ(6) ِد ُمَحمَّ بُن ِإْبَراِهْيُم الدِّْيِن،َأُبوِإْسَحاَ  َتِقيق اُل، الرَّحَّ الَحاِفُ ، الُمَحدُِّث، َأْحَمدَالشَّْيُخ،اإِلَماُم، بِن ُمَحمٍَّداأَلْزَهِر بِن

، ،الَحْنَبِليق ِرْيِ ْيِنيق ،الصَّ ماَئٍة،َوَكاَنِمْنُعَلَماِءالَحِدْيِث،الِعَراِقيق َماَتِفيُجَماَدىاأُلْوَلى،َسَنَةِإْحَدىَوَأْرَبِعْيَنَوِستِّ
(.65/رقم90-23/89َوُدِفَنِبَس ِ َقاِسُيْوَن.الذهبي،سيرأعالمالنبالء)

(7) الَمْقِدِسي  ال ت  َأُبو الدين عز  الم يد الَحاِف  سرور، بن َعلي  ْبن الواحد َعْبد ْبن الَغِني  َعْبد الَحاِف  ابن محمد
،المتوفَّىسنة الدَِّمْشِقي  ثُمَّ (.176/رقم13/383ها.الذهبي،تاريخاإلسالم)613اْلَجم اعيليق

(.1225/رقم4/22مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(8)
(،وجاءت:"قاليحيىالقطان:قلتلحرامبنعثمان:1261/رقم283-3/282ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(9)

عبدالرحمنبنجابر،ومحمدبنجابر،وأبوعتي همواحد؟فقال:إنشئتجعلتهمعشرة".البخاري،الضع اء
يشيءيريدهذا؟قال:كأنه يبالي".(،دونزيادة:"قلت:أ98/رقم54الصغير)ص

بيربنعمربندرهماألسدي،أبوأحمدالزقبيريالكوفي،ثقةثبتإ أنهقديخطيءفي(10) محمدبنعبداهللبنالزق
(.6017/رقم487حديثالثَّوري،منالتاسعة،ماتسنةثالثومائتين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.396/رقم1/320اءالكبير)العقيلي،الضع (11)
،مصنفالتاريخ،وثقهالخطيب،وتوفي(12) الحاف األخباريق اْلَبْصِريق الم ضلبن سان،أبوعبدالرحمنالَغالبيق

(.536/رقم5/1261سنةستوأربعين.الذهبي،تاريخاإلسالم)
(.4329/رقم9/201الخطيب،تاريخبغداد)(13)
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وابنحجر(1)وقالالذَّهبي الذَّهبي:(2)، "َمْتُروٌغ"،وزاد مبتدع"،وقالابنحجر"بات ا ،:
.(3)"ِجدًّافيموضعهخر:"َضِعيفٌ

،واهللتعالىأعلم.ذلغ،واف ابنالجنيدالنققادفيمتروغخالصة القول فيه:
 ، مناطالَحن   َعْمرو اْلُكوِفيُّ  وابن ،َعْمرو أبو ،ْلَفزَاِريُّ ُحَرْيُث ْبُن َأِبي َمَطٍر اق(  ت )خت-36

.(5)ه(150 -ه 141) توفي ما بين سنة، (4)الس ادسة
 .(6)"متروغ"قول ابن اْلُجَنيِد فيه: 

"عزيزأقوال النُّقاد فيه:  أبوعبداهلل: ،(7)"الكوفيينفيالحديثقالالحاكم  "وقالالدَّارقطني:
.(8)منه"سماًعاو وسلم،عليهاهللصلىالنَّبيعنةصحبلهنعلم

،(12)وابنعدي،(11)،وأبوحاتمالرَّازي(10)َعِليال السْبنُ،وَعْمُرو(9)وضع هابنمعين
،وزادأبوحاتم:"ُمنكرينحديثينروىالحديث"َعِلي:ْبنُ،وزادَعْمُرو(14)،والُبوصيري(13)والسَّاجي

،(15)شيء" ":معينفيموضعهخرابن،وقال"مناكيرعندهالحديث"اجي:،وزادالسَّ"الحديث"
َعْبدَوَ ََيْحَيىَأْسَمعَْلمْ":َعِليفيموضعهخرْبنُ،وقالَعْمُرو(16)َحِديَثُه"ُيَضعُِّ ونَ":مرةًوقال

                                                           

(.859/رقم75يوانالضع اء)صالذهبي،د(1)
(.2/66طرحالتثريبفيشرحالتقريب)ابنحجر،(2)
(.194/رقم1/318إتحافالمهرة)ابنحجر،(3)

(.1182/رقم156ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(4) 
(.86/رقم3/843الذهبي،تاريخاإلسالم)(5) 
(.793رقم/1/197ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(6)
(.59/رقم93)صلهسؤا تالسجزيالحاكمأبوعبداهلل،(7)
(.660/رقم4/407عللالدارقطني)الدارقطني،(8)
(.386/رقم2/474ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(9)

(.1179/رقم3/264ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(10)
المرجعالساب .(11)

(.793/رقم1/197،الضع اءوالمتروكون)ابنالجوزي(12) 
(.1243/رقم4/42مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(13)

(.194/رقم1/69مصباحالزجاجةفيزوائدابنماجه)البوصيري،(14) 
ابنشاهين،عند(،وجاءت)ليسبشيء(بد من) شيء(1179/رقم3/264ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(15)
(.158/رقم80اريخأسماءالضع اءوالكذابين)صت
(.461)صالدمشقي:أبوزرعة(16)
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،وقال(2)"بكثيرةرواياته"ليس:وقالابنعديفيموضعهخر،(1)َقطق"ِبَشْيءٍَعْنهُيَحدِّثَانِالرَّْحَمنِ
(3)بالقوي"عندهمليس"البخاري: هخر: موضع في وقال وقال(4)َنَ ٌر"ِفيهِ"، داود:أِبو،
َقاَل:ُحَرْيث؟َأوِإَلْيغَأَحبَّ(6)أجل -أيابنحنبل–أِلَْحَمد"قلت،وقالأبوداود:(5)"ضعيف"

َعَلىخطأهيغلبَلمُْيخطيءِممَّنَكانَ"وقالابنِحبَّان:،(7)"نعم:َقالَ،تحدثَعنهُ:قلت،أجل 
.(8)ِبِه"ُيْحَتج َبالشَّْيءاْنَ ردِإذاَولكنهاْلَعَداَلة،حدَعنَفيخرجَصَوابه

النَّسائي األزدي(10)الدقو بيِبْشروَأُبو، (9)وقال ال ت  وأبو و(11)، القيسراني، ،(12)ابن
النََّسائيالحديث"،َوَقال":ابنالقيسرانيالدقو بي،وِبْشروزادالنَّسائي،وَأُبومتروغ"،":(13)والهيثمي

ْيَلِعي:(15)بحجة"هوليس":الحربيإسحا أبو،وقال(14)بثقة"ليس":هخرموضعفي ،وقالالزَّ
.(16)واألزدي"النَّسائي،وتركهمعين،وابنوال الس،حاتم،وأبوالبخاري،فيهَتَكَلم"

                                                           

قط(بد منعند(،وجاءت350/رقم1/287العقيلي،الضع اءالكبير)(1) الجرحوالتعديل)شيئا ابنأبيحاتم،
(.1179/رقم3/264)بشيءقط(،)

(.387قم/ر2/475ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(2)
(.91/رقم52البخاري،الضع اءالصغير)ص(3) 
(.254/رقم3/71البخاري،التاريخالكبير)(4) 
(.434/رقم2/234ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(5)
ْبِنُحَجيََّة،يكنىأباُحَجيَّة4َ)بخ(6) اللَِّه َيْحَيى(َأْجَلُ ْبُنَعْبِد ُيَقاُلاْسُمُه ،صدو شيعي،منالسابعة،ماتاْلِكْنِديق

(.285/رقم96سنةخمسوأربعين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.426/رقم317-316أحمدبنحنبل،سؤا تأبيداود)ص(7)
(.257/رقم1/260ابنحبان،المجروحون)(8)
(.120/رقم29النَّسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(9)

(.1173/رقم5/564فيأسماءالرجال)المزي،تهذيبالكمال(10) 
(.793/رقم1/197ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(11)
(.3049/رقم3/1396ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(12)
(.8707/رقم5/150الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(13)
(.1173رقم/5/564المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(14)
(،قالمغلطايأنأباإسحا الحربيقالهافيكتابالتاريخ1243/رقم4/42مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(15)

والعلل،تألي ه.
(.1/433نصبالراية)الزيلعي،(16) 
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الرَّازي ُزرعة أبو وابن(1)وذكره العرب(3)والعقيلي،(2)الجارود، وأبو وابنشاهين(4)، ،(5)،
ع اء.جملةفي(6)البلخيالقاسموأبو الضق

 الذَّهبي: (7)ضع وه""وقال هخر: موضع في وقال مرًة:(8)واحد" يرضع ه"، وقال ،
حجر(9)َوَ ْيُرهُ"اْلَ الُس"َضعََّ هُ ابن وقال "ضعيف"، هخر:(10): موضع في وقال لم"ضعيف،
،وقالمرًة:"ضع ه(11)تعليقًا"موضعفيالبخاريبهاستشهدنعمشاهدًا،و أصالًمسلميخرجه
.(12)وهخرون"النَّسائي

،واف ابنالجنيدالنققادفيتضعي ه.واهللتعالىأعلم.هضع ُمت  علىخالصة القول فيه:
، َواِصلٍ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  ُهوَ : َوُيَقالُ  ،اْلَبْصِريُّ  ِديَنارٍ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  -37 ُمْكِثٌر،  َسِعيٍد، ُمَحدِّثٌ  َأُبو الت ِميِميُّ

 .(13)ه(170 -ه161توفي بين سنة )
.(14)"متروغ"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:

،(18)ة،وأبوخيثم(17)المديني،وابن(16)،وابنمعين(15)سعدضع هابنأقوال النُّقاد فيه:

                                                           

(.73/رقم2/609)الضع اءالرازي:أبوزرعة،(1)
(.1243/رقم4/42مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2)
(.350/رقم1/287العقيلي،الضع اءالكبير)(3)
(.1243/رقم4/42مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(4)
(.158/رقم80ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(5)

(.1243/رقم4/42مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(6) 
(.984/رقم1/318الذهبي،الكاشف)(7) 
(.1790/رقم1/474الذهبي،ميزانا عتدال)(8) 
(.86/رقم3/843الذهبي،تاريخاإلسالم)(9) 

(.1182/رقم156ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(10) 
(.22743/رقم17/532إتحافالمهرة)ابنحجر،(11) 
(.456مقدمةابنحجر،فت الباري)صابنحجر،(12) 
(.71/رقم4/332الذهبي،تاريخاإلسالم)(13) 
(.815/رقم1/201ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(14) 
(.7/279ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(15) 
(.271/رقم1/222العقيلي،الضع اءالكبير)(16) 
(.249/رقم170ابنالمديني،سؤا تابنأبيشيبة)ص(17) 
.(37/رقم3/12ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(18) 
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والدَّارقطني(1)وال سوي والبيهقي(2)، و(3)، القيسراني، والهيثمي(4)ابن سعد:(5)، ابن وزاد "ِفي،
ابنالمديني:َلْيَساْلَحِديِث، "الحديث"،"ليسِبَشْيٍء"،وزاد أبوخيثمة،والدَّارقطني: بشيء"،وزاد

وقالابن،(7)"ح  ه"لسوء،وزادالهيثمي:(6)"تهحتجبرواي يُوزادالبيهقي:"ِبَمرٍَّة"،وزادالبيهقي:"
،وأبو(10)َخيثمةفيموضعهخرأبووقالبشيء"،"َلْيَس:(9)َداُود،وأبو(8)معينفيموضعهخر

الرَّازي الجوزي(11)حاتم وابن القطان(12)، وابن الرَّازي:(13)، حاتم أبو وزاد "متروغ(14)"كذاب"، :
،(16)،والنَّسائي(15)وقالال سويفيموضعهخرالنَّقل"،علماءند"عالحديث"،وزادابنالجوزي:

،(20)،وابنالجوزي(19)اإلشبيليوكالهمافيموضعهخر،(18)ابنالقيسراني،و(17)والدَّارقطني


                                                           

(.2/127ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(1) 
(.68/رقم1/276الدارقطني،الدارقطني،عللالدارقطني)(2) 
(.4522/رقم6/496البيهقي،شعباإليمان)(3) 
(.4347/رقم4/1894ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(4) 
.(6824/رقم4/164الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(5) 
(.995/رقم1/382البيهقي،معرفةالسننواآلثار)(6) 
(.13512/رقم8/160الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(7) 
الدوري)(8)  رواية معين، ابن تاريخ معين، 4ابن /241 رقم الجرح4157/ حاتم، أبي ابن وجاءت) شيء(، ،)

(.37/رقم3/12والتعديل)
(.398/رقم282ا تأبيعبيداآلجريأباداودالسجستانيفيالجرحوالتعديل)صأبوداود،سؤ(9) 

(.2269/رقم3/43ابنحجر،لسانالميزان)(10) 
(.37/رقم3/12ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(11) 
(.3/139ابنالجوزي،الموضوعات)(12) 
(.269/رقم2/271م)ابنالقطان،بيانالوهمواإليهامفيكتاباألحكا(13) 
(.37/رقم3/12ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(14) 
(.3/141ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(15) 
(.153/رقم33النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(16) 
(.602/رقم1/298الدارقطني،سننالدارقطني)(17) 
.(1004/رقم2/603ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(18) 
(.3/134اإلشبيلي،األحكامالوسطى)(19) 
(.1225/رقم2/249ابنالجوزي،العللالمتناهيةفياألحاديثالواهية)(20) 
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والهيثمي(1)يلعيالزَّو "َمْتُروغ(2)، هخر: و"،فيموضع والدَّارقطني، النَّسائي، القيسرانيوزاد ،ابن
.(4)"ِبِرَواَيِتهِاِ ْحِتَجاُج" َيُجوزُ،وزادالدَّارقطنيفيموضعهخر:":"الحديث(3)والهيثمي

َوَضع ه"تركهَأْحمد،وقالأيًضا:(5)"وكذباهَويحيىَأْحمد"َتركهمرًة:ابنالقيسرانيوقال
أهلمنعنديهووماواصلبنالحسن"َحدَّثَنا:داودفيموضعهخرأبو،وقال(6)"اْلَجَماَعة
هخر:(7)"بالحاف يكنلمولكنهالكذب موضع في الجوزي ابن وقال منهمالعلماءكذبه"قد،
بثقة"،"ليس:حديثه"،وزادالنََّسائيُيكتب" :(10)،والنََّسائيمرةً(9)أحمدبنحنبل،وقال(8)"شعبة

.(11)"عليهأجز،يعنيعليهقالأتىإذاوكيع"كانوقالأحمدبنحنبلفيموضعهخر:
،وقال(12)"فوق توق واأصحابيولكنخيراإ أعلم إنيفيه:"اللهمالمبارغابنوقال

هخر: ثُمََّيِدهِِمنَْوُيْخِرُجَهاالنَّاسُِبُيوتِِإَلىُكتَُبهَُيْحِملَُفَكانَاْلَقَدِر،َرْأيََيَرىَكانَفيموضع
ْدرُ"َكانَ،وعل الذَّهبيفقال:(13)"َيْحَ  ُ ََوَكانَِمْنَها،ُيَحدِّثُ لُالصَّ ِمنُْأُصوَلُهمُْيْخِرُجونَ اأَلوَّ
اْبنُ"َجَلَس:(15)ِرْزَمةََأِبيْبنَاْلَعِزيزِ،وقالَعْبدَ(14)"َسِمُعوهَُماَشْيءٌِفيَهاُيَدسََّأنَْمَخاَفةََأْيِديِهمْ
،ْبنِالرَّْحَمنَِوَعْبدَِسِعيٍد،ْبنَِيْحَيىَمعَِباْلَبْصَرةِاْلُمَباَرغِ َفِقيلَاْلَحِديِث،َأْهلِِمنَْقْوًماَوَذَكرََمْهِديٍّ

                                                           

(.2/466الزيلعي،تخريجأحاديثالكشاف)(1) 
(.1355/رقم1/255الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(2) 
(.895/رقم1/188الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(3) 
(.610/رقم1/301الدارقطني،سننالدارقطني)(4) 
(.295/رقم126ابنالقيسراني،معرفةالتذكرة)ص(5) 
(.1003/رقم254)صالمرجعالساب (6) 
(.446/رقم3/117ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(7) 
(.641/رقم1/384ية)ابنالجوزي،العللالمتناهيةفياألحاديثالواه(8) 
(.37/رقم3/12ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(9) 

(.2269/رقم3/43ابنحجر،لسانالميزان)(10) 
(،وجاءت)َأِجْزَعَلْيِهَيْعِنياْضِرْبَعَلْيِه(،3471/رقم2/526العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبداهلل)(11) 

(.271/رقم1/222كبير)العقيلي،الضع اءال
(.446/رقم3/116ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(12) 
(.271/رقم1/222العقيلي،الضع اءالكبير)(13) 
(.71/رقم4/333الذهبي،تاريخاإلسالم)(14) 
سنةستومائتين،ابن)دت(عبدالعزيزبنأبيِرْزمةاليشكريمو همأبومحمدالمروزيثقةمنالتاسعةمات(15) 

(.4094/رقم357حجر،تقريبالتهذيب)ص
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،وقالاْلَمْرَوِذي:(1)"هؤ ءإخوانناتركه:َقالَِديَناٍر؟ْبنَاْلَحَسنََتَرْكتَِلمَ:الرَّْحَمنَِعْبدَِأَباَيا:َلهُ
 حديثألفخمسونشيخينعن(4)شيبانعند:"كان(3)،وقالعبدان(2)""ضع هأحمدبنحنبل

عثمانوعنأل ا،وعشرونخمسديناربنالحسنعنلضع هما،يعنيحديثهماعنالنَّاسيسأله
وقال،(7)َليَِّناْلَحِديثِاْلَحِديِث...ِفيِباْلَقِويِّ:"هوَلْيَس،وقالالبَّزار(6)"قالكماأومثله(5)البري

فيالحدجاوزقدحديثًالهأرلمأنيعلىضع هعلىالرجالفيتكلممنأجمعابنعدي:"قد
د إلىمنهأقربالضَّعفإلىوهواإلنكار، .(8)"الصِّ

الثَّْوريق والبخاري(9)وقال واْبنووكيع،مهدي،واْبنَيْحَيى،"تركه:(11)ومسلم(10)،
ُمَحمَّدُ وقال اْلُمثَنَّىْبنُالمبارغ"، حسن(12)"َعنهُيَحدِّثُالرَّْحَمنَِعْبدََسِمْعتَُما: وقال بن،

"تركه(13)عيسى يعنيالمبارغابن: وقالَعْمُرو(14)"عنهالحديثترغ، َعِليٍّْبنُ، َيْحَيى،"َكانَ:

                                                           

(.681الدمشقي:أبوزرعة،تاريخه)ص(1) 
(.198/رقم119أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةالمروذيو يره)ص(2) 
أبومحمداألهوازيالجواليقيالحاف ،واسمه:عبداهلل،(3)  المتوفىسنةعبدانبنأحمدبنموسىبنزياد، َفُخ ِّف،

،ولهتسعون306 ها،طوفالبالدوصنفالتصانيف،وكانأحدالح ا األثبات،ماتعبدانفيهخرسنةستٍّ
(.281/رقم7/104سنةوأشهُر.الذهبي،تاريخاإلسالم)

الحبطي(4)  م توحتين-شيبانبنفروخأبيشيبة والموح-األبلي-بمهملةوموحدة الهمزة الالمبضم وتشديد أبو-دة
محمد،صدو يهمورميبالقدر،قالأبوحاتم:اضطرالناسإليهأخيًرا،منصغارالتَّاسعة،ماتسنةستأو

(.2834/رقم269خمسوثالثينولهبضعوتسعونسنة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
اْلِكنْ(5)  َسَلَمَة َأُبو ، اْلُبرِّيق ِمْقَسٍم ْبُن )ُعْثَماُن سنة بين توفي ِفيِه، َضْعٍف َعَلى اأَلْعالِم، َأَحُد ، اْلَبْصِريق ، -ه161ِديق

(.276/رقم4/456ه(.الذهبي،تاريخاإلسالم)170
(.446/رقم3/118ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(6) 
(.4/133البزار،مسندالبزار)(7) 
(.446/رقم3/131ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(8) 
(.446/رقم3/117)المرجعالساب (9) 

(.2513/رقم2/292البخاري،التاريخالكبير)(10) 
(.1311/رقم1/360مسلم،الكنىواألسماء)(11) 
(.271/رقم1/222العقيلي،الضع اءالكبير)(12) 
العا(13)  من ثقة، النيسابوري، علي ماَسْرِجسأبو بن عيسى بن تقريبالحسن حجر، ابن أربعين. ماتسنة شرة،

(.1275/رقم163التهذيب)ص
(.6074/رقم3/484أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(14) 
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"َسِعيدٍَأُبو:َيُقولُالثَّْوِريقُسْ َيانَُوَكانََعنه،ُيَحدِّثَانَِ الرَّْحَمنَِوَعْبدُ ِليِطيق ،وقالفيموضع(1)السَّ
الُمَبارغَزمعة:"ابنبنوهب،وقال(2)"عنهيروي أنهالحديثأهلمنالعلمأهل"اجتمع:هخر
،وقالابنأبي(4)"حنبلَوابنوكيع،تركهالغلطويكثريتهم"كان:السَّاِجي،وقال(3)"حديثهترغ

.(5)"عليهاضربوا:قالمكتوبعندنالهفقيلعلينايقرأهه،ولمحديثُزرعةأبوحاتم:"ترغ
،(7)""ذاهب،وقالاْلُجوَزَجاِني:(6)"فيهيقالوكاندينار،بنالحسن"حدثنا:ُعيينةوقالابن

"يحدث َواَياتِفيالثَِّقاتَوُيَخالفاأْلَْثَباتَعنالموضوعاتوقالابنِحبَّان: ىِإلَيْسب َحتَّىالرِّ
َفَكاَنامِعينْبنَوَيْحَيىَحْنَبلْبنَأْحَمدَوَأمَّاووكيع،اْلُمَبارغبنَتركهَلَهايْعَتمدَكانََأنهاْلقلب
.(9)"خيثمةوأبوحاتمأبو،وقالابنَعَرا الكناني:"كذبه(8)"يكذبانه

ع اء.(11)،وابنشاهين(10)وذكرهالعقيلي فيالضق
لمَأنِّيَعَلىَضْعِ ِه،َعَلىُمْجَمعٌ..َوُهوَ.َحاِتٍمَأُبو..َوَكذََّبهُ.ُمْكِثرٌثٌوقالالذَّهبي:"ُمَحدِّ

"َمْتُروغ"(12)اْلَحدَّ"َجاَوزََقدَْحِديثًاأر هخر: وقالفيموضع "تركوه"(13)، وقالمرًة: وقال(14)، ،
،(17)"فيهمألفمنكلع اءالضقفي،وقالابنحجر:"ذكره(16)،وقال:"هالغ"(15)أيًضا:"كذاب"

                                                           

(.271/رقم1/222العقيلي،الضع اءالكبير)(1) 
(.37/رقم3/12ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2) 
(.446/رقم3/116فيضع اءالرجال)ابنعدي،الكامل(3) 
(.2269/رقم3/43ابنحجر،لسانالميزان)(4) 
(.37/رقم3/12ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(5) 
.11المرجعالساب ،ص(6) 
(.152/رقم170الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(7) 
(.206/رقم1/232ابنحبان،المجروحون)(8) 
(.28/رقم1/49،تنزيهالشريعةالمرفوعةعناألخبارالشنيعةالموضوعة)ابنعرا (9) 

(.271/رقم1/222العقيلي،الضع اءالكبير)(10) 
(.111/رقم71ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(11) 
(.71/رقم4/332الذهبي،تاريخاإلسالم)(12) 
(.70رقم/1/90الذهبي،تنقي التحقي )(13) 
(.1399/رقم1/159الذهبي،المغنيفيالضع اء)(14) 
(.475/رقم198الذهبي،تلخيصكتابالموضوعات)ص(15) 
(.951/رقم349)صالمرجعالساب (16) 
(.2269/رقم3/43ابنحجر،لسانالميزان)(17) 
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كانالحسنأنعلىيدلما(1)شعبةعنوجاءتوثيًقا،فيهأعرفألحد"و َوقالفيموضعهخر:
.(2)"الكذبيتعمد 

،واف ابنالجنيدالنققادفيتضعي ه،واهللتعالىأعلم.متروغخالصة القول فيه:
 الس ابعة، من بغداد، قاضي ،َأُبو ُمَحم د اْلُكوِفي موالهم، اْلَبَجِليُّ  ُعَماَرةَ  ْبنُ  الَحَسنُ ق(  )ت-38

.(3)وخمسين ثالث سنة مات
 .(4)"متروغ"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:

ابنسعدأقوال النُّقاد فيه: وابنمعين(5)ضع ه واْبن(6)، والتِّرمذي(7)اْلَمِديِنيِّ، والسَّاجي(8)، ،(9)،
،(15)،وابنرجب(14)،والزَّيلعي(13)،وابنالجوزي(12)ابنالقيسرانيو،(11)،والبيهقي(10)والدَّارقطني
والُبوصيري(16)والهيثمي "ِفي(17)، ابنسعد: ابنَيْكُتبَُ َمنَْوِمْنُهمْاْلَحِديثِ،وزاد َحِديَثُه"،وزاد

                                                           

ندينارفقاللهشعبةياأباسعيدهاهناجاء)قالأبوعاصم:سمعتأباداوديقولكناعندشعبةفجاءالحسنب(1) 
فجلسفقال،حدثناحميدبنهاللعنمجاهد،قال:سمعتعمربنالخطابيقول:قالفجعلشعبةيقولمجاهد
سمعابنعمرفقامالحسنوجاءبحرالسقاءفقاللهشعبةياأباال ضلتح  شيئاعنحميدبنهالل؟قال:نعم،

حدثناشيخمنبنيعديكنيىأبامجاهد،قال:سمعتعمريقولفقالشعبةهيهي(.ابنحدثناحميدبنهالل،
(.446/رقم3/117عدي،الكاملفيضع اءالرجال)

(.502/رقم2/275ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(2) 
(.1264/رقم162ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(3)
(.848/رقم1/207ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(4)
(.6/368ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(5)
(.286/رقم1/240العقيلي،الضع اءالكبير)(6)
(.445/رقم3/97ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(7)
(.638/رقم2/23الترمذي،سننالترمذي)(8)
(.3823/رقم8/322الخطيب،تاريخبغداد)(9)

(.493/رقم4/173للالدارقطني)الدارقطني،ع(10)
(.17877/رقم9/64البيهقي،السننالكبرى)(11)
(.5472/رقم4/2358ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(12)
(.1462/رقم2/186ابنالجوزي،التحقي فيمسائلالخالف)(13)
(.4/290الزيلعي،نصبالراية)(14)
(.2/262ابنرجب،فت الباري)(15)
(.4390/رقم3/73الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(16)
(.1901/رقم2/467البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(17)



 

232 
 

 " : التِّرمذي:ُيكتباْلَمِديِنيِّ وزاد اْبنَُوَتَرَكهَُوَ ْيُرُه،ُشْعَبةَُضعََّ هُالَحِديِث،َأْهلِ"ِعْندَحديثه"،
"الحديث ترغحديثه"،وزادابنرجب:َعَلىالحديثأهلأجمعمتروغ،اْلُمَباَرِغ"،وزادالسَّاجي:

ابن"جدًا"، فيوقال هخرَمِعيٍن كذلغ(1)موضع وتبعه جزرة(2)حنبلبنأحمد، وصال  ،(3)،
،وأحمدبنحنبل(5)َمِعيٍنمرةبثقة"،وقالابن"ليس:النََّسائيحديثه"،وزادُيكتب:" َ(4)والنََّسائي

هخر "َلْيَس(6)فيموضع حنبل: بن أحمد وزاد ِبَشْيٍء"، ْبنَِيْحَيىَعنْاْلَحَكمَِعنُِيَحدِّثُ"ِإنََّما:
،:َيُقولُعنهِبَشْيءٍَجاَءهُِإَذاالثَّْوِريقُسْ َيانَُوَكانَ...(7)اْلَجزَّارِ ُعَماَرَة"،ْبنِِباْلَحَسنُِيَعرُِّضَجزَّاِريٌّ

أنهعنه،إ شعبة،"روى:،وقال(9)،وقال:"يكذب"(8)بشيء"حديثهمعينأيًضا:"ليسوقالابن
.(10)رجل"عن:يقولُيسميه، 

رهأمفيه،ُشْعَبةِإَلىأحتاج"ما:ُعَماَرةَبنحسنوذكر-المدينيفيموضعهخرابنوقال
قالابنهعبداهلل:وذهب-يغلط؟شيءأي!يغلط؟َكانَ:َفَقالَيغلط؟أكان:َلهُذاغ،قيلمنأبين
.(11)الحديث"يضعَكانََأنَّهُِإَلى

حنبل بن أحمد والدَّارقطني(12)وقال وَعْمرو(13)، هخر، موضع في عليبنكالهما
،(14)ال الس

                                                           

(.445/رقم3/97ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(1)
المرجعالساب .(2)
.(3823/رقم8/322الخطيب،تاريخبغداد)(3)

(.1252/رقم6/271المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(4) 
(.205/رقم1/229ابنحبان،المجروحون)(5)
(.286/رقم1/240العقيلي،الضع اءالكبير)(6)

منالثَّالثة.يحيىبنالجزارالُعَرِنيالكوفي،قيل:اسمأبيهزبان،وقيل:بللقبه،هوصدو رميبالغلوفيالتَّشيع،(7) 
(.7519/رقم588ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.116/رقم3/28ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8)
(.445/رقم3/97ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(9)

(.742/رقم456ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص(10) 
(.3823/رقم8/322الخطيب،تاريخبغداد)(11)
(.255/رقم108أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةالمروذيو يره)ص(12)
(.2861/رقم3/412(،الدارقطني،سننالدارقطني)1237/رقم2/111الدارقطني،سننالدارقطني)(13)
(14)( الرجال فيضع اء الكامل 3ابنعدي، /98 رقم "َصد445ُ/ الصَّ دي: الدِّين صالح َوَقاَل َيْعِنيِفي(، و ،

(.12/122َن سه".الوافيبالوفيات)
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وتبعهفيموضعهخر،(4)،والنَّساِئيق(3)حاتمالرَّازي،وأبو(2)شيبةبن،وَيْعُقوب(1)ومسلم
،وابن(8)وابنالقطانثالثتهمفيموضعهخر، (7)،وابنالجوزي(6)ابنالقيسرانيو،(5)كذلغالبيهقي

"متروغ"،وزادأحمدبن:(11)فيموضعهخر ،والهيثمي(10)،وابنالملقن(9)رجبفيموضعهخر
،وبنلم،وَيْعُقوب،ومس(12)حنبل،والدَّارقطني "الحديث"،:ابنالقيسرانيشيبة،وأبوحاتم،والنَّساِئيق

ُمنكركانولكن َ:َقالهوى؟لهكانقيلله:وزادأحمدبنحنبلفيموضعهخر:"الحديث،
،ُمنكر(14)عثمانبنإبراهيم"الحديث،،وزادمرًة:(13)حديثه"ُيكتبو َموضوعة،أحاديثهالحديث
َعْمرو(15)ُعَماَرَة"بنالحسنمنقريبيثالحد وزاد "الحديث،بن، ال الس: صدو رجلعلي

حال".كلوالوهم"،وزادابنالملقن:"الحديثعلىالخطأكثيرصال 
"ُهوَ الدَّارقطنيمرًة: " ْيرُ(16)َواٍه"ِعْنِديوقال البيهقيمرة: وقال وقال(17)ِبِه"ُمْحَتجٍّ، ،

بنالرَّحمنعبد"قدتركهمرًة:ابنالقيسراني،وقال(18)ِبَحِديٍث"َتَ رَّدَِإذِْبَحِديِثهِْحَتجقيُالبَّزار:" 

                                                           

(.2954/رقم2/732مسلم،الكنىواألسماء)(1)
(.3823/رقم8/322الخطيب،تاريخبغداد)(2)
(.116/رقم3/28ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(3)
(.445/رقم3/97ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(4)
(.3075/رقم3/247ي،السننالصغير)البيهق(5)
(.7/رقم1/192ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(6)
(.284/رقم1/240ابنالجوزي،التحقي فيمسائلالخالف)(7)
(.55/رقم2/82ابنالقطان،بيانالوهمواإليهامفيكتاباألحكام)(8)
(.5/379ابنرجب،فت الباري)(9)

(.6/52الملقن،البدرالمنير)ابن(10)
(.17856/رقم10/254الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(11)
(1237/رقم2/111الدارقطني،سننالدارقطني)(12)
(.445/رقم3/97ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(13)

شهوربكنيته،متروغالحديث،منالسَّابعة،ماتهوإبراهيمبنعثمانالعبسي،أبوشيبةالكوفي،قاضيواسط،م(14) 
(.215/رقم92سنةتسعوستين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.251/رقم1/253مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)( 15) 
(.48/رقم71الدارقطني،تعليقاتالدارقطنيعلىالمجروحين بنحبان)ص(16) 
(.5475/رقم3/217البيهقي،السننالكبرى)(17)
(.4868/رقم11/138البزار،مسندالبزار،البحرالزخار)(18)
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وقال(1)عيينة"بنس يانوضع همهدي، اْلُمثَنَّىْبنُُمَحمَّدُ، ُيَحدِّثُالرَّْحَمنَِعْبدََسِمْعتُ"َما:
ابن،وقال(3)قط"عنهشيًئاروياالرَّحمنَوَعبدَيْحيى،سمعت"َما:فيموضعهخر،وقال(2)َعِنه"

"قد(4)النَّاس"ِفيهَِوتكلمُشْعَبة"َتركهأيًضا:القيسراني الجوزيمرًة: ابن وقال َوَكانَِفيه،قدحوا،
متروغ،:فيهبعضهموقالفيه،،وقالالزَّيلعيفيموضعهخر:"تكلموا(5)كذاب"أنهيشهدشعبة
وس يانشعبةضع ه،وقالالهيثميمرًة:"قد(6)فيه"ُتكلممنجملةفيكتابهقدمةمُفيمسلموذكره
"ضع ه(7)حنبل"بنوأحمد أيضا: وقال "فيه(8)كثيرة"وجماعةشعبة، وقال: وقال(9)كالم"، ،

الحديثأهلإجماعالسَّاجيونقلشعبة،كذبهكثيًرا،فيهتكلمواالُبوصيريفيموضعهخر:"قد
.(10)جًدا"كثيركالموفيهحديثه،غترعلى

منوكانابنهعبداهللقدحدثأباه،أيابنحنبل،حديثًا:"هذا-وقالأحمدبنحنبلمرةً
أنمنهللأتقىَ ِنيةأبيابن،(11)َ ِنيةأبيابنحديثمنهذاليسُعَماَرةَبنالحسنحديث
"كان(12)هذا"بمثلُيحدث أيًضا: وقال قال:ىأتإذاوكيع، وقال(13)عليه"يعنياْجر،عليه، ،

،(15)،وقالابنالملقنفيموضعهخر:"أحدالهلكى"(14)كذاب"أيضاًوهوتولىالنَّسائيمرة:"قد

                                                           

(.17/رقم1/196ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(1)
(.286/رقم1/240العقيلي،الضع اءالكبير)(2)
(.445/رقم3/93ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(3)
(.239/رقم118)صابنالقيسراني،معرفةالتذكرة(4)

(.820/رقم8/169ابنالجوزي،المنت مفيتاريخالملوغواألمم)(5) 
(.1/159الزيلعي،نصبالراية)(6)
(.1428/رقم1/264الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(7)
(.3721/رقم2/289)المرجعالساب (8)
(.4421/رقم3/79)المرجعن سه(9)

(.2075/رقم2/80بوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)ال(10)
األصبهانيصدو ،منالسابعة.ابنحجر،-ب ت المعجمةوكسرالنونوتشديدالتحتانية-حميدبنأبي نية(11)

(.1555/رقم182تقريبالتهذيب)ص
(.5773/رقم3/402داهلل)أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعب(12)

الساب (13)  2)المرجع رقم526/ "اْجِر3471/ َقاَل: ُعَماَرَة ْبِن اْلَحَسِن َأَتىَعَلىَحِديِث ِإَذا َوِكيٌع َكاَن وجاءت ،)
(.286/رقم1/239َعَلْيِه،َيْعِنياْضِرْبَعَلْيِه".العقيلي،الضع اءالكبير)

(.7/رقم76ي،تسميةالشيوخ)صمشيخةالنسائالنسائي،(14)
(.3/364ابنالملقن،البدرالمنير)(15)
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َسَكتَ،وقالمرًة:"َقدْ(1)َحِديِثِه"َعنْالنَّاُسَسَكتََوَقدْاْلَحِديثِوقالالبَّزارفيموضعهخر:"َلي نُ
البخاري:(2)َحِديِثِه"َعنْمِاْلِعلَْأْهلُ وقال وضع ه(3)ُيضع ه"ُعيينةابن"كان، َأنَوترغاْلعجِليَّ،

أقرب"ما،وقالابنعدي:(5)الحديث"فيوُيضعفكثيرةرواية"له:وكيع،وَقالَ(4)َعنُه"ُيحدث
النَّاس...مناألئمةعنهروىوقدوالخطأ،الوهمكثيرأنهعليبنَعْمروقالهماإلىقصته
أمليت،مابعضباعتذارقمتوقدذكرته،كماعنهروىفقدالحكمأحاديثعليهإنكارهمعوُشعبة

وايات،هذهبعضفيُعَماَرةَبنالحسنشاركواقوًماأن أنهكانوذكرتهرويته،كماقيلوقدالرِّ
بعضأنعلىيره، يخصلمبماوخصهمنهفاست ادمنزله،إلىالحكمفحولمال،صاحب
د "إلىمنهأقربالضَّعفإلىَوهومح و ات، ير يرهوعنالحكمعنرواياته ،وقال(6)الصِّ
.(7)َشْيًئا"َيَرْوَنهَُ َوَأْكَثُرُهمْاْلَحِديثَِأْهلَِضْعِ هِعْندَِفيِخاَلفَ:"َ هيليالسق

(8)داودبناهللِعبدوقال "َكانَ،(9)"داهيةصدوقاًكان": َكانَوقالابنِحبَّان: ... عابًدا
َعَ اء،َعَلْيِهموضعَماالثَِّقاتَعنُيَدلسَكانَبليتهَأنه ،(10)مطيربنُموَسىمنيسمعَكانَالضق

مشايخهمَعنويرويهاَأْسَماَءُهم،يْسقطثُمَّوأضرابهم،(12)َعيَّاشَأِبيْبنَوَأَبان،(11)العطوفَوأبي
َوأطل َعَلْيِه،أنكرهاِثَقاتَأقوامَعنَيْرِويَهاالَِّتياْلَمْوُضوَعةاأْلََحاِديثِتْلغَُشْعَبةرأىَفَلمَّات،الثَِّقا

                                                           

(.1023/رقم3/235البزار،مسندالبزار،البحرالزخار)(1)
(.945/رقم3/160)المرجعالساب (2)

(.67/رقم41البخاري،الضع اءالصغير)ص(3) 
(.302/رقم1/299العجلي،الثقات)(4) 
(.3/245خبارالقضاةللقاضي)أوكيع،(5) 
(.445/رقم3/115ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(6)

(.6/23الروضاألنف)السهيلي،(7) 
التهذيب)ص(8)  تقريب حجر، ابن التَّاسعة. من ضعيف، التمار، محمد أبو الواسطي داود بن اهلل رقم301عبد /

3298.)
.(3/248أخبارالقضاة)وكيع،(9)

(:"موسىبنمطير،عنأبيه،وعنهأبوداودالطيالسي،8928/رقم4/223قالالذهبيفيميزانا عتدال)(10)
."واه.

 (11)( 1قالالذهبيفيالمغنيفيالضع اء  رقم128/ عنالزهري،1105/ أبوالعطوف، "الجراحبنمنهال، :)
تركوه".

إسماعيلالعبدي،متروغ،منالخامسة،ماتفيحدوداألربعين".ابنأبانبنأبيعياشفيروزالبصري،أبو(12)
(.142/رقم87حجر،تقريبالتهذيب)ص
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َنْ سهَعَلىاْلَجاِنيُهوَُعَماَرةَبناْلَحَسنَفَكانَاْلَكذَّابين،َهؤُ ءَِوبينهمَْبينهَأنيعلمَوَلمْاْلجْرحَعَلْيهِ
سقاطهمَهؤُ ءَِعنبتدليسهم َوَجلََّعزَّاللَّهَأنَوَأْرُجوِبِه،الموضوعاتالتز َحتَّىاأْلَْخَبارمنوا 

َعزَّاللَّهأخبرَعمَّناْلَكِذببذبهعملهعملمنِإ َ يرهيبلغَهاَ َدَرَجاتاْلجنانِفيلشعبةيرفع
َوَسلَّمَُيوحىَوحي َّإُِهوَِإناْلهوىَعنيْنط َ َأنَّهَُوَجلَّ َعَلْيِه :ُعَيْيَنةَاْبنُ،َوَقالَ(1)"َصلَّىاللَُّه
هخر:،(3)ِباْلَكِذِب"ُشْعَبةَُوَرَماهُ،(2)ِمْنهَُأْحَ  ُ يرهفضل،له"كان موضع في إذا"كنتوقال

أي-"َسِمْعُتهًة:قالمرو،(4)ُأذني"فيُأْصُبعيجعلتديناربنوعمروالزقهري،عنسمعتهيروى
َفَلمَّا-وذكرحديثًا–(6)اْلَباِرِقيَُّعْرَوةََسِمْعتُ،َقاَل:(5)َ ْرَقَدةَْبنََشِبيبََسِمْعتَُقاَل:-ابنُعَماَرةَ

َقاَل:َ ْرَقَدةَبنشبيبسألت وقالأي(7)ُعْرَوَة"َعنْاْلحيَحدَّثَِنيهُِعْرَوةَِمنَْأْسَمْعهَُلمْعنه، :ًضا،
ِمْسَعرٌِلي"َقالَ َقالَُعَماَرَة؟ْبنِاْلَحَسنِِمْثلََتْعِرفَ: (8)َنَعْم":َ ْضَبانَُوَأَناَفُقْلتُ: وَقاَل صلةبن،

(9)ُسَلْيَمان َعنُِسئلِمْسَعرإذافكانواحد،موضعفيجميًعايجلسانوالحسن(10)ِمْسَعرٌ"كان:
.(11)ُمَحمَّد"أباسل:َوَقالَُيحدث،لمحاضر،ُعَماَرةَبنوالحسنالحديث،
وأعانهشعبةفيهفقالإسرائيل،ألخيصديقاًوكانصال "شيخ:(12)يونسبنقالعيسىو

:شعبة،وقال(1()13)شعبة"خالماحلفيكلهمالنَّاس:يقولُعَماَرةَبنالحسنوكانس يان،عليه

                                                           

(.205/رقم1/229ابنحبان،المجروحون)(1)
(.67/رقم41البخاري،الضع اءالصغير)ص(2)

(.21/رقم4/37الذهبي،تاريخاإلسالم)(3) 
(.116/رقم3/28يل)ابنأبيحاتم،الجرحوالتعد(4)

(.2743/رقم263شبيببن رقدة،ثقة،منالرَّابعة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(5) 
عروةبنالجعد،ويقال:ابنأبيالجعد،وقيل:اسمأبيهعياضالبارقي،صحابيسكنالكوفة،وهوأولقاضبها.(6) 

(.4558/رقم389ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.116/رقم3/28بيحاتم،الجرحوالتعديل)ابنأ(7)
(.286/رقم1/239العقيلي،الضع اءالكبير)(8)

(.2898/رقم1/310صلةبنسليمانالعطارعنابنجريجتركواحديثه.الذهبي،المغنيفيالضع اء)(9) 
ال(10)  من ثبتفاضل، ثقة الكوفي، سلمة أبو الهاللي بن هير ِكَدام بن خمسمسعر ثالثأو ماتسنة سَّابعة.

(.6605/رقم528وخمسين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.3823/رقم8/322الخطيب،تاريخبغداد)(11)

عيسىبنيونسبنأبيإسحا السَِّبيعي،أخوإسرائيل،كوفينزلالشَّاممرابًطا،ثقةمأمون،منالثَّامنة،مات(12) 
(.5341/رقم441نةإحدىوتسعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)صسنةسبعوثمانين،وقيل:س

(.110/رقم71ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(13)
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َحِديثًاَسْبِعينَ:قال -أيشعبة–أحمدبنسعيد:أحسبهقالَحَكِم،الَْعنُِعَماَرةَْبنُاْلَحَسنُ"َأَفاَدِني
"ترغ(1)حازمجريربنوقال،(2)َأْصٌل"َلَهاَيُكنَْفَلمْ فيهالناستكلمثمفيهحديثه،وتكلمشعبة:
.(3)كذاب"َأنَّهُيشهدُشْعَبة"َكانَ:ِخَراشبنيوسفبنالرَّْحَمنِ،وقالَعْبد(2)بعد"

                                                                                                                                                                          

َحتَّىأَ(1) َخالُشْعَبَة،َفِإنِّيَ َأْجَعُلُهِفيِحلٍّ َناَوُهَوَبْيَنَيَدِياللَِّهِقَفأَوقالاْلَحَسَنْبَنُعَماَرَة:"النَّاُسُكلقُهْمِمنِّيِفيِحلٍّ
َبْيِنيَوَبْيَنُه"،ابنحبان،المجروحون) َفَيْحُكَم َوَجلَّ (،وقالالحسنبنُعَماَرَة:"أرسلإلي205َّ/رقم1/229َعزَّ

،فا ،فقالفيَّ لناسُشْعَبةيستسل نيخمسِمَئةدرهم،ولمتكنعندي،ولوكانعنديألسل ته،فاحتملذاغعليَّ
/3كلهمفيحل يرُشْعَبة،وقالأبوَيْعَلىمعقبا:كذبالحسنبنُعَماَرَة"،ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)

قالأبي:"دخلتأنا،وُشعبةعليهنعودهفيمرضهروادبنالجراحالعسقالني:(،وقالعصام445/رقم96-97
اءالحسنمنحيث يراهاالحسن،قال:فجعلالحسنيقول:الناسالذيماتفيه،قال:فدارُشْعَبةفجلسمنور

(،445/رقم3/96كلهممنقبليفيحلماخالُشْعَبةويومىءإليه"،ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)
/3الرجال)وقالأبوُنعيم:"لماحضرتهالوفاة،قال:الناسكلهمفيحلإ ُشْعَبة"،ابنعدي،الكاملفيضع اء

(.445/رقم96
الضع اءالصغير)ص(2)  رقم41البخاري، َوِمْن67/ اْلَمْجُنوِن، َهَذا َحاِزٍم ْبِن َجِريِر ِمْن َتْعَجُبوَن "َأَ  ُشْعَبُة: وَقاَل ،)

َعْنِذْكِراْلَحَسِنْبِنُعَماَرَة، اِدْبِنَزْيٍد،َأَتَياِنيَيْسَأَ ِنيَأْنَأُكفَّ َعْنِذْكِرِه"،العقيلي،الضع اءَحمَّ َ َواللَِّهَ َأُكفق
َلَغَأْنَتْرِوَيَعِن286/رقم1/237الكبير) (،وقالَأُبوَداُوَد:"َقاَلِليُشْعَبُة:اْئِتَجِريَرْبَنَحاِزٍمَفُقْلَلُه:َ َيِحلق

أَ َقاَل َيْكِذُب، َفِإنَُّه ُعَماَرَة ْبِن َلَهااْلَحَسِن َنِجْد َلْم ِبَأْشَياَء اْلَحَكِم َعِن حدثنا َقاَل: َذاَغ؟ َوَكْيَف ِلُشْعَبَة: ُقْلُت َداُوَد: ُبو
 قاَل َشْيٍء؟ ِبَأيِّ َلُه: ُقْلُت الضع اءالكبير)-وذكرأشياء–َأْصاًل،ا العقيلي،  ،"1 رقم237/ وقالفي286/ ،)

زمفقلله: تروعنالحسنبنُعَماَرَةفإنهيكذب،قلت:وأيشيءموضعهخر:"قالليشعبة،ائتجريربنحا
ذلغ؟قال:سألتالحكمبنعتيبةعنأحاديثفلميكنعندهفيهاحديث،فإذاالحسنبنُعَماَرَةقدحكىعنالحكم

"كانُشْعَبةيقعفي(،وقالُمَحمدْبُنَجْعَ ٍر:116/رقم3/27فيبعضذلغ"،ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)
(،وقالعصام:"سألت445/رقم3/99الحسنبنُعَماَرَةثمحدثعنه"،ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)

أبيعنقصةُشْعَبةوالحسنبنُعَماَرَة،فقال:كانالحسنبنُعَماَرَةرجالموسًراوكانالحكمبنعتيبةُمقاًل،فضمه
إلى ن سهوأجرىعليهالرز فصارالحسنمنخاصةالحكمفكانيحدثه،وَ يمنعهشيئاعندهالحسنبنُعَماَرَة

توفيالحكم،قال فلما يسيًرا، فحدثهبقريبمنعشرةه فقضيةعنشري و يره،وسمعُشْعَبةمنالحكمشيًئا
،ماأكتمشيًئاسمعته،َقال:ُشْعَبةللحسن:منرأيغأنتحدثعنالحكمبكلشيءسمعته،فقاللهالحسن:نعم

َقالُشْعَبةمنأرادأنين رإلىأكذبالناسفلين رإلىالحسنبنُعَماَرَة،وَقِبَلالناسمنُشْعَبةوتركواالحسنهذا
ْبَن445/رقم3/96أونحوه"،ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال) َأِبيُشْعَبَة (،وقالوهببنجرير:"َكلََّم

اِجَقاَل:َفَقاَلَلُه:َياَأَباِبْسَطاٍم،َقْدَأْكَثْرَتِفياْلَحَسِنْبِنُعَماَرَةَفِإْنَتُكْنَأَرْدَتاللَّهَالْ ْنَيُكْنَحجَّ َفَقْدَأَتْيَتَماَأَرْدَتَواِ 
ُرْحنَ ْمَساَغَقاَل:ثُمَّ اإْلِ َ ْيَرَذِلَغَفَتْرُكُهَأْفَضُل،َقاَل:َفَوَعَدُه َأَباَغَأنَّ اَرهِنيُشْعَبَةَقاَل:َياَوْهُبَأْعِلْم َفَلمَّ اِإَلْيِهِبَعِشيٍّ

(،وقال286/رقم1/238اأْلَْمَرالَِّذيَسَأَلِنيَلْيَسِإَلىَتْرِكِهَسِبيٌل،َوَذاَغِإنََّماَأَراُهِللَِّه"،العقيلي،الضع اءالكبير)
نافمربيُشْعَبةعلىحميرة،فقال،ياأباالعباسقلألبيغيخرجإليفدخلتعليفيموضعهخر:"كنُتعلىباب

أبيفقلتُشْعَبةبالبابفقالماجاءإ فيعجيبةفخرجإليه،فقال،ياأباالنضر تحدثنيعنالحسنبنُعَماَرَة
ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجالبَشْيٍءفإنهجاءعنالحكمبنعتيبةبأحاديثليسمنهاشيءقدوضعها"،
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،ُسْ َيانُِعْنِدي"َجَرَحهُ:قالعبداهللبنالمبارغو اِج،ْبنَُوُشْعَبةُالثَّْوِريق َتَرْكتَُفِبَقْوِلِهَمااْلَحجَّ
لكأن،منالكبريتاألحمرزقعَلَهَذاأَ":حديثاًعنهوكانذكر-،وقالفيموضعهخر(4)َحِديَثُه"

الحديثلميدخلفيمسامعيقط "إنهالُمَبارغ:بناللَّهَعبدعنَزْمَعة،بنقالوهب،و(5)"َهَذا
،وقال(7)الشَّْيِخ"ِبِحْ  َِنِث ُُكنَّاَما"َفَقاُلوا::َعِنهِبَحِديثٍوقدحدثَيْوًما-،وَقاَلمرًة(6)حديثه"ترغ

                                                                                                                                                                          

(،ووردعنوهببنجريربنحازمأيًضا،أنهقال:"رأيتُشْعَبةِفيالنومكارهالماَقاَلفيه،445/رقم3/95)
َعِن(،وقالُشْعَبَة:"َرَوىاْلَحَسُنْبُنُعَماَرَة3823/رقم8/322يعنياْلَحَسنبنُعَماَرَة"،الخطيب،تاريخبغداد)

 َحدَّْثُت َما َفَقاَل: َعْنَها َفَسَأْلُتُه اْلَحَكَم َفَلِقيُت َأَحاِديَث، ِبَسْبِع اْلَجزَّاِر ْبِن َيْحَيى َعْن العقيلي،اْلَحَكِم  ِمْنَها"، ِبَحِديٍث
ِبَحِديٍثم286ِ/رقم239-1/238الضع اءالكبير) َحدَّْثُت حدثتبشئمنها(،بدل)َما ْنَها(في(،وجاءت)ما

أخبرنيالحكم...116/رقم3/28ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل) يوما "َقالالحسنبنُعَماَرَة (،وقالُشْعَبَة:
:َما-أيالحكم-الحكم...فقلتفإنالحسنبنُعَماَرَةحدثعنغكذاوكذاَقال-أيشعبة–وذكرحديثا،فأتيت

(،وقالحمادبنزيد:"كلمناُشْعَبةأنا445/رقم3/95فيضع اءالرجال)حدثتهبهذاقط"،ابنعدي،الكامل
وعبادبنعبادوجريرحازمفيرجلفقلنا:لوك  تعنهقال:فكأنهأَلنوأجابنا،قال:فذهبتيوماأريدالجمعة،

/3لكاملفيضع اءالرجال)فإذاُشْعَبةيناديمنخل يقال:ذاغالذيقلتمليفيه أراهيسعني"،ابنعدي،ا
(،وقاليحيىبنحكيمالمقوم:"قلتألبيداودالطيالسيإنمحمدبنالحسنصاحبالرأيَحدَّثنا445/رقم95

فقالأبوداود:وجمعيدهإلىنحرهمنهذاكانشعبةيش بطنه-وذكرحديثا-عنالحسنابنُعَماَرَةعنالحكم،
(،وقالَهاُرونبنسعيداأليلي:"سألت532/رقم2/307تهذيبالتهذيب)بنحجر،امنالحسنبنُعَماَرَة"،

َأيقوببنسويدَعِنالذيَكاَنُشْعَبةيطعنبهَعَلىاْلَحَسنبنُعَماَرَة؟َفَقاَل:َكاَنَيُقوُلإنالحكمبنعتيبةلميحدث
الحكمَعْنَيْحَيىأحاديثكثيرة،َقاَل:فقلتذلغللحسنبنَعْنَيْحَيىالجزارإ ثالثةأحاديث،والحسنيحدثَعنِ

فح  ته" َيْحَيىِفيكتابألح  ه َعْن أعطانيحديثه الحكم إن َفَقاَل: )(2)ُعَماَرَة، بغداد تاريخ الخطيب،  ،8/
(.3823/رقم322

قةلكنفيحديثهعنقتادةضعف،ولهجريربنحازمبنزيدبنعبداهللاألزدي،أبوالنضرالبصري،والدوهب،ث(1) 
أوهامإذاحدثمنح  ه،وهومنالسادسة،ماتسنةسبعينبعدمااختلطلكنلميحدثفيحالاختالطه.ابن

(.911/رقم138حجر،تقريبالتهذيب)ص
(.116/رقم3/28ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2)
(.3823/رقم8/322الخطيب،تاريخبغداد)(3)
(.286/رقم1/238العقيلي،الضع اءالكبير)(4)
(.247-3/246أخبارالقضاة)وكيع،(5)
(.445/رقم3/93ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(6)
(.286/رقم1/238العقيلي،الضع اءالكبير)(7)
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اللَّهَِعْبدأبايا:َلهُفقلتفغمزه،ُعَماَرةَبناْلَحَسنفذكرالثَّوريُسْ َيانعند"كنت:(1)سويدبنَأيقوب
َقالَمنغ،خيرعنديهو إ يذكرغفماذكرغفيجريمرة يرمعهجلست:َقالَذلغ؟وكيف:

َأيقوبَقالَبخير، ،(2)فارقته"حتىبخيرإ ذلغبعدُعَماَرةَبناْلَحَسنذاكًراُسْ َيانسمعتفما:
.(4)"ُعَماَرةَبنالحسنعليميدي:"دمرالح،وقال(3)"ساقط"وقالاْلُجوَزَجاِني:

بنمحمدعنفيهُيحدثدهرإلىأعيشأني ننت"ما:(5)الحميدَعبدبنوقالجرير
.(6)ُعَماَرَة"بنالحسنعنفيهوُيسكتإسحا ،

وايةعنُير بمنوذكرهال سويفيباب ،(7)ُيضع ونهمأصحابناأسمععنهم،وكنتالرِّ
ع اء.(9)،وابنشاهين(8)وذكرهالعقيلي فيالضق

الذَّهبي وابنحجر(10)وقال ال قيه"(11)، "عندهم، الذَّهبي: وزاد "متروغ"، في(12): وقال ،
"ضع وه، هخر: "واه"(13)بغداد"قضاءوليموضع أيًضا: وقال المواضع:(14)، أحد في وزاد ،

                                                           

(1) السيباني الحميري مسعود أبو الرملي، سويد م ت-أيوببن بمهملة موحدة ثم ساكنة تحتانية ثم صدو -وحة
/118يخطيء،منالتاسعة،ماتسنةثالثوتسعين،وقيل:سنةاثنتينومائتين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.615رقم
(.3823/رقم8/322الخطيب،تاريخبغداد)(2)
(.35/رقم62الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(3)
/2(،وجاءت)ذمر(بدل)دمر(فيابنحجر،تهذيبالتهذيب)116/رقم3/28لتعديل)ابنأبيحاتم،الجرحوا(4)

(.532/رقم307
الضبي،الكوفينزيلالرَّيوقاضيها،–بضمالقافوسكونالراءبعدهاطاءمهملة-جريربنعبدالحميدبنقرط(5)

ةثمانوثمانينولهإحدىوسبعونسنة.ابنثقةصحي الكتاب،قيل:كانفيهخرعمرهيهممنح  ه،ماتسن
(.916/رقم139حجر،تقريبالتهذيب)ص

(.445/رقم3/98ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(6)
(.3/34ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(7)
(.286/رقم1/237العقيلي،الضع اءالكبير)(8)
(.110/رقم70بين)صابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذا(9)

/رقم90(،الذهبي،رسالةطر حديثمنكنتمو هفعليمو ه)ص58/مسألة1/82الذهبي،تنقي التحقي )(10)
97.)

(.1264/رقم162ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(11)
(.1454/رقم1/165الذهبي،المغنيفيالضع اء)(12)
(.1051/رقم1/328الذهبي،الكاشف)(13)
(.488/رقم2/92(،تنقي التحقي له)1/168الذهبي،العبرفيخبرمن بر)(14)
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،وقال:(4)اأَلْعالمِ،وقال:"َأَحدُ(3)َشْيء""َ ،وقال:(2)حديثه"تركوا،وقالمرًة:"ال قيه،(1)"بات اقهم"
ولىفيال قهاءكبار"من هخر:(5)بغداد"قضاءزمانه، موضع في حجر ابن وقال "ال قيه،

"مشهور(6)التَّدليس"بليتهوكانِحبَّان:ابنوقالالجمهور،ضع هالمشهور، أيًضا: وقال ،
.(7)"اعل لهالبخاريشيئًيُولمالتَّعلي ،عالمةالمزيلهَعلَّمبالضَّعف،

،واف ابنالجنيدالنققادفيتضعي ه.واهللتعالىأعلم.متروغخالصة القول فيه:
، َنِزيل َيْنُبعَ  ُحَسْيُن ْبُن َعْبِد الل -39 ، توفي ما بين سنة (8)ْبِن ُضَمْيَرَة اْلِحْمَيريُّ اْلَمدنيُّ

 .(9)ه(180 -ه171)
 .(10)"متروغالحديث"يه:قول ابن اْلُجَنيِد ف

.(12)"ُيَحدُِّثَعْنه(11)قالُمَحمَُّدْبُناْلُمثَنَّى:"َسِمْعُتَعْبَدالرَّْحَمنِأقوال النُّقاد فيه:
:،(16)والدَّارقطني،(15)وابنَعِدي،(14)وأبوُزرعةالرَّازي،(13)ضع هالُبَخاِري  َوزادالُبَخاِريق

ث"،وزادأبوُزرعة:"الحديث،ليسبشيء،اضربعلىحديثه"،وزاد"َذاِهبالَحِديث،ُمنكرالَحِدي

                                                           

(.1/168الذهبي،العبرفيخبرمن بر)(1) 
(.937/رقم84الذهبي،ديوانالضع اء)ص(2) 
(.632/مسألة2/202الذهبي،تنقي التحقي )(3)

.(21/رقم4/36الذهبي،تاريخاإلسالم)(4) 
(.1918/رقم1/515الذهبي،ميزانا عتدال)(5) 
(،وضعهابنحجرفيالمرتبةالخامسة.134/رقم53)صطبقاتالمدلسينابنحجر،(6)
(.456مقدمةفت الباري)صابنحجر،(7)

لهص(8)  الينبعي، المدلجي اهللحرملة عبد أبو منها: الحديث، في ذكرها ورد المدينة، بناحية السمعاني،قرية حبة.
(.5/707األنساب)

(.54/رقم4/601تاريخاإلسالم)الذهبي،(9)
(.892/رقم1/214ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(10)

أيابنمهدي.(11) 
(.294/رقم1/246العقيلي،الضع اءالكبير)(12) 
(.892/رقم1/214ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(13)
(.259/رقم3/58أبيحاتم،الجرحوالتعديل)ابن(14)
(.488/رقم3/231ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(15)
(.892/رقم1/214ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(16)
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"ُمنكر هخر: موضع في البخاري وقال َحِديِثِه"، َعَلى َبيٌِّن َوَضْعُ ُه اْلَحِديِث، "ُمْنَكُر عدي: ابن
.(4)"(3)وأحمد(2)َوقالمرًة:"تركهعلي،(1)"الحديثِ

هخر موضع في الدَّارقطني كذل،(5)وقال حنبلوسبقه بن أحمد علي،(6)غ بن وَعْمرو
الرَّازي،(7)ال الس حاتم ،(9)والنَّسائي،(8)وأبو القيسرانيوتبعه "متروغ"،(10)ابن بن: أحمد وزاد

وزادأبوحاتم:"الحديثكذاب".:"الحديث"،ابنالقيسرانيووالنَّسائي،حنبل،وال الس،
:(14)وابنالجارود،(13)وأبوداود،(12)وابنمعين،(11)وقالأحمدبنحنبلفيموضعهخر

"هووكثيربنعبداهللبنعمروبنعوف""ليسبشيء بنحنبل: ، يسويان(15)،وزادأحمد
وزادابنمعينفيموضعهخر:"،وابنالجارود:"كذاب،(16)شيًئاجميًعا،متقاربان"،وزادابنمعين

،(18)َيْسَوىَشْيًئا"وقالأحمدبنحنبلمرًة:"َ ،(17)"حديثه،كذاب"

                                                           

(.80/رقم47(،البخاري،الضع اءالصغير)ص2873/رقم2/388البخاري،التاريخالكبير)(1)
ديني.أيابنالم(2)
أيابنحنبل.(3)
(،ذكرابنحجرأنالبخاريقالهافيالتاريخاألوسط،ولمأقف2547/رقم3/174ابنحجر،لسانالميزان)(4)

عليها.
(.87/رقم22الدارقطني،سؤا تالبرقانيللدارقطني)ص(5)
(.259/رقم3/58ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6)
(.488/رقم3/226ملفيضع اءالرجال)ابنعدي،الكا(7)
(.259/رقم3/58ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8)
(.488/رقم3/226ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(9)

(.4136/رقم3/1808ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(10) 
(.4922/رقم3/213)أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل(11)
(.238/رقم91تاريخابنمعين،روايةالدارمي)ص(12)
(.2547/رقم3/174ابنحجر،لسانالميزان)(13)
(.2547/رقم3/175ابنحجر،لسانالميزان)(14)
(15) ، اْلَمَدِنيق َعْوفاْلُمَزِنيق ْبِن َعْمِرو ْبِن اللَِّه َعْبِد ْبُن َكِثيُر ت ( من)رد إلىالكذب، أفرطمننسبه ضعيف،

ه(،الذهبي،تاريخ170-ه161(،توفيبينسنة)5617/رقم460السابعة،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.332/رقم4/485اإلسالم)

(.1108/رقم3/236ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(16) 
(.488/رقم3/226ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(17)

(.294/رقم1/246العقيلي،الضع اءالكبير)(18) 
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اْلَورَّا ُ "َسِمْعُتَأْحَمَدْبَنَحْنَبٍلَوِقيَلَلُه:ُحَسْيُنْبُنُضَمْيَرَةَفَنَ َض:(1)وقالَحْمَداُنْبُنَعِليٍّ
ِبَشْيءٍ َلْيَس ِعْنَدُه َحِديُثُه َوَكاَن ،(2)"َيَدُه، النََّسائي هخروقال موضع في ُيكتب": وَ  ليسبثقة،

.(4)"وقالابنمعينفيموضعهخر:"ليسبثقة،و مأمون،(3)"يثهحد
ضعف "فيه عمَّار: بن اهلل عبد بن محمد على،(5)"وقال "الجمهور السَّخاوي: وقال

.(7)ُمجمععلىضع ه""وقالالهيثمي:،(6)"تضعي ه
ِفيترجمتهحديثًا...َتَقدََّمَماِلٌغِحيَنُأقِ َفَوَجَدوَساَ اْبُنَعِديٍّ يَمِتالصَّالُةَيِصُلالصَّفَّ

ْبِنُضَمْيَرَة،َفَقاَلَلُهمالغ:َحدِّْثِنيِبَحِديِثَأِبيَغ...فياْلِوْتِر،َفَذَكَرهُ اللَِّه َلُه...اْلُحَسْيَنْبَنَعْبِد
وعقب،(8)"َرَرُسوِلاللَِّهَصلَّىاللَُّهَعَلْيِهَوَسلَّمََفَقاَلَماِلٌغ:اللَُّهَأْكَبُر،اْلَحْمُدللَِّهالَِّذيَواَفَ ِوْتِريِوتْ

ُحسيًناثقةعندَماِلغٍ َعَلىَأنَّ وقالأبوعبداهللالحاكم:"قدخرجهمالغ،و ،(9)"الذَّهبي:"َهَذاَيُدلق
.(10)"ُي نبمالغأنيرويعنمنجرحه

ُيَحدِّثُ َقْوًما ُهَنا َها َصلَّىاهلُلَعَلْيِهوقالَماِلغ:"ِإنَّ النَِّبيِّ َيْعِنيَمْسِجَد اْلَمْسِجِد ِفيَهَذا وَن
وقالعبدالعزيزاألويسي:"لماخرجإسماعيلبنأبي،(11)"َوَسلََّم،َيْكِذُبوَنِمْنُهْمُحَسْيُنْبُنُضَمْيَرةَ

نسبهمالغإلى"قالالعقيلي:و،(13)"إلىُحسينبنُضَمْيَرَةفبل مالًكافهجرهأربعينيوًما(12)أويس

                                                           

،قالَأْحَمدبنجع ربنالمنادىلفَقاَلتوفيُمَحمَّدالمعروفبحمدانْبنعلي(1) حمدانْبنعليالورا اْلُجْرَجاِني 
سنةاثنتينوسبعينومائتين،تاريخجرجانألبيالقاسمال (.298/رقم204جرجاني)صالورا اْلُجْرَجاِني 

(.294/رقم1/246العقيلي،الضع اءالكبير)(2)
(.2547/رقم3/174ابنحجر،لسانالميزان)(3)
(.488/رقم3/226ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(4)

(.121/رقم73ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(5) 
(.983/رقم1/292لطي ةفيتاريخالمدينةالشري ة)التح ةالالسخاوي،(6) 
(.700/رقم1/155الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(7)
(.488/رقم3/229ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(8)
(.54/رقم4/601الذهبي،تاريخاإلسالم)(9)

(.333/رقم248-247الحاكمأبوعبداهلل،سؤا تالسجزي)ص(10) 
(.294/رقم1/246العقيلي،الضع اءالكبير)(11)

إسماعيلبنعبداهللبنعبداهللبنأويسبنمالغبنأبيعامراألصبحي،أبوعبداهللبنأبيأويسالمدني،(12) 
/108صدو أخطأفيأحاديثمنح  ه،منالعاشرة،ماتسنةستوعشرين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.460رقم
(.259/رقم3/58ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(13)
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وقالالعقيليفيموضعهخر:"َيْكُثُرَماُيَخاِلُفِفيِه،(2)"وقالابنالجوزي:"كذبهَمالغ،(1)"الكذب
َوالنََّكاَرةُ اْلَوْهُم اْلَغاِلُبَعَلىَحِديِثِه الشَّْيُخ ينبغيأنُيحدثعنه،(3)"َهَذا "ما ،(4)"وقالاْلَجْوَزَجاِني:

ِبهِ"ابنُخزيمة:وقال وقالابنِحبَّان:"َيْرِويعنأبيهعنجدهبنسخةَمْوُضوَعة...،(5)" ُيْحَتجق
وقالابنَأِبيُأويس:،(6)"َوَكاَنرجاًلَصالًحا،ُأْقِلَبَعَلْيِهُنْسَخةَأِبيِهَعنجدهَفحدثِبَهاَوَلْميعلم

.(7)""كانُيتهمبالزَّندقة
ع اء.(8)ينوذكرهابنشاه فيالضق

، (11)"(10)،وقالفيموضعهخر:"أوهىمنالذيقبله(9)وقالالذَّهبي:"تركه يرواحد"
.(12)"وقالمرًة:"كذبهمالغ

متروغ،وقداتهمهالبعضبالكذب،واف ابنالجنيدالنققادفيتضعي ه.واهللخالصة القول فيه:
تعالىأعلم.

 .(13)ه(140 – ه131سنة ) ، توفي ما بيناأَلْيِليُّ  َسْعدٍ  ْبنُ  لل هِ ا َعْبدِ  ْبنُ  اْلَحَكمُ  -40
.(14)"متروغالحديث"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:

                                                           

(.2547/رقم3/174ابنحجر،لسانالميزان)(1)
(.892/رقم1/214ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(2)
(.294/رقم1/246العقيلي،الضع اءالكبير)(3)

(.210/رقم216الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(4) 
(.54/رقم4/601الذهبي،تاريخاإلسالم)(5)
(.224/رقم1/244ابنحبان،المجروحون)(6)
(.2547/رقم3/174ابنحجر،لسانالميزان)(7)
(.121/رقم73ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(8)

(.1535/رقم1/172الذهبي،المغنيفيالضع اء)(9) 
،قاليعني:(10) اْلَمَدِنيق ابنمعينضعيف،وقالاْلُحَسْيُنْبُنَعْبِداللَِّهْبِنُعَبْيِداللَِّهْبُنَعبَّاِسْبِنَعْبِداْلُمطَِّلِباْلَهاِشِميق

مرة: بأسبه،وقالالنسائي:متروغ،منالخامسة،ماتسنةأربعينأوبعدهابسنة،ين ر:الذهبي،المغنيفي
(.1326/رقم167(،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص1534/رقم1/172)الضع اء

(.989/رقم88الذهبي،ديوانالضع اء)ص(11)
(.2013/رقم1/538الذهبي،ميزانا عتدال)(12) 
(.54/رقم3/634الذهبي،تاريخاإلسالم)(13)
(.958/رقم1/227ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(14)
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،وأبو(4)،والدَّارقطني(3)،وأبوُزرعةالرَّازي(2)،وابنالمديني(1)ضع هابنمعينأقوال النُّقاد فيه:
،وزادابنالمديني:"َلْيَس(9)،والُبوصيري(8)الهيثمي،و(7)،والخطيب(6)،والبيهقي(5)عبداهللالحاكم

ُزرعة: أبو وزاد والهيثمي:ُيحدث" ِبَشْيء"، الخطيب، وزاد "اْلَحِديث"، الدَّارقطني: وزاد عنه"،
وزاد،ِبِثَقة":"َلْيَس(11)والنَّسائي،(10)معينفيموضعهخر"،وقالابنبمرةوزادالُبوصيري:""جًدا"،
معين:بشيء"،وزادابن:"ليس(14)،وأبوُنعيم(13)معينمرةً،وقالابن(12)مأمون"ن:"و معيابن
،وقال(16)"ساقط"اْلُمَبارغ"،وقالابنمعينأيًضا:ابن"َتَرَكه،وزادأبوُنعيم:(15)َحِديَثُه"ُيْكَتبُ"َ 

.(17)عليه"اضربواوقال:حديثه،علينا-أيأبوُزرعةالرَّازي–َيْقَرأابنأبيحاتم:"لم


                                                           

(.311/رقم1/256لعقيلي،الضع اءالكبير)ا(1)
(.171/رقم134ابنالمديني،سؤا تابنأبيشيبة بنالمديني)ص(2)
(.559/رقم3/121ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(3)
(.2250/رقم3/144الدارقطني،سننالدارقطني)(4)
(.180رقم/162الحاكمأبوعبداهلل،سؤا تالسجزي)ص(5)
(.1921/رقم1/600البيهقي،السننالكبرى)(6)
(.402/رقم2/773المت  والم تر للخطيب)(7)
(.8873/رقم5/170الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(8)

(.6063/رقم6/384البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(9) 
تار(10) الدوري)ابنمعين، رواية ابنمعين، 3يخ رقم170/ الرجال)754/ الكاملفيضع اء ابنعدي، ،)2/

(.389/رقم478
(.1693/رقم15/18ابنعساكر،تاريخدمش )(11)
(.389/رقم2/478ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(12)

(،444/رقم382عين،سؤا تابنالجنيد)ص(،ابنم1/62ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةابنمحرز)(13) 
/3(،وقالابنمعين:" شيء"،ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)311/رقم1/256العقيلي،الضع اءالكبير)

(.559/رقم121
(.50/رقم74أبوُنَعْيم،الضع اء)ص(14)
(.311/رقم1/256العقيلي،الضع اءالكبير)(15)
(.1693/رقم15/21،تاريخدمش )ابنعساكر(16)

(.559/رقم3/121ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(17) 
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،وأبوحاتم(3()2)التِّنِّيسيقحسانبن،وسبقهكذلغيحيى(1)وقالالدَّارقطنيفيموضعهخر
وأبو(4)الرَّازي الدِّمشقي، والنَّسائيفيموضعهخر(5)ُزرعة وأبو(6)،  وتبعه(7)النَّيسابوريعلي، ،

هخر موضع في و(8)البيهقي القيسراني، واب(9)ابن الملقن، والهيثمي(10)ن هخر، موضع :(11)في
يحيى وزاد "الحديث،حسانبن"َمْتُروغ"، : حاتم:ُتكتب التِّنِّيسيق أبو وزاد "الحديث،حديثه"،

عنهيحدثالذيوهوُزرعةالدِّمشقي:"الحديث،يكذب"،وزادأبوكانحديثه،ُيكتب ذاهب،
:ابنالقيسرانيالنَّيسابوري،وعليت"،وزادالنَّسائي،وأبوالمنكرااألحاديثتلغ(12)حمزةبنيحيى

"،ُمتهم"وزادابنالملقن:،(13)باإلجماع"فيموضعهخر:"الحديثابنالقيسراني"الحديث"،وزاد
المبارغابن"كان،وقالمرًة:(14)الحديث"ي تعلالحديث،"ذاهبوقالأبوحاتمفيموضعهخر:

ابنالقيسراني،وقال(16)الَحِديث"يضع"َكانَفيموضعهخر:ابنالقيسراني،وقال(15)ووهنه"تركه
.(17)حديثه"ترغعلى"أجمعوامرًة:

                                                           

(.1594/رقم2/317(،الدارقطني،سننالدارقطني)98/رقم24الدارقطني،سؤا تالبرقانيللدارقطني)ص(1)
،أصلهمنالبصرة،ثقة،منالتاسع(2)  ة،ماتسنةثمانومائتين،ولهأربعوستون،ابنحجر،َيْحَيىبُنَحسَّاِنالتِّنِّيسيق

(.7529/رقم589تقريبالتهذيب)ص
(.559/رقم3/121ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(3)
المرجعالساب .(4)
(.1693/رقم15/20ابنعساكر،تاريخدمش )(5)
(.122/رقم29النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(6)
(.1693/رقم15/22ساكر،تاريخدمش )ابنع(7)
(.5616/رقم3/255البيهقي،السننالكبرى)(8)
(.540/رقم1/414ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(9)

(.4895/رقم3/421ابنالملقن،البدرالمنير)(10)
(.13231/رقم8/108الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(11)
ثقةرميبالقدر،منالثامنة،ماتسنةَيْحَيى(12) القاضي، الدَِّمْشِقيق الرَّْحَمِن َأُبوَعْبِد ، الَحْضَرِميق َواِقٍد بِن َحْمَزَة بُن

(.7536/رقم589ثالثوثمانينعلىالصحي ،ولهثمانونسنة،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
.(1639/رقم2/832ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(13)
(.1693/رقم15/22ابنعساكر،تاريخدمش )(14)

(.559/رقم3/121ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(15) 
(.116/رقم101ابنالقيسراني،معرفةالتذكرة)ص(16) 
(،وجاءت:قدأجمعواعلىتركه،ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا 366/رقم1/344ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(17)
(.4670/رقم4/2028)
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،(2)الوهم"حديثهعلى"الغالب:العقيلي،وقال(1)َحِديثه"علىَبينوقالابنعدي:"َضْعُ ه
بنوهب،وقال(4)عهدته"منأبرأ"أنا:فيموضعهخر،وقال(3)به"أحتج"لستُخزيمة:ابنوقال
اْلُمَبارغاْبن،وقالابنالجوزي:"َكانَ(6)الحكم"حديثترغأنهالُمَبارغبناللَّهَعبدعن:(5)َزْمَعة
َكانَ(7)َعَلْيِه"اْلحملَشِديد ... "تركوه البخاري: وقال ونهىالمبارغابن، َعنَْأْحَمدُيوهنه،
 .(9)َحِديَثُه""َتَرُكوا:داودأبو،َوَقالَ(8)حديِثِه"

مسلم وابن(10)وقال المصري، (11)يونس مَوا، "ُمنكر(12)وَ اكُبن وقال: أبوالحديث"،
ري ينيإسحا  أهلمنسقط"ماصال جزرة:بنأحمد،وقال(14)واحد" يرفيه"َتَكَلم:(13)الصَّ
.(15)ات"ِثقَكلهماأليليوناأْلَْيِلي،اهللعبدبنالحكمِإ ََّأْيَلة



                                                           

(.389/رقم2/483ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(1) 
(.2690/رقم3/246ابنحجر،لسانالميزان)(2)

،وجاءتقالمحمدبنجع ر:قرئعلىابنخزيمةقيللهلستتحتجبالحكمبنعبداهلل245لمرجعالساب ،صا(3) 
(.1693/رقم15/22األيلي،ابنعساكر،تاريخدمش )

(.20225/رقم15/708ابنحجر،إتحافالمهرة)(4)
،ثقة،منقدماءالعاشرة،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(5) ،أبوعبداهللالَمْرَوِزي  /رقم585َوْهببنَزْمَعةالتَّميمي 

(.450/رقم5/477ه(،الذهبي،تاريخاإلسالم)220-ه211(،توفيمابينسنة)7477
(.389/رقم2/478ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(6)
(.598/رقم1/227ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(7)
(،وجاءت)يضع ه(،بدل)يوهنه(،دونزيادة)ونهىَأْحَمد2/345البخاري،التاريخالكبيربحواشيمحمودخليل)(8)

(.72/رقم43الصغيرتأبيالعينين)صَعْنحديِثِه(،البخاري،الضع اء
التحقي فيمسائلالخالفابنالجوزي،(،620/رقم1/375العللالمتناهيةفياألحاديثالواهية)ابنالجوزي،(9) 

(.562/رقم1/412)
(.1895/رقم1/489مسلم،الكنىواألسماء)(10) 
(.1693/رقم15/18ابنعساكر،تاريخدمش )(11)

(.1/127ابنماكو ،اإلكمال)(12) 
الحن(13)  العراقي  ، ي ينيق الِصرَّ ِإْسَحا  َأُبو الد ين تقي  الحاف  ُمَحمَّد، ْبن َأْحَمد ْبن األزهر ْبن ُمَحمَّد ْبن ،ِإْبَراِهيم بليق

(.7/رقم14/376ه،الذهبي،تاريخاإلسالم)641المتَوفَّىسنة
(.1289/رقم4/96كمال)مغلطاي،إكمالتهذيبال(14) 
(.602/رقم121تاريخأسماءالثقات)صابنشاهين،(15) 
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أبيابنالحديثأصحابمنجماعة"قالاْلَموِصِلي:عمَّاربناهللعبدبنمحمدوقال
ليس(1)الحواري منيب لمالرَّجلينهذينتركتفإذارجلين،إ كذاببدمش ُيعرفو يره:
َجاِني:"جاهل،وقالاْلُجوزَ(3)"(2)ربيعةبنويزيداأليلي،اهللعبدبنالحكمأحد،بدمش الكذابين

،(5)موضوعة"َحْنَبٍل:"أحاديثهْبنَ،وقالَأْحَمدَ(4)الحديث"أهلعندذاغمنأوض كذاب...وأمره
سحا األيليالحكمحديثوقالفيموضعهخر:"أل  ،وقالابن(7)الدِّجلة"في(6)فروةأبيبنوا 

.(8)َعَلْيِه"اْلحملَشِديداْلُمَبارغابنانََوكَاأْلَْثَبات،عنالموضوعاتَيْرِويِحبَّان:"ِممَّن
وايةعنُير بمنبابوذكرهال سويفي ،(9)يضع ونهمأصحابناأسمعوكنتعنهم،الرِّ

ع اء.(10)وذكرهابنشاهين فيالضق
الذَّهبي و(11)وقال حجر، "(12)ابن "متروغ: ،" الذَّهبي: حجر:،(13)"ُمتَّهموزاد ابن وزاد

"تالٌف"،"أحوالهأحسن" وقالأيًضا:(14)وقالالذَّهبيمرًة: "َتَرُكوهُ"(15)"ُمتَّهم"، وقال: وقال:(16)، ،

                                                           

،ثقةزاهد،منالعاشرة(1)  ،ماتَأْحَمُدبُنَعْبِداهلِلبِنَمْيُمْوٍنبناْلَعبَّاسبنالحارث،يكنىأباالحسنبُنَأِبيالَحَواِريِّ
(.61قم/ر81سنةستوأربعين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

بينسنة)(2) توفيما ، الدَِّمْشِقيق ، ْنَعاِنيق الصَّ ، الرََّحِبيق َأُبوَكاِمٍل َرِبيَعَة، ْبُن تاريخ170-ه161َيِزيُد الذهبي، ه(،
(.441/رقم4/546اإلسالم)

(.1693/رقم15/19ابنعساكر،تاريخدمش )(3) 
(.266رقم/260-259الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(4)
/رقم1/248،ابنحبان،المجروحون)(ُكلقَهاَمْوُضوَعةٌ)(،وجاءتَأَحاِديُثه453الدمشقي:أبوزرعة،تاريخه)ص(5)

231.)
ابنحجر،(6) األمويمو همالمدني،متروغ،منالرابعة،ماتسنةأربعوأربعين. إسحا بنعبداهللبنأبيفروة

(.368رقم/102تقريبالتهذيب)ص
(.266/رقم260الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(7)
(.231/رقم1/248ابنحبان،المجروحون)(8)
(.3/44ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(9)

(.142/رقم76ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(10)
(.1657/رقم1/183فيالضع اء)(،الذهبي،المغني1076/رقم96الذهبي،ديوانالضع اء)ص(11)
(.11/636ابنحجر،المطالبالعالية)(12)
(.1657/رقم1/183الذهبي،المغنيفيالضع اء)(13)
(.220/رقم1/277الذهبي،تنقي التحقي )(14)
(.468/رقم197الذهبي،تلخيصكتابالموضوعات)ص(15)
(.150/رقم1/180الذهبي،تنقي التحقي )(16)
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وقالمرًة:،(2)"جًداواه"وقالابنحجرفيموضعهخر:،(1)عليه"الحملشديدالمبارغابن"كان
.(3)ِجدًّا""َضِعيفٌ

دالنققادفيتضعي ه.واهللتعالىواف ابنالجنياتهمهالبعضبالكذب،،متروغخالصة القول فيه:
أعلم.

 .(5)الس ابعة من اْلَيَماِمي، اْلَحَنِفي ، وُيقال:(4)الُعْكِلي َدْهَثُم ْبُن ُقر انَ )ق(  -41
 .(6)"متروغ"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:

ِباْلَمَناِكيرِْنَ رديِممَّن،وقالفيموضعهخر:"َكانَ(7)ذكرهابنِحبَّانفيالثِّقاتأقوال النُّقاد فيه:
فيِحبَّانابن،وعل الذَّهبيفقال:"ذكره(8)َلَها"أُصولَ َأْشَياءالثَِّقاتَعنويروياْلَمَشاِهير،َعن

ع اءفيأيًضاذكرهوقدفأساء،الثِّقات بذكرهِحبَّانابنوشذ"تركوه،،وقالالُبوصيري:(9)فأجاد"الضق
.(10)الثِّقات"في

 معينوضع ه والعجلي(11)ابن الرَّازي(12)، ُزرعة وأبو اْلَجاُرود(13)، وابن ،(14)،
،(16)،والبيهقي(15)والدَّارقطني

                                                           

(.2180/رقم1/572الذهبي،ميزانا عتدال)(1) 
(.271/رقم1/209الدرايةفيتخريجأحاديثالهداية)ابنحجر،(2)
(.1/521التلخيصالحبير)ابنحجر،(3)
(.2794/رقم9/348هذهالنِّسبةإلىُعْكل،وهوبطنمنتيم،السمعاني،األنساب)(4)
(.1831/رقم201لتهذيب)صابنحجر،تقريبا(5)

(.1186/رقم1/271ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(6) 
(.7783/رقم6/293الثقات)ابنحبان،(7)

(.332/رقم1/295ابنحبان،المجروحون)(8) 
(.2683/رقم2/29الذهبي،ميزانا عتدال)(9)

(.829/رقم3/49)مصباحالزجاجةفيزوائدابنماجهالبوصيري،(10)
(.1557/رقم3/324ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(11)
(.432/رقم1/344العجلي،الثقات)(12)

(.2/434الضع اءألبيزرعةالرازيفيأجوبتهعلىأسئلةالبرذعي)الرازي:أبوزرعة،(13) 
(.1480/رقم4/282مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(14)
(.2394/رقم3/200الدارقطني،سننالدارقطني)(15)
(.2090/رقم2/303البيهقي،السننالصغير)(16)
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،وأبوُزرعةالرَّازي:"الحديث"،وزادابنمعينفيموضع(2)،وزادابنمعين(1)وابنالقطان
.(3)بشيء"هخر:"ليس
ِبَشْيء"،وزاد:"َلْيَس(6)داودوأبو،(5)،وأحمدبنحنبل(4)وقالابنمعينفيموضعهخر
،وقال(9)َحِديُثُه"ُيْكَتبُ،وقالابنمعينمرًة:"َ (8)حديثه"ُيكتب" ،وأحمدبنحنبل:(7)ابنمعين

.(10)"مجهول"الدَّارقطنيفيموضعهخر:
بنحنبلفيموضعهخر و(11)وقالأحمد الح ا شبيلي(12)ابنالقيسراني، :(13)،وعبد

حنبل:تروغ"م بن أحمد وزاد بنبكرأبوعنهحدث-بأسبهليسشيًخا"كانالحديث"،
"ليسحديثه"،وزادفيموضعهخر:فترغ(15)كثيرأبيبنيحيىعنكتاًباأخرج،ثم(14)عيَّاش
سقطحديثه،ترغكثير،أبيابنيحيىعنكتاًباأخرجثمعيَّاشبنبكرأبوعنهحدثبشيء،

                                                           

(.224/رقم2/236بيانالوهمواإليهامفيكتاباألحكام)ابنالقطان،(1)
(.643/رقم4/3ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(2)
(.2012/رقم3/443ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(3)
/4/3(،ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)2205/رقم3/448ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(4)

(.643رقم
(.5676/رقم3/381أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(5)
(.2683/رقم2/29الذهبي،ميزانا عتدال)(6)
(.643/رقم4/3ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(7)
المرجعالساب .(8)
(.470/رقم2/43العقيلي،الضع اءالكبير)(9)

(.210/رقم2/152الدارقطني،الضع اءوالمتروكون)(10)
(.3237/رقم2/491أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(11) 
(.2601/رقم2/1215قيسراني،ذخيرةالح ا )ابنال(12)
(.1010/رقم3/263ابنالقطان،بيانالوهمواإليهامفيكتاباألحكام)(13)
الُمْقِرُئالَحنَّاُط،مشهوربكنيتهواألص أنهااسمه،وقيلاسمه(14) الُكْوِفيق ٌدأَأُبوَبْكٍربُنَعيَّاِشبِنَساِلٍماأَلَسِديق وُمَحمَّ

اٌدأوحبيبعشرةأقوال،ثقةعابدإ أنه لماَعْبُداهلِلأوَساِلٌمأوُشْعَبُةأوُرْؤَبُةأومسلمأوخداشأوُمَطرٌِّفأوَحمَّ
كبرساءح  هوكتابهصحي ،منالسابعة،ماتسنةأربعوتسعينوقيلقبلذلغبسنةأوسنتينوقدقاربالمائة،

(.7985/رقم624تقريبالتهذيب)صابنحجر،وروايتهفيمقدمةمسلم،
،َمْوَ ُهمَأُبوَنْصٍر(15) ،ثقةثبتلكنهيدلسويرسل،منالخامسة،ماتسنةاثنتينالَيَماِميقَيْحَيىْبُنَأِبيَكِثيٍرالطَّاِئيق

(.7632/رقم596تقريبالتهذيب)صابنحجر،وثالثين،وقيلقبلذلغ،
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بنَيْحَيىعنكتاًباأخرجثماألحاديث،هذهِفيُيحتمل"كانقالأحمدبنحنبلمرًة:،و(1)حديثه"
.(3)بشيٍء"عنديهو"ليس:داودفيموضعهخر،وقالأبو(2)حديثه"الناس،فترغكثير،أبي

أحمد "ضع ه اْلَمْرَوِذي: "هو(5)"(4)وقال عدي: ابن وقال ْعفِِإَلى، إلىمنهأقربالضَّ
"ضع ه(6)د "الصِّ الهيثمي: وقال اْلُجوَزَجاِني:(7)جماعة"، وقال وقال(8)حديثه"ُيحمد" ، ،

المديني:"روى،وقالابن(10)األعراب"محل،وقالأبوحاتمالرَّازي:"محله(9)ِبِثَقة"النَّسائي:"َلْيَس
أروىوماحبسه،لشَّيخاهذاُشعبةأدرغولوُمنكرة،عليهأحاديثاهللصلىاهللرسولأصحابعن
:،َوَقالَ(11)عنه"عنديو حديثًاعنه .(12)َحِديثه""سقطاأْلَْزِدي 

وايةعنُير بمنوذكرهال سويفيباب ،(13)ُيضع ونهمأصحابناأسمعوكنتعنهم،الرِّ
ع اء.ُجملةفي(17)،وابنشاهين(16)العرب،وأبو(15)،والعقيلي(14)السَّاجيوذكره الضق





                                                           

(.2012/رقم3/443،الجرحوالتعديل)ابنأبيحاتم(1)
(.1804/رقم8/497المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(2)

المرجعالساب .(3) 
هوابنحنبل.(4)
(.16/رقم39أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةالمروذيو يره)ص(5)
(.643/رقم4/3ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(6)
(.1189/رقم1/234الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(7)
(.70/رقم94الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(8)
(.184/رقم38النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(9)

(.2012/رقم3/444ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(10)
(205-2/204ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةابنمحرز)(11)
(.1186/رقم1/271ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(12)

(.3/145ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(13) 
(.1480/رقم4/282مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(14)
(.470/رقم2/43العقيلي،الضع اءالكبير)(15)
(.1480/رقم4/282مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(16)
(.186/رقم87ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(17)
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الذَّهبيو حجر(1)قال وابن "الحديث(2)، الذَّهبي: وزاد "متروغ"، تركهِحبَّان،ابنمشاه:
.(3)فقواه"ِحبَّانابنوشذِحبَّان"،وقالفيموضعهخر:"تركوه،ابنإ الجميع

،واف ابنالجنيدالنققادفيتضعي ه.واهللتعالىأعلم.متروغخالصة القول فيه:
 رمضان، شهر ِفي َومائة، َوسبعين اثنتين ، مات سنة(4)اْلَبْصِريُّ  ِبْشرٍ  َأُبو ،ُمَساِفرٍ  ْبنُ  َرْوحُ  -42

 .(5)سنة َوثمانين إحدى ابن َوُهوَ 
 .(6)"متروغالحديث"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:

أقوال النُّقاد فيه: معين ابن المديني،(7)ضع ه ُزرعة،(8)وابن حاتم،(9)وأبو ان،الرَّازي(10)وأبو
وزاد،(16)والهيثمي،(15)ابنالقيسرانيو،(14)والبيهقي،(13)والدَّارقطني،(12)والسَّاجي،(11) وال سوي

حديثه"،وزادُيكتب "الحديث،:َواِحًدا"،وزادأبوحاتمَحِديثًاِإ َحِديِثهِِمنَْكَتْبتُ"َماابنالمديني:
"متروغ موضعال سوي: في معين ابن وقال (17)هخرالحديث"، "(18)حنبلبنوأحمد، ليس:

أصحابنا"،عنهَوكتبههنا"َكانَ:حنبلبنأحمد،وزاد"حديثهُيكتبَمِعين:"و ابنبشيء"،وزاد

                                                           

(.2053/رقم1/223الذهبي،المغنيفيالضع اء)(1)
(.1831/رقم201ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(2)
(.1479/رقم1/384الذهبي،الكاشف)(3)
(.94/رقم4/620الذهبي،تاريخاإلسالم)(4)
(.4455/رقم9/382اد)الخطيب،تاريخبغد(5)
(.1250/رقم1/289ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(6)
(.3381/رقم4/105ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(7)
(.4455/رقم9/382الخطيب،تاريخبغداد)(8)
(.2246/رقم3/496ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(9)

.المرجعالساب (10)
(.3/60ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(11)
(.3174/رقم3/486ابنحجر،لسانالميزان)(12)
(.1250/رقم1/289ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(13)
(.18233/رقم9/181البيهقي،السننالكبرى)(14)
(.1285/رقم2/703ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(15)
(.3815/رقم2/304عالزوائدومنبعال وائد)الهيثمي،مجم(16)
(.611/رقم4/49ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(17)
(.4455/رقم9/382الخطيب،تاريخبغداد)(18)
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:(4)والسَّاجيفيموضعهخر،(3)والنَّسائي،(2)فيموضعهخروابنالمديني،(1) وقالابنمعينمرةً
مأمون"،وقالأبوحاتمالرَّازيفيموضع"و :والسَّاجي،سائيوالنَّ،(5)بثقة"،وزادابنمعين"ليس
البخاري،(6)هخر ُنعيم،(7)وسبقه أبو ابن"َتركه:(8)وتبعه و يره"، البخاري: وزاد وقالاْلُمَبارغ"،
،وزادعليبنحسن"المبارغحديثهابن"ترغ:(11()10)وعليبنحسنالشَّقيقي،(9)َزْمَعةبنوهب

ُمسافر".بنروحِإ حديثه،أدعفإنيحديثه-المبارغابنيعني-اللَِّهَعْبدترغ"من:الشَّقيقي
بنحنبل ابنو،(16)والنَّسائي،(15)َداُودوَأُبو،(14)ومسلم،(13)واْلُجوَزَجاِني،(12)وقالأحمد

ابنالنَّسائي،وَداُود،و"َمْتُروغ"،وزادأحمدبنحنبل،ومسلم،وَأُبو:(17)فيموضعهخرالقيسراني
وقالاْلُجوَزَجاِنيفيموضعهخر:،(18)"اْلَحِديثَ"َيَضعُ:"الَحِديث"،وقالابنطاهرمرًة:القيسراني

.(20)"حديثه"ُترغ:وقالأبوداودفيموضعهخر،(19)"ُمقنع" ير

                                                           

(.711/رقم445(،ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص611/رقم4/49ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(1)
(.1250/رقم1/289ي،الضع اءوالمتروكون)ابنالجوز(2)
(.3174/رقم3/486ابنحجر،لسانالميزان)(3)
(.3174/رقم3/486ابنحجر،لسانالميزان)(4)

(.711/رقم445ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص(5) 
(.2246/رقم3/496ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6) 
(.120/رقم62الصغير)صالبخاري،الضع اء(7)
(.68/رقم81أبوُنَعْيم،الضع اء)ص(8)
(.611/رقم4/49ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(9)

ْبُناْلَحَسِنْبِنَشِقيٍ ،(10) ،ُ َعِليق ثقةحاف ،منكبارالعاشرة،ماتسنةخمسعشرةوقيل: َأُبوَعْبِدالرَّْحَمِنالَمْرَوِزي 
(.4706/رقم399غ،ابنحجر،تقريبالتهذيب)صقبلذل

(.4455/رقم9/382الخطيب،تاريخبغداد)(11)
(.2246/رقم3/496ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(12)
(.58/رقم84الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(13)
(.400/رقم1/142مسلم،الكنىواألسماء)(14)
(.1250/رقم1/289تروكون)ابنالجوزي،الضع اءوالم(15)

(.192/رقم40النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(16) 
(.3983/رقم3/1757ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(17)

(.1115/رقم427تذكرةالح ا )صابنالقيسراني،(18) 
(.159/رقم174الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(19) 
(.4455رقم/9/382الخطيب،تاريخبغداد)(20)
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عليهُينكرماوعامةصال حديثالحديث،منذكرتما ير"ولروح:ابنعديوقال
فيوهوروح،من منهالبالءيكونضعيفعنهحدثإذاثقة،فأماعنهحدثإذاذكرتهامفهو
ع اءجملة الجوزي،(2)اْلَمِديِنيقَعِليٍّْبنُاللَّهَِعْبدُوقال،(1)"حديثهمُيكتبالذينالضق :(3)وابن

.(4)"بالقوي"ليس:الحاكمأحمدأبوجًدا"،وقالَعليٌّ"َضع ه
قال:ثقة،أنهيزعم(5)عرعرةابنلعل:قالحديثه؟ُترغ"لم:الجنيد بنمعينوقالابن

أعلمه  "(6)، بن أحمد (7)اأْلَْحَوصأِلَِبيحنبلوقال َأِبيَعنُْمَساِفٍر،ْبنَِرْوحَِحِديثَُكْيفَ":
َرَمْيتُِإ ََّواِحًداَحْرًفاِعْنِديَلهَُتَرْكتَُماَأْدِري،اأْلَْحَوصَماَأُبوَفَقاَل:ُمَقاِرَبٌة؟ِهيَ(8)ِإْسَحا َ

َفَأْثَنىَحِديَثُه؟َتَرْكتَِلمَ:َعْنهاْلُمَباَرغِْبنَاللَّهَِعْبدََسَأْلتُ":(10)اْلَمِلغَِعْبدِْبنُوقالُسْ َيانُ،(9)"ِبهِ
.(11)"َخْيًراَعَلْيهِ

َواَيةتحلَ اأْلَْثَبات،َعنوضوعاتالمَيْرِويِممَّنوقالابنِحبَّان:"َكانَ ِكَتاَبةوَ ََعْنهُالرِّ
.(12)"اْلُمَبارغبنَتركهلالختبار،َحِديثه

                                                           

(.661/رقم4/53ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(1)
(.4455/رقم9/382الخطيب،تاريخبغداد)(2)
(.1250/رقم1/289ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(3)
(.3174/رقم3/486ابنحجر،لسانالميزان)(4)
ِدبِنَعْرَعَرةَ(5) ،نزيلبغداد،ثقةحاف تكلمأحمدفيبعضسماعه،منالعاشرة،ماتِإْبَراِهْيُمبُنُمَحمَّ اْلَبْصِريق السَّاِميق

(.238/رقم93سنةإحدىوثالثين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.711/رقم446-445ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص(6)
َمْوَ ُهم،َأُبواألَ(7) ،ثقةمتقنصاحبحديث،منالسابعة،ماتسنةتسعوسبعين.َسالُمْبُنُسَلْيٍمالَحَنِ يق ْحَوِصاْلُكوِفيق

(.2703/رقم261ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
،ثقةمكث(8) َأُبوِإْسَحاَ السَِّبيِعيق ،ويقالبنأبيشعيرة،اْلَهْمَداِنيق رعابد،منَعْمُروْبُنَعْبِداللَِّهبنعبيد،ويقالَعِلي 

تقريبالتهذيب)صا ابنحجر، وقيلقبلذلغ، تسعوعشرينومائة، ماتسنة اختلطبأخرة، رقم423لثالثة، /
5065.)

(.493/رقم2/57العقيلي،الضع اءالكبير)(9) 
ماتقب(10) منقدماءالعاشرة، ثقة، منكبارأصحاببناْلُمَباَرِغ، الَمْرَوزي، اْلَمِلِغ َعْبِد ْبُن ابنُسْ َياُن لالمائتين.

(.2448/رقم244حجر،تقريبالتهذيب)ص
(.493/رقم2/57العقيلي،الضع اءالكبير)(11)
(.344/رقم1/299ابنحبان،المجروحون)(12)
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َمْوُضوَعة"،وزادَأَحاِديث(4)اأْلَْعَمشَعن"روى:(3()2)والنَّقاش،(1)وقالالحاكمأبوعبداهلل
اهلل عبد أبو (5)َمانُسَليْأبيبن"وعنََحمَّاد : الحاكم ،" الدِّوقال الياسوفيصدر "أحد(6)ين :

.(7)"الوضاعين
ع اء.(9)وابنشاهين،(8)وذكرهالعقيلي فيالضق

.(10)"وقالالذَّهبي:"َضعَُّ وهُ
واهللتعالى،واف ابنالجنيدالنققادفيتضعي هاتهمهالبعضبالوضع،،متروغخالصة القول فيه:

أعلم.
امنة، مات سنة ، من الث   اْلِحْمِصيُّ ، أبو مهدي (11)يدِ نْ أو الكِ  الحنفي ِسَنانٍ  َسِعيُد ْبنُ )ق(  -43

 .(12)ثالث وستين ومائة
.(13)"متروغالحديث"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:

                                                           

(.58/رقم137المدخلإلىالصحي )صالحاكمأبوعبداهلل،(1)
،أب(2)  بِنَعْمٍروبِنَمْهِدي  ُدبُنَعِليِّ ،المتوفَّىسنة)ُمَحمَّ ،الحاف الحْنبلي  ه(.الذهبي،414وَسِعيدالن ق اشاألصبهاني 

(.157/رقم9/243تاريخاإلسالم)
(،قالالنقاش:)يروي(بدل)روى(.3174/رقم3/486ابنحجر،لسانالميزان)(3)
،َأُبوُمَحمَّ(4) اْلَكاِهِليق اأَلَسِديق ِمْهَراَن ْبُن اأَلْعَمُش،ثقةحاف عارفبالقراءات،ورعلكنهيدلس،منُسَلْيَماُن اْلُكوِفيق ٍد

التهذيب تقريب حجر، ابن وستين، إحدى سنة أول مولده وكان ثمان، أو وأربعين سبع سنة مات الخامسة،
(.2615/رقم254)ص

 (5) َمْوَ هم، اأَلْشَعِري ُمْسِلٍم ُسَلْيَماَن َأِبي بُن اُد إَِحمَّ الُكْوِفيقَأُبو ورميْسَماِعْيَل الخامسة، من أوهام، له صدو  فقيه ،
(.1500/رقم178باإلرجاء،ماتسنةعشرينأوقبلها،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

،َوَنقلهَأبوُهِإَلىها(َتْقِريًبا739ُسَلْيَمانبنُيوُسفبنُمْ ِل بنأبياْلَوَفاءالياسوفي،صدرالد ينالشَّاِفِعي،ُوِلَدَسَنة)(6)
الدررابنحجر،(.ه789بقلعةدمش ِفيثَاِلثعشرشْعَبانسنة)َماَتمعتقالًمدرسةأبيعمربالصالحية...
(.1869/رقم2/311الكامنةفيأعيانالمائةالثامنة)

(.291/رقم118الكشفالحثيث)صالحلبي:برهانالدين،(7)
(.493/رقم2/57كبير)العقيلي،الضع اءال(8) 
(.196/رقم89ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(9)

(.4/621الذهبي،تاريخاإلسالم)(10)
 (11)( األنساب السمعاني، البالد. في ت رقت اليمن من مشهورة قبيلة وهي ِكْنَدة، إلى النِّسبة 11هذه رقم161/ /

3489.)
(.2333/رقم237يب)صتقريبالتهذابنحجر،(12) 
 (.408/رقم1/321ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(13) 
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.(1)"ثقةمرضي"قالصدقةبنخالد:أقوال النُّقاد فيه:
المدينيو ابن حنبل،(2)ضع ه بن زُ،(3)وأحمد (4)رعةوأبو ، الرَّازيان،(5)حاتموأبو

وزاد"،الحديثوزادال سوي:"،(10)وصيريوالبُ،(9)والهيثمي،(8)ابنالملقن،و(7)والبيهقي،(6)ال سويو
"،اأحاديثمنكرةبنحومنثالثينحديثً...(11)اهريةعنأبيالزَّيروي،الحديث"منكرأبوحاتم:

البيهقي: بالحديث"وزاد أهلالعلم الهي"،عند فيموضعهخر:(12)الحديث""فيثمي:وزاد وزاد ،
مرًة:(13)يص "ولمتوثيقهبعضهمعنونقل"جًدا، وزاد فيإليهيلت تولمبعضهم،وثقه"وقد،
.(15)"متروغ"،وزادأيًضا:(14)ذلغ"

:(19)ابنالقيسراني،و(18)يمحَدُ،و(17)فيموضعهخرأحمدبنحنبل،و(16)وقالابنمعين
،"ليسبشيء"

                                                           

 (.114/رقم4/28(ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)1)
 (.217/رقم155(ابنالمديني،سؤا تابنأبيشيبة بنالمديني)ص2)
 (.801/رقم4/399(ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)3)
 (.114/رقم4/29(ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)4)
 .28المرجعالساب ،ص(5)
 (.2/449(ال سوي،المعرفةوالتاريخ)6)
 (.6984/رقم9/476(البيهقي،شعباإليمان)7)
 (.9/216(ابنالملقن،البدرالمنير)8)
 (.3166رقم/2/191(الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)9)
 (.304/رقم1/134(البوصيري،مصباحالزجاجةفيزوائدابنماجه)10)

ابنحجر،تقريبالتهذيب(11) ُحديرالحضرميأبوالزاهريةالحمصي،صدو ،منالثالثة،ماتعلىرأسالمائة.
(.1153/رقم154)ص

.(17410/رقم10/181الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(12) 
(.8545/رقم5/127)المرجعالساب (13) 
(.11743/رقم7/178)المرجعن سه(14) 
(.13477/رقم8/155)المرجعن سه(15)

/رقم118تاريخابنمعينروايةالدارمي)صابنمعين،(،512/رقم396(ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص16)
366.) 

 (.276/رقم117روايةالمروذيو يره)ص(أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجال17)
 (.114/رقم4/28(ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)18)
 (.1012/رقم256(ابنالقيسراني،معرفةالتذكرة)ص19)



 

256 
 

لماسألهابنأبي–ضعيفإنهوأومأأبوُزرعةالرَّازيبيده،(1):"فيالحديث"ابنالقيسرانيوزاد
.(3)"هالغ":فيموضعهخروقالابنالملقن،(2)-حاتمعنه

كالهمافي(7)الهيثميو،(6)ابنالقيسرانيو(5)سائيالنَّفيموضعهخر،و(4)ابنمعينوقال
القطان وابن هخر، (9)يوطيالسقو،(8)موضع "متروغ": والنَّسائيو، معين ابن القيسرانيوزاد :ابن

وث "،وقالالهيثميمرًة:"قد(10)ُمنكره"الحديث،فيموضعهخر:ابنالقيسرانيوزاد"الحديث"،
" (11)ضع ه"على أيًضا: وقال (12)به"ُيحتج، يُ، ولم بعضهم، وثقه "وقد فيوقال: إليه لت ت
".(13)ذلغ

ال "ضع هوقال هخر: ،(14)"والنَّسائيوالبخاريحاتموأبومعينابنُبوصيريفيموضع
،(17)"بواطيلوقالابنمعينأيًضا:"أحاديثه،"ليسبثقة":(16)وابنالجارود،(15)مرةًوقالابنمعين

هخر:وقال موضع في البَ،(18)حديثه"ُيكتب" النَّسائي (19)زاروقال القطان، (20)وابن ءسي":

                                                           

(.131/رقم103)صالمرجعالساب (1)
(.114/رقم4/29ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2) 

 (.4/320(ابنالملقن،البدرالمنير)3)
(.1988/رقم5/311إكمالتهذيبالكمال)مغلطاي،(4)
 (.268/رقم52(النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص5)
 (.592/رقم1/436(ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )6)
 (.17578/رقم10/208(الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)7)

(.927/رقم3/209كتاباألحكام)ابنالقطان،بيانالوهمواإليهامفي(8) 
 (.1/436الْللئالمصنوعةفياألحاديثالموضوعة)السيوطي،(9)

(.6101/رقم5/2620ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(10) 
(.14049/رقم8/282الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(11)
(.182/رقم1/56)المرجعالساب (12)

 (.11743/رقم7/178)هالمرجعن س(13)
(.109/رقم3/102البوصيري،مصباحالزجاجةفيزوائدابنماجه)(14) 

 (.5087/رقم4/422تاريخابنمعينروايةالدوري)ابنمعين،(15)
 (.1988/رقم5/311(مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)16)

(.2/71ابنالجوزي،الموضوعات)(17)
(.1988/رقم5/311الكمال)مغلطاي،إكمالتهذيب(18)

 (.5387/رقم12/20(البزار،مسندالبزار)19)
 (.354/رقم2/355(ابنالقطان،بيانالوهمواإليهامفيكتاباألحكام)20)
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 يرمح و ة،وكانمن(2)اهريةعامةمايرويهوخاصةعنأبيالزَّ":(1)وقالابنعدي،" الح 
حديثه":(3)وقالأبوأحمدالحاكم"،اموأفضلهم،إ أنفيبعضرواياتهمافيهصالحيأهلالشَّ

".ليسبالقائم
وابن،(8)انبَّحِوابن،(7)اجيوالسَّ(6)المصريوأحمدبنصال ،(5)ومسلم،(4)وقالالبخاري

(9)و اكُمَ الحديث": "منكر الِمْصِريصال ْبنَأْحَمدوزاد، أوحديثينإ حديثهمنأعرف"ما:
َكاَنَيْحَيىْبنمِعينسيءالرَّْأياْنَ رد...ِإَذاِبَخَبِرهِاِ ْحِتَجاجُيعجبِنيثالثة"،وزادابنِحبَّان:"َ 

وقالأبو"،َناِقِليَهاِفياْلَقْدحَِسِبيلَِعَلىِإ َّاْلُكُتبِِفيِذْكُرَهاَيِحلقَ َمْقُلوَبةٌاَأْكَثُرهَونسخته...ِفيهِ
ي:أحاديثهأخافأنتكونانِجَوزَجُوقالالْ،(10)"نعيماألص هاني:يرويعنأبيالزاهريةبالمناكير

أحاديثالنَّ تشبه   كناقال:وعبادته،فضلهفيعليهيثني(11)اليمانأبوكاناس،موضوعة
بنيحيىإنأمافقال:بذلغ،اليمانأبافأخبرتمعضلةأحاديثهفإذاحديثهفيفن رتبهنستمطر
ماوقلت:معين،بنليحيىالمهديأباذكرتالعرا إلىرجعتفلماشيًئامنهايكتبلممعين
يامنهاكتبتلعلغعليهاوقعأينمناديثاألحتلغيكتبمنقال:تكتبها،أنزكرياأبايامنعغ
وقال،(12)بواطيل"هيبها،ُيعتبر تلغقال:به،ألعتبريسيًراشيًئامنهاكتبتقلت:إسحا ،أبا

،(13)ابنَعَرا الكناني:"ُمتهم"

                                                           

 (.801/رقم4/403(ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)1)
 (هوُحديرالحضرمي.2)
 (.1988رقم/5/311(مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)3)
 (.1598/رقم3/478(البخاري،التاريخالكبير)4)
 (.3349/رقم2/829الكنىواألسماء)مسلم،(5)
 (.2295/رقم10/497(المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)6)
 (.1988/رقم5/311(مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)7)
 (.397/رقم1/322(ابنحبان،المجروحون)8)
 (.4/447(ابنماكو ،اإلكمال)9)
 (.79/رقم86(أبوُنَعْيم،الضع اءاألص هاني)ص10)

الحكمبننافعالبهراني،أبواليمانالحمصيمشهوربكنيته،ثقةثبت،يقال:إنأكثرحديثهعنشعيبمناولة،من(11)
(.1464/رقم176العاشرة،ماتسنةاثنتينوعشرين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

 (.301/رقم289(الجوزجاني،أحوالالرجال)ص12)
(.7/رقم1/252ابنعرا ،تنزيهالشريعةالمرفوعةعناألخبارالشنيعةالموضوعة)(13) 



 

258 
 

"كذاب" (1)وقالالسقيوطي: الدَّ، (2)ارقطنيوقال الحديث": يضع فيموضعهخر:وقال"،
.(3)الَحِديث"ِبَوْضعتهميُ"َكانَ

وأبو(4)العقيليوذكره والبلخي(5)العرب، وابن(6)، جملةفي(8)شاهينوابن،(7)السَّكن،
ع اء .الضق

،وقالفيموضعهخر:(11)"ُمتهم":"متروغ"،وزادالذَّهبي:(10)وابنحجر،(9)هبيوقالالذَّ
أحاديث(12)الحديث"ضعيف"زاهد "له مرًة: وقال أيًضا:(13)الضَّعف"بينوهو،كثيرة، وقال ،
.(14)"هالغ"

النققاد ابنالجنيدواف اتهمهالبعض،و ُيلت تإلىقولمنوثقه،،متروغخالصة القول فيه:
واهللتعالىأعلم.علىتضعي ه،

 مات الس ابعة، من ،اْلَمَداِئِني الط ِويل له: وُيقال ،ُسَلْيَمان أبو َسَلم أو َسال ُم بُن ُسَلْيمٍ )ق(  -44
 .(15)وسبعين سبع سنة

.(16)"متروغالحديث"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:

 

                                                           

(.2/320الْللىءالمصنوعةفياألحاديثالموضوعة)السيوطي،(1) 
 (.155/رقم181سؤا تالسلميللدارقطني)صالدارقطني،(2)

(.1408/رقم1/321ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(3) 
(.578/رقم2/107العقيلي،الضع اءالكبير)(4) 
(.1988/رقم5/311مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(5) 
المرجعالساب .(6)
المرجعن سه.(7)
(.249/رقم99ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(8)
 (.795/رقم292،تلخيصكتابالموضوعات)ص(الذهبي9)
 (.2333/رقم237)صتقريبالتهذيبابنحجر،(10)

(.2411/رقم1/261الذهبي،المغنيفيالضع اء)(11)
(.1905/رقم1/438الذهبي،الكاشف)(12)

(.3208/رقم2/145الذهبي،ميزانا عتدال)(13) 
(.1619م/رق160الذهبي،ديوانالضع اء)ص(14)
(.2702/رقم261ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(15)
(.1459/رقم2/6ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(16)
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،(5)ُزرعة،وأبو(4)،والعجلي(3)اْلَغاَلِبي،وابن(2)،وابنالمديني(1)ضع هابنمعين أقوال النُّقاد فيه:
حاتم وأبو(6)وأبو عدي(7)البغوياْلَقاِسمِالرَّازيان، وابن والدَّ(8)، والبيهقي(9)ارقطني، ،(10)،
ابنمعين(11)والهيثمي ابنمعينفيموضع(12)،وزاد "اْلَحِديِث"،وزاد والدَّارقطني: وأبوُزرعة، ،
حاتم:(13)حديثه"ُيكتب" هخر: أبو وزاد أبو"الحديث،، وزاد "الحديثاْلَقاِسمِتركوه"، البغوي:

:(16)حرببن،وكذلغزهير(15)،وقالمرةً(14)َشْيء"بِ"َلْيَسجًدا"،وقالابنمعينفيموضعهخر:
أيًضا:َحِديثُهُ"َلْيَس وقال وقال(17)ُمنكرة"أحاديث"لهِبَشْيٍء"، هخرابن، موضع في :اْلَغاَلِبي

 .(18)"مذموم"
،(21)،وابنِخَراش(20)،وسبقهكذلغاْلُبَخاِري(19)وقالأبوحاتمالرَّازيفيموضعهخر

                                                           

(.664/رقم2/158العقيلي،الضع اءالكبير)(1)
(.485/رقم4/281ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(2)
(.4727/رقم10/271الخطيب،تاريخبغداد)(3)
(.705/رقم1/443،الثقات)العجلي(4)
(.1122/رقم4/260ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(5)
المرجعالساب .(6)
(.2654/رقم12/280المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(7)
(.699/رقم4/150ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(8)
(.852م/رق1/408الدارقطني،سننالدارقطني)(9)

(.1619/رقم1/506البيهقي،السننالكبرى)(10)
(.5144/رقم3/190الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(11)
(.766/رقم4/306ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(12)
المرجعالساب .(13)
/رقم475عين،سؤا تابنالجنيد)ص(،ابنم4857/رقم4/376ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(14)

826.)
(.1122/رقم4/260(،ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)428/رقم1/339ابنحبان،المجروحون)(15) 
(.2307/رقم6/176مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(16)
(.4727/رقم10/271الخطيب،تاريخبغداد)(17)
المرجعالساب .(18)
(.1/552)الحديثعللأبيحاتم،ابن(19)
(.3/215ابنالجوزي،الموضوعات)(20)
(.4727/رقم10/271الخطيب،تاريخبغداد)(21)
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،والبيهقيفي(4)،وأبوُنعيم(3)،واأَلْزِدي(2)،والدَّارقطنيفيموضعهخر(1)وتبعهالنَّسائي
وابنالجوزي(6)ابنالقيسرانيو،(5)موضعهخر والهيثميفيموضعهخر(7)، "َمْتُروٌغ"،وزاد(8)، :

،"الحديث"الحديث"،وزادالهيثمي::ابنالقيسراني،واأَلْزِدي،و(9)أبوحاتم،والنَّسائي،والدَّارقطني
ع اءعنيرويهَعمَّنيرويهما"عامة،وقالابنعديفيموضعهخر:(10)"ولمأرمنوثقه الضق

،وقالالبخاريفي(12)ضع ه"علىأجمعوا،وقالالهيثميمرًة:"قد(11)عليه"أحدُيتابعه والثِّقات
هخر: "َيَتَكلَُّمونَ(13)"تركوه"موضع مرًة: وقال وقال(14)ِفيِه"، هخر:، موضع في ِخَراش ابن

هخر(15)"كذاب" فيموضع النَّسائي وقال ، اْلُجوَزَجاِني:(16)حديثه"ُيكتبو بثقة"ليس: وقال ،
.(17)ثقة"" ير

فيموضعابنالقيسراني،وقال(18)ُمنكَرة"َأَحاِديث"روىوقالأبوُنعيمفيموضعهخر:
،(19)الَحِديث"َيَضعَُشْيء،هخر:"َ 

                                                           

(.237/رقم46النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(1)
(.263/رقم2/156الدارقطني،الضع اءوالمتروكون)(2)
(.1459قم/ر2/6ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(3)
(4/336حليةاألولياءوطبقاتاألص ياء)ألوُنَعْيم،(4)
(.19537/رقم9/572البيهقي،السننالكبرى)(5)
(.1033/رقم2/613ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(6)

(.2/54ابنالجوزي،التحقي فيمسائلالخالف)(7) 
(.1849/رقم1/328الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(8)
(.2119/رقم3/84الدارقطني،سننالدارقطني)(9)

(.153/رقم1/51الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(10)
(.766/رقم4/312ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(11)
علىضع ه".الهيثمي،مجمع(،وجاءت:"وهومجمع1056/رقم1/212الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(12)

(.18573/رقم10/387الزوائدومنبعال وائد)
(.156/رقم72البخاري،الضع اءالصغير)ص(13)

(.2347/رقم2/214التاريخاألوسط)البخاري،(14) 
(.4727/رقم10/271الخطيب،تاريخبغداد)(15)
(.2654رقم/12/280المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(16)
(.358/رقم333الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(17)
(،قالأبونعيم:"َأنهرواهاعنأبيَعْمروبناْلَعاَلءَوَعنحميدالطَِّويل".90/رقم89أبوُنَعْيم،الضع اء)ص(18)
(.522/رقم169ابنالقيسراني،معرفةالتذكرة)ص(19)
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اهلل،وسبقهعبد(2)،وقالابنالجوزيفيموضعهخر(1)الَحِديث"َيَضعمرًة:"َكانَوقال
.(6)َضعََّ ه" (5)ُنَعْيمٍَأَبا"َسِمْعتُ:(4)اأْلَْعَينجًدا"،وقالَعليٌّ:"َضع ه(3)المدينيبنبنعلي

وكان-اأْلََساِنيِدَهِذهِِبَغْيرَِمْعُروفٌْنهُعََواْلَكاَلمُاْلَوْهُم،َحِديِثهَِعَلىوقالالعقيلي:"اْلَغاِلبُ
بسالممعلول،وقالالزَّيلعيبعدذكرهلحديثله:"وهو(7)ِجَياٍد"ثَاِبَتةٍِبَأَساِنيدَ-قدذكرلهأسانيد

.(10)جَماَعة"،وقالِسْبطبنالعجمي:"جرحه(9)،وقالابنالملقن:"تركوه"(8)الطَّويل"
،وقال(12)الحديث""ُمنكر،وقالفيموضعهخر:(11)بذاغ""ليسل:حنببنوقالأحمد

محمد(13)ُمنكرات"أحاديث"روىمرًة: وقال "ولم:(14)َمِشْيشبنموسىبن، ابن-يرضه أي
وقالالسَّاجي:(15)"-حنبل "َيْرِوي(16)مناكير""عنده، وقالابنِحبَّان: الموضوعاتالثَِّقاتَعن،
.(17)َلَها"ُمتعمدالَْكانََكَأنَّهُ

                                                           

(.296/رقم126)صابنالقيسراني،معرفةالتذكرة(1)
(.1459/رقم2/6ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(2)
(.4727/رقم10/271الخطيب،تاريخبغداد)(3)

،َأُبوَبْكٍراأَلْعَيُن،واسمأبيهطريفوقيلَحَسنبنَطِرْيٍف،صدو ،منالحادية(4)  ُدبُنَأِبيَعتَّاٍبالَبْغَداِديق عشرة،ُمَحمَّ
(.6126/رقم495نةأربعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)صماتس

نُ(5) َأُبو اأَلْحَوُل َمْوَ ُهْم التَّْيِميق ُزَهْيِر بِن اِد بنَحمَّ َعْمرو ُدَكْيٍن واسم ، الُكْوِفيق ُدَكْيٍن بُن مشهورالَ ْضُل ،ُ الُماَلِئي  َعْيٍم
وقيلتسععشرة،وكانمولدهسنةثالثين،وهومنكبارشيوخبكنيته،ثقةثبت،منالتاسعة،ماتسنةثمانيعشرة

(.5401/رقم446البخاري.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.664/رقم2/158العقيلي،الضع اءالكبير)(6)
المرجعالساب .(7)

(.2/420نصبالراية)الزيلعي،(8) 
(.3/598ابنالملقن،البدرالمنير)(9)

(.323/رقم128الكشفالحثيث)صنالعجمي،سبطاب(10)
(.420/رقم71بحرالدمفيمنتكلمفيهاإلمامأحمدبمدحأوذم)صابنالمبرد،(11)
(.766/رقم4/306ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(12)
(.4727/رقم10/271الخطيب،تاريخبغداد)(13)

مست(14)  ُمَشْيش، بن ُموَسى بن أصحابهُمَحمَّد كبار من كان وجاره، حنبل بن محمد بن أحمد اهلل عبد أبي ملي
(.1588/رقم4/391ومتقدميهم،ونقلعنهمسائلكثيرة،الخطيب،تاريخبغداد)

(.4727/رقم10/271الخطيب،تاريخبغداد)(15)
المرجعالساب .(16)

(.428/رقم1/339ابنحبان،المجروحون)(17) 
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.(1)َمْوُضوَعة"َأَحاِديثوقالالحاكمأبوعبداهلل:"روى
"أما ُمُغْلَطاي: فإنهمِخَراش،وابنوالسَّعدي،عمَّار،وابنالجارود،وابنداود،أبووقال

ع اء.(3)،وذكرهابنشاهين(2)سلم"بنسالمفيف يًعاكالًماتكلموا فيالضق
الذَّهبي حجر،(4)وضع ه موضع(5)وابن في الذَّهبي وقال "الحديث"، حجر: ابن وزاد ،

مرًة:(6)"واٍه"هخر: وقال عِّف"، أيًضا(7)"ضق وقال هخر(8)، فيموضع وابنحجر "متروغ"،(9)، :
.(11)،وقالابنحجرمرًة:"َهالغ"(10)"تركوه"وقالالذَّهبي:

واهللتعالىأعلم.،فيتضعي هواف ابنالجنيدالنققاد،متروغخالصة القول فيه:
 مات الس ادسة، من َرْوُح، وقيل: ،ُسْلَمى ْبُن َعْبِد الل هِ  اسمه قيل: ،َأُبو َبْكٍر اْلُهَذِليُّ )ق(  -45
 .(12)وستين سبع سنة

.(13)"متروغالحديث"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:
حديثًاعلييعدلممنه،علًماأ زرًداأحرأيت"ما:(14)السَّ احالعباسقالأبو أقوال النُّقاد فيه:

،(15)"قط
                                                           

(،قالالحاكمأنسالمرواهاعنَعنحميدالطَِّويل73/رقم144المدخلإلىالصحي )صاهللالحاكم،أبوعبد(1)
َوأبيَعْمروبناْلَعاَلءوثوربنيِزيد.

(.2307/رقم6/177مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2)
(.259/رقم101ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(3) 
(.11/رقم80معرفةالقراءالكبارعلىالطبقاتواألعصار)صهبي،الذ(4)

881/رقم(.1/609ابنحجر،إتحافالمهرة)(5) 
(.491/رقم204(،الذهبي،تلخيصكتابالموضوعات)ص1/353الذهبي،تنقي التحقي )(6)
(.1/92الذهبي،تنقي التحقي )(7)
(.2496/رقم1/270الذهبي،المغنيفيالضع اء)(8)
(.2702/رقم261ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(9)

(.1680/رقم165الذهبي،ديوانالضع اء)ص(10)
(.352/رقم1/269الدرايةفيتخريجأحاديثالهداية)ابنحجر،(11)
(.8002/رقم625ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(12)
(.1492/رقم2/12ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(13)

ْبُنَعْبِداللَِّهْبِناْلَعبَّاِسْبِنَعْبِداْلُمطَِّلِبْبِنَها(14)  ِدْبِنَعِليق َعْبُداللَِّهالسَّ َّاُحْبُنُمَحمَّ اْلَعبَّاِسيق ِشٍمَأُبواْلَعبَّاِساْلَهاِشِميق
ُلُخَلَ اِءَبِنياْلَعبَّاِس،قَ ،َوَجَماَعٌة:َعاَشالسَّ َّاُحَثالثًاَوَثالِثيَنَسَنًةَوَماَتَسَنَةَأِميُراْلُمْؤِمِنيَن،َأوَّ اَلاْلَهْيَثُمْبُنَعِديٍّ

َوَثالِثيَن.الذهبي،تاريخاإلسالم) (.147/رقم3/681ِستٍّ
(.4753/رقم10/308الخطيب،تاريخبغداد)(15)



 

263 
 

هخروزاد موضع في الخطيب،(1)"حديثهوتركواضع وهالمحدثينأن"إ : وابن،(2)وقال
:(5)الصَّ ديالدِّين،وصالح(4)،وقالياقوتالحموي"وأيامهمالنَّاسبأخبارالعلماء"من:(3)الجوزي
"،"الحديثأصحابوأحدوسيرها،العرببأيامعالًما"كان الصَّ دي: الدِّين صالح َوَكاَنوزاد

 ."انأخباري ًاعال مًةَلْميرضهيحيىالقطَّ
الثِّقاتعنهحدثقدأنهعلىعليه، ُيتابعيرويهَعمَّنيرويهما"عامةوقالابنعدي:

ُيتابعو ُيحتملما ثهحديوفييرويه،مافيها،وُيحتملشورغقدبهُيحدثماوعامةالنَّاس،من
.(6)"عليه
المديني ابن حنبل،(7)وضع ه بن ُزرعة،(9)اْلَموِصِليعمَّاروابن،(8)وأحمد وأبو

القيسرانيو،(12)والدَّارقطني،(11)وال سوي،(10)الرَّازي وزاد،(15)والُبوصيري،(14)والهيثمي،(13)ابن
حديثه"ليسوزادال سوي:،(16)"بشيءليسف،"ضعيوزادفيموضعهخر:،"ِجدًّا"ابنالمديني:

 .(18)أمره"ضعف"وقالأحمدبنحنبلفيموضعهخر:،(17)"بشيء"،وزادالهيثمي:"جدا

                                                           

(.855/رقم8/231)ابنالجوزي،المنت مفيتاريخالملوغواألمم(1)
(.4753/رقم10/308الخطيب،تاريخبغداد)(2)
(.855/رقم8/231ابنالجوزي،المنت مفيتاريخالملوغواألمم)(3)

(.561/رقم3/1386معجماألدباء،إرشاداألريبإلىمعرفةاألديب)ياقوتالحموي،(4) 
(.15/202)الوافيبالوفياتالص دي:صالحالدين،(5)
(.778/رقم347-4/346ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(6)
(.4753/رقم10/308الخطيب،تاريخبغداد)(7)

(.460/رقم4/556الذهبي،تاريخاإلسالم)(8) 
(.257/رقم100ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(9)

(،ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل97/رقم3/807علىأسئلةالبرذعي)الضع اءألبيزرعةالرازيفيأجوبته(10) 
(.1365/رقم4/314)
(.2/121ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(11)

(.115/رقم1/68الدارقطني،سننالدارقطني)(12) 
(.327/رقم1/329ذخيرةالح ا )ابنالقيسراني،(13)
(.8569/رقم5/130ال وائد)الهيثمي،مجمعالزوائدومنبع(14)
(.3936/رقم4/460البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(15)
(.4753/رقم10/308الخطيب،تاريخبغداد)(16)

(.7894/رقم5/21الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(17) 
(.88/رقم59روذيو يره)صأحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةالم(18)
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وابن،(3)ابنالقيسرانيوتبعه،(2)وسبقهكذلغالنَّسائي،(1)فيموضعهخروقالالدَّارقطني
وزاد: (4)رجب هخر"متروغ"، موضع في النَّسائي،،(5)الَحِديث""ُمنكر:الدَّاَرُقْطِنيق ابنووزاد

هخرالقيسراني (6)فيموضع هخر الُبوصيريفيموضع وقال "الحديث"، رجب: وابن وذكر-،
،(7)"-أيأبوبكرالهذلي-ضع هعلى ت اقهمضعيف،إسنادإسناًدافيهأبوبكرالهذلي:"هذا

هخروقال موضع في ُ نْ،(8)النَّسائي كذلغ وزاد"بثقة"ليس:(9)َدروسبقه النََّسائي، ُيكتب"و :
وقالأيًضا:، (12)كانكذاًبا""مرًة:وَقالَ،(11)"ِثَقةًَيُكنْ"َلمْ:وقالُ ْنَدرفيموضعهخر،(10)"َحِديثه
.(13)"يكذبوكانإمامنا،"كان

"لينمالرَّازي:،وزادأبوحات"بقوي"ليس:(15)الحاكمأحمدوأبو، (14)وقالأبوحاتمالرَّازي
و ُيكتبالحديث الرَّازيفي،""عندهمالحاكم:أحمدأبووزاد،"بهُيحتجحديثه، وقالأبوحاتم

                                                           

(.120/رقم1/70الدارقطني،سننالدارقطني)(1)
(.233/رقم46النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(2)

(.4548/رقم4/1978ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(3) 
(.5/37ابنرجب،فت الباري)(4)
(.1492/رقم2/12ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(5)
(.146/رقم1/255ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(6)
(.727/رقم2/125البوصيري،مصباحالزجاجةفيزوائدابنماجه)(7)
(.10005/رقم4/497الذهبي،ميزانا عتدال)(8)

ُدبُنَجْعَ ٍرالهذليالبصر4753/رقم10/308الخطيب،تاريخبغداد)(9)  يالمعروفبُغْنَدر،ثقةصحي (،وهو:ُمَحمَّ
/472الكتابإ أنفيه  لة،منالتَّاسعة،ماتسنةثالثأوأربعوتسعينومائة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.5787رقم
(.7268/رقم33/160المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(10)
(.698/رقم2/177العقيلي،الضع اءالكبير)(11)
(.4141/رقم4/238بنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)ا(12)
(.1365/رقم4/313ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(13)

314-313المرجعالساب ،ص(14) 
(،جاءتعندالحاكم)ليسبالقوي(.180/رقم12/45ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(15) 



 

265 
 

هخر: النهشلي"أبوموضع بكرأبىمنإليَّأحبوهوحديثه،ُيكتبصال شيخ(1)بكر
.(3)"أيامهمبالنَّاسعلماءمنوكانحديثه،"ُيضعفوقالاْلُجوَزَجاِني:،(2)"الهذلى

ال السْبنُوقالَعْمُرو،(5)عمًدا"َعْنهعدلتُ":(4)ُزريعبنوقاليزيد –يرضه"لم:َعِليٍّ
"َما:اْلُمثَنَّىْبنُُمَحمَّدُوقال،(6)"بشيءقطعنهيحدثانالرَّحمنعبدو أسمعه،ولم-يحيىالقطان

،(9)وقالفيموضعهخر،(8)ِبِثَقة"يكنلم"قالابنمعين:و،(7)"َعْنهُيَحدِّثُالرَّْحَمنَِعْبدََسِمْعتُ
.ِبَشْيء"َلْيَس":(10)وكذلغابنالمديني

البخاري وقالِعْندهم"بالحاف َلْيَس": (12)السَّاجيوقال، (11)وقال الحربي:إسحا أبو،
.(14)"ُدوَنهَُفَمنُْجَريجاْبنَُعْنهَُرَوىَوَقدَْحِديَثُه،اْلِعْلمَِأْهلُُيْثِبتُوقالالبَّزار:" ،(13)"بحجة"ليس





                                                           

الُكْوِفيق(1) ْبنِقَطاٍفأوابنأبيِقَطاٍفوقيلوهبوقيلمعاوية،صدو رميَأُبوَبْكٍرالنَّْهَشِليق ،قيلاسمهَعْبداللَِّه
(.8001/رقم625باإلرجاء،منالسابعة،ماتسنةستوستين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.1536/رقم9/344ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2)
(.202/رقم208الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(3) 
َأُبوُمَعاِوَيَة،يقالله:ريحانةالبصرة،ثقةثبت،منالثامنة،ماتسنةاثنتينوثمانين.ابن(4) الَبْصِريق ُزَرْيٍع بُن َيِزْيُد

(.7713/رقم601حجر،تقريبالتهذيب)ص
(،2478/رقم4/198البخاري،التاريخالكبير)(5) 
(،وقالعمروبنعلي:َلْمَأْسَمْعَيْحَيىَوَ َعْبَدالرَّْحَمِنَحدَّثَا1365/رقم4/313عديل)ابنأبيحاتم،الجرحوالت(6)

:َلْمَيْرَضُه (.698/رقم2/177العقيلي،الضع اءالكبير)-يحيىالقطان–عنهِبَشْيٍءَقطق،وقالَعْمُروْبُنَعِليٍّ
(.698قم/ر2/177العقيلي،الضع اءالكبير)(7)
(.4141/رقم4/238ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(8)
/4(،ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)376/رقم121تاريخابنمعين،روايةالدارمي)صابنمعين،(9)

(.3281/رقم87
(.1387/رقم2/345العللالمتناهيةفياألحاديثالواهية)ابنالجوزي،(10)
(.162/رقم73(،البخاري،الضع اءالصغير)ص2478/رقم4/198البخاري،التاريخالكبير)(11)
(.4753/رقم10/308الخطيب،تاريخبغداد)(12)
(.180/رقم12/45ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(13)
(.4589/رقم10/435البزار،مسندالبزار)(14)
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"َيْرِويوقالابنِحبَّان:،(2)أقيء "دعني:-عنه(1)رفَبنزُلماسألهُمَزاِحم–وقالشعبة
َعنَْيِص ق َحِديثٌ"َهَذا:وذكرحديثًاله–وقالابنالجوزي،(3)"الموضوعاتاأْلَْشَياءاأْلَْثَباتَعن
منتعجبون:"أما(5)وقالالكلبي،(4)"-وذكرهمنهما–هفتانوفيهَوَسلََّم،َعَلْيهِاللَّهَُصلَّىاللَّهِلَِرُسو
،بكروأبي(7)العوفيوعطية(6)قتادة وقالابن، (8)"أن سهمعنرووهثمالتَّ سيرمنيسمعوااْلُهَذِلي 

.(9)"الملقن:"تركوه
ع (10)وذكرهابنشاهين اء.فيالضق

ع اءوقالالذَّهبي:"أحد وقال،(12)"ضع هعلىوقالفيموضعهخر:"ُمجمع،(11)"الضق
"واه "أخباري،(13)"مرًة: وقال:،(15)"المتروكينوقال:"أحد،(14)"الحديثلينعالمة،وقالأيُضا:
َصَحاَبةِِفيوقال:"َكانَ،(18)"اْلَقطَّانَُيْحَيىَيْرَضهُوقال:"َلمْ،(17)"وقال:"تركوه،(16)"حديثه"تركوا

                                                           

ب(1) ُزَفر ْبن منُمزاِحم ثقة، مزاحم، أبي بن مزاحم فيه يقال إنه ويقال: ، الُكوفيق العامري ويقال بِّيق الضَّ الحارث ن
(.6580/رقم526تقريبالتهذيب)صابنحجر،السادسة.

(.1365/رقم4/313ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2)
(.473/رقم1/359ابنحبان،المجروحون)(3)

(.1387/رقم2/345العللالمتناهيةفياألحاديثالواهية)ابنالجوزي،(4) 
أبوالنضرالكوفي،النَّسابةالم سر،متهمبالكذبورميبالرفض،منالسادسة،(5) الَكْلِبيق ِبْشٍر بُنالسَّاِئِببِن ُد ُمَحمَّ

(.5901/رقم479ماتسنةستوأربعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
،ثقةثبت،يقالولدأكمه،وهورأسالطبقةالرابعة،ماتَقَتاَدةُ(6) َأُبوالَخطَّاِبالَبْصِريق بُنِدَعاَمَةبِنَقَتاَدَةالسَُّدْوِسيق

(.5518/رقم453سنةبضععشرة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
َأُبوالَحَسن،صدو (7) يخطيءكثيًراوكانشيعًيامدلًسا،منالثالثة،عطيَّةبنسعدبنُجَنادةالَعْوفيالَجدليالكوفيق

(.4616/رقم393ماتسنةإحدىعشرة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.778/رقم4/340ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(8)

(.4/68ابنالملقن،البدرالمنير)(9) 
(.257/رقم100ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(10)

(.1/194الذهبي،العبرفيخبرمن بر)(11) 
(.4872/رقم453ديوانالضع اء)صالذهبي،(12)
(.3418/رقم2/194(،الذهبي،ميزانا عتدال)6549/رقم2/414الذهبي،الكاشف)(13)
(.10005/رقم4/497الذهبي،ميزانا عتدال)(14)
(.7339/رقم2/773الذهبي،المغنيفيالضع اء)(15)
(.2552/رقم1/276)المرجعالساب (16)
(.1721/رقم170الذهبي،ديوانالضع اء)ص(17)
(.460/رقم4/556الذهبي،تاريخاإلسالم)(18)
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متروغوقالفيموضعهخر:"أخباري،(2)وضع هابنحجر،(1)"َعالَمةًِإْخَباِريًّاَوَكانَاْلَمْنُصوِر،
.(3)"الحديث

،الحديثمتروغأخباريخالصة القول فيه: البعضبالكذب، فياتهمه النققاد الجنيد واف ابن
واهللتعالىأعلم.،تضعي ه

ب اِح الن َخِعيُّ  ،ُقَسْيم ابن وقيل: ،ُسَلْيَماُن ْبُن ُيَسْيرٍ  ق() -46  ، مناْلُكوِفيُّ  موالهم (4)َأُبو الص 
 .(6)ه(150 -ه 141، توفي ما بين سنة )(5)الس ادسة

.(7)"متروغالحديث"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:
القطان أقوال النُّقاد فيه: يحيى سعد(8)ضع ه وابن ،(9) وابن وعمرو(10)معين، عليبن،

،(16)،وال سوي(15)،وأبوحاتمالرَّازي(14)،وأبوداود(13)ُزرعةالرَّازي،وأبو(12)،والعجلي(11)ال الس
الحديث،روى"الحديث،ُمنكر:"ِجدًّا"،وزادال الس،وزادابنسعد:(18)،والهيثمي(17)والدَّارقطني

                                                           

المرجعالساب .(1)
(.655/رقم2/164التلخيصالحبير)ابنحجر،(2) 
(.8002/رقم625ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(3)
هذهالنِّسبةإلىالنَّخع،وهيقبيلةمنالعربنزلتالكوفة،ومنهاانتشرذكرهم،وهوَجسربنعمروبنعلةبنجلد(4)

(.4091/رقم13/62بنمالغبنأدد،سمىالنخعألنهذهبعنقومه.السمعاني،األنساب)
(.2620/رقم255ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(5) 
(.201/رقم3/888إلسالم)الذهبي،تاريخا(6) 
(.1551/رقم2/25ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(7) 
(.640/رقم2/145العقيلي،الضع اءالكبير)(8)
(.6/355ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(9)

(.1/69ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةابنمحرز)(10) 
(.647/رقم4/150ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(11) 
(.678/رقم1/435العجلي،الثقات)(12) 
(.647/رقم4/150ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(13)

(.2575/رقم12/107المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(14) 
(.647/رقم4/150ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(15) 
(.3/65ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(16)

(.197/رقم34الدارقطني،سؤا تالبرقانيللدارقطني)ص(17) 
(.1388/رقم1/259الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(18)
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الأحاديث(1)الحارثبنهمامعن وزاد شيخُمنكرة"، "الحديث، ُزرعة:عجلي: أبو وزاد قديم"،
ليسبشيٍء"،وزادأبوحاتم:"الحديث،عندهمهو"ليسالحديث"،وزادأبوداود:واهي"الحديث،

"كان ال سوي: وزاد وقاللكيُيكنيه(2)س يانبمتروغ"، يحيىالقطانفيموضعهخر:ُيدلسه"،
أسألهفجعلتالصَّالة،فياْلِكَساءتحتيديهيرفع(3)إبراهيمرأىمنحدثنييقول: س يان"سمعت

باح،أبوحدثنيأضجرته:حينيوًماليقالثمبه،فيمطلنيالرَّجلاسمعن قسيم،بنسليمانالصَّ
نمايحيى:قاليسير،بنسليمانيريداسمه،فيوأخطأيحيى:قال إنيعلمقدألنهبه مطلنيوا 
.(4)أرضاه" 

:(8)ابنالقيسراني،و(7)الجارود،وابن(6)،وأحمدبنحنبل(5)فيموضعهخرنوقالابنمعي
ال السفيموضعهخر:ْبنُِبَشْيء"،وقالَعْمُرو"َلْيَس َأَحاِديثَ(9)اْلَحاِرثِْبنَِهمَّامَِعنْ"َرَوىَعِليٍّ
وقال(10)َشْيًئا"َعْنهُُسْ َياَن،َعنَْأْحَ  َُوَ ُمْنَكَرًة، "َرَوىم، َأُبوَوَقاَل:َوَكنَّاُه،ُشْعَبةَعْنهُرًة:

َباِح" الحديث".:"ُمنكر(13)،والسَّاجي(12)،وقالأبوُزرعةالرَّازيفيموضعهخر(11)الصَّ

                                                           

ابنحجر،(1) ماتسنةخمسوستين. منالثانية، ثقةعابد، ، الُكْوِفيق بنقيسبنعمروالنََّخِعيق الَحاِرِث بُن اُم َهمَّ
(.7316رقم/574تقريبالتهذيب)ص

هوالثوري.(2)
،ال قيهثقةإ أنهيرسلكثيرا(3) َأُبوِعْمَراَناْلُكوِفيق ،منالخامسة،ماتدونِإْبَراِهيُمْبُنَيِزيَدْبِنَقْيِسْبِناأَلْسَوِدالنََّخِعيق

(.270/رقم95المائة،سنةستوتسعينوهوابنخمسينأونحوها.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.4973/رقم3/223أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(4)

(.1336/رقم3/278ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(5) 
(.405/رقم69بحرالدمفيمنتكلمفيهاإلمامأحمدبمدحأوذم)صابنالمبرد،(6)
(،قالمغلطايأنهافيكتابابنالجارود2236/رقم6/107)مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال(7)

(.5157/رقم4/2221ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(8) 
ابنحجر،(9)  ماتسنةخمسوستين. منالثَّانية، ثقةعابد، النَّخعيالكوفي، بنالحارثبنقيسبنعمرو همام

(.7316/رقم574تقريبالتهذيب)ص
(.640/رقم2/145،الضع اءالكبير)العقيلي(10) 
(.743/رقم4/263ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(11) 
(.2/430الضع اءألبيزرعةالرازيفيأجوبتهعلىأسئلةالبرذعي)الرازي:أبوزرعة،(12) 
(.2236/رقم6/107مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(13)
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بنحنبلفيموضعهخر: وقالمرًة:(1)الحديث"فيشيًئايسوى"ليسوقالأحمد ،َ "
"َمْتُروغالحديث"،:(4)،وسبقهكذلغالنَّسائي(3)فيموضعهخريابنالقيسران،وقال(2)َشْيًئا"َيْسَوى

البخاري وأبو(5)وقال "َلْيَس(6)الحاكمأحمد، وقالبالقوي: عديِعْندهم"، ِإْبَراِهيمعن"له:ابن
د "إلىمنهأقربالضَّعفإلىَوهوأس ل،منمو هَوهومقاطيع، :نَّىاْلُمثَْبنُ،وقالُمَحمَّدُ(7)الصِّ

اْلُجوَزَجاِني:(8)َقطق"َشْيًئاَعْنهُسْ َياَن،َعنَْحدَّثَاَيْحَيىَوَ الرَّْحَمِن،َعْبدََسِمْعتُ"َما وقال " ير،
"َيْأِتي(9)ُمقنع" ِحبَّان: ابن وقال ويكنيه،الثَّْوِريَعْنهُحدثَوُربَماِثَقات،َأقوامعنبالمعضالت،
َباِح،َأُبوَحدَّثَِنيَوَيُقول: .(10)ُيَسمِّيِه"َو الصَّ

ع اء.(13)وابنشاهين،(12)العرب،وأبو(11)وذكرهالعقيلي فيالضق
"ضع وه" الذَّهبي: "ضع ه(14)وقال هخر: موضع في وقال وقال(15)و يره"داودأبو، ،

.(18)،وقالابنحجر:"ضعيف"(17)الحديث"،وقالمرًة:"متروغ(16)القطان"أيًضا:"ضع ه

                                                           

(.4849/رقم3/196فةالرجالروايةابنهعبداهلل)أحمدبنحنبل،العللومعر(1)
(.640/رقم2/145العقيلي،الضع اءالكبير)(2) 
(.1738/رقم2/867ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(3) 
(.250/رقم49النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(4)

(.1904/رقم4/42البخاري،التاريخالكبير)(5) 
(.2236/رقم6/107إكمالتهذيبالكمال)مغلطاي،(6) 
(.743/رقم4/264ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(7) 
 (8)( الكبير الضع اء 2العقيلي، /145 رقم /640( الجرحوالتعديل أبيحاتم، ابن )قط(، زيادة وجاءتبدون ،)4/

(.647/رقم150
.(129/رقم146الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(9)

(.411/رقم1/329ابنحبان،المجروحون)(10) 
(.640/رقم2/145العقيلي،الضع اءالكبير)(11) 
(.2236/رقم6/107مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(12) 
(.226/رقم96ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(13) 
(.2137/رقم1/465الذهبي،الكاشف)(14) 
(.2633/رقم1/284المغنيفيالضع اء)الذهبي،(15) 
(.7542/رقم2/791)المرجعالساب (16)
(.1787/رقم176الذهبي،ديوانالضع اء)ص(17)

(.2620/رقم255ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(18) 
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واف ابنالجنيدالنققادفيتضعي ه،واهللوتركهالبعض،،هضع مجمععلىخالصة القول فيه:
تعالىأعلم.

ْلتُ )ت ق(  -47 ، َأُبو (1)الُهَنائي ِديَناٍر اأَلْزِديُّ  ْبنُ  الص   بكنيته، اْلَمْجُنوُن، مشهور ُشَعْيبٍ  اْلَبْصِريُّ
 .(3)ومائة ستين سنة من قريًبا ، مات(2)الس ادسة من

.(4)"متروغ"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:
سعد أقوال النُّقاد فيه: ابن معين(5)ضع ه بن ويحيى المديني(6)، وابن والعجلي(7)، وأبو(8)، ،

وال سوي(9)داود والدقو بي(10)، البَّر(11)، عبد وابن والهيثمي(12)، والُبوصيري(13)، ابن(14)، وزاد ،
"الحديثِبَشْيٍء"،وزا"َلْيَسسعد: ال سوي:(15)"ديحيى: "حديثه،،وزادابنالمديني:"عندَنا"،وزاد
 لطه،لكثرة"عندهم،متروغ،وزادابنعبدالبَّر:(16)""ُمرجيءبشيء"،وزادفيموضعهخر:ليس
وقاليحيىفيموضعهخرفييختل ون  وابن(17)ضع ه"، "َلْيَس(18)الجارود، وقال: ِبَشْيء"،

.(19)""ُيضعفيحيىمرًة:

                                                           

(.5265/رقم13/429هذهالنِّسبةإلىُهَناءةبنمالغبنفهم،السمعاني،األنساب)(1) 
(.2947/رقم277حجر،تقريبالتهذيب)صابن(2)
(.105/رقم4/88تاريخاإلسالم)الذهبي،(3)
(.1703/رقم2/57ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(4)
(.7/279ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(5)
(.928/رقم5/125ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(6)
(.59/رقم76نأبيشيبة بنالمديني)صابنالمديني،سؤا تاب(7)
(.2522/رقم6/393مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(8)

(.327/رقم249أبوداود،سؤا تأبيعبيداآلجريأباداودالسجستانيفيالجرحوالتعديل)ص(9) 
(.2/123ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(10)
(.2/640الكنىواألسماء)الدو بي،(11)
(،قالُمغلطاي:أنابنعبدالبَّرقالهافيكتابا ستغناء.2522/رقم6/393مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(12)
(.1003/رقم1/204الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(13)
(.5713/رقم6/213البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(14)
(.2522/رقم6/392ي،إكمالتهذيبالكمال)مغلطا(15)
(.3/63ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(16)
(.3520/رقم4/128ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(17)
(،قالُمغلطاي:أنهافيكتابأبيمحمدبنالجارود.2522/رقم6/393مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(18)

(.2900/رقم24/202تاريخدمش )ابنعساكر،(19) 
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،وسبقهكذلغأحمد(2)،وقالمرة(1)"ضع هعلىأجمعواوقالالهيثميفيموضعهخر:"قد
،(7)ابنالقيسراني،و(6)،والدَّارقطني(5)الحاكمأحمد،وأبو(4)عليال السبنوعمرو،(3)حنبلبن

الحاكم،والدَّارقطنيفيأحمد،وأبو(9)حنبلفيموضعهخربنأحمد:"َمْتُروٌغ"،وزاد(8)والبيهقي
،وقال(11)حديثه"النَّاس:"الحديث"،وزادأحمدبنحنبلمرًة:"ترغابنالقيسراني،و(10)موضعهخر

"الحديث:،وزادال الس(12)"الحديثمنعنهشيًئاأكتبأن"ونهانيعبداهللبنأحمدبنحنبل:
النَّاس"ترغ:حنبلفيموضعهخربنأحمدِه"،وقالِبَحِديثُِيْ َرحُالغلط"،وزادالبيهقي:"َ ُيكثر
،وكذلغ(15)أيًضا،وقال(14)"حديثه"تركوا:مرةً،وقال(13)"شيًئاسعيدبنيحيىعنهيرولمحديثه
"َلْيَس(16)النَّسائي هخر"ِبِثَقة: موضع ال السفي وقال ، ُيَحدِّثَانَِ الرَّْحَمنَِوَعْبدَُيْحَيى"َكانَ:

.(17)"َعِنه


                                                           

(.1106/رقم1/219الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(1)
(.1204/رقم1/235)المرجعالساب (2)
(.3900/رقم3/7أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(3)
(.1919/رقم4/438ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4)
(.2900/رقم24/198ابنعساكر،تاريخدمش )(5)
(.293/رقم2/158الدارقطني،الضع اءوالمتروكون)(6)
(.1787/رقم2/742ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(7)
(.944/رقم1/303البيهقي،السننالكبرى)(8)

(.743/رقم2/209العقيلي،الضع اءالكبير)(9) 
(.160/رقم136رقطني،تعليقاتالدارقطنيعلىالمجروحين بنحبان)صالدا(10)

(،وجاءت:"َوَنَهاِنيَأْنَأْكُتَبِمْن2380/رقم2/310أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(11) 
(.743/رقم2/209َحِديِثهَشْيًئا".العقيلي،الضع اءالكبير)

(.743/رقم2/209وجاءت:َوَنَهاِنيَأْنَأْكُتَبِمْنَحِديِثهَشْيًئا،العقيلي،الضع اءالكبير)الساب ،المرجع(12)
(.1919/رقم4/438ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(13)
(.465/رقم78بحرالدمفيمنتكلمفيهاإلمامأحمدبمدحأوذم)صابنالمبرد،(14)

(.1703/رقم2/57ع اءوالمتروكون)ابنالجوزي،الض(15) 
(.303/رقم57النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(16) 
(.743/رقم2/209العقيلي،الضع اءالكبير)(17)
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هخر موضع في الدَّارقطني اْلُجوَزَجاِني(1)وقال كذلغ وسبقه "ليس(2) ، وزاد: بقوي"،
.(3)ضعف،وقالابنرجب:"فيه""الحديثاْلُجوَزَجاِني:

وأبوحاتم(4)وقالأبوُزرعة والبَّزار(5)، "لين"،(6)الرَّازيان، أبوحاتم : إلى"الحديث،:وزاد
البَّزار:"،حديثهُيكتبالحديثُمضطربهو،ماالضَّعف وأبو(7)وقالالتِّرمذي، "اْلَحِديث"وزاد ،

 ".،وزادالتِّرمذي:"َوَضعََّ هُ"فيهالِعْلمَِأْهلَِبْعُض:"َتَكلَّمَ(8)الطقوسيعلي
قال،و(9)"عليهالنَّاسُيتَاِبُعهُ ِممَّاَيْرِويهَِماوعامةبالكثير،حديثهوقالابنعدي:"ليس

وابنالجوزي(10)البخاري "َكانَ(11)، ُيحتج،وقالالبخاريفيموضعهخر:" "ِفيهِيَتَكلَّمُشْعَبة:
.(12)"بحديثه









                                                           

(.3906/رقم2/318الذهبي،ميزانا عتدال)(1) 
الرجال)ص(2)  أحوال 207الجوزجاني، رقم المزي201/ الحديث"، في "ليسبقوي وجاءت: في(، الكمال تهذيب ،

(.2897/رقم13/223أسماءالرجال)
(.1/195ابنرجب،فت الباري)(3)
(4) أبوزرعة، ابنأبي113/رقم3/811)الضع اءألبيُزرعةالرازيفيأجوبتهعلىأسئلةالبرذعيالرازي: ،)

(.1919/رقم4/438حاتم،الجرحوالتعديل)
(.1919/رقم4/438والتعديل)ابنأبيحاتم،الجرح(5)
(.2338/رقم6/328البزار،مسندالبزار)(6)
(.3739/رقم6/96الترمذي،سننالترمذي)(7)
(.2522/رقم6/393مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(8)
(.928/رقم5/128ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(9)

(.2063/رقم2/134التاريخاألوسط)البخاري،(10)
(.1703/رقم2/57ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(11)
(،قالُمغلطاي:أنالبخاريقالهافيتاريخه.2522/رقم6/393مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(12)
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ْلتَ(1)َعْوفٌ"َعادَ:َيْحَيىالقطانوقال ْلتََفَكَأنَِّديَناٍر،ْبنَالصَّ َفَقالَ،(2)َعِليٍِّمنَْنالَالصَّ
َعْوفٌ وقال(3)"اللَّهَُشَ اغََ َجْنَبَغ،اللَّهَُرَفعََ َلَغ،َما: عوف، أبيبنعليينتقص"كان:
َعنُْيَحدُِّثُكمَْفِإنََّماِمْنُه،تَْقَبُلواَفاَلَتْعِرُفوَنهُ ََرُجلٍَعنْ(5)ُسْ َيانَُحدََّثُكمْ"ِإَذا:،وقالُشْعَبة(4)"طالب
ْلتِاْلَمْجُنونُِشَعْيبٍَأِبيِمْثلِ شيءأيلشعبة:"قلت:(7)إدريس،وقالعبداهللبن(6)"ِديَنارٍْبنِالصَّ

يعنى:إدريسابنالمجنون،قالُشعيبأبيعنروىقد:قالالثَّوري؟س يانفيتقولأنتستطيع
لت يسمه،َوَ ُشَعْيبوَأبَُيُقولَكانََعْنهُحدثِإَذاالثَّْوِري،وقالابنِحبَّان:"َكانَ(8)"بندينارالصَّ
َطاِلب،َأِبيبنَعِليَويبغضَوَسلََّم،َعَلْيهِاللَّهَُصلَّىاهللَرُسولَأْصَحابيْشتمِممَّنُشَعْيبَأُبوَكانَ
،(9)"مِعينبنَويحيىَحْنَبلبنَأْحمدَتركهِرَواَيته،ِفياْلَمَناِكيرَكْثَرةَعَلىَبيته،أهلَومنِمْنهُوينال

روىإذاالمحدثين،منالمجروجينُيكنيأنسعيد،بنس يانوقالالحاكمأبوعبداهلل:"مذهب
لت...مثلعنهم بنإياس"كان:زيدبن،وقالحمَّاد(10)"شعيبأبوحدثنايقول:دينار،بنالصَّ
لتمعاوية فرغفإذاعليه،قطعحتىيدعه،لمبشيءحدثفكلماأيوب،مجلسفيديناربنوالصَّ

                                                           

وبالتشيع،(1)  رميبالقدر ثقة ، اْلَعْبدياْلَبْصِريق اأَلْعَراِبيق َأِبيَجِميَلَة ْبُن سبعَعْوٌف ستأو ماتسنة منالسادسة،
(.5215/رقم433وأربعينولهستوثمانون.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

هوابنأبيطالبرضياهللعنه.(2)
(3)( الكبير الضع اء 2العقيلي، /209 رقم َنُعوُد743/ َوَعْوٌف، َأَنا "َذَهْبُت هخر: فيموضع القطان َيْحَيى وقال ،)

ْلَتبْ َأَباُشَعْيٍب،َ َرَفَعاللَّهُالصَّ َلَغَيا َعْوٌف:َما َفَناَلِمْنُه،َفَقاَلَلُه ْلُتَعِليًّا وقال"،َصْرَعَتغََنِديَناٍر،َفَذَكَرالصَّ
َعلِ َفَذَكَر َقاَل: َشاِكًيا، َوَكاَن ِديَناٍر، ْبِن ْلِت ِإَلىالصَّ ِبِدْرَهٍم ِحَماًرا "اْكَتَرىَعْوٌف َعْوٌف:َ أيضا: َفَقاَل َفَتَنقََّصُه، يًّا

العقيلي،الضع اءالكبير) ُشَعْيٍب"، َأَبا اللَُّه رقم2/209َشَ اَغ لتبن743/ "ذهبعوفإلىالصَّ وقالمرًة: ،)
ديناريعودهواكترىلهحماًرامنبنيجمان،وكانعوفشيعياوالصلتعثمانيا،فذكرواشيًئا،فقاللهعوف: 

(.3/135رفعجنبغياأباشعيب".ال سوي،المعرفةوالتاريخ)
(.2522/رقم6/392مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(4)
هوابنسعيدالثوري.(5)
(.743/رقم2/209العقيلي،الضع اءالكبير)(6)

،َأُبومُ(7)  ،ثقةفقيهعابد،منالثامنة،ماتسنةاثنتينَعْبداهللْبنإدريسْبنيزيدْبنَعْبدالرَّْحَمناأَلْوِديق ٍدالكوفيق َحمَّ
(.3207/رقم295وتسعينولهبضعوسبعونسنة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(،وقالعبداهللبنإدريس:"قلتلشعبة:ماتقولفي1919/رقم438-4/437ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8)
رجلماأفادنيشيئاإ وجدتهكماأفادنيمنرجل يباليعمنروى،عنأبيشعيبس يانبنسعيد؟قال:ذاغ

لتبندينار".ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال) (.928/رقم5/126المجنونالصَّ
(.502/رقم1/375ابنحبان،المجروحون)(9)

(.51/رقم88الحاكمأبوعبداهلل،سؤا تالسجزي)ص(10)
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لتذهبمنه لتفقال:قالاسكتوحدث،:إياسلهفيقوليحدث،الصَّ ريقيأبلعتدعنيما:الصَّ
سوءإنما:إياسفقالصدقت،:فقال:اْلُخُل ،قالتسيئهامرأةلههذاإن:إياسفقالقال:أتن س،
.(1)"ذلغمنخلقغفسوءُمغتًما،َضِجًراخرجتألنغذاغ منخلقغ

(7)وابنشاهين(6)السَّكن،وابن(5)،واْلَبْلِخي(4)العرب،وأبو(3)والعقيلي،(2)لسَّاجيوذكرها
ع اء.في الضق

الذَّهبي حجر(8)وضع ه وابن "لين(9)، هخر: موضع في الذَّهبي وقال مرًة:(10)"، وقال ،
متروغ،وقالابنحجرفيموضعهخر:"(12)"تركهوبعضهم،وقالأيًضا:"ضع وه(11)""ضع وه
.(13)"ناصبي

،واف ابنالجنيدالنققادفيتضعي ه،واهللتعالىأعلم.ناصبيمتروغخالصة القول فيه:
 اثنتين سنة مات الس ابعة، ، مناْلَحْضَرِمي  اْلَمكِّيِّ  ُعْثَمانَ  ْبنِ  َعْمرو نُ بْ  َطْلَحةُ )ق( -48

 .(14)وخمسين
.(15)"متروغ"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:

                                                           

المعرفةوالتاريخ)(1) 2ال سوي، سيئة94/ "امرأة "أبلعريقي"،وجاءت: بدل: "أبل ربعيدعونيأتن س"، (،وجاءت:
(.2900/رقم24/203الخل "،بدل:"امرأةتسيئهالخل".ابنعساكر،تاريخدمش )

(.2522/رقم6/392مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2)
(.743/رقم2/209ر)العقيلي،الضع اءالكبي(3)
(.2522/رقم6/393مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(4)
المرجعالساب .(5)
المرجعن سه.(6)
(.293/رقم109ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(7)

(.359/رقم1/268)تذكرةالح ا الذهبي،(8) 
(.22552/رقم17/422ابنحجر،إتحافالمهرة)(9) 

(.3906/رقم2/318الذهبي،ميزانا عتدال)(10) 
(.229/رقم3/898(،الذهبي،تاريخاإلسالم)1970/رقم196الذهبي،ديوانالضع اء)ص(11) 
(.2894/رقم1/310الذهبي،المغنيفيالضع اء)(12)
(.2947/رقم277ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(13)
(.3030/رقم283هذيب)صابنحجر،تقريبالت(14)

(.1741/رقم2/65ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(15) 
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نعاني:"اجتمعتقالنُّقاد فيه:أقوال ال (3)ُجَريجَواْبنُ،(2)َوالثَّْوِريق،(1)وُشعبةَأَنا،َمْعَمربنراشدالصَّ
يكنلمالموضعينفيإ َّأخطأفماقلبَ ْهرَِعنْحديثه فأربعةعلينافأملىشيخعلينافقدم

ُرُؤوِسَنا،َتْحتََفَجَعْلَناهُاْلِكَتابََخَتْمَناليلالعليناَجنَّفإذافو منالخطأإنمامنهو منا،الخطأ
.(4)"َعْمروبنَطْلَحةَالرَُّجلَُوَكانَاْلِكَتاِب،ِفيَنْنُ رَُوَنْحنُُشْعَبة،اْلَكاِتبَُوَكانَ

،وأبو(9)،وأبوُزرعةالرَّازي(8)،والعجلي(7)،وابنالمديني(6)،وابنمعين(5)وضع هابنسعد
(10)داود والدَّارقطني(11)االاييااقعاااالو، والبيهقي(12)، و(13)، القيسراني، (14)ابن داااااابااااعناااااابو،

الملقن،(15)الهادي والهيثمي(16)وابن والُبوصيري(17)، كانَ(18)، "ِجدًّا، سعد: ابن وزاد َكِثيرَ،
ابنمعين:َرَوْواَوَقدْاْلَحِديِث، وزاد ليسَعْنُه"، فيموضعهخر(19)"بشيء"ضعيف، وزاد ،(20)،

:"كذاب".ابنالقيسرانيبشيء"،وزاد"ليسوكذلغابنالمديني:

                                                           

هوابنالحجاجالعتكي.(1)
هوس يانبنسعيدبنمسرو .(2)
هوعبدالملغبنعبدالعزيز.(3)

(.954/رقم5/172ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(4) 
(.5/494الطبقاتالكبرى)ابنسعد،(5) 
(.303/رقم3/75ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(6) 
(.127/رقم112ابنالمديني،سؤا تابنأبيشيبة)ص(7) 
(.796/رقم1/478العجلي،الثقات)(8) 
(.2097/رقم4/478ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(9) 

(.2978/رقم13/429المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(10) 
(.339/رقم1/275العقيلي،الضع اءالكبير)(11) 
(.2297/رقم3/163الدارقطني،سننالدارقطني)(12) 
(.9687/رقم5/248البيهقي،السننالكبرى)(13) 
(.467/رقم156ابنالقيسراني،معرفةالتذكرة)ص(14) 
.(1216/رقم2/519تنقي التحقي )ابنعبدالهادي،(15) 
(.7/256ابنالملقن،البدرالمنير)(16) 
(.13259/رقم8/113الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(17) 
(.2269/رقم3/95البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(18) 
(.315/رقم114ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(19) 
(.2097/رقم4/478،الجرحوالتعديل)ابنأبيحاتم(20) 
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،(3)فيموضعهخرابنالقيسراني،و(2)الجارود،وابن(1)وقالابنمعينفيموضعهخر
َبْشكوال "َلْيَس(4)وابن "بشيءٍ: وزاد القيسراني، "ِفيابن "مت: َبْشكوال: ابن وزاد روغالَحِديث"،

."الحديث
عمرو؟فقال:"ليسبنطلحةأمواصلبنالسَّائبأليغأحبقأيماوقيل بنمعينمرًة:

.(5)"أحبهأحدمنهما
:"لين"،وزادالبخاري:(8)،والدَّارقطنيفيموضعهخر(7)،وأبوحاتمالرَّازي(6)وقالالبخاري

".ويبالقعندهم،ليس"الحديث،وزادأبوحاتم:"عندهم"هو
وأبو(9)البزاروقال و(10)الحاكمأحمد، "ليسبالقوي"،وزاد(11)البيهقيفيموضعهخر، :
ن .""عندهم:الحاكمأحمدأبو،وزاد"حاف جماعة، يرعنهروىقدكانالبزار:"وا 

بنحنبل أحمد والنَّسائي(12)وقال و(13)، القيسراني، والهيثمي(14)مرةًابن "متروغ"،(15)، :
"الَحِديث".:ابنالقيسراني،وزادالنَّسائي،و(16)"شيءبنحنبل:"الحديث، وزادأحمد


                                                           

(.127/رقم58منكالمأبيزكريايحيىبنمعينفيالرجال)صابنمعين،(1) 
(.2598/رقم7/81مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2) 
(.506/رقم165ابنالقيسراني،معرفةالتذكرة)ص(3) 
(.62/رقم102شيوخابنوهب)صابنبشكوال،(4) 
(.1/54ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةابنمحرز)(5) 
(.180/رقم77البخاري،الضع اءالصغير)ص(6) 
(.2097/رقم4/478ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(7) 
(.302/رقم220سؤا تحمزةللدارقطني)صالدارقطني،(8) 
(.9316/رقم16/191البزار،مسندالبزار)(9) 

(.2598/رقم7/80ي،إكمالتهذيبالكمال)مغلطا(10) 
(.2329/رقم2/44البيهقي،السننالكبرى)(11) 
(.3497/رقم2/529أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(12) 
(.316/رقم60النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(13) 
(.80/رقم1/225ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(14) 
(.8280/رقم5/85الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(15) 
(.866/رقم1/411أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(16) 
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"ضع وه هخر: موضع في الملقن ابن "قد(1)"وقال هخر: موضع في الُبوصيري وقال ،
.(3)"تضعي هعلى،وقالمرًة:"مت  (2)"ضع هعلىأجمعوا

"كانوقال هخر: موضع في وقال(4)"فيهأيالرَُّيسيءَمِعينابنالبخاري في، البزار
النَّسائيفيموضعهخر،وقال(5)"بالحاف يكن"لم:موضعهخر َبْكرٍ،وقالأبو(6)"بثقة"ليس:

(7)اأْلَْعَينُ و(9)"ُيَضعُِّ ه(8)َعاِصمٍَأَبا"َسِمْعتُ: بمتروغو يقومفيه"قالال سوي:، ليسوا ضعف،
الُحجَّة مقام (10)"حديثه ، َعْنُهمْوضعهخرفيموذكره َواَيِة الرِّ َعِن ُيْرَ ُب َمْن وقال(11)فيَباِب ،

ال السْبنَُعْمُرو .(14)"َعْنهُيَحدِّثَانَِ (13)الرَّْحَمنَِوَعْبدُ(12)َيْحَيى"َكانَ:َعِليٍّ
َأْحمدْبنِإْبَراِهيموقال وقال(16)"َمَناِكيرَأَحاِديث(15)َيَساربنعطاءعن"روى: ،

منَلْيَسَماالثَِّقاتعنيرويِممَّن،وقالابنِحبَّان:"َكانَ(17)"حديثهفيمرضي" يروَزَجاِني:اْلجُ

                                                           

(.7/254ابنالملقن،البدرالمنير)(1) 
(.69/رقم1/105البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(2) 
(.669/رقم2/99البوصيري،مصباحالزجاجةفيزوائدابنماجه)(3) 
(.954/رقم5/171ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(4) 
(،قالمغلطاي:"أنالبزارقالهافيكتابالسننتألي ه".2598/رقم7/80مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(5) 
(.2978/رقم13/429جال)المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالر(6) 
أبيهطريف،وقيل:حسنبنطريف،صدو ،منالحادية(7) أبوبكراألعين،واسم محمدبنأبيعتابالبغدادي،

(.6126/رقم495عشرة،ماتسنةأربعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
النَّبيل(8) أبوعاصم الشيباني، بنالضَّحاغبنمسلم حاغبنمخلد ماتسنةالضَّ منالتاسعة، ثقةثبت، البصري،

(.2977/رقم280اثنتيعشرةأوبعدها.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.769/رقم2/224العقيلي،الضع اءالكبير)(9) 

(.53-3/52ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(10) 
(.3/40ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(11) 
هوابنسعيدالقطان.(12)
نمهدي.هواب(13)

(.769/رقم2/224العقيلي،الضع اءالكبير)(14) 
عطاءبنيسارالهاللي،أبومحمدالمدنيمولىميمونة،ثقةفاضلصاحبمواع وعبادة،منصغارالثانية،(15)

(.4605/رقم392ماتسنةأربعوتسعين،وقيل:بعدذلغ.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.167/رقم140لدارقطنيعلىالمجروحين بنحبان)صالدارقطني،تعليقاتا(16) 
(.252/رقم249الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(17) 
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َواَيةَوَ َحِديثهِكَتاَبةيحلَ َأَحاِديثهم "حدث:،وقالابنعدي(1)"التََّعجقبِجَهةَعَلىِإ َعنهُالرِّ
وعامةصالحة،بأحاديثمعهماوجماعة(3)خالدبنوصدقة(2)ُيوُنسبنعيسىمثلثقاتقومعنه
عامتها-وكانقدأملىلهأحاديث–لهأمليتهاالتياألحاديثوهذهعليه،ُيتابعونه عنهُيروىما
واجتمعمصطبة،علىفقعدعمروبنطلحة"قدم:عبدالرَّحمنابنمهدي،وقال(4)"ن رفيهمما

:لهمنها،فقلتإليهوأتوباهللأستغ ر:فقالاألحاديث؟هذهما:وقلتبه،فخلوت:قالالنَّاس،
.(5)"عنيأخبروهم:النَّاس،فقالوأخبرمصطبة،علىاقعد

ع اءجملةفي(9)،وأبوُنَعْيم(8)،وابنشاهين(7)العربوأبو،(6)السَّاجيوذكره .الضق
"ضع وه وقالفيموضعهخر(10)"الح  واسعوكانوقالالذَّهبي: "تالف، وقال(11)": ،

،وقال(14)"َضْعفٌ،وقالفيموضعهخر:"ِفيهِ(13)وقالابنحجر:"ضعيف"،(12)"أيًضا:"ساقط
.(15)"أيًضا:"متروغ

 ،واف ابنالجنيدالنققادفيتضعي ه،واهللتعالىأعلم.متروغخالصة القول فيه:

                                                           

(.518/رقم1/382ابنحبان،المجروحون)(1) 
عيسىبنيونسبنأبيإسحا السَِّبيعي،أخوإسرائيلكوفينزلالشَّاممرابًطا،ثقةمأمون،منالثامنة،ماتسنة(2)

(.5341/رقم441مانين،وقيل:سنةإحدىوتسعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)صسبعوث
صدقةبنخالداألمويمو همأبوالعباسالدمشقيثقةمنالثامنةماتسنةإحدىوسبعينوقيلثمانينأوبعدها،(3)

(.2911/رقم275ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.954/رقم5/174ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(4) 
(.4008/رقم341-2/340الذهبي،ميزانا عتدال)(5) 
(.2598/رقم7/80مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(6) 
المرجعالساب .(7) 
(.315/رقم114ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(8) 
(.102/رقم96أبوُنَعْيم،الضع اء)ص(9) 

(.2478/رقم1/514اشف)الذهبي،الك(10) 
(.17/رقم23الذهبي،تلخيصكتابالموضوعات)ص(11) 
(.467/رقم195)صالمرجعالساب (12) 
(.8178/رقم7/445)إتحافالمهرةابنحجر،(13) 
(.1008/رقم2/528التلخيصالحبير)ابنحجر،(14) 
(.3030/رقم283ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(15) 
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 من قيس، جده واسم الت ميمي، له: وُيقال ،يُّ الِفَلسطين َعب اُد بُن َكِثْيٍر الر ْمِليُّ ق(  )بخ -49
 .(1)الس بعين حدود إلى تأخرالس ابعة، 

.(2)""متروغقول ابن اْلُجَنيِد فيه:
ِزَيادُأقوال النُّقاد فيه: ِبيعِْبنُوثقه معين(4()3)اْلَيْحُمِديقالرَّ وابن المديني(5)، وابن ابن(6)، وزاد ،

"كان:المبارغابنوقال،(7)بأس"بهابنمعينفيموضعهخر:"َلْيَسبه"،وقالبأسالمديني:" 
"َصال ،عمَّارابنوقال،(8)كان"حدثفإذاُيحدث،لممابهبأس  منأْثبتَْوُهوَاْلَموِصِلي:

اْلَمكِّي كثيربنعبَّاد
:ونَخَل ُابنوقال،(11)البَّصري"عبَّادمنخير"هووقالابنعدي:،(10)"(9)

.(13)وذكرهابنشاهينفيالثِّقات،(12)البَّصري"عبَّادمنأقوىالحديثفييكونأن"أرجو
قلت:ولعلمنوثقهإنماوثقهمنجهةعدالته منجهةضبطه،ومماُيؤكدعلىذلغ

ماقالهابنالمبارغفيماذكرتهأعاله.


                                                           

(.3140/رقم290)صالساب المرجع(1)
(.1784/رقم2/76ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(2) 
،ثقة،منالثامنة،ماتسنةخمسوثمانين.ابنحجر،تقريبالته(3) ،َأُبوِخَداٍشاْلَبْصِريق ِبيَعاْلَيْحَمِديق ذيبِزَياُدْبُنالرَّ

(.2072/رقم219)ص
(.1166/رقم5/543اءالرجال)ابنعدي،الكاملفيضع (4) 
/رقم145(،تاريخابنمعين،روايةالدارمي)ص5297/رقم4/461ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(5) 

494.)
(.157/رقم126ابنالمديني،سؤا تابنأبيشيبة بنالمديني)ص(6) 
(.1166/رقم5/543ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(7) 
(.3/137ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(8) 
تقريب(9) األربعين. ماتبعد السابعة، من روىأحاديثكذب، أحمد: قال متروغ، ، البصريق الثَّق يق كثير ْبن َعبَّاد

(.3139/رقم290التهذيب بنحجر)ص
(.1011/رقم170تاريخأسماءالثقات)صابنشاهين،(10) 
(،هون سهعبَّادبنكثير.1166/رقم5/544الكاملفيضع اءالرجال)ابنعدي،(11) 
(،قالمغلطاي:أنابنخل ونقالهالماذكرهفيالثِّقات.2704/رقم7/181مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(12) 
(.1009-1008/رقم170تاريخأسماءالثقات)صابنشاهين،(13)
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،وابن(5)،والبيهقي"(4)،والدَّارقطني(3)اجيالرَّازيان،والسَّ(2)،وأبوحاتم(1)وضع هأبوُزرعة
بنعبَّادمنحا ًأحسنأنه"الحديث، ننت،وزادأبوُزرعة:"الحديث"،وزادأبوحاتم:(6)القطان
السَّاجي:قريبهوفإذاالبَّصري،كثير وزاد فيموضع"ُيحدثمنه"، وقالأبوُزرعة بمناكير"،

.(8)بحديثه"ُيحتج،وقالمرًة:" (7)تعبد"مُفاضلالحديث،فيهخر:"واه
،وقالالهيثمي:(9)"َوَوثََّقُهابنمِعين،َعديوابنِحبَّان،اْبنِفيهِ:"تكلمابنالقيسرانيوقال

،وقالأحمد(11)جماعة"وضع همعينابن،وقالفيموضعهخر:"وثقه(10)وث "وقدكالم،"فيه
َلْيَس:َفَقالََعنه،،وقالاْلَمْروِذي:"َسَألتأحمدبنحنبل(12)"الحديثضعيفأنه"زعموابنحنبل:

،وقالالبخاري:(13)ِبَذاَغ"َلْيَسَحِديثهَأنِإ َّ،َ :َقالَاْلقدر؟منَشْيءِفيهَِكانَ:قلتِبَذاَغ،ُهوَ
وقالابنِحبَّان(14)َنَ ٌر""فيهِ ُنعيم(15)، وأبو ،(16) َ" ابن: وزاد الَحِديثُهوَ"ِفيِحبَّان:َشْيء"،

َعْن(17)َمْنُصورٍَعنْالثَّْوِريُِّسْ َيانََعنَْرَوىأَلنَّهُِعْنِدي،

                                                           

(.434/رقم6/85لتعديل)ابنأبيحاتم،الجرحوا(1) 
(.434/رقم6/85ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2) 
(.2704/رقم7/181مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(3) 
(.1784/رقم2/76ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(4) 
(.11695/رقم6/211البيهقي،السننالكبرى)(5) 
(.2331/رقم5/87اإليهامفيكتاباألحكام)ابنالقطان،بيانالوهمو(6) 
(.2/385الضع اءألبيزرعةالرازيفيأجوبتهعلىأسئلةالبرذعي)الرازي:أبوزرعة،(7) 
(.2/728)المرجعالساب (8)

(.505/رقم165ابنالقيسراني،معرفةالتذكرة)ص(9) 
(.4888قم/ر3/156الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(10) 
(.7880/رقم5/19)المرجعالساب (11) 
(.2026/رقم2/206أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(12) 
(.172/رقم107أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةالمروذيو يره)ص(13) 
(.1641/رقم6/43البخاري،التاريخالكبير)(14) 
(.792/رقم170-2/169ن)والمجروححبان،ابن(15) 
(.177/رقم123أبوُنَعْيم،الضع اء)ص(16)
،ثقةثبت،وكان يدلس،منطبقةاألعمش،م(17) ،َأُبوَعتَّاٍبالُكوِفي  َلِميق اتَمْنُصْوُربُنالُمْعَتِمِرْبِنَعْبِداهللالسق

(.6908/رقم547لتهذيب)صسنةاثنتينوثالثينومائة.ابنحجر،تقريبا
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مثلروىَومنحديثًاوذكره،َوسلمَعَلْيهِاهللَصلَّىالنَِّبيَِّعنِ(3)اللَّهَعْبدَِعنْ (2)َعْلَقَمةََعنْ(1)ِإْبَراِهيمَ
ِبَهَذاالثََّعنالَحِديثَهَذا ْسَناد،ْوري   اأْلَْثَبات".َحِديثيشبهَما يرويِفيَماِبَخَبِرهِاِ ْحِتَجاجَبطلاإْلِ

"َلْيَس النَّسائي: وقال(4)ِبِثَقة"وقال هخر، موضع في أبو(5)الحديث""متروغ: وقال ،
وجعلفخذهعلىيدهنس يافضربقال:كثير،بنعبَّادعنحديثًاُس يانَرجلٌ:"َحدَّث(6)َمْعَمر
"الجمهور(7)عباَّد"عناسكتعبَّادعناسكتله:يقول ،وقال(8)"تركهعلى،وقالابنالملقن:
أبوعبد،وقال(10)ح "بحديثحدثأنهرأيتفماُيحدثوهوليلةإليهعامة"أصغيت:(9)وهب

،وذكره(12)ِسْبطبنالعجمي:"َمْجُهول"،وقال(11)َمْوُضوَعة"َأَحاِديثالثَّْوري َعن"روىاهللالحاكم:
ع اء.في(14)الجارود،وابن(13)العقيلي الضق

                                                           

،ال قيهثقةإ أنهيرسلكثير(1) ،َأُبوِعْمَراَناْلُكوِفيق ا،منالخامسة،ماتِإْبَراِهيُمْبُنَيِزيَدْبِنَقْيِسْبِناأَلْسَوِدالنََّخِعيق
(.270/رقم95دونالمائةسنةستوتسعينوهوابنخمسينأونحوها.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

،ثقةثبتفقيهعابد،منالثانية،ماتبعدالستينوقيلبعدا(2) اْلُكوِفيق لسبعين.ابنَعْلَقَمُةْبُنَقْيٍسْبِنَعْبِداللَِّهالنََّخِعيق
(.4681/رقم397حجر،تقريبالتهذيب)ص

(3)ُ، الُهَذِلي  َحِبْيٍب بِن َ اِفِل بِن َمْسُعْوِد بُن اهلِل منَأبُ َعْبُد العلماء كبار ومن األولين، السابقين من الرَّْحَمِن َعْبِد و
بالمدينة.ابنحجر، الصحابة،مناقبةجمةوأمرهعمرعلىالكوفة،وماتسنةاثنتينوثالثينأوفيالتيبعدها

(.3613/رقم323تقريبالتهذيب)ص
(.407/رقم74النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(4) 
(.120/رقم4/94تاريخاإلسالم)الذهبي،(5) 
،ث(6) ،أصلهَهَرِوي  ،َأُبوَمْعَمٍرالَقِطْيِعيق قةمأمون،منالعاشرة،ِإْسَماِعْيُلبُنِإْبَراِهْيَمبِنَمْعَمِربِنالَحَسِنالهالليالُهَذِليق

(.415/رقم105ماتسنةستوثالثين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.2028/رقم2/207نبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)أحمدبنح(7) 
(.4/158ابنالملقن،البدرالمنير)(8) 
،ثقة،منالتاسعة،ماتسنةستومائتين.ابنحج(9) الَبْصِريق ر،َوْهُببُنَجِرْيِربِنَحاِزِمبِنَزْيٍد،أبوعبداهللاأَلْزِديق

(.7472رقم/585تقريبالتهذيب)ص
(.2704/رقم7/181مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(10) 
(.145/رقم178المدخلإلىالصحي )صأبوعبداهللالحاكم،(11) 
(.367/رقم144الكشفالحثيث)صسبطابنالعجمي،(12) 
(.1125/رقم3/141العقيلي،الضع اءالكبير)(13) 
(.2704/رقم7/181مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(14) 
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الذَّهبي وابنحجر(1)وضع ه هخر:(2)، الذَّهبيفيموضع وقال وقال(3)ضع ه"على"ُمجمع، ،
"ِمنََأْضَعفُ"َلَعلَّهُ،وقالأيًضا:(4)"َتَرُكوهُ"مرًة: .(5)اْلَبْصِريِّ

،واف ابنالجنيدالنققادفيتضعي ه،واهللتعالىأعلم.متروغيه:خالصة القول ف
 مات الس ادسة، من بها، القاضي َأُبو َسَلَمَة الَبْصِريُّ   َعب اُد بُن َمْنُصْوٍر الن اِجيُّ (4 )خت -50
 .(6)وخمسين اثنتين سنة

.(7)"متروغقدري"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:
القطانهوثقأقوال النُّقاد فيه: والهيثمي(8)يحيى "ليس(9)، القطان: يحيى وزاد ُيترغأنينبغي،

القطان،يحيىُضعف"،وقالفيموضعهخر:"وثقه"وقدفيه"،وزادالهيثمي:أخطألرأيحديثه
العجلي:(10)ضعف"وفيه وقال هخر:(11)"َحِديثهُيْكتبِبهَِبْأس"َ ، فيموضع وقال "َجاِئز،

ٍة"ِفيهُِيَتَكلَّمْ"َلمْ،وقالأبوعبداهللالحاكم:(13)"وقالالبخاري:"صدو ،(12)الَحِديث" ،وقال(14)ِبَحجَّ
.(15)حديثه"ُيكتبمنجملةِفيابنعدي:"هو



                                                           

(.235/رقم15/422سيرأعالمالنبالء)الذهبي،(1)
(.3140/رقم290ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(2) 
(.2081/رقم207الذهبي،ديوانالضع اء)ص(3) 
(.637/رقم2/208الذهبي،تنقي التحقي )(4) 
(.47/رقم7/107سيرأعالمالنبالء)الذهبي،(5) 
(.3142/رقم291حجر،تقريبالتهذيب)صابن(6) 
(.1786/رقم2/76ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(7) 
(.438/رقم6/86ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8) 
(.7369/رقم4/262الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(9) 

(.11955/رقم7/219)المرجعالساب (10) 
(.842/رقم2/18قات)العجلي،الث(11) 
المرجعالساب .(12) 
(.528/رقم288العللالكبيرللترمذي،ترتيبعللالترمذيالكبير)ص(13) 
(.8249/رقم4/452المستدرغعلىالصحيحين)الحاكمأبوعبداهلل،(14) 
(.1167/رقم5/549ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(15) 



 

283 
 

الهيثميمرة كذلغابنسعد(1)وضع ه وسبقه وابنمعين(2)، المديني(3)، وابن وأبو(4)، ،
الرَّازي وال سوي(5)حاتم والنَّ(6)، والسَّاجي(7)سائي، و(8)، القيسراني، الهيثمي:(9)ابن وزاد "وقد،

"عندنا،"الحديث"،وزادابنالمديني:ُمْنَكَرةٌ"،وزادابنمعين:َأَحاِديثُ"َلهُ،وزادابنسعد:(10)وث "
النَّسائي:ُيكتب"الحديثقدرًيا"،وزادأبوحاتمالرَّازي:وكان وزادفيبحجة"،"َلْيَسحديثه"،وزاد

.(12)"جًدا":ابنالقيسراني"ُمدلس"،وزاد:السَّاجي،وزاد(11)تغير"قدَكانَ"َوقدموضعهخر:
،وأبوبكربنأبي(14)،وقالابنمعينفيموضعهخر(13)كالم"وقالالهيثميأيًضا:"فيه

وابن(15)شيبة هخر(16)التَّبانالرَّحيمعبد، موضع في والنَّسائي وابن(17)، ،(18)رودالجا،
ُيْكتب"،وزادأبوبكربنأبيشيبة:َولكنهبالقوي"،وزادابنمعين:"َحِديثه،:"ليس(19)والدَّارقطني

ُتكتب".الحديث"،وزادابنالجارود:"ولكنها"في

                                                           

(.7730/رقم4/328دومنبعال وائد)الهيثمي،مجمعالزوائ(1) 
(.7/270الطبقاتالكبرى)ابنسعد،(2) 
(.591/رقم414ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص(3) 
(.13/رقم52ابنالمديني،سؤا تابنأبيشيبة)ص(4) 
(.438/رقم6/86ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(5) 
(.2/121ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(6) 
(.414/رقم74النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(7) 
(.4141/رقم2/376ميزانا عتدال)الذهبي،(8) 
(.1031/رقم2/612ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(9) 

(.11194/رقم7/74الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(10) 
(.3093/رقم14/160)المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال(11) 
(.3925/رقم3/1736ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(12) 
(.3451/رقم2/241الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(13) 
(.3369/رقم4/103ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(14) 
(.2/220ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةابنمحرز)(15) 
(.2706/رقم7/184مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(16) 
(.3093/رقم14/160المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(17) 
(.2706/رقم7/184مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(18) 
(.424/رقم252سؤا تالحاكمللدارقطني)صالدارقطني،(19) 
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كالهمافيموضعهخر:"ليس(3)ابنالقيسراني،و(2)الجارودوابن،(1)وقالابنمعينمرةً
.(4)ِباْلقدِر"يرمي"َكانَعينأيًضا:ِبَشْيء"،وقالابنم
ضعف"،وقالال سويحديثه"فيمرًة:(6)الجارودهخر،وابنموضعفي(5)وقالال سوي

:"لين"،وزادال سوي:"الحديث".(8)ُزرعةالرَّازي،وسبقهكذلغأبو(7)مرةً
السَّاجيفيموضعهخروقال ناكير،مأحاديثروى،(9)أيوبعنوُيدلسضعف"فيه:

يحيىأخذهاأحاديث(10)عكرمةعنروىالقدر،إلىُينسبوكان ابن أبيابنومن،(11)من
.(13)عكرمةن سه"عنفدلسها،(12)حبيبة

ُهوَ،وقالأبوداود:"َلْيَس(14)شعبةويحيى"َعنهُوقالالدَّارقطنيفيموضعهخر:"حدث
،(16)يحيىالقطان"يرضه،وقالابنالجوزي:"لم(15)َتَغيََّر":َوَقاُلواَنَكاَرٌة،ِفيَهاَأَحاِديثَوِعْنَدهُِبَذاَغ،

                                                           

(.3278/رقم4/86ري)ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدو(1) 
(،قالمغلطايأنهافيكتابابنالجارود.2706/رقم7/184مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2) 
(.189/رقم111ابنالقيسراني،معرفةالتذكرة)ص(3) 
(.3519/رقم4/128ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(4) 
(.2/126ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(5) 
(.2706/رقم7/184مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(6) 
(.3/61ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(7) 
(.438/رقم6/86ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8) 
أيوببنأبيتميمةكيسانالَسختياني،أبوبكرالبصري،ثقةثبتحجة،منكبارال قهاءالعباد،منالخامسة،مات(9) 

(.605/رقم117نةإحدىوثالثينومائةولهخمسوستون.ابنحجر،تقريبالتهذيب)صس
عكرمةأبوعبداهللمولىبنعباسأصلهبربري،ثقةثبتعالمبالت سيرلميثبتتكذيبهعنابنعمرو تثبت(10) 

(.4673/رقم397ذيب)صعنهبدعة،منالثالثة،ماتسنةأربعومائةوقيلبعدذلغ.ابنحجر،تقريبالته
إبراهيمبنمحمدبنأبييحيىاألسلمي،وقيلله:إبراهيمابنمحمدابنأبيعطاءأيضًا،أبوإسحا المدني،(11)

(.241/رقم93متروغ،منالسابعة،ماتسنةأربعوثمانينوقيلإحدىوتسعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
يبةاألنصاري،وقدينسبإلىجده،األشهليمو همأبوإسماعيلالمدني،ضعيف،إبراهيمبنإسماعيلبنأبيحب(12)

(.146/رقم87منالسابعة،ماتسنةخمسوستينوهوبناثنتينوثمانينسنة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.2706/رقم7/184مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(13) 
(.255/رقم198المجروحين بنحبان)صالدارقطني،تعليقاتالدارقطنيعلى(14) 
(.1119/رقم3/136العقيلي،الضع اءالكبير)(15) 
(.1786/رقم2/76ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(16) 
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،وقال(1)به"ُيحتجممنهووليسمدلًسا،وكانالقدر،إلىوُنسبفيه،ُتكلم"وقد:َخَلُ ونابنوقال
.(3)،وضع هالُبوصيري(2)ِفيِه""تكلمواابنرجب:

علتا أسباب: لعدة الرَّاوي النققاد جرح وتحديثهقلت: القدرية، وبدعة والتَّغير، التَّدليس
للمناكير.

َوَكانَالقدر،ِإَلىَداعًياقدرًياوهذهأقوالالعلماءالمثبتةلهذهاألشياء:قالابنِحبَّان:"َكانَ
بنَداُودَعن(4)يحيىأبيبنِإْبَراِهيممنَسمعهِعْكِرَمةَعنروىَماوكلاْلَبْصَرةَقَضاءعلى
:َأْحمدْبنِإْبَراِهيم،وقال(7)ِعْكِرَمَة"ِمنَْيْسَمعْ"َلمْ،وقالالبزار:(6)ِعْكِرَمة"َعنفدلسها،(5)حصينالْ

،وذكرهابنحجرفيالمرتبةالرَّابعةمن(8)َمَناِكير"َأَحاِديثَوِعْكِرَمة،َأيقوب،َعنَويحدث"ُيَدلس،
.(9)طبقاتالمدلسين

وايةُأحبق"ما:(10)معاذبنمعاذوقال قلت:ومعذلغفلقد-،(11)القدر"أجلمنعنهالرِّ
"حدثنا-حدثعنه وقال(12)فيه"قدريةعلىمنصوربنعبَّادفقال: "قدريجرير:بنوهب،

،(13)"خبيث
                                                           

(.2706/رقم7/185مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(1) 
(.6/7ابنرجب،فت الباري)(2) 
(.3888/رقم4/436ةبزوائدالمسانيدالعشرة)إتحافالخيرةالمهرالبوصيري،(3) 
جرحةإنكانعلمبضع ه".ابنالقطان،-أيإسقاطإبراهيمبنأبييحيى–قالابنالقطان:"فالتدليسبإسقاطه(4) 

(.4/467بيانالوهمواإليهامفيكتاباألحكام)
إ فيعكرمةورميبرأيالخوارج،منالسادسة،ماتداودبنالحصيناألموي،مو همأبوسليمانالمدني،ثقة(5)

(.1779/رقم198سنةخمسوثالثين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.790/رقم2/166ابنحبان،المجروحون)(6)

(.4917/رقم11/177مسندالبزار)البزار،(7) 
(.255/رقم198الدارقطني،تعليقاتالدارقطنيعلىالمجروحين بنحبان)ص(8) 
(.121/رقم50)صطبقاتالمدلسينابنحجر،(9) 
معاذبنمعاذبننصربنحسانالعنبري،أبوالمثنىالبصريالقاضي،ثقةمتقن،منكبارالتاسعة،ماتسنة(10)

(.6740/رقم536ستوتسعينومائة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.5564/ر 3/353وايةابنهعبداهلل)أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالر(11) 
الساب (12)  2)المرجع رقم543/ الكاملفي3579/ ابنعدي، بنمنصوروكانقدريا". عباد "َحدَّثَنا وجاءت: ،)

/7(،وقالمعاذبنمعاذ:"ينتحلالقدر".مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)1167/رقم5/545ضع اءالرجال)
(.2706/رقم184

(.4217/رقم4/251ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(13) 
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،وقالفي(2)وروايته"رأيهفي"تكلموا،وقالابنالقطان:(1)اْلَقَدَر"َيَرىوقالالعقيلي:"َكانَ
"تكلم،وقالابنالملقن:(3)فيه"رأيهُحسنمعالقدر،سعيدبنيحيىعليهأثبتوضعهخر:"قدم
حديثهُيترغأنينبغييحيىالقطان:"ثقة،ليسومعهذاقال،(4)داعية"قدرًياوكانواحد، يرفيه
.(5)فيه"أخطألرأي

َأنَّاِإ ََّأْدِري،َ :َقالََتَغيََّر؟َكانََمْنُصورٍْبنَُعبَّادُ:ِلَيْحَيىالقطان"ُقْلتُ:وقالابنالمديني
يعنيبرأيهميرى"كان،وقالاْلُجوَزَجاِني:(6)َيْرَضاهُ"َيْحَيىَأرََوَلمَْيْحَ ُ ، ََكانََنْحنَُرَأْيَناهُِحينَ
فيانالدِّينالحلبيُبرهوذكره،(8)أخيًرا"وتغيرسمعه،فيماالح  سيءوكان،(7)البصريينرأي

.(9)المختلطين
ُمنكرة،أحاديثه"كانتوقدجمعأحمدبنحنبلبينثالثةمنأسبابجرحالرَّاويفقال:

.(10)يدلس"وكانقدرًيا،وكان
العقيلي العرب(11)وذكره وأبو والبلخي(12)، شاهين(14)السَّكنوابن،(13)، وابن في(15)،

ع اءجملة .الضق

                                                           

(.1119/رقم3/134العقيلي،الضع اءالكبير)(1) 
(.2035/رقم4/466ابنالقطان،بيانالوهمواإليهامفيكتاباألحكام)(2) 
.467المرجعالساب ،ص(3) 
(.8/189ابنالملقن،البدرالمنير)(4) 
(.438/رقم6/86حاتم،الجرحوالتعديل)ابنأبي(5) 
(.1119/رقم3/135العقيلي،الضع اءالكبير)(6) 
 (7) البصرة". أهل أكثر لتركنا القدرية عن الرواية تركنا "لو أحمد: قال القدر، يرى كان أنه أي تيمية، اإليمانابن

(.302)ص
(.180/رقم190الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(8) 

 (.54/رقم181)صا  تباطبمنرميمنالرواةبا ختالطلبي:برهانالدين،الح(9)
/2(،وجاءت:كانيدلسروىمناكير،ميزانا عتدالللذهبي)172/رقم5/104ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(10) 

(.4141/رقم376
(.1119/رقم3/134العقيلي،الضع اءالكبير)(11) 
(.2706/رقم7/185بالكمال)مغلطاي،إكمالتهذي(12) 
(.2706/رقم7/184مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(13) 
(.2706/رقم7/184مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(14) 
(.469/رقم146ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(15) 
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يحيىيرضه،وقالمرًة:"لم(2)،وقالفيموضعهخر:"ضع وه"(1)عيف"وقالالذَّهبي:"ض
،وقالفيموضع(4)بأخرة"وَتغيرُيدلس،وكانبالقدر،رمي،وقالابنحجر:"صدو (3)سعيد"بن

.(5)ضعف"هخر:"فيه
ه،تضعي النققادفيجمهورابنالجنيدواف ،قدري،مدلس،تغيربأخرةضعيفخالصة القول فيه:

نزادعلىأكثرهم،فقالبتركه. واهللتعالىأعلم.وا 
المدائن،  نزل ،اْلُكوِفيُّ  َأُبو َمْسُعود اْلَجر ارُ  موالهم،َعْبُد اأَلْعَلى ْبُن َأِبي اْلُمَساِوِر الزُّْهِري  )ق(  -51
 .(6)السِّتين بعد مات الس ابعة، من

 .(7)"متروغالحديث"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:
ابنالمدينيال النُّقاد فيه:أقو  وابنعمَّاراْلَموِصِلي(8)ضع ه وأبوُزرعة(9)، وأبوحاتم(10)، ،(11)

والدَّارقطني ُنعيم(12)الرَّازيان، وأبو حزم(13)، وابن والبيهقي(14)، البَّر(15)، عبد وابن ،(16)،
نعبدالبَّر:"جًدا"،بشيء"،وزادأبوُزرعة،وابنحزم،واب،وزادابنالمديني:"ليس(17)والهيثمي

                                                           

(.2575/رقم1/532الذهبي،الكاشف)(1) 
(.2085/رقم208ء)صالذهبي،ديوانالضع ا(2) 
(.4141/رقم2/376ميزانا عتدال)الذهبي،(3) 
(.3142/رقم291ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(4) 
(.457مقدمةفت الباري)صابنحجر،(5) 
(.3737/رقم332ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(6)

(.1809/رقم2/81ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(7) 
(.33/رقم63بنالمديني،سؤا تابنأبيشيبة)صا(8) 
(.5700/رقم12/346الخطيب،تاريخبغداد)(9)

(.135/رقم6/27ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(10)
المرجعالساب .(11) 
(.1809/رقم2/81ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(12)
.(128/رقم104أبوُنَعْيم،الضع اء)ص(13)
(.8/209المحلىباآلثار)ابنحزم،(14)
(.6/391د ئلالنبوة)البيهقي،(15)

(.7/328ا ستذكار)ابنعبدالبر،(16) 
(.2072/رقم2/29الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(17)
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حاتم: أبو ُنعيم:شبه"الحديث،وزاد أبو وزاد البيهقي:َلْيَس"جدا،المتروغ"، وزاد "ِفيِبَشْيء"،
.(1)بحجة"هوليس" ،:ثقة؟،قالاْلَحِديِث"،وُسئلعنهابنعمَّاراْلَموِصِليفيموضعهخر،هو

عبدمثلهوبالقوي،ليسشيخ،(2)مالغبنوقالأبوحاتمالرَّازيفيموضعهخر:"علي
.(3)المساور"أبىبناألعلى

والنَّسائي(5)ُنمير،وسبقهابن(4)وقالالدَّارقطنيفيموضعهخر الهيثميفي(6)، وتبعه ،
،وقال(8)"الَحِديث"،وزادالهيثميمرًة:"كذاب":"َمْتُروٌغ"،وزادابنُنمير،والنَّسائي:(7)موضعهخر

.(9)تضعي ه"عنهوالمشهورمعين،بنيحيىعنروايةفيووث الجمهور،يثميمرة:"ضع هاله
بثقة"،وزاد:"ليس(12)ابنالقيسراني،و(11)،والنَّسائيفيموضعهخر(10)وقالابنمعين

مأمون"،وزاد"و ،وزادالنَّسائي:(13)هذا"مثلعنيسأل منهاهللتخلىقدابنمعين:"كذاب،
.(14)الحديث""فيفيموضعهخر:نالقيسرانياب




                                                           

(.5700/رقم12/346الخطيب،تاريخبغداد)(1)
ْبُنَماِلٍغالدَّْوِسىالْ(2) ُكوِفي،منرهطوكيع،قالأبوحاتم:شيخليسبالقوىمثلعبداألعلىبنأبىالمساور،َعِليق

/2وذكرهابنِحبَّانفيالثقات،وروىلهأبوجع رالطحاوى،مغانياألخيارفيشرحأساميرجالمعانياآلثار)
(.1872/رقم359-360

(.1117/رقم6/203ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(3) 
(.2351/رقم3/182الدارقطني،سننالدارقطني)(4)

(.775/رقم2/157ابنحبان،المجروحون)(5) 
(.380/رقم69النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(6)
(.11844/رقم7/199الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(7)
(.239/رقم1/76)المرجعالساب (8)
(.14374/رقم9/56)المرجعن سه(9)

(.1465/رقم6/547ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(10)
(.3690/رقم16/369المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(11) 
(،جاءتعنه) يرثقة(.4915/رقم4/2120ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(12)

(.1/57)ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةابنمحرز(13) 
(.2263/رقم2/1063ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(14)
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:"ليس(3)فيموضعهخرابنالقيسراني،و(2)،وأبوداود(1)هخرموضعوقالابنمعينفي
"كذاب" ابنمعين: وزاد وقال(4)بشيء"، معينمرةًابن، ولمعنهفكتبواالمخرم،فيفنزل"قدم:

كيفما،و يرهونافعالشَّعبي،عنعندهكاننحن،ندركه له قالهو؟قيل يكونأنأرجو:
.(5)صالًحا"

.(6)ضعف""فيهمرًة:ابنالقيسرانيوقال
البخاري "عامة"ُمنَكر:(8)والسَّاجي،(7)وقال عدي: ابن وقال  مماأحاديثهالَحِديث"،

"َكانَ(9)الثِّقات"عليهُيتابعه وقالابنِحبَّان: الثَِّقات،َحِديثيشبه َمااأْلَْثَباتَعنيرويِممَّن،
َناَعةَهِذهِفياْلُمْبَتِديَسمعَهاِإذاَحتَّى .(10)معمولة"َأنََّهاعلمالصِّ

،(11)فيه"القولوسوءعليه،الطَّعنمعينبنيحيىعنواحد يروقالالخطيب:"روى
قالابنَعَرا الِكَناِني:،و(14)عنه"ُيحدثأن(13)الرَّازيالرَّحيمعبد:"نهيت(12)زائدةابىوقالابن
أحمد(15)"كذاب" أبو وقال الُبوصيري(16)عندهم"بالقوي"ليسالحاكم:، وقال إسناًدا–، :-وذكر

                                                           

/رقم4/376(،ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)1/54ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةابنمحرز)(1) 
4859.)

(.5700/رقم12/346الخطيب،تاريخبغداد)(2)
(.6414/رقم5/2748ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(3)
(.417/رقم375ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص(4)
(.5700/رقم12/346الخطيب،تاريخبغداد)(5)
(.2602/رقم2/1216ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(6)

(.1753/رقم6/74(،البخاري،التاريخالكبير)240/رقم91البخاري،الضع اءالصغير)ص(7) 
(.202/رقم6/98ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(8)
(.1465/رقم6/548ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(9)

(.775/رقم2/157ابنحبان،المجروحون)(10) 
(.5700/رقم12/346الخطيب،تاريخبغداد)(11)
اْلكُ(12) سعيد اْلَهمَداِنيَأُبو بنأبيَزاِئَدة َزَكِريَّا أربعَيْحَيىبن ثالثأو ماتسنة التاسعة متقنمنكبار ثقة وِفي،

(.7548/رقم590وثمانينومائةولهثالثوستونسنة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
ُتُوف يفيهخرسنةسبٍع(13) ،نزيلالكوفة...وثقهيحيىبنَمِعين،و يره، أبوعلي  عبدالرحيمبنُسليمانالرَّازيق

(.212/رقم4/909ويقالسنةأربٍعوثمانين.تاريخاإلسالمتبشار)وثمانينومائة،
(.135/رقم6/27ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(14)
(.15/رقم2/131تنزيهالشريعةالمرفوعةعناألخبارالشنيعةالموضوعة)ابنعرا ،(15)
(.202/رقم6/98ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(16)
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 ت اقهمضعيفإسناد:"هذا-وذكرإسناًدا-،وقالفيموضعهخر(1)لضع ه"ضعيفإسناد"هذا
"ضع ه(2)ضع ه"على مرًة: وقال داود،وأبووالبخاري،رعة،زُوأبوحاتم،وأبومعين،ابن،

.(3)و يرهم"الحاكمأحمدوأبووالسَّاجي،والنَّسائي،
ع اء" .(4)وذكرهالعقيليفيالضق

الذَّهبي: هخر:(5)"ضع وه"وقال موضع في وقال "َضعََّ هُ(6)جًدا""ضع وه، مرُة: وقال ،
" أيًضا:(7)اْلُكلق وقال "(8)داود"أبو"تركه، ابنحجر: وقال َعَ اء"أحد، فيموضع،(9)الضق وقال

.(12)معين"ابنكذبه"متروغ،،وقالأيًضا:(11)،وقالمرًة:"َواِه"(10)هخر:"ليِّن"
واف ابنالجنيدالنققادفيتضعي ه،واهللتعالىأعلم.كذبهالبعض،،متروغخالصة القول فيه:

 أبو جده، إلى ينسب المخزومي، وقد َن ْبِن َسْمَعانَ ْبِن ُسَلْيَما َعْبُد الل ِه ْبُن ِزَيادِ ق(  )مد -52
 .(14)ه(160 -ه151، توفي ما بين سنة )(13)الس ابعة من قاضيها، اْلَمَدِني الر حمن عبد

.(15)"متروغالحديث"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:



                                                           

(.984/رقم2/35ي،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)البوصير(1)
(.30/رقم1/14البوصيري،مصباحالزجاجةفيزوائدابنماجه)(2)
(.3846/رقم4/410البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(3)
(.1025/رقم3/61العقيلي،الضع اءالكبير)(4)
(.4731/رقم2/531(،الذهبي،ميزانا عتدال)3081/رقم1/611لذهبي،الكاشف)ا(5)
(.3449/رقم1/365الذهبي،المغنيفيالضع اء)(6)

(.213/رقم4/428الذهبي،تاريخاإلسالم)(7) 
(.2365/رقم234الذهبي،ديوانالضع اء)ص(8)
(.575/رقم1/166نزهةاأللبابفياأللقاب)ابنحجر،(9)

(.1/328تبصيرالمنتبهبتحريرالمشتبه)ابنحجر،(10)
(.3819/رقم15/568المطالبالعاليةبزوائدالمسانيدالثمانية)ابنحجر،(11)
(.3737/رقم332ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(12)
(.3326/رقم303)صالمرجعالساب (13)
(.130/رقم4/98الذهبي،تاريخاإلسالم)(14)
(.2027/رقم2/123ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(15)
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أقوال النُّقاد فيه: ُمُغْلَطاي: بلغنيفيمامعينابنقال"قال ثقةثقة: بنوكانأحم، بنعمرو د
.(3)عليه"ُيثني(2)وهبوابنسمعان،ابنيمدح(1)رحالسَّ

،وأبو(6)َعِليال السْبن،وَعْمرو(5)،وابنالمديني(4)وضع هابنمعينفيموضعهخر
الرَّازي والنَّسائي(7)حاتم والسَّاجي(8)، الجارود(9)، وابن وابن(10)، والدَّارقطني(11)عدي، ،(12)،

:"الحديث"،(17)،والدَّارقطني(16)،وابنالمديني(15)،وزادابنمعين(14)ابنالقيسراني،و(13)واْلَباِجي
 هخر: موضع في معين ابن "وزاد وزاد(18)بشيء"ليسالحديث، موضعابن، في المديني

،(20)ضعيف""جًدا"،وزادابنالمدينيمرًة:الَحِديث"َعِليال الس،والسَّاجي:ْبن،وَعْمرو(19)هخر
أيًضا: (21)عندنا"ذاغ"وزاد حاتم: أبو وزاد وسبيلسبيلهالحديث"، النَّسائي، وزاد ابنالتَّرغ"،

                                                           

مولىبنيأمية،توفي)(1)  /رقم1/200ها(.الذهبي،الكاشف)25َأْحمدبنَعْمروبنالسَّْرح،َأُبوالطَّاِهراْلمْصِري 
70.)

ال قيه،ثقةحاف عابد،منالتاسعة،ماتسنةسبععبداهللبنَوْهببنُمسلمالُقرِشيَمْو همأبوُمَحمَّداْلمَ(2) ْصِري 
(.3694/رقم328وتسعينومائة،ولهاثنتانوسبعونسنة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.2939/رقم361-7/360مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(3) 
(.1055/رقم3/225ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(4) 
(.168/رقم132نالمديني،سؤا تابنأبيشيبة)صاب(5) 
(.5041/رقم11/123الخطيب،تاريخبغداد)(6) 
(.279/رقم5/62ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(7) 
(.2037/رقم2/38التح ةاللطي ةفيتاريخالمدينةالشري ة)السخاوي،(8) 
(.2939رقم/7/360مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(9)

قالمغلطايأنهافيكتابابنالجارود.،361المرجعالساب ،ص(10)
(.3301/رقم28/280ابنعساكر،تاريخدمش )(11) 
(.3682/رقم14/337الدارقطني،الدارقطني،عللالدارقطني)(12)
(.805/رقم2/821التعديلوالتجري ،لمنخرجلهالبخاريفيالجامعالصحي )الباجي،(13)
(.107/رقم1/238ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(14)
(.968/رقم5/202ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(15)
(.5041/رقم11/123الخطيب،تاريخبغداد)(16)
(.1617/رقم9/23العللالواردةفياألحاديثالنبوية)الدارقطني،(17)
(.279/رقم5/61والتعديل)ابنأبيحاتم،الجرح(18)
(.3276/رقم14/530تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)المزي،(19)

(.5041/رقم11/123الخطيب،تاريخبغداد)(20) 
المرجعالساب .(21)
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اهللعبدعنهالنَّاسأروىورأيتصالحة،أحاديث،له(2)جًدا"جًدا"،وزادابنعدي:":(1)القيسراني
،الحديثفي"عهخر:،وزادالدَّارقطنيفيموض(3)بين"ورواياتهحديثهعلىوهب،والضَّعفبن
".يذكرهُلمَفلَذِلغضع ه،علىُمتَّ  الَحِديث،"،وزاداْلَباِجي:(4)بالكذب"َماِلغرماه الُبَخاِري 

ابن مرةًوقال كذلغمالغ(5)مِعين وسبقه ،(6) وتبعه القيسراني، هخرابن ،(7)فيموضع
والهيثمي"(8)واْلُجوَزَقاِني الِكَنانِ(9)، َعَرا  وابن (10)ي، وزاد": اْلُجوَزَقاِنيكذاب"، وزاد": وضاع"،
متروغ"."الهيثمي:

بنحنبل(11)وقالابنمعينأيًضا وأحمد ليس":(12)، ابنمعين: وزاد حديثه"،"بَشْيٍء"،
،(14)مناكير"أحاديثَروى"،وقالابنالمدينيفيموضعهخر:(13)بثقة"ليس"وقالابنمعين:

.(15)جًدا"-أيابنالمديني-ضع ه"المديني:بنعليٍّبناللَّهوقالعبد
،(18)عاصمأبيكالهمافيموضعهخر،وابن(17)،والنَّسائي(16)وقالأحمدبنحنبل

                                                           

(.6005/رقم5/2584ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(1) 
(.3301/رقم28/280ابنعساكر،تاريخدمش )(2) 
(.3301/رقم28/280(،ابنعساكر،تاريخدمش )968/رقم5/205ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(3)
(.3/1326المؤتلفوالمختلفللدارقطني)(4)
(،ل  ةابنمعين)كاذب(،وجاءت544/رقم269أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةالمروذيو يره)ص(5)

(.130/رقم4/99تاريخاإلسالم))يكذب(.الذهبي،
(.1/699ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(6)
(.945/رقم246ابنالقيسراني،معرفةالتذكرة)ص(7)
(.2939/رقم7/361مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(8)
(.7772/رقم4/337الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(9)

(.1/317يعةالمرفوعةعناألخبارالشنيعةالموضوعة)ابنعرا ،تنزيهالشر(10)
(.968/رقم5/202ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(11)
(.809/رقم2/257العقيلي،الضع اءالكبير)(12)
(.968/رقم5/201ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(13)
(.5041/رقم11/123الخطيب،تاريخبغداد)(14)
المرجعالساب .(15)
(.115/رقم84أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةالمروذيو يره)ص(16)
(.339/رقم63النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(17)
(،قالابنحجر:أنابنأبيعاصمقالهافيكتابالدقعاء.378/رقم5/220ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(18)
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هخر موضع في و(1)والدَّارقطني القيسراني، َبْشْكَوال"(2)مرةًابن وابن في(3)، والهيثمي ،
هخر: والنَّ(4)متروغ""موضع حنبل، بن أحمد وزاد والدَّارقطني، و(5)سائي، القيسراني، :ابن

،(6)بالكذب"يرميهسعدبنإبراهيمكانالحديث،"الحديث"،وزادأحمدبنحنبلفيموضعهخر:"
.(7)َحِديثه"ُيكتب ":النََّسائيمرةًَوَقال

فُيعريكنولمبالصَّالة،بالمدينةسمعانابنُيعرفكانإنما"وقالأحمدبنحنبلمرًة:
عن(9)ُجَريجاْبنِفيهَِفِإذاِكتَابهأخرجَزَعُموا":،وقالأيًضا(8)عنه"النَّاسأروىالشَّاميونبالحديث،

أحمدبنحنبل:-،وقال(12)زيد"بنجابرحدثنافقال:،(11)زيدبنجابرعن،(10)ِديَناربنَعْمرو
 يرهأو-صاحبالمهدي–(14)اهللعبيدأبيعندسمعانوابن(13)إسحا بنمحمداجتمع"

                                                           

(.306/رقم2/159ع اءوالمتروكون)الدارقطني،الض(1)
(.336/رقم1/332ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(2)
(.117/رقم149شيوخابنوهب)صابنبشكوال،(3)
(.11872/رقم7/205الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(4)
(.1189/رقم2/85رقطني،سننالدارقطني)(،الدا292/رقم3/74الدارقطني،الدارقطني،عللالدارقطني)(5)
(.279/رقم5/61ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6)
(.3276/رقم14/531المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(7)
اهلل)(8) عبد ابنه رواية الرجال العللومعرفة بنحنبل، 1أحمد /352 رقم ُيعرفِباْلم667َ/ "َكاَن وجاءت: ِديَنِة(،

(.570/رقم364ِباْلعَباَدةثمََّأخذِفيالحديث".سؤا تأبيداودلإلمامأحمد)ص
ثقةفقيهفاضلوكانيدلسويرسلمنالسادسةمات(9)  مو همالَمكِّي  سنةَعْبُدالَمِلِغبُنَعْبِدالَعِزْيِزبِنُجَرْيٍجاأُلَمِويق

(.4193/رقم363لجازالمائةولميثبت.ابنحجر،تقريبالتهذيب)صخمسينأوبعدهاوقدجازالسبعينوقي
عمروبندينارالمكيأبومحمداألثرمالجمحيمو هم،ثقةثبت،منالرابعةماتسنةستوعشرينومائة.ابن(10) 

(.5024/رقم421حجر،تقريبالتهذيب)ص
بصريمشهوربكنيتهثقةفقيهمنالثالثةماتدونالمائةسنة)ع(جابربنزيدأبوالشعثاءاألزديثمالجوفيال(11) 

(.865/رقم136ثالثوتسعينويقالثالثومائة،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.570/رقم364سؤا تأبيداودلإلمامأحمد)صأحمدبنحنبل،(12) 
مو هماْلَمَدنِ(13)  ،نزيلالعرا إمامالمغازي،صدو يدلسورميبالتشيعمحمدْبنإسحا ْبنيسارَأُبوبكرالُمطَّلبيق ي 

ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص /رقم467والقدر،منصغارالخامسة،ماتسنةخمسينومائة،ويقال:بعدها.
5725.)

اللَّهِ(14) ُعَبْيِد ْبُن ُمَعاِوَيُة اْسُمُه َوَكاِتُبُه، اْلَمْهِديِّ َوِزيُر اللَِّه، ُعَبْيِد بينسنةَأُبو توفيما َمْو ُهْم. ، اأَلْشَعِريق َيَساٍر ْبِن
(.469/رقم4/561ه(.الذهبي،تاريخاإلسالم)170-ه161)
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أناقط،كاليومرأيتماتاهلليقول:إسحا ابنفجعل،(1)مجاهدحدثنايقول:سمعانابنفجعل
كانلقدباهلليحلفسعدبنإبراهيم"سمعت،وقال:(2)رأيته"و مجاهدمنسمعتمامنغأكبر

-أيمنإبراهيمبنسعد-ِمْنُهأجرأأحًداَرَأْيت"َما:-أيأحمدبنحنبلمعقبا–،وقال(3)يكذب"
ابنأخبرنيولقدقط،ال قهِحَل منِحَل فيرأيتهما"واهللسعد:بنإبراهيم،وقال(4)َعَلْيِه"َيْومِئذٍ
.(5)قط"عندهرأيتهماواهللفقال:عمغ،محمدعندرأيتههلعنه،شهاب،وسألتهابنأخي

"من المزي: ع اء"وقال و(6)الضق وكيع:، وقال(7)شديد"كبيرضعفحديثه"فيقال ،
اْلُمَباَرِغ:ابن،وقال(9)ُيَضعُِّ ُه"َماِلغٌَعْنُه،،وقالفيموضعهخر:"َسَكُتوا(8)عنه"البخاري:"سكتوا

،وقالفيموضع(11)حديثه"ترغعلىأجمعوا،وقالابنالجوزي:"قد(10)َوَتَرْكُتُه"َحِديَثهُ"َكِرْهتُ
أنمنُزرعةأبو،وقالابنأبيحاتم:"امتنع(12)الَحِديث"ِبَهَذااْلُمتَّهموذكرحديثًاله:"ُهوَ-هخر
وقالعلينايقرأ حديثه، وقال(13)شيء" هو: "كرهعبدبنس يان، الملغ: ابن-حديثه أي

،(14)"-المبارغ

                                                           

،ثقةإمامفيالت سيروفيالعلم،منالثالثة،ماتسن(1) مو هماْلَمكِّيق اِجاْلَمْخُزوِميِّ ةإحدىُمَجاِهُدْبُنَجْبٍرَأُبواْلَحجَّ
(.6481/رقم520تينأوثالثأوأربعومائةولهثالثوثمانون.ابنحجر،تقريبالتهذيب)صأواثن

(،وقالحنبلْبنِإْسَحا معقبا:"فخم667/رقم1/352أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(2) 
(.5041م/رق11/123َأُبوَعْبداللَّهكالمه".الخطيب،تاريخبغداد)

(،وجاءت:)يحلفَأنهَكذَّاب(بدل667/رقم1/352أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(3) 
(.115/رقم84من:)يحلفباهلللقدكانيكذب(.أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةالمروذيو يره)ص

(.570/رقم363مامأحمد)صسؤا تأبيداودلإلأحمدبنحنبل،(4) 
(،وجاءت:"قلت بنأخيالزهري:668/رقم1/353أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(5) 

(.279/رقم5/61هلرأيتهعندأحدمنالعلماء؟قال:مارأيتهعندأحدمنهم".ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)
(.14318/رقم10/306شرافبمعرفةاألطراف)تح ةاألالمزي،(6) 
(.1/222أخبارالقضاة)وكيع،(7) 
(.189/رقم79البخاري،الضع اءالصغير)ص(8) 
(.809/رقم2/257العقيلي،الضع اءالكبير)(9) 

 (10) المرجعالساب ، َوَحَمْلُت َوَكَذا، َكَذا َعَلْيِه "َأَقْمُت قصة: اْبِنذكرابناْلُمَباَرِغ َعِن ُمَجاِهٍد، َعْن َيْوًما َفَحدََّث َعْنُه،
َفَكِرْهُتَحِديَثُهَوَتَرْكُتُه".َعبَّاٍسَفُقْلُت:ِإنََّغُكْنَتَذَكْرَتَهَذاَعْنُمَجاِهٍد،َفَقاَل:َأَوَلْيَسُمَجاِهٌدُيَحدُِّثَعِناْبِنَعبَّاٍس؟

(.455/رقم1/348ابنالجوزي،التحقي فيمسائلالخالف)(11) 
(.1/278ابنالجوزي،الموضوعات)(12) 
(.279/رقم5/62ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(13) 
(.3301/رقم28/270ابنعساكر،تاريخدمش )(14) 
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مصعبالزقهري أبو (1)وقال اْلُجوَزجَ(2)مرمًدا""َكانَ: وقال وأبو(3)اِني، :(4)الحاكمأحمد،
َسِعيٍدْبنَ:"َأْنَكرَيْحَيى(5)اأْلَْسَودَِأِبيْبنَُبْكرِ"الحديث"،وقالَأُبو:الحاكمأحمدأبو"ذاهب"،وزاد
ِإْسَماِعيلُ َواَيةَ(6)ُعَليَّةَاْبنُعَلى اْبنَِعنِالرِّ حديثا–َسْمَعاَن عنه روى أنه بلغه وقال(7)"-لما ،

اْبنُْسَماِعيلُإِ وايةعنابنسمعان–ُعَليََّة بلغهأنيحيىالقطانأنكرعليهالرِّ "َصَدَ ،:-لما
َأيقوُبَعْنُه،َوُكنَّاَنَرىَأنَُّهَحِ َ هَُحِديثًاَهَذاَأنََّ ْيرَ منكتبه"أخذ:(9)،وقالأبوَمْعَشر(8)"حدثناُه

فجعلكتاًباإليَّفأخرجسمعانابن:"أتيت(11)أويسأبيبنبكرأبو،وقال(10)والصقحف"الدَّواوين
هذا؟منفقلت:(12)حوشببنشهرحدثنيفقال:حديث،علىفمرفالنحدثنيفيقول:يقرؤه،

                                                           

،الَ ِقْيُه،َأْحَمُدبُنَأِبيَبْكٍرالَقاِسِمبِنالَحاِرِثبِنُزَراَرَةبِنُمْصَعِببِنَعْبِدالرَّْحَمِن(1)  ،الَمَدِنيق بِنَأُبوُمْصَعٍب،الزقْهِريق
صدو عابد،أبوخيثمةلل توىبالرأي،منالعاشرة،ماتسنةاثنتينوأربعين،وقدنيفعلىالتسعين.ابنحجر،

(.17/رقم78تقريبالتهذيب)ص
(.544رقم/268أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةالمروذيو يره)ص(2) 
(.245/رقم244الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(3) 
(.2939/رقم7/360إكمالتهذيبالكمال)مغلطاي،(4) 
ثقةحاف ،سماعهمنأبيَعوانةوهو(5)  ينسبإلىجده، وقد َبْكٍر، َأُبو الَبْصِريق أبياأَلْسَوِد بِن ِد ُمَحمَّ بُن اهلِل َعْبُد

(.3578/رقم320تسنةثالثوعشرين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)صصغير،منالعاشرة،ما
البصريأحد(6) األسديمو هم مقسم بن إبراهيم بن إسماعيل بشر أبو الثبتالعالمة، الحاف  ُعلية، بن إسماعيل

/رقم236-1/235األعالم.وُعليةهيأمه،توفيفيذيالقعدةسنةثالثوتسعينومائة.تذكرةالح ا للذهبي)
303.)

(.809/رقم2/257العقيلي،الضع اءالكبير)(7) 
المرجعالساب .(8) 
(9) َمْعَشٍر المدنيَأُبو السِّْنِديق الرَّْحَمِن َعْبِد بُن أسن َنِجْيُ  منالسادسة، مشهوربكنيته،ضعيف، مولىبنيهاشم،

الرَّ عبد اسمه كان ويقال ومائة، سبعين ماتسنة تقريبالتهذيبواختلط حجر، ابن هالل. بن الوليد بن حمن
(.7100/رقم559)ص

(.5041/رقم11/123الخطيب،تاريخبغداد)(10) 
أبوَبْكربنأبيأويس،مشهوربكنيتهكأبيه،ثقة،من(11) َعْبدالحميدْبنَعْبداللَّهْبُنَعْبِداللَِّهبنُأَوْيساألصبحي 

األ عند ووقع اثنتينالتاسعة، ماتسنة يصب، فلم الوضع إلى فنسبه حديث إسناد في األعشى بكر أبو زدي
(.3767/رقم333ومائتين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

وقعفيالجرحوالتعديل بنأبيحاتم،لكنالسِّيا يقتضيالمغايرة،وأنهناغتصحيففيا سم.واهلل(12) هكذا
تعالىأعلم.
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فعلمتنعم،:فقال(1)حوشببنشهرتريدلعلغ:فقلتعلينا،مرخراسانأهلمنرجلفقال:هذا
.(2)إليه"أعدولمبهدثفيحسماع يرمنكتبايأخذأنه

فقالوا:عليهمفقرأهافيهافزادواكتبهمنفأمكنهمالعرا :"أتى(3)العزيزعبدبنوقالسعيد
"كذبولقدبها،حدثتهماواهللبأحاديثعني:"حدث(5)ُعروةبنهشام،وقال(4)كذاب" ،(6)عليَّ
"َكانَ:فيموضعهخر،وقال(8)الحديث"يعنيللناس،"يضع:(7)صال المصريبنأحمدوقال
"قلتمرًة:،وقال(9)كذب"ُهوَوهذاالرَّْحَمن...َعْبدْبناللَّهَعْبدَحدَّثَِني:َيُقولاللَّه،أسماءُيغير
،وقال(10)بعض"فيبعضهمقولتقبل :َقالسمعان؟ابنفييقولمالغكانوهب:ما بن
َفَرَأْيتَُفِنْمُت،َعْيِنيَ َلَبْتِنيِإذَْلْيَلةًَيِديَلِ يَفِإنَّهَُسْمَعاَن،اْبنَِعنِِكتَاًباَتْبتُ"كَ:(11)ُمْسِلمٍْبنُاْلَوِليدُ
ُقلْ:َفَقالََعْنَغ،حدثني:َسْمَعانَاْبنَُهَذااللَِّه،َرُسولََيا:َفُقْلتُالنَّْوِم،ِفيَوَسلَّمََعَلْيهِاهللَُصلَّىالنَِّبيَّ
"َيْكِذبُوََ اللَّهََيتَِّقيَسْمَعانَْبنِِ  .(12)َعَليَّ

                                                           

بنالسكن،صدو كثيراإلرسالواألوهام،منالثالثة،َشْهُربنُ(1) ِبْنِتَيِزْيَد الشامي،َمْوَلىَأْسَماَء َحْوَشٍباأَلْشعِريق
(.2830/رقم269ماتسنةاثنتيعشرة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.279/رقم5/61ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2) 
،ثقةإمامسواهأحمدباألوزاعيوقدمهأبومسهرلكنهاختلطفيهخرأمرهَسِعيُدْبُنَعْبِداْلعَ(3)  ،الدَِّمْشِقيق ِزيِزالتَّنقوِخيق

التهذيب)ص تقريب حجر، ابن وسبعون. بضع وله بعدها وقيل وستين سبع ماتسنة السابعة رقم238من /
2358.)

(.245/رقم244الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(4) 
،ثقةفقيهربمادلس،منالخامسة،ماتسنةخمسأوستوأربعينولهِهَشا(5)  َبْيِربِنالَعوَّاِماأَلَسِديق ُمبُنُعْرَوَةبِنالزق

(.7302/رقم573سبعوثمانونسنة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.968/رقم5/201ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(6)
،ثقةحاف ،منالعاشرةتكلمفيهالنَّسائيبسببأوهاملهقليلة،ونقلَأْحَمُدبُنَصالِ(7) َأُبوَجْعَ ٍربنالطََّبِريِّ ٍ الِمْصِريق

عنىابن ف نالنَّسائيأنه بنصال الشَّمومي، فيأحمد تكلم إنما بنِحبَّانبأنه وجزم عنابنمعينتكذيبه،
(.48/رقم80وسبعونسنة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)صالطَّبري،ماتسنةثمانوأربعينولهثمان

(.279/رقم5/61ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8) 
(.5041/رقم11/123الخطيب،تاريخبغداد)(9) 

(.968/رقم5/202ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(10) 
،ثقةلكنهكثيرالتدليسوالتسوية،منالثامنة،ماتهخرسنةالَوِلْيُدبُنُمْسِلٍمالُقرِشيَمْوَ همَأُبوا(11)  لَعبَّاِسالدَِّمْشِقيق

(.7456/رقم584أربعأوأولسنةخمسوتسعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
بي(،قالابنعساكر:"عنابنبحيرالدمشقيأنهرههاوفيهاأنالن809َّ/رقم2/257العقيلي،الضع اءالكبير)(12) 

(.3301/رقم28/283صلىاهللعليهوسلملمينكرمنا حاديثشيًئا".ابنعساكر،تاريخدمش )
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"وسمه الَ َسوي: وقال(1)بالكذب"مالغوقال "َكانَأبو، قضاءوليالكذابين،منَداُود:
لمَعمَّنيرويِممَّنَكانَوهبابنعنهروىيره،ولمُمَجاِهدعن،وقالابنِحبَّان:"روى(2)المدينة"
َويح وقالابن(3)يسمع"لمِبَمادثيره، "منوهب بن، الذيالرَّحمنعبدبناهللعبدسمعان:
،(4)البحر"فيلقيتهقال:عنه؟رويت

:وقال يعني:(5)مسهرأبوقالعمود،صاحبكانإنماعلمصاحبيكن"لماأَلْوزاِعي 
فزع،وهونومهمنقاموقد دوًة،سمعانابنعلى:"دخلت(7)حسينبنَمْخَلد،وقال(6)صالة"
صاحباهذانفقلت:اآلخر،ُيؤمنولمأحدهمافآمنفدعوتكلبين،يديبينكانرأيتإنيفقال:
المجلسذلغمنقمتفماقال:يجيبغ،فالاآلخروتدعوالسقنة،إلىفيجيبغأحدهماتدعوبدعة
.(8)ُيجبه"فلماآلخرودعافأجابهأحدهمافدعاعندهاختصماقدرجالنعليهدخلحتى

ُير بمنبابفي،وذكرهال سوي(9)روايتهفيواتهمحديثهُترغمنبابفياْلَبْرِقيوذكره
وايةعن العقيلي(10)ُيضع ونهمأصحابناأسمعوكنتعنهمالرِّ وذكره شاهين(11)، وابن في(12)،

ع اء. الضق



                                                           

(.3/54ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(1) 
(.5041/رقم11/123الخطيب،تاريخبغداد)(2) 
(.529/رقم2/7ابنحبان،المجروحون)(3) 
(.968/رقم5/202ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(4) 
َأُبوُمْسِهٍرالدمشقي،ثقةفاضل،منكبارالعاشرة،ماتسنةثمانيعشرةولهثمان(5)  َعْبُداأَلْعَلىبُنُمْسِهٍرالَغسَّاِنيق

(.3738/رقم332وسبعونسنة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.968/رقم5/202ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(6) 
يَصة،ماتَسنَ(7) ،تحولإلىالِمصِّ .وهوَأبوُمَحمد،َموَلىالَمهاِلَبة،ُيقال:َأصُلُهَبصِريٌّ يِصيق ةَمخَلدْبنُحَسين،الِمصِّ

(.1911/رقم7/437ستوتسعينومئة،البخاري،التاريخالكبير)
(.3301/رقم28/282ابنعساكر،تاريخدمش )(8) 
(.2939/رقم7/360تهذيبالكمال)مغلطاي،إكمال(9) 

(.3/37ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(10) 
(.809/رقم2/257العقيلي،الضع اءالكبير)(11) 
(.338/رقم119ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(12) 
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الذَّهبي وابنحجر(1)وقال ،(2) وزاد "َمْتُروٌغ"، "الحديث": فيموضع(3)ابنحجر: وزاد ،
"اتهمه "ُمجمع(4)و يره"داودأبوبالكذبهخر: هخر: موضع في الذَّهبي وقال ضع هعلى،

،وقال(8)،وقال:"ُمتهم"(7)،وقالمرًة:"تركوه"(6)الحديث"فيالمتروكين،وقالأيًضا:"أحد(5)وتركه"
.(9)بالتَّدليس"ِحبَّانابنووص هالجمهورابنحجرفيموضعهخر:"ضع ه

،واف ابنالجنيدالنققادفيتضعي ه،واهللتعالىمتروغ،اتهمهالبعضبالكذبخالصة القول فيه:
أعلم.

 المدني، من موالهم الليثي َأُبو َعب ادٍ ، (10)َعْبُد الل ِه ْبُن َسِعيِد ْبِن َأِبي َسِعيٍد اْلَمْقُبِريُّ )ت ق(  -53
 .(12)ه(150- ه141)وفي ما بين سنة، ت(11)السابعة

.(13)""متروغقول ابن اْلُجَنيِد فيه:
،(17)زرعةالرازي،وأبو(16)،وأحمدبنحنبل(15)،وابنمعين(14)ضع هالشافعيأقوال النُّقاد فيه:

                                                           

(.658/رقم253(،تلخيصكتابالموضوعاتللذهبي)ص1/145الذهبي،تنقي التحقي )(1) 
(.5783/رقم5/465ابنحجر،إتحافالمهرة)(2) 
(.19291/رقم15/271)المرجعالساب .(3) 
(.3326/رقم303ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(4) 
(.2173/رقم216الذهبي،ديوانالضع اء)ص(5) 
(.2727/رقم1/553الذهبي،الكاشف)(6) 
(،867/رقم320(،الذهبي،تلخيصكتابالموضوعات)ص3176/رقم1/339الذهبي،المغنيفيالضع اء)(7) 

(.4324/رقم2/423الذهبي،ميزانا عتدال)
(.187/رقم84الذهبي،تلخيصكتابالموضوعات)ص(8)
(.139/رقم54طبقاتالمدلسين)صابنحجر،(9)

كان،نسبإلىمقبرة-وهووالدعبداهللبنسعيد-قالابنحبان:سعيدبنأبيسعيدالمقبريكنيتهأبوسعد(10)
(.2926/رقم4/284،الثقات بنحبان)يسكنبالقربمنها

(.3356/رقم306ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(11)
(.247/رقم3/905الذهبي،تاريخاإلسالم)(12)
(.2034/رقم2/124ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(13)

(.7640/رقم4/257السننالكبرى)البيهقي،(14) 
(.299/رقم3/74ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(15) 
(.5269/رقم3/285أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(16) 
(.336/رقم5/71ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(17) 
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وال سوي(1)َداُودوَأُبو وابن(2)، والساجي(3)الجارود، والدارقطني(4)، والبيهقي(5)، موسى(6)، وأبو ،
كثير(7)المديني وابن والهيثمي(8)، والبوصيري(9)، قد(10)، ... "شيخ الشافعي: وزاد الناساتقى،
منهيوقف"الحديث،ليس:زرعةأبوحجة"،وزادحديثهالناساتقىقدرجلخبريجعلفالحديثه،
َأُبوعلى وزاد َداُودَشيء"، "حدث"ِفي: الساجي: وزاد وزادمىورالثوريعنهاْلَحِديِث"، به"،

جرحهأحمدبنحنبلويحيىبنمعينوجماعةمن:"جدا،(12)،وزادالبيهقي(11)"ذاهب"الدارقطني:
الحديث الهيثميأئمة أبوموسى(13)"،وزاد "جدا"،وزاد "بلالمديني:: ابنكثير: "الحديث"،وزاد

األئمة".جمهورعندالحديثمتروغ
َيْحَيى"تركه:النََّسائيبثقة"،وزاد:"ليس(15)َسائي،والنَّ(14)وقالابنمعينفيموضعهخر

ِبَشْيء"،وزاد:"َلْيَس(17)ابنالقيسراني،و(16)مهدي"،وقالابنمعينمرةْبنالرحمنوعبدَسِعيد،بن
،وقالأحمدبنحنبل(19)َحِديُثُه"ُيْكَتبُ،وقالابنمعينأيضا:" َ(18)حديثه"يكتبابنمعين:" 

                                                           

.(2/261العقيلي،الضع اءالكبير)(1) 
(.3/53ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(2) 
(،قالمغلطايأنهافيكتابابنالجارود.2962/رقم7/382مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(3)

المرجعالساب .(4) 
(.198/رقم1/110الدارقطني،سننالدارقطني)(5) 
(.5134/رقم7/365مان)(،البيهقي،شعباإلي2635/رقم2/144البيهقي،السننالكبرى)(6) 
(.787/رقم395اللطائفمندقائ المعارف)صالمديني:أبوموسى،(7) 
(.308طبقاتالشافعيين)صابنكثير،(8) 
(.5239/رقم3/203الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(9) 

(.5988/رقم6/344البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(10) 
(.2055/رقم10/366الدارقطني،الدارقطني،عللالدارقطني)(11) 
(.7640/رقم4/257البيهقي،السننالكبرى)(12) 
(.400/رقم1/106الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(13) 
(.983/رقم5/268ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(14) 
(.3305/رقم15/33لرجال)المزي،تهذيبالكمالفيأسماءا(15) 
(.595/رقم165تاريخابنمعين،روايةالدارمي)صابنمعين،(16) 
(.603/رقم1/440ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(17)
(.983/رقم5/269ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(18)
(.2/261العقيلي،الضع اءالكبير)(19)
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كالهمافيموضعهخر،وابن(4)،والدارقطني(3)،والنسائي(2)َعِليٍّْبنُ،وَعْمُرو(1)هخرفيموضع
وزاد،:"الحديث"(7):"متروغ"،وزادأحمدبنحنبلوالنسائي(6)،والهيثميفيموضعهخر(5)القطان
"الحديث،ْبنَُعْمُرو : كانمنكرَعِليٍّ عبادبأبيكنيانهويعنهيحدثانوهشيمالثَّْوري الحديث،

،وقالأحمدبن(8)بذاغ"هو"ليسوقالأحمدبنحنبلمرة:،َسِعيد"بنعبادأبوَحدَّثَناويقو ن،
والبزار(9)حنبلأيضا ،(10) َ" البزار: وزاد اْلَحِديِث"، ُمْنَكُر َضْعفِِفيِبالنَّْقلِاْلِعْلمَِأْهلَُيْخَتِلفُ:

ةًُيتََّخذََأنَْيِجبَُفاَلَحِديِثِه، َعنْالثَِّقاتِِبِرَواَيةِاْسَتْغَنْيَناَفَقدِالثَِّقاتُُيَشاِرُكهَُوَماِبهَِيْنَ ِردُِفيَماُحجَّ
ِرَواَيِته".

هخر الدارقطنيفيموضع حاتم(11)وقال وأبو "َلْيَس(12)، :" البيهقيفي(13)ِبَقِويٍّ وقال ،
"َ ْيرُ هخر: هخر(14)ِث"اْلَحِديِفيَقِويٍّموضع موضع في البوصيري وقال كذلغ(15)، وسبقه ،

:-وذكرإسنادا-،وقالالبوصيريمرة(17)ضع ه"على،وتبعهكذلغالسخاوي:"مت  (16)الزيلعي
بنوأحمدمهديبنالرحمنعبد،وقالأيضا:"ضع ه(18)ضع ه"على ت اقهمضعيفإسناد"هذا

                                                           

(.336/رقم5/71ديل)ابنأبيحاتم،الجرحوالتع(1)
(.983/رقم5/269ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(2) 
(.343/رقم64النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(3)
(.307/رقم2/159الدارقطني،الضع اءوالمتروكون)(4)
(.1258/رقم3/489ابنالقطان،بيانالوهمواإليهامفيكتاباألحكام)(5)
(.2069/رقم2/29،مجمعالزوائدومنبعال وائد)الهيثمي(6)
(.343/رقم64النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(7)
(.3183/رقم2/484أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(8)
(.983/رقم5/269ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(9)

(،جاءتعنالبزار)َرُجٌلُمْنَكُراْلَحِديِث(.189-1/188البزار،مسندالبزار)(10)
(.2275/رقم3/154الدارقطني،سننالدارقطني)(11) 
(.336/رقم5/71ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(12)
(.2275/رقم3/154الدارقطني،سننالدارقطني)(13)
(.1400/رقم3/64البيهقي،شعباإليمان)(14)
(15) )مالبوصيري، ماجه ابن زوائد في الزجاجة 1صباح رقم118/ على352/ )مت   البوصيري: عن جاءت ،)

تضعي ه(وليس)علىضع ه(.
(.4/190الزيلعي،نصبالراية)(16)
(.2051/رقم2/40التح ةاللطي ةفيتاريخالمدينةالشري ة)المديني:أبوموسى،(17)
(.105/رقم1/38نماجه)مصباحالزجاجةفيزوائدابالبوصيري،(18)
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ابنالقيسراني،وقال(1)و يرهم"عديوابنوالنسائيخاريوالبوال السحاتموأبومعينوابنحنبل
فيموضعهخرْبنُ،وقالَعْمُرو(2)الحديث"فيفيموضعهخر:" شيء َوَعْبدَُيْحَيى"َكانَ:َعِليٍّ

َوَكانَُيَحدِّثَانَِ الرَّْحَمنِ َقالََعْنهَُحدَّثَِإَذاُسْ َيانَُعْنه، في(3)َعبَّاٍد"َأُبوحدثنا: البزار وقال ،
"ِفيهِ هخر: نََّماِلينٌموضع َواِ  َماِمنَْنْكُتبُ... َعَلْيهَِصلَّىاللَّهَِرُسولَِعنُْرِويََقدَْكانََحِديِثِه

،(5)مقال"،وقالالزيلعيفيموضعهخر:"فيه(4)َوَسلََّم"
السَُّقَداَمةَ،وقالَأُبو(6)حديثه""يضعفوقالالجوزجاني: ،وقال(8)ُيَضعُِّ ه"َيْحَيى"َكانَ:(7)ْرَخِسيق
"َضعََّ هُ "َضعَّ هَ(9)الَقطَّاُن"َسِعيدٍْبنَُيْحَيىالترمذي: هخر: موضع في وقال َسِعيدٍْبنَُيْحَيى،

بدع،وقالابن(11)بين"عليهالضعفَيْرِويهَِما،وقالابنعدي:"َعامَّةُ(10)الَحِديِث"ِفيالَقطَّاُن،
وقالمغلطاي(12)بحديثه"ا حتجاجوعدمضع ه،علىأجمعوا"قدالهادي: :-وذكرحديثا–،

.(14)"مضعف"،وقالزينالدينالمناوي:(13)حديثه"روايتهونكارةلضعف"إسنادهضعيف
له،وقالالمزي:"روى(15)منه"أوث وجدهوأبوهمنه،أوث الحربي:" يرهإسحا أبووقال

المديني:(16)يسمه"ولمَعْنُه،وكنىبغيره،مقروناواحداحديثايالنََّسائ ابن وقال يكن"لم،

                                                           

(.4801/رقم5/339البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(1)
(.2065/رقم2/991ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(2)
(.2/261العقيلي،الضع اءالكبير)(3)
(.7/رقم1/61البزار،مسندالبزار)(4)
(.2/449الزيلعي،نصبالراية)(5)
(.238/رقم239الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(6)
،َنِزْيُلَنْيَساُبْوَر،ثقة(7) ،َأُبوُقَداَمَةالسَّْرَخِسيق مأمونسني،منالعاشرة،)خمس(ُعَبْيُداللَِّهْبُنَسِعيٍدبِنَيْحَيىالَيْشُكِريق

(.4296قم/ر371ماتسنةإحدىوأربعين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.2/261العقيلي،الضع اءالكبير)(8)
(.269/رقم1/357الترمذي،سننالترمذي)(9)

(.501/رقم1/632الترمذي،سننالترمذي)(10)
(.983/رقمرقم5/271ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(11)
(.1717/رقم3/208تنقي التحقي )ابنعبدالهادي،(12)
(.1622شرحابنماجه)صمغلطاي،(13)
(.3631/رقم3/359فيضالقدير)المناوي،(14)
(،قالمغلطايأنأباإسحا الحربيقالهافيكتابالعلل.2962/رقم7/382مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(15)
(.3305/رقم15/34المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(16)
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اْلُبَخاِري(1)بشيء" وقال الملقن(2)، وابن محمد(3)، وقال المثنيبن:"َتَرُكوهُ"، وعبديحيى"كان:
يْسب َوَحتَّىاآْلثَارِفيويهماأْلَْخَباريقلبِممَّن،وقالابنحبان:"َكانَ(4)عنه"يحدثان الرحمن

يحيىقال،و(6)الحديث"ذاهب:الحاكمأبوأحمد،َوَقال(5)اْلُمَتَعمد"َكانََأنهيْسمعَهامنقلبِإَلى
.(7)مجلس"فيكذبهلي"استبان:القطان

العلمأهلبعضترغوقدحديثهفيالضعفعليهاأل لبمنبابفيالبرقيوذكره
العقيلي(8)عنه"الراويةبالحديث وذكره وأبو(9)، شاهين(10)البلخيالقاسم، وابن جملةفي(11)،
.الضع اء

،وزادابنحجر:"جدًا"،(14)"بمرة""واه"،وزادالذهبي::(13)،وابنحجر(12)وقالالذهبي
ا:،وقالأيض(16)ُمتَّهم""َساِقط،وقالمرة:(15)َضْعِ ِه"َعَلى"ُمتََّ  ٌوقالالذهبيفيموضعهخر:

                                                           

(.183/رقم139أبيشيبة)صابنالمديني،سؤا تابن(1)
(.2/261العقيلي،الضع اءالكبير)(2)
(.5/660ابنالملقن،البدرالمنير)(3)
(.336/رقم5/71ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4)
(.532/رقم2/9ابنحبان،المجروحون)(5)
(.3305/رقم15/33المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(6)
(.190/رقم79لبخاري،الضع اءالصغير)صا(7)
(.2962/رقم7/382مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(8)
(.2/261العقيلي،الضع اءالكبير)(9)

(.2962/رقم7/382مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(10)
(.321/رقم116ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(11)
(.3453/رقم1/341(،المقتنىفيسردالكنىللذهبي)2752/رقم1/558ف)الذهبي،الكاش(12)
(.18480/رقم14/684ابنحجر،إتحافالمهرة)(13)
(.4353/رقم2/429الذهبي،ميزانا عتدال)(14)
(.247/رقم3/905الذهبي،تاريخاإلسالم)(15)
(.219/رقم1/277الذهبي،تنقي التحقي )(16)
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،وقال(3)البرقي"ابن،وقالمرة:"ضع ه(2)وقالابنحجرفيموضعهخر:"ضعيف"،(1)"تركوه"
.(4)أيضا:"متروغ"

،واف ابنالجنيدالنققادفيتضعي ه،واهللتعالىأعلم.متروغخالصة القول فيه:
ر اْلَجزِري)ق(  -54 مات  ،(6()5)جعفر أبي ةخالف في مات السابعة من القاضيَعْبد الل ْبن ُمَحر 

 .(7)ه(160 -ه 151) بين سنة
.(8)"متروغ"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:

،وأبو(12)،وأبوزرعة(11)،وابنمعين(10)،وابنسعد(9)ضع هال ضلبندكينأقوال النُّقاد فيه:
وال سوي(13)حاتم والبزار(14)الرازيان، عدي(15)، وابن والدارقطني(16)، رجب(17)، وابن ، (18)،

سعد:(19)والبوصيري ابن وزاد "الحديث"َلْيَس، زرعة: أبو وزاد حديثهقراءةمنوامتنعِبَذاَغ"،

                                                           

(.2183/رقم217هبي،ديوانالضع اء)صالذ(1)
(.21982/رقم17/122ابنحجر،إتحافالمهرة)(2)
(.412/رقم5/237ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(3)
(.3356/رقم306ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(4)
ْبِنَعْبداهللبْ(5) ِدْبِنَعِليِّ ،أميرالمؤمنين،َأُبوجع رالمنصور،َعْبِداللَِّهْبِنُمَحمَّ العباسيق الهاشميق نعباسالقرشيق

وقالالصولي:ُدفنَمابينالَحُجونوبئرميمونوأمهسالمةالبربرية،ولدِفيسنةخمسوتسعينأوِفيحدودها،
(.140/رقم4/106الذهبي،تاريخاإلسالم)ِفيذيالحجةسنةثمانوخمسينومائة،

(.3573/رقم320هذيب)صابنحجر،تقريبالت(6)
(.142/رقم4/111الذهبي،تاريخاإلسالم)(7) 
(.2099/رقم2/137ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(8) 
(.892/رقم2/309العقيلي،الضع اءالكبير)(9) 

(.7/483الطبقاتالكبرى)ابنسعد،(10) 
(.892/رقم2/309العقيلي،الضع اءالكبير)(11) 
(.824/رقم5/176نأبيحاتم،الجرحوالتعديل)اب(12) 
(.500/رقم2/443(،عللالحديث بنأبيحاتم)824/رقم5/176ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(13) 
(.3/141ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(14) 
(.7281/رقم13/478البزار،مسندالبزار)(15)
(.973/رقم5/217ل)ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجا(16)
(.4011/رقم5/75الدارقطني،سننالدارقطني)(17)
(.7/269ابنرجب،فت الباري)(18)
(.1992/رقم2/506البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(19)
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بناهللعبدحديثهترغالحديث،منكرالحديث،متروغ"الحديث،:عليه"،وزادأبوحاتموضربنا
نَّماِجدًّا،"اْلَحِديثِ،وزادال سوي:"متروغ"،وزادالبزار:(2)"الحديث":،وزادأبوحاتم(1)المبارغ" َوا 
،وزاد(3)مح و ة" يريرويهَعمَّنَ ْيِرِه"،وزادابنعدي:"رواياتهِعْندََلْيَسَماَحِديِثهِِمنُْيْكَتبُ

صالحًا".شيخاًوكانح  ه،قبلمنابنرجب:"جداً
والنسائي(4)وقالابنمعينفيموضعهخر "َلْيَس(5)،  وزاد: لنسائياِبِثَقٍة"، يكتب"و :

"ليس وقالالدارقطنيفيموضعهخر(6)بشيء"حديثه"،وقالابنمعينمرة: ،وسبقهكذلغ(7)،
،وابن(11)ابنالقيسراني،وتبعهكذلغ(10)فيموضعهخر ،والنسائي(9) ،والبخاري(8)عليبنعمرو
كثير(12)الجوزي وابن الملقن(13)، وابن والهيثمي(14)، ف(15)، والبوصيري هخر، موضع :(16)ي

،وابنكثير:ابنالقيسرانيعلي،والبخاري،والنسائي،وبنوعمرو،(17)"َمْتُروٌغ"،وزادالدارقطني
.(18)"بإجماعهم""اْلَحِديث"،وزادابنالملقن:

                                                           

(،824/رقم5/176ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(1)
(.500/رقم2/443)عللالحديثابنأبيحاتم،(2)
(.973/رقم5/220ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(3)

(.892/رقم2/309العقيلي،الضع اءالكبير)(4) 
(.3523/رقم16/31المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(5) 
(.824/رقم5/176ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6) 
(.353/رقم1/180ني)الدارقطني،سننالدارقط(7) 
(.824/رقم5/176ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8) 
(.7458/رقم4/212البيهقي،السننالكبرى)(9) 

(.332/رقم62النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(10) 
(.699/رقم1/484ذخيرةالح ا )ابنالقيسراني،(11) 
(.1/198ابنالجوزي،الموضوعات)(12) 
(.1/388البدايةوالنهاية)نكثير،اب(13) 
(.7/542ابنالملقن،البدرالمنير)(14) 
(.7525/رقم4/287الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(15) 
(.428/رقم1/272البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(16) 
(.241/رقم1/128الدارقطني،سننالدارقطني)(17) 
(.4/329ابنالملقن،البدرالمنير)(18) 
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البخاري والميموني (1)وقال هخر، موضع والسَّاجي(2)في القشيري(3)، علي وأبو ،(4)،
"ُمْنَكرُ(5)والخطيب وزادا: السَّاجيْلَحِديِث"، "حدث"ليس: القشيري: علي أبو وزاد عنبحجة"،
واه(7)مناكير"بأحاديث(6)األصمبنويزيدوقتادة،الزقهري، هخر: الملقنفيموضع ابن وقال ،
مرة(8)با ت ا " الملقن ابن وقال حنبل(9)، بن أحمد وسبقه ابنَحِديَثُه"،النَّاُس"َتَرغَ:(10)، وزاد
"هالغ".الملقن:

،وقال(12)بحجة"حديثه"ليس،وقالابنعبدالبر:(11)َضْعِ ِه"َعَلىوقالالعراقي:"اتََّ ُقوا
"ِعْنَدُهمْابنشاهين:"َلْيَس َعن"يروي،وقالأبونعيم:(14)"هالغ" :،وقالالجوزجاني(13)ِباْلَمْرِضيِّ

اأْلَْخَبارويقلبيعلم،وَ َيكذبِممَّناهللعبادِخَيارمنن:"َكانَ،وقالابنِحبَّا(15)ِباْلَمَناِكيِر"َقَتاَدة
اْلَقْدحَُيْنِكرَُ الَِّتي-وكانقدذكرحديثا-اأَلْخَبارِِمنََهَذاُيْشِبهُِفيَماَقَتاَدةََعنَْحدَّثَي هم...َوَ 
َأنَوَبيناْلجنَّةَأدخلَأنَبينخيرت"َلورغ:،وقالابنالمبا(16)"صناعتهالشَّْأنَهَذامنرواتهاِفي

                                                           

(.199/رقم80(،البخاري،الضع اءالصغير)ص681/رقم5/212البخاري،التاريخالكبير)(1) 
(،قالمغلطايأنهافيسؤا تالميموني.3163/رقم8/165مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2) 
المرجعالساب .(3) 
(.45/رقم134)صتاريخالرقةالقشيري،(4) 
(.1/201تلخيصالمتشابهفيالرسم)الخطيب،(5) 
،نزلالرقة،وهوابنأخت4)بخم(6) ،َأُبوَعْوٍفُكوِفي  واسمهَعْمروبنعبيدبنمعاويةالَبكَّاِئيق اأَلَصمِّ بُن (َيِزْيُد

مات الثالثة، من ثقة، وهو يثبت، و  رؤية له يقال المؤمنين، أم تقريبميمونة حجر، ابن ، ثالثومائة سنة
(.7686/رقم599التهذيب)ص

(.3163/رقم8/165مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(7) 
(.9/340ابنالملقن،البدرالمنير)(8) 
(.9/567)المرجعالساب (9) 

(.892/رقم2/309العقيلي،الضع اءالكبير)(10) 
(.5/210قريب)طرحالتثريبفيشرحالتالعراقي،(11) 
(.5/318ا ستذكار)ابنعبدالبر،(12) 
(.202/رقم194ناسخالحديثومنسوخه)صابنشاهين،(13) 
(.324/رقم307الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(14) 
(.118/رقم101أبوُنَعْيم،الضع اء)ص(15) 
المزي،تهذيب(،وجاءت)يقلباألسانيد(.551/رقم24-2/23ابنحبان،المجروحون)(16)  بدل)يقلباألخبار(،

(.3523/رقم16/32الكمالفيأسماءالرجال)
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،(1)ِمْنُه"ِإَلي أحبَبعَرةَكاَنتَرَأْيتهَفَلمَّااْلجنَّةَأدخلثمََّأْلَقاهَُأن خترتُمَحرربناهللعبدأْلقى
.(3)إطراحه"علىمت  ساقطكلمن،وقالابنحزم:"أسقط(2)حديثه""أكره:فيموضعهخروقال

الضع اء.جملةفي(5)،والعقيلي(4)الجارودابنوذكره
.(8)"تركوه":"متروٌغ"،وقالالذهبيفيموضعهخر:(7)،وابنحجر(6)وقالالذهبي
،واف ابنالجنيدالنققادفيتضعي ه،واهللتعالىأعلم.متروغخالصة القول فيه:

، َمْسُعودٍ  ، َأُبو(9)ٍم اْلُخرَاَساِنيُّ َأِبي ُمْسلِ  بنِ  ُعْثَماُن ْبُن َعَطاءِ )خد ق(  -55  الس ابعة، من الَمْقِدِسيُّ
 .ٍ (10)وخمسين إحدى سنة وقيل: وخمسين، خمس سنة مات

.(11)""متروغقول ابن اْلُجَنيِد فيه:
َعْبدُأقوال النُّقاد فيه: الرَّابه،بأس" :ُدَحْيمِإْبَراِهْيمَبنُالرَّْحَمنِقال حاتم أبو له إنقال زي:

أي–حديثهواستحسنالحديث،منعثمانحدثوأيشيء:ُدَحْيمأي-فقالُيضع ونه،أصحابنا
،(13)والمقاطيع"التَّ سير،روايتهعلىالغالبأن،وقالالذَّهبيمعقًبا:"يعني(12)"-أبوحاتمالرَّازي
.(14)َحِديُثُه"ُيْكَتبُ"ِممَّنْوقالابنعدي:

                                                           

(.551/رقم2/23ابنحبان،المجروحون)(1) 
(،قالمغلطايأنابنالمبارغقالهافيكتابالتاريخوالعلل.3163/رقم8/165مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2) 
(.4/38المحلىباآلثار)ابنحزم،(3) 
(.3163/رقم8/165مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(4) 
(.892/رقم2/309العقيلي،الضع اءالكبير)(5) 
(.1/210الذهبي،تنقي التحقي )(6) 
(.3573/رقم320ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(7)
(.2305/رقم228الذهبي،ديوانالضع اء)ص(8)
إلىخراسانوهيب(9) النِّسبة وبعضهمهذه فأهلالعرا ي نونأنمنالريإلىمطلعالشمسخراسان، كبيرة، الد

مركب وهواسم خراسانإلىمطلعالشمس، أولحد العرا وهوجبلحلوانفهو سواد جاوزتحد إذا يقولون:
ومكانه،بالعجميةومعناهبالعربيةموضعطلوعالشمسألنخوربالعجميةالدريةاسمالشمسوأسانموضعالشيء

خورهسان الكلمة هذه أصل خراسان أن األنصاري الباقي عبد بن محمد بكر أبا القاضي كل-وسمعت يعنى
(.1343/رقم5/70بالرفاهية،والصحي هواألول،السمعاني،األنساب)

(.4502/رقم385ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(10) 
(.2276م/رق2/170ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(11) 
(.887/رقم6/162ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(12) 
(.199/رقم4/149الذهبي،تاريخاإلسالم)(13) 
(.1327/رقم6/293ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(14) 
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،(6)،والبيهقي(5)،والدَّارقطني(4)،والسَّاجي(3)،ومسلم(2)وابنالمديني،(1)وضع هابنمعين
القيسرانيو والهيثمي(7)ابن ومسلم:(8)، معين، ابن وزاد والدَّارقطني،، السَّاجي، وزاد "الحديث"،

.(9)ِباْلَوْضِع"ُمتََّهمِجدًّا"،وزادالبيهقيفيموضعهخر:"َ ْيرُ"اْلَحِديثِوالبيهقي:
"ُيضعف"و "َيْعُقوب(10)قالابنمعينفيموضعهخر: وقالمرًة: أصل (11)َعطاءبن،

هخر(12)منه"َحِديثًا موضع في البيهقي وقال اْلُجوَزَجاِني(13)، كذلغ وسبقه ،(14) وتبعه ابن،
الحديث"."فيبالقوي"،وزاداْلُجوَزَجاِني::"ليس(15)فيموضعهخرالقيسراني

مرةً البيهقي عمرو(16)وقال كذلغ وسبقه ال السبن، والخليلي(17)علي وتبعه(18)، ،
هخر البيهقي:(19)الهيثميفيموضع وزاد "متروغ"، "الحديث"،"عند: ال الس: وزاد المحدثين"،

.(20)الحديث"فيموضعهخر:"ُمنكروقال

                                                           

(.498/رقم393(،ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص1/68ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةابنمحرز)(1) 
(.224/رقم158ابنالمديني،سؤا تابنأبيشيبة)ص(2) 
(.3175/رقم2/779مسلم،الكنىواألسماء)(3)

(.3640/رقم9/171مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(4) 
(.3339/رقم4/208الدارقطني،سننالدارقطني)(5) 
(.15297/رقم7/650البيهقي،السننالكبرى)(6) 
(.5149/رقم4/2217ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(7) 
(.4006/رقم3/11الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(8) 
(.9113/رقم12/106البيهقي،شعباإليمان)(9) 

(.4618/رقم38/450ابنعساكر،تاريخدمش )(10) 
اْلَمكِّ(11)  َرَباٍح َأِبي ْبِن َعَطاِء ْبُن تقريبَيْعُقوُب حجر، ابن خمسوخمسين. سنة مات الخامسة، من ضعيف، ، ي 

(.7826/رقم608التهذيب)ص
(.4822/رقم4/368ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(12)

(.13065/رقم6/590البيهقي،السننالكبرى)(13) 
(.282/رقم275الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(14) 
(.3894/رقم3/1726،ذخيرةالح ا )ابنالقيسراني(15) 
(.2/124ابنالجوزي،الموضوعات)(16) 
(.887/رقم6/162ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(17) 
(.53/رقم1/318اإلرشادفيمعرفةعلماءالحديث)الخليلي،(18) 
(.9489/رقم5/288الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(19) 
(.1327/رقم6/291،الكاملفيضع اءالرجال)ابنعدي(20) 
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"ضع ه الهيثمي: "وثقه(1)حديثه"حاتمأبوواستحسنالجمهور،وزاد مرًة: وقال ْيم،ُدحَ،
.(3)األئمة"وضع هُدَحْيم،،وقالأيًضا:"وثقه(2)و يرهم"معينوابنومسلمالبخاريوضع ه

بعدذكرحديثله:"والحديث–،وقالابنالقطان(4)بضعٍف"وقالابنِبْشْكَوال:"ُيمس
–صيري،وقالالُبو(7)قوم""ضع ه:(6)،وقالأبوال ضلاإلفريقي(5)بضع ه"الضَّعف،في اية

،وقال(9)بذاغ""ليس:ربيعةبنُضمرة،وقال(8)لضع ه"ضعيفإسنادبعدذكرهإلسنادله:"هذا
،وقالابنُخزيمة:(11)به"ُيحتجو حديثه،وقالأبوحاتمالرَّازي:"ُيكتب(10)بذلغ"البخاري:"ليس

في،وقال(14)ليسبالقائم"احديثً(13)أبيهعنالحاكم:"يرويأحمدأبو،وقال(12)بحديثه"أحتج" 
هخر موضع ُنعْيم:(15)بالقائم"ليس"حديثه: أبو وقال وقال(16)ُمنكَرة"َأَحاِديثَأِبيه"َعن، ،

والنََّسائي(17)اْلَبْرِقي "ليس(18)، "َأكثر: ِحبَّان: ابن وقال يجوزَ َوَأبوهَُأِبيه،َعنِرَواَيتهبثقة"،
                                                           

(.11182/رقم7/70الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(1) 
(.2775/رقم2/128)لمرجعالساب ا(2) 
(.5064/رقم3/178)المرجعن سه(3) 
(.178/رقم196شيوخابنوهب)صابنبشكوال،(4) 
(.2/61يهامفيكتاباألحكام)ابنالقطان،بيانالوهمواإل(5) 
جمالالد ينَأُبواْل ضل...(6)  اْلمْصِري  اإلْفِريِقيثمَّ بنَأْحمداأْلْنَصاِري  َوجمعِفياللقَغةكتاباُمَحمَّدبنمكرمبنَعلي 

اُهِلَساناْلَعَرب...َوَماتِفيشْعَبانسنة -6/15ثامنة بنحجر)الدررالكامنةفيأعيانالمائةاله،711َسمَّ
(.2072/رقم16

(.16/108مختصرتاريخدمش )ابنمن ور،(7) 
(.1160/رقم4/28مصباحالزجاجةفيزوائدابنماجة)البوصيري،(8) 
(،قالمغلطايأنهافيتاريخضمرةبنربيعة.3640/رقم9/171مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(9) 

(.2290/رقم6/244الكبير)البخاري،التاريخ(10) 
(.887/رقم6/162ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(11) 
(.4618/رقم38/451ابنعساكر،تاريخدمش )(12) 
،واسمأبيهميسَرةوقيلعبداهلل،صدو يهمكثيراويرسلويدلس،من(13)  ْبُنَأِبيُمْسِلٍمأبوعثماناْلُخَراَساِنيق َعَطاُء

التهذيب)صالخام تقريب حجر، ابن له. أخرج البخاري أن يص  لم خمسوثالثين ماتسنة رقم392سة، /
4600.)

(.4618/رقم449-38/448ابنعساكر،تاريخدمش )(14) 
(.3640/رقم9/171مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(15) 
(.155/رقم114أبوُنَعْيم،الضع اء)ص(16) 
(.3640/رقم9/171هذيبالكمال)مغلطاي،إكمالت(17) 
(.3846/رقم19/444المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(18) 
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َأوِمْنهُاأْلَْخَبارِتْلغَِفيالبليةَأْدِريفلستِفيَها،وهمالتيالمقلوباتمناِفيهَلمابروايتهاِ ْحِتَجاج
 ََأْشَياءَضِعيفشيخَعنِباْلَعَداَلةِِبَمْشُهورَلْيَسرجلروىِإذايْشتَبهَشْيءَوَهَذاَأِبيه،َناحَيةمن

َحتَّىَجِميًعاروياَعمَّاالتَّنكبيجببلدونه،َمْجُهولالِْبَهَذااْلقدحإلزا يتهيأ ََ يره،َعنَيْرِويَها
،وقالأبو(1)مرِضي"يعدلَلْيَسمنكلَعنَأْخَذهعبادهاهللُيَكلفلمالدَّينأِلَنِفيِه،اْلَمْرءيْحتَاط

أحاديثأبيهعن"يروي:النَّقاشسعيدأبو،وقال(2)َمْوُضوَعة"َأَحاِديثَعنهُعبداهللالحاكم:"ُرِويَ
.(3)موضوعة"

ع اءجملةفي(6)العرب،وأبو(5)والعقيلي،(4)الجارودوذكرهابن .الضق
،وقالمرًة:(9)،وقالالذَّهبيفيموضعهخر:"ضع وه"(8)،وابنحجر(7)وضع هالذَّهبي

.(11)و يره"الدَّارقطني،وقالأيًضا:"ضع ه(10)و يره"معين،ابن"ضع  ه
أبيه،ضعيف،ل فيه:خالصة القو عن ُمنكرة أحاديث يروي الجنيد ابن فيأ لبواف  النققاد

تضعي ه،واهللتعالىأعلم.
، توفي بين (12)الخامسة اْلَعط اُر، من اْلَبْصِريُّ  ُمَحم دٍ  َأُبو ،اْلَحَنِفيُّ  َعْجالنَ  ْبنُ  َعَطاءُ )ت(  -56

 .(13)ه(140 -ه131سنة )
.(14)متروغالحديث""قول ابن اْلُجَنيِد فيه:


                                                           

(.668/رقم2/100ابنحبان،المجروحون)(1) 
(.117/رقم165المدخلإلىالصحي )صأبوعبداهللالحاكم،(2) 
(.3640/رقم9/171مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(3) 
رجعالساب .الم(4) 
(.1213/رقم3/210العقيلي،الضع اءالكبير)(5) 
(.3640/رقم9/171مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(6) 
(.648/رقم2/216الذهبي،تنقي التحقي )(7) 
(.4502/رقم385ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(8) 
(.2776/رقم271ه)ص(،ديوانالضع اءل3725/رقم2/11الذهبي،الكاشف)(9) 

(.199/رقم4/149الذهبي،تاريخاإلسالم)(10) 
(.4043/رقم2/427الذهبي،المغنيفيالضع اء)(11) 
(.4594/رقم391ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(12) 
(.190/رقم3/700الذهبي،تاريخاإلسالم)(13) 
(.3719/رقم9/249مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(14) 
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.(1)وثقهالعجليأقوال النُّقاد فيه:
ابنمعين وابنالمديني(2)وضع ه وأبو(3)، حاتم(4)ُزرعة، وأبو وال سوي(5)، ،(6)الرَّازيان،

والطَّبراني(7)والتِّرمذي والدَّارقطني(8)، والبيهقي(9)، والهيثمي(10)، المديني:(11)، ابن وزاد "ليس،
الضَّرب،وذا،(12)عيَّاشأبىبنأبانمثلجًدا،الحديثمنكر"الحديث،حاتم:بشيء"،وزادأبو

حديثهيسوى" بشيء"،وزادفيموضعهخر:حديثه"ليسالحديث"،وزادال سوي:متروغوهو
التِّرمذي:(13)شيًئا" وزاد الطَّبراني:"َذاِهبُ، وزاد الدَّارقطني"ِفيالَحِديِث"، وزاد "ُيْعتَبرِرَواَيِتِه"، :
.(15)"وليسبشيء"متروغ...،وزادالبيهقي:(14)ِبِه"

"ليس:(19)الجارودوابن،(18)،والنََّسائي(17)،وَصاِعَقة(16)وقالابنمعينفيموضعهخر"
،بثقة"

                                                           

(.1239/رقم2/136العجلي،الثقات)(1) 
(.5128/رقم4/429ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(2) 
(.214/رقم154ابنالمديني،سؤا تابنأبيشيبة)ص(3) 
(.1851/رقم6/335ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4) 
لمرجعالساب .ا(5) 
(.2/126)ال سوي،المعرفةوالتاريخ(6) 
(.1191/رقم2/487الترمذي،سننالترمذي)(7) 
(.18/رقم32مناسمهعطاءمنرواةالحديث)صالطبراني،(8) 
(.569/رقم1/283الدارقطني،سننالدارقطني)(9) 

(.3200/رقم2/315البيهقي،السننالكبرى)(10) 
(.2431قم/ر2/80الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(11) 
ابن(12)  األربعين. ماتفيحدود الخامسة، من متروغ، العبدي، إسماعيل أبانبنأبيعياشفيروزالبصريأبو

(.142/رقم87حجر،تقريبالتهذيب)ص
(.3/58ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(13) 
(.2309/رقم2/177ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(14) 
(.1528/رقم1/474الكبرى)البيهقي،السنن(15) 
(.1968/رقم3/404ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(16) 
(.3719/رقم9/250مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(17) 
(.3936/رقم20/97المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(18) 
مغلطايأنهافيكتابابنالجارود.(،قال3719/رقم9/249مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(19) 
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"و  معين: ابن وزاد(1)مأمون"وزاد والنََّسائي"، َصاِعَقة، وزادُيكتب"و : ابنحديثه"،
."كذاب"الجارود:

ابنمعين داود(2)مرةًوقال وأبو و(3)، القيسراني، هخرابن "ليس(4)فيموضع بشيء"،:
أيًضا معين ابن وعمرو(5)وقال ال السبن، واْلُجوَزَجاِني(6)علي و(7)، القيسراني، ،(8)مرةًابن

عين:"لموقالابنم،(10)بشيء"حديثه:"َكذَّاب"،وزادابنمعين:"ليس(9)والهيثميفيموضعهخر
ِريرُمَعاِوَيةأبيَعن(11)اأْلَْعَمشَحِديثالَحِديث،َلهُُيوضعَوَكانَِبَشْيء،يكن َوَ يره(12)الضَّ

.(14)حديثه"ُيكتب" وقالال سويفيموضعهخر:،(13)بَها"َفيحدث



                                                           

(.457/رقم143ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(1) 
(.1/53ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةابنمحرز)(2) 
(.3936/رقم20/97المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(3) 
(.1148/رقم2/654ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(4) 
الدوري)(5)  رواية تاريخابنمعين، 3ابنمعين، رقم558/ تاريخابن2734/ ابنمعين، (،وجاءت)كانيكذب(.

(.1/60معين،روايةابنمحرز)
(.1851/رقم6/335ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6)
(.149/رقم165الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(7)
(.1396/رقم2/745رةالح ا )ابنالقيسراني،ذخي(8)
(.3045/رقم2/172الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(9)

(.1851/رقم6/335ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(10)
سليمانبنمهراناألسديالكاهليأبومحمدالكوفياألعمش،ثقةحاف عارفبالقراءاتورعلكنهيدلس،من(11)

مات التهذيبالخامسة، تقريب حجر، ابن وستين. إحدى سنة أول مولده وكان ثمان أو وأربعين سبع سنة
(.2615/رقم254)ص

محمدبنخازمأبومعاويةالضريرالكوفي،لقبهفافاه،عميوهوصغير،ثقةأح  النَّاسلحديثاألعمشوقد(12)
مائةولهاثنتانوثمانونسنةوقدرميباإلرجاء.يهمفيحديث يره،منكبارالتاسعة،ماتسنةخمسوتسعينو

(.5841/رقم475ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.وعقبسبطابنالعجميعلىقولابنمعين،5270/رقم4/456ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(13)

َمَععلمهِبَأنَُّهَمْوُضوع،َفَهَذاشريغاْلَواِضعَفُهَوَواضع،فقال:"َوَقوله:َكاَنُيوضعَلُهالَحِديثَفيحدثِبِهَهَذاِإنَكانَ
نَكاَنمن يرعلمهَفاَلُيذكرَمَعَهؤَُ ِء،َواهللأعلم".الكشفالحثيثلسبطابنالعجمي)ص (.490/رقم182وا 

(.2/450ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(14)
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،(3)األزديال ت كالهمافيموضعهخر،وأبو(2)،والنَّسائي(1)وقالالدَّارقطني
"متروغ(4)والهيثميمرةً "ُمتهم: الهيثمي: وزاد "قدالحديث"، أيًضا: وقال علىأجمعوابالكذب"،

(5)ضع ه" وقال القيسراني، "يرويابن "َلْيَس(6)الموضوعات"أيًضا: البزار: وقال ِفيِباْلَقِويِّ،
 يررواياتهالابنعدي:"عامة،وق(8)وهوه"،وقالابنالملقن:"قد(7)"َوَلْيَسبالحاف اْلَحِديِث...

وقال(9)مح و ة" البخاري(11)ن ر""فيه:(10)ال قيهبكرأبو، وقال والسَّاجي(12)، "ُمنَكرُ(13)، :
.(14)الحديث""ذاهب:الطقوسيأبوعليالحديِث"،وقال
ِفيَفَأَخذَاْلَبْصَرةِِمنََعْجاَلنَنُبَْعَطاءَُعَلْيَناَفَقِدمَِبَمكَّةَ"ُكنَّا:(15)اْلُكوِفيقاْلُمْنِذرَِأُبووقال

َحِديثََيْكتُُبونََفَجَعُلواَسمَّاُه،َقدَْوهَخرُ(17)ِمْسَعرٍْبنَُوِكَدامُ(16)ِإْبَراِهيمَْبنُِ َياثَُفَجاءَالطََّواِف،
واَفِإَذاَعَطاٍء، :َقالََيُطوُف،َوُهوََأَحاِديثََكتَُبواَحتَّىيِثهَِحدَِ ْيرِِمنَْحِديثًاَأْدَخُلواَأَحاِديثَِبَعَشَرةَِمرق

                                                           

(.395رقم/1/201الدارقطني،سننالدارقطني)(1)
(.480/رقم85النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(2)
(.3719/رقم9/249مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(3)
(.1897/رقم1/336الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(4)
(.1566/رقم1/284)المرجعالساب (5)
(.936/رقم244ابنالقيسراني،معرفةالتذكرة)ص(6)
(.4869/رقم11/140البزار،مسندالبزار)(7)
(.6/711ابنالملقن،البدرالمنير)(8)
(.1523/رقم7/79ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(9)

ال قيهالمعروفبالصبغي،المتوفى(10) الشَّافعيق ها(.342سنة)َأْحَمدْبنِإْسَحا ْبنأي وبْبنيزيد،َأُبوَبْكرالنَّيسابوريق
(.45/رقم7/776الذهبي،تاريخاإلسالم)

(.1528/رقم1/474البيهقي،السننالكبرى)(11)
(.3034/رقم6/476البخاري،التاريخالكبير)(12)
(.3719/رقم9/250مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(13)
المرجعالساب .(14)

،ِفيَحِديِثِهَنَ ٌر.العقيلي،الضع اءالكبير)َيْحَيىْبُناْلُمْنِذِراْلِكْندِ(15)  ُكوِفيٌّ (.2061/رقم4/431يق
توفيبينسنة)(16)  المتَّهمين، َأحد الرَّْحَمِن، َأُبوَعْبِد ، اْلُكوِفيق النخعيق ِإْبَراِهيَم ْبُن الذهبي،170-ه161ِ َياُث ه(.

(.318/رقم4/474تاريخاإلسالم)
سعربنكدامروىعنشعبةوسعيدبنعبيدوالصلتبنبهراموالعالءبنعبدالكريمروىعنهيحيىكدامبنم(17)

(.989/رقم7/174بنسعيدالقطانوعبداهللبنداودالخريبى.ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)
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(1)ِ َياثٍْبنَُحْ ُصَلُهمَْفَقالَ َقالَِبِه،َوَماُجواَفاْنَتَهُروهُاللََّه،اتَُّقواَوْيَلُكْم،: َأنَْكلَُّموهَُفَرغََفَلمَّا:
َقالََفَقَرَأُه،ِفيهَِفَمرََّحِديثٍِإَلىاْنَتَهىَحتَّىَيْقَرأَُفَجَعلَاْلِكَتابََفَأَخذَُيَحدَِّثُهُم، ِإَلىَبْعُضُهمَْفَنَ رَ:
َقالََواْسَتْضَحُكوا،الشَّْيخَُفاْنتََبهَالثَّاِلِث،ِإَلىاْنَتَهىَحتَّىَقَرأَُثمََّبْعٍض، َلُهمَْفَقالَ: َأَرْدتُمُْكْنُتمِْإنْ:
أبو،وقال(4)َعْجاَلَن"ْبنََعَطاءَِإ ََّأتَِّهمُ:"َما(3)ُمَعاِوَيةَبن،وقالُزَهْير(2)َفَعَل"وَِبُكمْاللَّهَُفَعلََشْيِني
محمدَحدَّثََنا:فقالخازم،بنمحمدَحدَّثََنا:قل:لهَوَقالواحديثي،منحديثًاله"وضعوا:(5)معاوية

فقلتخازم،بن "َكانَ(6)غ"حدثتماخازمبنمحمدأنااهللعدويا: ِحبَّان: ابن وقال سمعقد،
الموضوعاتيرويَصارَحتَّىيْسَألِفيَماويجيبيلقنَكَماَيَتَلقَّنَيُقولَمايْدِريَ َفَكانَالَحِديث

بنا،وقالابنَعَرا الكناني:"كذبه(7)اِ ْعِتَبار"َسِبيلَعَلىِإ ََّحِديثهِكتَاَبةيحلَ الثَِّقاتَعن
.(8)وال الس"معين

ع اء.جملةفي(11)،وابنشاهين(10)العرب،وأبو(9)وذكرهالعقيلي الضق




                                                           

ح  هقليلفياآلخر،منح صبن ياثبنطل بنمعاويةالنخعيأبوعمرالكوفيالقاضي،ثقةفقيهتغير(1) 
(.1430/رقم173الثامنة،ماتسنةأربعأوخمسوتسعينوقدقاربالثمانين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.1440/رقم3/402العقيلي،الضع اءالكبير)(2) 
أبيإسحا بأخرة،زهيربنمعاويةبنحديجأبوخيثمةالجع يالكوفينزيلالجزيرة،ثقةثبتإ أنسماعهعن(3) 

التهذيب تقريب حجر، ابن مائة. سنة مولده وكان وسبعين أربع أو ثالث أو اثنتين سنة مات السابعة، من
(.2051/رقم218)ص

(.1440/رقم3/402العقيلي،الضع اءالكبير)(4) 
هومحمدبنخازمالضرير.(5)

(.3936م/رق20/97المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(6) 
(.724/رقم2/130ابنحبان،المجروحون)(7) 
(.264/رقم1/85ابنعرا ،تنزيهالشريعةالمرفوعةعناألخبارالشنيعةالموضوعة)(8) 
(.1440/رقم3/402العقيلي،الضع اءالكبير)(9) 

(.3719/رقم9/250مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(10) 
(.457/رقم143سماءالضع اءوالكذابين)صابنشاهين،تاريخأ(11) 
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بنيحيىوكذبه،وقالفيموضعهخر:"تركوه(1)ا ئمة"بعضاتهمه"واهوقالالذَّهبي:
ع اء""أحد،وقالابنحجر:(2)معين" بنعليهأطل بل"متروغ،وقالفيموضعهخر:(3)الضق
.(5)الحديث""متروغ،وقالمرًة:(4)الكذب"و يرهماوال السمعين

البعضمتروغخالصة القول فيه: اتهمه واف اإلمامالحديث، النققادأ لبابنالجنيد بالكذب،
أعلم.تعالىواهلل.،وت رداإلمامالعجليبتوثيقهترغحديثهعلى

، (6)يُّ اْلَوِجيهِ  َوِجيه ْبنِ  ُموَسى ْبنُ  ُعَمرُ  -57 ، توفي بين  الش اميُّ  َحْفص، َأُبو األنصاريُّ الدِّمشقيُّ
 .(7)ه(160-ه151) سنة

.(8)"متروغ"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:
.(11)والهيثمي،(10)والبيهقي،(9)ضع هالدَّارقطنيأقوال النُّقاد فيه:

الدَّارقطني (12)وقال الرَّازي، حاتم (13)وأبو (14)والنَّسائي، هخروالبيهقي، موضع ،(15)في
ابنوزادأبوحاتم،والنَّسائي،و"متروغ"،:(18)وابنعبدالهادي،(17)وابنالقطان،(16)ابنالقيسرانيو

هخر:القيسراني موضع في حاتم أبو وزاد "الحديث"، يضعكانالحديثذاهب"الحديث:
                                                           

(.3800/رقم2/23الذهبي،الكاشف)(1) 
 (.4124/رقم2/435الذهبي،المغنيفيالضع اء)(2) 
(.8068/رقم8/239لسانالميزانت بنحجر)(3) 
(.4594/رقم391ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(4) 
(.21828رقم/17/41ابنحجر،إتحافالمهرة)(5) 
(.5144/رقم13/286هذهالنِّسبةإلىالجد،وهووجيه،السمعاني،األنساب)(6) 
(.250/رقم4/167تاريخاإلسالم)الذهبي،(7) 
(.2510/رقم2/217ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(8) 
(.2345/رقم3/180الدارقطني،سننالدارقطني)(9) 

(.19701/رقم10/13سننالكبرى)البيهقي،ال(10) 
(.7920/رقم5/25الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(11) 
(.347/رقم50الدارقطني،سؤا تالبرقانيللدارقطني)ص(12) 
(.459/رقم2/141ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(13) 
(.463/رقم82النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(14) 
(.1082/رقم1/349البيهقي،السننالكبرى)(15) 
(.203/رقم1/280ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(16) 
(.938/رقم3/216ابنالقطان،بيانالوهمواإليهامفيكتاباألحكام)(17) 
(.1860/رقم3/295تنقي التحقي )ابنعبدالهادي،(18) 
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البيهقي:،(1)"الحديث معينالخذ ن"،منباهللونعوذالوضعإلى"منسوبوزاد ابن ،(2)وقال
هخر موضع في "كذاب(3)والهيثمي معين:"،: ابن مرًة:،"بشيء"ليسوزاد الهيثمي وقال

"العالء،(4)""وضاع هخر: الرَّازيفيموضع حاتم عبد:مثلهو(5)الدِّمشقيكثيربنوقالأبو
.(7)"عفهىفيالضَّوعمربنموسىالوجي،(6)القدوسبنحبيب

ابنمعين هخروقال (8)فيموضع داود، ابن"بشيء"َلْيَس:(10)وال سوي،(9)وأبو وزاد ،
"َحِديثه أبوداود:،(11)"معين: "هو"،"مناكير(13)َماغوسِ(12)َعنَقَتاَدةَيْرِوي"وزاد ال سوي: ،وزاد

فيوقالال سوي،(15)"ِبِثَقةوقالأيًضا:"َلْيَس،(14)"مرضيو بثقةيكنوقالابنمعينمرًة:"لم
.(16)"وينكر"يعرفموضعهخر:

                                                           

(.727/رقم6/133)ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل(1) 
(.535/رقم400ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص(2) 
(.12843/رقم8/49الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(3) 
(.8599/رقم5/135)المرجعالساب (4) 
الكوف(5)  دمشقينزل أمية مولىبني سعد أبو اللَّْيِثي الدَمْشِقي َكِثيٍر ْبُن مناْلَعالُء بالوضع بنحبان متروغرماه ة

ه(،تاريخاإلسالم150-ه141(،توفيبينسنة)5254/رقم436السادسة،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.310/رقم3/931للذهبي)

 (6)، ،الُمَحدُِّث،َأُبوَسِعْيٍدالَكاَلِعيق ،اتَّ ُقواَعَلىَضْعِ ِه،َبِقَيَعْبُدالُقدقْوِسبُنَحِبْيٍبَأُبوَسِعْيٍدالَكاَلِعيق ،الشَّاِميق الُوَحاِ يق
َرَدْهرًا،سيرأعالمالنبالءطالرسالة) (.11/رقم136-8/135ِإَلىَماَبْعَدالسَّْبِعْيَنَوماَئٍة،َوُعمِّ

(.1987/رقم6/360ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(7) 
(.272/رقم338)صابنمعين،سؤا تابنالجنيد(8) 
(.151/رقم163أبوداود،سؤا تأبيعبيداآلجريأباداودالسجستانيفيالجرحوالتعديل)ص(9) 

(.2/450ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(10) 
(.5200/رقم4/441ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(11) 
هوابندعامةالسدوسي.(12)

َأُبوالُمِغْيَرِة،صدو وروايتهعنعكرمةخاصةمضطربةِسَماُغبُن(13)  الُكْوِفيق الَبْكِريق َحْرِببِنَأْوٍسْبِنَخاِلِدالذقْهِليق
/رقم255وقدتغيربأخرةفكانربماتلقن،منالرابعة،ماتسنةثالثوعشرين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

2624.)
(.1/53،روايةابنمحرز)ابنمعين،تاريخابنمعين(14) 
(.5091/رقم4/423ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(15) 
(.3/140ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(16) 
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البَّزار: نَّمااْلَحِديِث،"َليِّنُوقال "ِفيهِ،(1)"بهيت ردَماَحِديِثهِِمنُْيْكَتبَُوا  ُنَعْيم: أبو وقال
.(4)"الحديثِوقالالبخاري:"ُمنَكرُ،(3)"حديثهيذمون"سمعتهموقالاْلُجوَزَجاِني:،(2)ِليٌن"

المسجد،فيإليهفاجتمعناحمص،موسىبنعمرعلينا"قدم:(5)نَمْعَدابنع يروقال
يقولفجعل ال ،شيخكمحدثنا: ال ،شيخكمحدثناالصَّ لهقلتكثر،فلماالصَّ شيخناومن:

ال ؟ سنةلقيته:قاللقيته؟سنةأيفي:قلت،(6)َمْعَدانبنخالد:فقالنعرفه،حتىلناسمهالصَّ
وجلعزاهللات :لهقلت:،قال(7)أرمينية زاةفيلقيته:قاللقيته؟وأين:قلت:قالومائة،ثمان
سنين،بأربعموتهبعدلقيتهأنغتزعمفأنتومائةأربعسنةَمْعَدانبنخالدماتتكذب، شيخيا

وميغزوكانأرمينية،يغزويكنلمأنههخروأزيدغ نةسله:"أيعيَّاشبنإسماعيلوقال،(8)"الرق
بأربعماتمابعدمنهسمعتفأنتقلت:ومائة،ثمانسنةقالَمْعَدان؟بنخالدمنسمعت
سنين،





                                                           

(.4577/رقم10/426البزار،مسندالبزار)(1) 
(.3/156حليةاألولياءوطبقاتاألص ياء)،ُنَعْيمأبو(2) 
(.310/رقم295جال)صالجوزجاني،أحوالالر(3) 
(.2157/رقم6/197البخاري،التاريخالكبير)(4) 
،المؤذنضعيفمنالسابعة،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(5)  (،ُتُوفَِّي4626/رقم393ُعَ ْيُرْبُنَمْعَداَن،اْلِحْمِصيق

َوِستِّيَنَوِماَئٍة.الذهبي،تاريخاإلسال (.280/رقم4/459م)قربياِمْنَسَنِةِستٍّ
َأُبوَعْبِداللَِّهثقةعابديرسلكثيرامنالثالثةماتسنةثالثومائةوقيل(6)  اْلِحْمِصيق بعدذلغ.َخاِلُدْبُنَمْعَداَناْلَكالِعيق

(.1678/رقم190ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
على يرقياس...سم يتأرمينيةبأرمينابنلنطابناسملصقعع يمواسعفيجهةالشمال،والنسبةإليهاأ(7)  رمني 

أومربنيافثابننوح،عليهالسالم،وكانأولمننزلهاوسكنها،وقيل:هماأرمينيتانالكبرىوالص غرى،معجم
لياقوتالحموي) 1البلدان أهل160/ أكثر ذاتمدنوقالعوقرىكثيرة. بينهذربيجانوالروم، وهيناحية ها(،

(.495نصارى.هثارالبالدوأخبارالعبادلزكرياالقزويني)ص
(.1/152ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(8) 
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،(2)"قطدخلهمامالثغرانإنهماقلت:،(1)وهذربيجانبأرمينيةقالمنه؟سمعتوأينقلت:
هخر بنوعمرحبيب،بنالقدوسعبدعلىإ بالكذبأحدعلىأشهد" :وقالفيموضع

َمْعَدان؟خالدمنسمعتسنةأيله:قلتفإنيالوجيهيموسىبنعمرفأماالوجيهي،موسى
.(3)"أربعسنةخالدعشر،وماتسنة:فقال

الثَِّقاتَعنِرَواَيتهِفيكثرَفَلمَّااْلَمَشاِهيرَعناْلَمَناِكيرَيْرِويِممَّنوقالابنِحبَّان:"كان
وقالفيموضع،(4)"الت ْرغَفاْستح َّاْلجْرحِإَلىاْلَعَداَلةحدَعنخرجَحتَّىاتاأْلَْثبََحِديثيشبهَما 

وَ َالتََّعجقبِجَهةعلىِإ َّالكتبِفيذكرهيحل َاأْلَْثَباتَعنالموضوعاتَيْرِويِممَّنهخر:"َكانَ
َواَية وقال،(5)"َمْوُضوَعةَأنََّهايشغَ الثَِّقاتَعنَيْرِويَهاالَِّتيأخبارهِإَلىالمستمعأِلَنِبَحالَعنهُالرِّ

َعَ اِء،ِفياأَلْمرِ"َبيِّنُابنعدي: سناًدامتًناالحديثيضعمنعدادفيَوهوالضق .(6)"وا 
(9)والعقيلي،(8)والسَّاجي،(7)الجارودابنوذكره شاهين(10)واألزدي، وابن في،(11)،

ع اء .الضق

                                                           

بن(1) أذرباذ وقيل: السالم، عليه نوح، بن سام بن األسود بن إيران بن باذرباذ مسماة "أذربيجان المق  ع: ابن قال
نمعناهالحاف والخازن،فكأنمعناهبيتالنار،أوخازنالنار،بيوراسف،وقيل:بلأذراسمالناربال هلوية،وبايكا

وهذاأشبهبالح  وأحرىبه،ألنبيوتالنارفيهذهالناحيةكانتكثيرةجد ا...وحد أذربيجانمنبرذعةمشرًقاإلى
اسع...وهوصقعجليل،أرزنجانمغرًبا،ويت صلحد هامنجهةالشمالببالدالديلم،والجيل،والط رم،وهوإقليمو

ومملكةع يمة،الغالبعليهاالجبال،وفيهقالعكثيرة،وخيراتواسعة،وفواكهجمة،مارأيتناحيةأكثربساتين
أين جاريةتحتأقدامه إلىحملإناءللماء،ألنالمياه وعيونا، يحتاجالسائربنواحيها منها،و أ زرمياها

حي ،وأهلهاصباحالوجوهحمرها،رقا البشرة،ولهملغةيقاللها:األذرية، ي همهاتوجه،وهوماءباردعذبص
 يرهم.وفيأهلهالينوحسنمعاملة،إ أنالبخليغلبعلىطباعهم،وهيبالدفتنةوحروب،ماخلتقطمنها،

(.1/128معجمالبلدان)ياقوتالحموي،فلذلغأكثرمدنهاخراب،وقراهايباب".
(.727/رقم6/133ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2) 
(.435/رقم137ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(3) 
(.642/رقم2/86ابنحبان،المجروحون)(4) 
.87المرجعالساب ،ص(5) 
(.1187/رقم6/23ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(6) 
(.5698/رقم6/151نالميزان)ابنحجر،لسا(7) 
.87المرجعالساب ،ص(8) 
(.1186/رقم3/190العقيلي،الضع اءالكبير)(9) 

(.6222/رقم3/225الذهبي،ميزانا عتدال)(10) 
(.435/رقم137ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(11) 
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الذَّه "واه"وقال هخر:،(1)بي: موضع في مرًة:،(2)""ُمتهموقال وقال،(3)""متروغوقال
.(6)"َهالغ"وقالفيموضعهخر:،(5)"ِجدًّا"َضِعيفٌوقالابنحجر:،(4)""وضاعأيضا:

واهللتعالىأعلم.،تركه،واف ابنالجنيدالنققادفيمتروغيضعالحديثخالصة القول فيه:
ب اِح اْلَيَماِنيُّ الْ  ق( ت )د -58  مكة، نزيل َيْحَيى، َأُبو أو الل َعْبد َأُبو ،(7)اأَلْبَناِوي ُمَثن ى ْبُن الص 
 .(8)وأربعين تسع سنة مات الس ابعة، كبار من

.(9)"متروغ"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:
همامبن،وقال(10)َعنه"ُيحدث-أيابنحنبل–َأْحمدقالأبوداود:"سمعتأقوال النُّقاد فيه:

 نعانينافع َداُودُ(12)سنة"أربعينمنذفراًشاللمثنىعرفت"ما:(11)الصَّ وقال الرَّْحَمنَِعْبدِْبنُ،
ْبِنَخاِلدٍِمَنهَأْعَبدََأَحًدا(14)اْلَمْسِجدَِهَذاِفيُأْدِرغْ"َلمْ:(13)اْلُعَطاِرِديق ْنِجيِّ وقالعبد،(16)"(15)َوالزِّ

                                                           

(.4550م/رق2/474الذهبي،المغنيفيالضع اء)(1) 
(.567/رقم226(،الذهبي،تلخيصكتابالموضوعات)ص9395/رقم4/344الذهبي،ميزانا عتدال)(2) 
(.687/رقم260الذهبي،تلخيصكتابالموضوعات)ص(3) 
(.907/رقم334)صالمرجعالساب (4) 
(.925/رقم2/456التلخيصالحبير)ابنحجر،(5) 
(.356/رقم1/2738رايةفيتخريجأحاديثالهداية)الدابنحجر،(6) 
قالأبوعلىالغساني:األبناوىمنسوبالىاألبناءوهمقوميكونونباليمنمنولدال رسالذينوجههمكسرىمع(7) 

،األنسابسيفبنذييزنالىملغالحبشةباليمنفغلبواالحبشةوأقامواباليمنفولدهميقاللهماألبناء،السمعاني
(1/100.)
(.6471/رقم519ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(8) 
(.2844/رقم3/34ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(9) 

(.241/رقم238سؤا تأبيداودلإلمامأحمد)صأحمدبنحنبل،(10) 
زَّاِ مقبو(11)  َواِلُدَعْبِدالرَّ الصنعانيق /رقم574لمنالسادسة،ابنحجر،تقريبالتهذيب)صهمَّامبننافعالِحْمَيريق

(.409/رقم4/246ه(.تاريخاإلسالمتبشار)160-ه151(،توفيبينسنة)7318
(.4418/رقم11/65مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(12) 
ثقةلم(13)  الرَّْحَمِناْلَعطَّاُرَأُبوُسَلْيَماناْلَمكِّي  ْبُنَعْبِد يثبتأنبنمعينتكلمفيهمنالثامنةماتسنةأربعأوَداُوُد

(.1798/رقم199خمسوسبعينوكانمولدهسنةمائة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
أيالحرمالمكي.(14)

 (15) منالثامنة َفِقيهصدو كثيراألوهام ْنِجي  المكيالمعروفبالزَّ مو هم الَمْخُزْوِميق َخاِلٍد بُن تسعُمْسِلُم ماتسنة
(.6625/رقم529وسبعينأوبعدها.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

.(5/491ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(16) 
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زا الصَّ مالعنده:يقولونوكانواأجمع،الليليطوفاثنينبينكبيًراشيًخا"أدركته:(1)نعانيالرَّ
.(2)شيء"عندهيكنلمماتفلماكثير،

سعد ابن معين(3)وضع ه وابن وَسْحُنون(4)، اْلَموِصِلي(6()5)، عمَّار وابن حاتم(7)، وأبو ،
واْلُجوَزَجاِني(8)الرَّازي والسَّاجي(9)، ،(10) حزم(11)والدَّارقطني، وابن والبيهقي(12)، عبد(13)، وابن ،
و(14)البَّر القيسراني، القطان(15)ابن وابن والزَّيلعي(16)، الملقن(17)، وابن والعراقي(18)، ،(19)،

معين:(20)والهيثمي ابن وزاد هخر:(21)بَشْيٍء""ليس، موضع في وزاد َحِديُثهُ"ُيْكَتبُ، ،َ 
                                                           

ثقةحاف مصنفشهيرعميفيه(1)  ْنَعاِنيق َمْوَ ُهْمَأُبوَبْكرالصَّ اِمبِنَناِفٍعالِحْمَيِريق زَّاِ بُنَهمَّ خرعمرهفتغيرَعْبُدالرَّ
تقريبالتهذيب)صوكان ابنحجر، خمسوثمانون. وله إحدىعشرة ماتسنة التاسعة من رقم354يتشيع /
4064.)

(.4418/رقم11/65مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2) 
(.5/491ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(3) 
(.788/رقم212تاريخابنمعين،روايةالدارمي)صابنمعين،(4) 
الس(5)  َسْحُنون،َعْبد المالكي  ال قيه القيرواني  ثُمَّ ، الحمصي  الت نوخي  َأُبوَسِعيد ْبنحبيب،شيخالمغرب، ْبنَسِعيد الم

نة،وتوفيفيرجبسنةأربعين،ولهثمانونسنة،وَسْحُنونب ت السينوبضم ها قاضيالقيروان،ومصنفالمدوَّ
(.249/رقم5/867طائربالمغرب.تاريخاإلسالمتبشار)

(.4418/رقم11/66مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(6) 
(.623/رقم178ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(7) 
/رقم(.325-8/324ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8) 
(.4418/رقم11/66مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(9) 

.65المرجعالساب ،ص(10) 
(.3066/رقم4/43الدارقطني،سننالدارقطني)(11) 
(.9/145المحلىباآلثار بنحزم)(12) 
(.11011/رقم6/10البيهقي،السننالكبرى)(13) 
(.2/303التمهيدلمافيالموطأمنالمعانيواألسانيد)ابنعبدالبر،(14) 
(.635/رقم1/453ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(15) 
(.1352/رقم3/565بنالقطان،بيانالوهمواإليهامفيكتاباألحكام)ا(16) 
(.1/154الزيلعي،نصبالراية)(17) 
(.2/58البدرالمنير)ابنالملقن،(18) 
(.146تخريجأحاديثاإلحياء)صالعراقي،(19) 
(.3438/رقم2/240الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(20) 
(.1902/رقم8/170كاملفيضع اءالرجال)الابنعدي،(21) 
(.1844/رقم4/249العقيلي،الضع اءالكبير)(22) 
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"الحديث"،وزادأبوحاتم(2)"(1)عمروبنطلحةمنأقوىهو"الحديث،وزادمرًة: ،وزادَسْحُنون:
اْلُجوَزَجاِني:يرولمماعطاءعن"يروىالرَّازي: بحجة"،وقالفيموضع"ليسعنهأحد"،وزاد
وكناه(4)الثَّوريعنهحدثبمناكير،حدثجًدا،"الحديث:،وزادالسَّاجي(3)بحديثه"ُيقنع" هخر:
فيحجة الحديث:""جًدا"،وزادفيموضعهخر:(6)،وابنعبدالبَّر(5)اهلل"،وزادابنحزمعبدأبا

.(8)به"ُيحتج،وزادالبيهقي:" (7)نقله"
،(9)ِبَذاَغ"َلْيَساْلَحِديثَِوِفي،َنْ ِسهِِفيَصاِلًحاَرُجاًل"َكانَ:َمِعيٍنفيموضعهخراْبنُوقال

"لينو الرَّازيان: وأبوُزرعة " َ(10)الحديث"قالأبوحاتمفيموضعهخر، وقالأبوحاتممرة: ،
هخر،(11)الَحِديث"ُمْضَطربَوُهوََشْيئاُيَساِوي موضع في السَّاجي وقال فييهمعابًدا"كان:

وقال(12)الحديث" كذلغ(13)مرةً، وسبقه "أسند(14)حنبلبنأحمد، وزاد: ...:السَّاجيمناكير"،
"جرحه(15)يطولذكرها" وقالابنحزمفيموضعهخر: يحيى،وتركهأحمد،الحديثبضعف،

،(17)،وقالالبيهقيفيموضعهخر(16)الرَّحمن"وعبد

                                                           

تقريب(1)  حجر، ابن وخمسين. اثنتين ماتسنة السابعة من متروغ اْلَمكِّي  اْلَحْضَرِميق ُعْثَمان بن َعْمٍرو ْبُن َطْلَحُة
(.3030/رقم283التهذيب)ص

(.141/رقم307بنالجنيد)صابنمعين،سؤا تا(2)
(.253/رقم250الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(3)
هوس يانبنسعيدبنمسرو .(4)
(.7/495المحلىباآلثار)ابنحزم،(5)

(.4185/رقم4/1947ا ستيعابفيمعرفةاألصحاب)ابنعبدالبر،(6) 
(.2/303د)ابنعبدالبر،التمهيدلمافيالموطأمناألساني(7) 
(.15950/رقم8/66البيهقي،السننالكبرى)(8) 
(.1844/رقم4/249العقيلي،الضع اءالكبير)(9) 

(.1494/رقم8/324ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(10) 
(.2844/رقم3/34ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(11) 
(.4418/رقم11/65مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(12) 
.66المرجعالساب ،ص(13) 
.65المرجعن سه،ص(14) 
.66المرجعن سه،ص(15) 
(.7/495المحلىباآلثار)ابنحزم،(16) 
(.638/رقم1/210البيهقي،السننالكبرى)(17) 
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كذلغ "ليس(1)الحاكمأحمدأبووسبقه أبو: وزاد الحاكمأحمدبالقوي"، البيهقي: وقال "عندهم"،
" ير أ(2)قوي"مرًة: وقال ، " النََّسائي(3)به"ُيحتجيًضا: وقال البَّر(4)، عبد وابن والزَّيلعي(5)، ،

جهةمنيثبت"الَحِديث"،وزادابنعبدالبَّر:" :النََّسائي:"متروغ"،وزاد(6)كالهمافيموضعهخر
"بمرة".النَّقل"،وزادالزَّيلعي:

"ضع وه" هخر: الملقنفيموضع ابن الهي(7)وقال وقال "األكثر، هخر: ثميفيموضع
.(8)تضعي ه"على

،وقال(9)الحديث"مضطربشيًئاحديثهيسوى" وقالأحمدبنحنبلفيموضعهخر:
 له–مرة قيل "ليس(11)"(10)ُجريجابنمثليكنلمَحِديثه؟:َكيفَلما أيًضا: وقال حديثه،

.(14)بثقة""ليس:موضعهخرالنََّسائيفي،َوَقال(13)الحديث""ُمنكر:،وقال(12)بشيء"





                                                           

(.4418/رقم11/66مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(1) 
(.1038/رقم1/333البيهقي،السننالكبرى)(2) 
(.20569/رقم10/261)المرجعالساب (3) 
(.576/رقم98النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(4) 
(.23/39التمهيدلمافيالموطأمنالمعانيواألسانيد)ابنعبدالبر،(5) 
(.3/256الزيلعي،نصبالراية)(6) 
(.7/223ابنالملقن،البدرالمنير)(7) 
(.1407/رقم1/261ومنبعال وائد)الهيثمي،مجمعالزوائد(8) 
(.2324/رقم2/298أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(9) 

ثقةفقيهفاضلوكانيدلسويرسلمنالسادسةمات(10)  مو همالَمكِّي  سنةَعْبُدالَمِلِغبُنَعْبِدالَعِزْيِزبِنُجَرْيٍجاأُلَمِويق
(.4193/رقم363عدهاوقدجازالسبعينوقيلجازالمائةولميثبت.ابنحجر،تقريبالتهذيب)صخمسينأوب

(.241/رقم238سؤا تأبيداودلإلمامأحمد)صأحمدبنحنبل،(11) 
(.962/رقم146بحرالدمفيمنتكلمفيهاإلمامأحمدبمدحأوذم بنابنالمبردالحنبلي)صابنالمبرد،(12) 
(.1063/رقم2/153ابنالجوزي،العللالمتناهيةفياألحاديثالواهية)(13) 
(.5773/رقم27/206المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(14) 
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َعنْالَحِديِث"،وقالابنعدي:"يرويِفي:"ُيَضعَّفُ(2)الطقوسيعلي،وأبو(1)وقالالتِّرمذي
أحاديثعداًدا-عداد(3)َرَباحٍَأِبيْبنَِعَطاءِ المتقدمون،ضع هوقد-أي علىوالضَّعفاألئمة
ابنرجب:(4)بين"حديثه وقال الُبوصيري(5)ضعف""فيه، وقال له:-، إسناد ذكر "إسنادبعد

.(6)لضع ه"ضعيف،
،ِمْنهُاْخِتاَلًطاَكانََوَلِكنْ،ُشَعْيبٍْبنَِعْمِروَحِديثَِأْجلِِمنَْأْتُرْكهُوقاليحيىالقطان:"َلمْ

ال السْبنُ،وقالَعْمُرو(7)ِفيِه":َقالََأوْ ،وقال(8)َعنه"ُيَحدِّثَانَِ الرَّْحَمنَِوَعْبدَُيْحَيى"َكانَ:َعِليٍّ
بَّاِح،ْبنِاْلُمثَنَّىَعنُِسْ َياَن،َعنَْحدَّثَالرَّْحَمِن،و َعْبدَيْحَيىَسِمْعتُ"َما:اْلُمثَنَّىْبنُُمَحمَّدُ الصَّ
وأحمدمعينبنويحيىمهديوابنالقطانويحيىالمبارغابن"تركهِحبَّان:ابن،وقال(9)َقطق"َشْيًئا
يحدثَمايْدِريَ َكانََحتَّىعمرههخرِفياْخَتَلطِممَّن،وقالفيموضعهخر:"َكانَ(10)حنبل"بن
المستقيمةاأْلَْشَياءِفيهِالَِّذياْلَعِ يمبَحديثهوالمناكيراألوهامِفيهِالَِّذياأْلَخيرَحِديثهفاختلطِبِه،
فََأقوامَعن وقال(11)ِبِه"اِ ْحِتَجاجَبطلمشاهير، َأْحمدبنِإْبَراِهيم، َعنهُروىبمناكير"حدث:

، َفَقاَل:شيء،عنرجلعندهفسأله"كنتُ:(13)أدهمبن،وقالِإْبَراِهيم(12)اللَِّه"َعْبدَأَباوكناهالثَّْوري 

                                                           

(.641/رقم2/25الترمذي،سننالترمذي)(1) 
(،قالمغلطايأنهافيكتابالطوسي.4418/رقم11/65مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2) 
ثقةفقيهفاضللكنهكثيراإلرسالمنالثالثةما(3)  مو همالَمِكي  تَعَطاُءبُنَأِبيَرَباٍحواسمَأِبيَرَباٍحَأْسَلمالُقَرِشي 

/رقم391سنةأربععشرةعلىالمشهوروقيلإنهتغيربأخرةولميكثرذلغمنه.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
4591.)

(.1902/رقم8/172فيضع اءالرجال)ابنعدي،الكامل(4)
(.3/322ابنرجب،فت الباري)(5)
(.4418/رقم5/149البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(6)
(،وجاءت:لمنتركهألجلعمروبنشعيب،ولكنكاناختالطمنه،1844/رقم4/249العقيلي،الضع اءالكبير)(7)

(.383/رقم130وىعنه.البخاري،الضع اءالصغير)صوُير
(.1844/رقم4/249العقيلي،الضع اءالكبير)(8)
المرجعالساب .(9)

(.990/رقم2/45ابنالجوزي،التحقي فيمسائلالخالف)(10)
(.1053/رقم3/20ابنحبان،المجروحون)(11)
(.353/رقم262لمجروحين بنحبان)صالدارقطني،تعليقاتالدارقطنيعلىا(12)
الزاهدصدو منالثامنة(13) الَبْلِخيق َأُبوِإْسَحاَ  وقيلالتَِّمْيِميق َمْنُصْوِرالِعْجِليق بِن بُنَأْدَهَم ماتسنةاثنتينِإْبَراِهْيُم

(.144/رقم87وستين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
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يلعبُجَريجوابنَطاء،عَصحبتقدُجَريج،ابنيدريماَفَقال:وكذا،كذاَيُقولُجَريجابن
.(1)بالحمام"

ع اء.جملةفي(4)،وابنشاهين(3)العرب،وأبو(2)وذكرهالعقيلي الضق
الذَّهبي: هخر:(5)"واٍه"وقال فيموضع وقال ،(6)ضعف"حديثهوفيالنَّاسأعبد"من،

"ضعيف(7)معين"ابن"ضع هوقالمرًة: ابنحجر: وقال (8)بأخرة"اختلط، ، فيموضعوقال
َعَ اء""َأَحد،وقالأيًضا:(10)،وقالمرًة:"َمْتُروٌغ"(9)جًدا"هخر:"َضِعيف .(11)الضق

العباد،،فترغبأخرةاختلطضعيفخالصة القول فيه: من فيوكان النققاد الجنيد ابن واف 
تضعي ه،واهللتعالىأعلم.

 سنة مات الس ادسة، من ،اْلُكوِفي الن ضر َأُبو (12)َكْلِبيُّ الْ  ُمَحم ُد ْبُن الس اِئِب ْبِن ِبْشرِ )ت فق(  -59
 .(13)وأربعين ست

 .(14)"متروغالحديث"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:
 

                                                           

(.1902/رقم8/170لرجال)ابنعدي،الكاملفيضع اءا(1)
(.1844/رقم4/249العقيلي،الضع اءالكبير)(2)
(.4418/رقم11/66مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(3)
(.623/رقم178ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(4)
(.295/رقم1/332الذهبي،تنقي التحقي )(5)
(.1/162من بر)الذهبي،العبرفيخبر(6)

(.3538/رقم336ديوانالضع اء)صالذهبي،(7) 
(.6471/رقم519ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(8) 
(.60/رقم1/69الدرايةفيتخريجأحاديثالهداية)ابنحجر،(9)

(.1883/رقم3/214التلخيصالحبير)ابنحجر،(10)
(.932/رقم2/463)المرجعالساب (11)
هذهالنِّسبةإلىقبائل،منها:كلباليمن،وزيدوجبلة،ابناحارثةبنشراحيلبنكعببنعبدالعزىبنيزيدبن(12)

بنكنانةبنعوفبنزيدالالتبنرفيدةابنكلب،مناليمن. امرئالقيسابنالنعمانبنعمرانبنعبدود 
(.3459/رقم131-11/130السمعاني،األنساب)

(.5901/رقم479نحجر،تقريبالتهذيب)صاب(13) 
(.2898/رقم3/62ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(14) 
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َوُمَحم د(2)الثَّْوري َعنهُ"يروي،وقالفيموضعهخر:(1)ذكرهابنَحبَّانفيالثِّقاتأقوال النُّقاد فيه:
اْلَعْوِفي َعِطيَّةكناهالَِّذيُيعرف،َوُهوََ َحتَّىالنَّضرَأُبوَحدثَناويقو ن(3)ِإْسَحا بن

سعيد،َأَبا(4)
اْلَكْلِبي َوَكانَ،(5)اْلُخْدِري سعيدَأَباَأَرادََأنهفيتوهموناْلَكْلِبيقِبهُِيِريدسعيدَأُبوَحدثِنيَيُقولَوَكانَ
نَّهُيمت،لمعلًياِإنَيُقوُلونَالَّذينُأوَلِئغَمنسبأبناللَّهَِعْبدَأْصَحابمنسبئًيا الدقْنَياِإَلىَراجعَوا 
نَجْوًرا،ملئتَكَماعد فيملؤهاالسَّاَعة،قيامقبل َهَذاِفيَها...اْلُمؤمِنينََأِميرَقاُلوا:َسَحاَبةَرَأْواَواِ 

أبيعنيرويَوص ه،ِفياإل را ِإَلىيْحتَاجَأنمنأ هرِفيهِاْلَكِذبووضوحالدَّينِفيمْذهبه
سمعَوَ َشْيئا،ِمْنهُسمعَوَ َعبَّاس،ابنيرلمَصال َوَأُبوالتَّْ ِسير،(7)َعبَّاسابنَعن،(6)َصال 
َكِبدَها،أفالذاأَلْرضَلهُتخرجِإَلْيهِاْحِتيجَلماَفجعلاْلَحْرفبعداْلَحْرفَصال ،ِإ َّأبيمناْلَكْلِبي 

َتْ ِسيرَوَسلَّمََعَلْيهِاللَّهَُصلَّىَرُسولهولىَوعالجل َواهللِبِه،اِ ْحِتَجاجَفكيفالكتبِفيذكرهيحلَ 
َومن(8){ِإَلْيِهمْلَُنزَِّماِللنَّاسِِلتَُبيِّنَالذِّْكرَِإَلْيغََوَأْنَزْلَنا}َقاَل:َحْيثُلخلقه،ِإَلْيهِأنزلَماَوَبَيانَكاَلمه
َموِضعجعلهَحْيثُُمَرادهلخلقهيبينَأناْلُمْصَط ىالنَِّبيَوعالجل اهللَيْأمرَأناْلمَحالأمحل
 َثمََّعَلْيهِاهللأنزلَهاالَِّتياآْليمنَوعالجل اهللُمَرادي همواَحتَّىَلُهموي سرَكاَلمهَعناأْلََماَنة
َوفس راآْليِفيَوعالجل اهللُمَرادَعنأبانبلاْلُمْرسلين،َوسيداْلَعالمينربَرُسولغَذلِي عل
فقدوأحكمهاح  َهاالس َننتتبعَفَمنَْوَسلََّم،َعَلْيهِاللَّهَُصلَّىسَننهَوُهوَِإَلْيِه،اْلَحاجةيهمَماألمته
.(9)َوَذِويِه..."اْلَكْلِبي َعنَتَعاَلىاهللوأ ناهَوعالجل اهللَكاَلمَتْ ِسيرعرف

                                                           

(.10782/رقم7/433الثقات)ابنحبان،(1) 
هوس يانبنسعيدبنمسرو .(2)

لسورميبالتشيعمحمدبنإسحا بنيسار،أبوبكرالمطلبيمو همالمدنينزيلالعرا ،إمامالمغازيصدو يد(3) 
تقريبالتهذيب)ص حجر، ابن بعدها. ويقال ومائة خمسين ماتسنة الخامسة، منصغار رقم467والقدر، /

5725.)
عطيةبنسعدبنجنادةالعوفيالجدليالكوفي،أبوالحسن،صدو يخطيءكثيًراوكانشيعًيامدلًسا،منالثالثة،(4) 

(.4616/رقم393التهذيب)صماتسنةإحدىعشرة.ابنحجر،تقريب
هوسعدبنمالغبنسنانبنعبيداألنصاريأبوسعيدالخدريرضياهللعنه.(5) 
تقريبالتهذيب4)(6)  ابنحجر، نونأبوصال مولىأمهانئضعيفمدلسيرسلمنالثالثة، باذامويقالهخره )

(.16/رقم3/211ريخاإلسالم)ه(،الذهبي،تا120-ه111(،توفيبينسنة)634/رقم120)ص
هوعبداهللبنعباسرضياهللعنهما.(7) 
(.44:)النحل(8)

(.930/رقم256-255-2/253ابنحبان،المجروحون)(9) 
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سعد ابن معين(1)وضع ه وابن والسَّاجي(2)، و(3)، القيسراني، والهيثمي(4)ابن ،(5)،
فيل رطه"ِجدًّا::"ِجدًّا"،وزادالسَّاجي(7)،والهيثميابنالقيسراني،وزادابنسعد،و(6)والُبوصيري

وايةوتركهذمهعلىلنَّقلاأهلثقاتات  وقدالتَّشيع، متروغاألحكامفيعنهالرِّ وال روع،
التَّيمي سليمان وقال هخر(11()10)وَلْيثٍ،(9()8)الحديث". موضع في معين وابن ،(12)،

ِبَشْيء"،وزادَلْيَس، ساقط": ابنمعين:"َكذَّاب"،وزاد(14)،والهيثميفيموضعهخر(13)واْلُجوَزَجاِني
مرةً": اْلُجوَزَجاِني معين ابن وقال ساقط"، وقال:(15)ِبَشْيٍء"َلْيَس: (16)ُمَعاِوَيةبنَمْرَوان"َكانَ،

                                                           

(.6/359ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(1) 
(.1632/رقم4/78العقيلي،الضع اءالكبير)(2) 
(.266/رقم9/180ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(3) 
(.2142/رقم2/1020ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(4) 
(.8166/رقم5/67الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(5) 
(.5737/رقم6/224البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(6) 
(.10881/رقم6/323الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(7) 
سليمانبنطرخانالتيميأبوالمعتمرالبصرينزلفيالتيمفنسبإليهم،ثقةعابد،منالرابعة،ماتسنةثالث(8) 

(.2575/رقم252وأربعينوهوابنسبعوتسعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.37/رقم67الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(9) 

ولميتميزحديثهالليثبنأبيسليمبنزنيم،(10)  أبيهأيمن،وقيل:أنس،وقيل يرذلغ،صدو اختلطجًدا واسم
(.5685/رقم464فترغ،منالسادسة،ماتسنةثمانوأربعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.1632/رقم4/78العقيلي،الضع اءالكبير)(11) 
(.2898/رقم3/62ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(12) 
(.37/رقم66الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(13) 
(.6589/رقم4/120الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(14) 
(.1632/رقم4/78العقيلي،الضع اءالكبير)(15) 
ثقةحاف وكانيدلس(16)  أبوعبداهللالكوفينزيلمكةودمش ، مروانبنمعاويةبنالحارثبنأسماءال زاري،

(.6575/رقم526اءالشيوخ،منالثامنة،ماتسنةثالثوتسعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)صأسم
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اْلَكْلِبي ويدعَصال أبيَعنبكرَأُبوحدثَيُقولُيَسمِّيه،َوَ (1)َعيَّاشبنبكرأبيعنُيحدث
.(2)هخر"بكرَأُبوَأنهيوهمهم

النَّسائي أبو(3)وقال والحاكم والدَّارقطني(4)أحمد، والبيهقي(5)، و(6)، القيسراني، ابن في
:"َمْتُروغ"،وزادالنَّسائي،والدَّارقطني،(8)،والهيثميمرةً(7)موضعهخر
َحدَّْثتَُماُكلق:اْلَقاِئلُ"الحديث"،وزادالدَّارقطنيفيموضعهخر:"ُهوَ:(9)ابنالقيسرانيو

ِرَواَياِتهِِمنِْبَشْيءٍَيْحَتجقونََ ِباْلَحِديِث،اْلِعْلمَِأْهلِادالبيهقي:"ِعْندَ،وز(10)َصاِلٍ َكِذٌب"َأِبيَعنْ
ُنسبمماباهلل،وقالالهيثميأيًضا:"نعوذ(11)ِرَواَياِتِه"ِفيِمْنهُاْلَكِذبَِوُ ُهورِِفيَها،اْلَمَناِكيرِِلَكْثَرةِ
الُبوصيريفي(12)القبائ "منإليه وقال "هذا–موضعهخر، له: ضعيف،إسنادوذكرإسناًدا

،وقالالبيهقي(14)حديثه"ُيكتبو بثقة"ليس:النََّسائيفيموضعهخر،َوَقال(13)الكلبي"لضعف
.(16)الثَِّقاِت"َوُمَخاَلَ ِتهِاْلُمْنَكَراِت،ِبِرَواَيةِ،وقالمرًة:"َمْعُروف(15)به"ُيحتجفيموضعهخر:" 

                                                           

أبوبكربنعياشبنسالماألسديالكوفيالمقريءالحناط،مشهوربكنيته،واألص أنهااسمه،وقيل:اسمهمحمد(1) 
ادأوحبيب،عشرةأقوال،ثقةعابدإ أوعبداهللأوسالمأوشعبةأورؤبةأومسلمأوخداشأومطرفأوحم

أنهلماكبرساءح  هوكتابهصحي ،منالسابعة،ماتسنةأربعوتسعين،وقيل:قبلذلغبسنةأوسنتين،وقد
(.7985/رقم624قاربالمائة،وروايتهفيمقدمةمسلم.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.2241/رقم3/456)ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري(2) 
(.514/رقم90النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(3) 
(.266/رقم9/180ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(4) 
(.4/2222المؤتلفوالمختلف)الدارقطني،(5) 
(.16447/رقم8/213البيهقي،السننالكبرى)(6) 
.(5462/رقم4/2355ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(7) 
(.11086/رقم7/39الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(8) 
(.1/رقم1/190ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(9) 

(.5/229الدارقطني،سننالدارقطني)(10) 
(2/312األسماءوالص ات)البيهقي،(11) 
(.6561/رقم4/115الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(12) 
(.4500/رقم5/187صيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)البو(13) 
(.5234/رقم25/251المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(14) 
(.12518/رقم6/428البيهقي،السننالكبرى)(15) 
(.3104/رقم3/258البيهقي،السننالصغير)(16) 
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وبعدهِمْنُه،أشبعو َ(1)أطولت سيرألحدوليسبالتَّ سيرمعروفبنعدي:"رجلوقالا
الرَّديئة،المذاهبمنمقاتلفيقيللمامقاتلَعَلىي ضلالكلبيأنإ (2)سليمانبنمقاتل
،الكلبيعنوحدث ن(3)وُشعبةالثَّْوري  عنوحدثالمسند، يراليسيربالشيءعنهحدثاكانا،وا 
سماعيل(5)سلمةبنوحماد(4)ُعَيينةابنالكلبي (6)عيَّاشبنوا 

عنروىإذافخاصةالحديثِفيوأمابالتَّ سير،ورضوهالنَّاسثقاتمنو يرهم(7)وُهشيم
ع اءبينفيمابهواشتهرمناكير،ف يهعباسابنعنِصال ،َأِبي ،وقالأبو(8)حديثه"ُيكتبالضق

ع اء".أحدِاألنساِب،في"العالَّمةِ،وقالالعراقي:(10)ِعْنَدُهْم":"ُمَضع فٌ(9)ال ت اليعمري الضق
َداُود أبو وقال وقال(1)أحاديث"عنهحدثوس يانواحًدا،َحِديثًاَعنهشعبة"حدث: ،

"سألت ،(2)ُجَوْيَبرَعنَداُودأبااآلجري: َوَقالَُجَويبًرا،َفَقدَّموالَكْلِبيِّ والكلبيضع هَعَلىرٌُجَويب:
                                                           

مِ(1)  "َيْعِني فقال: الذهبي َقْوِلِهْم".وعل  ِسَوى َتْ ِسيِرِهْم ِفي َلْيَس الذين ومن الثانية، المائة ِفي اْلُقْرهَن َفسَُّروا الَِّذيَن َن
(.379/رقم3/960الذهبي،تاريخاإلسالم)

روهُمقاتلبنسليمانبنبشيراألزديالخراسانيأبوالحسنالبلخينزيلمرو،ويقالله:ابندوالدوز،كذبوهوهج(2) 
(.6868/رقم545ورمىبالتَّجسيم،منالسابعة،ماتسنةخمسينومائة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

يِهَكْيَفَيْرِويَعْنِمْثِلَهَذاالتَّاِلِف،الذهبي،تاريخاإلسالم)(3)  ُبِمْنُشْعَبَةَوَتَحرِّ /رقم3/961قالالذهبي:َأَناَأَتَعجَّ
379.)

هوس يان.(4)
حمَّادبنسلمةبندينارالبصريأبوسلمة،ثقةعابدأثبتالناسفيثابتوتغيرح  هبأخرة،منكبارالثامنة،(5)

(.1499/رقم178ماتسنةسبعوستين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
مخلطفي (6)  العنسيأبوعتبةالحمصي،صدو فيروايتهعنأهلبلده يرهم،منإسماعيلبنعياشبنسليم

تقريبالتهذيب)ص ابنحجر، وسبعونسنة. بضع وله وثمانين اثنتين إحدىأو ماتسنة رقم109الثامنة، /
473.)

ُهَشْيمبنُبَشْيرع يمبنالقاسمبندينارالسلميأبومعاويةبنأبيخازمالواسطي،ثقةثبتكثيرالتدليسواإلرسال(7) 
ثالث سنة مات السابعة، من )صالخ ي، التهذيب تقريب حجر، ابن الثمانين. قارب وقد رقم574وثمانين /

7312.)
(.1626/رقم7/284ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(8) 
الناس(9)  الناساإلمامالعالمةالحاف األديبالبارعأبوال ت محمدبنمحمدبنمحمدبنسيد فت الدِّينبنسيد

المصري.ولدفيذيالقعدةسنةإحدىوسبعينوستمائة،و زمابندقي العيد،وتخرجاليعمرياألندلسياألصل
به،وكانأحداألعالمالح ا  أديباشاعرابليغامترسال،وليدرسالحديثبال اهريةو يرها،وألفالسيرةالنبوية،

المحاضرةفيتاريخمصروالقاهرةحسنالسيوطي،وشرحالترمذي،وماتفيشعبانسنةأربعوثالثينوسبعمائة.
(.85/رقم1/358)
(.1/308عيوناألثر)اليعمري،(10) 
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َعْبدَوََ َيْحَيى،َسِمْعتُ"َما:اْلُمثَنَّىْبنُ،وقالُمَحمَّدُ(4)ِمْنُه"َأْمَثلُ"ُجويبر:داودأبو،وقال(3)ُمتهم"
"َعنُِسْ َياَن،َعنُْيَحدِّثَانِالرَّْحَمنِ ،(6)مهدي"وابنسعيد،بنيحيى،وقالالبخاري:"تركه(5)اْلَكْلِبيِّ

،وقال(7)الحديث"ذاهبهوبهُيشتغل حديثهترغعلىمجتمعون"النَّاسوقالأبوحاتمالرَّازي:
َحمَّاد(8)التَّْ ِسيِر"َصاِحبَُوُهوَاْلَحِديِث،َأْهلُ"َتَرَكهُالتِّرمذي: وقال "َكانَبن،  يرَواهللَسلَمة:

وقال(9)ِثَقة" القطانيحيى، وذكره-الحديث،فييوثقوهم قومعنالتَّ سيرأخذفي"تساهلوا:
ُيشتغل" َحْنَبل:بن،وقالَأْحمد(10)عنهم"التَّ سيروُيكتبحديثهمُيحمد هؤ ء:وقال-منهم

قلت:كذب،َفَقاَل:اْلَكْلِبي تَْ ِسيرَعنَحْنَبلبنَأْحمد:"َسَألت(12)َهاُرونبن،وقالَأْحمد(11)بحديثه"
"َقدْ(13)َ "َقاَل:ِفيِه،لن  رايحل النَّحاس: وقالأبوجع ر َفَلمَْرَواهَُماُكلَِّعنْاْلُعَلَماءَُسَكتَ،

وا .(14)ِمْنُه"ِبَشْيءٍَيْحَتجق
العلمين...منهذينفيإماماكانالنسب،وعلمالت سيروقالصالحالدينالص دي:"صاحب

نهيمتلمعنهاهللرضيطالبأبيبنعليإنيقول:سبأالذيبنعبدأصحاب إلىراجعوا 

                                                                                                                                                                          

(.89/رقم136أبوداود،سؤا تأبيعبيداآلجريأباداودالسجستانيفيالجرحوالتعديل)ص(1) 
لخي،نزيلالكوفة،راويبنسعيداألزدي،أبوالقاسمالب-تصغيرجابر،ويقال:اسمهجابر،وجويبرلقب-جويبر(2) 

(.987/رقم143التَّ سيرضعيفجدا،منالخامسة،ماتبعداألربعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.227/رقم204أبوداود،سؤا تأبيعبيداآلجريأباداودالسجستانيفيالجرحوالتعديل)ص(3) 
(.379/رقم3/961الذهبي،تاريخاإلسالم)(4) 
(.1632/رقم4/78قيلي،الضع اءالكبير)الع(5) 
(.337/رقم121البخاري،الضع اءالصغير)ص(6) 
(.1478/رقم7/271ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(7) 
(.3059/رقم5/109الترمذي،سننالترمذي)(8) 
(.930/رقم2/254ابنحبان،المجروحون)(9)

(.4/442بنالملقن)ابنالملقن،البدرالمنير (10) 
(.39/رقم69الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(11) 
الحاف ،المتوفىسنة)(12)  الَبْرَذعي  /7ها(.الذهبي،تاريخاإلسالم)301أحمدبنهارونبنَرْوح،أبوبكرالِبْرديجي 

(.11/رقم29
(.930/رقم2/254ابنحبان،المجروحون)(13)
(.184لمنسوخ)صالناسخواالنحاس،(14)
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وقالالعيني(1)الدقنيا" والدَّاوودي(2)، "الم سر،(3)، الدَّاوودي:ورمىبالكذب،متهم: وزاد بالرَّفض"،
.(4)بالوضع"جماعة"اتهمه"النَّسابة"،وقالاْلَخْزَرِجي:

َمْوُضوَعة"،وقالابنَصال أبيَحاِديثهَعن:"أَ(6)،وأبوُنَعْيم(5)وقالأبوعبداهللالحاكم
.(9)باطل"الكلبى:"ت سير(8)محمدبن،وقالمروان(7)الكذابين"كبارالجوزي:"من
:"َكانَ(12)وقالُمغيرة،(11)َتْقَرْبَنا"َ الرَّْأيَهَذاَعَلىُدْمتَ"َما:له(10)ِإْبَراِهيَمالنَّخعيوقال

،وَقال(15)بح ير"إ َّمنيخرجماعندي،الكلبيعندالذيأن:"لو(14)أَلْعَمشا،وقال(13)ُمْرِجًئا"
نماالنَّاسأدركتفإنيالسَّبئيةهذه"ات اأَلْعَمش: لي،وقالالكلبي:"قال(16)الكذابين"يسمونهموا 

:"َقالَ،وقالُسْ َيان(17)كذب"فهوحدثتغشيءكل:صال أبو منيسمعتهَما:اْلَكْلِبي ليالثَّْوري 

                                                           

(.634/رقم310-4/309وفياتاألعيان)ابنخلكان،(1) 
(.452/رقم3/543مغانياألخيارفيشرحأساميرجالمعانياآلثار)العيني،(2) 
(.945/رقم2/149طبقاتالم سرين)الداوودي،(3) 
/رقم(.337خالصةتذهيبتهذيبالكمال)صالخزرجي،(4) 
(.171/رقم195المدخلإلىالصحي )صهللالحاكم،أبوعبدا(5) 
(.210/رقم138أبوُنَعْيم،الضع اء)ص(6) 
(.1/47ابنالجوزي،الموضوعات)(7) 
وهواألصغركوفي،متهمبالكذب،من-بضمالمهملةوالتشديد-محمدبنمروانبنعبداهللبنإسماعيلالسدي(8) 

(.6284/رقم506ب)صالثامنة.ابنحجر،تقريبالتهذي
(.1478/رقم7/271ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(9) 

إبراهيمبنيزيدبنقيسبناألسودالنخعيأبوعمرانالكوفيال قيه،ثقةإ أنهيرسلكثيرا،منالخامسة،مات(10) 
(.270/رقم95دونالمائة،سنةستوتسعينوهوبنخمسينأونحوها.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.1632/رقم4/78العقيلي،الضع اءالكبير)(11) 
)ع(المغيرةبنمقسمبكسرالميمالضبيمو همأبوهشامالكوفياألعمىثقةمتقنإ أنهكانيدلسو سيماعن(12) 

(.6851/رقم543إبراهيممنالسادسةماتسنةستوثالثينعلىالصحي ،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.1632/رقم4/78العقيلي،الضع اءالكبير)(13) 
)ع(سليمانبنمهراناألسديالكاهليأبومحمدالكوفياألعمشثقةحاف عارفبالقراءات]بالقراءة[ورعلكنه(14) 

يدلسمنالخامسةماتسنةسبعوأربعينأوثمانوكانمولدهأولسنةإحدىوستين،ابنحجر،تقريبالتهذيب
(.2615/رقم254ص)
(.1626/رقم7/278ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(15) 
المرجعالساب .(16) 
الصغير)ص(17)  الضع اء 121البخاري، رقم كلشيء337/ ان ر صال : ليَأُبو "َقال الكلبي: قال وجاءت: ،)

(.1626/رقم7/275ال)رويتعني،عِناْبنَعبَّاسفالتروه".ابنعدي،الكاملفيضع اءالرج
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علىاقرألمأنيصال أبو:"حلف(2)جنابأبو،وقال(1)كذب"َفُهوََعبَّاسابنَعنَصال أبيعن
وعلمتعلمتهأناإ َّأحدبمكةَلْيَسَصاِل َأُبولي"َقال:،وقالالكلبي(3)شيئا"التَّ سيرمنالكلبي
حدثنايقول:(6)معبدبنسليمانسمعتوأع م،أطمهفي:"األمر(5)،وقالالحسينبنواقد(4)أباه"

ومالجصمعي:قلتيذرف،الكلبيأنيرونكانوايقول:(8)خالدبنُقرةسمعتقال:(7)األصمعي
يادة"التَّذريف؟ َلمِْإنْاُصمَّتَ-ُأُذَنْيهِِإَلىِإْصَبَعْيهَِوَرَفعَ-َحِديَثه"اْطَرُحوا:(10)َزاِئَدةَ،وقال(9)قال:الزِّ

ُأَحدِّثََأنَْأَفتَْأُمُرِوني،ِعْلًماَفاْمَتَجَتَُعَساًلَفَسَقْوِنيُمَحمَّدٍهلََفَأَتْيتُِعْلِميَنِسيتُ:َيُقولَُسِمْعُتهَُأُكنْ
أْختلفت،وقالفيموضعهخر:"كن(11)َوَسلََّم"َعَلْيهِاهللَُصلَّىاللَّهَِرُسولَِعَلىَيْكِذبَُرُجلٍَعنْ
هلَفأتيتأح  ،كنتَمافنسيتمرضةَمرضتَيُقول:َوُهوََيْوًماَفَسمعتهاْلُقْرهنَعَلْيهَِأقَرأِإَلْيهِ

أبداَشْيئابْعدَهاَعْنغأرويَ َواهللَ َفقلت:َقاَل:نسيت،كنتَماَفحِ  تِفيَِّفيفت لواُمَحمَّد
.(12)فتركته"

                                                           

(.930/رقم2/254ابنحبان،المجروحون)(1) 
مشهوربها،ضع وهلكثرة-بجيمونونخ ي تينوهخرهموحدة-يحيىبنأبيحيةبمهملةوتحتانيةالكلبي،أبوجناب(2) 

(.7537/رقم589تدليسه،منالسادسة،ماتسنةخمسينأوقبلها.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.1478/رقم7/271ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(3) 
(.1626/رقم7/278ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(4) 
الحسينبنواقدالمروزي،أبوعبداهللالقاضي،ثقةلهأوهام،منالسابعة،ماتسنةتسع،ويقال:سبعوخمسين.(5) 

(.1358/رقم169ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
بكسرالمهملةبعدهانونساكنةثمجيم،-سليمانبنمعبدبنكوسجانبمهملةثمجيمالمروزيأبوداودالسنجي(6) 

/254ثقةصاحبحديثرحالأديب،منالحاديةعشرة،ماتسنةسبعوخمسين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.2611رقم

الملغبنعليبن(7)  الملغبنقريببنعبد منعبد الباهلياألصمعيالبصري،صدو سني، أبوسعيد أصمع
تقريبالتهذيب)ص ابنحجر، قاربالتسعين. وقد وقيل: يرذلغ، ماتسنةستعشرة، رقم364التاسعة، /

4205.)
تقريبالتهذيب(8)  ابنحجر، خمسوخمسين. ماتسنة منالسادسة، ضابط، السدوسيالبصريثقة خالد بن قرة

(.5540قم/ر455)ص
(.37/رقم68الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(9) 

ابن(10)  بنقدامةالثق يأبوالصلتالكوفيثقةثبتصاحبسنة،منالسابعة،ماتسنةستينوقيلبعدها. زائدة
(.1982/رقم213حجر،تقريبالتهذيب)ص

(.1632/رقم77-4/76العقيلي،الضع اءالكبير)(11) 
(.1643/رقم3/280روايةالدوري)،تاريخابنمعينابنمعين،(12) 
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ُسْ َيانلنا:"َقالَ(3)عبيدبنيعلى،وقال(2)حديثه"زائدةالمحاربي:"طرح(1)علىبنالمُوقالَيْحيى
،اتَّقواالثَّْوري  وقالس يان(4)كذبه"منصدقهأعرفَأناَقاَل:َعنُه،ترويِإنَّغَلُه:َفقيلاْلَكْلِبي  ،

كانقال:الكلبي،عنيرويوريالثَّ"إنوقالابنأبيحاتمألبيه:عنه،يرويلمنالثَّوري:"عجًبا
وايةيقصد  ،وقالفي(5)عنه"روايةويجعلونهحضرهمنفيعلقهتعجًباحكايةويحكيعنه،الرِّ

:قلتلعمري،أيقال:حديثه؟يقوىممارجلعنالثِّقاتروايةعنُزرعةأبا"سألتموضعهخر:
أبوقالفيه،ُيتكلمالكلبيوكانالعلماء،فيهيتكلملمإذاذلغإنماقالالثَّوري،عنهروىالكلبي
:(6)الثَّوري"وتبسمالكلبي،السَّائببنمحمدناس يانناُنعيمأبوحدثناُزرعة: ،وقالاأْلَْصَمِعيق
،َكَ رَثَاِنَيةًِبهَِتَكلَّمََلوْ:ةًَمرََّوَقالَ،َكَ رَِبهَِتَكلَّمََمنِْبَشْيءٍَيَتَكلَّمُاْلَكْلِبيَّ"َسِمْعتُ:(7)َعَواَنةََأُبو"قال

ُيمليِجْبِريلَيُقول:َكانَاْلَكْلِبي ،وقالأبوعَواَنةفيموضعهخر:"َسِمعت(8)َفَجَحَدهُ"َعْنهَُفَسَأْلُتهُ
ُيمليجعلاْلَخاَلءَوسلمَعَلْيهِاللَّهَُصلَّىالنَِّبيقَدَخلََفَلمَّاَوَسلَّمََعَلْيهِاللَّهَُصلَّىالنَِّبيعلىاْلَوْحي
"على ،(12)اْلَعاَلءِْبنَِعْمِروَأِبيَبابَِعَلى(11)ُجَريٍَّأُبوِإَلْيَنا"َجَلَس:(10)،وقالابنمهدي(9)َعليٍّ

                                                           

تقريب(1)  ابنحجر، ماتسنةستعشرة. منصغارالتاسعة، ثقة، يحيىبنيعلىبنالحارثالمحاربيالكوفي،
(.7675/رقم598التهذيب)ص

(.1626/رقم7/277ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(2) 
ةالكوفيأبويوسفالطنافسي،ثقةإ فيحديثهعنالثوريف يهلين،منكبارالتاسعة،يعلىبنعبيدبنأبيأمي(3)

(.7844/رقم609ماتسنةبضعومائتينولهتسعونسنة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.930/رقم2/256ابنحبان،المجروحون)(4)
(.1478/رقم7/270ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(5)
(.2/36ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6)
اإلس رايين يالحاف ،صاحب"الُمْسَندالصحي "(7) ،ثم  يعقوبْبنِإْسَحا ْبنإبراهيمْبنيزيد،أبوَعَوانةالنَّْيسابوري 

(.278/رقم7/315ها.الذهبي،تاريخاإلسالم)316المخرَّجَعَلى"كتابُمْسِلم"،المتوفى
(.1632/رقم4/77العقيلي،الضع اءالكبير)(8)
(.930/رقم254-2/253ابنحبان،المجروحون)(9)

هوعبدالرَّحمن.(10)
جابربنسليمأوسليمبنجابرهوأبوجريمصغرالهجيميصحابيلهأحاديث.ابنحجر،تقريبالتهذيب(11)

(.866/رقم136)ص
بنالعريانالمازنيالنحويالقارىءاسمهزبانأوالعريانأويحيىأوجزءب ت أبوعمروبنالعالءبنعمار(12)

الجيمثمزايثمهمزةواألولأشهروالثانيأص عندالصوليثقةمنعلماءالعربيةمنالخامسةماتسنةأربع
(.8271/رقم660وخمسينوهوبنستوثمانينسنة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
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َفَقالَ َكاِفرٌاْلَكْلِبيََّأنََّأْشَهدُ: َقالَ، (1)ُزَرْيعٍْبنَِيِزيدَِبَذِلغََفَحدَّْثتُ: َفَقالَ، َيُقولَُسِمْعُتهُ: َأنَّهَُأْشَهدُ:
َصلَّىالنَِّبيِِّإَلىُيوِحيَجاءَ،السَّاَلمَُعَلْيهَِجْبَراِئيلَُكانَ:َيُقولَُسِمْعُتهُ:َقالََزَعَم؟َفَماَذا:َقالَ،َكاِفرٌ
َعَلىَيْضِربَُرَأْيُتهَُوَلِكنِّي،َهَذاَيُقولَُأْسَمْعهَُلمَْناأَ،َوَسلَّمََعَلْيهِاهللَُصلَّىالنَِّبيقَفَقامَ،َوَسلَّمََعَلْيهِاهللُ

اللَّهَِعْبدَِأْصَحابِ،(3)الرَّاِفَضةِِمنَِصْنفٌُهمْ:(2)َجْعَ رٍَأُبوَقالَ،َسَبِئيٌَّأَنا،َسَبِئيٌّ:َلَناَوَيُقولُ،َصْدِرهِ
ينسلمماونسيتأحديح  لمماح  تيقول:كلبيال"َسمعتُ:معاوية،وقالأبو(4)َسَبٍأ"ْبنِ

مافأخذتالقبضةتحتماآلخذلحيتيَعَلىوقبضتسبعةأوأيامستةِفيالقرهنح  تأحد،
،(5)القبضة"فو 

علىوقبضالحجام،إلىفجاءالنِّسيانعليهو لبالكلبى:"كبر(6)هارونبنيزيدوقال
في،وقال(7)القبضة"دونماخذفقال:-القبضةجاوزمايعني-ههنامنخذيقولأنفأرادلحيته

:(9)صهيببن،وقالعبَّاد(8)لحيتي"مثلالعقدبعديكونثملحيتهيعقدالكلبيموضعهخر:"َكانَ
بعدفاضطررتعنهأكتبفلمسوادثيابوعليهالسقلطانعمليعملالكلبيفرأيتالكوفة"دخلت
.(10)عنه"رجلعنكتبتيأنِإَلىَذِلغَ

وايةعنهم .(11)وذكرهال سويفيبابمنُير بعنالرِّ


                                                           

بنزريعبتقديمالزايمصغرالبصريأبومعاوية]يقالله:ريحانةالبصرة[ثقةثبتمنالثامنةماتسنةاثنتينيزيد(1)
(.7713/رقم601وثمانين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

هومحمدبنعمروالعقيلي.(2)
ة.ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجالقالالشعبي:دستهذهاألهواءكلهابقدميفلمأرقوماأحم منهذهالسبئي(3)

(.1626/رقم7/277)
(.1632/رقم4/77العقيلي،الضع اءالكبير)(4)
(.1626/رقم7/275ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(5)
تينوقديزيدبنهارونبنزاذانالسلميمو همأبوخالدالواسطيثقةمتقنعابدمنالتاسعةماتسنةستومائ(6)

(.7789/رقم606قاربالتسعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.1478/رقم7/271ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(7)
(.1626/رقم7/278ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(8)
توفيبينسنة)(9) الَبْصريق /5/336ذهبي،تاريخاإلسالم)ه(،ال220-ه211َعب اُدبنُصَهْيب،أبوبكرالُكَلْيبي 

(.188رقم
(.1626/رقم7/278ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(10)
(.3/35ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(11)
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"،وزادالذَّهبي:"الَحِدْيِث،الَعالََّمُة،َمْتُروغٌ:"(2)وابنحجر،(1)وقالالذَّهبي
، َوَكانَاأَلْخَباِريق "َأنَّهُِإ َّاأَلنَساِب،ِفيَرْأساًَأْيضاًالُمَ سُِّر هخر:(3)ِشْيِعيٌّ موضع في وزاد ،

وقالالذَّهبيفيموضعهخر:،"ِبَمرَّةٍ"وزادابنحجر:،(4)رفض"فيهعالمة،حافً اً"الحديث،كان
،(6)الرَّحمن"وعبدالقطانوتركهمعينوابنوزائدةالتَّيميسليمان،وقالمرة:"تركوه،كذبه(5)"واه"

َصاِحبُ "اْلَعالَمُة أيًضا: التَّْ سِوقال ِفي...يِر هَيٌة َوُهَو َوالرَّْفُض، اْلَكِذُب ِباأَلَخَوْيِن: اتقِهَم َوَقِد
تركهعلىأجمعواواألنساب،واألخبارالتَّ سير،"وقال:صاحب(7)"التَّْ ِسيِر،َواِسُعاْلِعْلِمَعَلىَضْعِ هِ

.(9)"بالرَّفضورميذببالكمتهم":فيموضعهخروقالابنحجر،(8)والرَّفض"بالكذباتهموقد
واف اتهموهبالكذبوالرَّفض،معإمامتهفيالتَّ سيروعلمهباألنساب،،متروغخالصة القول فيه:

ابنالجنيدالنققادفيتضعي ه،واهللتعالىأعلم.
، من َسْهلٍ  َأُبو ،َساِلٍم الهمداني ْبنُ  ُمَحم دُ )ت(  -60  سنة، توفي بين (10)الس ادسة اْلُكوِفيُّ

 .(11)ه(150- ه141)
.(12)"متروغ"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:

،(15)عليال السبن،وعمرو(14)،وابنمعين(13)ضع هابنسعدأقوال النُّقاد فيه:

                                                           

(.2/17الذهبي،تاريخاإلسالم)(1)
(.1370/رقم7/246المطالبالعاليةبزوائدالمسانيدالثمانية)ابنحجر،(2)
(.111/رقم6/248رأعالمالنبالء)سيالذهبي،(3)
(.1/271الذهبي،العبرفيخبرمن بر)(4)
(.6217/رقم2/113المقتنىفيسردالكنى)الذهبي،(5)
(.5542/رقم2/584الذهبي،المغنيفيالضع اء)(6)
(.379/رقم3/960الذهبي،تاريخاإلسالم)(7)
(.1/158)الذهبي،العبرفيخبرمن بر(8)
(.5901/رقم479ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(9)

(.5898/رقم479)صالمرجعالساب (10) 
(.378/رقم3/959الذهبي،تاريخاإلسالم)(11) 
(.3001/رقم3/62ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(12) 
(.6/360ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(13) 
(.1/68ن،روايةابنمحرز)ابنمعين،تاريخابنمعي(14) 
(.1481/رقم7/272ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(15) 
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الرَّازي حاتم وال سوي(1)وأبو والدَّارقطني(2)، والبيهقي(3)، و(4)، القيسراني، ابنسعد:(5)ابن وزاد ،
شيًئا"،يسوىليسعنه،ال رائضمتروغ...كتابعلي:"الحديثبندعمرواْلَحِديِث"،وزا"َكِثيرَ

بِّيقعبيدةمثلالحديثمنكر"الحديث،وزادأبوحاتمالرَّازي: المتروغ"،وزادشبهوأضعف،(6) الضَّ
هخر:ُي رح" ال سوي: موضع في الدَّارقطني وزاد مرًة:(7)"متروغ"الحديث،بحديثه"، وزاد ،

الحديث".:"متروغابنالقيسراني،وزاد(8)"ْتُروغٌ"مَ
(11)اْلُجْعِ يقَوَجاِبرٌَساِلٍم،ْبنَُوُمَحمَّدُ(10)َوُجَوْيِبرٌ(9)"ُعَبْيَدةُوقالابنمعينفيموضعهخر:

ْعِف"ِفيَبْعضٍِمنَْقِريبٌَبْعُضُهمْ ال السفيموضعهخرْبنُوقالَعْمُرو،(12)الضَّ َعِليٍّ َكانَ":
عنكنىربماالثَّوري"كان،وقالأبوحاتمالرَّازي:(15)"َعْنهُيَحدِّثَانَِ (14)الرَّْحَمنَِوَعْبدُ(13)َيْحَيى
الشَّعبى،عنسهلأبويقول:كناه،وربما،(16)الشَّعبيعنرجليقول:اسمه،

                                                           

لمرجعالساب .ا(1) 
(.3/65المعرفةوالتاريخ)ال سوي،(2) 
(.436/رقم4/71العلل)الدارقطني،(3) 
(.2235/رقم2/16البيهقي،السننالكبرى)(4) 
(.4826/رقم4/2089ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(5) 
ربماأخطأ،منالثام(6)  ،صدو نْحِوي  بِّيق أوالليثيأوالضَّ المعروفبالَحذَّاءالتَّْيِمي  الُكْوِفيق بُنُحَمْيِد نة،ماتَعِبْيَدُة

(.4408/رقم379سنةتسعينوقدجاوزالثمانين.ابنحجر،تقريبالتهذيب بنحجر)ص
(.438/رقم4/75دارقطني)الدارقطني،عللال(7) 
(.1489/رقم2/254الدارقطني،سننالدارقطني)(8) 
 (9). بِّيق هوابُنُحَمْيِدالضَّ

،نزيلالكوفة،من-تصغيرَجاِبر-ُجَوْيِبر(10)  ،َأُبواْلَقاِسِماْلَبْلِخيق وُيقال:اسمهَجاِبر،وُجَوْيِبرلقب،اْبُنَسِعيٍداأَلْزِديق
(.987/رقم143،ماتبعداألربعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب بنحجر)صالخامسة

،ضعيفرافضي،منالخامسة،ماتسنةسبعوعشرين(11)  ،أبوعبداهللاْلُكوِفيق بنالحارثاْلُجْعِ يق َيِزيَد ْبُن َجاِبُر
(.878/رقم137ومائةوقيلسنةاثنتينوثالثين.ابنحجر،تقريبالتهذيب بنحجر)ص

(.253/رقم1/205العقيلي،الضع اءالكبير)(12)
هوابنسعيدالقطان.(13) 
هوابنمهدي.(14) 
(.1631/رقم4/75العقيلي،الضع اءالكبير)(15) 
عامربنشراحيلالشعبيأبوعمرو،ثقةمشهورفقيهفاضل،منالثالثة،قالمكحول:مارأيتأفقهمنه،ماتبعد(16) 
(.3092/رقم287لمائةولهنحومنثمانين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)صا
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.(2)"شيًئاحديثهيسوى" ،وقالال سويفيموضعهخر:(1)"لهُي طنلكيال
مسلم والنَّسائي(3)وقال والدَّارقطني(4)، والبيهقي(5)، و(6)، القيسراني، في(7)ابن ثالثتهم

ابن:"متروغ"،وزادمسلم،والنَّسائي،والدَّارقطني،و(9)،وابنَعَرا الكناني(8)موضعهخر،والهيثمي
الكناني:القيسراني َعَرا  ابن وزاد "الحديث"، وق: بالوضع"، "ليس"ومتهم مرًة: البيهقي ال
ُيكتبو بثقة،"ليس:النََّسائيفيموضعهخر،َوَقال(11)"بهُمحتج،وقالأيًضا:" ير(10)"بالقوي
عنبنأحمدوُسئل،(12)"حديثه فقال:،َساِلمٍْبنَِوُمَحمَّدِ،(13)ُعَبْيَدةَحنبل أقرب"ماَوُجَوْيِبر،
هخر:و،(14)"-الضَّعففييعني-بعضمنبعضهم موضع في  ياثبنح ص"كانقال

عبداهللبنأحمد:،وقال(16)"اْلَمْتُروغِ"ِشْبهُ،وقالمرًة:(15)"أخيهكتبهذهيقول:يضع ه،وكان
َعْنهُيَحدِّثَُناَ َأِبي"َكانَفيموضعهخر:،وقال(18)"لضع هو يرهال رائضحديثهفي(17)"ترغ

                                                           

(.1481/رقم7/272ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(1) 
(.3/141ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(2) 
(.1498/رقم1/398مسلم،الكنىواألسماء)(3) 
(.515/رقم90النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(4) 
(.412/رقم4/20العللللدارقطني)لدارقطني،ا(5) 
(.21282/رقم10/450البيهقي،السننالكبرى)(6) 
(.723/رقم1/491ذخيرةالح ا )ابنالقيسراني،(7) 
(.7470/رقم4/279الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(8) 
(.24/رقم1/415عةالموضوعة)ابنعرا ،تنزيهالشريعةالمرفوعةعناألخبارالشني(9) 

.(12481/رقم6/420البيهقي،السننالكبرى)(10) 
(.12286/رقم6/371)المرجعالسا .(11) 
(.5231/رقم25/241المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(12) 
(13). بِّيق هوابُنُحَمْيِدالضَّ
(.889/رقم1/415بنهعبداهلل)أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةا(14)

(.469/رقم1/292)المرجعالساب (15) 
(.1631/رقم4/75العقيلي،الضع اءالكبير)(16) 
أيأبوهأحمدبنحنبل،فقدجاءت:"ترغأبيحديثهفيال رائض".أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنه(17)

(.4146/رقم3/55عبداهلل)
(.469/رقم1/292أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(18) 
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ْنَكاِعْنَدُه،ِلَضْعِ هِ أيابن–أحمدأنكرالشَّعبيعنال رائض"يروي:السَّاجي،وقال(1)"ِلَحِديِثهِِرهَِواِ 
.(2)"موضوعةهيوقال:رواها،أحاديث-حنبل

تصني ه،منإليهُينسبفرائضكتاب،وقالابنعدي:"له(3)"اْلَحِديثِوقالالبزار:"َليِّنُ
واحًدا،قالأبوحرًفاعنهال رائضفيُأدخل:"لم(5)َثَمةَخيْ،وقالأبو(4)"بينروايتهَعَلىوالضَّعف

:(6)خيثمةأبيبنبكر خيثمة–كأنه أبو "َكانَ(7)"يضع ه-أي ِحبَّان: ابن وقال يقلبِممَّن،
يحدثالثَّْوري َوَكانََعنُه،يْنَهىاْلُمَبارغابنَكانَمنأحاديثهم،َلْيَسَماالثَِّقاتَعنويروياأْلََساِنيد
َعَ اءَعنحدثِإذاللثوريمذهًباَهَذاَوَكانَسهل،َأُبوَحدثِنيَوَيُقول:َعنُه،  ََحتَّىكناهمالضق
َيْحيى(8)"ُيعرفوا وقال "ليس، "َيتكلمون(9)"بَشْيءٍالقطان: البخاري: وقال َكانَ، الُمبارغاْبنِفيِه،
.(10)"َعْنهُينهى

،وقال(12)"حديثه،وقالفيموضعهخر:"اطرح(11)"َعْنهُاْلَحِديثُ"ُتِرغَوقالابنالمبارغ:
أحاديثهتسوى ياث:" بن،وقالح ص(13)"عليهاضربواعليه"اضربوا:-بحديثهمرإذا-مرًة
.(14)"النَّقل

                                                           

(.1240/رقم2/400مسندأحمد)أحمدبنحنبل،(1) 
(.262/رقم9/176تهذيبالتهذيب)ابنحجر،(2) 
1946(5/325)البزار،مسندالبزار(3) 
(.1647/رقم7/345ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(4) 
زهيربنحرببنشدادأبوخيثمةالنسائينزيلبغداد،ثقةثبت،روىعنهمسلمأكثرمنألفحديث،منالعاشرة،(5) 

(.2042/رقم217ماتسنةأربعوثالثينوهوبنأربعوسبعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
 (6) البغدادي، أبيخيثمة بن بكر أبو بنزهيربنحرباإلمام تسعأحمد توفيسنة صاحبالتاريخمشهوركبير،

(.233/رقم1/54 ايةالنهايةفيطبقاتالقراء)ابنالجزري،وسبعينومائتين.
(.1481/رقم273-7/272ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(7) 
(.945/رقم2/262ابنحبان،المجروحون)(8) 
(.1647/رقم7/343ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(9)

(.296/رقم1/105البخاري،التاريخالكبير)(10)
(.1631/رقم4/75العقيلي،الضع اءالكبير)(11)
(.1481/رقم7/272ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(12)
(.1647/رقم7/343ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(13)
(.1481/رقم7/272ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(14)
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وقالالحسن(2)"حديثهأبى"ترغ:(1) ياثبنح صبنعمروقال (3)عيسىْبن، ابن"تركه:
وقالفيموضعهخر(4)"المبارغ ، كله؟(5)جريرعلمأكتبأنأريدقلت:الُمَبارغ،اْبن"َسألتُ:

"َأَنا:،وقالابنالمديني(8)"سالمْبنَوُمحمد،(7)إسماعيلبنوالسقري(6)عبيدةحديثتكتب َ:َقال
ُسْ َياَن،َعنُْيَحدِّثَانِالرَّْحَمنَِعْبدَوََ ْحَيى،يََسِمْعتُ"َما:اْلُمثَنَّىْبنُ،وقالُمَحمَّدُ(9)"َعْنهُأَحدِّثَُ 

،وقال(13)"منهأح   (12)األجل ُعَيينة:"َكانَابن،وقال(11)"ثقة،وقالاْلُجوَزَجاِني:" ير(10)"َعْنه
َعنْ(14)َهاُرونَْبنَِيِزيدََعنْال رائض،لهُقرابةعلىُيمليمعينابن"رأيتخيثمة:أبيبنبكرأبو

ابنأبيحاتم:قاليدري، فإنهدعهقال:بهذا؟أخصصتهزكرياأباياله:فقلتسالم،بنمحمد
.(15)"فارًضاألنهكانحاً  أحسنال رائضفيأنهعنديمعناه

                                                           

عمربنح صبنِ ياثبنَطْل الكوفي،ثقةربماوهم،منالعاشرة،ماتسنةاثنتينوعشرينومائتين.ابنحجر،(1)
(.4880/رقم411تقريبالتهذيب)ص

(.1481/رقم7/272ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2)
أبوعليالنيسابوري،ثقة،-راءوكسرالجيمبعدهامهملةب ت المهملةوسكونال-الحسنبنعيسىبنماسرجس(3)

(.1275/رقم163منالعاشرة،ماتسنةأربعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.1647/رقم7/342ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(4)
تاب،قيل:كانفيهخرعمرهيهمجريربنعبدالحميدبنُقْرطالضبيالكوفينزيلالرَّيوقاضيها،ثقةصحي الك(5)

(.916/رقم139منح  ه،ماتسنةثمانوثمانينولهإحدىوسبعونسنة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(6). بِّيق هوابُنُحَمْيِدالضَّ
السريبنإسماعيلالهمدانيالكوفيبنعمالشعبيوليالقضاء،وهومتروغالحديث،منالسادسة.ابنحجر،(7)

(.2221/رقم230تقريبالتهذيب)ص
(.1647/رقم7/342ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(8)
(.1631/رقم4/75العقيلي،الضع اءالكبير)(9)

المرجعالساب .(10)
(.54/رقم81الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(11)
يقال:اس(12) الكندي، حجية اهللبنحجيةيكنىأبا ماتسنةأجل بنعبد منالسابعة، مهيحيى،صدو شيعي،

(.285/رقم96خمسوأربعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.1647/رقم7/342ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(13)
يزيدبنهارونبنزاذانالسلميمو همأبوخالدالواسطي،ثقةمتقنعابد،منالتاسعة،ماتسنةستومائتين(14)

(.7789/رقم606قاربالتسعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)صوقد
(.1481/رقم7/272ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(15)
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"اْشَتَهر اهللالحاكم: عبد أبو َواَيِة،وقال ثبتَوَلمِْبالرِّ النَّووي:(1)"حاف ُمْتِقنيعد وقال ،
ْعفِ"َمْشُهور .(2)"َوالتَّْرغِِبالضَّ

َواَيةَِعنُِيْرَ بَُمنَْبابِفيال سويوَذَكره الرَّازي(3)عنهمالرِّ ُزرعة أبو وذكره ،(4)،
ع اء.(5)والعقيلي فيالضق

،وقالمرًة:(7)"جًدا،وقالفيموضعهخر:"ضع وه(6)"ضع هعلىوقالالذَّهبي:"ُمتََّ  ٌ
.(9)"،وقالابنحجر:"ضعيف(8)""متروغ

واهللتعالىأعلم.ذلغ.النققادفيأ لب،واف ابنالجنيدمتروغالحديثخالصة القول فيه:
الر ْحَمن  عبد أبو ،(11)اْلَفزاِري   (10)ي ُسَلْيَمان اْلَعْرَزِميبِ أَ  نِ الل بْ  دِ يْ بَ عُ  نُ بْ  ُمَحم دُ )ت ق(  -61

 .(12)وخمسين بضع نةس مات الس ادسة، ، مناْلُكوِفي
.(13)"متروغالحديث"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:

،(16)ُزرعة،وأبو(15)،والعجلي(14)ضع هابنمعينأقوال النُّقاد فيه:

                                                           

(.255معرفةعلومالحديث)صالحاكمأبوعبداهلل،(1)
(.1/123شرحالنوويعلىمسلم)النووي،(2) 
(.3/39ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(3)
(.290/رقم2/654الضع اءألبيزرعةالرازيفيأجوبتهعلىأسئلةالبرذعي)زرعة،الرازي:أبو(4)
(.1631/رقم4/75العقيلي،الضع اءالكبير)(5)
(.378/رقم3/959الذهبي،تاريخاإلسالم)(6)
(.5541/رقم2/583الذهبي،المغنيفيالضع اء)(7)
(.3724م/رق352الذهبي،ديوانالضع اء)ص(8)
(.5898/رقم479ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(9)

هذهالنِّسبةإلىَعْرَزم،و نيأنهبطنمنفزارة،وجبانةعرزمبالكوفةمعروفة،ولعلهذهالقبيلةنزلتبهافنسب(10) 
(.2736/رقم9/271الموضعإليهم.السمعاني،األنساب)

قبيل(11)  وهي َفَزارة، إلى النِّسبة األنساب)هذه السمعاني، واألئمة. العلماء من جماعة منها كان 10ة، رقم212/ /
3052.)

(.6108/رقم494ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(12) 
(.3109/رقم3/83ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(13) 
(.1622/رقم7/246ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(14) 
(.1623/رقم2/247العجلي،الثقات)(15) 
(.4190/رقم10/264مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(16) 
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،(6)،وابنالملقن(5)،والهيثمي(4)ابنالقيسراني،و(3)،والبيهقي(2)الرَّازيان،والدَّارقطني(1)وأبوحاتم
وأ والعجلي، ابنمعين، والدَّارقطنيوزاد "الحديث(7)بوُزرعة، أبوحاتم: وزاد الحديث"، " جًدا"،:

"جًدا".،وابنالملقن:(8)وزادالدَّارقطنيفيموضعهخر
معين ابن ُزرعة(9)وقال وأبو والنَّسائي(10)، هخر، موضع في "َ (11)كالهما ُيْكتب:

،وأبو(13)بثقة"،وقالابنمعينمرةًئي:"ليسالنَّسا،وزاد(12)بَشْيٍء"َحِديثه"،وزادابنمعين:"ليس
عبيدبنمحمد:أمثلأيما":معين بن:قيل(15)الُختَِّليق ِبَشْيء"،وقالابنالجنيد"َلْيَس:(14)داود
،وقالأبوحاتمفيموضعهخر:"روى(17)ماثل"فيهماما:فقال؟العرزميأو(16)رافعأبيبناهلل
.(18)التَّعجب"علىوشعبةالثَّوريعنه

                                                           

(.5/رقم8/2ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(1) 
(.3276/رقم13/384الدارقطني،عللالدارقطني)(2) 
(.3175/رقم5/123البيهقي،شعباإليمان)(3)

(.2574م/رق2/1204ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(4) 
(.769/رقم1/167الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(5) 
(.3/142ابنالملقن،البدرالمنير)(6) 
(.2231/رقم3/135الدارقطني،سننالدارقطني)(7) 
(.3877/رقم15/117الدارقطني،عللالدارقطني)(8) 
(.2245/رقم3/456روايةالدوري)،تاريخابنمعينابنمعين،(9) 

(.5/رقم8/2ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(10) 
(،قالمغلطايأنالنسائيقالهافيالكنى.4190/رقم10/264مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(11) 
(.1622/رقم7/246ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(12) 
(.1355/رقم3/285روايةالدوري)،تاريخابنمعينابنمعين،(13) 
(.4109/رقم10/265مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(14) 
َأُبوِإْسَحاَ ِإْبَراِهْيُمبُنَعْبِداهلِلبِنالُجَنْيِد،الشَّْيُخ،اإِلَماُم،الَحاِفُ ،َسِمَعَوَيْحَيى(15)  بَنَمِعْيٍن،َوَلُهَعْنُهُسَؤاَ ٌتالُختَِّليق

جُ َوماَئَتْيِن.سيرأعالمالنبالءللذهبي)ُمِ ْيَدٌة،َوَلُه َسْبِعْيَن ...بِقيِإَلىُقربسَنِة َواِسَعٌة َوَتَواِلْيُفَوِرْحَلٌة /12موٌع
(.251/رقم631-632

التهذيب(16) تقريب حجر، ابن السادسة. من ضعيف، الكوفي، مو هم الهاشمي رافع أبي بن اهلل عبيد بن محمد
(.342/رقم4/207ه(.الذهبي،تاريخاإلسالم)160-ه151توفيبينسنة)(،6106/رقم494)ص

(.46/رقم283ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص(17)
(.5/رقم8/2ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(18)
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َعْمُرو ال السْبنُوقال ومسلم(1)َعِليٍّ هخر(2)، موضع في والنَّسائي والدقو بي(3)، ،(4)،
والدَّارقطنيفيموضعهخر(5)واألزدي اهللالحاكم(6)، وأبوعبد والبيهقي(7)، و(8)، ابنالقيسراني،

فيموضعهخر وابنالقطان(9)كالهما وابن(11)والهيثمي،(10)، (12)الملقن، فيموضع كالهما
َعْمُرو وزاد "َمْتُروغ"، وْبنُهخر: واألزدي، والدقو بي، والنَّسائي، ومسلم، ، القيسرانيَعِليٍّ ،ابن

َعْمُرو(13)والهيثمي وزاد "الَحِديث"، هخرْبنُ: موضع في َعِليٍّ َرَوى: ُشْعَبةَعْنهُ"الحديث،
ِفيِه"،وقالالنَّْقلَِأْهلَِأِئمَّةَِبْينََأْعِرُفهُِخالفٍِبالالحاكم:"اْلَحِديثِ،وزادأبوعبداهلل(14)َوُسْ َياُن"

اْلُمَباَرغِاْبنُ"َتَرَكهُالدَّارقطنيمرًة: اْلَقطَّانَُوَيْحَيى، "َواْبنُ، الهيثميمرًة:(15)َمْهِديٍّ وقال "ُمجمع،
.(18)"تركوه"وقالأيًضا:،(17)"واه"،وقالابنالملقنمرًة:(16)ضع ه"على

والعالئي(19)النََّسائيمرةًوقال "متهم""ليس:(20)، العالئي: وزاد َعْمُرو،بثقة"، ْبنُوقال
فيموضعهخر َوَكانَ،َعْنهُُيَحدِّثُُسْ َيانَُوَكانَ،َعْنهُيَحدِّثَانَِ الرَّْحَمنَِوَعْبدَُيْحَيى"َكانَ:َعِليٍّ

                                                           

المرجعالساب .(1) 
(.2080/رقم1/523مسلم،الكنىواألسماء)(2) 
(.521/رقم91كون)صالنسائي،الضع اءوالمترو(3) 
(.1507/رقم2/857الكنىواألسماء)الدو بي،(4) 
(.3109/رقم3/83ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(5) 
(.443/رقم60الدارقطني،سؤا تالبرقانيللدارقطني)ص(6) 
(.97المدخلإلىالصحي )صالحاكمأبوعبداهلل،(7) 
(.2145/رقم2/316)البيهقي،السننالصغير(8) 
(.709/رقم1/487ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(9) 

(.2349/رقم5/100ابنالقطان،بيانالوهمواإليهامفيكتاباألحكام)(10) 
(.2253/رقم2/55الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(11) 
(.2/343)ابنالملقن،البدرالمنيرابنالملقن،البدرالمنير(12) 
(.12/رقم2/93مصباحالزجاجةفيزوائدابنماجه)البوصيري،(13) 
(.1622/رقم7/245ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(14) 
(.4227/رقم5/229الدارقطني،سننالدارقطني)(15) 
(.1532/رقم1/279الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(16) 
(.5/605لبدرالمنير)ابنالملقن،ا(17) 
.501المرجعالساب ،ص(18) 
(.5434/رقم26/44المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(19) 
(.4/رقم33النقدالصحي لمااعترضمنأحاديثالمصابي )صالعالئي،(20) 
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َبْعدََكانََفَلمَّاُكتَُبهَُوَدَفنََوَكَتبََكِثيًراَسَماًعاَسِمعََقدْ،وقالابنسعد:"َكانَ(1)َعْنُه"ُيَحدِّثُُشْعَبةُ
وقال(2)اْلَمْعَنى"ِلَهَذاَحِديَثهُالنَّاُسَفَضعَّفَُكتُُبهَُذَهَبتَْوَقدَْحدََّث،َذِلغَ :(3)ُعْثَمانَْبنُُمَحمَّدُ،
َأِبيْبنُاللَّهَِوَعْبدُ(6)ُنَمْيرٍَواْبنُ(5)اْلَقاِسمَُوَعمِّي(4)َأِبي،ِعْنَدهَُوَأْصَحاُبَناَمِعيٍن،ْبنََيىَيحَْسِمْعتُ"

ُضَعَ اُء،َهؤَُ ءُِكلق:َيُقولَُأِبيَفَسِمْعتُ-هووثالثة يره–َوَذَكُروه،(8)ِإْسَحا َْبنَُوَهاُرونُ(7)ِزَيادٍ
عنه،يروىماعامةفي(10)الحرانيسلمةبن،وقالابنعدي:محمد(9)ِمْنُهْم"َأَحدٌَعَلْيهَِردََّفَما

وقالفيموضع(11)وينسبه"يسميهوأحيانايضع ه،يسميهو َعنه،فيكنيال زاري"عنيقول: ،
"عامة "(12)مح و ة" يررواياتههخر: التِّرمذي: وقال ِحْ ِ ِه،ِقَبلِنْمِالَحِديثِِفيُيَضعَّفُ،

،وقال(14)َوَ ْيُرهُ"ُشْعَبُة،َعْنهَُحدَّثََوَقدْاْلَحِديِث،"َليِّنُ،وقالاْلَبزار:(13)َوَ ْيُرهُ"اْلُمَباَرِغ،اْبنَُضعََّ هُ

                                                           

(.1664/رقم4/105العقيلي،الضع اءالكبير)(1) 
(.6/368الطبقاتالكبرى)ابنسعد،(2) 
،اإِلَماُم،الَحاِفُ ،الُمْسِنُد...(3)  ُدبُنُعْثَماَنبِنَأِبيَشْيَبَةَأُبوَجْعَ ٍرالَعْبِسيق َوَجَمَعَوَصنََّف،َوَلُهَتاِرْيٌخَكِبْيٌر،َوَلْمُمَحمَّ

ِمْنُه، َناُلوا َبْل َح  ًا، الِعْلِم.ُيرَزْ  َأْوِعَيِة ِمْن اْبنَُوَكاَن َماَت َوِتْسِعْيَن.. َسْبٍع َسَنَة اأُلْوَلى، ُجَماَدى ِفي َشْيَبَة َأِبي
(.11/رقم22-14/21سيرأعالمالنبالء)الذهبي،َوماَئَتْيِن،َوَقْدَقاَرَبالتِّْسِعْيَن.

ام،وقيل:عثمانبنمحمدبنإبراهيمبنعثمانالعبسي،أبوالحسنبنأبيشيبةالكوفي،ثقةحاف شهيرولهأوه(4)
تقريبالتهذيب حجر، ابن سنة. ثالثوثمانون وله وثالثين تسع ماتسنة العاشرة، من القرهن، يح     كان

(.4513/رقم386)ص
قالخلي ة:توفيسنةخمسوثالثين،القاسمْبنمحمدْبنَأِبيَشْيَبة،أخوَأِبيَبْكر،وعثمان،ضعيفالحديثبمر ة،(5)

(.327/رقم5/902إلسالم)الذهبي،تاريخا
عبداهللبننميربنونمصغرالهمدانيأبوهشامالكوفي،ثقةصاحبحديثمنأهلالسنة،منكبارالتاسعة،(6)

(.3668/رقم327ماتسنةتسعوتسعينومائة،ولهأربعوثمانون.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
وقدينسبإلىجده،أبوعبدالرحمنالكوفيالدَّهقان،صدو ،منالعاشرة،عبداهللبنالحكمبنأبيزيادالقطواني،(7)

(.3280/رقم300ماتسنةخمسوخمسين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
)رتس (هارونبنإسحا بنمحمدبنمالغالهمداني،أبوالقاسمالكوفيصدو منصغارالعاشرة،مات(8)

(.7221/رقم568تقريبالتهذيب)صسنةثمانوخمسين،ابنحجر،
(.1664/رقم4/105العقيلي،الضع اءالكبير)(9)

على(10) ومائة وتسعين إحدى ماتسنة التاسعة، من ثقة، الحراني، مو هم الباهلي اهلل عبد بن سلمة بن محمد
(.5922/رقم481الصحي .ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.1622/رقم7/247ءالرجال)ابنعدي،الكاملفيضع ا(11)
.254المرجعالساب ،ص(12)
(.1341/رقم3/19الترمذي،سننالترمذي)(13)
(.2933/رقم7/334البزار،مسندالبزار)(14)
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يحدثفكانكتبهذهبتولكنصالًحارجالًوقالابنالجزري:"كان،(1)ضعف"ابنرجب:"فيه
.(2)فضع وه"لذلغفيهاسالنَّفتكلم،ح  همن

القطان َيْحَيى وقال َيْحَ  َُ َفَجَعلَاأْلَْصغرَاْلَعْرَزِميَّ"َسَأْلتُ:  ََفَجَعلَِبِكَتابٍَفَأَتْيتُ،
َيْخَتِلفُ(6)ْحَوصِاأْلََأُبوَوَكانَ(5)ُسَلْيمٍَأِبيْبنَِلْيثِِإَلىَأْخَتِلفُ"ُكْنتُ:(4)َجِريرٌ،وَقالَ(3)َيْقَرُأ"ُيْحِسنُ
َأْنتََتَعالََبلَْ ،:َفَيُقولُ،َصاِحِبيِإَلىَتَعالَ:َلهُُقْلتُُربََّماَفُكْنتُ،اْلَعْرَزِميِّاللَّهُِعَبْيدِْبنُِمَحمَّدِِإَلى
َصاِحِبيِإَلى َقالَ، وقالوكيع(7)َصاِحُبُه"َوَذَهبََصاِحِبيَفَرُج َ: ، َذَهَبتَْقدَْصاِلًحاَرُجاًل"َكانَ:
ُكتُُبهُ ِحْ ً اُيَحدِّثَُفَكانَ، ُمَحمَّدُ(8)ُأِتَي"َذاغََفِمنْ، وقال اْلُمثَنَّىْبنُ، الرَّْحَمِن،َعْبدََسِمْعتُ"َما:

:(12)،وابنالجوزي(11)،وقالالبخاري(10)حديثه"النَّاس،وقالأحمدبنحنبل:"ترغ(9)َعْنه"ُيَحدِّثُ
،وقالابن(13)علينا"حديثهقراءةوَيحيى"،وقالابنأبيحاتم:"ترغأبوُزرعةالُمبارغ،اْبنهُ"َتَركَ

،وقالابن(14)َأَحاِديثه"أْنكرتثمََّومناْلِحْ  َرِديءَوَكانَكتبهذهبتَوَلِكنَصُدو ُنمير:"رجل
يعرفَ َحتَّىجدهِإَلىيْنسبهُاْلَعْرَزِميْيَمانُسلَبنُمَحمَّدَحدثِنيَوَيُقولشريغَعنهُِحبَّان:"يروي

                                                           

(.2/373ابنرجب،فت الباري)(1)
(.3221/رقم2/194 ايةالنهايةفيطبقاتالقراء)ابنالجزري،(2)
(.1664/رقم4/105ضع اءالكبير)العقيلي،ال(3)
الضبيالكوفينزيلالرَّيوقاضيها،ثقة-بضمالقافوسكونالراءبعدهاطاءمهملة-جريربنعبدالحميدبنقرط(4)

ابن ماتسنةثمانوثمانينولهإحدىوسبعونسنة. يهممنح  ه، كانفيهخرعمره قيل: صحي الكتاب،
(.916/رقم139حجر،تقريبالتهذيب)ص

واسمأبيهأيمن،وقيل:أنس،وقيل يرذلغ،صدو اختلطجًدا-بالزايوالنونمصغر-الليثبنأبيسليمبنزنيم(5) 
(.5685/رقم464ولميتميزحديثهفترغ،منالسادسة،ماتسنةثمانوأربعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

حوصالكوفي،ثقةمتقنصاحبحديث،منالسابعة،ماتسنةتسعوسبعين.سالمبنسليمالحن يمو همأبواأل(6) 
(.2703/رقم261ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.1664/رقم4/105العقيلي،الضع اءالكبير)(7) 
المرجعالساب .(8) 
/10تهذيبالكمال)وجاءت:ماسمعتيحيىو عبدالرحمنحدثاعنهشيًئاقط.مغلطاي،إكمالالمرجعن سه،(9) 

(.4109/رقم265
(.539/رقم1/313أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(10) 
(.513/رقم1/171البخاري،التاريخالكبير)(11) 
(.3109/رقم3/83ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(12) 
(.5م/رق8/2ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(13) 
(.992/رقم2/247ابنحبان،المجروحون)(14) 
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 ذهبت... كتبه َأن ِإ َّ َصُدوًقا ويهم،َوَكاَن يحدثمنح  ه َفجعل اْلِحْ   َرِديء َوَكاَن َفكثر،
:السَّاجيال،وق(1)"اْلَمَناِكيرِفيِرَواَيتهَتركهبناْلُمَبارغَوَيْحَيىاْلَقطَّانَواْبنمْهديَويحيىبنمِعين

:أحمدأبوالحاكم،وقال(2)مناكير"عندهحديثه،ترغعلىالنَّقلأهلأجمعالحديث،ُمنكر"صدو 
اْلُجوَزَجاِني:(3)بالقائم"ليس"حديثه وقال "قد(4)"ساقط"، الخطيب: وقال اختيارهفيشعبةأساء،
أهلمناألئمةتختلفألنهلم،(5)سليمانأبيبنالملغعبدعنالتَّحديثعنه،وترغحدثحيث
لهذكرهموحسنمست يض،عليهفثناؤهمالملغعبدروايته،وأماوسقوطحديثه،ذهابفياألثر

.(6)مشهور"
والمنتجيلي(7)العقيليوذكره ،(11)شاهينوابن،(10)الدقو بيبشروأبو،(9)وال سوي،(8)،

ع اء.جملةفي(14)الجارودوابن،(13)العربوأبو،(12)شيبةبنويعقوب الضق
وابنحجر،(17)وزادابنحجر:"ِجدًّا"،وقالالذَّهبي،(16)وابنحجر،(15)وضع هالذَّهبي
"َمْتُروغ"،: (18)كالهمافيموضعهخر

                                                           

.246المرجعالساب ،ص(1) 
(.4109/رقم10/265مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2) 
المرجعالساب .(3) 
(.49/رقم77الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(4) 
العرزمي،صدو لهأوهام،منالخامسة(5)  ابنحجر،عبدالملغبنأبيسليمانميسرة ،ماتسنةخمسوأربعين.

(.4184/رقم363تقريبالتهذيب)ص
(.5523/رقم12/132الخطيب،تاريخبغداد)(6) 
(.1664/رقم4/105العقيلي،الضع اءالكبير)(7) 
(.4109/رقم10/265مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(8) 
المرجعالساب .(9) 

المرجعن سه.(10) 
(.544/رقم164تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)صهين،ابنشا(11) 
(.4109/رقم10/265مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(12) 
المرجعالساب .(13) 
المرجعن سه.(14) 
(2/26سيرأعالمالنبالء)سيرةالذهبي،(15) 
.(2260/رقم10/389المطالبالعاليةبزوائدالمسانيدالثمانية)ابنحجر،(16) 
(.322/رقم1/358الذهبي،تنقي التحقي )(17) 
(.6108/رقم494ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(18) 
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"واٍه" الذَّهبيمرة: "كان،(1)وقال أيًضا: الحيناهللعبَّادمنوقال "منوقال:،(2)واٍه"لكنهالصَّ
"من،(3)ِمْنُه"أضعفعنروىُشْعَبةَأ ن وماُشْعَبة،شيوخ علىالمجمعشعبةشيوخوقال:

الحين"اهللعبَّادمنكانولكنضع هم، .(6)وقال:"تركوه"،(5)وقال:"تالٌف"،(4)الصَّ
الحين،،متروغخالصة القول فيه: اهللالصَّ واهللمنعبَّاد فيتضعي ه، النققاد الجنيد واف ابن

.تعالىأعلم
بِّيُّ )ت ق(  -62  من ،اْلُكوِفيُّ  الل عبد ، أبواأَلْعَورُ  (9)البر اد (8)اْلُمالِئيُّ  (7)ُمْسِلُم ْبُن َكْيَساَن الض 

 .(11)ه(140 -ه131توفي بين سنة ) ،(10)الخامسة
.(12)"متروغ"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:

ابنأقوال النُّقاد فيه: حن(13)اْلَمِديِنيِّضع ه بن وأحمد وابن(14)بل، الَموِصلي، ،(15)عمَّار
،(17)،والعجلي(16)والبخاري

                                                           

(.295/رقم1/332الذهبي،تنقي التحقي )(1) 
(.343/رقم4/207الذهبي،تاريخاإلسالم)(2) 
المرجعالساب .(3) 
(.7905/رقم3/635الذهبي،ميزانا عتدال)(4) 
(.98/رقم1/122بي،تنقي التحقي )الذه(5) 
(.3863/رقم364الذهبي،ديوانالضع اء)ص(6) 
هذهالنِّسبةإلىُضب ة،وهمجماعة،وفيمضرُضب ةابنأدبنطابخةبنالياسبنمضر،وفيقريشُضب ةبن(7) 

بنهذيل.السمعاني،األنسابالحارثبنفهرابنمالغ،وفيهذيلُضب ةبنعمروبنالحارثبنتميمبنسعد
(.2531/رقم8/381)
بيعه.(8)  إلى النسبة هذه أن و ني خرجت، إذا المرأة به تستر ال ذي المرط وهو والُمالءة، الُمالء إلى النِّسبة هذه

(.4007/رقم12/510السمعاني،األنساب)
(.415/رقم2/126،األنساب)هذهالنسبةلمنيبردالماءفيالكيزانوالِجَرار،السمعاني(9) 

(.6641/رقم530ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(10) 
(.274/رقم3/736الذهبي،تاريخاإلسالم)(11) 
(.3312/رقم3/118ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(12) 
(.1722/رقم4/153العقيلي،الضع اءالكبير)(13) 
(.3121/رقم2/475جالروايةابنهعبداهلل)أحمدبنحنبل،العللومعرفةالر(14) 
(.624/رقم178ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(15) 
(.700/رقم375العللالكبير)صالترمذي،(16)

(.1726/رقم2/278العجلي،الثقات)(17) 
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ُزرعة وأبوحاتم(1)وأبو والدقو بي (2)، والدَّارقطني(3)الرَّازيان، والبيهقي(4)، و(5)، ،(6)ابنالقيسراني،
َكانََأنَّهُ(10)ْحَيىيَِليََذَكرَ،"اْلَحِديثِ:اْلَمِديِنيِّ،وزادابن(9)،والُبوصيري(8)،والهيثمي(7)والعراقي
اْلَحِديثَُيْرِسلُ َيُقولُ، "الحديث،َأوَْزَعُموا: حنبل: بن أحمد وزاد وزادُيكتب َقاُلوا"، حديثه"،

،وزادالعجلي،(11)َعنُه"أرويَ الَحِديث"َذاِهبالحديث"،وزادفيموضعهخر:"ذاهبالبخاري:
 وزاد "الحديث"، الرَّازي: ُزرعة يتكلمونوأبو "الحديث، حاتم: الدقو بيأبو وزاد فيه"، "الحديث،:

الدَّارقطني:متروغ وزاد البيهقي:(12)يترغ"أنيستح "ليسالحديث"، وزاد وزاد"في، الحديث"،
.(13)" ختالطه"الهيثمي:

مسلمعن(15)س يانعنحدثإذا(14)وكيع"كانوقالأحمدبنحنبلفيموضعهخر:
مسلم،وهو(16)مجاهدعناهللعبدأبيعنس يانقال:رجل،وربماعنس يانل:يقواألعور،

                                                           

(.844/رقم8/193ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(1) 
ب .المرجعالسا(2) 
(،قالمغلطايأنهافيكتابالدو بي.4547/رقم11/177إكمالتهذيبالكمال)مغلطاي،(3) 
(.189/رقم2/161الدارقطني،عللالدارقطني)(4) 
(.708/رقم1/236البيهقي،السننالكبرى)(5) 
(.1678/رقم2/844ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(6) 
(.5/رقم845)صءحاديثاإلحياتخريجأالعراقي،(7) 
(.1396/رقم1/260الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(8) 
(.3976/رقم4/481البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(9) 
يحيىبنسعيدالقطان.(10)

(.3312/رقم3/118ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(11) 
(.491/رقم65طني،سؤا تالبرقانيللدارقطني)صالدارق(12) 
(.5673/رقم3/280الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(13) 
ثممهملة-وكيعبنالجراحبنملي الرؤاسي(14)  الراءوهمزة ثقةحاف عابد،منكبار-بضم أبوس يانالكوفي،

ماتفيهخرسنةستأوأولسنةسبعوتسع تقريبالتهذيبالتاسعة، ابنحجر، ولهسبعونسنة. ينومائة،
(.7414/رقم581)ص

هوس يانبنسعيدبنمسرو الثوري.(15)
مجاهدبنجبرأبوالحجاجالمخزوميمو همالمكي،ثقةإمامفيالت سيروفيالعلم،منالثالثة،ماتسنةإحدى(16) 

(.6481/رقم520نون.ابنحجر،تقريبالتهذيب)صأواثنتينأوثالثأوأربعومائةولهثالثوثما



 

346 
 

حديثعلىأتىإذاوكيع"كان،وقالمرًة:(1)يضع ه"قال:يسميه؟ لم-أيابنهعبداهلل-قلت:
كانلهاستضعاًفايسميه رجل،عنس يانقال:(2)جويبر ،(3)عمد"علىيسميه وكيع...

ويزيد،(6)سليمأبيبنوليث،(5)فاختةأبيبنأيدونثوير-،(4)هؤ ء"دونهوا:وقالأيضً
وعطاء(7)زيادأبيبن "َيتكلمون(8)السَّائببن، هخر: البخاريفيموضع وقال وقال(9)ِفيِه"، ،

هخر: موضع في مرًة:(10)الصَّحي "فيعنهأخرجواماالحديث،"مضطربالدَّارقطني وقال ،
أيضاً(11)الحديث"وط"مضب وقال النَّسائي(12)، كذلغ وسبقه وَعْمُرو(13)، ال السْبنُ، ،(14)َعِليٍّ

:"متروغ"،وزادالنَّسائي،وَعْمُرو(17)،وابنَعَرا (16)،والسقيوطي(15)وتبعهالهيثميفيموضعهخر

                                                           

 (1)( اهلل عبد ابنه رواية الرجال ومعرفة العلل حنبل، بن 1أحمد /483 رقم بدل1108/ َضِعيٌف( )ِإنَُّه وجاءت ،)
(.1722/رقم4/153)يضع ه(،العقيلي،الضع اءالكبير)

وجويبرلقب،(2)  جابر، اسمه ويقال: راويجويبرتصغيرجابر، نزيلالكوفة البلخي، القاسم أبو األزدي، ابنسعيد
(.987/رقم143الت سير،ضعيفجًدا،منالخامسة،ماتبعداألربعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.3468/رقم2/525أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(3) 
(.4118/رقم3/50)المرجعالساب (4) 
ال(5)  ِعالَقَة ْبن َسِعيد َفاِخَتَة َأِبي ْبُن التهذيب)صُكوِفي ُثَوْيُر تقريب حجر، ابن الرابعة. من اْلَجْهِم، رقم135َأُبو /

862.)
واسمأبيهأيمن،وقيل:أنس،وقيل يرذلغ،صدو اختلطجًدا-بالزايوالنونمصغر-الليثبنأبيسليمبنزنيم(6)

/رقم464يثهفترغ،منالسادسة،ماتسنةثمانوأربعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب بنحجر)صولميتميزحد
5685.)

،ضعيفكبرفتغيروصاريتلقنوكانشيعًيا،منالخامسة،ماتسنة(7) الُكوفيق مو هم اْلَهاِشِميق َأِبيِزَياٍد ْبُن َيِزيُد
(.7717/رقم601حجر)صستوثالثين.ابنحجر،تقريبالتهذيب بن

ست(8)  ماتسنة الخامسة، من اختلط، صدو  الكوفي، الثق ي السائب أبو ويقال: محمد، أبو السائب، بن عطاء
(.4592/رقم391وثالثين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

(.1145/رقم7/271البخاري،التاريخالكبير)(9) 
(.797/رقم5/166الدارقطني،عللالدارقطني)(10) 
(.247/رقم10/136ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(11) 
(.491/رقم65الدارقطني،سؤا تالبرقانيللدارقطني)ص(12) 
(.568/رقم97النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(13) 
(.8506/رقم4/106الذهبي،ميزانا عتدال)(14) 
(.12924/رقم8/60الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(15) 
(.1/342الْللىءالمصنوعةفياألحاديثالموضوعة)السيوطي،(16) 
(.112/رقم1/386ابنعرا ،تنزيهالشريعةالمرفوعةعناألخبارالشنيعةالموضوعة)(17) 
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َعِليٍّْبنُ الهيثمي:: وزاد "روى"الحديث"، مرًة: الهيثمي وقال وس يان،شعبةعنه" ختالطه"،
"قد(1)وجماعة"معينوابنأحمدالنَّاسبقيةوضع ه أيًضا: وقال وس يان،شعبةعنهحدث،
إ عنهيحدثان وس يانشعبةأناختلط،وال َّاهرأنه:بعضهموقالكثيرون،جماعةوضع ه

،وقالالُبوصيريفي(3)عمره"هخرفياختلطوقال:"قد،(2)أعلم"واهللاختالطه،قبلسمعاهبما
والنَّسائيوالتِّرمذيداودوأبووالبخاريوال السُزرعةوأبومعينوابنأحمد"ضع هموضعهخر:
:(6)معينابن،وسبقهكذلغ(5)النََّسائيفيموضعهخر،وقال(4)و يرهم"ِحبَّانوابنواْلُجوَزَجاِني

فيْبنُِبِثَقٍة"،وقالَعْمُرو"َلْيَس ْبنُ،وزادَعْمُرو(8)اْلَحِديِث""ُمْنَكرُ:،والسَّاجي(7)موضعهخرَعِليٍّ
َعنهُيَحدِّثَانَِ الرَّْحَمنَِوَعْبدَُيْحَيىَكانَ"ِجدًّا،:َعِليٍّ ،وزاد(9)َعْنُه"ُيَحدِّثَانَِوُسْ َيانُُشْعَبةَُوَكانَ،

،(11)معينفيموضعهخرابن،وقال(10)عنهما"اهللرضيعثمانعلىعلًيايقدم"وكان:السَّاجي
"ُيَضعَُّف" "ُتُكلِّمَ(12)والتِّرمذي: التِّرمذي: وزاد وقال(13)َوُسْ َياُن"ُشْعَبُة،َعْنهَُرَوىَوَقدِْفيِه،، ابن،

،وقالالترمذيفيموضعهخر:"َلْيَس(15)اختلط"أنه"يقال:،وقالأيًضا(14)شيء"" :معينمرةً
"َذِلغَبِِعْنَدُهمْ وقالابن-أيأبوه–،(17)يضع ه""كان،وقالعبداهللبنأحمدبنحنبل:(16)الَقِويِّ

                                                           

(.1688/رقم1/305الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(1) 
(.1102/رقم1/219)المرجعالساب (2) 
(.1460/رقم1/269)المرجعن سه(3) 
(.873/رقم3/80البوصيري،مصباحالزجاجةفيزوائدابنماجه)(4) 
(.5939/رقم27/534المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(5) 
(.1722/رقم4/153العقيلي،الضع اءالكبير)(6) 
(.1722/رقم4/153العقيلي،الضع اءالكبير)(7) 
(.4547/رقم11/178مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(8) 
(.1722/رقم4/153العقيلي،الضع اءالكبير)(9) 

(.4547/رقم11/178مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(10) 
(.1796/رقم8/4ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(11) 
(.1017/رقم2/328الترمذي،سننالترمذي)(12) 
المرجعالساب .(13) 
(.844/رقم8/193ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(14) 
(.1796/رقم8/4،وجاءت)زعمواأنهاختلط(،ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)لمرجعالساب ا(15) 
(.3728/رقم6/87الترمذي،سننالترمذي)(16) 
(.843/رقم8/192ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(17) 
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"الضَّعف "فيهِ(1)بين"رواياتهعلىعدي: وقالابنرجب: وقال(2)ضعف"، :الحاكمأحمدأبو،
َعنهُس يان،عنحدثاالرَّحمنَعبدو ََيْحيى،سمعتالمثنى:"ما،وقالابن(3)عندهم"بالقوي"ليس
.(5)ثقة"،وقالاْلُجوَزَجاِني:" ير(4)قط"بَشْيءٍ

َمايْدِريَ َكانََحتَّىعمره،هخرِفياْخَتَلطَوشْعَبة،الثَّْوِريَعْنهُوقالابنِحبَّان:"روى
َحْنَبلبنَأْحمدَتركهز،يَتَميََّولمَحِديثهفاختلطالثَِّقات،َعنَلهُأصلَ ِبَماَيْأِتيَفجعلِبِه،يحدث
.(6)مِعين"بنَويحيى

.(8):"اْخَتَلط"(7)جريروَقالَ
،(14)شاهينوابن،(13)،البلخي(12)العرب،وأبو(11)،والعقيلي(10()9)شيبةبنيعقوبوذكره
ع اء.جملةفي(15)والمنتجالي  الضق



                                                           

(.1796/رقم8/6ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(1) 
(.1/334ابنرجب،فت الباري)(2) 
(.4547/رقم11/178مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(3) 
(.1796/رقم8/3ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(4) 
(.47/رقم76الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(5) 
(.1034/رقم3/8لمجروحون)ابنحبان،ا(6) 
الضبيالكوفي،نزيلالرَّيوقاضيها،-بضمالقافوسكونالراءبعدهاطاءمهملة-جريربنعبدالحميدبنقرط(7) 

ثقةصحي الكتاب،قيل:كانفيهخرعمرهيهممنح  ه،ماتسنةثمانوثمانينولهإحدىوسبعونسنة.ابن
(.916/رقم139)صحجر،تقريبالتهذيب بنحجر

(.1477/رقم3/311ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(8) 
توفيبينسنة)(9)  ، الَبْصريق يوسفالسَُّدوسي  أبو الحاف الكبير ْلتْبنُعْصُ ور، ْبنالصَّ َشْيَبة -ه261يعقوبْبن

(.557/رقم6/451ه(.الذهبي،تاريخاإلسالم)270
(.4547/رقم11/178إكمالتهذيبالكمال)مغلطاي،(10) 
(.1722/رقم4/153العقيلي،الضع اءالكبير)(11) 
(.4547/رقم11/178مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(12) 
المرجعالساب .(13) 
(.624/رقم178ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(14) 
(.4547/رقم11/178مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(15) 
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َعْنُه"،ُيَحدِّثُ اْلَقطَّانَُيْحَيى"َكانَ:"َضعَُّ وهُ"،وزادالذَّهبي:(2)،وابنحجر(1)وقالالذَّهبي
"واه" هخر: موضع في "تركوه"(3)وقال مرة: وقال هخر:(4)، موضع في حجر ابن وقال ،

.(5)"ضعيف"
يتميزفترغ،ضعيف،خالصة القول فيه: ولم فياختلطفيهخرعمره النققاد واف ابنالجنيد

تضعي ه،واهللتعالىأعلم.
َبِذيُّ  )ت ق( -63  صغار من الَمَدِني،َأُبو َعْبِد اْلَعِزيِز ، (6)ُموَسى ْبُن ُعَبْيَدَة ْبِن َنِشيٍط الر 

 .(7)وخمسين ثالث سنة مات الس ادسة،
.(8)"متروغالحديث"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:

سعد،(9)الجراحبنوكيعوثقهأقوال النُّقاد فيه: سعد،(11)والعجلي،(10)وابن ابن "كثير:وزاد
"جائزوليسالحديث هخر: موضع في العجلي وقال بنأحمدوقال،(12)الحديث"بحجة"،
َعنَمَناِكيرِبَأَحاِديثحدثحنبل:"َولكنهبنأحمدَبْأٌس"،وزادِبهَِيُكنْ"َلمْ:(14)والبزار،(13)حنبل

                                                           

(.274/رقم3/736الذهبي،تاريخاإلسالم)(1) 
(.1827/رقم2/335ابنحجر،إتحافالمهرة)(2) 
(.1788/رقم1/201(،المقتنىفيسردالكنىللذهبي)5426/رقم2/260الذهبي،الكاشف)(3) 
(.6220/رقم2/656فيالضع اء)المغنيالذهبي،(،4109/رقم386ديوانالضع اء)صالذهبي،(4) 
(.6641/رقم530ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(5) 
َبَذة،وهيمنقرىالمدينةعلىطري الحجاز،إذارحلتمنفيدإلىمكةنزلتبها يرمرة،وبها(6) هذهالنِّسبةإلىالرَّ

رضياهللعنه،وكانيسكنهاوتوفىبها،السمعان (.1746/رقم6/72ي،األنساب)قبرأبيذرالغ اري 
(.6989/رقم552ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(7) 
(.3461/رقم3/147ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(8) 
(.4810/رقم12/28مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(9) 

(.1334/رقم5/453ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(10) 
(.4810/رقم12/28مال)مغلطاي،إكمالتهذيبالك(11) 
المرجعالساب .(12) 
(.231/رقم3/60ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(13) 
(.1/192البزار،مسندالبزار)(14) 
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وقالأبو،اْلِعْلِم"َأْهلَُعْنهَُرَوىَوَقدِْلْلَحِديثَِحاِفً اَيُكنَْلمْوزادالبزار:"َوَلِكنْ،"(1)ِديَناربناهللعبد
.(2)دينار"بناللَّهَِعْبدَِعنْأحاديثهإ مستويةُموَسىداود:"أحاديث
بنحنبل:أحمدوزاد،(4)بَشْيٍء"وابنمعين:"ليس،(3)حنبلفيموضعهخربنأحمدوَقالَ

،(8)والسَّاجي،(7)وكذلغأبوحاتمالرَّازي،(6)مرةًوقال،(5)َعَلْيِه"َوَحَملََيْحَتِملُِعْنِدي،ُموَسى"َحِديُثهُ
القيسرانيو وزاد"ُمنكر:(9)ابن السَّاجيالَحِديث"، ،(10)صالًحا"رجالً"وكان: القيسرانيوزاد :ابن

هما،لماسؤلكلمن-(11)حنبلأيًضا،وابنمعينفيموضعهخربنأحمديحيى"،وقال"َوَضع ه
بنأحمدوقال،(13)ِإْسَحا "بن"ُمَحمَّد؟:(12)ِإْسَحا ُمَحمَّداْبنَأوُعَبْيَدةبنُموَسىِإَلْيغأحبقَأي َما
ِبَأَحاِديثحنبل:"حدثبنأحمدَصالًحا"،وزادرجالً:"َكانَ(16()15)وسبقهكذلغالثَّوري،(14)حنبل

أخرجحديثه،ولمُيكتب" وقال:،(17)عنه"الكتابيحل" وقاَل:،"حدثنا":الثَّوريوزاد،َمَناِكير"

                                                           

عبداهللبندينارالعدويمو همأبوعبدالرحمنالمدنيمولىبنعمرثقةمنالرابعةماتسنةسبعوعشرين،ابن(1) 
(.3300/رقم302بالتهذيب)صحجر،تقري

(.6280/رقم29/112المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(2) 
المرجعالساب .(3) 
(.1813/رقم8/44ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(4) 
(.1732/رقم4/161العقيلي،الضع اءالكبير)(5) 
(.1242/رقم7/291البخاري،التاريخالكبير)(6) 
(.686/رقم8/152ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(7) 
(.4810/رقم12/28مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(8) 
(.1106/رقم268ابنالقيسراني،معرفةالتذكرة)ص(9)

(.636/رقم10/359ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(10) 
(.230رقم/3/60ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(11) 
محمدبنإسحا بنيسارأبوبكرالمطلبيمو همالمدنينزيلالعرا إمامالمغازيصدو يدلسورميبالتشيع(12) 

)ص التهذيب تقريب حجر، ابن بعدها، ويقال ومائة خمسين سنة مات الخامسة صغار من رقم467والقدر /
5725.)

(.3/رقم35-34لمروذيو يرهتصبحيالسامرائي)صأحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةا(13) 
(.1161/رقم3/247ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(14) 
هوس يانبنسعيدبنمسرو الثَّوري.(15) 
(.4810/رقم12/28مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(16) 
(.207/رقم213الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(17) 
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عليهوذكرهمنهم،ولما،(2)أِلَْرَبَعٍة"َتْكُتبْوقال:"َ ،(1)منكر"حديثهشيًئا،َعْنهُ حديثهقال:"هذاَمرَّ
َيْنَبِغيَماَأوَْيِحلقوقال:"َما،(3)الحديث"يح   َكانَ:وقاليده،ون ضوعوجهفمهمتاعه،وضم

َواَيةُ وقال:" َ،(6)"(5)تمامبنُقرَّاِنحديثعلىيقرأحديثه،وهوعلى"اضربوقال:،(4)َعْنُه"الرِّ
مالشعبةبانوقال:"لو،(7)النَّاس"يرويهَِ َشْيًئاِديَناربناهللعبدَعنيرويَأنهَوَذِلغَبه،ُيْشَتغل
 .(9)منكًرا"حديثًاشعبةعنهيرو"لمل:وقا،(8)عنه"روىمالغيرهبان

موسىعنحدثتقال:يده،بخطأبيكتابفيوقالعبداهللبنأحمدبنحنبل:"وجدت
َأنََّماَوَأْحَسبُِباْلَحاِفِ ،َوَلْيَساْلِعَباَدةَِحَسنُُمَتَعبِّدٌوقالالبزارفيموضعهخر:"رُجلٌ،(10)عبيدة"بن

ِعَباَدةٌَلهَُكاَنتَْوَخَطًأ،َنْكَرةًَحِديِثهِوقالأيًضا:"ِفيَ،(11)اْلِعَباَدِة"َفْضلُاْلَحِديثِْ  ِحَِعنِْبهَِقَصرَ
ِلِعَباَدِتهَِذَكْرَناهُِبِه،َوَلِكنُْيْحَتجقُيَضعُِّ هوََ اْلَحِديثَِأْصَحابِِمنَْوَ ْيُرَنااْلَحِديِث،َتَح ق َِعنَْتْشَغُلهُ

.(12)السَّاَلَمَة"ِبَذِلغََلَنْرُجوَِمْثُلهُُيْذَكرَُماَأْحَسنِبِ
،(16)َشْيَبةبنوَيْعُقوب،(15)ومسلم،(14)وابنالمديني،(13)وضع هابنمعينمرةً

                                                           

(.1813/رقم8/45دي،الكاملفيضع اءالرجال)ابنع(1) 
(.1732/رقم4/161العقيلي،الضع اءالكبير)(2) 
(.1813/رقم8/45ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(3) 
َواَيُةَعْنه،ِقيَل:َياَأَباع1732َ/رقم4/161العقيلي،الضع اءالكبير)(4)  الرِّ ،(،وجاءت:"َ َتِحلق ْبِداللَِّه،َ َيِحلق

(.1732/رقم4/161َقاَل:ِعْنِدي".العقيلي،الضع اءالكبير)
ُقرَّانبنتماماألسديالكوفينزيلبغدادصدو ربماأخطأمنالثامنةماتسنةإحدىوثمانين،ابنحجر،تقريب(5) 

(.5532/رقم454التهذيب)ص
(.4889/رقم3/206لرجالروايةابنهعبداهلل)أحمدبنحنبل،العللومعرفةا(6) 
(.1646/رقم3/199مسائلاإلمامأحمدروايةابنهأبيال ضلصال )أحمدبنحنبل،(7) 
(.208/رقم215الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(8) 
(.2/169ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(9) 

(.5607/رقم3/365ابنهعبداهلل)أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالرواية(10) 
(.20/رقم1/75البزار،مسندالبزار)(11) 
(.97/رقم1/177)المرجعالساب (12) 
(.732/رقم199تاريخابنمعين،روايةالدارمي)صابنمعين،(13) 
(.145/رقم120ابنالمديني،سؤا تابنأبيشيبة)ص(14) 
(.2601/رقم1/639مسلم،الكنىواألسماء)(15) 
(.6280/رقم29/112المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(16) 
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ِحبَّان،(1)والنَّسائي القيسرانيو،(5)والبيهقي،(4)وابنحزم،(3)والدَّارقطني،(2)وابن فيموضعابن
القطانواب،(6)هخر رجب،(7)ن ابن،(11)والسَّيوطي،(10)والُبوصيري،(9)والهيثمي،(8)وابن وزاد
وزادمرًة:"ُيكتب،(13)بمتروغ"ليسالجنيدفقال:"إ أنه"الحديث"،فعل ابنومسلم:،(12)معين
َقاِئَ "َحِديِثهِِمنْ نما،(14)الرَّ أحاديثديناربناهللعبدعنروىحديثه ألنهضعفوزادأيًضا:"وا 

المديني:،(15)مناكير" ابن مرًة:ُيكتبأنيرى القطانيحيى"كانوزاد وزاد "ُيحدثحديثه"،
َشْيَبةْبنَيْعُقوبوزاد،(16)َمَناِكير"ِبَأَحاِديث يكتب منالنَّاسومنصدو ،جًدا،"الحديث:
د "،أهلمنوكاناختالطه،وكثرةوضع ه،لوهائه،حديثه ابنرجب:الصِّ قبلمن"جداًوزاد

هخر: موضع في وزاد وزاد،(17)اهلل"رحمهصالحاًشيخاًوكانح  ه،قبلمن"جًداًح  ه"،
السَّيوطي:،(18)"جًدا"الهيثمي: حديثهعلىُيحكمأنإلىحالهوصلو بكذب،ُيتهم"لموزاد
بالوضع".

                                                           

(.1813/رقم8/46ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(1) 
(،قالمغلطايأنهافيمعرفةالصحابة بنحبان.4810/رقم12/27مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2) 
(.1330/رقم2/162)الدارقطني،سننالدارقطني(3) 
(.280/رقم2/18المحلىباآلثار)ابنحزم،(4) 
(.4003/رقم2/541البيهقي،السننالكبرى)(5) 
(.1237/رقم2/686ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(6) 
(.2295/رقم5/55ابنالقطان،بيانالوهمواإليهامفيكتاباألحكام)(7) 
(.5/145ري)ابنرجب،فت البا(8) 
(.711/رقم1/157الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(9) 

(.125/رقم1/137البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(10) 
(.1/21الْللىءالمصنوعةفياألحاديثالموضوعة)السيوطي،(11) 
(.1/71ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةابنمحرز)(12) 
(.449/رقم383ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص(13) 
(.1732/رقم4/161العقيلي،الضع اءالكبير)(14) 
(.686/رقم8/152ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(15) 
(.907/رقم2/235ابنحبان،المجروحون)(16) 
(.6/226ابنرجب،فت الباري)(17) 
(.528/رقم1/127دومنبعال وائد)الهيثمي،مجمعالزوائ(18) 
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(2)الذقهلييحيىبنمحمدوسبقهكذلغ،(1)وقالابنمعينأيًضا وقالابنُيحتج" : بحديثه"،
اهللَعبدعنروىولكنهبالكذوب،وقال:"ليس،(4)القوي"بذاغهو"ليسوقال:،(3)معين:"صال "

(6)الزقهريعن"إنموسىبنعبيدةيحدثأي بنمعين:–لهوقيل،(5)مناكير"أحاديثديناربن
بحديثهريرةرضياهللعنهأبيعن(7)حازمأبيعنيحدثإنه:قيلمناولة،إنها:فقالأحاديث؟
 .(8)إليه"صاركتابمنهيشيًئا،حازمأبيمنيسمعلم:قالصال ،

السَّاجيفيموضعهخروقال مرةًوقال،(9)عنه"ُيحدث القطانيحيى"كان: "حدث:
" َمرًة:ابنالقيسرانيوقال،(10)مناكير"روىوقدعليها،ُيتابعلمأحاديثديناربناهللعبدعن

 .(12)َويحيى"َأْحمدِفيهِ"تكلموقالأيًضا:،(11)َشْيء"
وقالابنِحبَّانفيموضعهخر:"جعُلوا،(13)بثقة""ليس:النََّسائيفيموضعهخرَوَقال

  لَأنهِإ َّصالًحاوَوعباَدةًوفضالًُنسًكااهللعبادِخَيارمنَوَكانََقْبره،مني وحاْلِمسغَيجدونَ

                                                           

 (1)( الدوري رواية معين، ابن تاريخ معين، 3ابن /257 رقم َتَح قِ 1210/ َعْن ِباْلِعَباَدِة َتَشاُ ل  البزار: وقال ،)
البزار،مسند،اَدَة"(،وقال:َكاَنَرُجاًلَمْشُغوً ِباْلِعب39َ/رقم1/101البزار،مسندالبزار،البحرالزخار)،اْلَحِديِث"

البزار،مسندالبزار،البحر،(،وقال:َكاَنِمْنِخَياِرالنَّاِسَوُعبَّاِدِهْم"2512/رقم6/481البزار،البحرالزخار)
ِباْلِعَباَدة3889ِ/رقم9/335الزخار) ِلْلَحِديِثِلَتَشاُ ِلِه َيُكْنَحاِفً ا َوَلْم اْلُعبَّاِد َأْعَلُم"(،وقال:َأَحُد ،ِفيَماَنَرىَواللَُّه

(.6131/رقم12/296البزار،مسندالبزار،البحرالزخار)
(،قالمغلطايأنهافيكتابابنالجارود.4810/رقم12/28مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2) 
(.275/رقم339ابنمعين،سؤا تابنالجنيد)ص(3) 
(.1/72،روايةابنمحرز)ابنمعين،تاريخابنمعين(4) 
(.1813/رقم8/45ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(5) 
محمدبنمسلمبنعبيداهللبنعبداهللبنشهاببنعبداهللبنالحارثبنزهرةبنكالبالقرشيالزهريوكنيته(6) 

تقانهوثبتهوهومنرؤوسال طبقةالرابعةماتسنةخمسوعشرينوقيلأبوبكرال قيهالحاف مت  علىجاللتهوا 
(.6296/رقم506قبلذلغبسنةأوسنتين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص

/رقم246سلمانأبوحازماألشجعيالكوفيثقةمنالثالثةماتعلىرأسالمائة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(7) 
2479.)

(.4810/رقم12/28مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(8)
(.4810/رقم12/28مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(9)

المرجعالساب .(10) 
(.751/رقم202ابنالقيسراني،معرفةالتذكرة)ص(11) 
(.964/رقم249)صالمرجعالساب (12) 
(.6280/رقم29/112المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(13) 
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منَلْيَسَماالثَِّقاتَعنويرويُمَتَوهًما،َلهُأصل َالَِّذيبالشَّْيءَيْأِتيَحتَّىاْلِحْ  ِفياإلتقانَعن
نالنَّْقل،ِجَهةمنِبهِاِ ْحِتَجاجَفَبطلَلهُتعمد يرمناأْلَْثَباتَحِديث  .(1)َن سه"ِفيَفاضالًَكانََواِ 

والدَّارقطنيفيموضعهخر(2)الحاكمأحمدقالأبوو "ليس(3)، وزاد: أحمدأبوبالقوي"،
.دينار"بناهللعبد"عندهم"،وزادالدَّارقطني:"عن:الحاكم

فيموضعهخر (5)والهيثمي،(4)وقالالبيهقي " كالهما به"،وقالالبيهقيمرًة:ُيحتج:
""َ ْيرُ الهيثمي،(6)َقِويٍّ "هالغوقال عف"فيمرًة: أيًضا،(7)الضَّ ابن،(8)وقال كذلغ وسبقه

"الغالب:(9)الجوزي الهيثمي: وقال معينوابنأحمدقولاختلفوقدالضَّعف،عليه"متروغ"،
 ، (11)الحديث"بقوى"ليس:زرعةالرازيأبووقال،(10)فيه"

هخروقال موضع في وقال،(13)دة"عبيبنموسىمنحديثاًعنديأنكر(12)"عاصم:
َوَقدَْوُهوَِحْ ِ ِه،ِقَبلِِمنْالَحِديثِِفي"ُيَضعَّفُالترمذي: "ُشْعَبُة،َعْنهَُرَوىَصُدوٌ ، ،(14)َوالثَّْوِريق

ابنوقال،(15)َحْنَبٍل"ْبنَُوَأْحَمدَُسِعيدٍْبنَُيْحَيىَضعََّ هُاْلَحِديثِِفي"ُيَضعَّفُوقالفيموضعهخر:

                                                           

(.907قم/ر2/234ابنحبان،المجروحون)(1) 
(.4810/رقم12/28مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2) 
(.2323/رقم11/338العللالواردةفياألحاديثالنَّبويةللدارقطني)الدارقطني،(3) 
(.4004/رقم2/541البيهقي،السننالكبرى)(4) 
(.252/رقم1/79الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(5) 
(.11098/رقم8/52معرفةالسننواآلثار)ي،البيهق(6) 
(.288/رقم1/86الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(7) 
(.1643/رقم1/296)المرجعالساب (8) 
(.1414/رقم2/173ابنالجوزي،التحقي فيمسائلالخالف)(9) 

(.3614/رقم2/268الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(10) 
(.686/رقم8/152ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(11) 
عاصمبنعمربنح صبنعاصمبنعمربنالخطابالعمري،أبوعمرالمدني،ضعيف،منالسابعة،وهو(12) 

(.3068/رقم286أخوعبيداهللالعمري.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.2/560زيفيأجوبتهعلىأسئلةالبرذعي)الضع اءألبيزرعةالراالرازي:أبوزرعة،(13) 
(.1167/رقم2/461الترمذي،سننالترمذي)(14) 
(.3039/رقم5/98)المرجعالساب (15) 
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ْعفُ،(1)ضعف"فيه":قانع َعلي "ضع هوقالأبوُنَعْيم:،(2)بين"رواياتهَعَلىوقالابنعدي:"الضَّ
.(4)وقالابنالملقن:"ضع وه"،(3)الَحِديث"ِإْنَكارِإَلىنسبهَحْنَبلبنَوأحمد

القطان يحيى وقال هخر،(5)األيام"تلغنتقيه"كنا: موضع في وقال مَْفلَِبَمكَّةَ"َكانَ:
"ُأَحدِّثُ،(6)َنْأِتِه" "َلمْ،(8)ِمْنُه"ِإَلىََّأْعَجبُ(7)َشِريغٍَعنْوقالأيًضا: َيْرَضهوقالعمروبنعلي:

،َقْومٍَعنْ،َمكِّيٍَّعنَْكَتْبتَُوَلَقدْ،َعْنهُُأَحدِّثَُوَ ،َعنهُأَخرِّجْ"َلمْوقالالبخاري:،(9)يحيىالقطان"
،اْلَمِلي َِأِبيْبنِاللَّهَِوَعْبدُِعَبْيَدةَْبنُِموَسىَ ْيرِالثَِّقاتِِمنََ ْيِرِهمَْعنَْكَتْبتَُأنِّيَوِدْدتُ

 .(12)فيه"وقالالدَّاوودي:"تكلموا،(11)َواِحد"لغيرَكاَلموقالسبطابنالعجمي:ِفيه،(10)َوَ ْيِرِهْم"

العلمأهلبعضترغوقدحديثه،فيعليه الًباالضَّعفكانمنبابفياْلَبرقيوذكره
وايةبالحديث ع اء.(15)وابنشاهين،(14)وذكرهالعقيلي،(13)عنهالرِّ فيالضق



                                                           

(.4810/رقم12/29مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(1) 
(.1813/رقم8/50ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(2) 
(.202/رقم135أبوُنَعْيم،الضع اء)ص(3) 
(.10031/رقم5/587ابنالملقن،البدرالمنير)(4) 
(.1242/رقم7/291البخاري،التاريخالكبير)(5) 
(.1732/رقم4/160العقيلي،الضع اءالكبير)(6) 
ح  همنذوليشريغبنعبداهللالنخعيالكوفيالقاضيبواسطثمالكوفةأبوعبداهللصدو يخطىءكثيراتغير(7) 

القضاءبالكوفةوكانعاد فاضالعابًداشديًداعلىأهلالبدعمنالثامنةماتسنةسبعأوثمانوسبعين.ابن
(.2787/رقم266حجر،تقريبالتهذيب)ص

(.1732/رقم4/160العقيلي،الضع اءالكبير)(8) 
المرجعالساب .(9) 

المرجعن سه.(10) 
(.796/رقم264الكشفالحثيث)صسبطابنالعجمي،(11)
(.1/149طبقاتالم سرين)الداوودي،(12)
(.4810/رقم12/28مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(13)
(.1732/رقم4/160العقيلي،الضع اءالكبير)(14)
(.593/رقم171ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(15)
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وزادابنحجر:،(3)صالحًا"وزادالذَّهبي:"بات ا ،وكان، (2)وابنحجر،(1)وضع هالذَّهبي
وقالمرًة:،(4)يفيموضعهخر:"واه"عابًدا"،وقالالذَّهبوكاندينار،بناهللعبدفيسيما"و 
َعَ اِء""َأَحدِ .(7)وقال:"ساقط"،(6)وقالأيًضا:"ضع وه"،(5)الضق

فروىخالصة القول فيه: فيه، فضعف الحديث ح   عن العبادة شغلته فاضل، عابد صال 
هللتعالىأعلم.واف ابنالجنيدالنققادفيتضعي ه،وادينار،بناهللعبدعنسيماالمناكير 

 .(8)ه(170 -ه161) توفي بين سنة ،اْلُكوِفيُّ  ُمَطْيرٍ  ْبنُ  ُموَسى -64
.(9)"متروغالحديث"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:

الرَّازي،(12)والعجلي،(11()10)اْلَحَكمِبنالرَّْحَمنَِعْبدُضع هأقوال النُّقاد فيه: ُزرعة ،(13)وأبو
 ،(15)وابنعساكر،(14)والدَّراقطني

َعْبدُ،(18)والُبوصيري،(17)والهيثمي،(16)وابنكثير  اْلَحَكمِبنالرَّْحَمنِوزاد َحِديَثُه"،النَّاُس"َتَرغَ:
حديثه"،وزادفيموضعهخر:ُيقرأبثقة"،وزادأبوُزرعة:"الحديث، ليسوزادالعجلي:"الحديث،

                                                           

(.2/164الكبير)معجمالشيوخالذهبي،(1)
(.6989/رقم552ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(2)
(.1/169الذهبي،العبرفيخبرمن بر)(3)
(.454/رقم191الذهبي،تلخيصكتابالموضوعات)ص(4)
(.130/رقم65العلوللعليالغ ار)صالذهبي،(5)
(.5715/رقم2/306الذهبي،الكاشف)(6)
(.168/رقم76صكتابالموضوعات)صالذهبي،تلخي(7)

(.404/رقم4/526الذهبي،تاريخاإلسالم)(8) 
(.3472/رقم3/149ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(9) 

 (10)( توفيبينسنة الحاف ، الر ازي  بنبشير الَحَكم الرحمنبن )230-ه221عبد تاريخاإلسالم الذهبي، /5ه(.
(.240/رقم615

(.1734/رقم4/163لعقيلي،الضع اءالكبير)ا(11) 
(.8037/رقم8/222ابنحجر،لسانالميزان)(12) 
(.717/رقم8/162ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(13) 
(.3472/رقم3/149ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(14) 
(.4/191ابنعساكر،تاريخدمش )(15) 
(.3/224لنهاية)البدايةواابنكثير،(16) 
(.10011/رقم6/87الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(17) 
(.790/رقم1/429البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(18) 
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معينبنيحيىوكذبه"متروغ،دابنكثير:"الحديث"،وزا،وزادابنعساكر:(1)حديثه"ُيكتب" 
.(2)"جًدا"حديثه"،وزادالهيثمي:ُيقبلفال

َأُبو القيسرانيو،(4)والنَّسائي،(3)الرَّاِزي َحاِتموقال هخر(5)ابن موضع في والهيثمي ،(6):
َأُبو"متروغ وزاد :َحاِتمالحديث"، "ذاهبالرَّاِزي  وزاد القيسرانيالحديث"، وزاد":ابن كذاب"،
الوضع".إلى"ُنسبالهيثمي:

"كذاب".: (9)،والهيثميمرةً(8)فيموضعهخرابنالقيسرانيو،(7)وقالابنمعين
،وقالابنمعينفيموضعهخر:"لم(10)"الَحِديث"ُمنكروقالالنَّسائيفيموضعهخر:

" ير،وقالاْلُجوَزَجاِني:(12)عليه"الثِّقاتُيتابعه يرويهما،وقالابنعدي:"عامة(11)بثقة"يكن
"روىَعن(13)ُمقنع" ُنَعْيم: وقالأبو ،(15)"ُمنكَرةَأَحاِديثُهَرْيَرةرضياهللعنهأبيَعن(14)َأِبيه،

"كذبه الِكَناِني: َعَرا  ابن "َكانَ(16)معين"بنيحيىوقال ِحبَّان: ابن وقال عجائبَصاحب،

                                                           

(.433/رقم1/277التكميلفيالجرحوالتعديلومعرفةالثقاتوالضع اءوالمجاهيل)ابنكثير،(1) 
(.2571/رقم2/100،مجمعالزوائدومنبعال وائد)الهيثمي(2) 
(.717/رقم8/162ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(3) 
(.3472/رقم3/149ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(4) 
(.3572/رقم3/1606ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(5) 
(.2924/رقم2/153الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(6) 
(.1608/رقم3/333ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(7) 
(.819/رقم1/531ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(8) 
(.5770/رقم3/297مجمعالزوائدومنبعال وائد)الهيثمي،(9) 

(.555/رقم95النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(10) 
(.339/رقم356ابنالجنيد)صابنمعين،سؤا ت(11) 
(.1817/رقم8/53ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(12) 
(.222/رقم225الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(13) 
يره(.ُين ر:العقيلي،الضع اءالكب140-ه131ُمَطْيُرْبُنَأِبيَخاِلٍدَمْوَلىَطْلَحَةْبِنُعَبْيِداللَِّه،توفيبينسنة)(14) 
(.277/رقم3/737(،الذهبي،تاريخاإلسالم)1847/رقم4/252)
(.206/رقم137أبوُنَعْيم،الضع اء)ص(15) 
(.391/رقم1/121ابنعرا ،تنزيهالشريعةالمرفوعةعناألخبارالشنيعةالموضوعة)(16) 
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اهلل(1)صناعته"الشَّْأنَهَذاَكانَِإذاَمْوُضوَعةَأنََّهااَلهَالمستمعيشغَ ومناكير وقالأبوعبد ،
.(2)َمْوُضوَعة"َأَحاِديثُهَرْيَرةأبيَعنَأِبيهَعن"روىالحاكم:

ع اء.(4)وابنشاهين،(3)وذكرهالعقيلي فيالضق
.(5)"كذبهيحيىبنمعينوقالالذَّهبي:"واه،

،واف ابنالجنيدالنققادفيتضعي ه،واهللتعالىأعلم.ُمتهمبالكذبواهخالصة القول فيه:
 له ويقال ،اْلِمْقَدام أُبو ِهَشاٍم، َأِبي ْبنُ  ِهَشامُ  وهو َيِزيد، َأِبي ْبنِ  ِزَياد ْبنُ  ِهَشامُ  )ت ق( -65

، الَوِليد أِبي بنُ  ِهَشامُ  أيًضا:  .(7)ه(170 - ه161) ، توفي بين سنة(6)الس ادسة من الَمَدِنيُّ
.(8)"متروغالحديث"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:

"َلْيَسأقوال النُّقاد فيه: البزار: في(9)اْلِعْلِم"َأْهلِِمنَْجَماَعةٌَعْنهَُحدَّثََقدَْبْأٌسِبهِقال وقال ،
"،وزادالبزار:"في"َلْيَس: (11)والبيهقي،(10)موضعهخر ِمنَْجَماَعةٌَعْنهُدَّثَحَالحديث،َقدِْباْلَقِويِّ

ِرْيِ ْيِنيقالدِّين،وقالتقي(12)اْلِعْلِم"َأْهلِ .(14)َسِديٌد""َمْعُروفٌ:(13)الصَّ

                                                           

(.917/رقم2/242ابنحبان،المجروحون)(1) 
(.166/رقم192المدخلإلىالصحي )ص،أبوعبداهللالحاكم(2) 
(.1734/رقم4/163العقيلي،الضع اءالكبير)(3) 
(.599/رقم172ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(4) 
(.8928/رقم4/223الذهبي،ميزانا عتدال)(5) 
(.7292/رقم572ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(6) 
(.418/رقم4/533اإلسالم)الذهبي،تاريخ(7) 
(.3595/رقم3/174ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(8) 
(.5156/رقم11/341البزار،مسندالبزار)(9) 

(.7850/رقم14/262)المرجعالساب (10) 
(.4377/رقم6/383شعباإليمان)البيهقي،(11) 
(.8571/رقم15/189البزار،مسندالبزار)(12) 
الحنب(13)  العراقي  ، ي يني  الِصرَّ ِإْسَحا  َأُبو الد ين تقي  الحاف  ُمَحمَّد. ْبن َأْحَمد ْبن األزهر ْبن ُمَحمَّد ْبن ُ.ِإْبَراِهيم لي 

ها،ولدبصري ينسنةإحدىوثمانينوخمسمائة،وكانأحدأوعيةالعلم،وقِدمدمش أخيًرا،وروى641المتوفى:
َعَلىِحْ  هومعرفته.بها.وبهاماتِفي سادسعشرُجمادىاألولى،وُدفنبس  قاسيون،وتخاريُجهوَتَواليُ هتدل 

(.7/رقم377-14/376الذهبي،تاريخاإلسالم)
ِرْيِ ْيِنيق(14)  (.1627/رقم524المنتخبمنكتابالسيا لتاريخنيسابور)ص،الصَّ
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سعد ابن معين،(1)وضع ه المديني،(2)وابن حنبل،(3)وابن بن ،(5)والبخاري،(4)وأحمد
حاتم،(7)ُزرعةوأبو،(6)والعجلي ِحبَّان،(10)والنَّسائي،(9)وال سويالرَّازيان،(8)وأبو ،(11)وابن

و(12)والدَّارقطني (13)البيهقيفيموضعهخر، ،(16)والُبوصيري،(15)والهيثمي،(14)ابنالقيسرانيو،
وزادأحمد ،(18)بَشْيٍء""ليساْلَحِديِث"،وزادابنمعين:"ِفيوزادابنسعد:،(17)وابنَعَرا الكناني

بالقويليسوزادأبوحاتم:"الحديث، :"الحديث"،(19)ارقطنيُزرعة،والدَّبنحنبل،والعجلي،وأبو
(21)الحسنعن...وعندهيرضاه وكانعنه،يروفلم(20)الطَّيالسيالوليدألبيجاًرا...وكان

                                                           

(.7/278ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(1) 
(.3612/رقم4/144روايةالدوري)-تاريخابنمعين(2) 
(.60/رقم76ابنالمديني،سؤا تابنأبيشيبة)ص(3) 
(.3344/رقم2/508أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(4) 
(.2702/رقم8/199البخاري،التاريخالكبيربحواشيمحمودخليل)(5) 
(.1909/رقم2/333جلي،الثقات)الع(6) 
(.238/رقم9/58ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(7) 
المرجعالساب .(8) 
(.3/55ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(9) 

(.6575/رقم30/203المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(10) 
(.2816/رقم4/260الثقات)ابنحبان،(11) 
(.2916/رقم3/436سننالدارقطني)الدارقطني،(12) 
(.2248/رقم4/104شعباإليمان)البيهقي،(13) 
(.739/رقم201معرفةالتذكرة)صابنالقيسراني،(14) 
(.3946/رقم2/331الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(15) 
(.7195/رقم7/407البوصيري،إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)(16) 
(.2/133ابنعرا ،تنزيهالشريعةالمرفوعةعناألخبارالشنيعةالموضوعة)(17) 
(.2023/رقم8/403ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(18) 
(.1998/رقم10/260الدارقطني،عللالدارقطني)(19) 
صري،ثقةثبت،منالتاسعة،ماتسنةسبعوعشرينهشامبنعبدالملغالباهليمو همأبوالوليدالطيالسيالب(20) 

(.7301/رقم573ولهأربعوتسعون.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
فقيهفاضلمشهور،وكانيرسلكثيرا(21)  ثقة أبيهيسار،األنصاريمو هم، واسم الحسنبنأبيالحسنالبصري،

في يسمعمنهم لم كانيرويعنجماعة قالالبزار: الذينُحدِّثواويدلس، يعنيقومه وخطبنا حدثنا تجوزويقول:
ابنحجر،تقريبالتهذيب.وُخطبوابالبصرة،هورأسأهلالطبقةالثالثة،ماتسنةعشرومائة،وقدقاربالتسعين

(.1227/رقم160)ص
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ال سوي:"، الحديثمنكروهومنكرة،أحاديث "، بحديثهُي رح" وزاد القيسرانيوزاد ،ابن
.(2)فيموضعهخر:"َمْتُروغ"ابنالقيسرانيادوز :"جدا"،(1)والهيثمي

فيموضعهخر (4)والنَّسائي،(3)وقالالعجلي ابنو،(6)والبيهقيمرةً،(5)واألزدي،كالهما
ابنالعجلي،والنَّسائي،واألزدي،وَمْتُروغ"،وزاد: "كالهمافيموضعهخر (8)والهيثمي،(7)القيسراني
:"الحديث".القيسراني

وابن،(11)كالهمافيموضعهخر،والنََّسائيمرةً،(10)وأحمدبنحنبل،(9)معينوقالابن
،(14)،وأحمدبنحنبل:"َحِديثه"،وقالابنمعينمرةً(13)ِبَشْيٍء"،وزادابنمعين"َلْيَس:(12)الجارود

.(17)ِبِثَقة"،وقالابنمعينأيضا:"كذاب""َلْيَس: (16)والنََّسائيأيًضا،(15)داودوَأُبو
،وقالابنِحبَّانفيموضعهخر:"َكانَ(18)ِفيِه"وقالالبخاريفيموضعهخر:"َيَتَكلَُّمونَ

َكانََأنهالمستمعقلبِإَلىيْسب َحتَّىاأْلَْثَباتَعنوالمقلوباتالثَِّقاتَعنالموضوعاتيرويِممَّن

                                                           

(.6217/رقم4/61الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(1) 
(.896/رقم235التذكرة)صابنالقيسراني،معرفة(2) 
(.4945/رقم12/142مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(3) 
(.612/رقم104النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(4) 
(.3595/رقم3/174ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(5) 
(.3515/رقم2/396البيهقي،السننالكبرى)(6) 
(.431/رقم1/369ا )ذخيرةالح ابنالقيسراني،(7) 
(.6517/رقم4/107الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(8) 
(.944/رقم3/205ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(9) 

(.1096/رقم164-163بحرالدمفيمنتكلمفيهاإلمامأحمدبمدحأوذم)صابنالمبرد،(10) 
فيكتابالجرحوالتعديل6575/رقم30/203أسماءالرجال)المزي،تهذيبالكمالفي(11)  (،قالمغلطايأنها

(.1611للنسائي)ليسبشيء(،شرحابنماجهلمغلطاي)ص
(،قالمغلطايأنهافيكتابابنالجارود.1611شرحابنماجه)صمغلطاي،(12) 
(.1946/رقم4/340العقيلي،الضع اءالكبير)(13) 
(.3616/رقم4/144تاريخابنمعين،روايةالدوري)ابنمعين،(14) 
(،قالأبوداود:) يرثقة(.6575/رقم30/202المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(15) 
المرجعالساب .(16) 
(.2/99ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةابنمحرز)(17) 
(.2221/رقم2/180التاريخاألوسط)البخاري،(18) 
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،وقالأيًضا:(2)ضع ه"علىأجمعواالهيثميمرًة:"قد،وقال(1)ِبِه"اِ ْحِتَجاجَيُجوز ََلَهااْلُمَتَعمد
.(3)أحد"يوثقهولمجماعة،ضع هبه،ا حتجاجيحل" 

،وقال(6)ِبِه""اْرمِ:اْلُمَباَرغِبحديثه"،وقالاْبنُيحتج" : (5)والزَّيلعي،(4)ُخزيمةابنوقال
.(8)تركه"ثممهدىابنعنهحديثه...حد ثترغ،وقالُمُغْلَطاي:"ابنالمبارغ(7)المنذري:"ساقط"

يرويهفيمامحتملولكنهضعف،،وقالابنعبدالبَّر:"فيه(9)وقالالتِّرمذي:"ُيَضعَُّف"
قوم"(10)ال ضائل"من "ضع ه عساكر: ابن وقال "ضع ه(11)، الجوزي: ابن وقال أحمد،

.(13)،وقالابنرجب:"ضع وه"(12)ويحيى"
في،(18)وابنشاهين، (17)العربوأبو،(16)والعقيلي،(15)الجارود،وابن(14)وذكرهالسَّاجي

ع اء،جملة .(19)حديثهُترغفيمنوذكرهالبرقيالضق

                                                           

(.1152/رقم3/88ابنحبان،المجروحون)(1) 
(.3091/رقم2/179الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(2) 
(.318/رقم1/91)المرجعالساب (3) 
(.4945/رقم12/142مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(4) 
(.2/96الزيلعي،نصبالراية)(5) 
(.1946/رقم340-4/339العقيلي،الضع اءالكبير)(6) 
(.4761/رقم4/49التر يبوالترهيب)المنذري،(7) 
(.1611شرحابنماجه)صمغلطاي،(8) 
(.2889/رقم5/13الترمذي،سننالترمذي)(9) 

(.16/154التمهيدلمافيالموطأمنالمعانيواألسانيد)ابنعبدالبر،(10) 
(.10056م/رق74/12ابنعساكر،تاريخدمش )(11) 
(.2/164ابنالجوزي،الموضوعات)(12) 
(.8/204ابنرجب،فت الباري)(13) 
(.4945/رقم12/142مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(14) 
المرجعالساب .(15) 
(.1946/رقم4/339العقيلي،الضع اءالكبير)(16) 
(.4945/رقم12/142مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(17) 
(.675/رقم193بنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)صا(18) 
(.4945/رقم12/142مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(19) 
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،وقالمرًة:(3)"َمْتُروغ"،وقالالذَّهبيفيموضعهخر:"واه":(2)وابنحجر، (1)وقالالذَّهبي
،وقالابنحجرفيموضع(6)وقال:"تالف"،(5)والنَّاس"أحمد،،وقالأيًضا:"ضع ه(4)"ضع وه"
ْعِف"َمُشْهورُ"َضِعيفٌهخر: ع اءالمشهورين""أحد،وقالمرًة:(7)الضَّ .(8)الضق

،واف ابنالجنيدالنققادفيتضعي ه،واهللتعالىأعلم.متروغخالصة القول فيه:
ي اتُ  ُمَعاذٍ  ْبنُ  َياِسينُ  -66  .(9)ه(170 -ه161) َلٍف، توفي بين سنةخَ  َأُبو ،اْلُكوِفيُّ  الز 

.(10)"متروغالحديث"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:
معينأقوال النُّقاد فيه: ابن وأبو(11)ضع ه الرَّازي، وأبو(12)ُزرعة (13)داود، ،(14)ال سويو،

،(18)يانِقَورَجُالْو،(17)،والبيهقي(16)،والخليلي(15)والدَّارقطني وابن،(20)اي،وُمُغْلطَ(19وابنالقطان"
،(22)والهيثمي،(21)كثير

                                                           

(.507/رقم2/107الذهبي،تنقي التحقي )(1) 
(.7292/رقم572ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(2) 
(.5995/رقم2/95المقتنىفيسردالكنىللذهبي)(3) 
(.5962/رقم2/336ذهبي،الكاشف)ال(4) 
(.418/رقم4/533الذهبي،تاريخاإلسالم)(5) 
(.10635/رقم4/577الذهبي،ميزانا عتدال)(6) 
(.8905/رقم8/58ابنحجر،إتحافالمهرة)(7) 
(.1/712تعجيلالمن عة)ابنحجر،(8) 
(.424/رقم4/538الذهبي،تاريخاإلسالم)(9) 

(.3687/رقم3/190ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(10) 
(.1611/رقم3/334روايةالدوري)،تاريخابنمعينابنمعين،(11) 
(.1350/رقم9/313ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(12) 
(.8405/رقم8/413ابنحجر،لسانالميزان)(13) 
(.3/54المعرفةوالتاريخ)ال سوي،(14) 
(.1602/رقم2/320الدارقطني،سننالدارقطني)(15) 
(.79/رقم1/352اإلرشادفيمعرفةعلماءالحديث)الخليلي،(16) 
(.7497/رقم10/284البيهقي،شعباإليمان)(17) 
(.1/463انياألباطيلوالمناكيروالصحاحوالمشاهير)قجورال(18) 
(.306/رقم2/314األحكام)ابنالقطان،بيانالوهمواإليهامفيكتاب(19)
(.380شرحابنماجه)صمغلطاي،(20)

(.19/56البدايةوالنهاية)ابنكثير،(21) 
(.6875/رقم4/174الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(22) 
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:"الحديث"،(3)،وزادأبوُزرعة،والدَّارقطني(2)بشيء"حديثه"ليس،وزادابنمعين:(1)وابنالملقن
وزادبالعلم"،منهأعلمالزَّيتببيعالحديث،وهومتروغوهواإلرجاءإلىيذهب"كان:داودأبووزاد

،(4)الزقبيرأبيعن"جًدا،"،وزادالخليلي:للمعرفة،وكانينزلاليمامة ُيْكَتُبحديثهإ ال سوي:"
أحاديثفييدلس،(5)ُجَرْيجوابن البيهقي:علىذلغيخ ىو ، وزاد بنيحيى"جرحهالح ا "،
،وزادابنالملقن:"بمرة".(6)الح ا "منو يرهماوالبخاريمعين

هخر ابنمعينفيموضع و(7)وقال ا، ابنمعين:"َلْيَس:(8)لقيسرانيابن وزاد ِبَشْيء"،
وقال،الحديث""في:ابنالقيسراني،وزاد(10)حديثه"ُيكتب"و َ،وزادفيموضعهخر:(9)"َحِديثه

حديثه"،وقالأبوُزرعةفيُيكتب"َو :النََّسائيبثقة"،وزاد"ليس:(12)،والنََّسائي(11)ابنمعينمرةً
:بقوي"،وزادأبوحاتمالرَّازي:"ليس(15)الحاكمأحمدالرَّازيان،وأبو(14)وأبوحاتم،(13)موضعهخر

"عندهم".:الحاكمأحمدأبو،وزاد(16)الحديث"منكربه،يحدثمايعقل رجاًلصالًحا"كان

                                                           

(.14/رقم9/171ابنالملقن،البدرالمنير)(1) 
(.1350/رقم9/312ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2) 
(.2247/رقم3/143الدارقطني،سننالدارقطني)(3) 
ست(4)  ماتسنة الرابعة، من يدلس، أنه إ  صدو  المكي، الزبير أبو َتْدُرساألسديمو هم بن مسلم بن محمد

(.6291/رقم506وعشرين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
لمكي،ثقةفقيهفاضلوكانيدلسويرسل،منالسادسة،ماتعبدالملغبنعبدالعزيزبنجريجاألمويمو هما(5) 

/رقم363سنةخمسينأوبعدهاوقدجازالسبعين،وقيل:جازالمائةولميثبت.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
4193.)

(.18259/رقم9/191البيهقي،السننالكبرى)(6)
(.909قم/ر234تاريخابنمعين،روايةالدارمي)صابنمعين،(7) 
(.4664/رقم4/2026ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(8) 
(.2041/رقم3/417ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(9) 

(.2094/رقم8/533ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(10) 
المرجعالساب .(11) 
رأنالنسائيقالهافيكتابالتمييز.(،قالابنحج8405/رقم8/413ابنحجر،لسانالميزان)(12) 
(.1353/رقم4/189عللالحديث بنأبيحاتم)ابنأبيحاتم،(13) 
المرجعالساب .(14) 
(.8405/رقم8/413ابنحجر،لسانالميزان)(15) 
(.1350/رقم9/313ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(16) 
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في كالهما(4)،والهيثمي(3)ابنالقيسراني،و(2)فيموضعهخر،واألزدي(1)وقالالنَّسائي
:"الحديث".ابنالقيسرانيعهخر:"متروغ"،وزادالنَّسائي،واألزدي،وموض

ِفيِه"،الحديث"،وزادالبخاري:"َيتكلمون:"منكر(7)،والهيثميمرةً(6)،ومسلم(5)وقالالبخاري
الموضوعات"،:"يروي(10)،وأبوعبداهللالحاكم(9)،وسبقهكذلغابنِحبَّان(8)وقالالهيثميأيًضا

َماوكلِبَحالِبهِاِ ْحِتَجاجَيُجوزَ اأْلَْثَباتَعنبالمعضالتويت ردالثَِّقاتابنِحبَّان:"َعنوزاد
محمدبنمسلم–الزبيرأبيَعن-العزيزالمكيعبدبنالملغعبد–جريجابنُنْسَخةِفيَوقع

فدلسالزبيرأبيَعنالزياتياسينَعنجريجابنَسمعهِممَّاَذِلغَكانَاْلَمَناِكيرمن-المكي
الثَِّقات".منَوَ يرهَماالزبيرَوأبي(11)ِديَناربنَعْمروَعنُه"،وزادأبوعبداهللالحاكم:"َعن

المناكير"،وقالالبزار:"روى:(13)والنَّقاش،(12)أبوعبداهللالحاكمفيموضعهخروقال
"َيُكنْ"لم ،وقالاْلُجوَزَجاِني(15)مح و ة" يرعامتهاأورواياتهدي:"كل،وقالابنع(14)ِباْلَقِويِّ
 حديث"هذا:وذكرحديثًاله–ابنالجوزي،وقال(16)بحديثه"النَّاسيقنع"لمهخر:موضعفي

.(17)ياسين"بهوالمتهميص 
                                                           

(.652رقم/111النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(1) 
(.3687/رقم3/190ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(2) 
(.2468/رقم2/1162ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(3) 
(.1620/رقم1/293الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(4) 
(.3595/رقم8/429البخاري،التاريخالكبير)(5) 
(.1008/رقم1/285الكنىواألسماء)مسلم،(6) 
(.574/رقم1/136الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(7) 
(.75/رقم1/31)المرجعالساب (8) 
(.1248/رقم3/142ابنحبان،المجروحون)(9) 

(،جاءتعنه)روى(،وليس)يروي(.233/رقم233المدخلإلىالصحي )صأبوعبداهللالحاكم،(10) 
نارالمكيأبومحمداألثرمالجمحيمو هم،ثقةثبت،منالرابعةماتسنةستوعشرينومائة.ابنعمروبندي(11) 

(.5024/رقم421حجر،تقريبالتهذيب)ص
(.8405/رقم8/413ابنحجر،لسانالميزان)(12) 
المرجعالساب .(13) 
(.6214/رقم12/337)البزار،مسندالبزار(14) 
(.2094/رقم8/537فيضع اءالرجال)ابنعدي،الكامل(15) 
(.264/رقم257الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(16) 
(.110/رقم1/86ابنالجوزي،العللالمتناهيةفياألحاديثالواهية)(17) 
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َعْنُهمْال سويوذكره َواَيِة الرِّ َعِن ُيْرَ ُب َمْن َباِب ،(1)"في ،(2)الجارودابنوذكره
ع اء.في(5)،وابنشاهين(4)،والعقيلي(3)والدقو بي الضق

،(7)اْلُ َقَهاِء"ِجلَّةِِمنَْوَكانَاْلَجَماَعُة،وقالفيموضعهخر:"َضعََّ هُ،(6)"واه":يهبوقالالذَّ
،وقال(10)واألزدي"يالنَّسائ:"َمْتُروٌغ"،وقالالذَّهبيأيًضا:"تركه(9)،وكذلغابنحجر(8)وقالمرةً

،(11)ابنحجرفيموضعهخر:"َضِعيٌف"
واهللتركه،وخال هبعضهمفضع ه.فيالنققادأ لبالجنيدابنَ،واف متروغخالصة القول فيه:

تعالىأعلم.
 .(12)وأربعين ست سنة مات الس ادسة، من، َأُبو َزْيٍد اْلَجَزِريُّ ، َيْحَيى ْبُن َأِبي ُأَنْيَسةَ  )ت( -67

.(13)"متروغالحديث"قول ابن اْلُجَنيِد فيه:
ضع همعوهوعليه،ُيتابع وماعليه،ُيتابعمارواياتهفي"يقعقالابنعدي:أقوال النُّقاد فيه:

.(14)"حديثهُيكتب




                                                           

(.3/38المعرفةوالتاريخ)ال سوي،(1) 
(.8405/رقم8/413ابنحجر،لسانالميزان)(2) 
لمرجعالساب .ا(3) 
(.2099/رقم4/464العقيلي،الضع اءالكبير)(4) 
(.713/رقم199ابنشاهين،تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)ص(5) 
(.5837/رقم2/83المقتنىفيسردالكنى)الذهبي،(6) 
(.424/رقم4/538الذهبي،تاريخاإلسالم)(7) 
(.172/رقم79الذهبي،تلخيصكتابالموضوعات)ص(8) 
(.86/رقم1/277التلخيصالحبير)ابنحجر،(9) 

(.4593/رقم430الذهبي،ديوانالضع اء)ص(10) 
(.1775/رقم4/184التلخيصالحبير)ابنحجر،(11) 
(.7508/رقم588ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(12) 
(.3693/رقم3/191ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(13) 
(.2096/رقم9/13فيضع اءالرجال)ابنعدي،الكامل(14) 
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سعد ابن معين(1)وضع ه وابن واْبنَ(2)، وعمرو(3)اْلَمْدَيِنيِّ، ال السبن، و(4)علي أبو،
،(11)والدَّارقطني،(10)وابنِحبَّان،(9)،والسَّاجي(8)،والبزار(7)،وال سوي(6)،وأبوحاتمالرَّازي(5)داود

و(12)والبيهقي القيسراني، (13)ابن رجب،(14)والزَّيلعي، والهيثمي(15)وابن سعد:(16)، ابن وزاد ،
:،وزاداْبنُ(17)بشيء"حديثهس"ليَحِديَثُه"،وزادابنمعين:َيْكتُُبونَ َاْلَحِديثِ"َوَأْصَحابُ اْلَمْدَيِنيِّ

ترغعلىالحديثأصحابواجتمعالحديثعليال الس:"فيبنحديثه"،وزادعمروُيكتب" 
إ حديثهُيكتب" "اْلَحِديِث"،وزادال سوي:يعلم"،وزادأبوحاتمالرَّازي،والبزار: منإ حديثه

وزاد السَّاجيللمعرفة"، متروغ": البيهقي:"بالحاف يكنولمصدوًقاكانالحديث،جًدا، وزاد ،
الحديث".أهل:"جدًا"،وزادالهيثمي:"عند(20)،وابنرجب(19)ابنالقيسراني،وزاد(18)""بمرة

                                                           

(.7/484ابنسعد،الطبقاتالكبرى)(1) 
(.2012/رقم4/393العقيلي،الضع اءالكبير)(2) 
(.2096/رقم9/4ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(3) 
(.550/رقم9/130ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4) 
(.2/272أباداودالسجستاني)سؤا تاآلجريأبوداود،(5) 
(.550/رقم9/130ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6) 
(.2/452ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(7) 
(.1086/رقم3/296البزار،مسندالبزار)(8) 
(.5095/رقم12/286مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(9) 

(.7888/رقم6/315الثقات)ابنحبان،(10) 
(.434/رقم1/218الدارقطني،سننالدارقطني)(11) 
(.12563/رقم6/438البيهقي،السننالكبرى)(12) 
(.475/رقم1/387ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(13) 
(.2/268الزيلعي،نصبالراية)(14) 
(.8/359ابنرجب،فت الباري)(15) 
(.1914/رقم2/4الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(16) 
(.550/رقم9/130ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(17) 
(.21439/رقم10/495البيهقي،السننالكبرى)(18) 
(.6091/رقم5/2616ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(19) 
(.5/151ابنرجب،فت الباري)(20) 
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،(3)""حديثه،وزادابنمعين:"ِبَشْيء"َلْيَس:(2)،والعجلي(1)وقالابنمعينفيموضعهخر
:"َلْيَس(7)،والنَّسائي(6)،وكذلغاْلُجوَزَجاِني(5)،وقالأيًضا(4)"حديثهُتكتب" وقالابنمعينمرًة:

."بالذَّميذكرهحنبلابنِبِثَقة"،وزاداْلُجوَزَجاِني:"سمعت
وقدالحديث،فييهموكانصدو ،عليال السفيموضعهخر:"رجلبنعمرووقال

حاتم(8)"يعلم منإ َّحديثهترغعلىالحديثأصحاباجتمع وقالأبو الرَّازيفيموضع ،
بالقوي"."ليس:(10)ُزرعةالرَّازيوأبو،(9)هخر

هخر ال سويفيموضع كذلغ(11)وقال وسبقه النَّسائيفي(12)حنبلبنأحمد، وتبعه ،
هخر ْبَراِهيم(13)موضع واِ  والدَّارقطني(14)َأْحمدبن، والبيهقي(15)، هخ(16)، موضع في ر،كالهما

(17)اِنيواْلُجورقَ الجوزي، هخر(18)وابن موضع في والهيثمي الملقن(19)، وابن َعَرا (20)، وابن ،

                                                           

(.5042قم/ر4/415ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(1) 
(.5095/رقم12/286مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(2) 
(.2096/رقم9/4ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(3) 
المرجعالساب .(4) 
(.55/رقم43منكالمأبيزكريايحيىبنمعينفيالرجال)صابنمعين،(5) 
ندالجوزجاني) يرثقة(،وليس)ليسبثقة(.(،جاءتع318/رقم303الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(6) 
(،قالمغلطايأنهافيكتابالجرحوالتعديلللنسائي.5095/رقم12/285مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(7) 
(.2096/رقم9/4ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(8) 
(.550/رقم9/130ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(9) 

عالساب .لمرجا(10) 
(.3/43ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(11) 
(.2096/رقم9/4ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(12) 
(.639/رقم109النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(13) 
(.396/رقم285الدارقطني،تعليقاتالدارقطنيعلىالمجروحين بنحبان)ص(14) 
(.1962/رقم2/503الدارقطني،سننالدارقطني)(15) 
(.15303/رقم7/651البيهقي،السننالكبرى)(16) 
(.336/رقم1/526انياألباطيلوالمناكيروالصحاحوالمشاهير)قلجورا(17) 
(.1414/رقم2/173ابنالجوزي،التحقي فيمسائلالخالف)(18)
(.7396/رقم4/266الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(19)
(.6/13ابنالملقن،البدرالمنير)(20)
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ال سوي،وأحمد(1)الكناني "َمْتُروٌغ"،وزاد ْبَراِهيمبن: ،(2)َأْحمد،والدَّارقطنيْبنحنبل،والنَّسائي،واِ 
بنزيدأخوه"وكذبه،وزادابنَعَرا الكناني:(3)"بهُيحتجوزادالبيهقي:" واْلُجوزَجاِني:"اْلَحِديِث"،

".(4)ُأَنْيَسةأبي
،(5)"-وذكرهمنهم–هؤ ءبحديثأن سهمُيشغلواأنالعلمألهلينبغي" وقالال سويمرًة:

"َكانَ هخر: موضع في ِحبَّان ابن اَسمعهَِإذاَحتَّىاْلَمَراِسيلَويْرَفعاأْلََساِنيديقلبِممَّنوقال
َناَعةِفيالمبتدىء .(6)"ِبَحالِبهِاِ ْحِتَجاجَيُجوزَ معمولةَأنََّهايشغلمالصِّ

:"َكذَّاب"،وزاد(8)ُأَنْيَسةأبىبنزيد،وسبقهكذلغ(7)فيموضعهخرابنالقيسرانيوقال
،وقالأحمدبن(9)"يدزَأُخوهُ"كذبهمرًة:ابنالقيسرانيعنه"،وقالُتحدثُأَنْيَسة:" أبىبنزيد

َيُدلقغََحِديُثهُ:َقالَاللَِّه؟َعْبدَِأَباَياِلمَ:َلهُِقيلَ،َحِديُثهُُيْكَتبُِممَّنُْهوَ"َلْيَسحنبلفيموضعهخر:
ُأَنْيَسَةفيَأِبيْبنَُزْيدُ،وَقالَ(11)"بالكذب،وقالابنالجوزيفيموضعهخر:"معروف(10)"َعَلْيهِ

بهُتخبروافاليكذبيحيى"أخي:مرةً،وقال(12)"َيْكِذبَُفِإنَّهَُأِخي،َعنَْتْكتُُبوا"َ :هخرموضع
،(14)وأشعث،(13)أحًدا،وحجاج

                                                           

(.2/319ابنعرا ،تنزيهالشريعةالمرفوعةعناألخبارالشنيعةالموضوعة)(1)
(.382/رقم262سؤا تحمزةللدارقطني)صالدارقطني،(2)
(.18990/رقم9/430البيهقي،السننالكبرى)(3)
همنالكوفةثمسكنالرَّها،ثقةلهأفراد،منالسادسة،ماتسنةتسعزيدبنأبيأنيسةالجزريأبوأسامة،أصل(4)

(.2118/رقم222عشرةوقيلسنةأربعوعشرينولهستوثالثونسنة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.2/449ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(5)
(.1193/رقم3/110ابنحبان،المجروحون)(6)

(.873/رقم230عرفةالتذكرة)صابنالقيسراني،م(7) 
/رقم(،قالهازيدلعبيداهللبنعمرو،وجاءت:" تحملنعنأخيشيًئا9/130ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8) 

(.8105/رقم64/51فإنهكذاب".ابنعساكر،تاريخدمش )
(.266/رقم122ابنالقيسراني،معرفةالتذكرة)ص(9) 

(.2012/رقم4/392الضع اءالكبير)العقيلي،(10) 
(.603/رقم1/365ابنالجوزي،العللالمتناهيةفياألحاديثالواهية)(11) 
(.2012/رقم4/392العقيلي،الضع اءالكبير)(12) 
س،حجاجبنَأرطاةبنثوربنهبيرةالنخعيأبوأرطاةالكوفيالقاضي،أحدال قهاءصدو كثيرالخطأوالتدلي(13) 

(.1119/رقم152منالسابعة،ماتسنةخمسوأربعين.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
ضعيفمن(14)  األهواز التوابيتقاضي صاحب األثرم األفر  النجار الكندي سوار أشعثبن تس ( م )بخ

(.524/رقم113السادسةماتسنةستوثالثين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
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.(2)"يحيىمنإليَّأحبقهؤ ءكل(1)إسحا بنومحمد
يحيىالقطانوقال طأة،أربنحجاجيعنىتذكرون،الذينهؤ ءمنإليََّأحبق"يحيى:

:فقالألبيذلغفذكرت-حنبلابنأحمدبنقالصال –إسحا بنومحمدسوار،بنوأشعث
.(3)"هذايقللمحديثهرأىأوكتبولوحديثه،َيكتبلمسعيدبنيحيى

-هوأبوبكرمحمدبنمسلم–الزقهريكتابهعندعلىيجتمعونُعيينة:"كانواوقالابن
هوابن–الرَّْحَمِنَعْبدََوَ ،-هوابنسعيدالقطان–َيْحَيىَسِمْعتُ"َما:اْلُمثَنَّىْبنُ،وقالُمَحمَّدُ(4)"

فيُيتابع،وقالفيموضعهخر:" (6)"بذاغ،وقالالبخاري:"َلْيَس(5)"َقطقَشْيًئاعنهَحدَّثَا-مهدي
:"زيد(9)عمروبناهللعبيد،وقال(8)"بروايتهُيحتج "ممن،وقالأبوعبداهللالحاكم:(7)"حديثه
"ِفيهِ(10)"بالكذبويرميهيحيى،أخيهفيالرَّأيسيءكانُأَنْيَسةأبيبن ُنَعْيم: أبو وقال ،

.(12)،وضع هالُبوصيري(11)"ضعف
ع اءجملة،في(16)الجارود،وابن(15)والدقو بي،(14)العربوأبو،(13)وذكرهالعقيلي .الضق

                                                           

بنيسار،أبوبكرالمطلبيمو همالمدنينزيلالعرا ،إمامالمغازيصدو يدلسورميبالتشيعمحمدبنإسحا (1) 
تقريبالتهذيب)ص حجر، ابن بعدها. ويقال ومائة خمسين ماتسنة الخامسة، منصغار رقم467والقدر، /

5725.)
(.550/رقم9/130ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2) 
.لمرجعالساب ا(3) 
(.8105/رقم64/50ابنعساكر،تاريخدمش )(4) 
(.2012/رقم4/393العقيلي،الضع اءالكبير)(5) 
(.2929/رقم8/262البخاري،التاريخالكبير)(6) 
(.2096/رقم9/4ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(7) 
(.249/رقم198الحاكمأبوعبداهلل،سؤا تالسجزي)ص(8) 
ماتسنةثمانينعن(9)  وهم،منالثامنة، الرقيأبووهباألسدي،ثقةفقيهربما عبيداهللبنعمروبنأبيالوليد

(.4327/رقم373ثمانينإ سنة.ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.318/رقم303الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(10) 
(.273/رقم162أبوُنَعْيم،الضع اء)ص(11) 
(.3142/رقم4/46إتحافالخيرةالمهرةبزوائدالمسانيدالعشرة)بوصيري،ال(12) 
(.2012/رقم4/392العقيلي،الضع اءالكبير)(13) 
(.5095/رقم12/286مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(14) 
المرجعالساب .(15) 
(.5095/رقم12/286مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(16) 
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،وقال(3)":"َمْتُروغ"،وقالالذَّهبيفيموضعهخر:"تالف(2)،وابنحجر(1)وقالالذَّهبي
.(6)"،وقالمرًة:"َكذَّابٌ(5)"،وقالابنحجرفيموضعهخر:"ضعيف(4)"مرًة:"هالغ

واهللتركه.،واف ابنالجنيدالنققادفيبالكذباتهمهالبعضمتروغالحديثخالصة القول فيه:
تعالىأعلم.

واة الذين قال فيهم: ابعًأ: س  "ال يكتب حديثه"، "ال نكتب عنه".الرُّ
 الت اسعة، صغار من ،الكوفياْلِحم اِنيُّ  مينشْ بَ  بنَيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد ْبِن َعْبِد الر ْحَمِن )م(  -68

 .(7)وعشرين ثمان سنة مات
 .(8)"قال: كتبحديثه؟يُ"ه:عنمبنأبيحاتحمنعبدالرَّسأله قول ابن اْلُجَنيِد فيه:

،وزادابنمعينفيموضع(11)،وابنالجوزي(10)مير،وابننُ(9)وثقهابنمعين :فيه أقوال النُّقاد
واهللالَِّذي ":،وزادمرةً(12)"وماكانبالكوفةفيأيامهرجليح  معه،وهؤ ءيحسدونه"هخر:

،وزادابن(15)"صدو "،وزاد:(14)" بأسبهرجلصد "أيضا:،وزاد(13)"ِإَلَهِإ ُهَو،يحسدونه
َمْشُهور،َماِباْلُكوَفِةمثله،َماُيَقالَصُدو "،وقالابنمعينفيموضعهخر:"فاكتبعنه"مير:نُ

                                                           

(.306/رقم1/344ي التحقي )الذهبي،تنق(1) 
(.892/رقم2/427التلخيصالحبير)ابنحجر،(2) 
(.6134/رقم2/361الذهبي،الكاشف)(3) 
(.851/رقم313الذهبي،تلخيصكتابالموضوعات)ص(4) 
(.7508/رقم588ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(5) 
.(183/رقم1/374التلخيصالحبير)ابنحجر،(6) 
(.7591/رقم593تقريبالتهذيب)صابنحجر،(7) 
(.695/رقم9/170ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8) 
(.1273/رقم3/269ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةالدوري)(9) 

(.7435/رقم16/255تاريخبغداد)الخطيب،(10) 
(.1319/رقم11/143المنت مفيتاريخالملوغواألمم)ابنالجوزي،(11) 
(،قالالذهبي:َبْلُيْنِصُ وَنُه،َوَأْنَتَفَماَأْنَصْ َت،سيرأعالمالنبالء7435/رقم16/253الخطيب،تاريخبغداد)(12) 

(.170/رقم10/535)للذهبي
.(2138/رقم9/97الكاملفيضع اءالرجال)ابنعدي،(13) 
(.1/104يةابنمحرز)ابنمعين،تاريخابنمعين،روا(14) 
(.7435/رقم16/254الخطيب،تاريخبغدادالبغدادي)(15)
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منحسد وقال،(3)"ليسبهبأس":،وقالمرةً(2)"صاحبحديث"صدو :أيًضاوقال،(1)"ِفيِهِإ َّ
وأصحابنا،(5)،وِمْنجاب(4)يمكِبنحَعليهناوهاالِحمَّانيَيْحيىَعنُنَمير،ابنألتُسَ:الحضرمي

بنإسماعيل،وقال(7):"كذاب"،وقالابنُنَميرمرةً(6)"هوأكبرمنهؤ ءكل هم":متوافرون،قال
عنفرواهافذهبغَشِريعنأحاديثعنوسألنيالِحمَّانييحيى"جاءني:السقديَنِسْيبَ(8)موسى

َماِديقَمْنُصْورٍبنَُأْحَمدُوقال،(9)كذاب"َشِريغ،هو هوعنديأوث منأبيبكربنأبي":(10)الرَّ
.(11)"شيبة،ومايتكلمونفيهإ منالحسد

 معقبًالذَّهبيقال َماِديِّعلىا الرَّ مِ": َبِرْيئاِن َوالدَّاِرِميق َوَأْحَمُد ُمَقدٌَّم، الَحَسدِالَجْرُح ،(12)"َن
َيْحُسُدْوَنُه"،َوَهؤَُ ءَِمَعُه،َيْحَ  َُرُجلٌَأيَّاِمهِِفيِبالُكْوَفةَِكانََما فيقوله:"-أيًضا–ابنمعينوتعقب
.(13)"َبْلُيْنِصُ وَنُه،َوَأْنَتَفَماَأْنَصْ تَ":فقال

،(15)وقالَأبوداود،(14)"منهاأح  لحديثَشِريغمارأيُتأحدً"يم:كِوقالعليبنحَ

                                                           

(.899/رقم232تاريخابنمعين،روايةالدارمي)ص(1)
(.7435/رقم16/254الخطيب،تاريخبغداد)(2) 
(.1/87ابنمعين،تاريخابنمعين،روايةابنمحرز)(3) 
ْبنَحِكيمبنُذْبيَ(4) ثقةمنالعاشرة،ماتسنةإحدىوثالثينومائتين،تقريبالتهذيب بنَعِلي  ، الُكوفيق اأَلوِدي  اِن

(.4723/رقم400حجر)ص
(.5626/رقم2/294ها(،الذهبي،الكاشف)231ِمْنَجاُبْبُناْلَحاِرِثَأُبوُمَحمَّداْلُكوِفي،ثقة،توفي)(5)
(.2138/رقم9/97)الكاملفيضع اءالرجالابنعدي،(6)
.69المرجعالساب ،ص(7)
أبومحمدال زاري،أوأبوإسحا الكوفي،نسيبالسديأوبنبنتهأوبنأخته،صدو يخطيءرميبالرفض،من(8)

(.492/رقم110العاشرة،ماتسنةخمسوأربعين،تقريبالتهذيب بنحجر)ص
(.695/رقم9/169ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(9) 
أحمدبنمنصوربنسيارالبغداديالرماديأبوبكر،ثقةحاف ،طعنفيهأبوداودلمذهبهفيالوقففيالقرهن،(10)

(.113/رقم85منالحاديةعشرة،ماتسنةخمسوستينولهثالثوثمانون،تقريبالتهذيب بنحجر)ص
 (11)( تاريخبغداد 16الخطيب، رقم261/ قا7435/ الَحَسِد،(، ِمَن َبِرْيئاِن َوالدَّاِرِميق َوَأْحَمُد ُمَقدٌَّم، الَجْرُح لالذهبي:

(.170/رقم10/535سيرأعالمالنبالء)الذهبي،
المرجعالساب .(12) 
المرجعن سه.(13) 
(.2138/رقم9/97الكاملفيضع اءالرجال)ابنعدي،(14) 
(.7435م/رق16/257الخطيب،تاريخبغداد)(15) 



 

372 
 

وقالابنعدي:،(3)"كتبتعنه":(2)وقالعبداهللبنمحمدالبغوي،"حاف ":(1)والخليلي
وقالابنأبيحاتم،(4)"سندهوأحاديثهأحاديثمناكيرفأذكرهاَوَأْرُجوَأنَُّه َبْأَسِبهِلمأرفيمُ"و

،وقال(6)"لين":الرَّازي،وقالأبوحاتم(5)"وكانأبييروىعنهوايةعنه،رعةالرِّترغأبوزُ":الرَّازي
اِفيِهَ  َلةلميكنيقدرَكاَنَشيخً"ارمي:الدَّعثمانوَقاَل،(7)"كانأحدالمحدثين"فيموضعهخر:

وُربمايجيءرجلفيشتمه،":فيموضعهخروزاد،(8)"َأنيصونَن سهَكَماي علَأْصَحابالَحِديث
.(9)"بمايلطمهورُ

النَّ والهيثمي(12)والبيهقي،(11)وابنَحْزم،(10)سائيوضع ه ،(13) البيهقي: وزاد ،(14)"جدا"،
النَّ َوَقال هخر: (15)"ليسبثقة"سائيِفيموضع وقالالهيثميفيموضعهخر: َكاَلمٌ"، ،(16)"ِفيِه

 مرة: َضْعفٌ"وقال َوِفيِه ُوثَِّ ، وقال(17)"َوَقْد َباراألَح صأبو، : الحديث–"رأيتهم أهل -يعني
.(18)حديثه"منويتح  ونيحيىالِحمَّانيأبايستثقلون

                                                           

(.2/577اإلرشادفيمعرفةعلماءالحديث)الخليلي،(1) 
و(2)  الد نيا ُمْسِند ، األصلالبغدادي  الَبَغوي  أبوالقاسم اللَّهْبنُمَحمَّدْبنَعْبدالعزيزْبنالَمْرُزبانْبنسابور، بقي ةَعْبد

(.309/رقم7/323تاريخاإلسالم)الذهبي،ها،317الُح  ا ،المتوفى
(.7435/رقم16/262الخطيب،تاريخبغداد)(3) 
(.2138/رقم9/98الكاملفيضع اءالرجال)ابنعدي،(4) 
(.695/رقم9/170ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(5) 
المرجعالساب .(6) 
(.7435/رقم16/251الخطيب،تاريخبغدادالبغدادي)(7) 
(.899/رقم232عين،روايةالدارمي)صتاريخابنمابنمعين،(8) 
(.2138/رقم9/97الكاملفيضع اءالرجال)ابنعدي،(9) 

(.625/رقم107النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(10) 
(.9/247المحلىباآلثار)ابنحزم،(11) 
(.5161/رقم12/342إكمالتهذيبالكمال)مغلطاي،(12)

(.3381/رقم2/230ومنبعال وائد)الهيثمي،مجمعالزوائد(13) 
(.5161/رقم12/342إكمالتهذيبالكمال)مغلطاي،(14) 
(.6868/رقم31/431المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(15) 
(.4885/رقم3/155الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(16) 
(.7464/رقم4/278)المرجعالساب (17)

(.3/82المعرفةوالتاريخ)ال سوي،(18) 
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أدركتثالثةيحدثونبما يح  ون:يحيىبنعبدالحميد،وعبد"وقالعليبنالمديني:
.(3)"(2)،والمعتمربنسليمان(1)امياألعلىالسَّ

 وقال أحمد حنبل: يكذبجهارً"بن و(4)"اكان ، هخر: موضع في لو"قال كتبوطلب،
ماكانأجرأه،هذهجرأةشديدة...مازلنانعرفهأنهيسر ":،وقالمرةً(5)"اقتصرعلىماسمع

،(8)"ليسبمأمونعلىالحديث"وقال:،(7)"استبدل"ا:،وقالأيضً(6)"األحاديثأويتلقطهاأويتلق ها
انيمَّلماذكرلهابنهعبداهللأنالحِ-،وَقال(9)"َحِديثهُقوُلوالهاروناْلحماليْضربعلى"وقال:

ِبهِ"حدثعنهبحديث: َحدَّْثُتُه َما وقال(10)"َكَذَب، ،- سألهالحضرميأهوثقة؟: أعلم"لما أنتم
ليسهو"،وقال:(12)"بأسليسبأبي سان"اني:مَّكرعندهابنالحِلماذُ–،َوَقال(11)"بمشايخكم
اآلنليس"،وقال:(13)"ثنينو ثالثةو أربعةيحكونعنه....األمرفيهأع ممنذاغواحدو ا

قدسمعالحديثوجالس"،وقال:(14)"عليهقياس،أمرذاغع يم...سبحانالذييسترمنيشاء
يذلغاسفيهوماأدرأكثرالنَّ"،وَقال:(15)"اسوقوميقولونفيهماأدريمايقولونومايدعونالنَّ

،(16)"ِإ َّمنسالمةصدره
                                                           

السَّامي،أبومحمد،وكانيغضبإذاقيللهأبوهمام،ثقةمنالثامنة،مات(1) عبداألعلىبنعبداألعلىالَبْصِري 
(.3734/رقم331تقريبالتهذيب)صابنحجر،سنةتسعوثمانين،

َوُيْكَنىأَ(2)  ٍد،َوَكاَنِثَقًة،وتوفيسنةسبعوثمانينومائةهجرية،بالبصرةفيخالفةاْلُمْعَتِمُرْبُنُسَلْيَماَنالتَّْيِميق َباُمَحمَّ
(.7/290هارون،ابنسعد،الطبقاتالكبرى)

(.7435/رقم255-16/254الخطيب،تاريخبغداد)(3)
(.4076/رقم3/40أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةابنهعبداهلل)(4) 
(.112/رقم1/172)لمرجعالساب ا(5) 
(.4079/رقم3/41)المرجعن سه(6)

(.695/رقم9/168ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(7) 
(.5161/رقم12/341إكمالتهذيبالكمال)مغلطاي،(8) 
(.230/رقم99أحمدبنحنبل،العللومعرفةالرجالروايةالمروذيو يره)ص(9) 
(.2039/رقم4/413ي،الضع اءالكبير)العقيل(10)

(.2138/رقم9/96الكاملفيضع اءالرجال)ابنعدي،(11) 
(.6868/رقم31/422المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(12)
(.7435/رقم16/259الخطيب،تاريخبغداد)(13)

المرجعالساب .(14) 
(.398قم/ر11/248ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(15) 
(.398/رقم11/248ابنحجر،تهذيبالتهذيب)(16)
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حمل"،وقالفيموضعهخر:(1)"ورأيُتابنحنبلشديدالغي َعَلْيهِ"وقالأبوبكراألثرم:
ئلابنسُ"امي:حمنالسَّ،وقالمحمدبنعبدالرَّ(2)"افيأمرالحديثعليهابنحنبلحمالشديدً

الرَّأيسيءحنبلبنأحمد"فإنال سوي:عقوبي،وقال(3)"حنبل،عنه،فسكتعنه،فلميقلشيًئا
.(4) يره"مذهبمنَأْحَمدُمذهبهمذهبه،فيُمَتحراهللعبدوأبوفيه،

...لميكنألهلالكوفةحديثجيدقدسقطحديثه"وقالمحمدبنعبداهللبنعمَّار:
وقالمحمد،(5)"يكونهكذا ريب،و ألهلالمدينةو ألهلبلدحديثجيد ريبإ رواه،فهذا

رماه،َيَتَكلَُّمونِفيهِ"وقالالبخاري:،(6)"كناإذاقعدناإليهتبينلنامنهباليا"حيمصاعقة:بنعبدالرَّ
،(9)"وسكتواعنهو يره،شريغعنَيَتَكلَُّمونفيه، "فيموضعهخر:قال،و(8)"،واْبنُنَمير(7)َأْحَمد
 أيًضاوقال َأحْ": َوَعِليٌَّكاَن ِفيه(10)َمُد الذق،(11)"َيَتَكلََّماِن يحيى بن محمد وقال أستحل"هلي: ما
عنهالرِّ (12)"واية هخر: موضع في وقال مرةً(13)"اهبذهبكاألمسالذَّ"، وقال ، على": اضربوا

:(16)هيْوَلْدَوَقاَل،(15)"رغحديثهفالينبعثتلون،تُساقطمُ"ي:انِجَوزَجُوقالالْ،(14)"حديثهستةأقالم

                                                           

(.7435/رقم16/259الخطيب،تاريخبغداد)(1)
المرجعالساب .(2) 
.255المرجعن سه،ص(3) 
(.3/82ال سوي،المعرفةوالتاريخ)(4) 
(.7435/رقم16/260الخطيب،تاريخبغداد)(5)
.262المرجعالساب ،ص(6)
هو:ابنحنبل.(7)

(،3037/رقم8/291البخاري،التاريخالكبير)(8) 
(.418/رقم139البخاري،الضع اءالصغير)ص(9) 
هوابنالمديني.(10)

(.2039/رقم413-4/412العقيلي،الضع اءالكبير)(11) 
(.7435/رقم16/261الخطيب،تاريخبغداد)(12)

المرجعالساب .(13) 
 سه.المرجعن(14) 
(.115/رقم136الجوزجاني،أحوالالرجال)ص(15) 
)خدتس(زيادبنأيوببنزيادالبغداديأبوهاشمطوسياألصليلقبدلويهوكانيغضبمنهاولقبهأحمد(16) 

شعبةالصغيرثقةحاف منالعاشرةماتسنةاثنتينوخمسينولهستوثمانونسنة،ابنحجر،تقريبالتهذيب
(.2056قم/ر218)ص
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وقالابن،انييقول:ماتمعاويةعلى يرملةاإلسالممَّسمعالحِقالهالما–(1)"كذبعدواهلل"
.(3)كالم"وقالُمُغْلَطاي:"فيه،(2)"اختلففيه"الملقن:

العقيلي الجارود،(4)وذكره والدق(5)وابن شيبة(6)و بي، بن ويعقوب والبلخي(7)، في(8)، ،
.ع اءالضق

الذَّ وقال وكانحاف "الهبي: في،(9)معاوية"فينحٌسكالمٌلهشيعيًّاأيًضا... وقال
تشيعهفَ":مرةًوقال،(10)بغيض...ضعيف"شيعيأنهموضعهخر:"الحاف ...إ  لماقُأما

كانيُ أيًضاو،(11)"ك رمعاويةشئت، قال أركان"الحاف : (12)"الحديثأحد وقال، نكرمُاف "ح:
َكانََأنَّهَُرْيبَ... َ(15)الُمسَندالكبير...صاحب(14)اإِلَماُم،الَكِبْيرُ"الحاف :وقال،(13)"الحديث
زاً ،ِمنََأْصَونَُوَلِكنَّهُ،(16)الشَّاَذُكْوِنيقُسَلْيَمانَُكانََكَماالِحْ ِ ،ِفيُمَبرِّ طق:َوَلْمَيُقْلَأَحٌدقَالشَّاَذُكْوِنيِّ

تَّْدِلْيِس،َوُيْوِهُمِإنَُّهَوَضَعَحِدْيثًا،َبْلُربََّماَكاَنَيَتَلقَُّطَأَحاِدْيَث،َوَيدَِّعيِرَواَيَتَها،َفَيْرِوْيَهاَعَلىَوْجِهال
ِمِناْفِتَراِءالُمُتْوِن.. .َوَقْدَتَواَتَرَتْوِثْيُقُهَعْنَيْحَيىَأنَُّهَسِمَعَها،َوَهَذاَقْدَدَخَلِفْيِهَطاِئَ ٌة،َوُهَوَأَخفق

                                                           

(.231/رقم16/251الخطيب،تاريخبغداد)(1) 
(.8/139ابنالملقن،البدرالمنير)(2)

(.1118شرحابنماجة)صمغلطاي،(3) 
(.2039/رقم4/412العقيلي،الضع اءالكبير)(4) 
(.5161/رقم12/341إكمالتهذيبالكمال)مغلطاي،(5)

المرجعالساب .(6) 
ن سه.المرجع(7) 
المرجعن سه.(8) 
(.473/رقم5/726تاريخاإلسالم)الذهبي،(9) 

(.9567/رقم4/392الذهبي،ميزانا عتدال)(10) 
(.4656/رقم436الذهبي،ديوانالضع اء)ص(11)

(.1/318الذهبي،العبرفيخبرمن بر)(12) 
(7006/رقم2/739الذهبي،المغنيفيالضع اء)(13) 
(.170/رقم10/526سيرأعالمالنبالء)ذهبي،ال(14) 
(.170/رقم10/527)المرجعالساب (15) 
سليمانبنداودالشاذكوني،أبوأيوبالمنقري،يروىعنأهلالعرا ،وكانيح  حتىُذكرفيالح ا .الثقات(16) 

(.13442/رقم8/279 بنحبان)
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َعْنُهِمْنَتْكِ ْيِرَصاِحبٍ َوَ ِرَواَيَةَلُه،بِنَمِعْيٍن،َكَماَقْدَتَواَتَرَتْجِرْيُحهَعِناإِلَماِمَأْحَمَد،َمَعَماَص َّ
.(1)"ْكٌرِفيَصِحْيِ ُمْسِلٍمِفيَضْبِطاْسمٍِفيالُكُتِبالسِّتَِّة،َتَجنَُّبواَحِدْيَثُهَعْمدًا،َلِكْنَلُهذِ

وضع هابنحجرفيموضع،(2)"إ أنهماتهموهبسرقةالحديثحاف "ابنحجر:قالو
.(3)هخر

َكانَخالصة القول فيه: أنه إ  فيالكوفة أولمنكتبالُمسَند أنه وقيل: الح ا ، َيَتَلقَّطُمن
َطاِئَ ٌة،ِفْيهَِدَخلََقدَْوَهَذاَسِمَعَها،َأنَّهَُوُيْوِهمُالتَّْدِلْيِس،َوْجهَِعَلىَفَيْرِوْيَهااَيَتَها،ِروََوَيدَِّعيَأَحاِدْيَث،

الُمُتْوِن،وألجلذلغاتهمهالبعض،وكانشيعًيابغيًضاُيك رمعاويةرضياهللاْفِتَراءِِمنَِأَخفقَوُهوَ
.رالنققادفيجرحه.واهللتعالىأعلمجمهواْلُجَنْيدابنعنه،واف 

، (4)اْلُمَقدِِّميِّ  َعِلي   ْبنِ  َبْكر َأِبي ْبن الل ه َعْبد -69  ُتُوِفي  هو وأخوه سنة أربع وثالثين اْلَبْصِري 
 .(5)ومائتين
(6)بعنأخيهمحمدتُكْبعنه،ونَتُكْربهوهوقاعدفالنَمُكنانَ" فيه: اْلُجَنْيد قول ابن

"
(7).

.(8)"ءيخطكانيُ" ذكرهابنِحبَّانفيالثِّقات،وقال: :فيه أقوال النُّقاد
وزادابن،(12)،الهيثمي(11)ابنالقيسرانيو،(10)وابنعدي،(9)يعلىالموصليوضع هأبو

"مح و ة يررأيتهلهماومقدارحديث...كثيرلهأرلم"عدي:
وزادمحمدبنطاهرفي،(13)

                                                           

(.170/رقم537-10/536سيرأعالمالنبالء)الذهبي،(1) 
(.7591/رقم593تقريبالتهذيب)صابنحجر،(2) 
(.1925/رقم4/320التلخيصالحبير)ابنحجر،(3)
(.3094/رقم12/393هذهالنسبةإلىالجدُمقدِّم،السمعاني،األنساب)(4)
(.234/رقم5/859الذهبي،تاريخاإلسالم)(5)
ْبنَأِبي(6) ُد ُمَحمَّ ثقةمن)خمس( ، اْلَبْصِريق َمْوَ ُهم الثََّقِ ي  اهلِل َأُبوَعْبِد ، َبْكرْبنَعل يبنَعطاءْبنُمَقدَّمالمقد مي 

(.5761/رقم470العاشرة،ماتسنةأربعوثالثين،ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص
(.84/رقم5/18ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(7) 
(.13855/رقم8/357الثقات)ابنحبان،(8)

(.1093/رقم425-5/424ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(9) 
.424المرجعالساب ،ص(10) 
(.4535/رقم4/1973ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(11) 
(.10238/رقم6/169الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(12)
(.1093/رقم5/425ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(13)
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"ادفيحمَّ"موضعهخر:
"فيه:الُبْوَشْنجياهللعبدأبو،وقال(2)،ووثقهالهيثميفيموضعهخر(1)

"ولينضعف
(3). 

نكتبعنفيه...تكلموا"وقالأبوحاتمالرَّازي: وكانبارداألمرحيثكتبناعنه،كنا
"ن روفيهمنه،أوث ...أخوه.منبعيدوهوين رخيهأ

بشيءليس"ُزرعةالرَّازي:،وقالأبو(4)
"عنهأكتبولمأدركته

وكتبتقط،شيئاًعنهأكتبفلمبهَأُمرقكنت"،وقالفيموضعهخر:(5)
"الصَّغيرأخيهعن

"الكذب،لماذكرهأيفيهإلىبيدهَأْوَمىأبوزرعة"،وقالالبَّرذعي:(6)
(7).

"كذابعنهفإنهَتْكُتب "وقالابنمعين:
اسحديثهترغالنَّ":موسىبنهارون،وقال(8)

"فيحياته
(9).

ع اءوالمتروكين .(10)وذكرهابنالجوزيفيالضَّ
"ضع وه"وقالالذَّهبي:

(11).
واهللعلىذلغ.قاد،واف ابنالجنيدالنقحياتهفيحديثهالنَّاسترغضعيف خالصة القول فيه:

 أعلم.تعالى

واةثامنًا:   .ينبغي أن ال ُيحدث عنه" "َصَدق أبو حاتم،: فيهم قال الذين الرُّ
مات سنة ثمان ، الدِّمشقيُّ اْلَغس اِنيُّ  إسحاق أبو َيْحَيى، ْبنِ  َيْحَيى ْبنِ  ِهَشامِ  ْبنُ  ِإْبرَاِهيمُ  -70

 .(12)ومائتين وثالثين
 

                                                           

(.3127/رقم3/1429ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )(1) 
(.15800/رقم9/325الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(2)
(.4173/رقم4/443ابنحجر،لسانالميزان)(3)
(.84/رقم19-5/18ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4)

(.84/رقم5/19والتعديل)ابنأبيحاتم،الجرح(5) 
(.2/467الضع اءألبيزرعةالرازيفيأجوبتهعلىأسئلةالبرذعي)الرازي:أبوزرعة،(6)

المرجعالساب .(7) 
(.327/رقم232سؤا تحمزة)صالدارقطني،(8) 
(.1093/رقم5/425ابنعدي،الكاملفيضع اءالرجال)(9) 
(.1995/رقم2/117المتروكون)ابنالجوزي،الضع اءو(10)
(.3118/رقم1/333الذهبي،المغنيفيالضع اء)(11)

(.47/رقم5/779الذهبي،تاريخاإلسالم)(12) 
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 .(1)"حدثعنه أبوحاتم،ينبغيأن يُدَصَ" فيه: اْلُجَنْيد قول ابن
ابنِحبَّ :فيه أقوال النُّقاد ،(2)فيالثِّقات  انفذكرهت رد فقالهبيالذَّوتعقبه ، ابن": مشاه متروغ،

(3)"صبانفلميُبَّحِ
. 

محمد(4)المدينيالطَّاهرأبووضع ه وقال :قالال يضبنمحمدَحدَّثَناسليمان،بن،
َل،وَقا(5)هذا"إبراهيممنهم:جماعة،فذكرطالبأبيبنبعلييزي منبدمش شيوخنامن"أدركت
حاتم "قلتالرَّازيان: (7)زْرَعةوَأُبو،(6)أبو حاتم: أبو وزاد ... ُزرعةألبي"َكذَّاب، ُتحدثعنه

يطلبالعلم لم (8)"وأ نه "َتَكلم(9)بثقة""ليسوقالفيموضعهخر:، وقالابنرجب: أبوفيه،
ع اءوالمتروكين،وذكرهابنالجوزي(11)فيه"،وقالابنكثير:"تكلموا(10)و يره"ُزرعة .(12)فيالضق

.(13)المتروكين""أحدوقالالذَّهبي:
قاد،واف ابنالجنيدالنقعنه،كماقالأبوحاتمالرَّازيُيحدث أنينبغي كذاب خالصة القول فيه:

 أعلم.تعالى  واهلللمُيصبابنِحبَّانفيذكرهفيالثِّقات.،وفيتجريحه

 

                                                           

(.469/رقم2/142ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(1) 
(.12326/رقم8/79الثقات)ابنحبان،(2) 
(.9514/رقم4/378الذهبي،ميزانا عتدال)(3) 
.(340/رقم1/382ابنحجر،لسانالميزان)(4) 
المرجعالساب .(5) 
(.469/رقم2/143ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6) 
(،ابنالجوزي،19/رقم3/794الضع اءألبيزرعةالرازيفيأجوبتهعلىأسئلةالبرذعي)الرازي:أبوزرعة،(7) 

(.133رقم/1/59الضع اءوالمتروكون)
(.469/رقم2/143ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8)
(.269/رقم22(،الذهبي،ديوانالضع اء)ص:201/رقم1/29الذهبي،المغنيفيالضع اء)(9)

(.2/464ابنرجب،فت الباري)(10)
(.2/182البدايةوالنهاية)ابنكثير،(11) 
(.133/رقم1/59كون)ابنالجوزي،الضع اءوالمترو(12)
(.9514/رقم4/378الذهبي،ميزانا عتدال)(13)
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واالثالث:  المطلب  .الكذبأو رقة بالس   رماهم ة الذينالرُّ

واةأواًل::   لنفسه". ويجعله الن اس حديث يسرق كان أنه يشكون ال "كانوا: فيهم قال الذين الرُّ
 من المشهور، القاضيَأُبو ُمَحم ٍد ، ِن َقَطٍن الت ِمْيِميُّ الَمْرَوِزيُّ ِن ُمَحم ِد بْ ُن َأْكَثَم بْ َيْحَيى بْ )ت(  -71

 .(1)سنة وثمانون ثالث وله وأربعين، ثالث أو اثنتين سنة آخر في اتم العاشرة،
 .(2)"اسويجعلهلن سهكانيسر حديثالنَّهكانوا يشكونأن" فيه: اْلُجَنْيد قول ابن

ُذكر(3)ببدعة"عرفناهُ"ما:حنبلبنقالَأْحَمد : أقوال النُّقاد فيه :النَّاسيريبلهما،وقاللما
:ِإْسَحا بن،وقالِإْسَماِعيل(4)شديًدا"إنكاًراذلغهذا"،"وأنكرَيُقولُومناهلل،سبحان،اهلل"سبحان
اسفتركهاالنَُّكتب،َأَجلقال قهفيكتبهوكانتوحاسد،باغبتكذيبمثلهعدالةتزولأناهلل"معاذ
كانتولكنهالخوفهلل،شديدفأجدهسرائرهعلىأقفكنت،وقالفيموضعهخر:"لقد(5)"لطوِلها

وذكرهابنِحبَّانفي  ،(7)ال قهاء""أحدُ،وقالالنَّسائي:(6)به"رميبمافرميُخل ،وُحسنُدعابةبه
فإنعنه،ُيحكىبماُيشتغلزمانه،حدثناعنهشيوخنا، فيالنَّاسعلماءمنالثِّقات،وقال:"كان

كتابفيَلهَُن رومنالعلم،أهلأئمة"من:الحاكم،وقالأبوعبداهلل(8)عنه"يص  أكثرها
.(9)العلوم"فيتقدمهعرفالتَّنبيه




                                                           

(.7507/رقم588ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(1)
(.546/رقم9/129ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2)
(.7441/رقم16/282الخطيب،تاريخبغداد)(3)
المرجعالساب .(4)

المرجعن سه.(5) 
(.8108/رقم64/87ساكر،تاريخدمش )ابنع(6) 
(.7441/رقم16/282الخطيب،تاريخبغداد)(7)

(.16350/رقم266-9/265الثقات بنحبان)(8) 
(.7441/رقم16/282الخطيب،تاريخبغداد)(9)
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ولمخبرهوُعرفأمرهاشتهرقدومن الدقْنَيا،أعالم"أحد:(1)َجْعَ رْبنُمَحمَّدْبنوقالطلحة
غيرالكبيرعنُيْسَتر منزمانهأهلوأمرألمرهوسياستهورياستهوعلمهفضلهالنَّاسمنوالصَّ

علىو لبُمعضلة،بكلقائمالعارضة،َحَسناألدبكثيربال قه،العلمواسعوالملوغ،الخل اء
منفعرفالعلومفيبرعممنالمأمونوكانجميًعا،النَّاسمنعندهَأحدٌَيَتَقَدَمهلمحتىالمأمون

هوأكثمبنيحيىحال القضاة قضاءقلدهحتىقلبهبمجامعَأَخذماوالعقلالعلممنعليهوما
أكثم،بنيحيىُمطالعةبعدا شيًئاالملغتدبيرفيتعمل الوزراءفكانتمملكته،أهلوتدبير

،وقالالخطيب:(3)"(2)دؤادأبيوابنأكثمبنيحيىإ زمانهفيُسلطانهعلى لبأحًدانعلمو 
بهُيعابمافيهيكن،وقالابنَخِلَكان:"لم(4)السقنة"أهلمذهبينتحلُالبدعة،منسليًما"كان
أبوقال،و(5)فيها"بحالهأعلمواهللعنه،الشَّائعةإليهالمنسوبةالهناتمنبهُيتهمكانماسوى

،(6)وسياسته"وعلمهورئاستهفضلهوقداشتهرالدقنيا،أعالمأحدالعلم،أئمة:"منياإلفريقال ضل

                                                           

يو يره،وحدثعنهطلحةبنمحمدبنجع رأبوالقاسمالشاهدحدثعنعمربنإسماعيلبنأبى يالنالثق (1) 
عمربنإبراهيمال قيهواألزهريوأبومحمدالخاللو يرهم،قالمحمدبنأبىال وارس:"كانطلحةسيءالحالفي
يجبأن  داعية "كانمعتزلًيا الخالل: وقالالحسنبنمحمد إليه"، الحديثوكانيذهبإلىا عتزالويدعو

روايتهوفىمذهبه"،ولدسنةإحدىوتسعينومائتين،وماتفيسنةثمانينُيروىعنه"،وقالاألزهري:"ضعيففي
البغدادي) بغداد تاريخ الخطيب، ان ر: 9وثالثمائة. /351 رقم الذهبي)4908/ لإلمام اإلسالم تاريخ ،)26/

658.)
،وأباالقاسمالبغوي،وأباطلحةبنمحمدبنجع ر،أبوالقاسمالشاهدالمقريء، المابنمجاهد.سمع:ابنأبي يالن

األزهري، اهلل عبيد وحدثعنه الواسطي، العالء أبو عليه: قرأ مجاهد. ابن على وقرأ وجماعة، الكاتب، صخرة
وضع ه القضاة صنفأخبار و يرهم. الجوهري، محمد وأبو التنوخي، القاسم وأبو( الخالل، محمد بن والحسن

األزهري.
بنجر(2)  بنأبىدؤاد ستينومائةأحمد سنة ولد ال رج، أبىدؤاد إناسم يقال: اهللالقاضياأليادي، أبوعبد ير،

بالبصرة،ولىقضاءالقضاةللمعتصمثمللواث ،وكانُموصوًفابالجودوالسَّخاءوحسنالخل ووفوراألدب يرأنه
وهوالذي بنحنبلأعلنبمذهبالجهمية،وحملالسقلطانعلىا متحانبخل القرهن، أحمد شعبعلىاإلمام

ان ر: وُنكبوصودر. ومئتين، أربعين سنة توفي سنين، أربع بنحو موته قبل مرضبال الج وقد بقتله، وأفتى
(.1/339(،الذهبي،العبرفيخبرمن بر)1825/رقم4/141الخطيب،تاريخبغداد)

(.7441/رقم16/282الخطيب،تاريخبغداد)(3)
رجعالساب .الم(4)
(.793/رقم6/152وفياتاألعيان)ابنخلكان،(5)

(.27/204مختصرتاريخدمش )ابنمن ور،(6) 
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،(1)اأْلََثِر"واتَِّباعِوالحديثلل قهالمع مينومنالنَّاس،وعلماءالسقنة،أئمة"ِمنْثير:وقالابنك
.(2)فيه"ُدعابةًلو العلمُبحورمنوقالالدَّاوودي:"كان

قط،هذافيأطعمته"مافقال:شيًئا؟أكثمبنيحيىعنكتبت:وقيلألبيُزرعةالرَّازي
منيولينيكانماأصفأحسنفماببغدادمرضةًمرضتلقدلي،اإليجابشديدكانولقد

ن ر،"فيه:،وقالفيموضعهخر(4)بمكة"عنه"كتبت:،وقالأبوحاتمالرَّازي(3)وا فتقاد"التَّعاهد
.(5)السَّالمة"اهللنسأل

فاشترىفبعثوأشهًرا،سنتينُمقيمبهاوأنامصر،إلىيكذبجاءكان"  :(6)معينوقالاْبن
ابنمن"سمعتيقول:ابنأكثملماسمع-،وقال(7)لي"أجيزوها:فقالوُأُصولُهْم،الوراقينُكتب

ابنسمعماواهللإمالء":" المبارغابنعليناَأْمَلىحديثه فأربعةاأَلْيِلييونسعنالمبارغ
،وقالإسحا (9)نَّبيل:"كذاب"العاصمأبو معاذبن،وقالمحمد(8)حديث"ألفيونسمنالمبارغ

َكانََعْنُه،ُيكتبجزرة:"كان،وقالصال (10)المبارغ"ابنعنالدَّجالُيحدث"ذاغ:راهويهبن
َلمْبأحاديثإدريسْبناهللَعْبدَعنُيحدثَكانََأنَّهُوذاغَعْنُه،أكتبَلمْأنيإ كثيرحديثعنده

مرًة:"كان،وقال(12)عنهوَذَكركلمًة"واهللالحديث"أكره:هخر،وقالفيموضع(11)منه"يسمعها
:(13)ماجًنا"كانأنهإ بالحديث،عالًما  عجائبالثِّقاتَعنَرَوىِفيِه،"يتكلمون،وَقاَلاأْلْزِدي 

                                                           

(.10/348البدايةوالنهاية)ابنكثير،(1) 
(.678/رقم2/363طبقاتالم سرين)الداوودي،(2)

(،الخطيب،تاريخبغداد2/689ئلةالبرذعي)الضع اءألبيزرعةالرازيفيأجوبتهعلىأسالرازي:أبوزرعة،(3) 
(.7441/رقم16/282)

(.546/رقم9/129ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4)
المرجعالساب .(5) 
(.7441/رقم16/282الخطيب،تاريخبغداد)(6) 
المرجعالساب .(7) 
(.8108/رقم64/78ابنعساكر،تاريخدمش )(8)
(،وردتعنأبيعاصمكذابفيتاريخالخطيب،وكتاببدلمن7441/رقم16/282تاريخبغداد)الخطيب،(9)

(.6788/رقم31/210كذابفيالمزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)
(.7441/رقم16/282الخطيب،تاريخبغداد)(10)
المرجعالساب .(11)
(.6788/رقم31/211المزي،تهذيبالكمالفيأسماءالرجال)(12)
(.5094/رقم12/282مغلطاي،إكمالتهذيبالكمال)(13)
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أمونالمُيغريوكانشريًرا،النَّاسفيوقاعة"كان:(2)يحيىالمنجمبن،وقالعلي(1)عليها"ُيتابع
أحمد(3)عنده"فيهمويقعبالنَّاس وقال "ما(4)َخاَقانبن، عشرةإ  ياثبنح صمنسمع:
.(5)البيت"إلىمعهبهاجاءثمكلهاح صأحاديثفنسخأحاديث

"ما بقوله: للُمرد، ودعابته الحديث وسرقة بالكذب اتهامه على الذَّهبي ممنهووعل 
أعوروكانالشَّناعة،وبقيتشأنه،علىأقبلشاخفلماالشَّبيبة،أيامبالُمردعبثهكال،وكانيكذب،

.(6)َوَعنَّا"َعْنهُاهللَُعَ اَيْثُبتُ ََذِلغََوَبْعُضَمْشُهْوٌر،َأْمرٌَمَعهم...َوُدَعاَبته
ع اء.(8)،وابنشاهين(7)وذكرهابنالجوزي فيالضق

الذَّهبي: هخر:(9)ال قهاء"منالىتعاهللشاءإن"صدو وقال موضع في وقال "قد،
الَ ِقْيُه،الُقَضاِة،،وقالمرة:"َقاِضي(10)التَّصانيف"ُأوِليالمجتهديناألئمةالحديث،أحدفيضع وه

ِكتَاُبالَتْنِبْيِه...َماِمْنَهاَتَصاِنْيُف،َوَلهُا ْجِتَهاِد،َأِئمَّةِ...وكانِمنَْوَلُهِرْحَلٌةَوَمْعِرَفةٌالَعالََّمُة...
الشََّناَعُةَوَبِقَيتَِشْأِنِه،َعَلىَأْقَبلََشاَخ،َفَلمَّاالشَِّبْيَبِة،َأيَّامَِبالُمْردَِعَبثُهَُوَكانََكالَّ،َيْكِذُب،ِممَّنُْهوَ

،وقالابنحجر:"فقيه(11)َوَعنَّا"َعْنهُاهللَُيْثُبُتَعَ ا ََذِلغََوَبْعُضَمْشُهْوٌر،َمَعهمَأْمرٌ...َوُدَعاَبته
نماله،ذلغيقعولمالحديثبسرقةرميأنهإ صدو  وايةيرىكانوا  .(12)والوجادة"باإلجازةالرِّ

                                                           

(.7441/رقم16/282الخطيب،تاريخبغداد)(1) 
أخذعنإسحا بنإبراهيم(2)  محسًنا، كانراويةلجخبارواألشعار،شاعًرا علىبنيحيىبنأبىمنصورالمنجم،

وناد الغناء، وصنعه منالموصلياألدب، منبعده وعند عنده وتقدم ندمائه، المتوكلوكانمنخاصة جع ر م
الخل اءإلىأيامالمعتمد،وتوفىهخرأيامالمعتمد،فيسنةخمسوسبعينومائتينولهأربعوسبعونسنة.ان ر:

(.43/274(،ابنعساكر،تاريخدمش )6572/رقم12/121الخطيب،تاريخبغداد)
(.8108/رقم64/76اريخدمش )ابنعساكر،ت(3) 
أحمدبنخاقانبنموسى،أبوالحسن،عمعبيداهللبنيحيىبنخاقانالوزير،سمعأخاهمحمًدا،روىعنهيحيى(4) 

(.1818/رقم4/137بنزكرياالسقني،شيخألبيمزاحمالخاقاني.الخطيب،تاريخبغداد)
(.8108م/رق64/78ابنعساكر،تاريخدمش )(5) 
(.1/رقم16-12/10سيرأعالمالنبالء)الذهبي،(6) 
(.3692/رقم3/191ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(7) 
(.684/رقم195تاريخأسماءالضع اءوالكذابين)صابنشاهين،(8)

(.6929/رقم2/730الذهبي،المغنيفيالضع اء)(9) 
(.586/رقم1282-5/1281الذهبي،تاريخاإلسالم)(10) 
(.1/رقم16-6،10-12/5سيرأعالمالنبالء)الذهبي،(11) 
(.7507/رقم588ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(12)
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الَ ِقْيُه،صدو ،رميالُقَضاِة،التَّصانيف،َقاِضيُأوِليالمجتهدين،األئمةأحدخالصة القول فيه:
نماله،ذلغيقعولمالحديثبسرقة وايةيرىكانوا  ابنوالوجادة،صاحبُدعابة.خالفباإلجازةالرِّ
 .وأعلمأعلىواهللبسرقةالحديث.النققادوواف البعضاآلخرباتهامهبعضاْلُجَنْيد

 

واة الذين قال فيهم: ثانيًا:   "كذاب"، "يروي بالكذب".الرُّ

 . (3)الر اِزي   (2)اززَ خَ ان الْ َأُبو ُعْثمَ  ،(1)َعْنَبَسة نُ بْ  يدُ عِ سَ  -72

.(4)كذاب"" فيه: اْلُجَنْيد قول ابن
وسمع(5)"كذاب"معين:بنقاليحيى  :فيه أقوال النُّقاد الرَّازيمنه، يحدثعنه،ولم أبوحاتم

.(7)يصد " "كان:فيموضعهخر،وقال(6)ن ر""فيه:وقال
ع اءوالمتروكين،وذك":"َضِعيفٌ(9)،والمزي(8)وقالالهيثمي .(10)رهابنالجوزيفيالضق

 .علىتضعي ه.واهللتعالىأعلمالنقادابناْلُجَنِيدكذاب،واف  خالصة القول فيه:

 

 

 

 

 

                                                           

هخرُيَقالَلُهسعيدبنَعْنَبَسة،يرويَعنَجْعَ ربنَحيَّانلمُيطعنِفيِه،ابنالجوزي،الضع اء(1) َقاَلابنالجوزي:َوثم 
(،قلت:وهناغثالثقالفيهابنحجر:شيخألبيالعريان،مجهول،ابنحجر،1429/رقم1/324وكون)والمتر

(،ورابعقالفيهابنحجر:يرويعنعبداهللبنبسرالحبراني،قالابنخزيمة:3465/رقم4/69لسانالميزان)
(.3468/رقم4/70 أعرفه،ابنحجر،لسانالميزان)

(.611/رقم2/1097المت  والم تر )الخطيب،اءاألولىالمهملة،الخراز،جاءتالر(2)
(.227/رقم4/53ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(3)
المرجعالساب .(4)
(.3248/رقم2/154الذهبي،ميزانا عتدال)(5)
(.227/رقم4/52ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6)
المرجعالساب .(7)
(.2756/رقم2/125الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(8)
(.4506/رقم4/33تح ةاألشرافبمعرفةاألطراف)المزي،(9)

(.1429/رقم1/324ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(10)
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73- ، اِن اْلُكوِفيُّ ، ُتوفي ما بين (1)من الث امنة )ق( ُمَعل ى ْبُن ِهاَلٍل ْبُن ُسَوْيٍد َأُبو َعْبِد الِل الط ح 
 .(2)هـ(180 -هـ 171سنة )

 .(3)يرويبالكذب"فيه: " اْلُجَنْيد قول ابن
،وقال(5)،قالالذَّهبي:"كذابوضاعبات ا "(4)مت  علىكذبهووضعهللحديثأقوال النُّقاد فيه: 

.(7)،وقالابنحجر:"ات  النققادعلىتكذيبه"(6)فيموضعهخر:"كذبوه"
علىذلغ.واهللأعلىالنقادابناْلُجَنِيد النققاد،واف كذابيضعالحديثبات اخالصة القول فيه: 

 وأعلم.

                                                           

(.6807/رقم541ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(1)
(.285/رقم4/747الذهبي،تاريخاإلسالم)(2)
والمتروكون)(3) الضع اء 3ابنالجوزي، رقم132/  ابنكثير3382/ وجاءتُيرمىبالكذبعند التكميلفي،(،

تهذيبالتهذيب،(،وكذابعندابنحجر116/رقم1/111الجرحوالتعديلومعرفةالثقاتوالضع اءوالمجاهيل)
(.437/رقم10/241)

(،أحمدبنحنبل،العللومعرفة246/رقم169تابنأبيشيبة بنالمديني)صان ر:ابنالمديني،سؤا (4)
اهلل) عبد ابنه 1الرجالرواية رقم510/  /1192( رقم2/536(،  /3540( التاريخالكبير البخاري، ،)7/

الضع اءوالمتروكون)ص1764/رقم2/289(،العجلي،الثقات)1727/رقم396 النسائي، /رقم96(،
560( الكبير الضع اء العقيلي، ،)4 /214 رقم  /1801( والتعديل الجرح حاتم، أبي ابن ،)8 رقم331/  /
المجروحون)1529 الكاملفيضع اءالرجال)1047/رقم3/16(،ابنحبان، ابنعدي، /رقم8/99(،
)ص1854 تاريخه زرعة، أبو الدمشقي: و471(، الضع اء الدارقطني، ،)( 3المتروكون /132 رقم  /504،)

/12/317العللالواردةفياألحاديثالنبويةله)الدارقطني،(،3110/رقم4/70الدارقطني،سننالدارقطني)
 2747رقم  ،) للدارقطني)صالدارقطني، رقم168سؤا تالحاكم  /259 ،) اهللالحاكم، المدخلإلىأبوعبد

/2(،ابنالقيسراني،ذخيرةالح ا )242/رقم148أبوُنَعْيم،الضع اء)ص(،200/رقم212الصحي )ص
1177 رقم والمتروكون)2504/ الضع اء الجوزي، ابن ،)3 /132 رقم  في3382/ تهذيبالكمال المزي، ،)

/4ه)(،ميزانا عتدالل285/رقم4/747(،الذهبي،تاريخاإلسالم)6102/رقم28/297أسماءالرجال)
ابن(،6362/رقم2/671(،المغنيفيالضع اءله)5565/رقم2/282(،الكاشفله)8679/رقم152
(،ابنحجر،تهذيب116/رقم1/111التكميلفيالجرحوالتعديلومعرفةالثقاتوالضع اءوالمجاهيل)كثير،

(،ابنعرا ،تنزيهالشريعةالمرفوعة6807/رقم541(،تقريبالتهذيبله)ص437/رقم10/241التهذيب)
(.356/رقم1/119عناألخبارالشنيعةالموضوعة)

(.6362/رقم2/671الذهبي،المغنيفيالضع اء)(5)
(.5565/رقم2/282الذهبي،الكاشف)(6)
(.6807/رقم541ابنحجر،تقريبالتهذيب)ص(7)
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واة الذين قال فيهم: ثالثًا:   عنه أحدث وال يكذب كذب"، "كان بأحاديث يحدث فلسا يسوى "الالرُّ
 هذا". بعد

 .(3)، العتكي(2()1)َعْبُد الل ِه ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َأِبي َرو اٍد، َأُخو َعْبِد اْلَمِجيدِ  -74
.(4)" َيْسَوىِفْلَسًا،ُيحدثبأحاديثكذب"فيه: اْلُجَنْيد قول ابن

ابنِحبَّان أقوال النُّقاد: "ُيعتبرحديثهإذا(6)،وابنُقْطُلْوَبَغا(5)ذكره فيالثِّقات،وقالابنِحبَّان:
 بعضالمناكير"،روىعن ير َطْهَمان بن إبراهيم عن وفيروايته ابنأبيه الكالم هذا  وذكر

ُقْطُلْوَبَغاولمَيْعُزهإليه،فتوهمالقاريءأنهمنكالمهوهومنكالمابنِحبَّان.
أكتب ولم ُمنكرة، أحاديثًا فرأيتأحاديثه "ن رتفيبعضحديثه الرَّازي: حاتم أبو قال

د " .(7)عنه،ولميكنمحلهعنديالصِّ
العقيلي وابنعدي(8)وذكره وا(9)، الجوزي، (10)بن ع اء، الضق "َأَحاِديثُُهفي العقيلي: وقال

،وقالابنعدي:"ُيحدث،َعْنَأِبيِهبأحاديث (11)َمَناِكيُرَ ْيُرَمْحُ وَ ٍةَلْيَسِممَّْنُيِقيُماْلَحِديَث"
هكالًما،ُيتابعهأحدَعَلْيه...له يرماذكرتأحاديثلمُيتابعهأحدعليه،ولمأرللمتقدمينفي

بعد-القيسراني،وقالابن(12)والمتقدمونقدتكلموافيمنهوأصد منعبداهللبنعبدالعزيز"

                                                           

العزيزبن(1) بنعبد المجيد تقريبالتهذيب)صعبد ستومائتين، ماتسنة التاسعة، من رقم361أبيرواد، /
4160.)

(.842/رقم2/279العقيلي،الضع اءالكبير)(2)
(.2063/رقم2/130ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(3)
(478/رقم5/104ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4)
(.13809/رقم8/347الثقات)ابنحبان،(5)
(.5981/رقم6/59الثقاتممنلميقعفيالكتبالستة)ابنقطلوبغا،(6)
(.478/رقم5/104ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(7)
(.842/رقم2/279العقيلي،الضع اءالكبير)(8)
(.1012/رقم5/335الكاملفيضع اءالرجال)ابنعدي،(9)

(.2063/رقم2/130ضع اءوالمتروكون)ابنالجوزي،ال(10)
(.842/رقم2/279العقيلي،الضع اءالكبير)(11)
(.1012/رقم5/335الكاملفيضع اءالرجال)ابنعدي،(12)
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وقالالهيثمي:"ضعيف،(1)روايتهلهحديثًا:"لمُيتابععليهعبداهلل،ولمأرللمتقدمينفيهكالًما"
"(2)جًدا" .(4)ر:"ضعيف"،وقالفيموضعهخ(3)،وقالالبيهقي:"َ ْيُرَقِويٍّ

.(5)وقالالذَّهبي:"واه"
الحديث،خالصة القول فيه: بأحاديثكذب، ُمنكر َأِبيِه واف  ُيحدثَعْن اْلُجَنِيد ابن علىالنقاد

تضعي ه.واهللأعلىوأعلم.
 .(8)َأُبو َأيُّوب اْلِحمِصي ،(7)اْلَخَباِئِري   (6)ُسَلْيَماُن ْبُن َسَلَمةَ  -75

.(9)بعدهذا"حدثعنهكانيكذب،و أُ"فيه: داْلُجَنيْ  قول ابن
"ولسليمان :فيه أقوال النُّقاد  يرولهذكرته،ما يرصالحةأحاديثسلمةبنقالابنعدي:

أمر،وقالفيموضعهخر:"وكان(11)بالضَّعف"الخطيب:"مشهورقالو،(10)عليه"أنكرتحديث
.(12)به"أعلماهللعجيًباهذاشيًئاسليمان

                                                           

(.158/رقم1/259ذخيرةالح ا )ابنالقيسراني،(1) 
(.481،482/رقم2/223الهيثمي،مجمعالزوائدومنبعال وائد)(2) 
(.7452/رقم10/251شعباإليمان)البيهقي،(3)
(.8909/رقم11/503)المرجعالساب (4)

(.18/رقم1/32الذهبي،تنقي التحقي )(5) 
ذكرالذَّهبيفيميزانهسليمانبنسلمةهخر،يرويعنسعيدبنموسىوَعبدالع يموأبيذئب،وقالفيه:اتهم(6)

، (،وقالابنحجر:هوالخبائريأبوأيوبالحمصيبالريب3473/رقم2/210)لهبالوضع،ميزانا عتدال
ِفيجمَلةبرهانالدِّينالحلبي:(،َوقال3622/رقم4/156)لهلسانالميزان َهَذاَلْيَسالخبائريالِذيذكرالذََّهِبي 

(،قلت:326/رقم129)صله...الخ،الكشفالحثيثَتْرَجمتهَأنهَمْتُروغ،وفيَهاَعنابناْلُجَنْيدَأنهَكاَنيكذب
وهماواحدكماقالابنحجر فلقدذكرابنِحبَّانحديثًاموضوًعايرويفيهسليمانبنسلمةالخبايريعنسعيد

(.واهللأعلم.405/رقم1/326بنموسىعنمالغ،ابنحبان،المجروحون)
ءالمنقوطةبواحدةوفيهخرهاالياءالمنقوطةباثنتينمنتحتها،هذهالنسبةإلىالخبائري:ب ت الخاءالمعجمةوالبا(7) 

األنساب) السمعاني، بنعمروبنالكالعبنشرحبيل. /2الخبائر،وهوبطنمنالكالع،وهوخبائربنسواد
317.)

(.529/رقم4/122ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(8)
المرجعالساب .(9)

(.764/رقم4/298عدي،الكاملفيضع اءالرجال)ابن(10)
(.3472/رقم2/210الذهبي،ميزانا عتدال)(11)
(.527/رقم2/536الخطيب،تاريخبغداد)(12)
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البَّر(1)الحاكمأحمدوقالأبو "َلْيَس(2)،وابنعبد "،وقالابنمنده:"ليسِعْنَدُهمْ: بالقويِباْلَقِويِّ
.(3)عندهم"

الرَّازيقالو وأبوعلي(4)أبوحاتم (5)النيسابوري، "،"متروغالحديث": أبوحاتم:  وزاد
 .(6)"،وقالفيموضعهخر:"كانيكذب"شتغلبهيُ

ا ِحبَّان(7)لنَّسائيوقال وابن موضع"َلْيَس:(8)، مي بالوضع ِحبَّان ابن واتهمه ِبَشْيء"،
.(9)هخر

: ،وقالالهيثمي:"ونسب(11)،وقالابنالجوزي:"كذبوه"(10)ِباْلَكِذِب""َمْعُروفَوَقاَلاأْلَْزِدي 
.(14)ه"ضع على،وقالمرًة:"مجمع(13)،وقالفيموضعهخر:"متروغ"(12)الكذب"إلى

.(16)،وقالابنحجر:"متروغ"(15)وقالالذَّهبي:"متهم"
 .علىتضعي ه.واهللتعالىأعلمالنقادابناْلُجَنِيدواف  كذاب، خالصة القول فيه:

 

 

 

 

 

 

                                                           

(.2678/رقم22/323ابنعساكر،تاريخدمش )(1)
(.27/رقم1/35جامعبيانالعلموفضله)ابنعبدالبر،(2)
(.398/رقم68 البابفيالكنىواأللقاب)صفتابنمنده،(3)
(.529/رقم4/122ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(4)
(.2678/رقم22/324ابنعساكر،تاريخدمش )(5)
(.1089/رقم7/194ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(6)
(.253/رقم49النسائي،الضع اءوالمتروكون)ص(7)
(.405/رقم1/326جروحون)ابنحبان،الم(8)
المرجعالساب .(9)

(.1527/رقم2/20ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(10)
(.1/128العللالمتناهية)ابنالجوزي،(11) 
(.3414/رقم2/493)ومنبعال وائدمجمعالزوائدالهيثمي،(12) 
المرجعالساب .(13) 
(.6683/رقم4/247)المرجعن سه(14) 
(.3473/رقم2/210(،ميزانا عتدالله)468/رقم114الذهبي،تلخيصكتابالموضوعات)ص(15) 
(.4/352التلخيصالحبير)ابنحجر،(16) 
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  ابن الجنيد الر ازيمراتُب الَجْرِح عنَد اإلماِم ثالث: المبحث ال

النققَّاد النَّ-إناألئمة اإلمام ومنهم الرَّازياقد َواة -ابنالجنيد علىالرق أحكاًما أصدروا قد
 َواة: فمنالرق روى، الرَّاويمما بحسبمكانة وتختلففيمدلو تها منهو"تت اوتفيعباراتها

ة،كالشَّعَالْ الصحي المتوسطفيدلالُحجَّ القويالُمَعاَفى،ومنهم:منهوِثَقةَصُدو ،كالشابِّ ابِّ
نهم:منهوَصُدو أو بأسبه،كالَكْهلالُمَعاَفى،ومنهم:الَصُدو الذيفيهلين،كمنالُقوَّة،وم

يُ لكن عافيٍة في الضَّْوجِهو ومنهم: ُدمَّل، به أو رأُسه الجماعةَعُه ويشَهُد َتحاَمل كالذي عيف
وبالتَّطبيبُترجىعيفالواهي،كالرجلالمريضفيال راشمحموًما،و يرميَجْنَبه،ومنهم:الضَّ

الَخِطر،وهخر:حالهكحالمنَسَقَطْتعافيته،ومنهم:السَّ اقطالمتروغ،كصاحبالَمَرضالَحاد 
الكذَّابين من وهخر: ُينازع، الذي كالُمحَتَضر الهالكين، من وهخر: التََّلف، على وأشرف ُته، ُقوَّ

 .(1)"جالينالدَّ
فيترتيبمصطلحاتا العلماء اجتهد األئمةوقد التياستعملها لَجْرحوالتَّْعِديلوعباراته

َواة،و هرتصورعدَّةفيترتيبهاعلىمراتب،ترجعإلى "النققَّادفيإصدارأحكامهمعلىالرق أنَّ
أمامكلل  ة- الًبا–أئمةالَجْرحوالتَّْعِديلقدأطلقواكثيًرامناألل اِ فيهذاالمجال،ولميضعوا

 يبين إلحا ما ذلغلسهلتمهمة فعلوا لو أنَّهم إذ علىالرَّاوي، يطلقونها األساسالذيجعلهم
كبيًرا، يكن لم ن وا  األئمة ا ختالفبينهؤ ء جاء ولهذا ُيختلفعليها، فيمراتب  أل ا هم

موضوعترتيبأل ا الَجْرحوالتَّْعِديليحتاجإلىكثيرمنالبحثوالتَّ طواففيلتَّقصيواوالح أنَّ
َواة، كلكتبالَجْرحوالتَّْعِديل،حتىيمكنأنُتعرفمذاهبهموأسسهمفيإطال األل ا علىالرق

كلإماملهمنهجهالخاصفيذلغ .(2)"ألنَّهيبدوأنَّ
ابناقدتصنيفمصطلحاتالجرحوعباراتهعنداإلمامالنَّومراتبالَجْرحلوفيمايليبيان

ي.الجنيدالرَّاز
مصطلحات تتبع خالل من والتَّه مدلو تها، والوقوفعلى َواة، الرق فيجرح عرفوعباراته

يمكن النققَّاد، من  يره وأحكام أحكامه بين والمقارنة أطلقتفيحقهم، الذين َواة الرق علىأحوال

                                                           

 (.185-184ذكرمنُيعتمدقولهفيالَجْرحوالتَّْعِديل)صالذهبي،(1)
(.234ابنأبيحاتمالرازيوأثرهفيعلومالحديث)صفوزي:رفعت،(2)



 

389 
 

َواةإلى مراتب،ثالثتقسيمتلغالمصطلحاتوالعباراتبحسبماتدلعليهأوتمثلهفيجرحالرق
عباراتمناألخفإلىاألشد،وهي:وسيقسمالباحثتلغالمصطلحاتوال

 مرتبة الجرح اليسير:: األول المطلب
 أواًل: وصف المرتبة:

َعَ اء،الذينُتكَتُبأحاديثُهموُتخرجلالعتباروا ستشهاد،وقد وأهلهذهالمرتبةهممنالضق
.واهدترتقيبالمتابعاتوالشَّ

 : مصطلحات المرتبة:ثانًيا
الية:وقدأطلقتفيحقِّهمالمصطلحاتوالعباراتالتَّ

"فيالقلب-"ليسبقوي"،-"كانضعيً افيأحاديثهمنكرات"،-"ضعيفالحديث"،-"ضعيف"،-
"ُمْخَتِلط".-منأحاديثهشيء"،

 مرتبة الجرح الش ديد:: الثاني المطلب
   أواًل: وصف المرتبة:

بها،و ُيستشَهُد،وأهلهذهالمر َعَ اءجًدا،الذينُتطَرُحأحاديثُهمو ُيحتجق تبةهممنالضق
.و ُيعَتَبرُ

 ثانًيا: مصطلحات المرتبة:
الية:وقدأطلقتفيحقِّهمالمصطلحاتوالعباراتالتَّ

منكرين،بحديثين"حدث-"منكرالحديث"،-جدا"،ضعيفبشيء"ليس-ضعيف"،بشيءليس"-
"متروغ-"متروغ"،-"شبهالمتروغ"،-" يساويشيئًا"،-عنه"،أحدثأنأكرهالحديثمنكروهو

 عنه".ُيحدث أنينبغيحاتم،أبو"َصَد -" نكتبعنه"،-" يكتبحديثه"،-الحديث"،

 مرتبة الر مي بالس رقة والكذب: : الثالث المطلب
  أواًل: وصف المرتبة:

،ُتطَرُحأحاديثُهمو ُتكَتُب رموابالسَّرقةللحديثوالكذبفيهنمهمموأهلهذهالمرتبة
روايتهاإ لبيانوضعها .احتجاًجاو اعتباًرا بل تحلق
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 ثانًيا: مصطلحات المرتبة:
 الية:وقدأطلقتفيحقِّهمالمصطلحاتوالعباراتالتَّ

"كان-"يرويبالكذب"،-"كذاب"،-لن سه"،ويجعلهالنَّاسحديثيسر كانأنهيشكون "كانوا-
كذب".بأحاديثيحدثفلسايسوى" -هذا"،بعدعنهأحدثو يكذب

 ومن خالل هذه المراتب ال بد من تسجيل الملحوظات الت الية:
َواةالُمجرَّحينعنداإلمام-1 يمكنأنُتحصرفيدرجاتثالث:ابنالجنيدالرَّازيمراتبالرق

أ.درجةلالعتبار،وهي:المرتبةاألولى:مرتبةالَجْرحاليسير.
الرَّْمي مرتبة الثَّالثة: والمرتبة الشَّديد، الَجْرح مرتبة الثَّانية: المرتبة وهما: للرَّد، درجتان ب.

بالكذبوالوضع.
الَجْرح-2 فحديثأهل الحديث، أقسام معرفة السَّابقة َواة يترتبعلىمراتبالرق اإلمام ابنعند

علىمنزلتين،هما:الجنيدالرَّازي
بهمنالحديث،وُيكَتُبلالعتباروُيبَحُثلهعنشواهد عيف:وهوما ُيحَتجق أ.الحديثالضَّ

ومتابعات،وتشملأحاديثرواةالمرتبةاألولى:الَجْرحاليسير.
،و ُيستشَهُد،و ُيعتَبُربه،ويشمل:ب.الحديثالمردود:وهوماُيطرحمنالحديثو يُ حَتجق

بها،و ُيستشَهُد،- أحاديثرواةالمرتبةالثَّانية:الَجْرحالشَّديد،وأحاديثهمُتطرح،و ُيحَتجق
و ُيعتَبُر.

وأحاديثرواةالمرتبةالثَّالثة:الرَّْمُيبالكذبوالوضع،وأحاديثهمَتحرُمروايتهامعالعلم-
مبيًَّنا -بوضعهافيأيمعنىكان،سواءفياألحكاموالقصصوالتَّر يبو يرها،ِإ َّ

أيمقروًناببيانوضعها.
ُيصرحاإلمام-3 أواألحاديثإلىمراتب،لم َواة الرق ُيقسِّم ولم المراتب، الرَّازيبهذه ابنالجنيد

سواءبالشَّكلالمذكورأوبأيشكلهخر.
المرا الرَّازيفيولكنهذه ابنالجنيد تباستنبطتمنخاللتتبعأقوالوعباراتاإلمام

َجْرحالرَِّجال،والنَّ رفيمدلو تها،والمقارنةبينأحكامهوأحكام يرهمنالنققَّاد.
َواةواألحاديثإلىمراتبودرجاتلم مراتبالَجْرحوالتَّْعِديل،وتصنيفالرق والذييبدوأنَّ

أنَّهاكانتمعروفةلدىالنققَّادُتدونفي عصراإلمامابنالجنيدالرَّازيومنقبلهفيُمَصنَّ ات،ِإ َّ
.-َواللَُّهَأْعَلمُ-المشتغلينفيهذاالعلم
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 اإلمام أنَّ القول الرَّازيويمكن الجنيد الطَّابن مهدوا قد النققَّاد من جاءوأقرانه لمن ري 
أولمنبعدهممنالنققَّاد  لبناءمراتبالَجْرحوالتَّْعِديلفيصورتهاالعامةوالمشهورة،معالعلمأنَّ

،(1)ابعينها(منأتباعالت198َّ:حمنبنمهدي)تتكلَّمفيمراتبالَجْرحوالتَّْعِديلهواإلمامعبدالرَّ
.(2)"الَجْرحوالتَّْعِديل"ها(فيكتابه327:وأولَمْنَدوَّنذلغهواإلمامابنأبيحاتمالرَّازي)ت



















                                                           

(.10مراتبالجرحوالتعديل)صرضوانوريان،(ان ر:1)
(.2/37الجرحوالتعديل)ابنأبيحاتم،(ان ر:2)
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 ازي في الَجْرحخصائص منهج اإلمام ابن الجنيد الر  : ابعالمبحث الر  
سب  ما خالل ،من لإلمام أنَّ الرَّازيعلمنا الجنيد ابن في دقيًقا علمًيا جرحمنهًجا

المنهجلهخصائصمميزة،وقواعدوأ سسواضحةيمكناستنباطهاالرَِّجال،وتتبعأحوالهم،وهذا
 الية:ويمكنتلخيصهذهالخصائصفيال قراتالتَّوعباراتهالواردةفيالَجْرح،همنخاللأقوال

 وسُّط واالعتدال في الَجْرح:الت   -1
وذلغأن  تخلومنمتشدد منطبقاتالنققَّاد وأمتوسطوأكلطََّبقة وأنَّ متساهل،
أنَّه-َواللَُّهَأْعَلمُ-رج لنافالذييُ،لمُيذكرفيأيقسممنهذهاألقسامالجنيدالرَّازياإلمامابن

مورمنها:ألمنالنققَّادالمتوسطينالمعتدلينالمنص ينفيتجري الرَِّجال،
بالتَّ .أ ساهلفيجرحالرَِّجال،ولوُعرفبشيٍءشددأوالتَّلمأجدمنوص هقديًماأوحديثًا

 تهرأمرهكماهوحال يره.منذلغ ش
 .استخدموهاالتيعباراتالول ا األلن ساستخدامهخاللمنالمعتدلينلجئمةمحاكاته .ب
المدروسينالمجرحين) .ت واة الرق باستعمال75بل إجماليعدد وعباراتمصطلحات(راوًيا

مصطلحاتالأكثرمن"متروغ"مصطل وكانمدلو تها،فيمختل ةأل ا ها،فيمتنوعة
 .َعْمرواْلَحْضَرِمي نُبَْطْلَحةُاستعماً ،وممنقالفيحقهم:"متروغ"،

منواف اإلمام .ث معشيء فيأكثرهم، َواة علىالرق فيأحكامهم الرَّازيالنققَّاد ابنالجنيد
التَّ اوتفيبعضاألحيانفيالرقتبة،علىالنَّحوالتَّالي:

 %(.50.67(راوًيا،مانسبته)38واف كلالنققادفيجرح) .1
النققادفيجرح) .2  %(.46.67(راوًيا،مانسبته)35وواف ُجل 
واحد .3 فيراٍو النققاد أكثر )خالفابنالجنيد نسبته وهو%(1.33ما ْبنُ، ُمْسِلمِإْبَراِهيم

 ،بقولهفيه:"متروغ"،وواف البعضفيتركه.يدِبْعَالْ
واحدبعضاْلُجَنْيدابنخالف .4 نسبته)النققادوواف البعضاآلخرفيراٍو ،%(1.33ما

 وهويحيىبنَأْكَثم.
منخاللماسب ُيمكنا جتهادفيتصنيفاإلمامابنالجنيدالرَّازيمنحيثالتَّشدد

والتَّساهل،بأنهكانيتصفبالتَّوسطوا عتدالواهللأعلم.
 جريح:قة واألمانة العلمية في الت  الدِّ   -2
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 ابن اإلمام منهج الرَّازياتَّسم واألمانةالجنيد العلمية بالدِّقة الرَِّجال تجري  في
يُ فنراه ويُوالموضوعية، منزلته، علميةو،عطيكلذيح حقهنزلكلراٍو ساروف قواعد قد

.اةابَحَمُدقيقةبعيًداعناتِّباعالهوىوالْ
 ح: رْ جَ ي الْ علمية دقيقة ف اعتماده لمصادر  -3
حصيلةمنوهيدقيقةفيالتَّجري ،علىمصادرعلميةالجنيدالرَّازياعتمداإلمامابن

تتمثلفيالمادةالتياستخلصهاالنققَّادقبلهواستقىمنهاأقوالهفيأ لباألحيانفيالجرح،فقبله،
َواة،ومروياتهم،وبهايستطيعالنَّ َواةالذينلمابعةتلغالدِّاقدمتمنخاللدراستهمللرق راسةألولئغالرق

منتجمعتلغالمادةعندهمنمصادرهايُ ينضمإلىذلغمننتائجيتوصلإليها دركهم،معما
َصَد أبوحاتم،ينبغيأن":اْلَغسَّاِنيقإسحا ِهَشاِم،أبوْبنُِإْبَراِهيمُفيح : حيثقالالمختل ة

. ُيحدثعنه"
 وتأييده لهم:  ،ره ألحكام بعض النُّق اداعتبا -4

الرَِّجالأحياًناجري يعتبربأحكامبعضالنققَّادفيوافقهمفيتالجنيدالرَّازيكاناإلمامابن
.كثيرة

 تعددة المراتب: الالت، مُ ختلفة الد  تنوعة األلفاظ، مُ استعمال مصطلحات وعبارات للجرح، مُ  -5
 ابن اإلمام الرَّازيالجنياستعمل فيد متنوعة وعبارات مصطلحات واة الرق تجري  في

 وهي: د  تها، في مختل ة أحاديثهأل ا ها في ضعيً ا "كان الحديث"، "ضعيف "ضعيف"،
"ليس  "مختلط"، شيء"، أحاديثه القلبمن "في "ليسبقوي"، "ليسبشيءمنكرات"، ضعيف"،

أحدثأنأكرهالحديثمنكروهومنكرين،ينبحديثجًدا"،"منكرالحديث"،"حدثضعيفبشيء
عنه"،" يساويشيئًا"،"شبهالمتروغ"،"متروغ"،"متروغالحديث"،" يكتبحديثه"،" نكتب

 هذا"،"كانوابعدعنهأحدثو يكذبعنه"،"كانُيحدث أنينبغيحاتم،أبوعنه"،"َصَد 
يحدثفلًسايسوىلن سه"،"كذاب"،"يرويبالكذب"،" علهويجالنَّاسحديثيسر كانأنهيشكون
كذب".بأحاديث
َواةفيلجرحمنهذهالمصطلحاتوالعباراتبحسبد  تها،وماتمثلهتوضعلقدو لرق
.،كماسب بيانهثالثمراتب

 اعتباره ألحكام بعض النُّق اد ومخالفته ألحكام آخرين:     -6
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ايعتبرأحكامبعضالنققَّاد،فيوافقهمفيجرحالرَِّجالأحيانًيدالرَّازيابنالجنكاناإلمام
كثيرة،وقدتكونهذهالموافقة:

اقدويعزوهإلىقائله.قولالنَّابنالجنيدالرَّازيأ.موافقةصريحةواضحة،حيثينقلاإلمام
ألحكامكثيرمنالنققَّادرَّازيابنالجنيدالب.موافقة يرصريحة،تتض منخاللموافقةاإلمام

فيالرَِّجال.
اإلمام وهذا،خالفبعضالنققَّادفيأحكامهمقديُابنالجنيدالرَّازيوفيالمقابلنجدأنَّ

دَ علىاستقاللاإلمامإنَّ علىشيٍءفإنَّمايدلق فيرأيهوحكمهعلىالرَِّجال،ابنالجنيدالرَّازيلَّ
أحكامه علىجمعاألحاديث،والمقارنةبينها،ودراستها،نابعةمندراستهالخاصةالقائمةحيثإنَّ

َواةوتتبعأخبارهم،مععدمإهمالهللحصيلةالعلميةالمست ادةمن وتمحيصهامعدراسةأحوالالرق
.المجالالنقادالذينسبقوهفيهذا

َواة: سبي في ح النِّ رْ جَ الْ دون طلق ح المُ رَ جَ استعمال الْ  -7  بيان أحوال الرُّ
َواة،واستعملفيذلغالجرحالمطل والجنيدالرَّازيجرحاإلمامابنقد لمأقفعلىالرق

يُالجرحالنِّمنجرحهب الجرحالمطل : أما بهسبي، "قصد دوناويبل  مُالحكمبجرحالرَّ: طل ،
بالنِّسبةلشيخماالحكمبجرحالرَّاوينسبًيا":دبهصَقْيُسبي،فَوَأم االجرحالنِّ،قيده"اقترانهبل  هخريُ

أوبلدماأوزمنما".
اوي الواحد: عبارات الجرح في الر   الجمع بين -8

كعادةبعضالنققَّاد،الجنيدالرَّازييجمعأحيانًابينعبارتْيجرٍحفيالرَّاوياإلمامابنكان
ندَ قولهفيح ::ؤيدذلغجال،يُقي بأحوالالرِّ،وعلمهالدَّذلغفإنمايدلعلىسعةاطالعهلَّوا 

 .(1)"بشيءضعيفسلي":ِديِّالرَّْحَمناأَلوْدِبْعَنِبْدِِزيَْداُودبنيَ
 تفسيره للجرح أحياًنا:  -9

ازيفيالجرحأنهُي سرالجرحأحياًنا،ليكون يرهعلىومنمنهجاإلمامابنالجنيدالرَّ
ه،وهذايدلعلىنزاهتهالعلميةفينقدهللرجال حيثقالفيح :"يحيىبنأكثم":بينةمنقول

(.2)"كانوا يشكونأنهكانيسر حديثالنَّاسويجعلهلن سه"
 عدم تفسير الَجْرح غالًبا: -10

                                                           

(.1172/رقم1/268ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(1)
(.546/رقم9/129ابنأبيحاتم،الجرحوالتعديل)(2)
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اإلمامابنعلمنافيال قرةالسَّ  رلكنبالنَّ سرالَجْرحأحياًنا،وكانيُالجنيدالرَّازيابقةأنَّ
 سرالَجْرحفيمواطنعديدة.فيأقوالهوعباراتهالواردةفيالَجْرحيتبيَّنأنَّهكان يُ

 اوي مع اإلشارة إلى بدعته:تضعيف الر    -11
َواةويشيرإلىبدعتهمابنالجنيدالرَّازيكاناإلمام علىأحياناًُيَضعِّفبعضالرق ،ممايدلق
"متروغ:َأُبوَسَلَمَةالَبْصِريق،َمْنُصْوٍرالنَّاِجيقبنَِعبَّادِوالهم،منذلغ:قولهفيإنصافهومعرفتهبأح

 .(1)قدري"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(.1786/رقم2/76ابنالجوزي،الضع اءوالمتروكون)(1) 
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واة المجروحين، ونتائجه: المبحث الخامس  جدول الرُّ

َواةالُمجروحينعنداإلمامالنَّاقدابنالجنيدالارَّازي،والتايق ماتفيهااباالرقجوعبعدهذهالجولةمعالرق
َواة،والمقارناةباينحكماهوأحكاام يارهمانالنققَّااد،ساأقوم إلىأقوالاألئمةالنققَّادفايجمياعهاؤ ءالارق
بعرضأهمماتوصلتإليهمننتائج،وذلغمنخاللالجدولالتَّالي،ثمُأدونأهممااوق اتعلياه

منملحو ات:
واة المجروحين :الجنيد الر ازي ابن اإلمام عندأواًل: جدول الرُّ

 ظاتو ملح رأي الباحث رأي ابن حجر هبيرأي الذ   المجرحون المعدلون أخرج له الر اوي م

واة الذين وصفهم بلفٍظ : أوالً   اليسير:يدل على الجرح  الرُّ
 ."ضعيف"، "ضعيف الحديث"

 دُ ْبـــــــــــــــــــعَ  .1
 الــــــــــر ْحَمنِ 

 دِ ِزْيــــيَ  نِ ْبــــ
ــــ ــــيْ  نِ ْب  مٍ َتِم

َلِمي. السُّ

"َضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعََّ هُالنقاد.كل-س 
الَجَماَعُة"

ضاااااااااااااااااااااااعيفضعيف
عندهمنااكير
تركهالبعض

ألجلها.

النقاااااااادوافااااااا 
ابااااااااناْلُجَنيِااااااااد
علااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى

تضعي ه.

َزْمَعُة ْبـُن  .2
ـــــــــاِلٍح  َص

ـــــدِ  ي اْلَجَن
 َيَماِنيُّ ال

مماااادت
س 

جوزجانيال
،وابااااااااااااااااااان
الجاااااااااارود،
وابااااااااااااااااااااااااااااان
عاااااااااااااااااااادي،
وابااااااااااااااااااااااااااااان

بشكوال

"صاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال النقاد.جل
وقااااالالحااااديث"،

فااااااااااااايموضاااااااااااااع
"ِفياااااااااااااااهِ:هخااااااااااااااار
"ضعف

،ضاااااااااااااااااااااااعيف"
حديثاااااااااهعناااااااااد
"،مسالممقارون

وقااااااااااااااالفااااااااااااااي
موضااااعهخاااار:

ضعف""فيه

ضعيف،في
حديثاااااهعاااااان
الزقهااااااااااااااااااااااااااري
،مناااااااااااااااااااااااكير

نمااااااااااااااروى وا 
لااهمساالمفااي
صاااااااااااااااااااحيحه

مقروًنا.

وافااااااااااا  جااااااااااالق
النقاااااااااااداباااااااااان

علاااىاْلُجَنيِاااد
.تضعي ه

الن ْضر بـن  .3
َكِثيــــــــــــــــــر 

الس ْعديُّ 

ابااانمعاااينسد
سوال اااااااااااااال
والنسائي

ضااااااعيف،وقااااااالالنقاد.جل
فااااااااااااايموضاااااااااااااع

هخر:واه

ضاااااعيفلاااااهضعيف
مناكير.

وافااااااااااا  جااااااااااالق
النقاااااااااااداباااااااااان

علاااىاْلُجَنيِاااد
تضعي ه.
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 ظاتو ملح رأي الباحث رأي ابن حجر هبيرأي الذ   المجرحون المعدلون أخرج له الر اوي م

 ُمْصــــــــــَعبُ  .4
 ْبــــــــــــــــــــــنُ 
ُمْصــــــــــَعبِ 

الزهري

الضااااااااااااااااياء-
المقدسااااااااااي
وابنحبان

ضاااااااااااااااااااااااعيف--جلالنقاد.
الحديث.

وافااااااااااا ابااااااااااان
جاااااااالاْلُجَنْيااااااااد

النققاااااااادعلااااااااى
تضعي ه.

َعْبـــــــــــــــــــُد  .5
اْلُمَهـــــــْيِمِن 
ْبُن َعب ـاِس 

الس اِعِديُّ 

ضااااااعيف،وقااااااالكلالنقادت 
الاااااااااااااذَّهبيفاااااااااااااي
موضااااااااعهخاااااااار:

،وقاااااال"ضااااع وه"
".واهٍمرة:"



ُمنكااااااااااااااااااااااااااااااااارضعيف
الحاااااااااااااااااااااااديث

عااااااااااااااااانروى
هَبائِااااااااااااااااااااااااااااااااااااهِ
َأَحاِدياااااااااااااااااااااااث
َمْوُضوَعة.

النقاااااااادوافااااااا 
ابااااااااناْلُجَنيِااااااااد
علااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى

.تضعي ه

 كِ ِلـمَ الْ  دُ َعبْ  .6
 دِ َزْيــــــ ْبــــــنِ 
.يالعدو 

النسااااااااااااااائيدس
وابنحباان
وابااااااااااااااااااااااااااااان

خل ون

وافااااااااااا ابااااااااااانتكلمفيه-ضع وهالنقاد.جل
أ لاااباْلُجَنْياااد

النققاااااااادعلااااااااى
تضعي ه.

":بقويليس "
ــــرُ  .7 ــــنُ  َكِثْي  ْب

 َمـــــــــــــْرَوان
ـــــــــَلِميِّ   السُّ

اْلَمْقِدِسي

ُمنكااااااااااااااااااااااااااااااااارمتروغضع وهكلالنقاد-4خت
الحاااااااااااااااااااااااديث
اتهمااااااااااااااااااااااااااااااااه
الاااااااااااااااااااااااابعض

بالكذب.

النقاااااااادوافااااااا 
اْلُجَنيِااااااااداباااااااان

علااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى
.تضعي ه

 "في القلب من أحاديثه شيء":
اْلَفْضُل ْبُن  .8

ـــــــــــــــــٍم  َدْلَه
.اْلَواِسِطي

وكياااعواباااندت 
معاااااااااااااااااااااااااين
وأحماااادباااان
حنباااااااااااااااااااااااااال
والهيثمي.

أ لاااااااااااااااااااااااب
النقاد.

ورمااااااااايلاااااااااين،-
با عتزال

صاااااااااااااااااااااااااااااال 
لالعتبارفاي

مااااااانالقلاااااااب
أحاديثااااااااااااااااااااااااه

شيء.

وافااااااااااا ابااااااااااان
أ لاااباْلُجَنْياااد

النققاااااااادعلااااااااى
.تضعي ه



 

398 
 

 ظاتو ملح رأي الباحث رأي ابن حجر هبيرأي الذ   المجرحون المعدلون أخرج له الر اوي م

واة الذين وصفهم الش ديد:يدل على الجرح  بلفظٍ  ثانيًا: الرُّ
 ضعيف": بشيء "ليس

ــــــــ َداُودُ  .9  نُ ْب
 نِ ْبــــ دِ ِزْيــــيَ 

 دِ ْبـــــــــــــــــــعَ 
الــــــــــر ْحَمن 

ِديِّ اأَلوْ 

باااااااااااااخت
 

البخااااااااااااااري
والعجلااااااااااااي
والساجي.

أ لاااااااااااااااااااااااب
.النقاد

ضاااااااااااااااااااااااعيفضعيفماهوبالقوي
كتاااااااااااااااااااااااااااااااابيُ

،حديثااااااااااااااااااااااااااه
قبااااااااااااااااالإذاويُ

روىعنااااااااااااااااه
ثقة

وافااااااااااا  جااااااااااالق
اداباااااااااانالنقاااااااااا

علاااىاْلُجَنيِاااد
تضعي ه.

 ":اَلْيَس ِبَشْيء َضِعيف جدً "
 يلُ اعِ مَ ْســـــإِ  .10

 نُ ْبــــــــــــــــــــــ
،مِّعٍ ُمجَ 

ذكاااااااااااااااااااارهفاااااااااااااااااااايكلالنقاد.-ز
الضع اء

النقاااااااادوافااااااا ضعيف-
ابااااااااناْلُجَنيِااااااااد
علااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى

تضعي ه.
"مختلط":

َيْحَيـــى ْبـــُن  .11
ـــــــــــــــِلمٍ  ُمْس

البكاء

ضااااااااعيفوقااااااااالالنقاد.جلابنسعدت 
فااااااااااااايموضاااااااااااااع

ر:"ُمجمااااااااعهخاااااااا
ضاااااااع ه"،علاااااااى

وقاااااااااااااااالمااااااااااااااارًة:
فيااااااااه،"ُمختلااااااااف
علااااىوالجمهااااور

تضاااعي ه"،وقاااال
أيًضااااااااا:"َشااااااااْيٌخ،

ِلاْيٌنِفْياهُِمَحادٌِّث،
َوُهااااااااَوَقِلْيااااااااُل...

َواَيااااةِ وقااااال:"،الرِّ
"َمْشُهورٌ"

ضااااااااااعيف ضعيف
ُيحااااااااااتجبااااااااااه
ُمَخلااطولاايس

كثياااااااااااارلاااااااااااه
رواية

اباااااااااااانوافاااااااااااا 
النققااااااادالجنيااااااد

علاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى
 ه،تضاااااااااااااااااااااااعي

ووصاااااا هإياااااااه
باااااااااااااااااااالمختلط،
إشارةإلىشدة
ضاااااع هالاااااذي

بمقاااااااامجعلاااااااه
الااذيالمخااتلط

يمياااااااااااااز،  
أنااااااااااهاخااااااااااتلط
بالمصاااااااااااااااطل 
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المتعاااااااااااااااااااااارف
علياااااااااااهعناااااااااااد
المحاااااااااااااااااادثين 
ودليااااااااالذلاااااااااغ
ات اااااااا النققااااااااد
علااااااىضااااااع ه
وروايتاااااااااااااااااااااااااااااااه
للمناااااااااااااااااااااااكير،
وعااااادموصااااا ه
ماااااانأيناقااااااد
باااااااااااااااااااا ختالط
ا صااطالحي،
ولاااااااااااامأعثاااااااااااار
علاااىذكااارلاااه
فااااااااااااايكتاااااااااااااب

ختلطين.الم
":منكر الحديث"

 نُ ْبـ َحْفُص  .12
ـــــــــــــــــعُ   رَ َم

اأْلْنَصاِري  

ذكااااارهابااااان
الجاااااااااااااااوزي
فااااااااااااااااااااااااااااااااااي
الضع اء.

منكااااااااااااااااااااااااااااااااار--
الحديث



َحْفُص ْبـُن  .13
ُســـــــــَلْيَماَن 

،اأَلَســــــِديُّ 
صــــــــــاحب 

عاصم

ت
عس 

وكيااااااااااااااااااااااااااع
وأحمااادبااان

حنبل

ااااًةِفااااي"النقاد.جل َكاااااَنُحجَّ
اْلِقااااااااَراَءِة،َواِهًياااااااااا
،ِفاااااااااياْلَحااااااااااِديثِ

ِإنََّماا،ُخاْلُقرَّاءَِشيْ
َدَخااااااااااااااَلَعَلْيااااااااااااااِه

اخلفااااااااااااايالااااااااااااادَّ

متاااااااااااااااااااااااااااااااااااروغ
مااااااااعالحااااااااديث
فاااااااااايإمامتااااااااااه
القراءة

إماااااااامُماااااااتقن
لقااراءةالقاارهن
وتجوياااااااااااااااااااااده

اْلقُااارَّاِءوَشااْيخُ
صااااااد فاااااي
ن سااه،ُمنكاار

وافااااااااااا  جااااااااااالق
النقاااااااااااداباااااااااان

علاااىاْلُجَنيِاااد
تضعي ه.
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الحاااديثلتهاوناااه
"،وقاااااالفااااايباااااه

موضااااااااعهخاااااااار:
متااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااروغ"

الحاااااديث،حجاااااة
،"فااااااااااايالقاااااااااااراءة

و يرذلغ

الحاااااااااااااااااااااااديث
متاااااااااااااااااااااااااااروغ

بااااه،ونااااهلتها
ولربمااااااكاااااان
توثيااااااا مااااااان
وثقاااااااااهإنماااااااااا
كاااااااااااانمااااااااااان
جهاااةالقاااراءة
للقااااااااااااااااااااااااااااااارهن

وتجويده
 ":"حدث بحديثين منكرين، وهو منكر الحديث أكره أن أحدث عنه

ــُن  .14 ــُد ْب ُمَحم 
ــــِن  ــــِر ْب َكِثْي
َمـــــــــــــْرَواَن 
ـــــــــــِريُّ  الِفْه

الش امي

ُمنكااااااااااااااااااااااااااااااااارمتروغَواٍهجًداَشْيٌخالنقاد.كل
الحاااااااااااااااااااااااديث

متروغ،

النقاااااااادوافااااااا 
ابااااااااناْلُجَنيِااااااااد
علااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى

تضعي ه.

"ال يساوي شيئًا":
ـــةُ ُعتْ  .15 ـــنُ  َب  ْب

ان َظـــــــــــــَيقْ 
 يبِ اسِ ر  ال

،"وثقااااهبعضااااهم"جلالنقاد.ابنحبان. 
وقالفيموضاع
هخااااااااااااااااااااااار:"واه"،
وقااااااااالماااااااارًة:" 

شيء"

ُيساااااااااااااااااوي ضعيف
شيًئا

وقولالنَّسائي
رَّاوي:فااااااايالااااااا

 ياااااااااارثقااااااااااة،
جاااااارحشااااااديد،

واف وقد جالق
النقاااااااااااداباااااااااان

علاااىاْلُجَنيِاااد
تضعي ه

 "شبه المتروك":
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َعْبـــُد الل ـــِه  .16
ْبــــــــــــــــــــــُن 

اْلُمَؤم لِ 

باااااااااااااخت
 

ابااااانساااااعد
وابااننميااار
والهيثمي

وقااال"،"ضاعيفالنقاد.جل
موضاااااااااااااعفاااااااااااااي
،"ضااع وه"هخاار:

وقاااااااااااااااالمااااااااااااااارة:
."ُضعِّفَ"

ضاااااااااااااااااااااااعيفضعيف
تركااااااهجمااااااع
ادماااااااانالنققاااااااا
لسوءح  ه

وافااااااااااا ابااااااااااان
 الجنياااااااادُجاااااااالَّ
النققاااااااااااادفاااااااااااي

تضعي ه

 اْلُمَهزِّمِ  أبو .17
الت ِمْيِميُّ 

"واه"،وقاااااالفااااايكلالنقاد.-دت 
موضااااااااعهخاااااااار:
"ضااااع وه"،وقااااال

َعلَاى"ُمتََّ  ٌمرًة:
وقااااااااالَضااااااااْعِ ِه،

أيًضاااااااااااااااااااا:"روى
ثاااامُشااااعبة،عنااااه

تركااااااااه"،وقاااااااااال:
"متااروغ"،وقااال:

"هالغ"

متااااااااااااااااااااااااااااااروغ،
هفاااااااايوضاااااااع 

.موضعهخر

متاااااااااااااااااااااااااااروغ
الحااااااااااااااااااديث،
تركاااااهشاااااعبة
بعاااادماساااامع
منااااااااهوعلااااااااام

حاله

وافااااااااااا ابااااااااااان
الجنياااادالنققاااااد
فيتجريحه

َعْمــُرو بــُن  .18
ــــــــــــــــاٍر  ِدْيَن

الَبْصِريُّ 

"ضااعيف"،وقاااالالنقاد.كل-ت 
فااااااااااااايموضاااااااااااااع
هخاااااار:"ضااااااع وه

وقاااااالمشاااااهور"،
، لَااااهُماااارًة:"ُمِقاااالٌّ
َأوَْحااااااااااااااااااااااااِدْيثَاِن،

َذا...َوَكااااااا َأْكثَااااااارُ
:َضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعََّ هُ
، الااااااااااااااااااااااااادَّاَرُقْطِنيق

َوالنَّاُس"


مت ااااا علاااااىضعيف
ضع ه،قليل
الحاااااااااااااااااااااااديث
ياااااااااااااااااااااااااااااااااروي
مناااااااااااااااااااااااكير،
تركاااااااهعااااااادد
ماااااااانالنققاااااااااد

ألجلها

وافااااااااااا ابااااااااااان
الجنياااادالنققاااااد
فيتجريحه

ـــُن  .19 ـــوُب ْب وافااااااااااا اباااااااااااناثقاااااااااااااااااااااااااااةإذ"ضااااااااااااااااااااعيف"،وقااال"ضااعيف"،جلالنقادابااانمعاااين َأيُّ
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ـــــــــــــة،  ُعتب
يُّ امِ مَ يَ الْ 

وأحمااادبااان
حنبااااااااااااااااااااااااال

والعجلي

هبيفااااااااااااايالاااااااااااااذَّ
موضااااااااعهخاااااااار:

ِقَباااااالِِماااااانْ"لَاااااايِّنٌ
ِحْ ِ ااااااااه"،وقااااااااال
مااااااااارًة:"ضاااااااااع وه

مناااااااكيره"،لكثاااااارة
وقاااااااااااالأيًضاااااااااااا:

مناااااااااااه"،"البلياااااااااااة
وقاااااااااااااال:"قَاااااااااااااالَ

:اْلُح َّاااااا َِبْعاااااُض
َيْحَيااىَعاانَْأْكثَاارَ
َكِثياااااٍر،َأبِااااايْبااااانِ

َصاااااِحي ٌَوِكَتاُباااااهُ
عنه"

وقااااااااااااااالفااااااااااااااي
موضااااعهخاااار:

َمَقاٌل""ِفيهِ

حاااااااادثماااااااان
ذا كتابااااااااااه،وا 
حاااااااادثماااااااان
ح  اااااهفهاااااو
سااااااااااااااااااااااااااااااااايء
الح ااااااااااااااااااااااااا ،
وحديثاااهعااان
أهاالاليمامااة
ماااااااانكتابااااااااه
فلذاكانثقاة
فياااااااااه،وأماااااااااا
حديثاااااااهفاااااااي
العاااارا فماااان
ح  ااااااهفلااااااذا
كاااانضاااعيً ا
جاااااااًدالسااااااااوء
ح  ه،تركاه
جماعااااةماااان
النققاااادألجاااال
ذلااااغ ألنهاااام
لاااااااااميميااااااااازوا
بينحديثه.

الجنياااااااادجاااااااال
النققاااااااادعلااااااااى

ه،تضعي 


":الحديث"متروك"، "متروك 
 ْبنُ  ِإْبَراِهْيمُ  .20

ــدِ  ــنِ  ُمَحم   ْب
 َيْحَيـى َأِبـي

اأَلْسَلِميُّ 

ااشااااااااااااافعي 
واباانعقاادة

و يرهما

"متااااااااااروغعناااااااااادالنقاد.جل
الجمهااور"،وقااال
فااااااااااااايموضاااااااااااااع
هخااااااااااااار:"أحاااااااااااااد

"متااااااااااااااااااااااااروغ"،
افاااااااااااايوقااااااااااااال

:موضااااعهخاااار
َأْهاااااااالِ"َوَأْكثَاااااااارُ

أحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد
المشااااااااااااهير،
لااااااااااهموطااااااااااأ
كبياار،ولكنااه

 ات ااااااااااا ُجااااااااااالق
النققاااااااادعلااااااااى
تضاااااااااااااااااااااعي ه،
ووافااااااااا ابااااااااان
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األعاااااااالمال قياااااااه
المحااادث"،وقاااال
ماااااااااااااارة:"تركااااااااااااااه

وضاااع هجماعاااة
للاااارفضهخاااارون

والقااااااادر"،وقااااااااال
"واه"،:يضاأ

َعلَااااىاْلَحااااِديثِ
َتْضااِعيِ ه،َلِكاانَّ

اااااِفِعيَّ َكااااانَالشَّ
إنَّااااااااااااهَُيقُااااااااااااوُل:

نَْصااااااااااااااُدو ٌ َواِ 
ُمْبتَااااِدًعا"،َكاااانَ

وقاااااااااااالمااااااااااارًة:
عناااااااااااااااااااااه"روى

ماااااااااااالواقاااااااااادي
الوضاااع،يشااابه
الواقااااديولكاااان

تاااااالف"،وقااااااال
أيًضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:

ضاااااااااااااااااااااااااااااااااع ه"
."الجمهور

متاااااااااااااااااااااااااااروغ
الحاااااااااااااااااااااااديث

جهمايقدري
ُمدلس،ُمتهم
عناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد
البعض،وقد
اكت اااااااااااااااااااااااااااااااى
الاااااااااااااااااااااااابعض
بتضاااااااااااااعي ه،
وُوثِّااااااا عناااااااد
الاابعضوهااو
ليسكذلغ

الجنياادأكثاارهم
علىتركه.

 ِإْبَراِهيم ْبنُ  .21
ـــــــــــــــِلم  ُمْس

يدِ بْ عَ الْ 

يحيااااااااااااااااااااااااى 
نالقطااااااااااااااااااا

وابنعيينة
وال ساااااااااااااوي
والساااااااااااجي

و يرهم

ضااااااااع ه،وقااااااااالجلالنقاد
فااااااااااااايموضاااااااااااااع

"،فعُِّضاااهخااار:"
وقاااااااااااااااالمااااااااااااااارًة:

".ضع وه"

لاااينالحاااديث"
رفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع
"،موقوفاااااااااااااااااااات

وقااااااااااااااالفااااااااااااااي
:موضااااعهخاااار

أحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد"
َعَ اء ".الضق

ضااااااااااااااااااعيف،
يرفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااع
الموقوفااااااااااااات
ُيكتااااااااااااااااااااااااااااااااب

حديثه،

وحاااااااااااااااااااااااااااااديث
سااااااااا يانبااااااااان
ُعيينااااااااةعنااااااااه
صااحي  ألنااه
ميااااازحديثاااااه،

ضتركاااهالااابع
ولااايسكاااذلغ،
خااااااااالفاباااااااان
الجنيااااادأكثاااااار
النققاااااااادبقولاااااااه
فيااه:متاااروغ،
ووافااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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البعض.
ِإْبَراِهيُم ْبُن  .22

 َيِزيـــــــــــــــــــدَ 
اْلُخوِزيِّ 

"ضااعيف"،وقاااالجلالنقادمعينابنت 
فااااااااااااايموضاااااااااااااع

"واه"،هخااااااااااااااااااااااار:
وقاااااااااااااااالمااااااااااااااارًة:

"متروغ"،

"ضااااااااااااااااااااعيف"،
وقااااااااااااااالفااااااااااااااي
موضااااعهخاااار:
"متااااااااااااااااااااااااااااااااروغ

الحديث"

متاااااااااااااااااااااااااااروغ
ياااااااااااااااااااااااااااااااااروي

المناكير

ابااااااااااانوافااااااااااا 
الجنياااادالنققاااااد
فاايتضااعي ه،
ووافاا أكثاارهم

بتركه.
ِإْســــــــــَحاُق  .23

ـــــِد  ْبـــــُن َعْب
ـــــِن  ـــــِه ْب الل 
 َأِبـــي َفـــْرَوةَ 

اأُلَمِويُّ 

"ضااااااااااااااااااااااااااااااااااااعيفالنقاد.كل-ت د
متااااااروغ"،وقااااااال
فااااااااااااايموضاااااااااااااع

أر"لاااااااااامهخاااااااااار:
مشااااااااااااه"،أحاااااااااااًدا

وقاااااااااااااااالمااااااااااااااارة:
"تركوه"

"ضااااااااااااااااااااااااااااعيف
وقااااااااالجاااااااادًا"،

فااااااااايموضاااااااااع
:"متروغ"هخر

بمتروغَيْقِلا
األحاديااااااااااث،
اتهمااااااااااااااااااااااااااااااااه
البعضلذلغ

وافااااااااااا ابااااااااااان
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه

ِإْســـــَماِعيُل  .24
 ْبـــــُن َراِفـــــعٍ 

يارِ صَ نْ اأْلَ 

باااااااااااااخت
 

ابااااااااااااااااااااااااااااااااان
المباااااااااااااااارغ
والبخااااااااااري
والساجي

أ لاااااااااااااااااااااااب
النقاد.

"ضاااااااااااااعيفواه"،
وقالفيموضاع
هخاااااار:"ضااااااع وه
جًدا"،وقالمارًة:

أحمااااااااد"ضااااااااع ه
ويحيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى
وجماعاااة"،وقاااال

"متاااااروغأيًضاااااا:
لحديث"ا

"ضااااااااااااااااااااااااااااعيف
وقاااالالح ااا "،

فااااااااايموضاااااااااع
هخااااااااار:"أحاااااااااد

ع اء" الضق

وافااااااااا ابااااااااانمتروغ
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه،

ِإْســـــَماِعيُل  .25
ْبـــُن ُمْســـِلٍم 

اْلَمكِّيُّ 

محماااادباااانت 
عبااااااااااااااداهلل
األنصاااااري
،وابااااااااااااااااااان

عدي

"واه"،وقاااااالفااااايالنقاد.جل
موضااااااااعهخاااااااار:
"ُضااااع ف"،وقااااال

"ضع وه"مرًة:

ضااااعيف"فقيااااه
حديث"ال

فقياااااهُمخلاااااط
َيْقِلاااااااااااااااااااااااااااااااااااب
األحاديااااااااااث،
تااااارغحديثاااااه
الكثياااااارماااااان

وافااااااااااا ابااااااااااان
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه
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النققادلذلغ
َأْشــَعُث ْبــُن  .26

 َســـــــــــــــِعيدٍ 
 اْلَبْصـــــــــِريُّ 

ِبيـِع  َأُبو الر 
الس م انُ 

ابنمعين،ت 
أحمااااادبااااان
حنباااااااااااااااااااال،
وال سااااااااوي،
والعجلي.

أ لاااااااااااااااااااااااب
النقاد.

انمتروغ،ك"متروغ""ضعيفجدا"
ياااااااااااااااااااااااااااااااااروي
المنكاااااااااااااااااارات
عاانالثِّقااات،
واتهمباْلَقَدر

وافااااااااااا ابااااااااااان
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه

ـــوبُ  .27 ـــنُ  َأيُّ  ْب
ُخـــــــــــــــــوٍط 

اْلَبْصِريُّ 

وافااااااااااا ابااااااااااانمتروغمتروغتركوهالنقاد.كل- د
الجنياااادالنققاااااد

ذلغفي
ـــــُن  .28 َبْحـــــُر ْب

ــــــــــــــــــٍز  ُكَنْي
،الس ق اءُ 

أبوالحسن- 
الكوفي

أ لاااااااااااااااااااااااب
النقاد

وه"،وقالفاي"وه
موضااااااااعهخاااااااار:

علااااااااااااى"ُمت اااااااااااا 
تركاااااااااااه"،وقاااااااااااال

يحياىمرة:"كاان
 القطاااااااااااااااااااااااااااااااان

يرضاه"

وافااااااااااا ابااااااااااانمتروغضعيف
الجنياااادالنققاااااد

تضعي هفي

ِبْشـــــُر ْبـــــُن  .29
ــــــــــــــــــــٍر  ُنَمْي

الُقَشْيِريُّ 

"متااروغبات ااا "،كلالنقاد- 
وقالفيموضاع
هخااااااار:"متاااااااروغ
عنااااااادهم"،وقاااااااال
ماارة:"َواٍه"،وقااال

تركاااااوه"،أيضااااًا:"
وقاااااااااااال:"تركاااااااااااه

القطااااااااانيحيااااااااى
عااااااااااااان...لاااااااااااااه
نساااااااخةالقاسااااااام،
ساااااااقطة"،كبياااااارة

"متااااااااااااااااااااااااااااااااروغ
مااااااتهم"،وقااااااال
فااااااااايموضاااااااااع

"َضِعيفٌهخر:
جدا"

،متااااااااااااااااااااااروغ
اتهمااااااااااااااااااااااااااااااااه

البعض

وافااااااااااا ابااااااااااان
الجنياااادالنققاااااد

تضعي هفي



 

406 
 

 ظاتو ملح رأي الباحث رأي ابن حجر هبيرأي الذ   المجرحون المعدلون أخرج له الر اوي م

وقال:"هالغ"
ثَاِبــــُت ْبــــُن  .30

َأِبي َصِفي َة 
الثَُّماِلي  

تعااااس
 

جااااادا"،فضاااااعي"جلالنقاد.البخاري
وقالفيموضاع

"ضاااع وه"، هخااار:
وقاااااااااااالأيًضاااااااااااا:

ااااليماني"عااااده السق
ماااااااانقااااااااومفااااااااي

الرَّافضاااة"،وقاااال
علاىمرة:"مت  
ضع ه".

عيف"ضاااااااااااااااااااااااااااا
رافضي".

ُمت اااااا علااااااى
ضاااااااااااااااااااااااااااااع ه

رافضي

وافااااااااااا ابااااااااااان
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه

ــــَوْيُر ْبــــُن  .31 ُث
َأِبي َفاِخَتةَ 

َرَمااااااااُه"ضاااااااعيفجلالنقاد.العجليت
ِباْلَكاِذبِالثَّوْ "،ِريق

وقالفيموضاع
هخر:"واه"

"ضاااعيفرماااي
بالرَّفض

مت ااااا علاااااى
ضع ه،ُرمي
بالكاااااااااااااااااااااااااذب

والرَّفض

وافااااااااااا ابااااااااااان
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه

ــــُن  .32 ــــُر ْب َجْعَف
َبْيـــــــــــــــــِر  الزُّ
الحنفــــي أو 

الباهلي

"متااااروغ"،وقاااااالكلالنقاد.- 
فااااااااااااايموضاااااااااااااع
هخااااااااااااااااااااااار:"واه"،
وقاااااااااااااااالمااااااااااااااارًة:
"تركااااااااوه"،وقااااااااال

ًضاااااااااا:"ُماااااااااتهمأي
باااانتركااااهأحمااااد

و يااااااااره"،حنباااااااال
وقاااااااااااال:"كذباااااااااااه

وتركاااااااااهُشاااااااااعبة،
أحماااااااد"،وقااااااااال:

سااااااااااااقط"عاباااااااااااد
الحااديث"،وقااال:

"متااااااااااااااااااااااااااااااااروغ
وكاااانالحاااديث
فااااااااايصاااااااااالًحا
وقااااااالن سااااااه"،

فااااااااايموضاااااااااع
هخاااااااااااار:"قَاااااااااااادْ

َعلَااااااىَأْجَمُعااااااوا
َتْضااااااااااااااااااااااِعيِ ِه"،
وقاااااااااااالمااااااااااارًة:

أحمااااااد،"تركااااااه
وَيحيى"

،متااااااااااااااااااااااروغ
اتهمااااااااااااااااااااااااااااااااه

البعض

ابااااااااانوافااااااااا 
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه
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"هالغ"


ُجـــــــــــــَوْيِبر   .33
 وُيقــــــــــــال:

ْبُن ا َجاِبر،
 َســـــــــــــــِعيدٍ 

اأَلْزِديُّ 

الساااااااااااااااجيخد 
وابااااااااااااااااااااااااااااان

خزيمة

وقااااااااال،"تركااااااااوه"جلالنقاد
فااااااااااااايموضاااااااااااااع
هخااااااار:"متاااااااروغ

وقااااال،الحااااديث"
،أيًضاااااااااااااااااااا:"َواٍه"

وقاااااااااااااااالمااااااااااااااارة:
"تالف"

وافااااااااا ابااااااااانمتروغ"ضعيفجًدا"
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه

ْبـُن اَحاِرَثُة  .34
ــــــــــــــــــــي  َأِب
ــــــــــــالِ   الرَِّج
األنصاري

"ضااااع وه"،وقااااالجلالنقاد.الجوزجانيت 
فااااااااااااايموضاااااااااااااع
هخاااااار:"تركااااااوه"،
وقالمرة:"واه"

متاااااااااااااااااااااااااااروغضعيف
الحديث

وافااااااااااا ابااااااااااان
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه

ــــَرامُ  .35 ــــنُ  َح  ْب
  ُعْثَمــــــــــــانَ 
اأَلْنَصاِريُّ 

"متاااااروغبات اااااا النقاد.كل--
مبتدع"

"،"متااااااااااااااااااااااااروغ
وقااااااااااااااالفااااااااااااااي
موضااااعهخاااار:

ِجدًّا""َضِعيفٌ

وافااااااااااا ابااااااااااانمتروغ
الجنياااادالنققاااااد

ذلغفي

ْبُن اُحَرْيُث  .36
َأِبـــي َمَطـــٍر 

اْلَفَزاِريُّ 

تخاااااات
 

"ضااااع وه"،وقااااالالنقاد.كل-
فااااااااااااايموضاااااااااااااع
هخاااااااار:"ضااااااااع ه

واحاااااااااااد"، يااااااااااار
وقاااااااااااااااالمااااااااااااااارًة:

اْل َااااالُس"َضااااعََّ هُ
َوَ ْيُرُه"

"ضااااااااااااااااااااعيف"،
وقااااااااااااااالفااااااااااااااي
موضااااعهخاااار:

لاااااااامضااااااااعيف"
مسااااالميخرجاااااه

و أصاااااااااااااااااااااااااالً
نعاااااااامشاااااااااهدًا،
باااااااااهاستشاااااااااهد
فااااااايالبخااااااااري

موضااااااااااااااااااااااااااااااااااع

ُمت ااااا علاااااى
هضع 

وافااااااااااا ابااااااااااان
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه
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تعليقاااااًا"،وقاااااال
ماااااارًة:"ضااااااع ه
النَّساااااااااااااااااااااااااااااااائي

وهخرون"
 اْلَحَســـــــــــنُ  .37

ـــنُ  ـــارٍ  ْب  ِديَن
اْلَبْصِريُّ 

...ُمْكِثرٌ"ُمَحدِّثٌالنقاد.كل--
َحااااِتٍمَأُباااوَوَكذََّبااهُ

ُمْجَمااااعٌ..َوُهااااوَ.
َضاااااااااْعِ ِه،َعلَاااااااااى
أرلااامَأنِّاايَعلَااى
َجااااَوزَقَااادَْحاااِديثًا

اْلَحاادَّ"،وقااالفااي
موضااااااااعهخاااااااار:
"َمتْااااُروغ"،وقاااااال
مااااااااارًة:"تركاااااااااوه"،
وقاااااااااااالأيًضاااااااااااا:
"كاااااذاب"،وقاااااال:

"هالغ"

فاااااااااااااي"ذكاااااااااااااره
اااااع اء كااااالالضق
ألاااااااااااااافماااااااااااااان
،وقاااااااال"فااااااايهم

فااااااااايموضاااااااااع
"و َهخاااااااااااااااااار:

أعاااااارفألحااااااد
وثيقًااااااااااا،تفيااااااااااه

عاااااااااااانوجااااااااااااء
يااادلماااا شاااعبة

أنعلاااااااااااااااااااااااااااااى
 كانالحسن
"الكذبيتعمد

وافااااااااااا ابااااااااااانمتروغ
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه

 الَحَســـــــــــنُ  .38
ــنُ  ــاَرةَ  ْب  ُعَم

ـــــــــــيُّ   اْلَبَجِل
موالهم

"متااروغعناادهم،كلالنقاد.-ت 
ال قيه"،وقالفي
موضااااااااعهخاااااااار:

ولاااااااي"ضاااااااع وه،
بغاااااااداد"،قضااااااااء

وقاااااااااااالأيًضاااااااااااا:
ي"واه"،وزادفاااااااااااا

أحااااادالمواضاااااع:
"بات ااااقهم"،وقاااال
ماااااااااارًة:"ال قيااااااااااه،

"متااااااااااااااااااااااااروغ"،
وقااااااااااااااالفااااااااااااااي
موضااااعهخاااار:
"ال قيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
المشااااااااااااااااااااااهور،
ضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااع ه
الجمهااااااااااااااااااااااور،

ابااااااااااااانوقاااااااااااااال
وكااااااانِحبَّااااااان:

بليتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه

وافااااااااااا ابااااااااااانمتروغ
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه
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حديثاااااااه"،تركاااااااوا
"َ وقااااااااااااااااااااااااااااااااال:

َشاااااااْيء"،وقاااااااال:
اأَلْعاااااااالِم،"َأَحاااااادُ

كبااروقال:"مان
فاااااااااااااايال قهاااااااااااااااء

زمانااااااااااااه،ولااااااااااااى
بغداد"قضاء

التَّااااااااااااااااااااااادليس"،
الأيًضاااااااا:وقااااااا

"مشااااااااااااااااااااااااااااااهور
ااااااااااااااااااااعف، بالضَّ

الماازيلااهَعلَّاام
عالمااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

ولاااااامالتَّعلياااااا ،
علااااااااااااااا لاااااااااااااااهيُ

"االبخاريشيئً
ُحَسْيُن ْبـُن  .39

ــــــــِد الل  َعْب
ْبِن ُضَمْيَرَة 
ـــــــريُّ  اْلِحْمَي

اْلَمدنيُّ 

"تركااااااااااااااه يااااااااااااااركلالنقاد.--
واحااد"،وقااالفااي
موضااااااااعهخاااااااار:

نالااذي"أوهااىماا
وقالمارًة:"، قبله

""كذبهمالغ

متااروغ،وقااد-
اتهمااااااااااااااااااااااااااااااااه
الاااااااااااااااااااااااابعض

بالكذب

وافااااااااااا ابااااااااااان
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه

ــمُ  .40  ْبــنُ  اْلَحَك
 الل ـــهِ  َعْبـــدِ 
ــــنُ  ــــْعدٍ  ْب  َس

اأَلْيِليُّ 

"متاااااروغماااااتهم"،كلالنقاد.--
وقالفيموضاع
هخااااااار:"تاااااااالٌف"،
وقاااااااااااااااالمااااااااااااااارة:
"ُماااااااااتَّهم"،وقاااااااااال

وُه"،أيضااااًا:"َتَرُكااااا
اباانوقااال:"كااان
شااااااااديدالمبااااااااارغ
عليه"الحمل

"متروغأحسان
أحوالاااه"،وقاااال
فااااااااايموضاااااااااع
هخاااااااااااااااااااااار:"واه
جااااااااًدا"،وقااااااااال

"َضاااِعيفٌمااارًة:
ِجدًّا"

،متااااااااااااااااااااااروغ
اتهمااااااااااااااااااااااااااااااااه
الاااااااااااااااااااااااابعض

بالكذب

وافااااااااااا ابااااااااااان
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه

َدْهـــَثُم ْبـــُن  .41
 قُــــــــــــــــــر انَ 

الُعْكِلي

ث"متااروغالحااديجلالنقاد.ابنحبان 
ِحبَّاان،ابنمشاه
إ الجميااعتركااه

وافااااااااااا ابااااااااااانمتروغمتروغ
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه
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ِحبَّااااااااااااان"،اباااااااااااان
وقالفيموضاع
هخاااااااار:"تركااااااااوه،

ِحبَّاااانابااانوشاااذ
فقواه"

ــــــــنُ  َرْوحُ  .42  ْب
 ُمَســـــــــاِفٍر،

 ِبْشـــرٍ  َأُبـــو
اْلَبْصِريُّ 

،متااااااااااااااااااااااروغ-َضعَُّ وهُالنقاد.كل--
اتهمااااااااااااااااااااااااااااااااه
الاااااااااااااااااااااااابعض

بالوضع

 ابااااااااااانوافااااااااااا
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه

َســـِعيُد ْبـــُن  .43
ِســـــــــــــــَناٍن 
الحنفي أو 

يدِ نْ الكِ 

صااادقةبااان 
خالد

"متاااااروغماااااتهم"،النقاد.جل
وقالفيموضاع
هخاااااااااااار:"زاهااااااااااااد
ضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعيف
الحااااديث"،وقااااال
مرًة:"لهأحاديث

باااينوهاااوكثيااارة،
اااعف"،وقاااال الضَّ

أيًضا:"هالغ"

،متااااااااااااااااااااااروغمتروغ
اتهمااااااااااااااااااااااااااااااااه
الااااابعض،و 

إلااااااىُيلت اااااات
قاااااااااااولمااااااااااان

وثقه

ابااااااااااانوافااااااااااا 
النققاااد الجنيااد

علااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى
تضعي ه

ـــُن  .44 َســـال ُم ب
 أو ُســـــــَلْيمٍ 

ــــو َســــَلم  أب
 ،ُســــــَلْيَمان

 لــه: وُيقــال
ـــــــــــل  الط ِوي

اْلَمَداِئِني

"ضااعيف"،وقاااالكلالنقاد.- 
فااااااااااااايموضاااااااااااااع

"واٍه"،هخااااااااااااااااااااااار:
وقاااااااااااااااالمااااااااااااااارًة:
ااااعِّف"،وقااااال "ضق
أيًضا:"متاروغ"،

"تركوه"وقال:

"ضااااااااااااااااااااااااااااعيف
،الحااااااااااااااااااااااااديث"

وقاااااااااااااالابااااااااااااان
حجاااااااااااارفااااااااااااي
موضااااعهخاااار:
"متااااااااااااااااااااااااروغ"،
وقاااااااااااااالابااااااااااااان
حجاااااااااارماااااااااارًة:

"َهالغ".

وافااااااااااا ابااااااااااانمتروغ
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه
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َأُبـــــو َبْكـــــٍر  .45
اْلُهَذِليُّ 

اااع اء""أحاادكلالنقاد.-  ،الضق
وقالفيموضاع
هخاااااااار:"ُمجمااااااااع

،ضاااااااع ه"علاااااااى
،وقااالماارًة:"واه"

وقاااااااااااالأيُضاااااااااااا:
عالماة،"أخبااري
،لحاااااااديث"الاااااااين

وقاااااااااااااال:"أحاااااااااااااد
،المتااااااااااااااااااااااروكين"
وقااااااااااال:"تركااااااااااوا

وقااااااال:،حديثااااااه"
وقااااااال:،"تركااااااوه"

َيْحَياىَيْرَضاهُ"لَامْ
وقااااال:،اْلَقطَّاااااُن"
ِفااااااااااااااااااي"َكااااااااااااااااااانَ

َصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَحاَبةِ
َوَكاانَاْلَمْنُصوِر،
َعالَمًة"ِإْخَباِريًّا

وقاال،ضعيف
فااااااااايموضاااااااااع
هخاار:"أخباااري
متاااااااااااااااااااااااااااااااااااروغ

الحديث"

أخبااااااااااااااااااااااااااري
متاااااااااااااااااااااااااااروغ
،الحااااااااااااااااااديث

اتهمااااااااااااااااااااااااااااااااه
الاااااااااااااااااااااااابعض

بالكذب

وافااااااااااا ابااااااااااان
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه

ُســـــــــَلْيَماُن  .46
، ْبُن ُيَسـْيرٍ 

 ابـن وقيل:
َأُبو  ،ُقَسْيم

ـــــــــب اِح  الص 
الن َخِعيُّ 

"ضااااع وه"،وقااااالكلالنقاد.- 
فااااااااااااايموضاااااااااااااع
هخاااااااار:"ضااااااااع ه

و ياره"،داودأبو
وقاااااااااااالأيًضاااااااااااا:

القطان"،"ضع ه
وقاااااااااااااااالمااااااااااااااارًة:

الحديث""متروغ

علاااىمجماااعضعيف
،هضااااااااااااااااااااااااع 

وتركاااااااااااااااااااااااااااااااه
البعض

وافااااااااااا ابااااااااااان
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه
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ـــــــــــْلتُ  .47  الص 
ـــنُ  ـــاٍر  ْب ِديَن

 اأَلْزِديُّ 
الُهَنائي

"ضااعيف"،وقاااالكلالنقاد.-ت 
فااااااااااااايموضاااااااااااااع
،"هخاااااااااار:"لااااااااااين

وقاااااااااااااااالمااااااااااااااارًة:
،وقااااال""ضااااع وه

أيًضااااا:"ضااااع وه
تركه"وبعضهم

"ضااااااااااااااااااااعيف"،
وقااااااااااااااالفااااااااااااااي
موضااااعهخاااار:
"متااااااااااااااااااااااااااااااااروغ

"ناصبي

ناصاااااااااااااااااااااااابي
وغمتر

وافااااااااااا ابااااااااااان
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه

ــةُ  .48  نُ ْبــ َطْلَح
 ْبــنِ َعْمــرو 

 ُعْثَمــــــــــــانَ 
ــَرِمي   اْلَحْض

اْلَمكِّيِّ 

هالااااااااااغتركااااااااااوه،النقاد.كل- 
وقااااالماااارة:أحااااد

الضع اء.

وكاااان"ضاااع وه
،"الح ااا واسااع

وقااااااااااااااالفااااااااااااااي
موضااااعهخاااار:

،وقااااال""تااااالف
أيًضا:"ساقط"

وافااااااااااا ابااااااااااانمتروغ
الجنياااادالنققاااااد

تضعي هفي

ــــاُد بــــُن  .49 َعب 
َكِثْيــــــــــــــــــٍر 
ــــــــــــيُّ  ْمِل  الر 
الِفَلســــــطين

يُّ 

زياااااااااااااااااااااااااااااااد بخ
اليحماااااااااادي
وابنمعاين
وابااااااااااااااااااااااااااااان
الماااااااااااااااديني
وابااااااااااااااااااااااااااااان
المباااااااااااااااارغ
وابااااااااااااااااااااااااااااان
خل ااااااااااااااااااااون
وابااااااااااااااااااااااااااااان

شاهين

"ضااعيف"،وقاااالالنقاد.جل
الاااااااااااااذَّهبيفاااااااااااااي
موضااااااااعهخاااااااار:

علااااااااااى"ُمجمااااااااااع
ضاااااااع ه"،وقاااااااال

"َتَرُكاااااااااوُه"،مااااااااارًة:
وقاااااااااااالأيًضاااااااااااا:

َأْضااااااااَعفُ"َلَعلَّااااااااهُ
".نَمِ اْلَبْصِريِّ

وافااااااااااا ابااااااااااانمتروغ"ضعيف".
الجنياااادالنققاااااد
فاايتضااعي ه،
ولعااااااااااالمااااااااااان
وثقاااااااااااهإنماااااااااااا
وثقهمنجهة
عدالته مان
جهاةضابطه،
ومماااااااااُيؤكااااااااد
علااىذلااغمااا
قالاااااااااااااهابااااااااااااان
المباااارغفياااه:

باااأس"كااان 
لااااااااامماااااااااابااااااااه
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فاااااإذاُيحااااادث،
كان"حدث

ــــاُد بــــُن  .50 َعب 
َمْنُصـــــــــْوٍر 

 الن اِجيُّ 

يااااااااااااااااااااااااىيح4خت
القطااااااااااااااااااان
والهيثمااااااااااي
والعجلااااااااااااي
والبخااااااااااري
وأباااااوعباااااد
اللاااااااااااااااااااااااااااااااع
الحااااااااااااااااااااكم
وابنعدي

"ضااعيف"،وقاااالجلالنقاد.
فااااااااااااايموضاااااااااااااع
هخاار:"ضااع وه"،
وقاااااالمااااارًة:"لااااام

بانيحياىيرضاه
سعيد"

رمااااي"صاااادو 
وكااااانبالقاااادر،
وَتغياااارُياااادلس،

باااااأخرة"،وقاااااال
فااااااااايموضاااااااااع
هخاااااااااار:"فيااااااااااه

ضعف"

ضاااااااااااااااااااااااعيف
قااااااااااااااااااااااااااااادري،
مدلس،تغير

،بأخرة

يااااااااااهقاااااااااالف
اباااااااانالجنيااااااااد
"متااااااااااااااااااااااروغ
قدري"،ووافا 

النققااادجمهااور
تضااعي ه،فااي

نزادعلاااااى وا 
أكثااارهم،فقاااال

بتركه.
َعْبـــــــــــــــــــُد  .51

اأَلْعَلى ْبُن 
ــــــــــــــــــــي  َأِب
اْلُمَســــــاِوِر 
ــــــــــــِري   الزُّْه

موالهم

"ضااااع وه"،وقااااالكلالنقاد.- 
فااااااااااااايموضاااااااااااااع

"ضااااااع وههخاااااار:
جًدا"،وقالمارُة:

"،"َضااااااعََّ هُ اْلُكاااااالق
وقاااااااااااالأيًضاااااااااااا:

داود"أبو"تركه

"أحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد
اااااااااااااااااااااَعَ اء"، الضق
وقاااااااااااااااالفاااااااااااااااي
موضاااااعهخااااار:
"لااااااااايِّن"،وقاااااااااال
مااااااااااااااااااااارًة:"َواِه"،
وقااااااااالأيًضااااااااا:

كذباااه"متاااروغ،
معين"ابن

،متااااااااااااااااااااااروغ
كذبهالبعض

وافااااااااااا ابااااااااااان
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه

َعْبـــُد الل ـــِه  .52
ْبـــــُن ِزَيـــــاِد 
ْبــــــــــــــــــــــِن 
ُســـــــــَلْيَماَن 
ْبــــــــــــــــــــــِن 
ــــــــــْمَعانَ   َس
المخزومي

"متااااروغ"،وقاااااالجلالنقادابنمعينمد 
فااااااااااااايموضاااااااااااااع
هخاااااااار:"ُمجمااااااااع

ضاااااااااااع هعلاااااااااااى
وتركااااااااه"،وقااااااااال
أيًضاااااااااااا:"أحاااااااااااد

فااااااايالمتاااااااروكين

"َمتْااااااااااااااااااااااااااااااااُروٌغ
الحااااااااااااااااااااااااديث"،
وقااااااااااااااالفااااااااااااااي
موضااااعهخاااار:
"متااروغاتهمااه

أبااااااااوبالكااااااااذب
و ياااااااااااره"،داود

اتهمااااااااااااااااااااااااااااااااهمتروغ
الااااااااااااااااااااااااااااابعض

،واف بالكذب
اباااااااانالجنيااااااااد
النققاااااااااااادفاااااااااااي

تضعي ه
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الحااااديث"،وقااااال
مااااااااارًة:"تركاااااااااوه"،

وقال:"ُمتهم"

وقاااااااااااالمااااااااااارة:
"ضاااااااااااااااااااااااااااااااااع ه
الجمهاااااااااااااااااااااااااااور

ابااااااانووصااااااا ه
ِحبَّااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان

دليس"بالتَّ
َعْبـــُد الل ـــِه  .53

ْبـــُن َســـِعيِد 
ـــــي  ـــــِن َأِب ْب
َســـــــــــــــِعيٍد 

 اْلَمْقُبِريُّ 

النقاد.كل-ت 


"واهبماااااااااااااااااااااااارة"،
وقالفيموضاع

"ُمتَّ َااااااااااا ٌهخاااااااااار:
َضاااااااْعِ ِه"،َعلَاااااااى

وقاااااااااااااااالمااااااااااااااارة:
ُماااااااتَّهم"،"َسااااااااِقط

وقاااااااااااالأيضاااااااااااا:
ه""تركو

"واهجاااااااااااااااااااااادًا"،
فاااااااااااااايوقااااااااااااااال
:هخاااارموضااااع

،"ضااااااااااااااااااااعيف"
:مااااااااااارةوقاااااااااااال

اباااااااانضااااااااع ه"
وقاااال،"البرقاااي

:أيضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
"متروغ"

وافااااااااااا ابااااااااااانمتروغ
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه

ــــــــد الل  .54 َعْب
ر  ــن ُمَحــر  ْب

اْلَجزِري

متااااااروغ"،وقااااااالالنقاد.كل- 
فااااااااااااايموضاااااااااااااع

"تركوه"هخر:

وافااااااااااا ابااااااااااانمتروغمتروغ
الجنياااادالنققاااااد

تضعي هفي
ُعْثَماُن ْبُن  .55

 بــنِ  َعَطــاءِ 
َأِبـي ُمْسـِلٍم 

 اْلُخَراَساِنيُّ 

وأباااوُدَحاااْيمخد 
حااااااااااااااااااااااااااااتم
الااااااااااااااااااااارازي
وابنعدي

"ضااعيف"،وقاااالالنقاد.جل
الاااااااااااااذَّهبيفاااااااااااااي
موضااااااااعهخاااااااار:

"ضع وه"

ضااااااااااااااااااعيف،"ضعيف"
ياااااااااااااااااااااااااااااااااروي
أحادياااااااااااااااااااااااث
ُمنكااااااارةعااااااان

أبيه

وافااااااااااا ابااااااااااان
أ لااابالجنياااد

النققاااااااااااادفاااااااااااي
تضعي ه

ــنُ  َعَطــاءُ  .56  ْب
 َعْجــــــــــالنَ 

اْلَحَنِفيُّ 

بعضاتهمه"واهالنقاد.جلالعجليت
ا ئمااااااااة"،وقااااااااال
فااااااااااااايموضاااااااااااااع
هخاااااااااار:"تركااااااااااوه

"أحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد
اااااااااااااااااااع اء"، الضق
وقااااااااااااااالفااااااااااااااي
موضااااعهخاااار:

متاااااااااااااااااااااااااااروغ
الحااااااااااااااااااديث،
اتهمااااااااااااااااااااااااااااااااه
الاااااااااااااااااااااااابعض

 وافا اإلماام
اباااااااانالجنيااااااااد

النققاااااادأ لاااااب
تاااااااااارغعلااااااااااى
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باانيحيااىوكذبااه
معين"

بااااااااال"متااااااااروغ
بنعليهأطل 
وال ااالسمعااين

و يرهمااااااااااااااااااااااااااااااا
الكاااذب"،وقاااال

"متاااااروغمااااارًة:
الحديث"

،وت ااردحديثااهذببالك
اإلماااااااااااااااااااااااااااااااااااام
العجلاااااااااااااااااااااااااااااي

بتوثيقه

 ْبــــنُ  ُعَمــــرُ  .57
 ْبـنِ  ُموَسى

 َوِجيــــــــــــــــه
اْلَوِجيِهيُّ 

"واه"،وقاااااالفاااااي.كلالنقاد--
موضااااااااعهخاااااااار:

،وقاااااااااال""ُماااااااااتهم
،""متاااااروغمااااارًة:

وقاااااااااااالأيضاااااااااااا:
"وضاع"

"َضااااااااااااااااااااااااااااِعيفٌ
،وقااااااااال"ِجاااااااادًّا

فااااااااايموضاااااااااع
الغ""هَهخر:

متاااااااااااااااااااااااااااروغ
يضاااااااااااااااااااااااااااااااااع

الحديث

وافااااااااااا ابااااااااااان
الجنياااادالنققاااااد

تركهفي

اْلُمثَن ــى ْبــُن  .58
ــــــــــب اِح  الص 

اْلَيَماِنيُّ 

أحمااااادبااااان دت
حنبل

"واٍه"،وقاااااالفااااايالنقاد.جل
موضااااااااعهخاااااااار:

النَّااسأعباد"من
حديثاااااااااااااهوفاااااااااااااي
ضعف"

"ضااااااااااااااااااااااااااااعيف
بااأخرة"،اخااتلط

وقااااااااااااااالفااااااااااااااي
موضااااعهخاااار:
"َضااااااااااااااااااااااااااااِعيف
جااااااااًدا"،وقااااااااال

َمتْاُروٌغ"،مرًة:"
وقاااااااالأيًضاااااااا:

َعَ اء""َأَحد الضق

ضاااااااااااااااااااااااعيف
بااأخرةاخااتلط
وكااان،فتاارغ

منالعباد

وافااااااااااا ابااااااااااان
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه

ــُن  .59 ــُد ْب ُمَحم 
ــــــــــاِئِب  الس 
ــــرِ  ــــِن ِبْش  ْب

اْلَكْلِبيُّ 

"متااااااااااااااااااااااااااااااااااااروغالنقاد.جلابنحبانتف 
الَحاااااااااااااااااااااااااااااااااااِدْيِث،

الَعالََّمُة،
، اأَلْخَبااااااااااااااااااااااااااِريق

اااااااارُ َوَكااااااااانَالُمَ سِّ

"متااروغبماارة"،
وقااااااااااااااالفااااااااااااااي
موضااااعهخاااار:

بالكاااذب"ماااتهم
ورمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي

،متااااااااااااااااااااااروغ
اتهماااااااااااااااااااااااااااااوه
بالكاااااااااااااااااااااااااذب
والاااااااااااااااارَّفض،
مااااااعإمامتااااااه

وافاااااااااااا اباااااااااااان
الجنياااااادالنققاااااااد

فيتضعي ه
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ِفاااايَرْأساااااًَأْيضاااااً
َأنَّهُِإ َّاأَلنَساِب،

"،وقااااااااال ِشااااااااْيِعيٌّ
فااااااااااااايموضاااااااااااااع
هخااااااار:"متاااااااروغ
الحاااااااديث،كاااااااان

عالماااااة،حافً ااااااً
رفااااااااااااض"،فيااااااااااااه

وقااالماارة:"واه"،
وقاااااااااااالأيضاااااااااااًا:
"تركااااااااااوه،كذبااااااااااه

التَّيمااااايساااااليمان
وابااااااااااااانوزائااااااااااااادة
وتركاااااااااااهمعاااااااااااين
وعباااااااااادالقطااااااااااان

الااارَّحمن"،وقاااال:
"اْلَعالَمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُة

التَّْ ِساايِراِحبَُصاا
َوقَاااااااااِداتقِهاااااااااَم...

بِااااااااااااااااااااااااااااااأَلَخَوْيِن:
ْفُض، اْلَكِذُبَوالارَّ
َوُهاااااااَوهَياااااااٌةِفااااااااي
التَّْ ِساااااايِر،َواِسااااااُع
اْلِعْلاااااااااااااااِمَعلَاااااااااااااااى

ِه"َضْع ِ

بالرَّفض"


رفاااايالتَّ سااااي
وعلماااااااااااااااااااااااااااااه

باألنساب

ــدُ  .60 ــنُ  ُمَحم   ْب
َســـــــــــــــــاِلٍم 

علااااااااااااى"ُمتَّ َاااااااااااا ٌالنقاد.كل-ت
،وقاااااااال"ضاااااااع ه

متاااااااااااااااااااااااااااروغ"ضعيف"
الحديث

وافااااااااااا ابااااااااااان
أ لااابالجنياااد



 

417 
 

 ظاتو ملح رأي الباحث رأي ابن حجر هبيرأي الذ   المجرحون المعدلون أخرج له الر اوي م

 الهمــداني،
 َســـْهلٍ  َأُبـــو

.اْلُكوِفيُّ 

فااااااااااااايموضاااااااااااااع
هخاااااار:"ضااااااع وه

،وقالمارًة:"جًدا
"متروغ"

غذلالنققادفي

ـــدُ  .61 ـــ ُمَحم   نُ ْب
الل  دِ ْيـــــــبَ عُ 

ي ِبــــــأَ  نِ ْبــــــ
ُســــــــــَلْيَمان 

اْلَعْرَزِمي

"ضااعيف"،وقاااالكلالنقاد.-ت 
فااااااااااااايموضاااااااااااااع

"َمتْاااُروغ"،: هخااار
وقاااااااااااااالمااااااااااااارة:

وقااااااااااااااااااااااااااال،"واٍه"
ماانأيًضاا:"كااان
اهللعبَّاااااااااااااااااااااااااااااااااااااد
ااااالحين لكنااااهالصَّ

"ماانوقااال:،واٍه"
ُشااااااااااْعَبة،شاااااااااايوخ
ُشاااْعَبةَأ ااان وماااا
عاااااااااااااااااااااااااااااااااانروى

،ُه"ِمْناااااااأضاااااااعف
وقااااااااااااااال:"ماااااااااااااان

شااااااااااااعبةشاااااااااااايوخ
علاااااااااىالمجماااااااااع
ولكااااانضاااااع هم،

عبَّاااااادمااااانكاااااان
اااااالحين"اهلل ،الصَّ

،وقااااااال:"تااااااالٌف"
وقال:"تركوه"

"ضااااااااااااااااااااااااااااعيف
جاااااااادًا"،وقااااااااال
فااااااااايموضاااااااااع

"َمْتُروغ": هخر

ماان،متااروغ
عبَّااااااااااااااااااااداهلل

الحين الصَّ

وافااااااااااا ابااااااااااان
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه

ُمْســـِلُم ْبـــُن  .62
َكْيَســــــــــــاَن 

"َضاااااااااعَُّ وُهَكاااااااااانَكلالنقاد.-ت 
 اْلَقطَّااانَُيْحَيااى

"ضااااااااااااااااااااااعيف"،
وقاااااااااااااااالفاااااااااااااااي

ضااااااااااااااااااعيف،
اخاااااااتلطفاااااااي

وافااااااااااا ابااااااااااان
الجنياااادالنققاااااد
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بِّيُّ  َعْناااااااااُه"،ُيَحااااااااادِّثُالض 
وقالفيموضاع
هخااااااااااااااااااااااار:"واه"،
وقاااااااااااااااالمااااااااااااااارة:

"تركوه"

موضاااااعهخااااار:
"ضع وه"

هخاااااارعمااااااره
ولاااااااميتميااااااااز

فترغ

فيتضعي ه

ُموَسى ْبـُن  .63
ــَدَة  ــِن ُعَبْي ْب

َنِشـــــــــــــــيٍط 
َبِذيُّ   الر 

وكيااعواباانت 
ساااااااااااااااااااااااااااااعد
وأحمااادبااان
حنبااااااااااااااااااااااااال
والعجلااااااااااااي

والبزار

"ضعيفبات اا ،النقاد.جل
صاااااالحا"،وكاااااان

وقالالذَّهبيفاي
موضااااااااعهخاااااااار:

وقااالماارًة:،"واه"
اااَعَ اِء""َأَحاادِ ،الضق

وقاااااااااااالأيًضاااااااااااا:
وقااال:،"ضااع وه"
."ساقط"



صاااااال عابااااادضعيف
فاضاااااااااااااااااااااااااال،
شااغلتهالعبااادة
 عاااااااااانح اااااااااا

الحااااااااااااااااااااااااااديث
فضاااعففياااه،
فااااااااااااااااااااااااااااااااااروى
المناااااااااااااكير 

عاااااااااانساااااااااايما
بااااااناهللعبااااااد
دينار

وافااااااااا ابااااااااان
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه

 ْبـنُ  ُموَسى .64
ـــــــــــــــرٍ   ُمَطْي

، اْلُكوِفيُّ

كذباااهيحياااىواه،النقاد.كل--
بنمعين

واهُمااااااااااااااااااااتهم-
بالكذب

وافااااااااااا ابااااااااااان
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه

 ْبــنُ  ِهَشــامُ  .65
 ْبـــــنِ ِزَيـــــاد 

ـــيأَ  ـــد  ِب َيِزي
 المدني

"َمتْااااُروغ"،وقاااااالجلالنقادالبزارت 
فااااااااااااايموضاااااااااااااع
هخااااااااااااااااااااااار:"واه"،
وقاااااااااااااااالمااااااااااااااارًة:
"ضااااع وه"،وقااااال
أيًضااااااا:"ضااااااع ه

والنَّااااس"،أحماااد،
وقال:"تالف"

"َمتْااااااااااااااااااااااااُروغ"،
وقااااااااااااااالفااااااااااااااي
موضااااعهخاااار:
"َضااااااااااااااااااااااااااااِعيفٌ
َمُشاااااااااااااااااااااااااااااااااْهورُ
اااااااااااااااااااااْعِف"، الضَّ
وقاااااااااااالمااااااااااارًة:

ااع اء"أحااد الضق
المشهورين"

نوافااااااااااا ابااااااااااامتروغ
الجنياااادالنققاااااد
فيتضعي ه
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 ْبـنُ  َياِسينُ  .66
 ُمَعــــــــــــــــــاذٍ 
ــــــــــــاتُ  ي   الز 

،  اْلُكوِفيُّ

"،وقاااااالفااااايواه"كلالنقاد--
موضااااااااعهخاااااااار:
"َضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعََّ هُ

َوَكاااانَاْلَجَماَعاااُة،
ِجلَّاااااااااااااااااااةِِمااااااااااااااااااانْ

اْلُ َقهَاااااااِء"،وقااااااال
مااااارًة:"َمتْاااااُروٌغ"،
وقاااااااااااالأيًضاااااااااااا:

النَّساااااااائي"تركاااااااه
واألزدي"

"ضااااااااااااااااااااعيف"،
وقااااااااااااااالفااااااااااااااي

ضااااعهخاااار:مو
"متروغ"

ابااااااااااانَوافااااااااااا متروغ
أ لااابالجنياااد
فااااااااااايالنققااااااااااااد

تركااه،وخال ااه
بعضااااااااااااااااااااااااااااهم

فضع ه

َيْحَيـــى ْبـــُن  .67
ــــــــــــــــــــي  َأِب

، أَُنْيَســـــــــــةَ 
ـــــٍد  ـــــو َزْي َأُب

 اْلَجَزِريُّ 

"َمتْااااُروغ"،وقاااااالكلالنقاد-ت
فااااااااااااايموضاااااااااااااع
،"هخااااااار:"تاااااااالف

وقاااااااااااااااالمااااااااااااااارًة:
"هالغ"

"ضااااااااااااااااااااعيف"،
وقااااااااااااااالفااااااااااااااي
موضااااعهخاااار:
،""متااااااااااااااااااااااااروغ

وقاااااااااااالمااااااااااارًة:
"َكذَّاٌب"

متاااااااااااااااااااااااااااروغ
الحاااااااااااااااااااااااديث
اتهمااااااااااااااااااااااااااااااااه
الاااااااااااااااااااااااابعض

بالكذب

وافااااااااااا ابااااااااااان
الجنياااادالنققاااااد

تركهفي

:"قال: ال كتب حديثه؟ يُ " ه:عن بن أبي حاتم حمنعبد الر  سأله  
َيْحَيـــى ْبـــُن  .68

َعْبـــــــــــــــــــِد 
اْلَحِميِد ْبِن 
َعْبـــــــــــــــــــِد 
الــــــــــر ْحَمِن 
 بــــــــــــــــــــــن

 مينْشـــــــــــبَ 
 اْلِحم اِنيُّ 

ابااانمعاااينم
وابااننميااار
وابااااااااااااااااااااااااااااان

الجوزي

"الحاااااااف ...إ النقادجل
شاااااااااااااااايعيأناااااااااااااااه

بغاااااااااااااااااااااااااايض...
قااااالوضااااعيف"،

فااااااااااااايموضاااااااااااااع
"الحااااااااف :هخاااااار

أحاااااااااااااادأركااااااااااااااان
وقااااال،"الحااااديث
"حاااااااااااااف :ماااااااااااارة

"نكرالحديثمُ

"ضااااااااااااااااااااعيف"،
وقااااااااااااااالفااااااااااااااي
موضااااااااااااااااااااااااااااااااااع

إ حاف "هخر"
أنهااااااااماتهمااااااااوه
ثبسرقةالحادي

"

ماانالح ااا ،
وقيااااااال:أناااااااه
أولماااااااااااااااااااااان
كتاابالُمسااَند
فاااااايالكوفااااااة
إ أنااااهَكااااانَ
قَّطَُياااااااااااااااااااااااااااااااااَتلَ

َأَحاِدْيااااااااااااااااااَث،
َوَياااااااااااااااااااااااااادَِّعي
ِرَواَيَتهَااااااااااااااااااااااا،

ابااااااااااانوافااااااااااا 
اْلُجَنْيااااااااااااااااااااااااااااااااااد
جمهااورالنققاااد

فيجرحه.
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َعَلىَفَيْرِوْيَها
َوْجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهِ
التَّااااااااااااااااااْدِلْيِس،

َأنَّااااااااهَُوُيااااااااْوِهمُ
َساااااااااااااااااااااااِمَعَها،

قَاااااااااااادَْوَهااااااااااااَذا
ِفْياااااااااهَِدَخااااااااالَ
َوُهاااوََطاِئ َاااٌة،
ِماااااااانَِأَخاااااااافق

اْفتِااااااااااااااااااااااااااااااااَراءِ
الُمتُاااااااااااااااااااااااْوِن،
وألجااااالذلاااااغ
اتهمااااااااااااااااااااااااااااااااه
الاااااااااااااااااااابعض،
وكاااانشااايعًيا
بغيًضاااُيك اار
معاوياااااااااااااااااااااااااااة

اهللرضاااااااااااااي
عنه

 ":ب عنهتُ كْ ر به وهو قاعد فال نَ مُ كنا نَ "
 الل ـــه َعْبـــد .69

ـــــن ـــــي ْب  َأِب
ـــــر ـــــنِ  َبْك  ْب

 َعِلــــــــــــــــــي  
 اْلُمَقدِِّميِّ 

ترغضعيف-ضع وهجلالنقادابنحبان-
النَّااااااااااااااااااااااااااااااااس

فااااااايحديثاااااااه
حياته

وافااااااااااا ابااااااااااان
قااااادالجنياااادالنق
علىذلغ

ق أبو حاتم، ينبغي أن ال ُيحدث عنه":"َصدَ 
وافااااااااااا ابااااااااااانكاذابينبغااي-المتروكينأحدجلالنقادابنحبان- ْبنُ  ِإْبَراِهيمُ  .70
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 ظاتو ملح رأي الباحث رأي ابن حجر هبيرأي الذ   المجرحون المعدلون أخرج له الر اوي م

ِهَشــــــــــــاِم، 
ـــــــــــــــــــــو  أب
 إســــــــــحاق

 اْلَغس اِنيُّ 

ُيحاادث أن
عنااااااااه،كمااااااااا
قااااااااااااالأبااااااااااااو
حاتمالرَّازي

قااااادالجنياااادالنق
،فااايتجريحاااه

لاااااااامُيصاااااااابو
ابنِحبَّانفاي
ذكاااااااااااارهفاااااااااااااي

اتالثِّق
واة الذين رماهم: ثالثاً   :بالكذببسرقة الحديث و  الرُّ

 لنفسه": ويجعله الن اس حديث يسرق كان أنه يشكون ال "كانوا
ُن َيْحَيـــى ْبـــ .71

َأْكَثمَ 
إساااااااااماعيلت

باااااااااااااااااااااااااااااااااااان
إسااااااااااااحا ،
ابنحبان

شااءإن"صدو النقاد.جل
مااااااانتعاااااااالىاهلل

ال قهاااااااء"،وقااااااال
فااااااااااااايموضاااااااااااااع

"قااااااااااااااااادهخااااااااااااااااار:
فااااااااااااايضاااااااااااااع وه

الحااااااااديث،أحااااااااد
األئماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

ُأوِلاايالمجتهاادين
التَّصانيف".

صاادو "فقيااه
رمااااااايأناااااااهإ 

الحاديثبسرقة
ذلااااغيقااااعولاااام
نمااالااه، كااانوا 

وايااااااااةياااااااارى الرِّ
باإلجاااااااااااااااااااااااااااااااازة

والوجادة"

األئماااااةأحاااااد
المجتهاااااادين،
ُأوِلاااااااااااااااااااااااااااااااااااي
التَّصاااااااانيف،
َقاِضاااااااااااااااااااااااااااي
الُقَضااااااااااااااااااااااِة،
الَ ِقْيااااااااااااااااااااااااااااُه،
صاااااااااااااااااااادو ،

بساااارقةرمااااي
ولااامالحاااديث

لاه،ذلاغيقع
نمااااااااا كااااااااانوا 

وايااااةىيااار الرِّ
باإلجااااااااااااااااااااااازة
والوجااااااااااااااااادة،
صاااااااااااااااااااااااحب

ُدعابة.

اباااااااانخااااااااالف
بعاااضاْلُجَنْياااد

النققاااااادووافااااا 
الااااااااااااااااااااااااااااابعض
اآلخاااااااااااااااااااااااااااااااااار
باتهاماااااااااااااااااااااااااااااه
بسااااااااااااااااااااااااااااااااااارقة

الحديث.

 "كذاب".
النقاااااااادوافااااااا كذاب--كلالنقاد.-- نُ ْبـــ يدُ عِ َســـ .72
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 ظاتو ملح رأي الباحث رأي ابن حجر هبيرأي الذ   المجرحون المعدلون أخرج له الر اوي م

ابااااااااناْلُجَنيِاااااااادَعْنَبَسة
علااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى

-تضعي ه.
 ":"يروي بالكذب

ـــُن  .73 ُمَعل ـــى ْب
ـــاَللٍ  ـــُن  ِه ْب
ُسَوْيدٍ 

"كااااااذابوضاااااااعكلالنقاد.- 
بات ااااااااا "،وقااااااااال
فااااااااااااايموضاااااااااااااع

هخر:"كذبوه"

"ات اااااااا النققاااااااااد
"علىتكذيبه

كاااذابيضاااع
الحاااااااااااااااااااااااديث
بات ا النققاد

النقاااااااادوافااااااا 
ابااااااااناْلُجَنيِااااااااد

علىذلغ

 :"ال َيْسَوى ِفْلَسًا، ُيحدث بأحاديث كذب"
74. 





َعْبـــُد الل ـــِه 
ـــــِد  ْبـــــُن َعْب
اْلَعِزيــِز ْبــِن 

 َأِبي َرو ادٍ 

ابنِحبَّاان، 
وابااااااااااااااااااااااااااااان

ُقْطُلْوَبَغا

ُمنكاااااااااااااااااااااااار:-واهكلالنقاد.
الحااااااااااااااااااديث،
ُيحااااادثَعاااااْن
َأِبيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِه
بأحادياااااااااااااااااااث

كذب

النقاااااااادوافااااااا 
ابااااااااناْلُجَنيِااااااااد
علااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى

تضعي ه

 "كان يكذب وال أحدث عنه بعد هذا"
ُســـــــــَلْيَماُن  .75

 ْبُن َسَلَمةَ 

 ْلَخَباِئِري  ا

النقاااادوافااا كذابمتروغمتهمكلالنقاد--
ابااااناْلُجَنيِااااد
علاااااااااااااااااااااااااااااااااى

تضعي ه
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:ثانيًا: نتائج الجدول 
بعدهذاالعرضيمكنالوقوفعلىنتائجوملحو اتعدَّة،منها:

واةالمدروساااااينالمجااااارحين) .1 مصاااااطلحاتباساااااتعمال (راوًياااااا75بلااااا إجمااااااليعاااااددالااااارق
أكثارمان"متاروغ"مصاطل وكاانمادلو تها،فايمختل اةل ا هاا،أفايمتنوعاةوعبارات

%(،وممنقالفيحقهم:65.33راويًا،بنسبة)49استعماً ،حيثبل المصطلحات
 .َعْمرواْلَحْضَرِمي نُبَْطْلَحةُ"متروغ"،

َواةفاايأكثاارهم،علاااإلمااام وافاا  .2 ىالنَّحااواباانالجنياادالاارَّازيالنققَّااادفاايأحكااامهمعلااىالاارق
التَّالي:

 %(.50.67(راوًيا،بنسبة)38واف كلالنققادفيجرح) .أ
النققادفيجرح) .ب  %(.46.67(راوًيا،بنسبة)35وواف ُجل 
،بقولااهفيااه:يدِْبااعَالُْمْسااِلمِإْبااَراِهيمْباانُخااالفاباانالجنياادأكثاارالنققااادفاايراٍوواحااد،وهااو .ج

 %(.1.33نسبة)ب"متروغ"،وواف البعضفيتركه،
النققاادووافا الابعضاآلخارفايراٍوواحاد،وهاويحياىبانأكاثم،بعضاْلُجَنْيدابنخالف .د

 %(.1.33)بسرقةالحديث،بنسبةإذاتهمه
وهذهاإلحصائيةتبينمادىاعتادالاإلماامابانالجنيادالارَّازيوتوساطهفايأحكاماهعلاى

واةوجرحهم. الرق
واةفيسننهم،وهذا59ةمت قينأومت رقينلا)أخرجأصحابالسقنناألربع .3 (منالرق

واةالمخرجحديثهمفيكلكتابمنهم:  بيانلعددالرق
 (راوًيا.7سننأبيداود:اشتملعلى) .أ
 (راوًيا.30سننالتِّرمذي:اشتملعلى) .ب
 (راوًيا.4سننالنَّسائي:اشتملعلى) .ت
 (راوًيا.49سننابنماجة:اشتملعلى) .ث
أبرزماُيالح علىماذكرت:و
واة%(65.33)(مانهمبنسابة49أنإخراجاإلماامابانماجاهلاا) - ،أيمااُيعاادلثلثايالارق

المدروسااينتقريبااًا،مماااياادلعلااىأنرجااالساانناباانماجااةأقاالرتبااًةماانباااقيالسقاانن
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اع اءوالمجاروحينمانهم،وهاذامااصارح واياةعانالضق باهالحااف األخرى،وأكثارمانالرِّ
متهماينرجالعنأحاديثبإخراجفيهت ردفإنه ماجهابنكتابابنحجرحيثقال:"

حكاامقااد...جهااتهمماانإ عاارفتُ األحاديااثتلااغوبعااض،األحاديااثوساارقةبالكااذب
.(1)"منكرةأوساقطةأوباطلةبكونهامنهكثيرةأحاديثعلىرعةزُأبو

ااااع اءالنَّسااااائي،بواقااااعأربعااااةرواةبنساااابةوأقاااالأصااااحابالسقااااننروايااااةعاااان - هااااؤ ءالضق
ممايدلعلىأنرجالسننهأعلىرتبةمن يرهمنباقيالسقنن،وهذاماا%(،5.33)

بعاادالكتاابأقاالسااائيالنَّكتااابالجملااةوفاايصاارحبااهالحاااف اباانحجاار،حيااثقااال:"
 .(2)"رمذيالتِّوكتابداودأبيكتابويقاربهامجروحًورجاًلاضعي ًاحديثًحيحينالصَّ

واةالاذينجارحهماإلماامابانالجنيادالارَّازي،حكام67حكماإلمامالذَّهبيعلى) .4 (منالرق
بنساابة%(،ولاامُيخال ااهإ فاايراٍوواحاادفقااط98.51)بنساابة(ماانهمبااالجرح66علااى)

وهااو-اأحياًناامااعا خااتالففاايوضااعالاارَّاويفاايأيمراتاابالتَّجااري –%(،1.49)
ال قهاااء"،وقااالفاايموضااعماانتعااالىاهللشاااءإنقااالفيااه:"صاادو يحيااىباانأكااثم،

وقالابانحجارالتَّصانيف"،ُأوِليالمجتهديناألئمةالحديث،أحدفيضع وه"قدهخر:
نماالاه،ذلاغيقاعولامالحاديثبسارقةرمايأنهإ صدو فيه:"فقيه واياةيارىكاانوا  الرِّ
وقاادلااه،ذلااغيقااعولاامالحااديثبساارقةوقاادقلااتفيااه:صاادو ،رماايادة"،والوجااباإلجااازة
بسرقةالحديث.النققادوواف البعضاآلخرباتهامهبعضاْلُجَنْيدابنخالف

(راوًيامنالذينجرحهماإلمامابنالجنيدالرَّازي،حكم65حكماإلمامابنحجرعلى) .5
بنسااااابةميخال اااااهإ فااااايراوياااااين%(،ولااااا96.92)بنسااااابة(مااااانهمباااااالجرح63علاااااى)

 وهما:-معا ختالففيوضعالرَّاويفيأيمراتبالتَّجري أحياًنا–%(3.08)
بااأخرة"،وَتغياارُياادلس،وكااانبالقاادر،رمااي"صاادو األول:عبااادباانمنصااورالنَّاااجي،قااالفيااه:

عهخااار:"ضاااعيف"،وقاااالفااايموضااا،وقاااالفياااهالاااذَّهبي:ضاااعف"وقاااالفااايموضاااعهخااار:"فياااه
ضااعيفقاادري،ماادلس،تغياار،وقاادقلااتفيااه:"سااعيد"باانيحيااىيرضااه"ضااع وه"،وقااالماارًة:"لاام

                                                           

 (.1/485(النكت بنحجر)(1
 (.1/76الساب )المرجع((2
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نزادعلىالنققادفيجمهوروقالفيهابنالجنيد:"متروغقدري"،وقدواف بأخرة"، تضعي ه،وا 
أكثرهم،فقالبتركه.

 .4رقمالثاني:يحيىبنأكثموقدسب الكالمعنهفيالبندالسَّاب 
واة،فكانتعلىالنَّحوالتَّالي: .6  اجتهدتفيبيانخالصةالحكمعلىجميعالرق
ن%(98.67)(راوًياااابنسااابة74وافقاااتاإلماااامابااانالجنيااادالااارَّازيفااايتجريحاااهلاااا) .أ ،وا 

ُسااَلْيَماُنْبااُنماانهم:اختل ااتمعااهفاايوضااعالاارَّاويفاايأيماانمراتاابالتَّجااري أحياًنااا،
 ."مجمع لىضع هوتركهالبعض"فيهابنالجنيد:"متروغ"،وقلتفيه:،قالُيَسْيرٍ

%(،33.33)(راوًياااا،بنسااابة25تبعتاااهاإلماااامابااانالجنيااادالااارَّازيبااان سعبارتاااهفاااي) .ب
،قاالفياهابانالجنيادالارازي:"متاروغ"،تبعتاهبعبارتاهَعْبُداللَِّهْباُنَساِعيِداْلَمْقُباِريقمنهم:

 ليفيه:"متروغ".موافقًالهبقو
وهوَأيقوُبْبُن،%(1.33)بنسبةإ فيراٍوواحدازيلمأخالفاإلمامابنالجنيدالرَّ .ج

،ُعتبة ذا"ثقةإذاحدثمنكتابه،:"متروغالحديث"،وقلتفيه:قالفيهاْلَيَماِميق وا 
.حدثمنح  هفهوسيءالح  



 

 
 











 الخاتمة
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 الخـــاتــمـــة

الحمدهللالذيبنعمتهتاتمالصاالحات،حماًداهللربالعاالمينبجمياعمحامادهكلِّهااعلاى
جميااعنعمااهعليناااوعلااىجميااعخلقااه،حمااًدايااوافيِنَعَمااُهوُيكاااِفُئمزيااده،والصااالةوالسااالمعلااى

...،وعلىهلهوصحبه،وسلم،وبعدنبيِّنامحمد

راسااة،ماااعإليهاااماانخاااللالدِّتتاايتوصاالعاارضفاايخاتمااةالرسااالة،أباارزالنتااائجالأ
اهللالتوفي والسداد.أسألالتنصيصعلىأهمالتوصياتالمؤملالقيامبها،و

 أواًل: النتائج:

ْلتت  :أبرزها من مهمَّة، نتائج إلى البحث، هذا خالل من وصَّ
فشاهده(،291-ه208عاشاإلماامابانالجنيادالارازيفايال تارةالزمنياةالواقعاةمااباين)أواًل: 

،وفتارةمانالعصارالعباسايمايزيادعلاىالعقادينبقليالقدًرامنالعصرالعباسياألول
 ماُيقاربستةعقود.انيالثَّ

محمادتتلمذاإلمامابنالجنيدالرازيعلىيدصا وةممتاازةمانكباارعلمااءعصاره،مانهمثانًيا: 
المعاااروفباااالزمن،المثناااىبااانحمااادم،والملقااابب"درةالعااارا "ميااارنُباااناهللعبااادبااان

أباوجع ارالعقيلاي،وعبادالارحمنبانأبايو يرهم،وكانلديهتالمياذكثارمانأشاهرهم:
.حاتمالرازي

رحالته:ثالثاً  بلكانتله الرَّي  ببلده الرَّازيباألخذعنشيوخه ابنالجنيد يكتفاإلمام لم
العلميةخارجها،لدمش وللحجازولمصرولغيرها.

ــاً  جرًحاااأحااوالهمبقااعتَوتَالرجااال،نقاادفاايدقيقًاااعلمًيااامنهًجاااالجنياادالاارازيابااناإلماااماتََّبااع:رابع
،وماااانهااااذهالواضااااحةوأسسااااهوقواعاااادهالممياااازة،خصائصااااهلااااهالماااانهجوهااااذاوتعاااادياًل،

الخصائص:

.عديلالتَّفيالعلميةالنزاهة .1

.عديلالتَّفيالعلميةالدقة .2

 وليسهناالموضعلحصرها..التَّْعِديلفيدقيقةلميةعلمصادراعتماده .3
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راوًيا،مابينجرح(98ابنالجنيدالرازي)عنداإلمامددالرواةالمدروسينبل ع:خامساً 
راوًيابأل ا (75)عديلالمختل ة،وبأل ا التَّمنهمراوًيا(23ل)وتعديل،تعرض

.جري المختل ةالتَّ

(16بلغت)متعددة،متباينةالد  ت،تعديلبأل ا ابنالجنيدالرازيماماإلرَبَّعَ:سادساً  
تعديللاأل ا ول  ةواحدةفقطمنالمطل ،تعديلمنأل ا ال(15ل  ة منها)

.النِّسبي
(ل  اة23،بلغات)متعاددة،مختل اةالاد  تجرحبأل ا ابنالجنيدالرازيراإلمامبَّعَ :سابعاً 

،وتنوعتمابينجرحيسيروجرحشديدورميبالسرقةالمطل جرحنأل ا المجميعها
والكذب.

ــاً  هعلااىِمااكْماانطبقااةالنققَااادالمعتاادلينالمتوسااطينفاايحُاباانالجنياادالاارازيعتبااراإلماااميُ :ثامن
فااي%(،ووافقهاام100الاارواةمااانساابته) فقاادوافاا األئمااةالنققااادفاايتوثياا كاالجااالالرِّ

%(.2.7مانسبته) %(،وخال همفيراويينفقط،97.3أكثرالرواةمانسبته)تجري 

(راوًيااامماانحكاامعلاايهماإلماااماباانالجنياادالاارازيجرًحااا82حكااماإلمااامالااذهبيعلااى):تاســعاً 
%(،وخال اهفاي97.56(راوًياامانهمماانسابته)80وتعدياًل،واف اإلمامالذهبيعلى)

%(.2.44ه)راويينفقطمانسبت

(راوًياممنحكامعلايهماإلماامابانالجنيادالارازيجرًحاا79حكماإلمامابنحجرعلى):عاشراً 
%(،وخال اه94.94(راوًياامانهمماانسابته)75وتعدياًلوافقهاإلماامابانحجارعلاى)

%(.5.06فيأربعةرواةمانسبته)
لاارواةالااذينتكلاامفاايهماإلمااامابااناجتهاادتفاايبيااانخالصااةالحكاامعلااىجميااعا:حــادي عشــر

مااعشاايءماانالتَّ اااوتفاايفيهاااكلهاااموافقااالحكمااهالجنياادالاارازيجرًحاااوتعاادياًلوكناات
بعااضاألحيااانبااينالمصااطل الااذيأطلقتااهعلااىالاارَّاويوماااأطلقااهاإلماااماباانالجنيااد

،َأيقاااوُبْباااُنُعتباااة،اخال تاااهفياااهوهاااوإ فااايراٍوواحاااٍدفقاااط،علياااه ماااانسااابتهْلَيَمااااِميق
(1.02.)%

إلاىابانالجنيادالارازيمراتبالجرحوالتعديلعناداإلماامتقسمعشر: ثاني  مراتابللجارحساتِّ
 وبيانهاكمايلي:،للتَّجري وثالث،ثالثللتَّعديلعديل،والتَّ
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 مراتب التعديل: 

  ضيل،أوبالثناءعليه.التوثي الرفيع،باستخدامأفعلالتَّالمرتبةاألولى:

.بطالضَّعلىتدلواحدةبص ة،العاديالتَّوثي الثانية:المرتبة

.بطالضَّمنقريبةبص ةالتَّوثي المتوسط،الثالثة:المرتبة

ح:يجر تمراتب ال

.الرَّاويفيالخ يفرحالجَّعلىيدلبوصفالجرحاألولى:المرتبة

.الرَّاويفيالشديدرحالجَّعلىيدلصفبوالجرحالمرتبةالثانية:

.رقةوالسَّبالكذبالجرحالمرتبةالثالثة:

استعملاإلمامابانالجنيادالارازيأل اً االلتَّجاري ،ولكناهتجناباألل اا الجارحاةمااثالث عشر:
أمكن،وانتقىعباراتهوكساأل ا ه،والتزماألدبفيالنَّقد.

ماامابانالجنيادالارازيباينل  تاي:"ثقاة"،و"رضاا"،فايحكماهعلاىبعاضجماعاإل:رابع عشـر
الرواة ولعلهأرادبذلغكونهرضافيدينه،وعبادتهوورعه،معثقتهفيالحديث.

ماناألل اا التاياساتخدمهااإلماامابانالجنيادالارازيولاميارد"،"مخاتلطمصطل خامس عشر:
نماكانتفيمعرضالجرحالشديدللراوي.بهاا ختالطبالمعنىا صطالحي و ا 

 يمكنإْنَصافالرَّاويوالحكمعليهبمايناسبهبا عتماادعلاىقاولناقادواحاد،أوأهالوأخيرًا:
زمانواحد بليتعيينالرجوعإلىكتبالرجال،وحصرأقوالالنققادفيالرَّاويوالوقوف

علىمدلو تها.
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 ت:اثانًيا: الت وصي
ومااانباااابتماااامال ائااادةإنشااااءاهللتعاااالى،أشااايرإلاااىأبااارزالتَّوصاااياتالتااايشاااعرت

بأهميتهامنخاللإعداديللبحث،والتيأوصيبهاالباحثينوطلبةالعلم،وهي:
باراز أواًل: توجيهطلبةالدِّراساتالعلياإلىالدِّراساتالُمتعلقةبمناهجاألئمةفينقدالرَِّجاال،وا 

فيح  السقنَّةالنَّبويةوالذَّبعنها.جهودهم
ا هتماااامباااإفرادُمصااان اتخاصاااةُيجماااعفيهااااأقاااوالكااالناقااادعلاااىحااادة،علاااىِ ااارارثانًيا:

ُمصن اتاألئمةفيهذاالباب،خاصةالنققَّادالذينِاْعُتِمدتأقوالهمفيالَجْرحوالتَّْعاِديل،
ولمتُ ردأقوالهمفيمصن ات.

لعمااالعلاااىإخاااراجُمعجااامألل اااا وعبااااراتالَجاااْرحوالتَّْعاااِديلالصاااادرةعااانالنققَّااااد،ماااعاثالثًا:
فهرسااتهابطريقااةعلميااة،وا جتهااادفاايشاارحمعانيهاااوالوقااوفعلااىماادلو تها،وتحرياار

المصطلحاتوالعباراتالخاصةبإماممعين.
يالرَِّجااالجرًحاااوتعاادياًلعلااىماارالعصااور،العنايااةبااإخراجُمعجاامللنققَّااادالااذينتكلَّمااوافاارابًعا:

ناقد،تكونبمثابةمرجع لطلبةالعلم.اًمعذكرترجمةموجزةوُم يدةلُكلِّ
علاىالشَّاريفوالحاديثاإلساالم،خدماةفيهودهموجُبعلمائهمالمسلمينجمهورتعريف :خامًسا

.الخصوصوجه
وللذلغ.ة،وتخصيصميزانيةمنالدقالم قودالنققَّادتبيبعنكُقِنْالتَسادًسا:

رحماااةوفااايالختاااام،أساااألاهللالعلااايالع ااايمأنيااارحماإلماااامالنَّاقااادابااانالجنيااادالااارازي
واسعة،ويجزيهعناوعناإلسالموالمسلمينخيرالجزاء.

وأسااألهُسااْبَحاَنهوتعااالىأنيجعاالهااذاالعماالعماااًلخالًصااالوجهااهالكااريمويتقبلااهمنااي،
،إنَّااهولاايذلااغوالقااادرعليااه،وهااوفاايالقااولوالعماليوُيساادَِّدنيوفَِّقنَأنُيااويغ ارلاايز تااي،وأنَّ

حسبيونعمالوكيل.
 آمني..وعلى سائر النَّبِيِّنيحممّد، وعلى آله وصحبه  سيِّدناوصلَّى اهللُ وسلَّم على 
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 ِفْهرست المصادر والمراجع
.الكريمرهنالق

تحقي :صالحالشذاال ياحمنعلومابنالصالح. ه(.1418األبناسي،إبراهيمبنموسى.)
 .الرياض:مكتبةالرشد.1فتحيهلل.ط

)د.ط(.بيروت:دارصادر.األنساب.الل بابفيتهذيبابناألثير،عليبنمحم د.)د.ت(.

تحقي :عمرعبدالسالمتدمري.التاريخ.الكاملفيم(.1997ابناألثير،عليبنمحمد.)
.بيروت:دارالكتابالعربي.1ط

تحقي :عبدالقادرجامعاألصولفيأحاديثالرسول.ابناألثير،المبارغبنمحمد.)د.ت(.
.)د.م(:مكتبةالحلوانيومطبعةالمالحومكتبةدارالبيان.1األرناؤوط.ط

( المبارغبنمحمد. (.م1979ابناألثير، في ريبالحديثواألثر. طاهرالنهاية تحقي :
.بيروت:المكتبةالعلمية.1أحمدالزاوىومحمودمحمدالطناحي.ط

.بيروت:1طمنهجنقدالمتنعندعلماءالحديثالنبوي.ه(.1403اإلدلبي،صالحالدين.)
داراآلفا الجديدة.

.المنتخبمنكتابالسيا لتاريخنيسابورهاا(.1414ابناألزهرالعراقي،إبراهيمبنمحمد.)
تحقي :خالدحيدر.)د.ط(.)د.م(:دارال كر.

( أحمد. بن محمد 2001األزهري، م(. اللغة. طتهذيب مرعب. عوض محمد .1تحقي :
بيروت:دارإحياءالتراثالعربي.

جمال. ه(.1425) اسطيري، المتعارضة. والتعديل الجرح أ1طمصطلحات )د.م(: ضواء.
السلف.

( بنسهل. أسلم تحقي :كوركيسعواد.طتاريخواسطهاا(.1406أسلم، عالم1. بيروت: .
الكتب.

أبوعبداهللاألحكامالشرعيةالكبرى.ها(.582عبدالح بنعبدالرحمن)،اإلشبيلي تحقي :
.مكتبةالرشد.السعودية.الرياض.1حسينبنعكاشة.ط

صلىاهللاألحكامالوسطىمنحديثالنبيه(.1416دالرحمن.)اإلشبيلي،عبدالح بنعب
تحقي :حمديالسل ي.وصبحيالسامرائي.)د.ط(.الرياض:مكتبةالرشد..عليهوسلم
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)د.ط(.)د.اإلمامعلي بنالمدينيومنهجهفينقدالرجال.إْمدادالح  ،إكراماهلل.)د.ت(.
م(:دارالبشائراإلسالمية.

خالصةتذهيبتهذيبالكمال(.  ه1416ري،ص يالديناليمنيأحمدبنعبدهلل.)األنصا
مطبوعاتاإلسالمية.بيروت:دارالبشائر. .حلب:5طفيأسماءالرجال.

( سليمانبنخلف. 1986الباجي، البخاريفيالجامعم(. لمنخرجله التعديلوالتجري ،
لرياض:داراللواءللنشروالتوزيع..ا1.تحقي :د.أبولبابةحسين.طالصحي 

التاريخاألوسط)مطبوعخطأباسمالتاريخالصغير(.م(.1977البخاري،محمدبنإسماعيل.)
.حلب:دارالوعي.1تحقي :محمودإبراهيمزايد.ط

.1.طمحمدعبدالمعيدخانتحقي :التاريخالكبير.م(.1977البخاري،محمدبنإسماعيل.)
.دائرةالمعارفالعثمانية:حيدرهباد

الجامعالمسندالصحي المختصرمنأموررسولهاا(.1422البخاري،محمدبنإسماعيل.)
.تحقي :محمدزهيراهللصلىاهللعليهوسلموسننهوأيامه،المشهوربا:صحي البخاري

.)د.م(:دارطو النجاة.1بنناصرالناصر.ط

.1.تحقي :محمودإبراهيمزايد.طالضع اءالصغيرهاا(.1396)البخاري،محمدبنإسماعيل.
 حلب:دارالوعي.

.تحقي :سؤا تالبرقانيللدارقطنيروايةالكرجيعنههاا(.1404البرقاني،أحمدبنمحمد.)
.باكستان: هور.1عبدالرحيممحمدأحمدالقشقري.ط

.تحقي :مح و منشورباسمالبحرالزخارمسندالبزارالم(.2009البزار،أحمدبنعمرو.)
.المدينةالمنورة:مكتبة1الرحمنزيناهلل،وعادلبنسعدوصبريعبدالخال الشافعي.ط

العلوموالحكم.

شيوخعبداهللبنوهبالقرشيالذينروىعنهمم(.2007ابنبشكوال،خلفبنعبدالملغ.)
لهمماوقعفيكتابأبيعبداهللمحمدبنوسمعمنهموذكرتجري منجرحمنهموتعدي

.1.تحقي :عامرحسنصبري.طوضاح،معأخبارابنوهبوفضلهوزهدهوسببوفاته
 بيروت:دارالبشائراإلسالمية.

،)د.هديةالعارفينأسماءالمؤل ينوهثارالمصن ينم(.1951البغدادي،إسماعيلبنمحمد.)
العربي.ط(.بيروت:دارإحياءالتراث
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تحقي :ماهرياسينالنكتالوفيةبمافيشرحاألل ية.ه(.1428البقاعي،إبراهيمبنعمر.)
.)د.م(:مكتبةالرشدناشرون.1ال حل.ط

بزوائدالمسانيدم(.1999الُبوصيري،أحمدبنأبيبكربنإسماعيل.) المهرة إتحافالخيرة
 ض:دارالوطن..الريا1تحقي :ياسربنإبراهيم.طالعشرة.

مصباحالزجاجةفيزوائدابنماجه.هاا(.1403الُبوصيري،أحمدبنأبيبكربنإسماعيل.)
دارالعربية..بيروت:2تحقي :محمدالمنتقىالكشناوي.ط

( الحسين. بن أحمد 1993البيهقي، والص ات.م(. محمداألسماء بن اهلل عبد تحقي :
دي..جدة:مكتبةالسوا1الحاشدي.ط

( الُحَسين. بن أحمد ، 1410البيهقي  الصغير.ه(. قلعجي.السنن أمين عبدالمعطي تحقي :
.كراتشي:جامعةالدراساتاإلسالمية.1ط

القادرعطا.طالسننالكبرى.م(.2003البيهقي،أحمدبنالحسين.) .3تحقي :محمدعبد
 بيروت:دارالكتبالعلمية.

( بنالحسين. أحمد حامدشعباإليمان.م(.2003البيهقي، الحميد العليعبد عبد تحقي :
.الهند:الدارالسل ية.1ومختارأحمدالندوي.ط

تحقي :محمدبنعبداهللهلعامر.القضاءوالقدر.م(.2000البيهقي،أحمدبنالحسين.)
.الرياض:مكتبةالعبيكان.1ط

 الحسين. بن أحمد الكبرىالبيهقي، السنن إلى الرحمن.المدخل ضياء محمد د. تحقي :
الكويت:دارالخل اءللكتاباإلسالمي. األع مي.)د.ط(.

( الُحَسين. بن أحمد ، 1412البيهقي  واآلثار.ه(. السنن أمينمعرفة عبدالمعطي تحقي :
.كراتشي:جامعةالدراساتاإلسالمية،دمش :دارالوعي.1قلعجي.ط

بنعيسىبنَسْورة محمد )الترمذي، .1975 شاكر،سننالترمذيم(. محمد أحمد تحقي : .
براهيمعطوةعوضالمدرسفياألزهرالشريف.ط .مصر:2ومحمدفؤادعبدالباقي،وا 

شركةمكتبةومطبعةمصط ىالبابيالحلبي.

( َسْورة. بن عيسى بن محمد 1409الترمذي، الكبير.هاا(. الترمذي صبحيعلل تحقي :
 .بيروت:عالمالكتب.1عاطيالنوري،محمودخليلالصعيدي.طالسامرائي،أبوالم
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تحقي : ايةالنهايةفيطبقاتالقراء.هاا(.1351ابنالجزري،محمدبنمحمدبنيوسف.)
.القاهرة:مكتبةابنتيمية.4برجستراسر.ط

( محمد. بن علي 1403الجرجاني، العلماءالتعري ات.ه(. من جماعة وصححه ضبطه
.بيروت:دارالكتبالعلمية.1فالناشر.طبإشرا

ه(.األباطيلوالمناكيروالصحاحوالمشاهير.تحقي :1422الجورقاني،الحسينبنإبراهيم.)
.الرياض:دارالصميعيللنشروالتوزيع.4عبدالرحمنبنعبدالجبارال ريوائي.ط

 ت(. )د. يعقوب. بن إبراهيم الجوزجاني، الرجال. الع يمتحقي أحوال عبد العليم عبد :
الَبستوي.)د.ط(.باكستان:حديثاكادمي.

أحاديثالخالف.تحقي :مسعدالتحقي فيهااا(.1415ابنالجوزي،عبدالرحمنبنعلي.)
 .بيروت:دارالكتبالعلمية.1عبدالحميدمحمدالسعدني.ط

( علي. بن الرحمن عبد الجوزي، 1406ابن والمتهااا(. اهللروكونالضع اء عبد تحقي : .
.بيروت:دارالكتبالعلمية.1القاضي.ط

تحقي :العللالمتناهيةفياألحاديثالواهية.م(.1981ابنالجوزي،عبدالرحمنبنعلي.)
.فيصلهباد:إدارةالعلوماألثرية.2إرشادالح األثريط

.تحقي :محمداألمموالملوغالمنت مفيتاريخم(.1992ابنالجوزي،عبدالرحمنبنعلي.)
 .بيروت:دارالكتبالعلمية.1عبدالقادرعطا،مصط ىعبدالقادرعطا.ط

( علي. بن الرحمن عبد الجوزي، 1968ابن محمدالموضوعاتم(. الرحمن عبد تحقي : .
.المدينةالمنورة:المكتبةالسل ية.1عثمان.ط

( الرحمنبنمحمد. م(1952ابنأبيحاتم،عبد دارإحياء1.طالجرحوالتعديل. بيروت: .
 التراثالعربي.

تحقي :فري منالباحثينبإشرافالعلل.م(.2006ابنأبيحاتم،عبدالرحمنبنمحمد.)
ط الرحمنالجريسي. بنعبد خالد ود. اهللالحميد بنعبد سعد د. م(:1وعناية )د. .

مطابعالحميضي.

سؤا تمسعودبنعليالسجزي)معأسئلةالبغداديينم(.1988الحاكم،محمدبنعبداهلل.)
الرواة( أحوال طعن القادر. عبد بن اهلل عبد بن موف  تحقي : الغرب1. دار بغداد: .

اإلسالمي.
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( اهلل. عبد بن محمد 1404الحاكم، الصحي هاا(. إلى عميرالمدخل هادي ربيع تحقي : .
.بيروت:مؤسسةالرسالة.1المدخلي.ط

( اهلل. عبد بن محمد 1990الحاكم، الصحيحينم(. على عبدالمستدرغ مصط ى تحقي : .
.بغداد:دارالكتبالعلمية.1القادرعطا.ط

.2.تحقي :السيدمع محسين.طمعرفةعلومالحديثم(.1977الحاكم،محمدبنعبداهلل.)
بيروت:دارالكتبالعلمية.

.الهند:1.تحقي :محمدعبدالمعيدخان.طالثقات.م(1973ابنحبان،محمدبنحبان.)
 دائرةالمعارفالعثمانية.

( حبان. بن محمد حبان، 1396ابن والمتروكينهاا(. والضع اء المحدثين من .المجروحين
 .حلب:دارالوعي.1تحقي :محمودإبراهيمزايد.ط

( حبان. بن محمد حبان، 1991ابن وأعم(. األمصار علماء األقطارمشاهير فقهاء .الم
.المنصورة:دارالوفاء.1تحقي :مرزو علىابراهيم.ط

( علي. بن أحمد حجر، 1994ابن المهرةم(. العشرةإتحاف أطراف من المبتكرة .بال وائد
ط الناصر. ناصر بن زهير المصحف1تحقي : لطباعة فهد الملغ مجمع المدينة: .

بوية.ومركزخدمةالسنةوالسيرةالن-الشريف

.تحقي :عادلأحمدعبداإلصابةفيتمييزالصحابةهاا(.1415ابنحجر،أحمدبنعلي.)
.بيروت:دارالكتبالعلمية.1الموجودوعلىمحمدمعوض.ط

( بنعليالعسقالني. أحمد سيد1413ابنحجر،  تحقي : اآلثار. اإليثاربمعرفةرواة ها(.
العلمية..بيروت:دارالكتب1كسرويحسن.ط

ابنحجر.أحمدبنعليالعسقالني.)د.ت(.تبصيرالمنتبهبتحريرالمشتبه.تحقي :محمد
عليالنجارمراجعة:عليمحمدالبجاوي.)د.ط(.بيروت:المكتبةالعلمية.

.تحقي :إكرامتعجيلالمن عةبزوائدرجالاألئمةاألربعةم(.1996ابنحجر،أحمدبنعلي.)
.بيروت:دارالبشائر.1لح .طاهللإمدادا

( علي. بن أحمد حجر، 1983ابن بالتدليسم(. الموصوفين التقديسبمراتب اهل .تعريف
 .عمان:مكتبةالمنار.1تحقي :عاصمبنعبداهللالقريوتي.ط



 

435 
 

.سوريا:دار1.تحقي :محمدعوامة.طتقريبالتهذيبم(.1986ابنحجر،أحمدبنعلي.)
الرشيد.

)ابنحج بنعلي. أحمد 1989ر، أحاديثالرافعيالكبيرم(. فيتخريج .التلخيصالحبير
.بيروت:دارالكتبالعلمية.1ط

( علي. بن أحمد 1326ابنحجر، طتهذيبالتهذيبهاا(. المعارف1. دائرة مطبعة الهند: .
 الن امية.

حقي :السيدعبداهلل.تالدرايةفيتخريجأحاديثالهدايةم(.2000ابنحجر،أحمدبنعلي.)
.بيروت:دارالمعرفة.1هاشماليمانيالمدني.ط

.تحقي :محمدفؤادفت الباريشرحصحي البخاريهاا(.1379ابنحجر،أحمدبنعلي.)
عبدالباقي.)د.ط(.بيروت:دارالمعرفة.

( علي. بن أحمد حجر، 1986ابن الميزانم(.  دة.لسان أبو ال تاح عبد تحقي : .1ط.
 بيروت:دارالبشائراإلسالمية.

تحقي :سعدالمطالبالعاليةبزوائدالمسانيدالثمانية.هاا(.1419ابنحجر،أحمدبنعلي.)
.السعودية:دارالعاصمة.1بنناصربنعبدالعزيزالشثري.ط

( العسقالني. علي بن أحمد حجر، عبد1989ابن  تحقي : األلقاب. األلبابفي نزهة م(.
.الرياض:مكتبةالرشد.1العزيزمحمدبنصال السديري.ط

ه(.نزهةالنَّ رفيتوضي ُنخَبةالِ َكرفي1422ابنحجر،أحمدبنعليالعسقالني.)
.الرياض:مطبعةس ير.1مصطل أهلاألثر.تحقي :عبداهللبنضيفاهللالرحيلي.ط

النقكتعلىكتابابنالصَّالح.تحقي :ه(.1424ابنحجر،أحمدبنعليالعسقالني.)
.ط .)د.م(:مكتبةال رقان.2ربيعبنهاديالَمدخلي 

ه(.هديالساري)مقدمةفت الباري(.)د.ط(.1379ابنحجر،أحمدبنعليالعسقالني.)
بيروت:دارالمعرفة.

ال كر.ابنحزم،عليبنأحمد.)د.ت(.الُمَحلَّىباآلثار.)د.ط(.بيروت:دار

( حسن. إبراهيم حسن إبراهيم، والثقافيم(.1996حسن والديني السياسي اإلسالم تاريخ
.بيروت:دارالجيل.4طوا جتماعي.
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( مصط ىبنإسماعيل. الحسنالسليماني، 1991أبو الجرحم(. بأل ا وقواعد العليل ش اء
.القاهرة:مكتبةابنتيمية.1طوالتعديل.

.)د.ن(:درابنخزيمة.1طمصطلحاتفيكتبالعقائد.  )د.ت(..راهيمالحمد،محمدبنإب

.بيروت:دارصادر.2.طمعجمالبلدانم(.1995الحموي،ياقوتبنعبداهلل.)

م(.الجامعفيالعللومعرفةالرجال1988ابنحنبل،أبوعبداهللأحمدبنمحمدالشيباني.)
..الهند:الدارالسل ية1بنمحمدعباس.طرواية:المروذيو يره.تحقي :وصياهلل

ه(.ُسؤا ُتأبيداودلإلمامأحمدبن1414ابنحنبل،أبوعبداهللأحمدبنمحمدالشيباني.)
واةوتعديلهم.تحقي :زيادمحم دمنصور.)د.ط(.المدينةالمنورة:مكتبة حنبلفيجرحالرق

العلوموالحكم.

م(.العللومعرفةالرجالروايةابنه2001حمدبنمحمدالشيباني.)ابنحنبل،أبوعبداهللأ
..الرياض:دارالخاني2عبداهلل.تحقي :وصياهللبنمحمدعباس.ط

ابنحنبل،أبوعبداهللأحمدبنمحمدالشيباني.)د.ت(.مسائلاإلمامأحمدبنحنبلرواية
ية.ابنأبيال ضلصال .)د.ط(.الهند:الدارالعلم

م(.مسندأحمد.تحقي :شعيب1998ابنحنبل،أبوعبداهللأحمدبنمحمدالشيباني.)
.1عادلمرشد،وهخرونإشراف:دعبداهللبنعبدالمحسنالتركي.ط-األرناؤوط

.بيروت:مؤسسةالرسالة

بنه(.منسؤا تأبيبكرأحمد1425ابنحنبل،أبوعبداهللأحمدبنمحمدالشيباني.)
محمدبنهانئاألثرمأباعبداهللأحمدبنمحمدبنحنبل.تحقي :عامرحسنصبري.

.بيروت:دارالبشائراإلسالمية.1ط

ه(.منكالمأحمدبنحنبلفيعلل1409ابنحنبل،أبوعبداهللأحمدبنمحمدالشيباني.)
لرياض:مكتبة.ا1الحديثومعرفةالرجال.تحقي :صبحيالبدريالسامرائي.ط

 المعارف.

( إسحا . بن محمد خزيمة، 1983ابن خزيمةم(. ابن مصط ىصحي  محمد تحقي : .
األع مي.بيروت:المكتباإلسالمي.

( محمد. بن أحمد 1932الخطابي، داود.م(. أبي سنن شرح السننوهو حلب:1ط معالم . 
المطبعةالعلمية.
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.1.تحقي :بشارعوادمعروف.طتاريخبغدادم(.2002الخطيبالبغدادي،أحمدبنعلي.)
بيروت:دارالغرباإلسالمي.

( علي. بن أحمد البغدادي، الرسم.. م(1985الخطيب في ُسكينةتلخيصالمتشابه تحقي :
.دمش :طالسللدراساتوالترجمةوالنشر.1الشهابي.ط

.تحقي :وهدابالسامعالجامعألخال الراويم(.2000الخطيبالبغدادي،أحمدبنعلي.)
.الرياض:مكتبةالمعارف.2محمودالطحان.ط

 علي. بن أحمد ، البغدادي  واية.الخطيب الرِّ ِعْلم في السورقيالِك ايُة عبداهلل أبو تحقي :
براهيمحمديالمدني.)د.ط(.المدينةالمنورة:المكتبةالعلمية. وا 

.1.تحقي :محمدصاد .طمت  والم تر الم(.1997الخطيبالبغدادي،أحمدبنعلي.)
دمش :دارالقادري.

( عجاج. محمَّد 1408الخطيب، الت دوين.ه(. قبل للطباعة2طالسقنَّة القرى أم القاهرة: .
 والنشر.

( بنمحمد. أحمد الزمانم(.1994ابنخلكان، أبناء إحسانوفياتاألعيانوأنباء تحقي : .
.بيروت:دارصادر.5عباس.ط

.تحقي :اإلرشادفيمعرفةعلماءالحديثهاا(.1409الخليلي،خليلبنعبداهللبنأحمد.)
 .الرياض:مكتبةالرشد.1محمدسعيدعمرإدريس.ط

-التاريخالكبيرالمعروفبتاريخابنأبيخيثمةم(.2006ابنأبيخيثمة،أحمدبنزهير.)
 الثالث. طالس ر هالل. فتحي بن صالح للطباعة1تحقي : الحديثة ال ارو  القاهرة: .

والنشر.

تحقي :تعليقاتالدارقطنيعلىالمجروحين بنحبان.م(.1994الدارقطني،عليبنعمر.)
.القاهرة:ال ارو الحديثةللطباعةوالنشر.1.طخليلبنمحمدالعربي

.تحقي :موف بننيسؤا تالحاكمالنيسابوريللدارقطم(.1984الدارقطني،عليبنعمر.)
.الرياض:مكتبةالمعارف.1عبداهللبنعبدالقادر.ط

تحقي :سؤا تحمزةبنيوسفالسهميللدارقطني.ه(.1404الدارقطني،عليبنعمر.)
.الرياض:مكتبةالمعارف.1موف بنعبداهللبنعبدالقادر.ط
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ي :شعيباألرناؤوطوأحمدبرهوم.م(.سننالدارقطني.تحق2004الدارقطني،عليبنعمر.)
.بيروت:مؤسسةالرسالة.1ط

( عليبنعمر. 1403الدارقطني، والمتروكونهاا(. محمدالضع اء الرحيم عبد د. تحقي : .
.المدينةالمنورة:الجامعةاإلسالمية.1القشقري.ط

( عمر. بن علي ت1985الدارقطني، النبوية. األحاديث في الواردة العلل مح و م(. حقي :
 .الرياض:دارطيبة.1الرحمنزيناهللالسل ي.ط

المؤَتِلفوالمخَتِلف.تحقي :موف بنعبداهللبنعبد1986الدارقطني،عليبنعمر.) م(.
.بيروت:دارالغرباإلسالمي.1القادر.ط

تانيفيسؤا تأبيعبيداآلجريأباداودالسجسم(.1983أبوداود،سليمانبناألشعث.)
 والتعديل. طالجرح العمري. قاسم علي محمد البحث1تحقي : عمادة المنورة: المدينة .

العلميبالجامعةاإلسالمية.

 ت(. )د. األشعث. بن سليمان داود، داودأبو أبي عبدسنن الدين محيي محمد تحقي : .
الحميد.)د.ط(.بيروت:المكتبةالعصرية.

راجعالنسخةوضبطأعالمها:لجنةمنالعلماء اتالم سرين.طبقالداوودي،محمدبنعلي.
بإشرافالناشر.)د.ط(.بيروت:دارالكتبالعلمية.بيروت.

ال وائدالمستمدةمنتحقيقاتالعالمةالشيخعبدال تاحأبوُ دَّةفي الد رويش،أحمد.)د.ت(.
.)د.ن(:داراإلمامأبيحني ة )د.ط(.علوممصطل الحديث.

 )د.ت(. الرحمنبنعمرو. عبد زرعة أبو الدمشقي، الدمشقي. أبيزرعة أبيتاريخ رواية:
اللغة مجمع دمش : ط(. )د. القوجاني. اهلل نعمة اهلل شكر تحقي : راشد. بن الميمون

 العربية.

.تحقي :ن رمحمدال اريابي.الكنىواألسماءم(.2000الدو بي،محمدبنأحمدبنحماد.)
بيروت:دارابنحزم..1ط

م(.تاريخاإلسالمَوَوفياتالمشاهيرَواألعالم.تحقي :بشار2003الذهبي،محمدبنأحمد.)
.دارالغرباإلسالمي.1عو ادمعروف.ط

.بيروت:دار1.تحقي :زكرياعميرات.طتذكرةالح ا م(.1998الذهبي،محمدبنأحمد.)
الكتبالعلمية.
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.تحقي :مصط ىأبوتنقي التحقي فيأحاديثالتعلي م(.2000أحمد.)الذهبي،محمدبن
.الرياض:دارالوطن.2الغيطعبدالحيعجيب.ط

ديوانالضع اءوالمتروكينوخل منالمجهولينوثقاتم(.1967الذهبي،محمدبنأحمد.)
.ثة.مكة:مكتبةالنهضةالحدي2تحقي :حمادبنمحمداألنصاري.طفيهملين.

( أحمد. بن محمد والتعديل.ه(.1410الذهبي، الجرح في قوله يعتمد من تحقي :ذكر
.بيروت:دارالبشائراإلسالمية.4عبدال تاحأبو دة.ط

.3.تحقي :د.شعيباألرناؤوط.طسيرأعالمالنبالءم(.1985الذهبي،محمدبنأحمد.)
بيروت:مؤسسةالرسالة.

.تحقي :محمدالسعيدبنبسيونيالعبرفيخبرمن بر)د.ت(.الذهبي،محمدبنأحمد.
.بيروت:دارالكتبالعلمية.1ز لول.ط

.العلوللعليالغ ارفيإيضاحصحي األخباروسقيمهام(.1995الذهبي،محمدبنأحمد.)
.الرياض:مكتبةأضواءالسلف.1تحقي :أشرفبنعبدالمقصود.ط

.تحقي :الكاشففيمعرفةمنلهروايةفيالكتبالستةم(.1992)الذهبي،محمدبنأحمد.
مؤسسةعلومالقرهن.-.جدة:دارالقبلةللثقافةاإلسالمية1محمدعوامة.ط

( أحمد. بن محمد واألعصار.. م(1997الذهبي، الطبقات على الكبار القراء .1طمعرفة
بيروت:دارالكتبالعلمية.

.تحقي :نورالدينعتر.)د.ط(.المغنيفيالضع اءم(.1998.)الذهبي،محمدبنأحمد
قطر:إحياءالتراثاإلسالمي.

.تحقي :محمدصال عبدالعزيزالمقتنىفيسردالكنىهاا(.1408الذهبي،محمدبنأحمد.)
.المدينةالمنورة:المجلسالعلميبالجامعةاإلسالمية.1المراد.ط

 أحمد. بن محمد 1963)الذهبي، م(. الرجال. نقد في ا عتدال محمدميزان علي تحقي :
.بيروت:دارالمعرفةللطباعةوالنشر.1البجاوي.ط

،محم دبنأحمد.) .)د.م(:مخطوطُنشر1طموضوعاتالمستدرغللذهبي.م(.2004الذَّهبي 
فيبرنامججوامعالكلمالمجانيالتابعلموقعالشبكةاإلسالمية.
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اعتنىبه:عبدال تاحالموق ةفيعلممصطل الحديث.ه(.1412مدبنأحمد.)الذهبي،مح
.حلب:مكتبةالمطبوعاتاإلسالمية.2أبوُ د ة.ط

العزيزشرحالوجيزالمعروف. م(1997الرافعي،عبدالكريمبنمحمدأبوالقاسمالقزويني.)
.بيروت:دار1موجود.طتحقي :عليمحمدعوض.عادلأحمدعبدالبالشرحالكبير.
الكتبالعلمية.

( الرحمنبنأحمد. عبد تحقي :شرحعللالترمذيم(.1987ابنرجب، الرحيم. همامعبد
.الزرقاء:مكتبةالمنار.1.طسعيد

( أحمد. بن عبدالرَّحمن رجب، تحقي :1417ابن البخاري. صحي  شرح الباري  فت  ه(.
النبوية:مكتبةالغرباءاألثرية..المدينة1مجموعةمنالمحققين.ط

الهدايةالكافيةالشافيةلبيانحقائ اإلمامابن(. ه1350لر صاع،محمدبنقاسماألنصاري.)ا
.بيروت:المكتبةالعلمية.1طعرفةالوافيةالمعروفباشرححدودابنعرفة.

الز بيدي.)د.ت(. )د.ط(.اهرالقاموس.تاجالعروسمنجوالزبيدي،محمَّدمرتضىالُحسيني 
الكويت:مطبعةحكومة.

تحقي :طهشرحالزرقانيعلىموطأاإلماممالغ.م(.2003الزرقاني،محمدبنعبدالباقي.)
.القاهرة:مكتبةالثقافةالدينية.1عبدالرءوفسعد.ط

( محمد. بن عثمان 1998الزركشي، الصالحم(. ابن مقدمة زينالنكتعلى د. تحقي : .
.الرياض:أضواءالسلف.1ابدينبنمحمدبالفريج.طالع

.بيروت:دارالعلمللماليين.15طاألعالم.م(.2002الزركلي،خيرالدينبنمحمود.)
تخريجاألحاديثواآلثارالواقعةفيت سيرالكشاف. ه(1414الزيلعي،عبداهللبنيوسف.)

.الرياض:دارابنخزيمة.1د.طتحقي :عبداهللبنعبدالرحمنالسعللزمخشري.

( يوسف. بن اهلل عبد 1997الزيلعي، بغيةم(. حاشيته مع الهداية ألحاديث الراية نصب
.بيروت:مؤسسةالريان.1.تحقي :محمدعوامة.طاأللمعيفيتخريجالزيلعي

لقاهرة:.ا1طالسقنَّةومكانتهافيالتشريعاإلسالمي.م(.1998السباعي،مصط ىبنحسني.)
دارالورا للنشروالتوزيعودارالسالمللنشروالتوزيع.
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الكشفالحثيثعمنرميبوضعم(.1987سبطابنالعجمي،إبراهيمبنمحمدبنخليل.)
.بيروت:عالمالكتب.1.تحقي :صبحيالسامرائي.طالحديث

( بنعبدالرحمن. أهله(.1407السخاوي،محمد تحقي :التأريخ.اإلعالنبالتوبيخلمنذم
.بيروت:مؤسسةالرسالة.1فرانزروزنثال.ترجمة:صال أحمدالعلي.ط

الرحمن) بنعبد شمسالدينمحمد  المدينة. م(1993السخاوي، فيتاريخ اللطي ة التح ة
.بيروت:الكتبالعلمية.1طالشري ة.

)د.ط(.بيروت:قرنالتاسع.الضوءالالمعألهلالالسخاوي،محمدبنعبدالرحمن.)د.ت(.
دارمكتبةالحياة.

( بنعبدالرَّحمن. الحديث.ه(.1424السخاوي،محمَّد تحقي :عليفت المغيثبشرحأل ية
 .مصر:مكتبةالسنة.1حسينعلي.ط

( الرحمن. بنعبد محمد 1985السخاوي، فيبيانكثيرمناألحاديثم(. الحسنة المقاصد
.بيروت:دارالكتبالعربي.1.تحقي :محمدعثمانالخشت.طالمشتهرةعلىاأللسنة

.بيروت:1.تحقي :إحسانعباس.طالطبقاتالكبرىم(.1968ابنسعد،محمدبنسعد.)
دارصادر.

.1ه(.الطَّبقاتالكبرى.تحقي :محمدعبدالقادرعطا.ط1410ابنسعد،محمدبنسعد.)
بيروت:دارالكتبالعلمية.

 )د.ط(.الموصل:)د.ن(.لسانالمحدثين.م(.2007محمدخلف.)سالمة،
.تحقي :د.سعدبنعبدسؤا تالسلميللدارقطنيهاا(.1427السلمي،محمدبنالحسين.)

.)د.ن(:)د.م(.1اهللالحميدود.خالدبنعبدالرحمنالجريسي.ط

تمالء.تحقي :ماكسفايس ايلر.السمعاني،عبدالكريمبنمحمد.)د.ت(.أدبا مالءوا س
)د.ط(.بيروت:دارالكتبالعلمية.

.تحقي :عبدالرحمنبنيحيىالمعلمياألنسابم(.1962السمعاني،عبدالكريمبنمحمد.)
.حيدرهباد:دائرةالمعارفالعثمانية.1اليماني.ط

( اهلل. الرحمنبنعبد عبد النبوية بنالروضاألنففيشرح ه(.1412السهيلي، السيرة
.بيروت:دارإحياءالتراثالعربي.1تحقي :عمرعبدالسالمالسالمي.طهشام.
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م(.عيوناألثرفيفنونالمغازيوالشمائل1993ابنسيدالناس،محمدبنمحمداليعمري.)
.بيروت:دارالقلم.1والسير.تعلي :إبراهيممحمدرمضان.ط

 نور. محمد أحمد 1399)سيف، ه(. التاريخ. وكتابه معين بن المكرمة:1طيحيى مكة .
جامعةالملغعبدالعزيز.

تحقي :تدريبالرَّاويفيشرحتقريبالنَّوِوي.ه(.1424السيوطي،عبدالرَّحمنبنأبيبكر.)
.الرياض:دارالعاصمة.1طار عوضاهللمحم د.ط

.لْللئالمصنوعةفياألحاديثالموضوعةام(.1996السيوطي،عبدالرحمنبنأبيبكر.)
.بيروت:دارالكتبالعلمية.1تحقي :صالحبنمحمدبنعويضة.ط

الَحِديث.ه(.1417شاكر،أحمدمحمَّد.) تعلي :محمدالبَاعُثالحثيُثشرحاخِتَصاِرعلوِم
بن بنالحسنبنعلي  عبدالحميدالحلبيناصرالدِّيناأللباني.حقَّقهوَتمَّمَحواشيه:علي 

 .الرياض:مكتبةالمعارفللنشروالتوزيع.1األثري.ط

.1.تحقي :صبحيالسامرائي.طتاريخأسماءالثقاتم(.1984ابنشاهين،عمربنأحمد.)
الكويت:الدارالسل ية.

تحقي :عبدالرحيمتاريخأسماءالضع اءوالكذابين.م(.1989ابنشاهين،عمربنأحمد.)
.بيروت:دارالكتبالعلمية.1أحمدالقشقري.طمحمد

( أحمد. بن عمر شاهين، 1988ابن م(. ومنسوخه. الحديث أمينناسخ بن سمير تحقي :
.الزرقاء:مكتبةالمنار.1الزهيري.ط

( اهلل. عبد 2008شعبان، م(. ثين. الُمَحدِّ لقواعد الشرعي السالم2طالتأصيل دار القاهرة: .
والتوزيع.للطباعةوالنشر

 )د.ت(. علي. بن محمد السابع.الشوكاني، القرن بعد من بمحاسن الطالع ط(.البدر  )د.
بيروت:دارالمعرفة.

.1.طعصامالدينالصبابطيتحقي :نيلاألوطار.م(.1993الشوكاني،محمدبنعلي.)
مصر:دارالحديث.

( بنجع ر. اهللبنمحمد عبد الشيخاألصبهاني، طبقاتالمحدثينبأصبهانم(.1992أبو
 عليها. طوالواردين البلوشي. حسين الح  عبد الغ ور عبد مؤسسة2تحقي : بيروت: .

الرسالة.
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 م(.2000.)صالحالدينخليلبنأيبغالص دي، األرناؤوطتحقي الوافيبالوفيات. أحمد :
.دارإحياءالتراث.)د.ط(.بيروت:وتركيمصط ى

ال عبد الصالح، )ابن علي. بن 2002رحمن الحديثم(. علوم أنواع عبدمعرفة تحقي : .
.بيروت:دارالكتبالعلمية.1ماهرياسينال حل.ط-اللطيفالهميم

م(.َشرُحمشِكلالَوِسيِط.2011ابنالصالح،عثمانبنعبدالرحمنأبوعمروتقيالدين.)
ة:داركنوزإشبيلياللنشروالتوزيع..السعودي1تحقي :د.عبدالمنعمخلي ةأحمدبالل.ط

( إسماعيل بن محمَّد نعاني. 1417الصَّ ه(. األن ار. تنقي  لمعاني األفكار تحقي :توضي 
 .بيروت:دارالكتبالعلمية.1صالحعويضة.ط

( بنإسماعيل. محمد م(.2011الصنعاني، ِغيِر. الَجاِمعالصَّ َشرُْح محمَّدالتَّنويُر د. تحقي :
 .الرياض:مكتبةدارالسالم.1 محمَّدإبراهيم.طإسحا

.)د.ت(.ال خريفياآلدابالس لطانيةوالدولاإلسالمية.)د.ط(. ابنطباطبا،محمَّدبنعلي 
بيروت:دارصادر.

تحقي :هشامبنمناسمهعطاءمنرواةالحديث.ه(.1405الطبراني،سليمانبنأحمد.)
محمودبنمحمدالحداد.)د.ط(.الرياض:دارعالمالكتبللنشرإسماعيلالسقا.مراجعة:

 والتوزيع.

.1.تحقي :د.شعيباألرناؤوط.طشرحمشكلاآلثارم(.1994الطحاوي،أحمدبنمحمد.)
بيروت:مؤسسةالرسالة.

( . َعليِّ بُن الحسُن َعِليٍّ أبو مستخرجالطوسيعلى. ه(1415الطوسي،  مختصراألحكام
.المدينةالمنورة:مكتبة1تحقي :أنيسبنأحمدبنطاهراألندونوسي.طلترمذي.جامعا

الغرباءاألثرية.

( يوسفبنعبداهلل. البر، محمد1421ابنعبد عطا. محمد سالم تحقي : ا ستذكار. ه(.
.بيروت:دارالكتبالعلمية.بيروت.1عليمعوض.ط

عليتحقي :ا ستيعابفيمعرفةاألصحاب.م(.1992ابنعبدالبر،يوسفبنعبداهلل.)
 .بيروت:دارالجيل.1.طمحمدالبجاوي
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التمهيدلمافيالموطأمنالمعانيواألسانيد.هاا(.1387ابنعبدالبر،يوسفبنعبداهلل.)
.المغرب:وزارةعموم1مصط ىبنأحمدالعلوي،محمدعبدالكبيرالبكري.طتحقي :

ؤوناإلسالمية.األوقافوالش

.تحقي :أبواألشبالجامعبيانالعلموفضله،م(.1994ابنعبدالبر،يوسفبنعبداهلل.)
.السعودية:دارابنالجوزي.1الزهيري.ط

ضوابطالجرحوالتعديلمعدراسةتحليليةلترجمة عبداللطيف،عبدالعزيزبنمحمد.)د.ت(.
بةالعبيكان.)د.ط(.)د.م(:مكتإسرائيلبنيونس.

ط(. )د. الحديث. فيعلوم الرازيوأثره أبيحاتم ابن )د.ت(. رفعتفوزي. المطلب، عبد
القاهرة:مكتبةالخانجي.

( أحمد. بن محم د الهادي، عبد تحقي :1428ابن أحاديثالتعلي . في التحقي  تنقي  ه(.
.ط ف..)د.م(:أضواءالسَّل1ساميجاداهلل.وعبدالعزيزالخباني 

.1تحقي :محمدعبدالمعيدخان.ط ريبالحديث.ه(.1384أبوُعبيد،القاسمبنسال م.)
 حيدرهباد:مطبعةدائرةالمعارفالعثمانية.

( الدين. نور دار1421عتر، دمش : ط(. )د. الرَِّجااِل. وعلُم والتَّْعِديل الَجْرح أصول ه(.
 اليمامة.

( اهلل. عبد بن أحمد م1985العجلي، ومن(. والحديث العلم أهل رجال من الثقات معرفة
البستوي.طالضع اءوذكرمذاهبهموأخبارهم الع يم عبد العليم تحقي :عبد المدينة1. .

المنورة:مكتبةالدار.

م(.ا  تباطبمنرميمنالرواةبا ختالط.تحقي :1988ابنالعجمي،إبراهيمبنمحمد.)
القاهرة:دارالحديث..1عالءالدينعليرضا.ط

( بنعدي. أحمد تحقي :عادلأحمدعبدالكاملفيضع اءالرجالم(.1997ابنعدي، .
.بيروت:دارالكتبالعلمية.1عليمحمدمعوض.ط-الموجود

( محمد. بن علي عرا ، 1399ابن الشنيعةهاا(. األخبار عن المرفوعة الشريعة تنزيه
الوهابعبالموضوعة عبد تحقي : ط. الغماري. الصدي  اهللمحمد عبد اللطيف، .1د

بيروت:دارالكتبالعلمية.
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 الحسينالعراقي، بن الرحيم )عبد .1969 الصالح.م(. ابن مقدمة شرح واإليضاح التقييد
.المدينةالمنورة:المكتبةالسل ية.2.طعبدالرحمنمحمدعثمانتحقي :

( الحسين. بن عبدالرحيم العراقي.ه(.1423العراقي، أل ية شرح = والتذكرة التبصرة شرح
.بيروت:دارالكتبالعلمية.1تحقي :عبداللطيفالهميموماهرياسينفحل.ط

)د.ت(. الحسين. بن الرحيم عبد بالتقريب العراقي، التقريبالمقصود طرحالتثريبفيشرح
 القديمة.)د.ت(:الطبعةالمصرية )د.ط(.تقريباألسانيدوترتيبالمسانيد.

.بيروت:1.تحقي :عمروبن رامة.طتاريخدمش (.1995ابنعساكر،عليبنالحسن.)
دارال كر.

.تحقي :د.عبدالمعطيأمينقلعجي.الضع اءالكبيرهاا(.1403العقيلي،محمدبنعمرو.)
.بيروت:دارالكتبالعلمية.1ط

( خليلبنكيكلدي. المراسيلجامعالتحصم(.1986العالئي، حمدييلفيأحكام تحقي : .
.بيروت:دارالكتب.2عبدالمجيدالسل ي.ط

( بنكيكلدي. خليل 1417العالئي، رفعتفوزيعبدالمطلبوعليالمختلطين.ه(. تحقي :
.القاهرة:مكتبةالخانجي.1عبدالباسطمزيد.ط

( كيكلدي. بن خليل 1985العالئي، م(. اعترضمن لما الصحي  أحاديثالمصابي .النقد
.)د.م(:)د.ن(.1تحقي :عبدالرحمنمحمدأحمدالقشقري.ط

( أحمد. بن الحي عبد الحنبلي، العماد ذهب1986ابن من أخبار في الذهب شذرات .م(.
.دمش :دارابنكثير.1تحقي :محموداألرناؤوط.ط

( الحميد. عبد مختار أحمد الم1429عمر، العربية اللغة معجم فري  عاصرة.ه(. بمساعدة
.)د.ت(:عالمالكتب.1عمل.ط

)د.ت(. ضياء. أكرم المشرفةالعمري، السنة تاريخ طبحوثفي مكتبة5. المنورة: المدينة .
العلوموالحكم.

دار .)د.م(.1طخالصةالتأصيللعلمالجرحوالتعديل. ه(.1421). العوني،حاتمبنعارف
 عالمال وائدللنشروالتوزيع.
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المنهجالمقترحل َهمالمصطل دراسةتأصيليةتأريخيةه1416العوني،حاتمبنعارف.) .)
.)د.م(:دارالهجرةللنشروالتوزيع.1طلمصطل الحديث.

 
.بيروت:دار1.طعمدةالقاريشرحصحي البخاريهاا(.1412العيني،محمودبنأحمد.)
إحياءالتراثالعربي.

أحم بن محمود )العيني، 2006د. اآلثار.م(. معاني أساميرجال فيشرح األخيار مغاني
.بيروت:دارالكتبالعلمية.1تحقي :محمدحسنمحمدحسنإسماعيل.ط

.1.تحقي :عبدالسالممحمدهارون.طمقاييساللغةم(.1979ابنفارس،أحمدبنفارس.)
بيروت:دارال كر.

( يعقوببنس يان. 1981ال سوي، والتاريخام(. طلمعرفة العمري. ضياء أكرم تحقي : .2.
بيروت:مؤسسةالرسالة.

 )د.ت(. اليحصبي. موسى ابن عياض، المسالغ.القاضي وتقريب المدارغ تحقي :ترتيب
.المغرب:مطبعةفضالة.1مجموعةمنالمحققين.ط

.)د.2طالحديث.تأويلمختلفم(.1999ابنقتيبة،أبومحمدعبداهللبنمسلمالدينوري.)
م(:ومنقحةالمكتبا سالميمؤسسةاإلشرا .

بيروت.–م(.هثارالبالدوأخبارالعباد.دارصادر2001القزويني،زكريابنمحمد.)

تحقي :حسين اإللمامبأحاديثاألحكام.ه(.1423القشيري،محمدبنعليابندقي العيد.)
ابنحزم..السعودية:دار2إسماعيلالجمل.ط

.تحقي :الحسينبيانالوهمواإليهامفيكتاباألحكامم(.1990ابنالقطان،عليبنمحمد.)
.الرياض:دارطيبة.1هيتسعيد.ط

.تحقي :شاديالثقاتممنلميقعفيالكتبالستةم(.2011ابنقطلوبغا،قاسمبنقطلوبغا.)
عمانللبحوثوالدراساتاإلسالمية.صنعاء:مركزالن1بنمحمدبنسالمهلنعمان.ط

وتحقي التراثوالترجمة.

.دارابنحزم.1ه(.أبجدالعلوم.ط1423الِقنَّوجي،محمدصدي خان.)
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تذكرةالح ا )أطرافأحاديثكتابالمجروحينم(.1994ابنالقيسراني،محمدبنطاهر.)
حبان( ط بن السل ي. المجيد عبد حمدي تحقي : الرياض1. . للنشر: الصميعي دار
والتوزيع.

الح ا )منالكامل بنعدي(.م(.1996ابنالقيسراني،محمدبنطاهر.) تحقي :ذخيرة
.الرياض:دارالسلف.1عبدالرحمنال ريوائي.ط

بنطاهر) محمد القيسراني، تحقي :1406ابن فياألحاديثالموضوعة. التذكرة معرفة ه(.
.بيروت:مؤسسةالكتبالثقافية.1طعمادالدينأحمدحيدر.

( . الَحي  َعْبد محمد 1982الكتاني، والمشيخاتم(. المعاجم فهرسال هارسواألثباتومعجم
.بيروت:دارالغرباإلسالمي.2تحقي :إحسانعباس.طوالمسلسالت.

.1.طتحقي :عليشيريالبدايةوالنهاية.م(.1988ابنكثير،إسماعيلبنعمربنكثير.)
)د.ت(:دارإحياءالتراثالعربي.

التَّْكميلفيالَجرْحوالتَّعِْديلومَْعِرفةالثِّقَاتم(.2011ابنكثير،إسماعيلبنعمربنكثير.)
 والمَجاِهيل. ع اء طوالضق سالم. بن محمد بن شادي النعمان1تحقي : مركز اليمن: .

الترجمة.للبحوثوالدراساتاإلسالميةوتحقي التراثو

جامعالمسانيدوالسقنَنالهاديألقومسََنن.م(.1998ابنكثير،إسماعيلبنعمربنكثير.)
.بيروت:دارخضرللطباعةوالنشروالتوزيع.2تحقي :عبدالملغبنعبداهللالدهيش.ط

( كثير. بن عمر بن إسماعيل كثير، 1993ابن م(. الشافعيين. عمرطبقات أحمد تحقي :
م،دمحمدزينهممحمدعزب.)د.ط(.)د.ت(:مكتبةالثقافةالدينية.هاش

 رضا. بن عمر المؤل ين.كحالة، العربي. مُعَجم التراث إحياء دار بيروت. المثنى. مكتبة
    بيروت.

تحقي :عبدال تاحالرفعوالتكميلفيالجرحوالتعديل.ه(.1407اللكنوي،محمدبنعبدالحي.)
حلب:مكتبالمطبوعاتاإلسالمية..3أبو دة.ط

  راألمانيبشرحمختصرالسيدالشريفالُجرجاني(. ه1414اللكنوي،محمَّدبنعبدالحي.)
الحديث. مصطل  طفي ُ دَّة. أبو عبدال تاح الشيخ به: البشائر3اعتنى دار حلب: .

اإلسالمية.
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حقي :فضيلةالشيخمحمدالشاذليتالمُعْلمب وائدمسلم.م(.1998المازري،محمدبنعلي.)
المؤس سةالوطنيةللترجمةوالتحقي والد راساتبيتالحكمة. .)د.م(.2الني ر.ط

اإلكمالفيرفعا رتيابعنم(.1990ابنماكو ،عليبنهبةاهللبنجع ربنماكو .)
،دمحمدزينهمتحقي :أحمدعمرهاشمالمؤتلفوالمختلففياألسماءوالكنىواألنساب.

.بيروت:دارالكتبالعلمية.1محمدعزب.ط

ها(.بحرالدمفيمنتكلمفيهاإلمامأحمدبمدح1413ابنالِمْبَرد،يوسفبنحسنالحنبلي.)
.بيروت:دارالكتبالعلمية.1أوذم.تحقي وتعلي :روحيةعبدالرحمنالسوي ي.ط

تحقي :كنزالعمالفيسنناألقوالواألفعالم(.1981المتقيالهندي،عليبنحسامالدين.)
 .بيروت:مؤسسةالرسالة.5بكريحيانيوص وةالسقا.ط

سؤا تمحمدبنعثمانبنأبيشيبةلعليبنهاا(.1404ابنالمديني،عليبنعبداهلل.)
.الرياض:مكتبةالمعارف.1.تحقي :موف عبداهللعبدالقادر.طالمديني

)المزي، الرحمن. الرجالم(.1980يوسفبنعبد بشارتهذيبالكمالفيأسماء تحقي : .
.بيروت:مؤسسةالرسالة.1عوادمعروف.ط

.تحقي :عبدالرحيممحمدأحمدالقشقري.الكنىواألسماءم(.1984مسلم،مسلمبنالحجاج.)
.المدينةالمنورة:عمادةالبحثالعلميبالجامعةاإلسالمية1ط

)مسل الحجاج. بن مسلم 2005م، إلىم(. العدل العدلعن بنقل المختصر الصحي  المسند
.تحقي :محمدفؤادعبدالباقي.رسولاهللصلىاهللعليهوسلمالمشهوربا:صحي مسلم

 .بيروت:دارإحياءالتراثالعربي.1ط

يحيى.) بن الرحمن عبد 1986المعلمي، الكوثريم(. تأنيب في بما األباطيلالتنكيل .من
.بيروت:2عبدالرزا حمزة.ط-زهيرالشاويش-تحقي :محمدناصرالديناأللباني

المكتباإلسالمي.

تحقي :أحمدمحمدتاريخابنمعين)روايةالدوري(.م(.1979ابنمعين،يحيىبنمعين.)
حياءالتراثاإلسالمي.1نورسيف.ط .مكة:مركزالبحثالعلميوا 

تحقي :أحمدتاريخابنمعين)روايةعثمانالدارمي(.ن،يحيىبنمعين.)د.ت(.ابنمعي
 .دمش :دارالمأمونللتراث.1محمدنورسيف.ط
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.تحقي :سؤا تابنالجنيدألبيزكريايحيىبنمعينم(.1988ابنمعين،يحيىبنمعين.)
.المدينةالمنورة:مكتبةالدار.1أحمدمحمدنورسيف.ط

معرفةالرجالعنيحيىبنمعينوفيهعنعليبنم(.1985بنمعين،يحيىبنمعين.)ا
المدينيوأبيبكربنأبيشيبةومحمدبنعبداهللبننميرو يرهم/روايةأحمدبنمحمد

.دمش :مجمعاللغةالعربية.1.تحقي :محمدكاملالقصار.طبنالقاسمبنمحرز

يحيى. معين، ابن ه(.1400) ابن رواية الرِّجال، في معين بن يحيى أبيزكريا كالم من
 دمش :دارالمأمونللتراث. تحقي :أحمدمحم دنورسيف.)د.ط(.َطهْمان.

.تحقي :عادلإكمالتهذيبالكمالفيأسماءالرجالم(.2001مغلطاي،مغلطايبنقليج.)
ر..القاهرة:ال ارو الحديثةللطباعةوالنش1بنمحمد.ط

شرحسننابنماجهاإلعالمبسنتهعليهالسالم.ه(.1419مغلطايبنقليجبنعبداهلل.)
 .المملكةالعربيةالسعودية:مكتبةنزارمصط ىالباز.1تحقي :كاملعويضة.ط
البدرالمُنيرفيتخريجاألحاديثواآلثارالواقعةفيه(.1425ابنالُملقِّن،عمربنعلي.)

.الرياض:دارالهجرة.1تحقي :مصط ىأبوالغيطعبدالحي.وهخرون.طبير.الش رحالك

تحقي :دارال الحالتوضي لشرحالجامعالصحي .م(.2008ابنالملقن،عمربنعلي.)
.دمش :دارالنوادر.1للبحثالعلميوتحقي التراث.ط

)د.م(.مكتبةالرشدللنشر.1طخالصةالبدرالمُنير.م(.1989ابنالملقن،عمربنعلي.)
 والتوزيع.

مختصُراستدرَاغالحاِف الذ هبيعلىمُستدَرغأبيعبدم(.1997ابنالملقن،عمربنعلي.)
.تحقي :َعبداهللبنحمداللَحيَدانوَسعدبنَعبداهللبنَعبدالَعزيزهلحميَّد.اهلِلالَحاكم

.الرياض:َداُرالَعاِصَمة.1ط

.1طفيضالقديرشرحالجامعالصغير.ه(.1356،عبدالرؤوفبنتاجالعارفين.)المناوي
مصر:المكتبةالتجاريةالكبرى.

تحقي :أبوقتيبةن رفت البابفيالكنىواأللقاب.م(.1996ابنمنده،محمدبنإسحا .)
.الرياض:مكتبةالكوثر.1محمدال اريابي.ط

.تحقي :إبراهيمالتر يبوالترهيبهاا(.1417لقويبنعبداهلل.)المنذري،عبدالع يمبنعبدا
.بيروت:دارالكتبالعلمية.1شمسالدين.ط
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تحقي :مختصرتاريخدمش  بنعساكر.. م(1984ابنمن ور،محمدبنمكرماإلفريقى.)
ة.دمش :دارال كرللطباع1روحيةالنحاسورياضعبدالحميدمرادومحمدمطيع.ط

والتوزيعوالنشر.

 .بيروت:دارصادر.3طلساُنالعرب.ه(.1414ابنمن ور،محمدبنمكرم.)
توضي المشتبهفيضبطأسماءالرواةوأنسابهموألقابهموكناهم.م(.1993ابنناصرالدين.)

.بيروت:مؤسسةالرسالة.1تحقي :محمدنعيمالعرقسوسي.ط

بنمحمد. أحمد جع ر أبو عبدالناسخوالمنسوخ.. ه(1408)النحاس، محمد د.  تحقي :
 .الكويت:مكتبةال الح.1السالممحمد.ط

.بيروت:دار2م(.ال هرست.تحقي :إبراهيمرمضان.ط1997ابنالنديم،محمدبنإسحا .)
المعرفة.

ليتسميةمشايخأبيعبدالرحمنأحمدبنشعيببنعهاا(.1423النسائي،أحمدبنشعيب.)
.تحقي :الشريفحاتمبنعارفالعوني.النسائيوذكرالمدلسين)و يرذلغمنال وائد(

.مكة:دارعالمال وائد.1ط

.تحقي :عبدال تاحأبو دة.السننالصغرىللنسائيم(.1986النسائي،أحمدبنشعيب.)
.حلب:مكتبالمطبوعاتاإلسالمية.2ط

.1.تحقي :حسنعبدالمنعمشلبي.طالسننالكبرى.م(2001النسائي،أحمدبنشعيب.)
بيروت:مؤسسةالرسالة.

.1.تحقي :محمودإبراهيمزايد.طالضع اءوالمتروكونهاا(.1396النسائي،أحمدبنشعيب.)
 حلب:دارالوعي.

( اهلل. بنعبد أحمد نعيم، 1990أبو م(. أصبهان. طتاريخ كسرويحسن. سيد .1تحقي :
ارالكتبالعلمية.لبنان:د

.)د.ط(.مصر:السعادة.حليةاألولياءم(.1974أبونعيم،أحمدبنعبداهلل.)

.الدارالبيضاء:1.تحقي :فارو حمادة.طالضع اءم(.1984أبونعيم،أحمدبنعبداهلل.)
دارالثقافة.
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.تحقي :ماممسلمالمسندالمستخرجعلىصحي اإلم(.1996أبونعيم،أحمدبنعبداهلل.)
 .لبنان:دارالكتبالعلمية.1محمدحسنمحمدحسنإسماعيلالشافعي.ط

.تحقي :عادلبنيوسفالعزازي.معرفةالصحابةم(.1998أبونعيم،أحمدبنعبداهلل.)
 .الرياض:دارالوطنللنشر.1ط

( الغني. عبد بن محمد نقطة، 1410ابن لكتهاا(. )تكملة اإلكمال  بنإكمال اإلكمال اب
.مكة:جامعةأمالقرى.1تحقي :عبدالقيومعبدريبالنبي.طماكو (.

،يحيىبنَشَرف.) التقريبوالتيسيرلمعرفةسننالبشيرالنذيرفيأصوله(.1405النَّووي 
.بيروت:دارالكتابالعربي.1تقديموتحقي وتعلي :محمدعثمانالخشت.طالحديث.

، صحي مسلمبشرحالن وويالمعروفبالمنهاجشرحصحي يحيىبنَشَرف.)د.ت(.النَّووي 
)د.ط(.القاهرة:المطبعةالمصريةباألزهر.مسلمبنالحجاج.

م(.األساميوالكنى.تحقي :يوسفبنمحمدالدخيل.1994النيسابوري،أبوأحمدالحاكم.)
.المدينةالمنورة:دارالغرباءاألثرية.1ط

أبوزرعةالرازيوجهودهفيالسنةالنبويةمعم(.1982شمي،سعديبنمهديالهاشمي.)الها
عمادةالبحث)د.ط(.المدينةالمنورة:تحقي كتابالضع اءوأجوبتهعلىأسئلةالبرذعي.

 العلميبالجامعةاإلسالمية.

ي :حبيبالرحمن.تحقكشفاألستارعنزوائدالبزارم(.1979الهيثمي،عليبنأبيبكر.)
.بيروت:مؤسسةالرسالة.1األع مي.ط

( بكر. أبي بن علي 1994الهيثمي، ال وائدم(. ومنبع الزوائد الدينمجمع حسام تحقي : .
القدسي.)د.ط(.القاهرة:مكتبةالقدسي.

جم(.أخبارالقضاة.تحقي :صححهوعل عليهوخر 1947وكيع،ُمَحمَُّدْبُنَخَلِفالبغدادي.)
.)د.م(:المكتبةالتجاريةالكبرى.1أحاديثه:عبدالعزيزمصط ىالمرا ي.ط

تحقي :تاريخابنيونسالمصري.هاا(.1421ابنيونس،عبدالرحمنبنأحمدبنيونس.)
.بيروت:دارالكتبالعلمية.1عادلنويهض.ط
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 الفهارس العلمية
 لقرآنيةأواًل: ِفْهرست اآليات ا

 الصفحة رقمها طرف اآلية

 سورة البقرة

َأِرِنيَكْيَفُتْحِييالَمْوَتى﴿ ْذَقاَلِإْبَراِهيُمَربِّ   27     260﴾...َواِ 

 سورة آل عمران

 13529...﴾ َوالَِّذيَنِإَذاَفَعُلواَفاِحَشًةَأْوَ َلُمواَأْنُ َسُهمْ﴿

 سورة النساء

َذاَجاَءُهْمأَ﴿  8332...﴾ْمٌرِمَناأَلْمِنَأِوالَخْوِفَأَذاُعواِبهَِواِ 

 سورة المائدة

 335...﴾َياَأيقَهاالَِّذيَنَهَمُنواُكوُنواَقوَّاِميَنهللِ﴿

 سورة الحجر

نَّاَلُهَلَحاِفُ وَن﴾ ْلَناالذِّْكَرَواِ   40-91﴿ِإنَّاَنْحُنَنزَّ

 سورة النحل

 44324﴾ِإَلْيِهمُْنزِّلََماِللنَّاسِِلتَُبيِّنَالذِّْكرََلْيغَإَِوَأْنَزْلَنا﴿

 سورة النمل

َأْوِزْعِنيَأْنَأْشُكَرِنْعَمتااااَاَغالَِّتيَأْنَعْمااااَتَعَليَّ﴾   ج19﴿َربِّ

 سورة الجاثية

 2123﴾يَِّئاِت...َحِسَبالَِّذيَناْجَتَرُحواالسَّ﴿َأْم

 سورة الحجرات

 32-627...﴾ َياَأيقَهاالَِّذيَنَهَمُنواِإْنَجاَءُكْمَفاِسٌ ِبَنَبأٍ﴿

 سورة الطالق
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 الصفحة رقمها طرف اآلية

 232﴾َوَأْشِهُدواَذَوْيَعْدٍلِمْنُكْم...﴿

 سورة االنشقاق

َطَبًقاَعْنَطَبٍ ﴾  1936﴿َلَتْرَكُبنَّ
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 ثار.واآل حاديث الن بويةثانيًا: ِفْهرست األ

الحكـــــم علـــــى  الراوي األعلى طرف الحديث م
 الصفحة الحديثإسناد 

ِإَذااْساااَتْأَذَنَأَحاااُدُكْمَثاَلثًااااَفلَاااْمُياااْؤَذْنلَاااُه -1
َفْلَيْرِجْع...

أباااااااااااااوموساااااااااااااى
األشعري

 28مت  عليه.

َعْبَداللَِّهَرُجٌلَصاِلٌ . -2 ح صااااااااااةبنااااااااااتِإنَّ
عمر

 34مت  عليه.

 33مت  عليه.عائشةاْئَذُنواَلُهِبْئَسَأُخواْلَعِشيَرِة... -3
4- 

َبلُِّغواَعنِّيَوَلْوهَيًة...
عباااااااااااداهللبااااااااااان

عمرو
 33، 27البخاري.

عماااااااااااااارانباااااااااااااانَخْيُرُكْمَقْرِني،ُثمَّالَِّذيَنَيُلوَنُهْم... -5
حصين

 37، 33مت  عليه.

اَلِة...َصاَلُةالرَُّجِلَقاِعًداِنصْ -6 عباااااااااااداهللبااااااااااانُفالصَّ
عمرو

 27مسلم.

َمااااااِماااااْنَرُجاااااٍلُياااااْذِنُبَذْنًباااااا،ثُااااامََّيقُاااااوُم -7
َفَيَتَطهَُّر...

أبااوبكاار،وعلااي
ابنأبيطالب

 28حسن

ااااااااااُلوَن -8 َمااااااااااِنَدجَّ َيُكاااااااااوُنِفااااااااايهِخاااااااااِرالزَّ
َكذَّاُبوَن...

 33مسلمأبوهريرة
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واة   المدروسينثالثًا: ِفْهرست الرُّ

واة المعدلون  أواًل: الرُّ

 رقم الصفحة اسم الراوي م

 72 .اْلَبْصِريِ  َصَدَقةٍ  ْبنُ  ِإْبرَاِهيمُ   -1

 60 .َأْفَلحَ  ْبنُ  اْلَحاِرثُ   -2

 67 .اْلَحْضَرِميُّ  ُسَلْيَمانَ  ْبنُ  َخالدُ   -3

ِبيعُ   -4  59 .اْلَمْرَوِزي   َثْعَلبَ  ْبنُ  الر 

 61 .اْلُعَطاِرِديُّ  ُزَرْيكٍ  َأِبي ْبنُ  ُزَرْيكُ   -5

 71 .الر ازيُّ  الَعب اس أُبو ِزْيَرُك،  -6

 62 .اْلَبْصِريُّ  الر ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َسِعيدُ   -7

 61 .اأْلَْزَهرِ  بنِ  َيْحَيى بنُ  َسِعيدُ   -8

 58 الَبْصِريِّ  َصاِحبُ  َأيُّْوبَ  بنُ  ُسَلْيَمانُ   -9

 70 .اْلَقْيِسيِ  اأَلْزِدي َعاِئذٍ  ْبنُ  ِشَباكُ   -10

 72 .اْلَواِسِطيُّ  اْلَهْيَثمِ  ْبنُ  َصاِلحُ   -11

 73 .َسَلَمةَ  ْبنُ  الس المِ  َعْبدُ   -12

 64 .الِهاَلِلي   َعْونٍ  بنُ  اللِ  َعْبدُ   -13

 71 .الِمْسَمعي   َسْلمٍ  ْبنُ  اللِ  َعْبدُ   -14

 69 .اْلُمَقدِِّمي   َبْكر َأِبي ْبن ُمَحم دُ   -15

 74 .ِجْيِبيُّ التُّ  الُمَهاِجرِ  بنِ  ُرْمحِ  بنُ  ُمَحم دُ   -16

 67 .اْلُجَمِحيِّ  ِزَيادٍ  ْبنُ  ُمَحم دُ   -17

 68 .البغدادي غالب بن َسِعيد بن محمد  -18

 65 .الَعْنبريُّ  الر ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحم دُ   -19
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 رقم الصفحة اسم الراوي م

 58 .الَهْمَداِنيُّ  ُنَمْيرٍ  بنِ  اللِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحم دُ   -20

 66 .اأُلَمِويِّ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحم دُ   -21

 66 .الَمْخزوميُّ  َسَلَمةَ  ْبنُ  الُمِغيَرةُ   -22

 73 .الِحْمِصي ُمَعاذٍ  ْبنُ  ُهْوَبرُ   -23

 حون.واة المجر  ثانيًا: الرُّ 

 رقم الصفحة الراوياسم  م

 142 اأَلْسَلِميُّ  ُمَحم دِ  ْبنُ  ِإْبرَاِهْيمُ   -24

 157 اْلَعْبِدي ُمْسِلم ْبنُ  ِإْبرَاِهيم  -25

 377 اْلَغس اِنيُّ  مِ ِهَشا ْبنُ  ِإْبرَاِهيمُ   -26

 161 اْلُخوِزيِّ  َيِزيدَ  ْبنُ  ِإْبرَاِهيمُ   -27

 166 اأُلَمِويُّ  الل هِ  َعْبدِ  ْبنُ  ِإْسَحاقُ   -28

 171 اأْلَْنَصاِري رَاِفعٍ  ْبنُ  ِإْسَماِعيلُ   -29

 117 ُمَجمِّعٍ  ْبنُ  ِإْسَماِعيلُ   -30

 175 اْلَمكِّيُّ  ُمْسِلمٍ  ْبنُ  ِإْسَماِعيلُ   -31

 181 الس م انُ  اْلَبْصِريُّ  ِعيدٍ سَ  ْبنُ  َأْشَعثُ   -32

 186 اْلَبْصِريُّ  ُخوطٍ  ْبنُ  َأيُّوبُ   -33

 136 الَيَماِميُّ  ُعْتَبةَ  بنُ  َأيُّْوبُ   -34

 189 الس ق اءُ  ُكَنْيزٍ  ْبنُ  َبْحرُ   -35

 193 الُقَشْيِريُّ  ُنَمْيرٍ  ْبنُ  ِبْشرُ   -36

 197 الثَُّماِلي   َصِفي ةَ  َأِبي ْبنُ  ثَاِبتُ   -37

 201 َفاِخَتةَ  َأِبي ْبنُ  ُثَوْيرُ   -38
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 رقم الصفحة الراوياسم  م

َبْيرِ  ْبنُ  َجْعَفرُ   -39  205 الباهلي أو الحنفي الزُّ

 211 اأَلْزِديُّ  َسِعيدٍ  اْبنُ  َجاِبر،: وُيقال  ُجَوْيِبر  -40

 216 األنصاري الرَِّجالِ  َأِبي اْبنُ  َحاِرَثةُ   -41

 220 اأَلْنَصاِريُّ   ُعْثَمانَ  ْبنُ  َحرَامُ   -42

 224 اْلَفزَاِريُّ  َمَطرٍ  َأِبي ْبنُ  ُحَرْيثُ   -43

 226 اْلَبْصِريُّ  ِديَنارٍ  ْبنُ  اْلَحَسنُ   -44

 231 موالهم اْلَبَجِليُّ  ُعَماَرةَ  ْبنُ  الَحَسنُ   -45

 240 اْلَمدنيُّ  اْلِحْمَيريُّ  الل َعْبدِ  ْبنُ  ُحَسْينُ   -46

 120 اأْلْنَصاِري   ُعَمرَ  ْبنُ  َحْفُص   -47

 121 اأَلَسِديُّ  ُسَلْيَمانَ  ْبنُ  َحْفُص   -48

 243 اأَلْيِليُّ  الل هِ  َعْبدِ  ْبنُ  َكمُ اْلحَ   -49

 114 اأَلْوِديِّ  َيِزْيدِ  ْبنُ  َداُودُ   -50

 248 الُعْكِلي ُقر انَ  ْبنُ  َدْهَثمُ   -51

 251 اْلَبْصِريُّ  ُمَساِفرٍ  ْبنُ  َرْوحُ   -52

 102 َزْمَعة ْبُن َصاِلح  -53

 254 الِكْنِدي أو الحنفي ِسَنانٍ  ْبنُ  َسِعيدُ   -54

 383 ةَعْنَبسَ  ْبنُ  َسِعيدُ   -55

 258 اْلَمَداِئِني الط ِويل َسَلم أو ُسَلْيمٍ  بنُ  َسال مُ   -56

 262 اْلُهَذِليُّ  الل هِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُسْلَمى  -57

 386 ُسَلْيَمان ْبُن َسَلَمة اْلَخَباِئِري  -58

 267 الن َخِعيُّ  ُقَسْيم ابن: وقيل ُيَسْيٍر، ْبنُ  ُسَلْيَمانُ   -59
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ْلتُ   -60  270 الُهَنائي يُّ اأَلْزدِ  ِديَنارٍ  ْبنُ  الص 

 274 اْلَمكِّي   اْلَحْضَرِمي   َعْمرو ْبنُ  َطْلَحةُ   -61

 279 الِفَلسطينيُّ  الر ْمِليُّ  َكِثْيرٍ  بنُ  َعب ادُ   -62

 282   الن اِجيُّ  َمْنُصْورٍ  بنُ  َعب ادُ   -63

 287 موالهم الزُّْهِري   اْلُمَساِورِ  َأِبي ْبنُ  اأَلْعَلى َعْبدُ   -64

َلِمي َيِزْيدِ  ْبنِ  الر ْحَمنِ  َعْبدُ   -65  100 السُّ

 376 اْلُمَقدِِّميِّ  َبْكر َأِبي ْبن الل ه َعْبد  -66

 290 المخزومي ِزَيادِ  ْبنُ  الل هِ  َعْبدُ   -67

 298 اْلَمْقُبِريُّ  َسِعيدِ  ْبنُ  الل هِ  َعْبدُ   -68

 385 َرو اد َأِبي ْبنِ  اْلَعِزيزِ  َعْبدِ  ْبنُ  الل هِ  َعْبدُ   -69

 126 اْلُمَؤم لِ  ْبنُ  الل هِ  َعْبدُ   -70

ر ْبن الل َعْبد  -71  303 اْلَجزِري ُمَحر 

 110 العدوي َزْيدِ  ْبنِ  اْلَمِلكِ  َعْبدُ   -72

 108 الس اِعِديُّ  َعب اسِ  ْبنُ  اْلُمَهْيِمنِ  َعْبدُ   -73

 125 الر اِسبِ  َيْقَظان ْبنُ  ُعْتَبةُ   -74

 306 اْلُخرَاَساِنيُّ  َعَطاءِ  ْبنُ  ُعْثَمانُ   -75

 309 اْلَحَنِفيُّ  َعْجالنَ  ْبنُ  َعَطاءُ   -76

 133 الَبْصِريُّ  ِدْيَنارٍ  بنُ  َعْمُرو  -77

 314 اْلَوِجيِهيُّ  ُموَسى ْبنُ  ُعَمرُ   -78

 112 اْلَواِسِطي َدْلَهمٍ  ْبنُ  اْلَفْضلُ   -79

َلِميِّ  َمْرَوان ْبنُ  َكِثْيرُ   -80  111 اْلَمْقِدِسي السُّ

ب احِ  ْبنُ  اْلُمَثن ى  -81  318 اْلَيَماِنيُّ  الص 
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 323 اْلَكْلِبيُّ  ِبْشرِ  ْبنِ  الس اِئبِ  ْبنُ  َحم دُ مُ   -82

 333 اْلُكوِفيُّ  الهمداني َساِلمٍ  ْبنُ  ُمَحم دُ   -83

 338 اْلَعْرَزِمي الل ُعَبْيدِ  ْبنُ  ُمَحم دُ   -84

 124 الش امي الِفْهِريُّ  َكِثْيرِ  ْبنُ  ُمَحم دُ   -85

بِّيُّ  َكْيَسانَ  ْبنُ  ُمْسِلمُ   -86  344 الض 

 107 الزهري ُمْصَعبِ  نُ بْ  ُمْصَعبُ   -87

 384 ِهاَللٍ  ْبنُ  ُمَعل ى  -88

َبِذيُّ  ُعَبْيَدةَ  ْبنُ  ُموَسى  -89  349 الر 

 356 اْلُكوِفيُّ  ُمَطْيرٍ  ْبنُ  ُموَسى  -90

 105 الس ْعديُّ  َكِثير بن الن ْضر  -91

 358 المدني ِزَياد ْبنُ  ِهَشامُ   -92

ي اتُ  ُمَعاذٍ  ْبنُ  َياِسينُ   -93  362 اْلُكوِفي   الز 

 365 اْلَجَزِريُّ  ُأَنْيَسةَ  َأِبي ْبنُ  َيْحَيى  -94

 379 َأْكَثمَ  ْبنُ  َيْحَيى  -95

 370 اْلِحم اِنيُّ  اْلَحِميدِ  َعْبدِ  ْبنُ  َيْحَيى  -96

 118 البكاء ُمْسِلمٍ  ْبنُ  َيْحَيى  -97

 129 الت ِمْيِميُّ  ُسْفَيان ْبنُ  الر ْحَمنِ  َعْبدُ  أو َيِزيدُ   -98

 
 

 

 



 

460 
 

 

 

 
 

 
 




