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ص 34-0

مدلول مصطلح" :ضعيف الحديث" عند اإلمام مسلم بن الحجاج
“ دراسة تطبيقية”

”“The Implication of weak Hadith for al-Imam Muslim bin Al-Hajaj
”“Empirical study
هشام محمود زقوت  ،عطوة محمد القريناوي
الجامعة اإلسالمية -غزة
16/09/2015

تاريخ االستالم

تاريخ القبول

24/12/2015

ملخص:

قام الباحثان بدراسة مدلول مصطلح" :ضعيف الحديث" عند اإلمام مسلم بن الحجاا ،وقاد باد

البحااث واال بترجمااة مختصارة لإلمااام مساالم ثاام د ارسااة تطبيقيااة للاارواة الااوين وصااولم بقول ا " :ضااعيف

اويااا قااد درساالا الباحثاان للخاارو ،بخالصااة القااول قااد مقصااود اإلمااام
الحااديث" وقااد بلااوا سااتة ع اار ر ا
مسلم بلوا المصطلح وختم الباحثان هوه الدراسة بأهم النتائج والتوصيات.
Abstrcat:
The two researchers has studied the implication of the term “weak
Hadith” for Imam Muslim bin Al-Hajaj, they has started by a brief
translation for Imam Muslim, where empirical study has included the study
of a number of narrators say that they are “weak Hadith”, and they reached
sixteen narrators studied by the researchers to come out with a summary in
Imam Muslim intentional in this term, the researchers concluded the study
by the most important findings and recommendations.
مقدمة:
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد -صلى اهلل علي وسلم -وبعد:

قإن علم الجرح والتعديل من العلوم الدقيقة التد تحتا ،إلى خدمة جليلة من النقاد وخاصة دراسة
مصطلحات األئمة وولك للتعرف إلى مرادهم قيلا ومقارنتلا بأقوال النقاد اآلخرين؛ لمعرقة مدى

المواققة و المخالوة ومن المعلوم ن دراسة لواظ النقاد علم ل همية عظيمة للتعرف إلى مدى
اعتدال الناقد و ت دده و تساهل

ومدى مواققت و مخالوت ألقران من النقاد و تأثره بلم واإلمام

مسلم وو باع طويل بأحوال الرواة وصاحب خبرة عظيمة قد نقدهم وقد جاء هوا البحث :مدلول
مصطلح "ضعيف الحديث" عند اإلمام مسلم بن الحجا ،حيث بلغ عدد الرواة الوين وصولم

اويا وولك من خالل البحث قد كتب اإلمام مسلم المطبوعة حيث
بضعيف الحديث ستة ع ر ر ا
جميعا قد كتاب الكنى واألسماء وقد درسلا الباحثان لمعرقة مراد اإلمام مسلم بلوا
كان هؤالء الرواة
ا
المصطلح.
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أولا -أهمية الموضوع وبواعث اختياره:
تكمن همية الموضوع قيما يلد:

 -1ألن اإلمام مسلم بن الحجا ،من األئمة المتقدمين الوين كاان للام بااع طويال قاد علام الحاديث
وخاصة علم الجرح والتعديل.

 -2إن دراسة مناهج األئمة توقونا على مدى الت دد و التساهل قد حكاملم على الرواة.

وألهمية هوا الموضوع ولما وجدناه من رغبة عندنا قد تقديم خدمة لطلباة الحاديث رثرناا الكتاباة قاد
هوا الموضوع.

ثاني ا -أهداف البحث:

يلدف هوا البحث إلى:

 -1التوصل إلى مدلول مصطلح" :ضعيف الحديث" عند اإلمام مسلم بن الحجا.،
 -2الوقوف على مدى الت دد و التساهل قد حكم اإلمام مسلم على الرواة.
 -3مقارنة حكام اإلمام مسلم مع حكمد البخاري وابن حجر على الرواة.
ثالث ا -منهج البحث وطبيعة عمل الباحثين:

مقدما قول مسلم ثم صياغة قوال النقاد .
 -1الترجمة للراوي بوكر قوال النقاد قي
ا
 -2الحكاام علااى الاراوي بمااا يناسااب ماان خااالل د ارسااة األقاوال التااد وردت قيا للخاارو ،بخالصااة
القول قي

ثم مقارنة لوظ مسلم بألوااظ النقااد ومعرقاة مادى ماواققتلم و مخاالوتلم ومقارنتا

بقول البخاري خاصة.

ابعا -خطة البحث:
را
وقد ا تملت خطة البحث على :مقدمة ومبحثين وخاتمة:

المقدمة :وقيلا همية الموضوع و هداف البحث وطبيعة العمل وخطة البحث.
المبحث األول :التعريف باإلمام مسلم ،وتعريف الحديث الضعيف :وفيه مطلبان-:
المطلب األول :التعريف باإلمام مسلم.

المطلب الثاني :تعريف الحديث الضعيف.
المبحث الثاني :الدراسة التطبيقية للرواة الذين قال فيهم اإلمام مسلم" :ضعيف الحديث":

المبحث األول -التعريف باإلمام مسلم ،وتعريف الحديث الضعيف :وفيه مطلبان- :

()2
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المطلب األول -التعريف باإلمام مسلم:
اسمه وكنيته ونسبه:

()1

هو بو الحسين مسلم بن الحجا ،بن مسلم الق يري

النيسابوري.

مولده :ولد سنة ربع ومائتين و ول سماع للحديث قد سنة ثمان ع رة ومائتين من يحيى بن يحيى
التميمد وحج قد سنة ع رين و مائتين(.)2

شيوخه :قال الوهبد :عدتلم مئتان وع رون رجالا خر ،عنلم قد الصحيح

()3

منلم إسحاق بن

راهوي و حمد بن حنبل ويحيى بن معين و بو بكر بن بد يبة وغيرهم .ومن يوخ الوين سمع
منلم ولم يخر ،للم قد الصحيح علد بن الجعد وعلد بن المديند ومحمد بن يحيى ُّ
الوهلد.
تالميذه :الترموي  -روى عن حديث ا واحدا  -وصالح جزرة و بو بكر بن خزيمة وغيرهم.

رحالتههه :رحاال قااد طلااب العلاام إلااى معظاام األمصااار رنااواك حيااث رحاال إلااى مكااة والمدينااة والع اراق

ومصر وال ام(.)4

المطلب الثاني -تعريف الحديث الضعيف:
قال ابن الصالح( :ك ُّل حد ٍ
يث لم يجتمع قي صوات الحديث الصحيح وال صوات الحديث

يف)).(5
الحسن قلو حد ٌ
يث ضع ٌ

وعلق العراقد على ولك ققال( :قوكر الصحيح غير محتا ٍ ،إلي ؛ ألن ما قصر عن الحسن قلو

عن الصحيح قصر)). (6

و ما عن الصوات التد يؤدي ققدها إلى تضعيف الحديث ققال العراقد( :و روط القبول هد

روط الصحيح والحسن وهد ستةٌ :اتصال السند حيث لم ينجبر المرسل بما يؤ ِّكده على ما سيأتد
وعدالة الرجال والسالمة من كثرة الخطأ والاولة ومجدء الحديث من وج ٍ رخر حيث كان قد

()1

الق يري :بضم القاف وقتح ال ين المعجمة وسكون الياء من تحتلا باثنتين وقد رخرها الر اء .نسبة إلاى ق اير بان كعاب

باان ربيعااة قبيلااة كبي ارة ينسااب إليلااا كثياار ماان العلماااء وماانلم اإلمااام مساالم( .األنساااب للساامعاند  105/4واللباااب قااد

تلويب األنساب البن األثير .)33/3

( )2سير عالم النبالء  180/51بتصرف يسير.
()3

المصدر نوس .165/51

()4

سير عالم النبالء  118/51ووقيات األعيان البن خلِّكان .594/1

()5

معرقة نواع علوم الحديث ص.11

()6

رح التبصرة والتوكرة (.)171 /1

مجلة جامعة األ زهر-غزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية  ،2102المجلد  ،01العدد 0

3

()3

Published by Arab Journals Platform, 2016

Journal of Al-Azhar University – Gaza (Humanities), Vol. 18 [2016], Iss. 1, Art. 1

هشام زقوت ،عطوة القريناوي

لما كثير الالط والسالمة من ال ووو والسالمة من العلة
وليس مت ا

مستور لم تعرف هليت
اإلسناد
ٌ
)(1
القادحة) .

ويرى الباحثان ن التعريف الراجح ما قال نور الدين عتر ( :حسن ما يعرف ب الحديث

الضعيف هو :ما ققد رطاا من روط الحديث المقبول)). (2

و ما اإلمام مسلم ققد قال قد مقدمت ( :قأما ما كان منلا عن قوٍم هم عند هل الحديث

متلمون و عند األكثر منلم قلسنا نت اغل بتخريج حديثلم كعبد اهلل بن مسوٍر بد جعو ٍر
المدائن ِّد وعمرو بن خال ٍد وعبد الق ُّدوس ال ام ِّد ومحمد بن سع ٍيد المصلوب وغياث بن إبراهيم
وسليمان بن عم ٍرو بد داود النخع ِّد و باهلم ممن اتُّلم بوضع األحاديث وتوليد األخبار وكولك
من الاالب على حديث المنكر

ضا عن حديثلم وعالمة المنكر قد حديث
و الالط مسكنا ي ا

الرضا خالوت روايت
المح ِّدث إوا ما عرضت روايت للحديث على رواية غيره من هل الحوظ و ِّ

روايتلم و لم تكد تواققلا قإوا كان األغلب من حديث كولك كان ملجور الحديث غير مقبول

مستعمل

وال

قمن هوا الضرب من المح ِّدثين :عبد اهلل بن محرٍر ويحيى بن بد نيسة والجراح بن

المنلال بو العطوف وعباد بن كث ٍ
ير وحسين بن عبد اهلل بن ضميرة وعمر بن صلبان ومن نحا

نحوهم قد رواية المنكر من الحديث قلسنا نعِّر ،على حديثلم وال نت اغل ب )). (3

المبحث الثاني -الدراسة التطبيقية للرواة الذين قال فيهم اإلمام مسلم" :ضعيف الحديث":
-1إِ ْبر ِ
بن أَِبي َح َّي َة :قال مسلم :ضعيف الحديث) .(4قال يحيى بن معين :يخ ثقة
اه ْي ُم ُ
َ
ثقة) (5وقد موضع زاد :كبير).(6وضعفه البخاري) ،(7وزاد :ذاهب الحهديث والنساائد) (8وقاد موضاع
)(5

)(9

موضع للبخاري :منكهر الحهديث

)(10

وكاوا قاال باو حااتم

و ورد العقيلاد لا حاديثين وقاال :ال يتاابع

عليلما
جميعا) .(11وقال ابن حبان :يروي عن جعور بن محماد وه اام بان عاروة منااكير و واباد تسابق
ا

()1المصدر نوس (.)177 171 /1
()2

منلج النقد قد علوم الحديث ص.281

()3صحيح مسلم قد مقدمت (.)7 /1
( )4الكنى واألسماء (.)75 /1

( )5تاريخ ابن معين  -رواية الدارمد  -ص .33
()6

الجرح والتعديل (.)549 / 1

()7علل الترموي الكبير بترتيب بد طالب القاضد ص .101
( )8الكامل قد ضعواء الرجال (.)138 / 5

()9

()10
()11

التاريخ الكبير ( )183 / 5التاريخ األوسط (.)133 / 1
الجرح والتعديل (.)96 / 1

الضعواء الكبير (.)35 / 5

()4
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)(1

إلاى القلاب نا المتعماد للاا

)(2

وهااوا ماا كااده الحااكم

)(3

وقااال ابان عاادي:

و باو نعاايم األصابلاند

)(4

ٍّن على حاديث وروايات و حاديث ه ام بن عروة التد وكرتلا كللا مناكير .
ضعو بي ٌ
)(5
)(6
وقال ابان الماديند :لايس ب ادء والادارقطند :متاروك ووكاره سابط ابان العجماد قايمن
رم ااد بوض ااع الح ااديث) .(7وق ااال الس اايوطد :المقل ااوب قس اامان ووك اار األول :وه ااو ن يك ااون الح ااديث

الور بارٍاو ,قيجعال مكانا رخار قااد طبقتا
م اا
بد حية).(8

قد حديث

ووكار ممان كاان يوعاال ولاك مان الوضااعين :إباراهيم باان

قال الباحثان :ولى األقوال قي ن ضعيف وقد يقصد ابن معين ن
و ن لم يطلع على قاوال النقااد قيا

و لام يسابر رواياتا

ايخ ثقاة قاد دينا ال

ونارى عادم المواققاة باين مسالم

والبخاري؛ ألن جعل واهب الحديث ومنكره وهناك مواققة لمسلم مع بعض النقاد.
اق ْب ُن َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن أَِبي فَ ْرَوةَ :قال مسلم :ضعيف الحديث .
س َح ُ
 -2إِ ْ
قال بقية بن عتبة بن بد حكيم :سمع الزهري إسحاق بن عبد اهلل بان باد قاروة يقاول :قاال
)(9

رسول اهلل -صالى اهلل عليا وسالم -ققاال الزهاري :قاتلاك اهلل ياا ابان باد قاروة زاد عمارو :ماا جارك
)(10

عل ااى اهلل! ك اام تجيئن ااا بأحادي ااث ل اايس لل ااا خط ا ٌام وال زم ااة
جرك!) .(11وقال ابن سعد :كان كثير الحديث يروي حادياث منكارة وال يحتجاون بحديثا

وق ااد رواي ااة :مال ااك؟ قاتل ااك اهلل م ااا
)(12

ووكاره

ابن الجارود والدوالبد و بو العرب والساجد وابن اهين قد الضاعواء وزاد السااجد :ضاعيف الحاديث
)(14

ليس بحجة) .(13وقال محمد بن عبد اهلل الموصلد :ضعيف واهب

)(15

والبزار :لايس باالقوي

وقاد

المجروحين (.)503 / 5

()1

()2المدخل إلى الصحيح ص .554
الضعواء ص.13

()3

()4

الكامل قد ضعواء الرجال (.)138 / 5

()5لسان الميزان (.)11 / 5

()6الضعواء والمتروكون البن الجوزي ( )31 / 5ولم نجد قد الضعواء والمتروكين سوى اسم .
()7

()8

الك ف الحثيث عمن رمد بوضع الحديث ص .34

تدريب الراوي (.)519 / 5

( )9الكنى واألسماء (.)253 /1
()10
()11

الكامل قد ضعواء الرجال (.)235 / 1

تاريخ دم ق (.)345 / 8

()12المصدر نوس ( )342 / 8ولم جدها قد طبقات .

()13انظر :إكمال تلويب الكمال ( )111 /2و تلويب التلويب (.)211 / 1
()14تاريخ دم ق (.)372 / 8

()15

مسند البزار ()111 / 2
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)(1

موضع :ضاعيف الحاديث

)(2

وقاد موضاع رخار :لاين الحاديث

وقاال باو بكار بان خزيماة :ال حاتج
)(4

جميعا منكرين ال يتابع عليلما .
بحديث ) (3ووكر العقيلد حديثين ل وقال عنلما:
ا
وقااال اباان حبااان قااد الضااعواء :يقلااب األسااانيد ويرقااع الم ارساايل) (5وقااال اباان عاادي :إسااحاق هااوا مااا

وساائر

وكرت ها هنا من خبااره باألساانيد التاد وكارت قاال يتابعا ح ٌاد علاى ساانيده وال علاى متونا
حاديث مما لم وكره ت ب هوه األخبار التد وكرتلا وهو بيِّن األمار قاد الضاعواء علاى ن اللياث بان
)(7

سعد قد روى عن نسخة طويلاة) (6وقاال الخليلاد :ضاعووه ج اادا وتكلام قيا مالاك وال ااقعد وتركااه
ولم يدخل مالك قد كتاب ) .(8وقال علد بان الماديند :منكار الحاديث) (9وقاد كتاب حاديثا وعنادما
سئل عن ولك قال :عرقلا ال تولت) .(10وقد نلى حمد عن حديث

)(11

وقال  :ال كتب حديث ربعاة:

موسااى باان عبياادة وعبااد الاارحمن باان زياااد باان نعاام وجااويبر باان سااعيد واسااحاق باان عبااد اهلل باان بااد

قااروة) (12وكااان يقااول :ال تحاال الروايااة عناادي عن ا ) .(13وقااال محمااد باان عاصاام المصااري :حججاات
ك حد قلام ر هال المديناة ي ُّاكون نا ماتلم قلات لا  :قيماا وا؟ قاال :قاد اإلساالم وقاد رواياة:
ومال ٌ

عل ااى ال اادين) .(14وقهههال البخهههاري :تركهههوه

)(15

)(16

وق ااال الو ااالس

)(17

و ب ااو زرع ااة

)(18

و ب ااو ح اااتم

()1المصدر نوس (.)211 / 3

()2المصدر نوس (.)218 /11
()3تاريخ دم ق (.)374 / 8

()4الضعواء الكبير (.)113 / 1
( )5المجروحين (.)131 / 1

()6الكامل قد ضعواء الرجال (.)238 / 1
()7

اإلر اد قد معرقة علماء الحديث (.)111 / 1

()8انظر :الكامل قد ضعواء الرجال (.)235 / 1
()9الكامل قد ضعواء الرجال (.)232 / 1

()10تاريخ دم ق ( )373 / 8وقد تلويب الكمال ( )471 / 3ال تقلب.
()11التاريخ الكبير (.)396 / 5

()12

تاريخ دم ق (.)342 / 8

()14

الكامل قد ضعواء الرجال (.)235 / 1

( )13حوال الرجال ص .516

()15التاريخ الكبير (.)396 / 5

()16الجرح والتعديل (.)118 / 1

()17المصدر نوس (.)118 / 1
()18المصدر نوس (.)118 / 1

()2
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والنسااائد) :(1متااروك الحااديث زاد بااو زرعااة :واهااب الحااديث وقااد موضااع للنسااائد :لاايس بثقااة وال

يكتب حديث ).(2
)(6

كااواب

)(3

وقال الدارقطند

بثقااة

البرقاند
)(7

وقااد موضااع :يضااعف
)(9

موض ااع :حديثا ا ل اايس ب ااواك
)(11

)(4

وابن حجر) :(5متروك .وقال ابن معين :ال ئ كواب

وقااد موضااع :لاايس بااواك لاايس ب اائ ال يكتااب حديث ا
)(10

وق ااد موض ااع :ال يكت ااب حديثا ا ل اايس ب اادء

)(12

وقااد موضااع :ال اائ

)(6

)(8

وقااد

ق ااد موض ااع :لا ايس

وقااال :إسااحاق باان عبااد اهلل باان بااد قااروة وعبااد الحكاايم باان بااد

قااروة وعبااد األعلااى باان عبااد اهلل باان بااد قااروة وصااالح باان عبااد اهلل باان بااد قااروة كللاام ثقااات إال
)(14

إساحاق) .(13وقااال عبااد الاارحمن باان يوسااف باان خا ار  :كااواب

ووكاره الوسااوي قااد باااب ماان يرغااب

عاان الروايااة عاانلم وقااال :رل بااد قااروة كاال ماان حاادث عن ا ثقااة إال إسااحاق باان بااد قااروة ال يكتااب
)(15
حدا م اه).(16
حديث  .وألجل ولك قال عن الوهبد :لم ر ا
قال الباحثان :ولى األقاوال قاد هاوا الاراوي ماا قالا مسالم قيا

النقاد ولكن عبارت كانت يسيرة عندما ضعف حديث

وقاد واققا عليا جماعاة مان

وقول البخاري تركاوه ي اعر بأنا

تلميوه مسلم ولكن لم يجعل مترو اكاا وهاوا حاال البخااري قاد التاورع عناد إطاالق لواظا
قوال النقاد نجد نلم تركوا حديث

وانما كتب بعضلم عن لمعرقة حاديث المنكرة.

اد عليا مان

قمان خاالل

()1الضعواء والمتروكون ص .514

()2تلويب الكمال (.)471 / 3

()3سؤاالت السلمد للدارقطند ص .68
()4تاريخ دم ق (.)377 / 8

()5
()6

تقريب التلويب ص .501

الجرح والتعديل (.)118 / 1

()7تاريخ دم ق ( )372 / 8وقد تلويب الكمال ( :)471 / 3ضعيف.
()8تاريخ دم ق (.)371 / 8

()9
()10

الكامل قد ضعواء الرجال (.)235 / 1
المصدر نوس (.)235 / 1

()11تاريخ دم ق (.)372 / 8

()12المصدر نوس (.)371 / 8

()13تاريخ ابن معين  -رواية الدوري .)113 / 3( -

()14تاريخ دم ق (.)374 / 8

()15المعرقة والتاريخ (.)172 -147 / 2
()16ميزان االعتدال (.)122 / 1
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ِ ِ
 -3إِ ِ
يم التَّ ْي ِمي :قال مسلم :ضعيف الحديث). (1
ْ
س َماعي ُل ْب ُن إ ْب َراه َ
قال ابن عدي :ل حاديث حسان وليس قيما يروي حديث منكر المتن ويكتاب حديثا

)(2

وقيل للدارقطند :هو ثقة؟ قال :ال متوسط). (3

)(7

وابن حجر) .(8وضعو ابن نمير ًّ
جدا

وقاال ابان معاين :يكتاب حديثا

)(4

)(9

)(5

وضاعو ابان الماديند

)(6

والنساائى

حمد الحاكم :ليس باالقوى عنادهم

وسئل عن بو حاتم ققال :ضعيف الحديث وسئل عنا

)(10

)(11

وقااال الترمااوى  :يضااعف قااد الحااديث
)(14

والاوهبد :ضاعِّف
)(16

حدا صلح إال ابن عدى
يضا :ما علمت ا
وقال ا
قي .

)(7

والادارقطنى

ثانيااا ققااال قااال اباان نمياار :ضااعيف جا اادا
عنا ا
حبان :يخطئ حتى خر ،عن حد االحتجا ،ب إوا انورد وكان ابن نمير ديد الحمال عليا
)(13

)(2

)(12

وقاد موضاع :مجماعٌ علاى ضاعو

واباان

و باو

)(15

وهاوا مخاالف لماا قاد ريناا ن الادارقطند توساط

)(17

و ما عن بدعت ققد قال بو داود  :يعى

.

قااال الباحثااان :ولااى األقاوال قيا نا ضااعيف؛ لمااا قااد ماار ماان ن معظاام النقاااد اتوقاوا علااى

ولك بل جعل الوهبد موضع إجماع عندهم رغم مخالواة الادارقطند المتسااهل و ماا عباارة ابان عادي
قال ت عر بقبول حاديث إال لالعتبار وان سماها حسان ققد تكاون علاى المعناى اللااوي لاولك قالنقااد

( )1الكنى واألسماء ( )127 /3وقد تلويب التلويب ( )211 / 1نقل قول  :ضعيف.
( )2الكامل قد ضعواء الرجال (.)318 / 1
()3العلل للدارقطند (.)345 / 54

()4ميزان االعتدال (.)213 / 1

()5الضعواء الكبير للعقيلد (.)73 / 1
()6الضعواء والمتروكين ص .151
()7تلويب التلويب (.)211 / 1
()8تقريب التلويب ص .111

()9التاريخ األوسط (.)133 / 1

()10الجرح والتعديل (.)511 / 1
()11سنن الترموي (.)118 / 2
()12المجروحين (.)122 / 1

()13تلويب التلويب (.)211 / 1

()14الكا ف قد معرقة من ل رواية قد الكتب الستة (.)143 / 5

()15الماند قد الضعواء (.)77 / 1
()16ميزان االعتدال (.)213 / 1
()17

سؤاالت اآلجري ألبد داود ص.71

()1
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مواققون لمسلم على تضعيو
ري صراحة.

ما البخاري ققد نقل كالم ابن نمير قد التضعيف ال ديد ل

ولام ياوكر

)(1

وب ْب ُن ُعتْ َب َة :قال مسلم :ضعيف الحديث .
 -4أَي ُ
وثقا ا حم ااد) (2وزاد :إال نا ا ال يق اايم ح ااديث يحي ااى ب اان ب ااد كثي اار) (3ول ااولك ق ااال عنا ا :

مضطرب الحديث عن يحياى بان باد كثيار ققيال لا  :عان غيار يحياى بان باد كثيار قاال :هاو علاى
)(4

حال

وقد موضع :ضعيف الحديث).(5

واختلف قي قول يحياى بان معاين ققاال :ال باأس با
)(8

موضاع :لايس ب اادء

)(9

اد يااوب ضااعيف
إلا ًّ
)(11

ب اادء

)(6

)(7

وقاد موضاع :لايس باالقوي

وقاد

وسائل يااوب بان عتباة حااب إلياك و عكرمااة بان عماار ققااال :عكرماة حااب
)(10

وقااد موضااع قضاال علي ا مااالزم باان عماارو
)(12

وقااد موضااع :ضااعيف الحااديث

وقااد موضااع :لاايس حديث ا

وقااد موضااع :يتقااى حديث ا

)(13

وقااال اباان الاالبااد

ليحيى و نا سمع –ابن الجنيد -يما حب اليك محمد بن بان و يوب بن عتبة قاال ياوب بان عتباة
حااب إلااد من ا

)(14

و يااوب ضااعيف لاايس بااواك القااوي

وقااال م ارة :ضااعيف قعااادوه ققااال :لاايس بااواك

القااوي) .(15وقااال بااو داود :كااان صااحيح الكتاااب) .(16وقااال البخاااري :عناادهم لااين) ،(17وقااد موضااع:
كااان يااوب ال يعاارف صااحيح حديث ا ماان سااقيم

قااال حاادث عن ا

وضااعو جا ًّادا

)(18

وقااال علااد باان

( )1الكنى واألسماء (.)125 /3
()2تاريخ باداد (.)4 / 3

()3تاريخ باداد (.)4 / 3

()4العلل ومعرقة الرجال (.)553 / 3
()5تاريخ باداد (.)4 / 3

()6المصدر نوس (.)4 / 3

()7تاريخ ابن معين  -رواية الدوري .)538 / 4( -

()8المصدر نوس (.)86 / 4

()9تاريخ ابن معين  -رواية الدارمد ص .63

()10تاريخ ابن معين  -رواية الدوري .)136 / 4( -
()11تاريخ باداد (.)1 / 3

()12الكامل قد ضعواء الرجال (.)315 / 5
()13المصدر نوس (.)315 / 5

()14سؤاالت ابن الجنيد ص.330

()15المصدر نوس ص.395
()16تاريخ باداد (.)4 / 3

()17التاريخ الكبير (.)410 / 5

()18علل الترموي بترتيب بد طالب القاضد ص .27
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)(1

)(2

المديند :كان عند صحابنا ضاعيواا وقاد موضاع ضاعو
كتاباا عنا
وقال بو حاتم :قيا لاين وقاال :هاو روى النااس عان يحياى بان باد كثيار و صاح النااس ا
ققيل ل  :عبد اهلل بن بدر حب اليك و يوب بن عتبة؟ ققاال :ياوب بان عتباة عجاب إلاى وهاو حاب
)(3

إلد من محمد بن جابر
)(8

والوسوي

قال الباحثان :وهوا يخالف ما وهب إلي حمد من تضعيو قد يحيى.
)(4

وضعو ابن عمار الموصلد
)(9

و ابن حجر

الوسوي :ال نورح بحديث .
وقااال اباان خ ا ار

)(11

)(14

مض ااطرب الحا ااديث

والعجلاد :يكتاب حديثا ولايس باالقوي

)(5

والواالس

)(6

والجوزجااند

)(7

و باو زرعاة

زاد الوالس :وكان سيئ الحوظ وهاو مان هال الصادق
)(12

وصااالح باان محمااد (جاازرة)

)(10

)(8

والوساوي

و

وزاد الوساوي:

)(13

 :ضااعيف الحااديث

 .وقااال النسااائد:

وقا ااال ابا اان عا اادي :حاديث ا ا ق ااد بعضا االا اإلنكا ااار وها ااو ما ااع ضا ااعو يكتا ااب

حديثا ) .(15وقااال الاادارقطند :يتاارك وقااال مارة خاارى :يعتباار با

اايخ قياال لا  :مثاال يااوب باان جااابر

قال :ال؛ هوا قوى -يعنى يوب بان عتباة قاوى .(16)-ووكاره ابان رجاب قاد الضارب الثالاث :وهام مان
حدث عن هل مصر و إقليم قحوظوا حديث

وحدث عن غيرهم قلم يقيموا حديث ).(17

قال الباحثاان :وعلاة الضاعف قاد بلاد معاين وكرهاا باو زرعاة و باو حااتم :ققاد قاال باو زرعاة:

قال لد سليمان بن داود بن عبة اليماامى :وقاع ياوب بان عتباة إلاى البصارة ولايس معا كتاب قحادث
)(18

من حوظ وكاان ال يحواظ قأماا حاديث اليماماة ماا حادث با ثماة قلاو مساتقيم

وقاال :حاديث هال

()1تاريخ باداد (.)4 / 3

()2معرقة الثقات (.)140 / 5

()3الجرح والتعديل (.)113 / 1
()4تاريخ باداد (.)1 / 3

()5المصدر نوس (.)4 / 3

( )6حوال الرجال ص .551

()7الجرح والتعديل (.)113 / 1
()8المعرقة والتاريخ (.)35 / 1
()9تقريب التلويب ص .558

()10تاريخ باداد (.)4 / 3

()11المصدر نوس (.)1 / 3

()12المصدر نوس (.)1 / 3
()13المصدر نوس (.)1 / 3

()14الضعواء والمتروكين ص.549

()15الكامل قد ضعواء الرجال (.)313 / 5
()16سؤاالت البرقاند للدارقطند ص.54

()17

رح علل الترموي ص.335

()18الجرح والتعديل (.)113 / 1

()01
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)(1

العراق عن يوب بن عتبة ضعيف ويقال :حديث باليمامة صحيح

ولم يكن مع كتب

وقال بو حاتم :قدم بااداد ولام

كان يحدث من حوظ على التوهم قيالط و ما كتب قاد األصال قلاد صاحيحة -
)(2

عالما بأهل اليمامة .
عن يحيى بن بد كثير قال لد سليمان بن عبة هوا الكالم وكان ا
قال الباحثان :الراجح ن ضاعيف ويظلار ولاك مان تتباع قاوال النقااد ورغام توثياق حماد لا

يضاا
ققد ضعو قد موضع رخر وكولك ابان معاين ضاعو قاد مواضاع كثيارة ولكان مان اإلنصااف ا
يء عليا بعاد دخولا العاراق وقاد يكااون
اتقيما و ن الضاعف طاار ٌ
ن يقاال :إن حديثا باليماماة كاان مس ا
هااوا ولااى األق اوال مااا كتبا قلااد صااحيحة وروايت ا عاان يحيااى باان بااد كثياار صااحيحة عناادما كااان

يحاادث ماان كتابا

مااا بعااد ن تاارك كتبا قااال قااالراجح نا كمااا قااال اباان رجااب ضااعيف بالنساابة إلااى

التحديث قد بلد معين وقاد اتواق النقااد ماع مسالم قاد تضاعيو

كان حكم عناد البخااري نا لام يعارف صاحيح حديثا مان ساقيم

وواقاق مسالم البخااري قاد حكما ققاد
ولاولك ضاعو ج ًّادا قكاان

اد مان

مسلم قي وقد كان تضعيف مسلم ل مطلق ا ال قد بلد معين.
ش َع ْي ٍب ا ْل ِح َّم ِاني) : (3قال مسلم :ضعيف الحديث .
اد ْب ُن ُ
َ -5ح َّم ُ
ضاعو ابان معاين) (5وقاد موضاع :لايس ب ادء) (6وزاد قاد موضاع :وال يكتاب حديثا
)(4

حديثا ا

)(7

وق ااال البخ اااري :قيا ا نظ اار) ،(8وق ااد موض ااع :تركا اوا حديثا ا ) .(9وق ااال ب ااو زرع ااة :ض ااعيف

)(10

الح ااديث

)(14

والنسائد

)(7

)(12

و ب ااو ح اااتم :ل اايس ب ااالقوى) .(11وض ااعو ب ااو داود
)(15

والاوهبد

)(1

وقاال السااجد :قيا ضاعف

وق ااد موض ااع :تركا اوا حديثا ا

)(13

ووكار العقيلاد لا حاديثاا ثام قاال :ال يتابعا

( )1جوبة بد زرعة الرازي على سؤاالت البروعد (.)149 / 1
()2الجرح والتعديل (.)113 / 1

()3الحماند :هوه النسبة إلى بند حمان وهد قبيلة نزلت الكوقة .األنساب للسمعاند (.)113 / 1

( )4الكنى واألسماء(.)432 /1

()5تاريخ ابن معين  -رواية الدوري .)222 / 2( -

()6المصدر نوس (.)487 / 2

()7الكامل قد ضعواء الرجال (.)343 / 3

()8التاريخ الكبير ( )11 / 3وقال اللكنوي عن هوه العبارة :قي نظر :يدل على ن متلم عنده وال كولك عند غيره .انظر الرقع والتكميل
(.)388 / 5

()9لسان الميزان (.)248 / 3

()10الجرح والتعديل ( )143 / 2ووقع عند ابن حجر :ضعيف .انظر :لسان الميزان (.)248 / 3
()11المصدر نوس (.)143 / 2

()12سؤاالت اآلجري ألبد داود ص.24
()13المصدر نوس ص.21

()14الضعواء والمتروكين ص .563

()15المقتنى قد سرد الكنى (.)222 / 1
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علي إال من هو دون ومثل

)(2

)(3

وقال ابن حبان :يقلب األخبار ويرويلا على غير جلتلا

عدي :حاديث يرويلا عن القتات و كثرها مما ال يتابع علي
)(5

وقال الجوزجاند :واهد الحديث

وقاال ابان

وهو ممن يكتب حديث مع ضعو

و بو داود :تركوا حديث

)(7

)(6

وقال ابن حجر :خر ،ل مع هوا الحاكم قد مستدرك ).(8

والدوالبد :ليس ب دء .

قاال الباحثااان :هااو ضااعيف كمااا كااد النقاااد ولام نجااد ماان وثقا و توسااط قيا

)(4

.

لااولك قاالقول

وان وهاب بعضالم إلاى نا واهاد

الما علاى قولا
الراجح قول مسلم إن ضعيف حيث واقاق النقااد مس ا
الحديث كما قد مواققة البخاري عندما قال :قي نظر.
)(10
س ْع ٍد ا ْل َم ْه ِري) : (9قال مسلم :ضعيف الحديث .
ِ -6ر ْ
ين ُ
ش ِد ُ
بن َ
)(12
)(11
وقاد موضااع :لاايس
وقااال حماد :رجااو نا صاالح الحااديث
وثقا الليااثم بان خارجااة
)(13

يبااالد عماان روى ولكن ا رجاال صااالح  ...لاايس ب ا بااأس قااد حااديث الرقااائق
)(14

وكااوا

وقااد موضااع رخاار ضااعو

وقاادم اباان لليعااة علي ا

)(15

وقااد موضااع :كااوا

وقااد موضااع :لاايس خباار م اره ال

االحا ال ي ُّ
اك قااد صاالح وقضال قأدركتا غولااة
دري  .وقاال باو ساعيد بان يااونس :كاان رج ااال ص ا
)(17
االحا عاب ا اادا محاادثاا س اادء الحو ااظ) (18وزاد ق ااد
الصااالحين قخل ااط ق ااد الح ااديث
والااوهبد :ك ااان ص ا ا
)(16

موضع :غير معتمد).(19

()1لسان الميزان (.)248 / 3

()2الضعواء الكبير (.)213 / 1
()3المجروحين (.)371 / 1

()4الكامل قد ضعواء الرجال (.)342 / 3
( )5حوال الرجال ص .33

()6تعجيل المنوعة (.)424 / 1

()7الكنى واألسماء (.)242 / 3

()8لسان الميزان ( )248 / 3وانظر :المستدرك (.)422 / 4( )728 / 2

()9الملري :هوه النسبة إلى ملرة وهد قبيلة .األنساب للسمعاند (.)415 / 7
( )10الكنى واألسماء(.)322 /1

()11الضعواء الكبير (.)25 / 3

()12الكامل قد ضعواء الرجال (.)142 / 2

()13الضعواء الكبير (.)25 / 3

()14العلل ومعرقة الرجال (.)452 / 3

()15الجرح والتعديل (.)712 / 2

()16علل حمد رواية المرووي وغيره ص .22
()17تلويب الكمال (.)591 / 9
()18الكا ف (.)222 / 1

()19ميزان االعتدال (.)52 / 2
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مدلول مصطلح" :ضعيف الحديث" عند اإلمام مسلم بن الحجاج
)(1

وضااعو اباان سااعد

)(2

)(6

موضااع للاادارقطند :لاايس بااالقوي
)(8

معين ققال :ال ئ

واباان معااين

)(3

والاادارقطند

)(4

والبيلقااد

وقااد موضااع للبيلقااد :غي ار محااتج ب ا
)(9

وقاد موضاع :لايس مان جماال المحامال

)(7

)(5

واباان حجاار

وقااد

 .و مااا باااقد ق اوال اباان

وقاد موضاع :ال يكتاب حديثا

)(10

)(11
يضااا :ر اادينين ليسااا بر اايدين ر اادين اباان كريااب ور اادين باان
وقااد موضااع :لاايس ب اادء
وقااال ا
)(14
)(13
والوالس
سعد) (12وقال بو سعيد بن يونس :ساء قي يحيى بن معين القول  .وقال بو زرعة

)(15

)(16

و بو داود

)(20

داود :ليس ب دء

)(17

و بو حاتم

)(18

والنسائد

وابن قانع) : (19ضعيف الحديث وقد موضع ألبد

وزاد بو حاتم :منكار الحاديث وقيا غولاة ويحادث بالمنااكير عان الثقاات

قرب من داود بن المحبار وابان لليعاة ساتر ور ادين ضاعف وزاد النساائد :ال يكتاب حديثا

موضع ل  :متروك الحديث).(21

وقااال قتيبااة باان سااعيد :كااان ر اادين واباان لليعااة ال يباليااان مااا دقااع إليلمااا قيقررن ا

نميار :ال يكتاب حديثا

)(23

)(22

ماا

وقاد
واباان

والجوزجاااند :عناده معاضايل ومناااكير كثيارة سامعت اباان باد ماريم يثنااد

()1الطبقات الكبير (.)111 / 9

()2الكامل قد ضعواء الرجال (.)142 / 2

()3سنن الدارقطند ( )114 / 4الضعواء والمتروكين للدارقطند ص.332
()4السنن الكبرى (.)328 / 8
()5تقريب التلويب ص.232

()6سنن الدارقطند (.)38 / 1

()7حا ية ابن القيم على سنن بد داود (.)242 / 12
()8المجروحين (.)224 / 1

()9الضعواء الكبير (.)25 / 3

()10الجرح والتعديل (.)712 / 2

()11

تاريخ ابن معين  -رواية الدارمد  -ص .122

()12الكامل قد ضعواء الرجال (.)142 / 2
()13تلويب التلويب (.)145 / 3
()14الجرح والتعديل (.)712 / 2

()15المصدر نوس (.)712 / 2

()16تلويب التلويب (.)145 / 3
()17الجرح والتعديل (.)712 / 2

()18تلويب الكمال (.)591 / 9

()19تلويب التلويب (.)145 / 3

()20سؤاالت اآلجري ألبد داود ص.321 338
()21الضعواء والمتروكين ص .158

()22التاريخ األوسط (.)332 / 3
()23الجرح والتعديل (.)712 / 2
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علي قد دين

قأما حديث قوي ما قي

ولك حديث منا

و مان غياره حديثا

)(3

كان عن مناكير

)(1

وابن حبان :كان ممن يجيب قد ما يسأل ويقر كل ما يدقع إلي

عامااة حاديثا ا عاان م اان يرويا ا عن ا
حديث ).(5

والوسوي :ر دين ضعف و ضعف) .(2وقال السااجد :كاان

ويقلاب المنااكير قاد خبااره علاى مساتقيم حديثا

سواء كان ولك

)(4

وابان عادي:

م ااا ق اال قيلااا مم اان يتابعا ا حااد عليا ا ! وه ااو مااع ض ااعو يكت ااب

قال الباحثان :هو ضعيف كما قال اإلمام مسلم و كد ولك الكثيار مان النقااد وان قاال حماد

إ ن يقبل من حاديث الرقائق وقول مسلم مواقق ألقوال النقاد و ما البخااري قإنا نقال كاالم قتيباة ولام
يحكم علي .

َح َم ُر  :قال مسلم :ضعيف الحديث .
صالِ ٍح األ ْ
سلَ َم ُة ْب ُن َ
َ -7
)(9
)(8
متناا
وثق الدارقطند وقد موضع ضعو
وقال ابن عدي :حسان الحاديث ولام ر لا ا
)(10
متنا منك اا
ار إنماا رى ربماا يلام قاد بعاض األساانيد  .وقاال يزياد بان هاارون :ماا كاان يادرى ي ائ
ا
)(12
واباان سااعد :كااان قااد طلااب
يقااول) (11وق اال علااد باان حجاار :غلطااوه قااد حماااد باان بااد سااليمان
)(6

)(7

)(14

الحااديث ثاام اضااطرب علي ا حوظ ا قضااعو الناااس) .(13وضااعو اباان معااين
)(15

بثقة

وقال مرة :ليس ب ئ).(16

وقااد موضااع :لاايس

( )1حوال الرجال ص .172

()2المعرقة والتاريخ (.)561 / 3
()3تلويب التلويب (.)145 / 3
()4

المجروحين (.)303 / 5

()5الكامل قد ضعواء الرجال (.)172 / 2

()6األحمر :هوه اللوظة صوة للرجل الوي قي الحمرة وهد من األلوان .األنساب للسمعاند (.)90 / 5
( )7الكنى واألسماء(.)22 /1

()8سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطند ص .218

()9الضعواء والمتروكين البن الجوزي (.)11 / 3
()10الكامل قد ضعواء الرجال (.)331 / 3

()11الجرح والتعديل (.)115 / 1
()12التاريخ الكبير (.)85 / 1

()13الطبقات الكبير (.)515 / 8

()14الكامل قد ضعواء الرجال (.)222 / 2

()15تاريخ ابن معين  -رواية الدوري .)382 / 1( -
()16المصدر نوس (.)111 / 3
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مدلول مصطلح" :ضعيف الحديث" عند اإلمام مسلم بن الحجاج

وقال عبد اهلل بن على بن المديند عن بي  :كان يروي عان حمااد بان باى ساليمان قيقلبلاا

ار ورميات با ) .(1وكاولك ضاعو ابان
وال يضبطلا وضعو قال :وسمعت يقول :كتبت عن حاديثاا كثي اا
عمار الموصلد) (2والنساائد) (3وقاد موضاع البان عماار الموصالد :لايس حاد ياروى عان واك واك
)(4

متروك

)(6

وقد موضع للنسائد :متاروك الحاديث) .(5وقاال الجوزجااند :مائال عان الطرياق

وصالح بن محمد (جزرة) :ال يكتب حديث
)(9

حديثين وقال :ال يتابع عليلما
)(10

قض ااعِّف

وابن الاالباد :لايس بثقاة

ووكار لا العقيلاد حاديثين

وقال الطبري :كان كثيار الحاديث غيار نا اضاطرب عليا حوظا
)(11

و ب ااو حم ااد الح اااكم :ل اايس ب ااالقوي عن اادهم

الحديث ال يكتب حديث

)(14

)(7

)(8

وصاالح

 .وق ااال ب ااو ح اااتم :واه ااد الح ااديث واه ااب
)(12

يقرب قد الضعف من سوار بن مصعب
)(16

والااوهبد) :(15متااروك الحااديث وقااد موضااع :هالااك

األثبااات األ ااياء الموضااوعات ال يحاال وكاار حاديث ا

)(13

 .وقاال باو داود

وقااال اباان حبااان :كااان مماان يااروى عاان
)(17

وال كتابتلااا إال علااى جلااة التعجااب

)(18

ه يم بن ب ير عن حد حاديث  :هوا حديث الكوابين

.

قال الباحثان :عبارة مسلم واقق عليلا بعض النقاد ولكن األولى ترك

النقاد وتوثيق الدارقطند يقابل ن ضعو

واألزدي

وقااال

كما قاد الكثير مان

و ما تحسين ابن عدي حديثا ققاد قاال بعاده :لعلا يلام قاد

()1تاريخ باداد (.)123 / 2

()2المصدر نوس (.)123 / 2

()3الكامل قد ضعواء الرجال (.)222 / 2

()4تاريخ باداد (.)123 / 2

()5الضعواء والمتروكين ص.181
( )6حوال الرجال ص .72

()7تاريخ باداد (.)122 / 2

()8المصدر نوس (.)123 / 2

()9الضعواء الكبير (.)118 / 2
()10تاريخ باداد (.)122 / 2

()11لسان الميزان (.)132 / 4

()12الجرح والتعديل ( )115 / 1وقد قال عن سوار بن مصعب :متروك الحديث ال يكتاب حديثا
(.)272 / 1

واهاب الحاديث .انظار :الجارح والتعاديل

()13سؤاالت اآلجري ألبد داود ص.388

()14الضعواء والمتروكين البن الجوزي (.)11 / 3
()15الماند قد الضعواء (.)275 / 1

()16المقتنى قد سرد الكنى (.)17 / 1

()17المجروحين (.)338 / 1

()18العلل ومعرقة الرجال (.)53 / 2
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األسانيد و رى ن حق الترك و ما عن البخاري قإنا وكار كاالم علاد بان حجار مان ن النقااد غلطاوه

قد حماد بن بد سليمان.

الرَّاز ِ
بن ُع َم َر الثَّقَ ِفي :قال مسلم :ضعيف الحديث).(1
َ -8ع ْب ُد َّ
ق ُ
)(2
)(4
)(3
ضاعو اباان معاين وقااد موضاع :لاايس بثقاة وقااد موضاع :لاايس هاو ب اادء وكوبا
)(7

)(6

قد موضع رخر) . (5وقال بو داود
داود :سارقت كتبا

و بو زرعة

و بو حاتم) :(8ضاعيف الحاديث زاد باو داود:

وكاناات قاد خار ،و كااان يتتبااع حااديث الزهااري وزاد بااو حاااتم :منكاار الحااديث ال
)(9

يكتب حديث  .وضعو الدوالبد

وقال البرقاند :سألت الدارقطند عن ققال :ضعيف ققيال :مان ي

ي اادء ض ااعو ؟ قق ااال :قي اال إن كتابا ا ع اان الزه ااري ض اااع ققي اال :ه ااو ق ااد معن ااى ص ااالح ب اان ب ااد

األخضر ققال :واك قوق عبد الرزاق وسألت عن مرة خرى ققاال :هاو ضاعيف يعتبار با

)(10

وقاال

بو حمد الحاكم :ليس بالقوي عندهم) .(11و ما عن روايتا عان الزهاري ققاد قاال ساعيد بان عباد العزياز
)(12

التنااوخد :وهباات كتب ا قخلااط واض اطرب
قأدخال عليا األحاداث

)(13

ااياء قاضااطرب

وقااد موضااع :وهباات كتب ا

وكااان قااد ساامع ماان الزهااري

وقاال عبااد األعلااى بان مساالر :ساامع مان الزهااري قااوهب
)(14

يضا :يتارك حديثا عان الزهارى
كتاب قتتبع حديث الزهري من كتب الناس قرواها قتركوه  .وقال ا
ويؤخااو عن ا مااا س اواه) .(15وقااال عبااد الاارحمن باان إب اراهيم (دحاايم) :كااان قااد كتااب عاان الزهااري قضاااع
كتاب

قجمع حديث الزهري من ها هنا وها هنا وليس حديث ب دء).(16

( )1الكنى واألسماء(.)137 /1

()2تاريخ دم ق (.)172 / 22

()3المصدر نوس (.)177 / 22

()4تاريخ ابن معين  -رواية الدوري .)61 / 3( -
()5الجرح والتعديل (.)39 / 6

()6سؤاالت اآلجري ألبد داود ص.211

( )7جوبة بد زرعة الرازي على سؤاالت البروعد ( )484 / 1الجرح والتعديل ()39 / 6
()8الجرح والتعديل (.)39 / 6

()9تاريخ دم ق (.)173 / 22

()10سؤاالت البرقاند للدارقطند ص  48وقد الضعواء والمتروكين للدارقطند ص :314ضعيف.
()11تاريخ دم ق (.)172 / 22

()12الضعواء الكبير ( )117 / 3ووقع قد تلويب التلويب ( )277 / 1ن هوا من كالم العقيلد وهوا وهم وسيأتد كالم العقيلد.
()13

تاريخ دم ق (.)174 / 22

()14الجرح والتعديل (.)39 / 6

()15الضعواء الكبير (.)117 / 3

()16المعرقة والتاريخ (.)151 / 3

()02
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مدلول مصطلح" :ضعيف الحديث" عند اإلمام مسلم بن الحجاج
)(1

وقال بو زرعة :روى عن الزهاري حادياث مقلوباة
)(2

قحرك رس وقال :يحدث عن الزهري حاديث مقلوبة

وقاال البروعاد :ساألت باا زرعاة عنا

ثم قاال البروعاد :و حاديثا عان غيار الزهاري

ااب لاايس قيلااا تلااك المناااكير إنمااا المناااكير قااد حديثا عاان الزهااري لقصااة ثالثااة قااد كتاااب الزهااري:

حدثنا بواك عبد الرحمن بن عمرو الدم اقد قاال  :ساألت باا مسالر عان ساماع عباد الارزاق بان عمار

من الزهري ققاال :سامعت ساعيد بان عباد العزياز يقاول :وهبات ناا وعباد الارزاق بان عمار إلاى الزهاري
ثاام قااال لااد عبااد الاارزاق :وهااب سااماعد ماان الزهااري قااال :وقااال عبااد الاارزاق :قااد

حتااى ساامعنا من ا

جمعتلاا وتتبعتلاا قماا كاان عان الزهاري قاال توجاد وماا كاان مان غيار الزهاري خاوت قتتبعات حاديثا

اتقيما ال ينكاار
بعاادما حاادثنا عبااد الاارحمن بلااوا الحااديث قوجاادت حديثا عاان إسااماعيل باان عبيااد اهلل مسا ا
من دء) . (3وقال العقيلد :وهبت كتب وكان بعد ولك إوا سمع حاديثاا مان حاديث الزهاري قاال :هاوا
)(4

مما سمعت

وقال ابن عدي :ول عن الزهري غير حديث ال يتابع علي ).(5
)(6

وقال البخاري :منكر الحديث

وقال الجوزجاند :سمعت من يوهن حديث

حبااان :كااان مماان يقلااب األخبااار ماان سااوء حوظا ا وكث ارة وهم ا
)(8

الترك

)(9

والنسائد :متروك الحديث

)(11

الحديث عن الزهري لين قد غيره
)(13

عن الرواية عنلم

)(10

وقد موضع :ليس بثقاة

)(12

وقد موضع :ضعووه

ووكره ابن البرقى قى باب من اتلم).(14

)(7

وابن حباان:

قلمااا كثاار ولااك قااد روايت ا اس ااتحق
وقاال ابان حجار :متاروك الحاديث

 .ووكاره الوساوي قاد بااب مان يرغاب

قااال الباحثااان :القااول قي ا مااا قااال مساالم وقااد واقق ا الكثياار ماان النقاااد غياار ن مساالم ا لاام يتناااول

روايت عن الزهري ما البخاري ققد قال قي  :منكر الحديث وقد وهب بعض العلماء إلى ترك .

()1الجرح والتعديل (.)39 / 6

( )2جوبة بد زرعة الرازي على سؤاالت البروعد (.)484 / 1
()3المصدر نوس (.)481 / 1

()4الضعواء الكبير (.)117 / 3

()5الكامل قد ضعواء الرجال (.)350 / 1

()6التاريخ الكبير (.)535 / 6

( )7حوال الرجال ص  561وقد الكامل نقل عن  :سمعت من يوهم حديث عن الزهري .انظر :الكامل قد ضعواء الرجال (.)350 / 1
()8المجروحين (.)560 / 1

()9الضعواء والمتروكين ص .109
()10تاريخ دم ق (.)173 / 22
()11تقريب التلويب ص .314

()12لسان الميزان (.)183 / 3

()13المعرقة والتاريخ (.)115 / 3

()14تلويب التلويب (.)277 / 1
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بن عطَ ِ
بن أبي م ٍِ
اء ِ
اس ِاني :قال مسلم :ضعيف الحديث).(1
ُ -9عثْ َم ُ
ان ُ َ
ُ ْ
سلم ال ُخ َر َ
دحيماا وساألت عان عثماان بان عطااء ققاال :ال باأس با ققلات :إن
قال بو حااتم :سامعت
ا
ققااال :و ي اائ حاادث عثمااان ماان الحااديث واستحساان حديث ا ) .(2وضااعو اباان

صااحابنا يضااعوون

)(5
)(4
)(3
يضاا :يعقاوب بان عطااء
معين وقد موضع :ضعيف الحاديث وقاد موضاع :يضاعف وقاال ا
عطاااء صاالح حااديثاا من ا ) .(6وضااعو اباان المااديند) (7والاادارقطند) (8واباان حجاار) (9وقااد موضااع

للدارقطند قال :ضعيف الحديث ًّ
جدا).(10

)(11

وقاال الجوزجااند :لايس باالقوي قاد الحاديث

وابن حبان :كثر روايت عن بيا

و باوه ال يجاوز االحتجاا ،بروايتا لماا قيلاا مان المقلوباات التاد وهام

قيلا ااا قلسا اات دري البليا ااة قا ااد تلا ااك األخبا ااار من ا ا

بحديث ا

)(14

)(16

بالق ااائم

و باو حااتم :يكتاب حديثا وال يحاتج با

)(12

)(15

و ما اان ناحيا ااة بي ا ا

)(13

وابا اان خزيما ااة :ال حا ااتج

و بااو حمااد الحاااكم :يااروي عاان بي ا حااديثاا لاايس
واباان عاادي :هااو مماان يكتااب حديث ا
)(18
)(17
وق ااد
وال ااوهبد :ض ااعووه
و ب ااو نع اايم األص اابلاند :روى ع اان بيا ا حادي ااث منكا ارة

( )1الكنى واألسماء(.)24 /3

()2الجرح والتعديل (.)561 / 6

()3الضعواء الكبير (.)150 / 3

()4سؤاالت ابن الجنيد البن معين ص .381
()5تاريخ دم ق (.)410 / 38

()6تاريخ ابن معين  -رواية الدوري  )368 / 4( -ويعقوب بن عطاء هو ابن بد رباح ضعو ابن معين انظر :الجرح والتعديل (/ 9
 )155ويقصد بأصلح من عثمان بن عطاء.

()7سؤاالت محمد بن عثمان بن بد يبة البن المديند ص .518
()8العلل الواردة قد األحاديث النبوية (.)558 / 3
()9تقريب التلويب ص .381

()10سنن الدارقطند (.)563 / 3
( )11حوال الرجال ص .519

()12الجرح والتعديل (.)561 / 6

()13المجروحين ( )500 / 1و ضاف بعدها :وهوا ئ ي اتب إوا روى رجال لايس بم الور بالعدالاة عان ايخ ضاعيف

اياء ال يرويلاا عان

جميعا حتى يحتاط المرء قي ؛ ألن الدين لم يكلف اهلل عباده خاوه
غيره ال يتليأ إلزاق القدح بلوا المجلول دون بل يجب التنكب عما رويا
ا
عن كل من ليس بعدل مرضد.

()14تاريخ دم ق (.)415 / 38

()15الكامل قد ضعواء الرجال (.)535 / 1

()16

تاريخ دم ق (.)448 / 38

()17الضعواء لألصبلاند ص .554

()18الكا ف قد معرقة من ل رواية قد الكتب الستة (.)55 / 1

()01
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مدلول مصطلح" :ضعيف الحديث" عند اإلمام مسلم بن الحجاج
)(2

موضااع وكاار لا حااديثاا وقااال عنا  :هااوا باطاال واسااناد مظلاام).(1وقااال الوااالس :منكاار الحااديث
)(3
جدا).(4
موضع :متروك الحديث وقال الساجد ضعيف ا

وقاال البخااري :ال ادء) ،(5وقااد موضاع :لايس بااواك

)(6

)(8

البرقد

)(7

وقاال علاد بان الجنيااد :متاروك

وقااد

وقاال اباان

وقال النسائد) :(9ليس بثقة وقال الحاكم بو عبد اهلل :روي عن حاديث موضوعة).(10

قااال الباحثااان :القااول كمااا قااال مساالم إنا ضااعيف وقااد تماات المواققااة بااين غلااب النقاااد مااع

مسلم ما البخاري ققد كان ري صعب من تلميوه مسلم.
ُ -11ع َم ُر ْب ُن َح ْف ٍ
الع ْب ِدي) :(11قال مسلم :ضعيف الحديث .
ص َ
قااال البخاااري :لاايس بقااوي) (13و بااو حاااتم :ضااعيف الحااديث لاايس بقااوي هااو علااى ياادي
)(12

)(14

عاادل

)(17

الحاكم

وقااد موضااع :ال ي ااتال ب ا
)(18

واألصبلاند

)(16

يااروي عاان ثاباات مناااكير) .(15وضااعو الاادارقطند

 :روى عن ثابت البناند المناكير.
)(19

وقااال يحيااى ب اان معااين :ل اايس حديث ا ب اائ
)(21

ب ئ

)(20

وقااد موض ااع :لاام يك اان ثقااة

وقااال

وق ااد موضااع :ل اايس

يوما عناد باد سالمة التباووكد قجعال يحادث عنا قأقبال عليا يحياى ققاال:
وكان ابن معين ا

()1ميزان االعتدال (.)49 / 3

()2الكامل قد ضعواء الرجال (.)530 / 1

()3الجرح والتعديل (.)561 / 6

()4تلويب التلويب (.)513 / 3

()5علل الترموي بترتيب بد طالب القاضد ص .391

()6التاريخ الكبير (.)144 / 6

()7تلويب التلويب (.)513 / 3
()8المصدر نوس (.)513 / 3

()9تلويب الكمال (.)444 / 59

()10المدخل إلى الصحيح ص .561

()11العبدي :هوه النسبة إلى عبد القيس والمنتسب إلي مخير بين ن يقول :عبدي و عبقسد .األنساب للسمعاند (.)531 / 4
( )12الكنى واألسماء(.)322 /1

()13التاريخ الكبير ( )172 / 2وقد التاريخ األوسط ( :)328 / 3ليس بالقوي.
()14الجرح والتعديل (.)122 / 2

()15الجرح والتعديل (.)221 / 2

()16الضعواء والمتروكين ص.413

()17المدخل إلى الصحيح ص .123

()18الضعواء ص .113

()19الجرح والتعديل (.)122 / 2

()20تاريخ باداد (.)123 / 11

()21الجرح والتعديل (.)221 / 2
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لعلا الااوي قاادم علينااا باااداد قتبساام بااو ساالمة قأخاو يحيااى القلاام قضاارب علااى حديثا

وقااال :صاارت

تدلس علينا ياا باا سالمة ققاال باو سالمة :إنماا كناا نعرقا عنادنا بأحادياث قلماا قادم علايكم بااداد رى
)(2

الزحام قحدث بما ليس من حديث ) .(1وقال علد بن المديند
)(4

موضااع ل ا  :متااروك الحااديث

وكااوا قااال الساااجد

)(5

والنسائد) :(3لايس بثقاة وقاد موضاع
)(6

و بااو

 .وقااال حمااد :تركنااا حديثا وخرقناااه
)(7

زرعااة :واهااد الحااديث ال علاام حاادث عنا كبياار حااد إال ماان ال ياادري الحااديث  .واتلما اباان حبااان

بسرقة الحديث ققال :كان ممن ي ترى الكتب ويحدث بلا مان غيار ساماع ويجياب قيماا يساأل وان لام
يكن مما يحدث ب ) (8وقال الوهبد :و ٍاه).(9
قااال الباحثااان :القااول قي ا قااول مساالم وقااد واقق ا النواااد ماانلم البخاااري وكااان قااول البخاااري

قر ايبا من تلميوه مسلم عندما قال :ليس بقوي.
 -11عمر ْب ُن س ِع ٍ
ش ِقي أبو حفص :قال مسلم :ضعيف الحديث .
يد الد َم ْ
َ
ُ َُ
)(11
كتبا لام يسامعلا عان قاوام كارهلم
وقاال ابان عادي :لا
قال ابن حبان :كان ممن يروى ا
)(10

عن سعيد بن ب ير عان قتاادة حادياث غيار محووظاة وياروي عان باد معباد حواص بان غايالن عان
)(12

ساليمان بان موساى عان نااقع وغياره حادياث غيار محووظاة

)(14

جدا
وقال علد بن المديند عن بي  :يخ ضعيف وضعو ا

.

)(13

و باو حماد الحااكم :لايس بااالقوي

وقد جعل باقد النقاد قد مرتبة الترك وهوا سرد لماا قاالوه قيا  :قاال حماد :قاد كتبات عنا

وقد تركت حديث

كتاباا عان ساعيد بان ب اير قاإوا هاد
وواك ند وهبت إلي نا و بو خيثماة قاأخر ،لناا ا

()1تاريخ باداد (.)123 / 11

()2المصدر نوس (.)123 / 11

()3الضعواء والمتروكون ص .331
()4المصدر نوس ص.372

()5تاريخ باداد (.)123 / 11

()6العلل ومعرقة الرجال ( )222 / 2ووقع عند ابن الجوزي :قال حمد :حرقنا حديث  .انظر :الضعواء والمتروكون البن الجوزي (/ 3
.)322

( )7جوبة بد زرعة الرازي على سؤاالت البروعد (.)438 / 3

()8المجروحين (.)84 / 3

()9الماند قد الضعواء ( )582 / 3المقتنى قد سرد الكنى (.)123 / 1
( )10الكنى واألسماء (.)325 /1
()11المجروحين (.)89 / 1

()12الكامل قد ضعواء الرجال (.)13 / 1

()13تلويب التلويب ( )399 / 3لسان الميزان (.)303 / 4

()14تاريخ باداد (.)100 / 55

()21

20
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مدلول مصطلح" :ضعيف الحديث" عند اإلمام مسلم بن الحجاج
)(1

حاديث سعيد بن بد عروبة قتركناه

وقد موضع :هوا كانت عناده حادياث كتبناهاا عان ساعيد بان
)(2

عزيز ثم تبين مره بعد قتركوه حدث بأحاديث لسعيد بن بد عروبة  .وق ا ااال الجوزج ا اااند :كتبن ا ااا
عنا ا ببا ااداد س ااقط حديثا ا

والدارقطند :روى عن سعيد بن عبد العزيز وسعيد بن ب ير بواطيل) .(6والوهبد :تركوه).(7

)(5

بثقة

)(3

و ب ااو ح اااتم :تيتا ا وكتب اات عنا ا

وطرح اات حديثا ا

)(4

والنس ااائد :ل اايس

)(7

تركوه .

ولم يكوب سوى الساجد ).(8

قال الباحثان :القاول قيا ماا قاال مسالم ويظلار مان قاوال النقااد ن القليال مانلم مواقاق لماا

و ماا البخااري قإنا سااق كاالم

وهب إلي مسلم؛ وولك ألن الكثيار مانلم تارك حديثا بعاد ن روى عنا
حمد قد ترك .

بن ثَا ِب ِت ِ
بن ُه ْرُمز :قال مسلم :ضعيف الحديث .
َ -12ع ْم ُرو ُ
قال بو داود :راقضاد رجال ساوء ولكنا كاان صادوقاا قاد الحاديث
)(9

)(10

)(11

ي ب حديث حاديث ال يعة وجعل يقول  -يعند ن حاديث مساتقيمة-
)(12

الناس ثم قال :ليس قد حديث نكارة
)(14

)(16

ب اادء

وض ااعو اب اان معا ااين

وقاد موضاع :لايس

وقاد موضاع :مان ارار

وقد موضع رخر جعل بو داود يوم ).(13
)(15

وق ااد موضا ااع :ل اايس بثقا ااة وال م ااأمون

وقااد موضااع رخاار :ال يكتااب عن ا

)(1

وقا ااد موض ااع :لا اايس

وقااد موضااع غي اره :ال يكااوب قااد حديث ا ) .(2وقااال

()1العلل ومعرقة الرجال (.)150 / 3

()2علل حمد رواية المرووي ص .55
( )3حوال الرجال ص .561

()4الجرح والتعديل (.)555 / 6

()5ميزان االعتدال (.)599 / 3

()6الضعواء والمتروكين ص 333ووقع قد الضعواء والمتروكين البن الجوزي ( )150 / 1قال الدارقطند هو متروك يروي عن سعيد بن
ب ير وسعيد بن عبد العزيز بواطيل.

()7الماند قد الضعواء (.)463 / 1

()8تلويب التلويب ( )399 / 3لسان الميزان (.)303 / 4
( )9الكنى واألسماء(.)125 /1

()10سنن بى داود ( )112 / 1وزاد قد التلويب كلمة خبيث .انظر :تلويب التلويب (.)2 / 8
()11سؤاالت اآلجري ألبد داود ص550

()12المصدر نوس ص.33

()13المصدر السابق ص.33

()14تاريخ ابن معين  -رواية الدوري .)222 / 2( -

()15المصدر نوس (.)733 / 2

()16المصدر السابق (.)381 / 2
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)(4

)(3

البخاري :ليس بالقوى عندهم
كان ردي الري

حديث

)(7

و بو زرعاة

و باو حااتم) :(5ضاعيف الحاديث وزاد باو حااتم :يكتاب
)(6

ديد الت يع وابان عادي :الضاعف علاى رواياتا باين
)(8

و باو حماد الحااكم:

اعيف رمااد بااالرقض  .وقااال اباان سااعد :لاايس عناادهم قااد
حديث ا لاايس بالمسااتقيم واباان حجاار :ضا ٌ
ايعا مورطاااا) (9والعجلااد :ااديد
الحااديث ب اادء وماانلم ماان ال يكتااب حديثا ؛ لضااعو وريا وكااان مت ا ا

ٍ
غال قي
الت يع
)(12

الحديث

)(10

واهد الحاديث

)(13

وقال الوهبد :متروك

)(11

وقاد موضاع :متاروك

وقاال النساائد :لايس بثقاة وال ماأمون

ووكره الوسوي قد باب من يرغب عن الرواية عنلم).(14

)(15

وقال ابن حبان :كان ممن يروى الموضوعات ال يحل وكره إال على سبيل االعتبار

.

ايعيا ققااد ترك ا الكثياار ماان جللااا كمااا ساابق ونضاايف هنااا ن اباان
و مااا عاان بدعت ا وهااد ن ا كااان ا ا
)(16
وسائل لام تركات حديثا ؟
المبارك ترك ألن يسب السلف وقال :ال تحدثوا عن قإن يساب السالف

قال :كان ي تم السلف؛ قلولك تركت حديث

مر بجنازت

)(17

ي :مات عمارو بان ثابات قلماا
بل وقال هناد بن السر ُّ

قررها بن المبارك دخل المسجد و غلاق عليا بابا حتاى جاوزتا

)(18

 .قاال الباحثاان :وهاوا

هااو م اانلج التعاماال الس االيم م ااع هاال الب اادع .ولك اان قااال البا ازار :كااان رج ا ااال يت اايع ولاام يت اارك حديثا ا
)(19

لولك

وهوا هو ما قال النقاد .وكان جرير بن عبد الحميد يخر ،حديث عمارو بان ثابات قيقولاون:

()1المصدر السابق (.)472 / 2

()2الضعواء الكبير (.)322 / 2
()3التاريخ الكبير (.)359 / 6

()4الجرح والتعديل (.)113 / 6

()5المصدر نوس (.)113 / 6

()6الكامل قد ضعواء الرجال (.)131 / 7

()7تلويب التلويب ( )12 / 8وهوا يخالف قول بد داود السابق.
()8تقريب التلويب ص .412

()9الطبقات الكبير (.)727 / 8
()10معرقة الثقات (.)531 / 1

()11تلويب الكمال (.)778 / 31
()12الضعواء ص.110

()13الماند قد الضعواء (.)483 / 3
()14المعرقة والتاريخ (.)147 / 2
()15المجروحين (.)52 / 3

()16العلل ومعرقة الرجال (.)486 / 3

()17الضعواء الكبير (.)323 / 2
()18المصدر نوس (.)321 / 2

()19مسند البزار (.)174 / 1

()22
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)(1

وقاال ساويان بان عييناة :ناا حادث عان مان

صالحا قيقولون :تايار بعادك
ال نريده قيقول :دركت
ا
يطعن قي ) (2وقال الوالس :سألت عبد الرحمن بن ملدى عن حديث قاأبى ن يحادث عنا
)(3

كنت محدثاا عن لحدثت بحديث بي عن سعيد بن جبير قد التوسير
وكان ينال من عثمان ويقدم عليًّا على ال يخين).(4

وقاال :لاو

وقال الساجد :ماوموم وكاان

قااال الباحثااان :وكااان عماارو باان ثاباات يقااول :لمااا مااات النبااد -صاالى اهلل عليا وساالم -كواار

مسلما على قول
الناس إال خمسة) (5و قضل األقوال قي ن ضعيف راقضد وقد واقق بعض النقاد
ا
قول غير ن لم يوكر بدعت العقدية وقد جعل بعضلم جعل قد مرتبة الترك وقول البخاري مواقق

لقول تلميوه مسلم حيث قال :ليس بالقوي عندهم.
ٍِ
الج ْن ِبي) :(6قال مسلم  :ضعيف الحديث .
َ -13ع ْم ُرو ْب ُن َهاشم َ
ق ااال اب اان مع ااين :س اامعت منا ا ول اام يك اان با ا ب ااأس) (8و حم ااد :ك ااان ص اادوقاا ل اام يك اان ص اااحب
حسان واوا حادث عان ثقاة قلاو صاالح الحاديث واوا حادث
حديث) (9وابن عدي :ل حاديث غرائب
ٌ
)(7

عن ضعيف كان يكون قي بعض اإلنكار وهو صدوق إن اء اهلل).(10
)(11

والبخاري :مقارب الحديث) ،(12وقد

كثير
وقال ابن سعد :كان صدوقاا ولكن كان يخطىء اا
موضع :قي نظر).(13وقال بو حاتم) (14وابن حجر) :(15لين الحديث وزاد بو حاتم :يكتب حديث
)(17

وكوا لين الوهبد).(16وقال النسائد

و بو حمد الحاكم) : (1ليس بالقوي و ورد العقيلد ل حديثاا ثم

()1الضعواء الكبير (.)323 / 2

()2العلل ومعرقة الرجال (.)118 / 3

()3الجرح والتعديل (.)113 / 6
()4تلويب التلويب (.)12 / 8

()5تلويب الكمال (.)775 / 31

()6الجنبد :هوه النسبة إلى جنب وهد قبيلة من اليمن .األنساب للسمعاند (.)95 / 1
( )7الكنى واألسماء(.)52 /3

()8تلويب التلويب (.)98 / 8

()9العلل ومعرقة الرجال (.)11 / 3

()10الكامل قد ضعواء الرجال (.)541 / 1
()11الطبقات الكبير (.)154 / 8

()12علل الترموي الكبير بترتيب بد طالب القاضد ص.391

()13التاريخ الكبير ( )385 / 6التاريخ األوسط (.)116 / 1
()14الجرح والتعديل (.)163 / 6
()15تقريب التلويب ص .413

()16المقتنى قد سرد الكنى (.)65 / 1
()17تلويب الكمال (.)134 / 11
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قال :ال يتابع على هوا الحديث).(2وقال ابن حبان :كان ممن يقلب األسانيد ويروي عن الثقات ما ال
)(3

ي ب حديث األثبات ال يجوز االحتجا ،بخبره

وقال ابن حجر :قرط قي ابن حبان).(4

قال الباحثان :القول قي ما قال مسلم وقد واقق مسلم قول بعضلم وخالف بعضلم اآلخر و ما

قول ابن حبان ققد قرط قي كما قال ابن حجر وكالم البخاري قد كتب ن قي نظر وهد تعند نا

متلم عنده قلو مواقق لمسلم و ما عن قول بأن مقارب الحديث قإنلا من سؤاالت الترموي ل
ية حال قلد قد دنى درجات التعديل.

وعلاى

)(5

س ِع :قال مسلم :ضعيف الحديث .
س َع َدةُ ْب ُن َ
َ -14م ْ
الي َ
قال قتيبة بن سعيد :دركتا ولام كتاب عنا وكاان ياوكر بالصاالح  .ووكار العقيلاد لا حاديثاا
وقااال :ال يتااابع علااى هااوا اللوااظ) (7وقااال اباان حبااان :كااان مماان يااروى عاان الثقااات األ ااياء المقلوبااات
)(6

)(8

حتى إوا سمعلا المبتدئ قد الصناعة علم ن ال صول للا
)(9

يروي من المراسيل ومن المسند وغيره
)(12

لين

)(13

وقد موضع :متروك

)(10

وضعو الدارقطند

وقال حمد بن حنبل :ليس ب دء خرقنا حديث

.

)(11

 .وقال باو داود:

و تركنا حديث منو دهر

وقد موضع :لايس ب ادء وكاان مان الكاوابين) .(14وقاال باو حااتم:

واهب منكر الحديث ال ي تال ب
ٌ
ٍ
يومااا عاان حااديث لمسااعدة قلاام يحاادثنى ب ا
الاارحمن :سااألت بااد ا
والوهبد :هالك).(2

وابان عادي :ضاعيف الحاديث كال ماا

)(15

يكوب على جعور بن محمد عندي واهلل علم

وقال ابن عبد
)(1

).(16وقااال األزدي :متااروك الحااديث

()1تلويب التلويب (.)98 / 8

()2الضعواء الكبير (.)194 / 3

()3المجروحين (.)33 / 1

()4تقريب التلويب ص .413

( )5الكنى واألسماء (.)182 /3
()6التاريخ الكبير (.)16 / 8

()7الضعواء الكبير (.)141 / 4

()8المجروحين (.)31 / 3

()9الكامل قد ضعواء الرجال (.)390 / 6

()10
حكما علي .
الضعواء والمتروكون البن الجوزي ( )556 / 3ولم نجد ل قد كتاب الضعواء والمتروكين ا
()11العلل ومعرقة الرجال (.)163 / 3

()12المقتنى قد سرد الكنى (.)516 / 1
()13

ميزان االعتدال (.)272 / 1

()14سؤاالت اآلجري ألبد داود ص.33
()15الجرح والتعديل (.)335 / 8
()16المصدر نوس (.)335 / 8

()24
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قال الباحثان :ولى األقوال قي ن متروك الحديث وقول مسلم قي لم يواقق علي إال ابن عدي.
الرَب ِذي) :(3قال مسلم :ضعيف الحديث).(4
وسى ْب ُن ُع َب ْي َدةَ َّ
ُ -15م َ
)(5
وثق وكيع وزاد :حدث عن عبد اهلل بن دينار حاديث لام يتاابع عليلاا وابان ساعد وزاد:
وقااد موضا ٍع ثا ٍ
اان :ضااعيف الحااديث

)(8

)(7

كثياار الحااديث ولاايس بحجااة) .(6وقااال اباان معااين :صااالح
)(9

وقاد موضا ٍع ثالاث :ضاعيف

)(10

اهلل بن دينار حاديث مناكير

وقاد موضا ٍع اربااع :ضاعيف وانماا ضاعِّف حديثا ألنا روى عان عبااد
وقد موضع :ال يحتج بحديث

)(12

عبيدة الربوي و محمد بن إسحاق ققال :محمد بن إسحاق
اريك عجااب إلااد من ا

)(13

)(15

الرقائق).(16
دينااار

الكتاااب عنا

وقال مرة :ليس ب دء و حادث عان
)(14

وكااان ينوااد حااديث موسااى باان عبياادة

ولكنا ا روى ع اان عب ااد اهلل ب اان دين ااار حادي ااث منا اااكير

)(17

)(11

وسئل يما حب إلياك موساى بان
وقااد موضااع :لاايس بالكااووب

وق ااد موض ااع آلخ اار :يكت ااب م اان حديث ا ا

وقااال حمااد باان حنباال :لاام يكاان ب ا بااأس ولكن ا حاادث بأحاديااث مناااكير عاان عبااد اهلل باان
)(18

وقااد موضااع :منكاار الحااديث

)(19

وقااد موضااع :لاايس ب اادء

وقااد موضااع :ال يحاال

ققياال لا  :إن موسااى قااد روى عنا سااويان و ااعبة قااال :لااو بااان ل ااعبة مااا بااان لاياره مااا

()1الضعواء والمتروكون البن الجوزي (.)556 / 3

()2الماند قد الضعواء ( )614 / 1ميزان االعتدال (.)98 / 4

()3الربوي :هوه النسبة إلى الربوة وهد من قرى المدينة على طريق الحجاز .األنساب للسمعاند (.)41 / 2
( )4الكنى واألسماء (.)222 /1

()5تلويب التلويب (.)310 / 50

()6الطبقات الكبير (.)111 /3

()7سؤاالت ابن الجنيد البن معين ص  339ويبدو ن يقصد صالح العبادة ال صالح حال قد الحديث.
()8المصدر نوس ص  333وعقب ابن الجنيد بأن ليس بمتروك.

()9تاريخ ابن معين  -رواية الدارمد  -ص .599
()10الجرح والتعديل (.)511 / 8

()11تاريخ ابن معين  -رواية الدوري .)113 / 3( -
()12المصدر نوس (.)60 / 3

()13الكامل قد ضعواء الرجال (.)334 / 6
()14المصدر نوس (.)334 / 6

()15المصدر السابق (.)334 / 6

()16الضعواء الكبير (.)561 / 4

()17تاريخ ابن معين  -رواية الدوري .)60 / 3( -
()18التاريخ الكبير (.)195 / 3

()19تلويب الكمال (.)551 / 19
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)(1
ايئا ال يرويا ا
روى عن ا
وقااد موض ااع :ال ي ااتال ب ا ؛ وول ااك ن ا يااروى ع اان عبااد اهلل باان دين ااار ا ا
)(3
الناااس) (2وقااد موضااع :اضاارب علااى حديثا  .وساائل عاان حااديث ققااال :ماان رواه ققياال :موسااى باان

عبيدة ققبض يده ثم قال :موسى يحتمل وحمل علي

وقال :ليس حديث عندي ب ئ حديث عن عبد
)(4

اهلل باان دينااار  -كأنا لاايس عبااد اهلل باان دينااار ولااك -وعاان بااد حااازم

وقااال مارة :مااا يحاال و مااا

ينباااد الروايااة عن ا ) (5وقااال :ال تكتااب ألربعااة ووكاار موسااى واحا اادا ماانلم
يكتب حديث موسى بن عبيدة ولم خر ،عن ايئا حديث منكر) (7وقال بو طالاب حماد بان حمياد:
)(6

وقااد موضااع رخاار :ال

حميد :قال حمد بن حنبل :لماا مار حاديث موساى بان عبيادة عان محماد بان كعاب عان ابان عبااس
قال :هوا متاع موسى بن عبيدة وضم قم

وعوج ونوض يده وقال :كان ال يحوظ الحديث).(8

ولم يرض القطان وقيل لا  :كناتم تتقاون موساى بان عبيادة تلاك األياام؟ قاال :نعام ثام قاال:
)(11

كان بمكة قلم نأت ) (9وكان ال يرى ن يكتب حديث ) .(10وقال ابن الماديند :كاان ضاعيواا ضاعيواا
ضعيواا) (11وقد موضاع :ضاعيف يحادث بأحادياث منااكير) .(12ووكاره ابان البرقاد قاد بااب مان كاان
)(14
غالبااا قااد حديث ا وقااد ترك ا بعااض هاال العل ام) .(13وقااال بااو زرعااة :لاايس بقااوى الحااديث
الضااعف ا
والبخاري :لم خر ،عن موسى بن عبيدة وال حدث عن

ولقد كتبت عن مكد عان قاوم وددت ناد
)(15

 ،وقااد

كتباات عاان غياارهم ماان الثقااات غياار موسااى باان عبياادة وعبااد اهلل باان بااد الملاايح وغياارهم

موض ااع :ن ااا ال كت ااب ح ااديث مجال ااد وال موس ااى اب اان عبي اادة) .(16وق ااال يعق ااوب ب اان اايبة :ص اادوق

ضعيف الحديث ج ًّادا ومان النااس مان ال يكتاب حديثا ؛ لوهائا

وضاعو

وكثارة اختالطا

وكاان مان

( )1حوال الرجال ص .516

()2الجرح والتعديل (.)511 / 8

()3الضعواء الكبير (.)560 / 4
()4المصدر نوس (.)565 / 4

()5المصدر نوس (.)565 / 4
()6المصدر نوس (.)565 / 4

()7الكامل قد ضعواء الرجال (.)334 / 6
()8المصدر نوس .

()9الضعواء الكبير (.)560 / 4

()10سؤاالت محمد بن عثمان بن بد يبة البن المديند ص.510
()11المصدر نوس ص.510

()12الضعواء الكبير (.)565 / 4

()13تلويب التلويب (.)315 / 50
()14الجرح والتعديل (.)511 / 8

()15الضعواء الكبير (.)561 / 4

()16علل الترموي بترتيب بد طالب القاضد ص .505

()22

26
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هاال الصاادق) .(1وقااال بااو داود :موسااى باان عبياادة وعبااد اهلل باان عبياادة ومحمااد باان عبياادة :إخااوة

موسااى حاادث عاان خوي ا

)(2

وقااد

)(5

وقاال

و حاديااث موسااى مسااتوية إال حاديث ا ع ان عبااد اهلل باان دينااار
)(3

موضااع :حاادث ااعبة عاان جماعااة ماان الضااعواء ووكاار ماانلم :موسااى باان عبياادة  .وقااال الترمااوي:
يضعف قد هوا الحديث من قبل حوظ

)(4

وهو صدوق

وقد موضع :يضاعف قاد الحاديث

وقال البزار :قد حديث نكرة وخطأ كانت لا عباادة ت اال عان تحواظ الحاديث وغيرناا مان صاحاب
الحديث يضاعف موساى بان عبيادة وال يحاتج با
)(6

باولك السااالمة
)(7

العلاام

)(10

بثقة

ولكان وكرنااه لعبادتا بأحسان ماا ياوكر مثلا ؛ لنرجاو

وقااد موضااع :لاام يكاان با بااأس ولكاان لاام يكاان حاقظااا للحااديث وقااد روى عنا هاال
)(8

)(9

وقااال م ارة :كااان ماان خيااار الناااس وعبااادهم  .وضااعو النسااائد

)(11

وقال العقيلد عن حاديث  :كللا ال يتابع عليلا إال من جلة قيلا ضعف

)(12

وق اد موضااع :لاايس

)(13

وابن قانع :قي

ض ااعف  .وض ااعو اب اان حب ااان
وق ااد موض ااع :ك ااان م اان خي ااار عب اااد اهلل نسا ا اكا وقض ا ااال وعب ااادةا
متوهما وياروى عان
وصالحا إال ن غول عن اإلتقان قد الحوظ حتى يأتد بال ئ الوي ال صل ل
ا
ا
الثقات ما لايس مان حاديث األثباات مان غيار تعماد لا قبطال االحتجاا ،با مان جلاة النقال وان كاان
قاضا ااال ق ااد نوسا ا ) .(14ووك اار لا ا اب اان ع اادي ع اادة حاديااث ث اام ق ااال :ه ااوه األحادي ااث الت ااد وكرتل ااا لا ا

بأسانيدها مختلوة عامتلا مما ينورد بلا من يرويلا عن

وعامتلا متونلاا غيار محووظاة ولا غيار ماا
)(16

وكرت من الحديث والضعف على رواياتا بايِّن) .(15وقاال باو حماد الحااكم :لايس باالقوي عنادهم

()1تلويب الكمال (.)551 / 19
()2تلويب الكمال (.)551 / 19

()3سؤاالت اآلجري ألبد داود ص.560

()4سنن الترموي (.)430 / 3

()5المصدر نوس (.)148 / 1

()6مسند البزار ( )533 / 5وقد التلويب :وقال البزار :رجل مويد وليس بالحاقظ و حسب إنما قصر ب عن حوظ الحديث ال بالعبادة.
انظر :تلويب التلويب (.)310 / 50

()7مسند البزار (.)591 / 5

()8المصدر نوس (.)331 / 9

()9الكامل قد ضعواء الرجال (.)334 / 6
()10تلويب الكمال (.)551 / 19
()11الضعواء الكبير (.)561 / 4

()12تلويب التلويب (.)315 / 50
()13المصدر نوس (.)315 / 50
()14المجروحين (.)134 / 1

()15الكامل قد ضعواء الرجال (.)336 / 6
()16تلويب التلويب (.)310 / 50
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)(1

وض ااعو ال اادارقطند
)(4

الوهبد :ضعووه

)(2

واب اان ح اازم

وق ااال ال اادارقطند ق ااد موض ااع :ال يت ااابع عل ااى حديثا ا ) .(3وق ااال
)(6

)(5

وقد موضع زاد :م لور

دينار) .(6وقال بو حاتم

)(7

وضعو ابن حجر وال سيما قد عبد اهلل بن دينار .

)(8

صالحا.
رجال
والساجد  :منكر الحديث وزاد الساجد :وكان ا
ا

ووكره سبط بن العجمد قد الك ف الحثيث عمن رمد بوضع الحديث).(9

قال الباحثان :القول قي ما قال مسلم وقد واقق النقاد على ولك والبخاري إلى رقض األخو عن .
ٍ
َّ -16
الم ْرَو ِزي :قال مسلم :ضعيف الحديث).(10
الن ْ
ض ُر ْب ُن ُم َح َّمد َ
)(11
)(13
)(12
وثقا النسااائد
ووكاره اباان حبااان قااد
وقااد موضااع لا  :قيا ضااعف
والاادارقطند
)(14

مرجئ ااا
الثق ااات وق ااال :ك ااان
ا

وق ااد موض ااع :ما ان جل ااة ه اال م اارو مم اان ك ااان يتوقا ا عل ااى م ااوهب

ادما عناادهم
الكاوقيين) .(15وقاال اباان حجار :صادوق ربمااا يلام ورماد باإلرجاااء
وابان ساعد :كااان مق ا
قد العلم والوق والعقل والوضل وكان صديقاا لعبد اهلل بن المبارك وكان من صحاب بد حنيوة).(17
)(18

الحديث

وقال البخاري

)(1

)(16

)(19

و بو زرعة

والساجد) :(20قي ضعف وقد موضع للبخااري :منكار
)(2

وقال بو حمد الحاكم :ليس باالقوي
)(5

وابن بد حاتم

والوهبد) :(6كان صاحب ري.

)(3

)(4

وضاعو كاولك األزدي  .وقاال السااجد

وابان

()1سنن الدارقطند (.)315 / 5

()2المحلى (.)831 / 5

()3الضعواء والمتروكون ص.153

()4الكا ف قد معرقة من ل رواية قد الكتب الستة (.)306 / 1
()5الماند قد الضعواء (.)681 / 1
()6تقريب التلويب ص .111

()7الجرح والتعديل (.)511 / 8

()8تلويب التلويب (.)310 / 50
()9انظر :ص .164

( )10الكنى واألسماء(.)425 /1

()11تلويب الكمال (.)404 / 19

()12المصدر نوس (.)404 / 19

()13المؤتلف والمختلف (.)513 / 4
()14الثقات (.)131 / 3

()15م اهير علماء األمصار ص .351

()16تقريب التلويب ص .161

()17الطبقات الكبير (.)336 /9

()18التاريخ الكبير ( )89 / 8ووقع قد ميزان االعتدال ( :)161 / 4ضعيف.
( )19جوبة بد زرعة الرازي على سؤاالت البروعد (.)664 / 1

()20تلويب التلويب (.)393 / 50

()21
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قال الباحثان :قي ضعف قاد يكاون سابب الاوهم وقاد واقاق النقااد عباارة مسالم وان كانات عنادهم

خف حيث قالوا :قي ضعف ولم يضعو بعبارة ضعيف إال األزدي ولولك قال الوهبد :صلح غير
)(7

األزدي

وعبارة البخاري مواققة لمسلم ققد قال :قي ضعف وقد موضع :منكر الحديث.

وهوا الجدول يوضح حكم مسلم والبخاري وابن حجر وحكم الباحث ومدى مواققة مسلم للنقاد:

اسم الراوي

حكم البخاري

إِ ْب َرا ِه ْي ُم بنُ أَبِي َحيَّقَ

حكم ابن حجر

موافقةةةةةق ال قةةةةةا
لمسلم
الموافقة مع
غالب النقاد

حكم الباحث

ضعيف ذاهب
الحديث ،منكر
الحديث
تركوه

...............

ضعيف

متروك

متروك

وافقه عليه
جماعة من النقاد

س َما ِعي ُل بْنُ إِ ْب َرا ِهي َم
إِ ْ
التَّ ْي ِمي

...............

ضعيف

ضعيف

وب بْنُ ُع ْتبَقَ
أَي ُ

ضعيف جدا

ضعيف

ب ا ْل ِح َّمانِي
َح َّما ُ بْنُ ُ
ش َع ْي ٍ

فيه نظر

س ْع ٍد ا ْل َم ْه ِري
ِر ْ
ش ِدينُ بنُ َ

..............

أخرج له مع هذا
الحاكم في
مستدركه
ضعيف

ضعيف بالنسبة
للتحديث في
العراق ،مستقيم
باليمامة.
ضعيف

قول مسلم
موافق ألقوال
النقاد
قول مسلم
موافق ألغلب
أقوال النقاد

ضعيف

صالِحٍ األَ ْح َم ُر
سلَ َمقُ بْنُ َ
َ

..............

..............

متروك

َّاق بنُ ُع َم َر
َع ْب ُد ال َّرز ِ
الثَّقَفِي

منكر الحديث

متروك الحديث عن
الزهري ،لين في
غيره

ال شيء ،ليس بذاك

ضعيف

ضعيف ،ولكنه
متروك في
حديثه عن
الزهري
ضعيف

ق بْنُ َع ْب ِد َّ
َّللاِ ْب ِن
س َحا ُ
إِ ْ
أَبِي فَ ْر َوةَ

ُع ْث َمانُ بنُ َع َ
طا ِء ب ِن أبي
سلِ ٍم ُ
سانِي
ُم ْ
الخ َرا َ

قول مسلم
موافق ألغلب
أقوال النقاد
قول مسلم
موافق ألقوال
النقاد
وافقه عليها
بعض النقاد
وافقه الكثير من
النقاد
وافقه أغلب
النقاد

()1الضعواء الصاير (.)559 / 5

()2تلويب التلويب (.)393 / 50

()3الضعواء والمتروكون (.)561 / 3

()4تلويب التلويب (.)393 / 50
()5الجرح والتعديل (.)438 / 8

()6الماند قد الضعواء (.)698 / 1

()7الماند قد الضعواء (.)698 / 1
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ص ال َع ْب ِدي
ُع َم ُر بْنُ َح ْف ٍ
شقِي
س ِعي ٍد ال ِّد َم ْ
ُع َم ُر بْنُ َ

ليس بقوي
ساق كالم أحمد في
تركه
ليس بالقوي عندهم.
موافق
مقارب الحديث،
ِ
فيه نظر.
..............

..............

سى بْنُ ُعبَ ْي َدةَ ال َّربَ ِذي
ُمو َ

لم أخرج عن
موسى بن عبيدة
وال أحدث عنه
فيه ضعف ،منكر
الحديث.

ضعفه ابن حجر
وال سيما في عبد
هللا بن دينار
صدوق ربما يهم
ورمي باإلرجاء

ت ب ِن
َع ْم ُرو بنُ ثَابِ ِ
ه ُْر ُمز
الج ْبِي
ش ٍم َ
َع ْم ُرو بْنُ هَا ِ
س ِع
َم ْ
س َع َدةُ بْنُ اليَ َ

ض ُر بْنُ ُم َح َّم ٍد
ال َّ ْ
ال َم ْر َو ِزي

..............
..............

واهي الحديث
ضعيف ًّ
جدا

وافقه جمع كبير
وافقه القليل

ضعيف رمي
بالرفض
لين الحديث

ضعيف رافضي
لين الحديث
متروك الحديث
ضعيف

وافق مسلم قول
بعضهم
وافق مسلم قول
بعضهم
قول مسلم فيه لم
يوافقه عليه إال
ابن عدي
وافقه النقاد

فيه ضعف

وافقه النقاد

الخاتمة

الحمد هلل الوي نعم علينا بإتمام هوا العمل بعد ن قضينا مع جمل األوقات وما من عمال إال

ول نتائج وثمرت

وقد توصل الباحثان بعد هوا العمل إلى العديد من النتائج وهد:

 -1اإلماام مسالم حاد ئماة النقاد حياث اهاتم بجارح الارواة وتعاديللم وقولا مان األقاوال المعتماادة
قد هوا العلم الجليل.

حيانا كان يتساهل قاد رواة تاركلم هال العلام
 -2اإلمام مسلم معتدل قد حكام على الرواة و ا
-3

قيضعولم ققط وقد يكون ولك من باب تخويف العبارة.
واقق اإلمام مسلم يخ البخاري قد كثير من حكام

وان لم يكن اللوظ نوس

لكان كاان

مسلما تأثر ب يخ البخاري.
المؤدى واحدا عندهما ويبدو ن
ا
 -1واقق اإلمام مسلم قد معظم األحياان النقااد قاد قاواللم ولام يخاالولم إال قاد النازر اليساير

اويا
قلو بولك متوق معلم قد طريقة الحكم على الرواة و ما ما واقق علي القليل ققد كان ر ا

احدا هو عمر بن سعيد الدم اقد وكاان هنااك رٍاو واح ٌاد لام يواققا عليا ساوى ابان عادي
و ا
وهو مسعدة بن اليسع حيث كانت غلب قوال النقاد قد تركلما ال تضعيف حديثلما.

 -5دراسة لواظ الجرح والتعديل عند األئمة ملم ًّ
خصوصا عند
جدا قد التعرف إلى مرادهم بلا
ا
جمعلا ومقارنتلا بأقوال النقاد اآلخرين ومعرقة مدى المواققة و المخالوة.
مسلما قاد بعاض حكاما
 -1واقق ابن حجر
ا
و التضعيف و الترك.

وخالوا قاد كثيار منلاا إماا باالتوثيق و التوساط

التوصيات:
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 -1نوصاد طلبااة العلاام بااأن يكثواوا بحاااثلم قاد الجاارح والتعااديل؛ ألن االهتمااام بااولك يااؤدي إلااى
تصوية السنة النبوية مما ي وبلا من حاديث منكرة.

 -2نوصااد باالهتمااام كثاار بد ارسااة مناااهج األئمااة قااد النقااد خاصااة األئمااة المتقاادمين؛ للتوصاال
إلااى نتااائج ملمااة بااأن العلماااء لاام يكون اوا يتعاااملون مااع م ارتااب الاارواة كاألرقااام الحسااابية و

المعادالت الرياضية بل بالقرائن المرجحة.

 -3ض اارورة االهتم ااام بد ارس ااة م اانلج اإلم ااام مس االم ب اان الحج ااا ،ق ااد كتبا ا م اان خ ااالل الد اري ااة
والرواية؛ حيث إن متبحر قد علم الحديث قد هوين العلمين الملمين.

 -1يقتاارح الباحثااان د ارسااة بعااض األلواااظ عنااد اإلمااام مساالم كألواااظ التوثيااق والتوسااط و لواااظ
التضعيف كلوظ :منكر الحديث وواهب الحديث ومتروك الحديث وغيرها من األلواظ.

المصادر والمراجع:

جوبة بد زرعة الرازي علاى ساؤاالت البروعاد تحقياق :د .ساعدي اللا امد عماادة البحاث العلماد
الجامعة اإلسالمية -المدينة المنورة ط1182 -1112( 3:م).

حوال الرجال إبراهيم بان يعقاوب بان إساحاق الساعدي الجوزجااند ت 251:تحقياق :عباد العلايم عباد
العظيم البستوي حديث كادمد -قيصل رباد -باكستان.

األنس اااب عب ااد الكا اريم ب اان محم ااد ب اان منص ااور التميم ااد الس اامعاند ت 512تحقي ااق :عب ااد ال اارحمن
المعلمد مجلس دائرة المعارف العثمانية ط" 1382( :1ها1112 -م).

تاريخ ابن معين ت( 233رواية الدارمد) تحقيق :د .حمد محماد ناور سايف دار الماأمون للتاراث -
دم ق ط.1111:

تاااريخ اباان معااين ت( 233روايااة الاادوري) تحقيااق :د .حمااد محمااد نااور ساايف مركااز البحااث العلمااد
واحياء التراث اإلسالمد  -مكة المكرمة ط1171 – 1311( 1 :م).

التاااريخ األوسااط محمااد باان إسااماعيل اباان إب اراهيم الجعوااد البخاااري

ت  251تحقيااق :محمااود

إبراهيم زايد دار الوعد ,مكتبة دار التراث  -حلب ,القاهرة ط.)1177 – 1317( :1 :

تاريخ الخلواء لعبد الرحمن بن بد بكر السيوطد (المتوقى111 :ها) ط1125( :1 :ها 2111م).

تدريب الراوي قاد ارح تقرياب الناواوي لعباد الارحمن بان باد بكار السايوطد ت111ه ا ا ا تحقياق :باو
قتيبة نظر محمد الواريابد دار طيبة.

تقريب التلويب حمد بان علاد بان حجار باو الوضال العساقالند ت 852قادم لا د ارساة واقياة وقابلا
مقابلة دقيقة :محمد عوامة دار الر يد -سوريا ط1111 – 1111( 3 :م).
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تلااويب التلااويب حمااد باان علااد باان حجاار العسااقالند ت852ها ا مطبعااة دائ ارة المعااارف النظاميااة
اللند ط1321( :1 :ها).

تلااويب الكمااال يوسااف باان الزكااد عبااد الاارحمن بااو الحجااا ،الماازي ت 712تحقيااق :د .ب ااار عاواد
معروف مؤسسة الرسالة – بيروت ط.)1181 - 1111( 1:

الثقات محمد بن حبان بن حمد بن حبان بن معاو بن معبد التميماد البساتد ت  351طباع بإعاناة:
و ازرة المعاارف للحكوماة العالياة اللنديااة دائارة المعاارف العثمانياة بحياادر ربااد الادكن اللنااد ط1:

(1173 -1313م).

الجارح والتعااديل عباد الاارحمن بان بااد حااتم محمااد بان إدريااس بان المنااور التميماد الحنظلااد ت327

مطبعااة دائ ارة المعااارف العثمانيااة بحياادر رباااد الاادكن -اللنااد ط1152 1371( 1:م) و عااادت

طبع على نوس الطبعة دار الكتب العلمية -بيروت.

الرقع والتكميل قد الجرح والتعديل محمد عبد الحد بن محماد عباد الحلايم األنصااري اللكناوي اللنادي

(المتوقى1311 :ها) تحقيق :عبد الوتاح بو غدة مكتب المطبوعاات اإلساالمية -حلاب ط:3 :
(1117ها).

ساانن بااد داود لسااليمان باان األ ااعث باان ااداد باان عماارو األزدي بااد داود السجسااتاند ت275
تحقيق :محمد محيد الدين عبد الحميد المكتبة العصرية -بيروت.

سنن الترموي محمد بن عيسى الترموي السلمد ت 271تحقيق :حمد محمد اكر ورخرون مكتباة
ومطبعة مصطوى البابد الحلبد و والده ط1315( :2 :ها1175 -م).

ساانن الاادارقطند علااد باان عماار ب ان حمااد باان ملاادي باان مسااعود باان النعمااان اباان دينااار البااادادي
الدارقطند ت  385حقق وضبط نص وعلق علي  :عيب األرناؤوط حسن عباد المانعم البد

عبا ااد اللطيا ااف حا اارز اهلل حما ااد برها ااوم مؤسسا ااة الرسا ااالة بيا ااروت – لبنا ااان ط- 1121( 1:

2111م).

الساانن الكباارى حمااد باان الحسااين باان علااد البيلقااد ت  158تحقيااق :محمااد عبااد القااادر عطااا دار
الكتب العلمية بيروت -لبنان ط1121( :3 :ها 2113 -م).

سؤاالت ابن الجنيد البن معين ت 233تحقيق :حمد محمد نور سيف مكتباة الادار بالمديناة ط1:
(1188 1118م).

ساؤاالت بااد عبيااد اآلجااري ألبااد داود ت 275تحقيااق :بااو عماار محمااد باان علااد األزهااري الواااروق
الحديثة للطباعة والن ر -القاهرة ط 1131( :1 :ها2111 -م).

سؤاالت الحااكم النيساابوري للادارقطند ت 385تحقياق :د .موقاق بان عباد اهلل بان عباد القاادر مكتباة
المعارف -الرياض ط1181 -1111( 1:م).
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سؤاالت السلمد للدارقطند ت 385تحقيق :قريق من البااحثين بإ اراف وعناياة د .ساعد ابان عباد اهلل
الحميد و د .خالد بن عبد الرحمن الجريسد مكتبة الملك قلد -السعودية ط.1127 1:

اارح علاال الترمااوي الباان رجااب الحنبلااد ت 715تحقيااق :همااام عبااد الاارحيم سااعيد مكتبااة المنااار-
الزرقاء ط1117( :1 :ها 1187 -م).

الضااعواء الصاااير محمااد باان إسااماعيل البخاااري المتااوقى ت 251تحقيااق :بااو عبااد اهلل حمااد باان
إبراهيم بن بد العينين مكتبة ابن عباس ط1121( :1 :ها2115/م).

الضااعواء الكبي اار محم ااد ب اان عم اارو ب اان موس ااى ب اان حم اااد العقيل ااد ت  322تحقي ااق :عب ااد المعط ااد
قلعجد دار الكتب العلمية -بيروت ط1111( :1:ها 1181 -م).

الضعواء والمتروكون علد بن عمار الادارقطند ت 385تحقياق :موقاق عباد اهلل عباد القاادر مكتباة
المعارف -الرياض ط.)1181 1111( 1 :

الضعواء والمتروكون عباد الارحمن بان علاد بان محماد الجاوزي (المتاوقى517 :ه ا) تحقياق :عباد اهلل
القاضد دار الكتب العلمية -بيروت ط1111( :1 :ها).

الضعواء والمتروكون حمد بن علاى بان اعيب النساائد ت  313تحقياق :محماود إباراهيم ازياد دار
الوعد -حلب ط1311( :1 :ها).

الض ااعواء حم ااد ب اان عب ااد اهلل ب اان حم ااد ب اان إس ااحاق ب اان موس ااى ب اان ملا اران األص اابلاند (المت ااوقى:
131ها) تخقيق :قاروق حمادة دار الثقاقة -الدار البيضاء ط1115( :1 :ها1181 -م).

الطبقااات الكبياار محمااد باان سااعد باان منيااع اللا اامد ت 231تحقيااق :د.علااد محمااد عماار مكتبااة
الخانجد بالقاهرة ط.)2111 1121( 1:

علل حمد (رواية المرووي وغيره) تحقيق :صبحد البدري السامرائد مكتبة المعارف -الريااض ط:
1111( :1ها).

العلاال ال اواردة قااد األحاديااث النبويااة علااد باان عماار باان حمااد باان ملاادي الاادارقطند ت 385تحقيااق
وتخريج  :محووظ الرحمن زين اهلل السلود دار طيبة -الرياض ط1185 - 1115( 1:م).

العلل ومعرقة الرجال حمد بن حنبل ال يباند ت 211تحقيق :وصد اهلل بن محمد عباس المكتاب
اإلسالمد ,دار الخاند -بيروت ,الرياض ط.)2111 -1122( 2 :

الكاماال قااد ضااعواء الرجااال عبااد اهلل باان عاادي باان عبااد اهلل باان محمااد بااو حمااد الجرجاااند ت315

تحقيااق :عااادل حمااد عبااد الموجااود -علااد محمااد معااوض دار الكتااب العلميااة -بيااروت ط1 :

(1118ها1117 -م).

الك ف الحثيث عمن رمد بوضع الحديث برهاان الادين الحلباد ت 811حققا وعلاق عليا  :صابحى
السامرائد عالم الكتب مكتبة النلضة العربية ط1187 -1117( 1:م).
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الكنااى واألسااماء ألبااد الحسااين مساالم باان الحجااا ،الق اايري النيسااابوري ت 211تحقيااق :عبااد الاارحيم
الق قري المجلس العلمد بالجامعة اإلسالمية المدينة المنورة .1311

لسان الميزان حمد بن علد بن حجر العسقالند ت852ه ا ا ا مؤسساة األعلماد للمطبوعاات–بياروت
دائرة المعرف النظامية – اللند ط1111( 3 :ها ا ا– 1181م).

المجروحين من المحدثين والضعواء والمتروكين محمد بن حبان بن حمد باد حااتم التيميماى البساتى
ت 351تحقيق :محمود ابراهيم زايد دار الوعد -حلب ط1311( :1 :ها).

المحلااى باآلثااار علااد باان حمااد باان سااعيد باان حاازم األندلسااد القرطبااد الظاااهري (المتااوقى151 :ه ا)
دار الوكر -بيروت.

معرقااة الثقااات حمااد باان عبااد اهلل باان صااالح العجلااى الكااوقى ت 211ها ا تحقيااق :عبااد العلاايم عب اد
العظيم البستوي مكتبة الدار -المدينة المنورة ط1115 ( :1 :ها 1185 -م).

الماناد قااد الضاعواء محمااد باان حماد باان عثمااان بان قايماااز الااوهبد ت  718تحقياق :د.نااور الاادين
عتر إدارة إحياء التراث اإلسالمد -قطر ط1187 1117( :م).

المقتنااى قااد ساارد الكنااى محمااد باان حمااد باان عثمااان باان قايماااز الااوهبد (المتااوقى718 :ه ا) تحقيااق:

محمااد صااالح عبااد العزيااز الماراد المجلااس العلمااد بالجامعااة اإلسااالمية -المدينااة المنااورة ط:1 :

(1118ها).

ميزان االعتدال قد نقد الرجال محمد بن حمد بن عثمان ابان قايمااز الاوهبد ت  718تحقياق علاى
البجاوي دار المعرقة -بيروت
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