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 باللغة العزبية ملخص
 حمند حميسن محدانو.د.

كىك الحافظ إسحاؽ بف  ييدؼ البحث إلى بياف أقكاؿ إماـ مف أئمة الحديث في عمـ الجرح كالتعديؿ
 كتمييزراىكيو إماـ خراساف كعالميا, الذم اجتمع لو الحديث كالفقو كالحفظ كالصدؽ كالكرع كالزىد, 

الركاة الذيف رماىـ بالكذب كالكضع في الحديث, لما آلرائو كأحكامو عمى الركاة مف عظيـ المنزلة 
, -رحميما اهلل تعالى -كاألثر لمنقاد بعده, فيك صاحب المسند كالتفسير, كقريف اإلماـ أحمد كالشافعي

تظير مدل معرفتو ألحكاؿ  كما أنو ممف يعتمد قكلو في الرجاؿ, فإبراز أقكالو كمقارنتيا بأقكاؿ النقاد
الركاة كسبر مركياتيـ, ككاف عدد الركاة الذيف كصفيـ بالكذب سبعة ركاة, كالذيف كصفيـ بالكضع 
أربعة, ككانت غالبية أحكامو مكافقة ألقكاؿ نقاد الحديث, كما خالفيا قمت بمقارنتو بأقكاؿ النقاد 

 األخريف محاكال الترجيح كالجمع بينيا.
 المفتاحية: الرواة ، الوضع ، مقارنةالكممات 

THE NARRATORS WHOM ISHAQ BIN RAHWAY DESCRIBED AS 
A LIE AND A SITUATION IN THE HADITH 

Dr. Muhammad M. Hemdan 

Summary: 
The research aims to clarify the sayings of an imam from the imams of the hadith 

in the science of wound and modification, which is the keeper Isaac bin Rahwah, 

the Imam of Khorasan and its world, who met him the hadith, jurisprudence, 

conservation, honesty, piety and asceticism, and distinguish the narrators who 

threw them with lies and the situation in the hadith, because his views and rulings 

on the narrators are of great status and impact  For critics after him, he is the 

owner of the predicate and interpretation, and the companions of Imam Ahmad and 

Al-Shafi’i - may God Almighty have mercy on them - as he who adopts his saying 

in men, then highlighting his statements and comparing them with the statements of 

critics shows the extent of his knowledge of the conditions of the narrators and 

exploring their narratives, and the number of narrators who he described as liars 

was seven narrators, and who he described  The situation was four, and most of its 

rulings were consistent with the sayings of modern critics, and otherwise, I 

compared it to the statements of other critics, trying to weigh and combine them. 

Keywords: narrators, Lying , comparison  
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 املقدمة

نا كحبيبنا محمد الحمد هلل رب العالميف كأفضؿ الصالة كأتـ التسميـ عمى سيد
 ألو كصحبو أجمعيف, كبعد:خريف كعمى آلسيد األكليف كا

العمـك الشرعية كعف طريقو  فإف عمـ الجرح كالتعديؿ عمـ عظيـ القدر مف أجؿّ 
 ,حفظت السنة النبكية مف الخمؿ كالزيؼ, كىك عمـ ال يعرؼ لو نظير في األمـ األخرل

مع االتصاؿ, خصَّ  )نقؿ الثقة عف الثقة يبمغ بو النبي  رحمو اهلل تعالى قاؿ ابف حـز
 بو المسمميف دكف سائر الممؿ  كقد استطاع العمما  بيذا العمـ الكقكؼ عمى أحكاؿ اهلل

الركاة جرحا كتعديال, كميزكا بيف الصحيح كغيره مف األخبار, فنذركا أنفسيـ لمعرفة مف 
نما كانكا يسألكف عف  يعاصركنيـ مف الركاة كمعرفة مركياتيـ كنقدىا, كلـ يكتفكا بذلؾ كا 

ممف لـ يعاصركىـ كيعمنكا رأييـ فييـ دكف تحرج كمأثـ, ألنيـ يركف ىذا الركاة السابقيف 
 رحمو ككاجبا عمييـ, قاؿ الخطيب دفاعا عف ديف اهلل سبحانو كتعالى كسنة رسكلو 

أجمع أىؿ العمـ عمى أنو ال يقبؿ إال خبر العدؿ, كما أنو ال تقبؿ إال شيادة ) :تعالى اهلل
العدؿ كلما ثبت ذلؾ, كجب متى لـ تعرؼ عدالة المخبر كالشاىد أف يسأؿ عنيما أك 
يستخبر عف أحكاليما أىؿ المعرفة بيما, إذ ال سبيؿ إلى العمـ بما ىما عميو إال بالرجكع 

ألف القرآف الكريـ ك  ,  ي تزكيتيما, فدؿ عمى أنو البد منولى قكؿ مف كاف بيما عارفا فإ
 تعالى كالسنة المطيرة ىما مرجع المسمميف في معرفة أحكاـ اإلسالـ, فقد تعيَّد اهلل

بحفظ كتابو كصيانتو مف اإلضافة كالنقصاف, كالتبديؿ كالتغيير كما قيَّض لمسنة المطيَّرة 
نكىا في السطكر, كقطعكا مف أجؿ رجاالن ُأَمنا  كعباقرة أفذاذان حفظكىا  في الصدكر كدكَّ

جمعيا الفيافي ككاصمكا في جمعيا الميؿ بالنيار, كعرفكا ركاة الحديث ككشفكا أحكاليـ, 
كسيد الحفاظ  كميَّزكا الحؽ مف الباطؿ, كالغثَّ مف السميف, كمف ىؤال  اإلماـ الكبير

ساف كعالميا, الذم اجتمع لو إماـ خرا تعالى اهلل رحمو إسحاؽ بف راىكيو أبي يعقكب
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الحديث كالفقو كالحفظ كالصدؽ كالكرع كالزىد, كشيخ أمير المؤمنيف في الحديث اإلماـ 
كجدت لإلماـ إسحاؽ بف  فبعد البحث في كتب الرجاؿ كالركاية تعالى اهلل رحمو البخارم

كىذه األقكاؿ مبثكثة في تمؾ الكتب, كبما إف  ,راىكيو أقكاال في جرح الركاة كتعديميـ
نشر البحكث في المجالت العممية المحكمة يستكجب عدـ زيادة البحث عف الحد المعيف 

ف رماىـ بالكذب كالكضع في أردت في ىذا البحث أف أبرز الركاة الذي لعدد أكراقو
نقاد بعده, فيك لما آلرائو كأحكامو عمى الركاة مف عظيـ المنزلة كاألثر لم ,الحديث

كما أنو ممف  ,تعالى اهلل رحميما صاحب المسند كالتفسير, كقريف اإلماـ أحمد كالشافعي
فإبراز أقكالو كمقارنتيا بأقكاؿ النقاد تظير مدل معرفتو ألحكاؿ  يعتمد قكلو في الرجاؿ,

 اهلل رحمو الركاة كسبر مركياتيـ, بؿ كسعة حفظو التي أعجب بيا أبك زرعة الرازم
العجب ): تعالى اهلل رحمو , كقكؿ أبي حاتـ ما رأيت أحفظ مف إسحاؽ)بقكلو:  تعالى

, كقكؿ أبي داكد الخفاؼ سمعت  مف إتقانو كسالمتو مف الغمط مع ما رزؽ مف الحفظ
كأني أنظر إلى مائة ألؼ حديث في كتبي, كثالثيف ألفا )إسحاؽ بف راىكيو يقكؿ: 

حفظو أحد عشر ألؼ حديث, ثـ قرأىا عمينا, فما  أسردىا, قاؿ: كأممى عمينا إسحاؽ مف
 . زاد حرفا كال نقص حرفا

أقكاؿ اإلماـ إسحاؽ بف راىكيو في تعديؿ الركاة كتكثيقيـ في  أبرزتكما إني 
جمع جميع أقكالو عمى قمتيا في مؤلؼ , عمى أف أخر أعد لمنشر بمجمة عمميةآبحث 

 تعالى. اهلل شا  إف مستقؿ مستقبال
 اختيارم لمكتابة في ىذا المكضكع اآلتي: كقد كاف سبب

عدـ كجكد بحث أك كتاب يبرز أقكاؿ اإلماـ إسحاؽ بف راىكيو حسب حدكد  -ٔ
 عممي.
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أىمية ىذا البحث تأتي مف أىمية صاحب األقكاؿ, فاإلماـ إسحاؽ بف  -ٕ
راىكيو اجتمع لو الفقو كالحديث كالتفسير, كممف يعتمد قكلو في جرح كالركاة 

    كتاب كامؿ. ردت سرد فضائمو الحتجت إلىكتعديميـ, كلك أ
كقد قسمت البحث بعد ىذه المقدمة إلى مبحثيف كخاتمة, تناكلت في المبحث 
األكؿ الركاة الذيف كصفيـ اإلماـ إسحاؽ بف راىكيو بالكذب في الحديث, كتضمف سبعة 

لكضع مطالب, كما تناكلت في المبحث الثاني الركاة الذيف كصفيـ إسحاؽ بف راىكيو با
كتقسيميـ ىكذا الختالؼ داللة كؿ لفظ منيما؛ ألف  في الحديث كتضمف أربعة مطالب,

 كىك الكضع مف أخؼ كؿ كضاع ىك كذاب, كليس كؿ كذاب كضاع, كالكذب
 مكجكدة أحاديث يسرؽ كلكف إسنادان  كال متنان  يضع ال فقد الكذاب أما كاالفترا , االختالؽ

كىذه جميع ما  السند, كضع مف أشد المتف ككضع غيره, لو كضعيا أحاديث يركم أك
لإلماـ إسحاؽ بف راىكيو مف أقكاؿ في الكذابيف كالكضاعيف حسب حدكد عممي, كحسب 

 .اليجائيةحركؼ الكقد رتبتيـ في المبحثيف حسب  ما متكفر لدينا مف مصادر,
 أما المنيج الذم اتبعتو في البحث فكاف عمى النحك اآلتي: 

 : ترجمت لمركاة الذيف كصفيـ اإلماـ إسحاؽ بف راىكيو بالكذب أك الكضع أوًلا
في الحديث, ترجمة مكجزة تضمنت اسمو ككنيتو كبعض مف ركل عنيـ كرككا عنو, 

 .و مف أصحاب الكتب, ككفاتو غالبان كمف أخرج ل
ذكرت قكؿ اإلماـ إسحاؽ بف راىكيو معتمدا في ذلؾ عمى كتب التراجـ ثانياا: 
 كمستقصيا أقكالو مف تمؾ الكتب ما استطعت إلى ذلؾ سبيال.  الرجاؿكالطبقات ك 

ذكرت أقكاؿ أئمة الجرح كالتعديؿ في الراكم, سكا  المكافقيف أك المخالفيف ثالثاا: 
 لقكؿ اإلماـ إسحاؽ بف راىكيو, كما رتبت أقكاليـ بحسب كفياتيـ. 

لتيا بالمناقشة كما قارنت قمت بالمقارنة بيف أقكاؿ العمما  في الراكم كتناك رابعاا: 
كحاكلت الترجيح كالجمع بيف  عند االختالؼ بينيا كبيف قكؿ اإلماـ إسحاؽ بف راىكيو
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 ىي , عمما أف غالب أحكاـ اإلماـ إسحاؽ بف راىكيواألقكاؿ مف خالؿ دراسة األقكاؿ
 .مكافقة ألقكاؿ النقاد

كالرجاؿ كغيرىا التي ككاف اعتمادم في بحثي ىذا عمى كتب التراجـ كالطبقات 
كلو الحمد في األكلى  تعالى نقمت أقكاؿ أئمة الجرح كالتعديؿ, فإف كفقت فذلؾ فضؿ اهلل

ف أخطأت فاستغفر اهلل مف ذلؾ كأتكب إليو, كاهلل أسأؿ أف يرزقنا تعالى  كاآلخرة, كا 
 .اإلخالص في القكؿ كالعمؿ, كيجعؿ ىذا العمؿ خاصا لكجيو الكريـ

 نا محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليما كثيراوصلى اهلل على سيد
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 :املبحث األول
 اللذب يف احلديثب إسحاق بن راهويى وصفوهالزجال الذين 

 :املطلب األول
 املدائين اهليثه أبو القاسه بن خالد

, كالحارث   سمع: الميث بف سعد, كحماد بف زيد, حدث عنو: الحسف بف مكـر
 معو كخرج مكة, إلى بغداد مف سعد بف الميث صحب قد ككاف ,بف أبي أسامة, كغيرىما

 .  ٔ)كمائتيف عشرة إحدل الكثير, تكفي سنة عنو يركم فكاف مصر, إلى أيضا
 قول إسحاق بن راهويه: 

 . ٕ)قاؿ إسحاؽ بف راىكيو: كاف كذابا
 أقوال العلماء فيه: 

 . ٖ)معيف: متركؾ, كاف يزيد في األحاديث, يكصميا لتصير مسندة قاؿ ابف
 . ٗ)كقاؿ أحمد بف حنبؿ: خالد بف القاسـ يزيد في اإلسناد, ال أركم عنو شيئا

 . ٘)كقاؿ أبك يحيى صاعقة: كّذاب, يدَّعي ما لـ يسمع
خر: تركو عمي آكقاؿ في مكضع  كقاؿ البخارم: متركؾ, تركو عمي كالناس,

 .  ٙ)كأحمد
 . ٚ)كقاؿ الجكزجاني: خالد المدائني كذاب يزيد في األسانيد

                                                            

 .ٜٖٕ/ٜينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب البغدادم:   ٔ)
 .ٖٚٗ/ٖينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ:   ٕ)
 .ٖٚ/٘ٔينظر: تاريخ اإلسالـ, لمذىبي:   ٖ)
 .ٖٚٗ/ٖ, الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ: ٕٕٕ/ٕلمعقيمي: ينظر: الضعفا ,   ٗ)
 .ٗٚ/٘ٔينظر: تاريخ اإلسالـ, لمذىبي:   ٘)
, الضعفا  الصغير, ٜٕٓ/ٕالتاريخ الصغير, لمبخارم:  ,ٚٙٔ/ٖينظر: التاريخ الكبير, لمبخارم:   ٙ)

 .٘٘لمبخارم: 
 .ٜٜٔينظر: أحكاؿ الرجاؿ, لمجكزجاني:   ٚ)
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 . ٔ)كقاؿ اإلماـ مسمـ: متركؾ الحديث
 . ٕ)كقاؿ أبك زرعة: كاف كذابا

 . ٖ)كقاؿ أبك حاتـ: متركؾ الحديث
 . ٗ)كقاؿ النسائي: متركؾ الحديث

كقاؿ ابف حباف: كاف يكصؿ المقطكع كيرفع المرسؿ كيسند المكقكؼ كأكثر ما 
 . ٘)ذلؾ بالميث بف سعد, ال تحؿ كتابة حديثوفعؿ 

كقاؿ ابف عدم: كخالد ىذا كما ذكركه, لو عف الميث بف سعد غير حديث منكر 
 . ٙ)كالميث برم  مف ركاية خالد عف تمؾ األحاديث, كلو عف الميث مناكير أيضا

 . ٚ)كقاؿ األزدم: أجمعكا عمى تركو
 . ٛ)كذكره الدارقطني في الضعفا 

 . ٜ)د أحاديثعي: أحد المتََّيميف بالكذب, كضع عمى الميث بف سكقاؿ الذىب
 دراسة األقوال: 

بعد االطالع عمى أقكاؿ أئمة الجرح كالتعديؿ كالتمعف بيا, نجد أف  كصؼ 
اإلماـ إسحاؽ بف راىكيو لمراكم خالد بف القاسـ أبك الييثـ المدائني, بالكذب مكافؽ 

                                                            

 .ٕٛٛ/ٕسما , لإلماـ مسمـ: ينظر: الكنى كاأل  ٔ)
 .ٖٛٗ/ٖينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ:   ٕ)
 .ٖٚٗ/ٖنفسو: ينظر: المصدر   ٖ)
 .ٖٙينظر: الضعفا  كالمتركككف, لمنسائي:   ٗ)
 .ٖٕٛ/ٔينظر: المجركحيف, البف حباف:   ٘)
 .ٕٕٗ/ٖينظر: الكامؿ, البف عدم:   ٙ)
 .ٖٛٙ/ٔاالعتداؿ, لمذىبي:  ينظر: ميزاف  ٚ)
 .ٔ٘ٔ/ٕينظر: الضعفا  كالمتركككف, لمدارقطني:   ٛ)
 .ٖٙٔ/٘ٔتاريخ اإلسالـ, لمذىبي:  ينظر:  ٜ)
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لغالب األقكاؿ, كذلؾ بسبب تالعبو بأسانيد األحاديث, فكاف يكصؿ المقطكع كيرفع 
المرسؿ كما ذكر ابف حباف, فربما كاف في السند المقطكع رجؿ متركؾ أك ضعيؼ, كلـ 
يجكز ذلؾ العمما , كما ذكر الذىبي أنو كضع عمى الميث أحاديث, فكاف كصؼ ابف 

  أعمـ. راىكيو لو مكافؽ ألغمب العمما , كاهلل
 :املطلب الثاىي

 عنز بن صبح
ركل عف: مقاتؿ , بف عمراف التميمي العدكم أبك نعيـ الخراساني السمرقندم.ا

 ابف لو ركل ,بف حياف, كيزيد الرقاشي, ركل عنو: بشير بف زاذاف, كأبك قتادة الحراني
 . ٔ)ماجة

 قول اإلمام إسحاق بن راهويه: 
أخرجت خراساف ثالثة لـ يكف ليـ في الدنيا نظير في  قاؿ إسحاؽ بف راىكيو

 . ٕ)البدعة كالكذب جيـ بف صفكاف كعمر بف الصبح كمقاتؿ بف سميماف
 ألنو ليس لو ركاية, قاؿ الذىبي عنو: رأس؛ ترجـ لجيـ بف صفكافأمالحظة: لـ 

 زرع لكنو شيئا, ركل عممتو كما التابعيف, صغار زماف في ىمؾ, شيئا يرك لـ, الضالؿ
 . ٖ)عظيما شرا

 أقوال العلماء: 
 . ٗ)قاؿ ابف عبد الرحيـ التباف: ليس بثقة

  

                                                            

 .ٜٖٚ/ٕٔينظر: تيذيب الكماؿ, لممزم:   ٔ)
 .ٕٚٓ/٘ٔينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب البغدادم:   ٕ)
 .74: للذهبي, الضعفاء ديوان, 8/727: للذهبي, االعتدال ميزان: ينظر  ٖ)

 .٘ٚ/ٓٔ, اإلكماؿ, لمغمطام: ٔٚ/ٔينظر: التمييز البف البرقي:   ٗ)
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كقاؿ البخارم: حدثني يحيى اليشكرم عف عمي بف جرير, قاؿ: سمعت عمر 
بف صبح يقكؿ: أنا كضعت خطبة النبي ا

(ٔ . 
 .  ٕ)منكر الحديث حاتـ:قاؿ أبك 

 . ٖ)كقاؿ النسائي: ليس بثقة
 . ٗ)ليس بالقائـ, كليس بمعركؼ بالنقؿ كقاؿ العقيمي: حديثو

كقاؿ ابف حباف: كاف ممف يضع الحديث عمى الثقات ال يحؿ كتابة حديثو إال 
 . ٘)عمى جية التعجب ألىؿ الصناعة فقط

كقاؿ ابف عدم: منكر الحديث, كعامة ما يركيو غير محفكظ ال متنا كاَل 
 . ٙ)إسنادنا

 . ٚ)كقاؿ الدراقطني: متركؾ
 . ٛ)ليس بثقة كال مأمكف كقاؿ الذىبي:

 . ٜ): تالؼكقاؿ ابف حجر
  

                                                            

 .ٕٔٚ/ٗينظر: التاريخ األكسط, لمبخارم:   ٔ)
 .ٚٔٔ/ٙينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ:   ٕ)
 .٘ٚ/ٓٔينظر: اإلكماؿ, لمغطام:   ٖ)
 .ٜٙٔ/ٗينظر: الضعفا , لمعقيمي:   ٗ)
 .ٛٛ/ٕالبف حباف: ينظر: المجركحيف,   ٘)
 .ٓ٘/ٙينظر: الكامؿ, البف عدم:   ٙ)
 .ٚ٘/ٕينظر: السنف, لمدارقطني:   ٚ)
 .ٕٙٓ/ٖميزاف االعتداؿ, لمذىبي:  ينظر:  ٛ)
 .ٓٔ/ٗينظر: لساف الميزاف, البف حجر:   ٜ)
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 دراسة األقوال: 
عمر بف صبح أنو ممف يركم  ُيستنتج مف عرض أقكاؿ العمما  في الراكم

كما نقؿ ذلؾ اإلماـ  , كما أنو اعترؼ بكضع خطبة النبي المكضكعات عف النبي 
 يركيو ما كألف عامةالبخارم, لذلؾ ترؾ العمما  حديثو, كعدكه مف المترككيف اليالكيف, 

لذا كاف حكـ ابف راىكيو مكافقا لعامة العمما , كاهلل  إسنادنا, كالَ  متنا ال محفكظ غير
 أعمـ.  

 :الثاملطلب الث
 عطية بن الفضل بن حمند

 المركزم,: كيقاؿ الككفي, اهلل عبد أبك, مكالىـخالد العبسي,  بف عمر بفا 
ركل عنو: أسد بف  ركل عف: أباف بف أبي عياش, كاألحكص بف حكيـ, بخارل, سكف

سماعيؿ بف عيسى العطار الترمذم كابف , ركل لو كمئة ثمانيف , تكفي سنةمكسى, كا 
 . ٔ)ماجة

  قول إسحاق بن راهويه:
يحيى: كتبت عف محمد بف الفضؿ قاؿ إسحاؽ بف راىكيو: قاؿ لي يحيى بف 

 . ٕ)كذا ثـ مزقتو, قمت: كاف أىمو
 أقوال العلماء: 

 . ٖ)قاؿ ابف سعد: مف أىؿ مرك, متركؾ الحديث
  

                                                            

 .ٕٔٛ/ٕٙينظر: تيذيب الكماؿ, لممزم:   ٔ)
 .ٖٕٛ/ٕٙينظر: المصدر نفسو:   ٕ)
 .ٕٖٛ/ٜالكبير, البف سعد: ينظر: الطبقات   ٖ)
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كال يكتب حديثو, كقاؿ في مكضع  كقاؿ يحيى بف معيف: ضعيؼ, ليس بشي 
 . ٔ)خر: لـ يكف ثقة, كاف كذاباآ

 . ٕ)عبد اهلل بف عمي بف المديني عف أبيو: ركل عجائب, كضعفو كقاؿ
 . ٖ)كقاؿ اإلماـ أحمد: ليس بشي , حديثو حديث أىؿ الكذب

 . ٗ)كقاؿ المفضؿ بف غساف الغالبي: ليس بثقة
 . ٘)كقاؿ عمرك بف عمي: متركؾ الحديث, كذاب
 . ٙ)خر: ذاىب الحديثآكقاؿ البخارم: سكتكا عنو, كقاؿ في مكضع 

كقاؿ الجكزجاني: كاف كذابا, سألت ابف حنبؿ عنو, فقاؿ: ذاؾ عجب يجيئؾ 
 . ٚ)بالطامات

 . ٛ)كقاؿ اإلماـ مسمـ: متركؾ الحديث
 . ٜ)كقاؿ أبك زرعة: ضعيؼ الحديث

 . ٓٔ)كقاؿ أبك داكد: ليس بشي 
  

                                                            

., تاريخ بغداد, لمخطيب: ٖٖ٘/ٚ, الكامؿ, البف عدم: ٖ٘٘/ٗينظر: تاريخ ابف معيف بركاية الدكرم:   ٔ)
ٗ/ٕٗٛ. 

 .ٕٛٗ/ٗينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب:   ٕ)
 .ٜٗ٘/ٕينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ, لإلماـ أحمد:   ٖ)
 .ٕٛٗ/ٗينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب:   ٗ)
 .ٚ٘/ٛينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ:   ٘)
 .ٜٖٛ, عمؿ الترمذم الكبير: ٕٗٔينظر: الضعفا  الصغير, لمبخارم:   ٙ)
 .ٕٖٗينظر: أحكاؿ الرجاؿ, لمجكزجاني:   ٚ)
 .ٜٜٗ/ٔينظر: الكنى كاألسما , لإلماـ مسمـ:   ٛ)
 .ٜٖٛ/ٕينظر: الضعفا , ألبي زرعة:   ٜ)
 .ٕٗٛ/ٕٙينظر: تيذيب الكماؿ, لممزم:   ٓٔ)
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 . ٔ)كقاؿ أبك حاتـ: ذاىب الحديث ُترؾ حديثو
 . ٕ)كقاؿ ابف خراش: متركؾ الحديث, كذاب

 . ٖ)كقاؿ صالح بف محمد الحافظ: كاف يضع الحديث
 . ٗ)كقاؿ النسائي: متركؾ الحديث, كقاؿ مرة: كذاب

كقاؿ ابف حباف: كاف ممف يركم المكضكعات عف األثبات ال يحؿ كتابة حديثو 
 . ٘)إال عمى سبيؿ االعتبار

 . ٙ)كقاؿ ابف عدم: كعامة حديثو مما ال يتابعو عميو الثقات عميو
 . ٚ)خر: متركؾ الحديثآالدارقطني: ضعيؼ, كقاؿ في مكضع كقاؿ 

ة ألنو قاؿ الذىبي: ترككه كبعضيـ كذبو, كقاؿ مرة: كمناكير ىذا الرجؿ كثير ك 
 . ٛ)خر: متركؾ باتفاؽآصاحب حديث, كقاؿ في مكضع 

 دراسة األقوال: 
يبدك مف دراسة أقكاؿ العمما  أف الراكم محمد بف الفضؿ بف عطية ىك أحد 

, ليذا ترؾ العمما  حديثو الركاة الكذابيف الذيف اشتيركا بكضع الحديث عمى النبي 
كعدكه في جممة الكذابيف المترككيف, كمع اشتياره بالكضع فإف عامة أحاديثو ال يتابعو 

لذا مزؽ ما كتبو عنو يحيى بف معيف  اديث معضمة,عمييا الثقات؛ لككنيا مناكير كأح
 كاهلل أعمـ. كأيده إسحاؽ ابف راىكيو ككافقو,

 
                                                            

 .ٚ٘/ٛينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ:   ٔ)
 .ٕٛٗ/ٗينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب:   ٕ)
 .ٕٛٗ/ٗينظر: المصدر نفسو:   ٖ)
 .ٕٗٛ/ٕٙ, تيذيب الكماؿ, لممزم: ٖٕٗينظر: الضعفا  كالمتركككف, لمنسائي:   ٗ)
 .ٕٛٚ/ٕينظر: المجركحيف, البف حباف:   ٘)
 .ٖٓٙ/ٚينظر: الكامؿ, البف عدم:   ٙ)
 .ٜٛ/ٔ, سنف الدارقطني: ٖٔٔ/ٖي: ينظر: الضعفا  كالمتركككف, لمدارقطن  ٚ)
 .ٕٗٙ/ٕ, المغني لمذىبي: ٖٓٚ, ديكاف الضعفا , لمذىبي: ٜٕٛ/ٙينظر: ميزاف االعتداؿ, لمذىبي:   ٛ)
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 :الزابعاملطلب 
 مقاتل بن سلينان

بف بشير األزدم الخراساني, أبك الحسف البمخي, صاحب التفسير, ركل عف: ا
 , تكفي سنةثابت البناني, كزيد بف أسمـ, ركل عنو: إسماعيؿ بف عياش, كبقية بف الكليد

 . ٔ)صفكاف بف جيـ في قكلو كتاب المسائؿ في داكد أبك لو ركل, كمئة خمسيف
 قول إسحاق بن راهويه: 

قاؿ إسحاؽ بف إبراىيـ الحنظمي: أخرجت خراساف ثالثة لـ يكف ليـ في الدنيا 
نظير, يعني: في البدعة كالكذب: جيـ بف صفكاف, كعمر بف صبح, كمقاتؿ بف 

 . ٕ)سميماف
 العلماء:  أقوال

 . ٖ)ؿ بف سميماف عندنا فاسقيف فاجريفقاؿ خارجة بف مصعب: كاف جيـ كمقات
كسئؿ ابف المبارؾ عف مقاتؿ بف سميماف, كأبي شبة الكاسطي, فقاؿ: اـر بيما, 

 . ٗ)كمقاتؿ بف سميماف ما أحسف تفسيره لك كاف ثقة
كاف كذابا ليس كقاؿ ككيع بف الجراح: كجدناه كذابا, فمـ نكتب عنو, كقاؿ مرة: 

خر عنو فقاؿ: قد سمعنا منو, فاهلل المستعاف, كقاؿ آحديثو بشي , كسئؿ في مكضع 
 . ٘)أيضا: سمعت مف مقاتؿ, كلك كاف أىال أف يركل عنو لركينا عنو

  

                                                            

 .ٖ٘ٗ/ٕٛينظر: تيذيب الكماؿ, لممزم:   ٔ)
 .ٕٚٓ/٘ٔبغداد, لمخطيب:  ينظر: تاريخ  ٕ)
 .ٕٚٓ/٘ٔينظر: المصدر نفسو:   ٖ)
 .ٕٚٓ/٘ٔينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب:   ٗ)
, تاريخ بغداد, لمخطيب: ٛٛٔ/ٛ, الكامؿ, البف عدم: ٖٗ٘/ٛينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ:   ٘)

 .ٕٚٓ/٘ٔلمخطيب: 
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 . ٔ)كقاؿ ابف سعد: كأصحاب الحديث يتقكف حديثو كينكركنو
خر: ليس آقاؿ في مكضع كقاؿ اإلماـ يحيى بف معيف: ليس حديثو بشي , ك 

 . ٕ)بثقة
 . ٖ)كقاؿ اإلماـ أحمد: ما يعجبني أف أركم عنو شيئنا

 . ٗ)كقاؿ عمرك بف عمي الفالس: كذاب, متركؾ الحديث
كقاؿ البخارم: ىك ذاىب, كقاؿ مرة: منكر الحديث, سكتكا عنو, كقاؿ في 

 . ٘)مكضع آخر:  ال شي  البتة
 . ٙ)كقاؿ الجكزجاني: كاف دجاال جسكرا

 . ٚ)كقاؿ العجمي: متركؾ الحديث
 . ٛ)كقاؿ أبك داكد: ترككا حديثو

 . ٜ)كقاؿ أبك حاتـ: ىك متركؾ الحديث
خر: الكذابكف المعركفكف بكضع آكقاؿ النسائي: كذاب, كقاؿ في مكضع 

أربعة: إبراىيـ بف أبي يحيى بالمدينة, كالكاقدم ببغداد,  الحديث عمى رسكؿ اهلل 
 . ٓٔ)اساف, كمحمد بف سعيد كيعرؼ بالمصمكب بالشاـكمقاتؿ بف سميماف بخر 

                                                            

 .ٖٚٚ/ٜينظر: الطبقات الكبير, البف سعد:   ٔ)
 .ٛٗٗ/ٕٛ, تيذيب الكماؿ, لممزم: ٖ٘ٔينظر: تاريخ يحيى بف معيف:   ٕ)
 .ٖ٘٘/ٛينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ:   ٖ)
 .ٕٚٓ/٘ٔينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب:   ٗ)
 .٘ٛٔ/ٛ, الكامؿ, البف عدم: ٛٓٔ/ٙ, الضعفا , لمعقيمي: ٗٔ/ ٛينظر: التاريخ الكبير, لمبخارم:   ٘)
 .ٕٕٓلرجاؿ, لمجكزجاني: ينظر: أحكاؿ ا  ٙ)
 .ٜٕ٘/ٕينظر: الثقات, لمعجمي:   ٚ)
 .ٕٚٓ/٘ٔينظر: المصدر نفسو:   ٛ)
 .ٖ٘٘/ٛينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ:   ٜ)
 .ٜٗٗ/ٕٛ, تيذيب الكماؿ, لممزم: ٕٚٓ/٘ٔينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب:   ٓٔ)
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كقاؿ زكريا بف يحيى الساجي: مقاتؿ بف سميماف مف أىؿ خراساف, قالكا: كاف 
 . ٔ)كذابا متركؾ الحديث

قاؿ ابف حباف: كاف يأخذ عف الييكد كالنصارل عمـ القرآف الذم يكافؽ كتبيـ, 
 . ٕ)ذلؾ الحديثككاف مشبينا يشبو الرب بالمخمكقيف, ككاف يكذب مع 

مف الثقات كقاؿ ابف عدم: كعامة أحاديثو ال يتابع عميو, عمى أف كثيرا 
 . ٖ), كىك مع ضعفو يكتب حديثوكالمعركفيف قد حدث عنو

 . ٗ)كقاؿ الدارقطني: خراساني, يكذب
 . ٘)كقاؿ الحاكـ: ليس بالقكم عندىـ

سع العمـ, لكف كقاؿ الخميمي: محمو عند أىؿ التفسير, كالعمما  محؿ كبير, كا
الحفاظ ضعفكه في الركاة كىك قديـ معمر, كقد ركل عنو الضعفا  أحاديث مناكير, 

 . ٙ)كالحمؿ فييا عمييـ, كركل عنو جماعة مف أىؿ العراؽ أحاديث مشيكرة
ف في الحديث بذاؾ, كقاؿ كقاؿ الخطيب: كاف لو معرفة بتفسير القرآف, كلـ يك

 . ٚ)خر: كاف صاحب مناكيرآفي مكضع 
 . ٛ)كقاؿ الذىبي: أجمعكا عمى تركو   

  

                                                            

 .ٕٚٓ/٘ٔينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب:   ٔ)
 .ٜٖٗ/ٙٔالمجركحيف, البف حباف: ينظر:   ٕ)
 .ٕٜٔٔ/ٛينظر: الكامؿ, البف عدم:   ٖ)
 .ٖٖٔ/ٖينظر: الضعفا  كالمتركككف, لمدارقطني:   ٗ)
 .ٕٕٛ/ ٖلحاكـ: ا ألبي أحمد ينظر: األسامي كالكنى,  ٘)
 .ٕٜٛ/ٖينظر: اإلرشاد, لمخميمي:   ٙ)
 .ٜٔ٘ٔ/ٖكالمفترؽ, لمخطيب:  , المتفؽٕٚٓ/٘ٔينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب:   ٚ)
 .ٕٕٓ/ٚينظر: سير أعالـ النبال , لمذىبي:   ٛ)
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 دراسة األقوال: 
يتبيف مف النظر في أقكاؿ النقاد أف الراكم مقاتؿ بف سميماف صاحب التفسير 

سحاؽ بف راىكيو كغيره إكاف أحد الكذابيف المعركفيف بالكذب في الحديث, كصفو بذلؾ 
كالدارقطني, لذا ترؾ مف العمما  منيـ ككيع كعمرك بف عمي كالنسائي كالساجي 

ألنو كاف صاحب مناكير ال  ؛المحدثيف حديثو كالراكية عنيـ, بؿ كانكا يتقكف حديثو
يتابع عمييا, كمع ذلؾ سمع منو بعض الثقات كالمعركفيف, لكف قسما منيـ لـ يستحؿ 
الركاية عنو كما ذكر ذلؾ ككيع بف الجراح معمال ذلؾ بقكلو: كلك كاف أىال أف يركل 

نا عنو, ككاف مقاتؿ بف سميماف مع الكذب في الحديث مف المشبية, ككاف عنو لركي
يتكمـ في الصفات بما ال تحؿ الركاية عنو, كما قاؿ ابف حباف, مف أجؿ ىذا حذر منو 

قائال: أتانا مف المشرؽ رأياف خبيثاف:  رحمو اهلل تعالى بك حنيفةأالعمما  كمنيـ اإلماـ 
ك أنو كاف لو مذىب في الكالـ حذر منو أبك يكسؼ , كيبد ٔ)جيـ معطؿ, كمقاتؿ مشبو

, كمف  ٕ)بقكلو: بخراساف صنفاف ما عمى األرض أبغض إلي منيما: المقاتمية, كالجيمية
كمف العمما  مف أثنى عمى تفسيره, منيـ الشافعي بقكلو: الناس عياؿ في التفسير عمى 

ره لك كاف ثقة, لذلؾ مع , كابف المبارؾ بقكلو: كمقاتؿ بف سميماف ما أحسف تفسي ٖ)مقاتؿ
 مع مدح العمما  لتفسيره إال أنيـ ذمكه في ركايتو لمحديث كترككه, كاهلل أعمـ.

  

                                                            

 .ٕٚٓ/٘ٔينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب:   ٔ)
 .ٕٚٓ/٘ٔينظر: المصدر نفسو:   ٕ)
 .ٕٚٓ/٘ٔ: تاريخ بغداد, لمخطيبينظر:   ٖ)
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 :اخلامساملطلب 
 ىوصل بن سعيد

 الخراساني اهلل عبد أبك: كيقاؿ بف كرداف القرشي الكرداني, أبك سعيد,ا
ركل عف: ثكر بف يزيد الحمصي,  األصؿ, بصرم الترمذم,: كيقاؿ النيسابكرم,

 ابف لو , ركلكالضحاؾ بف مزاحـ, ركل عنو: بكر بف خنيس, كركاد بف الجراح
 . ٔ)ماجو

 قول إسحاق بن راهويه:
 . ٕ)سحاؽ بف راىكيو: نشيؿ كذابإقاؿ 

 أقوال العلماء: 
 . ٖ)قاؿ ابف نمير: ضعيؼ جدا

 . ٗ)قاؿ أبك داكد الطيالسي: نيشؿ كذابك 
 . ٘)خر: ليس ثقةآمعيف: ليس بشي , كقاؿ في مكضع  قاؿ يحيى بفك 

خر: سمعت إسحاؽ يقكؿ: آكقاؿ البخارم: أحاديثُو مناكير, كقاؿ في مكضع 
 . ٙ)كاف كذابا

 . ٚ)كقاؿ الجكزجاني: غير محمكد في حديثو
 . ٛ)كقاؿ أبك زرعة: خراساني ضعيؼ

                                                            

 .ٕٖ/ٖٓينظر: تيذيب الكماؿ, لممزم:   ٔ)
 .ٜٙٗ/ٛكالتعديؿ, البف أبي حاتـ:  ينظر: الجرح  ٕ)
 .ٕٔٚ/ٖينظر: المعرفة كالتاريخ, لمفسكم:   ٖ)
 .ٜٙٗ/ٛينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ:   ٗ)
 .ٖٛ٘/ٗ, ٜٖٗ/ ٖينظر: تاريخ يحيى بف معيف بركاية الدكرم:  ٘)
 .ٛٛٔ/ٕ, التاريخ الصغير:  ٘ٔٔ/ٛينظر: التاريخ الكبير, لمبخارم:  ٙ)
 .ٕٗٓينظر: أحكاؿ الرجاؿ, لمجكزجاني:   ٚ)
 .ٜٙٗ/ٛينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ:   ٛ)
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 . ٔ)كقاؿ أبك داكد: ليس بشي 
 . ٕ)الحديث, ضعيؼ الحديث قاؿ أبك حاتـ: ليس بقكم, متركؾك 
خر: ليس بثقة, كال يكتب آقاؿ النسائي: متركؾ الحديث, كقاؿ في مكضع ك 

 . ٖ)حديثو
قاؿ ابف حباف: كاف ممف يركم عف الثقات ما ليس مف أحاديثيـ ال يحؿ كتابة ك 

 . ٗ)كاف إسحاؽ بف إبراىيـ الحنظمي يرميو بالكذب حديثو إال عمى جية التعجب,
ككؿ أحاديثو يشبو بعضيا بعضا, قاؿ المقريزم في مختصر قاؿ ابف عدم: ك 

 . ٘)الكامؿ: يعني غير محفكظة
 . ٙ)كقاؿ الدارقطني: ال شي 

كقد ركل  كقاؿ الحاكـ أبك عبد اهلل: ركل عف الضحاؾ بف مزاحـ المكضكعات,
 . ٚ)عف داكد بف أبي ىند حديثا منكرا, كذبو إسحاؽ الحنظمي كغيره

 . ٛ)النقاش: ركل عف الضحاؾ المكضكعات كقاؿ أبك سعيد
 . ٜ): ترككهكقاؿ الذىبي

  

                                                            

 .ٕٖ/ٖٓينظر: تيذيب الكماؿ, لممزم:   ٔ)
 .ٜٙٗ/ٛينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ:   ٕ)
 .ٖٖ/ٖٓ, تيذيب الكماؿ, لممزم: ٖٕٛينظر: الضعفا  كالمتركككف, لمنسائي:   ٖ)
 .ٕ٘/ٖركحيف, البف حباف: ينظر: المج  ٗ)
 .ٛٙٚ, مختصر الكامؿ, لممقريزم:  ٕٖ٘/ٛينظر: الكامؿ, البف عدم:  ٘)
 .ٛٙينظر: سؤاالت البرقاني لمدارقطني:   ٙ)
 .ٕٛٔينظر: المدخؿ إلى الصحيح, لمحاكـ:   ٚ)
 .ٜٛٗ/ٓٔينظر: تيذيب التيذيب, البف حجر:   ٛ)
 .ٖٔٗينظر: ديكاف الضعفا , لمذىبي:   ٜ)
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 دراسة األقوال: 
يبدك مف عرض أقكؿ العمما  في الراكم نيشؿ بف سعيد أنو صاحب أحاديث 
مناكير, كأنو أحاديثو غير محفكظة, كركل عف الضحاؾ كغيره المكضكعات كالمناكير, 

ف كأبك داكد الطيالسي, كترؾ حديثو العمما  سكل اب ليذا كذبو اإلماـ إسحاؽ بف راىكيو
 , فيك ضعيؼ متركؾ الحديث, كاهلل أعمـ.  ماجة فقد أخرج لو حديثا كاحدا

 :السادساملطلب 
 وهب بن وهب بن كثري

 قصي بف العزل عبد بف أسد المطمب بف بف األسكد بف زمعة بف اهلل عبد ابف
 ثـ الميدم, عسكر قضا  ككلى بغداد, سكف القرشي المدني, مالقاضي, أبك البختر 

بف عركة, كجعفر بف محمد, عف: ىشاـ  ركل كصالتيا, حربيا كلى ثـ المدينة, قضا 
 . ٔ)مائتيف سنة , تكفيبيع بف ثعمبركل عنو: المسيب بف كاضح, كالر 

 قول إسحاق بن راهويه: 
كما  مف أكذب الناس, قاؿ إسحاؽ بف راىكيو مقاؿ أحمد بف حنبؿ: أبك البختر 

 . ٕ)قاؿ: كاف كذابا
 أقوال العلماء: 

 . ٖ)قاؿ أبك بكر بف عياش: لـ يكف صاحب حديث, كاف كذابا
 . ٗ)كقاؿ ابف سعد: لـ يكف في الحديث بذاؾ, ركل منكرات فترؾ حديثو

  

                                                            

 .ٖٖ٘/ٗينظر: ميزاف االعتداؿ, لمذىبي:   ٔ)
سحاؽ, إلسحاؽ بف منصكر:   ٕ)  .ٖٕ٘/ٕينظر: مسائؿ اإلماـ أحمد كا 
 .ٕ٘ٙ/٘ٔينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب:   ٖ)
 .ٖٖٗ/ٜينظر: الطبقات الكبير, البف سعد:   ٗ)
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كقاؿ ابف معيف: يضع الحديث, كقاؿ مرة: أبك البخترم كذاب خبيث, يضع 
 . ٔ)حاديثاأل

 . ٕ)المديني: ىك كذاب كقاؿ عمي بف
 . ٖ)كقاؿ عثماف بف أبي شيبة: ذاؾ دجاؿ, أرل أنو يبعث يـك القيامة دجاال

شيا  لـ يركىا احد, كقاؿ أكقاؿ اإلماـ أحمد: كاف كذابا يضع الحديث, ركل 
 . ٗ)مرة: أبك البخترم أكذب الناس

 . ٘)كقاؿ عمرك بف عمي: كاف يحدث بما ليس لو أصؿ
 . ٙ)خر: كاف ككيع يرميو بالكذبآا عنو, كقاؿ في مكضع كقاؿ البخارم: سكتك 

 . ٚ)كقاؿ الجكزجاني: كاف يكذب كيجسر فسقط كماؿ
 . ٛ)كقاؿ اإلماـ مسمـ: متركؾ الحديث

خر: ال تجعؿ في حكصمتؾ شيئا مف آؿ أبك زرعة: كذاب, كقاؿ في مكضع كقا
 . ٜ)حديثو

زبالة, ككىب بف كىب أبك كقاؿ أبك داكد: كذابك المدينة: محمد بف الحسف بف 
 . ٓٔ)البخترم, بمغني أنو كاف يضع الحديث بالميؿ في السراج

                                                            

 .ٕٙ/ٜ, الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ: ٖٛٔ/ٖابف معيف بركاية الدكرم:  ينظر: تاريخ  ٔ)
 .ٕ٘ٙ/٘ٔينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب:   ٕ)
 .ٕ٘ٙ/٘ٔينظر: المصدر نفسو:   ٖ)
 .ٕ٘/ٜينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ:   ٗ)
 .ٕٙ/ٜينظر: المصدر نفسو:   ٘)
 .ٓٚٔ/ٛالتاريخ الكبير, لمبخارم:  ,ٖٜٛ/ٗينظر: التاريخ األكسط, لمبخارم:   ٙ)
 .ٖٗٔينظر: أحكاؿ الرجاؿ, لمجكزجاني:   ٚ)
 .ٖ٘ٔ/ٔينظر: الكنى كاألسما , لإلماـ مسمـ:   ٛ)
 .ٕٙ/ٜ, الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ: ٙٙٙ/ٕينظر: الضعفا , ألبي زرعة:   ٜ)
 .ٕ٘ٙ/٘ٔينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب:   ٓٔ)
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 . ٔ)كقاؿ أبك حاتـ: كاف كذابا
كقاؿ أبك بكر بف أبي خيثمة: لك اجتريت أف أقكؿ ألحد إنو يكذب عمى رسكؿ 

 . ٕ)لقمت: أبك البخترم اهلل 
بثقة, َكال يكتب خر: ليس آئي: متركؾ الحديث, كقاؿ في مكضع كقاؿ النسا
 . ٖ)حديثو كذاب خبيث

 . ٗ)كقاؿ ابف الجاركد: كذاب خبيث, كاف عامة الميؿ يضع الحديث
 . ٘)كقاؿ زكريا بف يحيى الساجي: كاف كذابا

 . ٙ)كقاؿ العقيمي: ال أعمـ ألبي البخترم حديثا مستقيما, كميا بكاطيؿ
جنو الميؿ سير  كقاؿ ابف حباف: ككاف ممف يضع الحديث عمى الثقات, كاف إذا

عامة ليمو يتذكر الحديث كيضعو ثـ يكتبو كيحدث بو, ال تجكز الركاية عنو كال كتابة 
 . ٚ)حديثو إال عمى جية التعجب

كقاؿ ابف عدم: كأبك البخترم جسكر مف جممة الكذابيف الذيف يضعكف الحديث, 
ككضعو عمى ككاف يجمع في كؿ حديث يريد أف يركيو أسانيد مف جسارتو عمى الكذب 

 . ٛ)الثقات
  

                                                            

 .ٕٙ/ٜكالتعديؿ, البف أبي حاتـ:  ينظر: الجرح  ٔ)
 .ٕٙ/ٜينظر: المصدر نفسو:   ٕ)
 .ٓٓٗ/ٛ, لساف الميزاف, البف حجر: ٕٓٗينظر: الضعفا , لمنسائي:   ٖ)
 .ٓٓٗ/ٛينظر: لساف الميزاف, البف حجر:   ٗ)
 .ٕ٘ٙ/٘ٔينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب:   ٘)
 .ٖٕ٘/ٙينظر: الضعفا , لمعقيمي:   ٙ)
 .ٗٚ/ٖالمجركحيف, البف حباف: ينظر:   ٚ)
 .ٖٖ٘/ٛينظر: الكامؿ, البف عدم:   ٛ)
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 . ٔ)كقاؿ ابف شاىيف: كذاب خبيث
 . ٕ)كقاؿ الدارقطني: كذاب

 . ٖ)كقاؿ ابف منده: صاحب مناكير
 . ٗ)كقاؿ الحاكـ: ذاىب الحديث

 . ٘)كقاؿ أبك نعيـ: ال يكتب حديثو
ابف عبد البر: ىك عندىـ متركؾ الحديث, منسكب إلى كضعو, اتفؽ أحمد  كقاؿ

سحاؽ كيحيى عمى أنو كاف كذابنا يضع الحديث  . ٙ)كا 
 . ٚ)كقاؿ ابف ماككال: ذاىب الحديث

 دراسة األقوال: 
يستنتج مف أقكاؿ العمما  أف الراكم كىب بف كىب أبك البخترم, ىك أحد 

, كما أنو كاف يضع الحديث, لذا ترؾ عامة العمما  الكذابيف في الحديث عمى النبي 
ككضعو الحديث  حديثو, كلـ يجكزكا الركاية عنو لجسارتو عمى الكذب عمى النبي 

 عمى الثقات, كاهلل أعمـ. 
  

                                                            

 .ٜٓٔ: ٕٔسما  الضعفا  كالكذابيف ذاينظر: تاريخ   ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٖينظر: الضعفا  كالمتركككف, لمدارقطني:   ٕ)
 .٘ٙٔينظر: فتح الباب في الكنى كاأللقاب, البف منده:   ٖ)
 .ٜٕٖ/ٕلحاكـ: ألبي أحمد اينظر: األسامي كالكنى,   ٗ)
 .ٚ٘ٔينظر: الضعفا , ألبي نعيـ:   ٘)
 .ٚٙٗ/ٔينظر: االستغنا , البف عبد البر:   ٙ)
 .ٓٙٗ/ٔينظر: اإلكماؿ, البف ماككال:   ٚ)
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 :السابعاملطلب 
 حييى بن أكثه التنيني

 التميمي, صيفي بف أكثـ كلد مف مشنج, بف سمعاف بف قطف بف محمد ابف
سمع: عبد اهلل بف المبارؾ, كالفضؿ بف مكسى السيناني, , مركزم كىك محمد أبا يكنى

, ركل لو ركل عنو: محمد بف إسماعيؿ البخارم )في غير الصحيح , كأبك حاتـ الرازم
 . ٔ)كمئتيف كأربعيف اثنتيف الترمذم, تكفي سنة

 قول اإلمام إسحاق بن راهويه: 
يقكؿ: ذاؾ الدجاؿ, يعني:  قاؿ مسمـ بف الحجاج: سمعت إسحاؽ بف راىكيو,

 . ٕ)يحيى بف أكثـ, يحدث عف ابف المبارؾ
 أقوال العلماء: 

 . ٖ)قاؿ أبك عاصـ: يحيى بف أكثـ كذاب
كقاؿ يحيى بف معيف: يحيى بف أكثـ كاف يكذب, جا  إلى مصر, كأنا بيا مقيـ 

ىا راقيف كأصكليـ, فقاؿ: أجيزك سنتيف كأشيرا, فبعث يحيى بف أكثـ فاشترل كتب الك 
 . ٗ)لي

 . ٘)كسئؿ أحمد بف حنبؿ عف يحيى بف أكثـ؟ فقاؿ: ما عرفناه ببدعة
كقاؿ البرذعي: قمت ألبي زرعة: كتبت عف يحيى بف أكثـ شيئان؟ قاؿ: ما 

 . ٙ)أطمعتو في ىذا قط

                                                            

 .ٕٕٛ/ٙٔينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب:   ٔ)
 .ٕٕٛ/ٙٔينظر: المصدر نفسو:   ٕ)
 .ٕٕٛ/ٙٔينظر: المصدر نفسو:   ٖ)
 .ٕٕٛ/ٙٔلمخطيب: ينظر: تاريخ بغداد,   ٗ)
 .ٕٕٛ/ٙٔينظر: المصدر نفسو:   ٘)
 .ٜٛٙ/ٕالضعفا , ألبي زرعة:   ٙ)
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 . ٔ)قاؿ أبك حاتـ: فيو نظر, كقاؿ مرة: نسأؿ اهلل السالمة
يقكؿ: كقد ذكر يحيى بف قاؿ الصكلي: سمعت إسماعيؿ بف إسحاؽ القاضي, ك 

 , أكثـ, فعظـ أمره, كقاؿ: كاف لو يـك في اإلسالـ لـ يكف ألحد مثمو, كذكر ىذا اليـك
فقاؿ لو رجؿ: فما كاف يقاؿ؟ قاؿ: معاذ اهلل أف تزكؿ عدالة مثمو بتكذيب باغ كحاسد, 
ككانت كتبو في الفقو أجؿ كتب, فتركيا الناس لطكليا, ككاف إسماعيؿ يعظمو جدان 

رفع مف قدره, عقب ابف كثير عمى ىذا بقكلو: قمت: كىك جدير بذلؾ رحمو اهلل, كقد كي
 . ٕ) أثنى عميو غير كاحد مف العمما

كقاؿ عمي بف الحسيف بف الجنيد: كانكا ال يشكّكف أف يحيى بف أكثـ كاف يسرؽ 
 . ٖ)حديث الناس كيجعمو لنفسو

أكثـ. قمت: أكاف قاؿ محمد بف طالب: سألت صالح بف محمد عف يحيى بف ك 
يكتب عنو؟ فقاؿ: نعـ, كاف عنده حديث كثير, إال أني لـ أكتب عنو, كذاؾ أنو كاف 
يحدث عف عبد اهلل بف إدريس بأحاديث لـ يسمعيا منو, كقاؿ مرة: أكره الحديث كاهلل 

 . ٗ)عنو, كذكر كممة
خر بأحمد بف آكثـ أحد الفقيا , كقرنو في مكضع قاؿ النسائي: يحيى بف أك 

سحاؽ بف راىكيو  . ٘)حنبؿ كا 
قاؿ ابف حباف: كاف مف عمما  الناس في زمانو حدثنا عنو شيكخنا, ال يشتغؿ ك 

 . ٙ)بما يحكى عنو فإّف أكثرىا ال يصح عنو
كقاؿ طمحة الشاىد: كاف كاسع العمـ بالفقو, كثير األدب, حسف العارضة, قائما 

 . ٚ)بكؿ معضمة
                                                            

 .ٜٕٔ/ٜينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ:   ٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٙينظر: كفيات األعياف, البف خمكاف:   ٕ)
 .ٜٕٔ/ٜينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ:   ٖ)
 . ٕٔٔ/ٖٔينظر: تيذيب الكماؿ, لممزم:   ٗ)
 .ٕٙٔ/ٖٔ, تيذيب الكماؿ, لممزم: ٕٕٛ/ٙٔينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب:   ٘)
 .ٕٙٙ/ٜينظر: الثقات, البف حباف:   ٙ)
 .ٙ/ٕٔينظر: سير أعالـ النبال , لمذىبي:   ٚ)
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مة أىؿ العمـ, كمف نظر لو في كتاب التنبيو عرؼ كقاؿ الحاكـ: كاف مف أئ
 . ٔ)تقدمو في العمـك

 . ٕ)قاؿ الخطيب: ككاف يحيى سميما مف البدعة ينتحؿ مذىب أىؿ السنةك 
خر: كاف أحد األئمة آقاؿ الذىبي: صدكؽ إف شا  اهلل, كقاؿ في مكضع ك 

 . ٖ)المجتيديف أكلي التصانيؼ, كقاؿ أيضا: ما ىك ممف يكذب, كال
نما  كقاؿ ابف حجر: فقيو صدكؽ, إال أنو رمي بسرقة الحديث كلـ يقع ذلؾ لو كا 

 . ٗ)كاف يرل الركاية باإلجازة كالكجادة
سحاؽ ألنو سمع مف ابف ؛ كقاؿ الخزرجي: تكمـ فيو ابف معيف كأبك حاتـ كا 

 . ٘)المبارؾ كىك صغير كعظمو أحمد
 دراسة األقوال: 

ؿ يتبيف أف كصؼ اإلماـ إسحاؽ بف مف خالؿ أقكاؿ عمما  الجرح كالتعدي
راىكيو كغيره الراكم يحيى بف أكثـ بالكذب كسرقة الحديث إنما ىك ألنو كاف يرل الركاية 
باإلجازة كالكجادة, كما ذكر ذلؾ ابف حجر, كمع ذلؾ فقد نفى الكذب عنو قسـ مف 

ا أنو كاف األئمة كاإلماـ أحمد, كقد كصفو الكثير مف العمما  بعممو الكاسع كفقيو, كم
ينتحؿ مذىب أىؿ السنة سميما مف البدعة, كمف ىذا شأنو, ال يمكف أف يستحؿ الكذب 

, كىذا ما خمص إليو إسماعيؿ القاضي, كأيده ابف كثير, كنفى الكذب عمى النبي 
 عنو أيضا ابف حباف كحسبؾ بو, ككذلؾ الذىبي, كاهلل أعمـ.  

  

                                                            

 .ٕٙٔ/ٖٔينظر: تيذيب الكماؿ, لممزم:   ٔ)
 .ٕٕٛ/ٙٔينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب:   ٕ)
, المغني, لمذىبي: ٕٓٛٔ/٘, تاريخ اإلسالـ, لمذىبي: ٙ/ٕٔينظر: سير أعالـ النبال , لمذىبي:   ٖ)

 .ٖٓٗ, ديكاف الضعفا , لمذىبي: ٖٓٚ/ٕ
 .ٜٔٙ, تقريب التيذيب, البف حجر: ٜٕٗ/ٚينظر: لساف الميزاف, البف حجر:   ٗ)
 .ٕٔٗينظر: الخالصة, لمخزرجي:   ٘)
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 :املبحث الثاىي
 بالوضع يف احلديث الزواة الذين وصفوه إسحاق بن راهويى

 :املطلب األول
 مسور بن اهلل عبد

بف عكف بف جعفر بف أبي طالب أبك جعفر الياشمي, سكف المدائف, كحدث ا
بيا عف: محمد بف عمي بف الحنفية, ركل عنو: عمرك بف مرة, كخالد بف أبي كريمة, 

 . ٔ)كغيرىما
 راهويه: قول اإلمام إسحاق بن 

قاؿ إسحاؽ بف راىكيو: كاف معركفا عند أىؿ العمـ بكضع الحديث, كركايتو إنما 
 . ٕ)ىي عف التابعيف كلـ يمؽ أحدا مف الصحابة

 أقوال العلماء: 
بف مصقمة: عبد اهلل بف المسكر المدائني, رجؿ مف بني ىاشـ كضع  قاؿ رقبة

فاحتمميا  ديث رسكؿ اهلل ككالما كىك حؽ, فاختمط بأحا أحاديث عف رسكؿ اهلل 
 . ٖ)الناس

 . ٗ)كقاؿ المغيرة بف مقسـ: كاف يفتعؿ الحديث
 . ٘)كقاؿ يحيى بف معيف: ليس بشي 

  

                                                            

 .ٖٔٗ/ٔٔلمخطيب البغدادم:  ينظر: تاريخ بغداد,  ٔ)
 .ٕٔ/٘ينظر: لساف الميزاف, البف حجر:   ٕ)
 .ٖٔٗ/ٔٔ, تاريخ بغداد: ٓٛينظر: الضعفا  الصغير, لمبخارم:   ٖ)
 .ٕٗٔ/ٕينظر: الضعفا  كالمترككيف, البف الجكزم:   ٗ)
 .ٕٖٗ/ٖينظر: الضعفا , لمعقيمي:   ٘)
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, كال يضع إال ما كقاؿ عمي بف المديني: كاف يضع الحديث عمى رسكؿ اهلل 
 . ٔ)فيو أدب, أك زىد فيقاؿ لو في ذلؾ فيقكؿ: إّف فيو أجرا

اإلماـ أحمد: قاؿ أبي: اضرب عمى حديثو, أحاديثو قاؿ عبد اهلل بف ك 
 . ٕ)مكضكعة, كأبى أف يحدثنا عنو

 . ٖ)كقاؿ الجكزجاني: أحاديثو مكضكعة
كقاؿ أبك حاتـ: الياشميكف ال يعرفكنو, كىك ضعيؼ الحديث يحدث بمراسيؿ ال 

 . ٗ)يكجد ليا أصؿ في أحاديث الثقات
 . ٘)خر: كذابآئي: متركؾ الحديث, كقاؿ في مكضع كقاؿ النسا

كقاؿ ابف حباف: كاف ممف يركم المكضكعات عف األثبات, كيرسؿ مف األخبار 
ف كافؽ الثقات, كاف يحيى بف  ما ليس ليا أصكؿ عمى قمة ركايتو, ال يحتج بخبره كا 

 . ٙ)معيف يكذبو
 . ٚ)قاؿ ابف عدم: َكَعبد اهلل بف مسكر ىذا ليس لو كبير حديث

 . ٛ)كقاؿ الدارقطني: متركؾ
 . ٜ)قاؿ الحاكـ: يتيـ بالكضعك 

                                                            

 .ٕٔ/٘ينظر: لساف الميزاف, البف حجر:   ٔ)
 .ٜٔ٘, ٖ٘ٗ/ٔينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ, لإلماـ أحمد:   ٕ)
 .ٜٙٔينظر: أحكاؿ الرجاؿ, لمجكزجاني:   ٖ)
 .ٓٚٔ/٘ينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ:   ٗ)
 .ٕٔ/٘, لساف الميزاف, البف حجر: ٜٗٔينظر: الضعفا  كالمتركككف, لمنسائي:   ٘)
 .ٚٔ٘/ٓٔينظر: المجركحيف, البف حباف:   ٙ)
 .ٕ٘ٚ/٘ينظر: الكامؿ, البف عدم:   ٚ)
 .ٕٓٓ/ٗ, ميزاف االعتداؿ: ٜٛٔ/٘ينظر: عمؿ الدارقطني:   ٛ)
 .ٙٗ/ٖلحاكـ: ألبي أحمد ا ينظر: األسامي كالكنى,  ٜ)
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 . ٔ)كقاؿ أبك نعيـ: كضاع لألحاديث, ال يسكل شيئا
كقاؿ ابف عبد البر: ىك عندىـ متركؾ الحديث ال يكتب شي  مف حديثو, 

 . ٕ)اتيمكه بكضع الحديث
 . ٖ)كقاؿ الذىبي: لـ يكف بثقة كال مأمكف

 دراسة األقوال:
يتبيف مف دراسة أقكاؿ العمما  في الراكم عبد اهلل بف مسكر الياشمي أنيـ اتيمكه 

, كأنو كاف يكذب في الحديث كمع أنو قميؿ الحديث بكضع الحديث عمى رسكؿ اهلل 
ألنو  ؛إال أنو كاف يضع الحديث حسبة حسب ظنو, لذلؾ عده العمما  متركؾ الحديث

 كاهلل أعمـ.  الحديث, بكضع العمـ كأىؿ كيوعند اإلماـ إسحاؽ بف راى معركفا كاف
 :املطلب الثاىي

 القزشي خالد بن عنزو
مكلى بني ىاشـ, الكاسطي, أبك خالد, ركل عف: أبي جعفر محمد بف عمي بف  

 . ٗ)الحسيف, كحبيب بف أبي ثابت, ركل عنو: اسرائيؿ, كسعيد بف زيد
 قول إسحاق بن راهويه: 

 . ٘)بف خالد الكاسطي يضع الحديث قاؿ إسحاؽ بف راىكيو: كاف عمرك
 أقوال العلماء: 

 . ٙ)قاؿ أبك عكانة: كاف عمرك بف خالد ليس بشي , متركؾ الحديث

                                                            

 .ٜٜينظر: الضعفا , ألبي نعيـ:   ٔ)
 .ٔٓ٘/ٔينظر: االستغنا , البف عبد البر:  ٕ)
 .ٜٗ/ٛي: ينظر: تاريخ اإلسالـ, لمذىب  ٖ)
 .ٖٕٓ/ٙينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ:   ٗ)
 .ٖٕٓ/ٙينظر: المصدر نفسو:   ٘)
 .ٖٖٓ/ٗينظر: الضعفا , لمعقيمي:   ٙ)
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كقاؿ ككيع: كاف َعْمرك بف خالد في جكارنا يضع الحديث, فمما ُفِطَف بو تحكؿ 
 . ٔ)إلى كاسط

 . ٕ)كقاؿ ابف معيف: كذاب, غير ثقة كال مأمكف
خر: كذاب, آبشي , متركؾ الحديث, كقاؿ في مكضع  كقاؿ اإلماـ أحمد: ليس

 . ٖ)يركم عف زيد بف عمي عف آبائو أحاديث مكضكعة, يكذب
 .  ٗ)كرماه ابف البرقي بالكذب

 . ٘)كقاؿ البخارم: منكر الحديث
 . ٙ)كقاؿ الجكزجاني: غير ثقة

با زرعة عف عمرك بف أكذكره أبك زرعة في الضعفا , كقاؿ ابف أبي حاتـ سألت 
خالد الكاسطي فقاؿ: كاف كاسطيان ككاف يضع الحديث, كلـ يقرأ عمينا حديثو كقاؿ: 

 . ٚ)اضربكا عميو
 . ٛ)كقاؿ أبك داكد: كذاب, كقاؿ مرة: ليس بشي 

 . ٜ)كقاؿ أبك حاتـ: متركؾ الحديث, ذاىب الحديث ال يشتغؿ بو
 . ٓٔ)خر: متركؾ الحديثآكضع كقاؿ النسائي: ليس بثقة, كقاؿ في م

                                                            

 .ٕٚٔ/ٙينظر: الكامؿ, البف عدم:   ٔ)
 .ٖٕٓ/ٙ, الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ: ٖٛٚ/ٗينظر: تاريخ ابف معيف بركاية الدكرم:   ٕ)
 .٘ٓٙ/ٕٔ, تيذيب الكماؿ, لممزم: ٖٙٗ/ٔرجاؿ, لإلماـ أحمد: ينظر: العمؿ كمعرفة ال  ٖ)
 , كلـ أجده في الجز  المطبكع مف التمييز البف البرقي.ٕٚ/ٛينظر: تيذيب التيذيب, البف حجر:   ٗ)
 .ٕٖٛ/ٙينظر: التاريخ الكبير, لمبخارم:   ٘)
 .ٜٙينظر: أحكاؿ الرجاؿ, لمجكزجاني:   ٙ)
 .ٖٕٓ/ٙ, الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ: ٔٗٙ/ٕ ينظر: الضعفا , ألبي زرعة:  ٚ)
 .ٙٓٙ/ٕٔينظر: تيذيب الكماؿ, لممزم:   ٛ)
 .ٖٕٓ/ٙينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ:   ٜ)
 .ٕٛٔ/ٙ, الكامؿ, البف عدم: ٘ٛٔينظر: الضعفا  كالمتركككف, لمنسائي:   ٓٔ)
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ابف حباف: كاف ممف يركم المكضكعات عف األثبات حتى يسبؽ إلى كقاؿ 
 . ٔ)القمب أنو كاف المتعمد ليا مف غير أف يدلس

 . ٕ)كقاؿ ابف عدم: عامة ما يركيو مكضكعات
خر: متركؾ الحديث, رماه أحمد بف آكقاؿ الدارقطني: كذاب, كقاؿ في مكضع 

 . ٖ)حنبؿ بالكذب
 . ٗ)كقاؿ أبك نعيـ: ال شي 

 األقوال:  دراسة
ال يشؾ الناظر في أقكاؿ عمما  الجرح كالتعديؿ أف الراكم عمرك بف خالد 

, ككاف مشيكرا لدل الكاسطي أحد الركاة الذيف اشتيركا بكضع الحديث عمى النبي 
عامة العمما  بذلؾ, مف ىنا امتنع أبك زرعة مف قرا ة حديثو لطمبتو, كترؾ حديثو جميع 

 لكضع, كمنيـ اإلماـ إسحاؽ بف راىكيو. العمما , كرمكه بالكذب كا
 :املطلب الثالث

 واقد بن عنز بن حمند
سمع: معمر بف راشد, كمالؾ بف أنس, ركل  المديني, أبك عبد اهلل, الكاقدم,

كمئتيف, ركل لو ابف  سبع سنة ,عنو: كاتبو محمد بف سعد, كأبك حساف الزيادم
 . ٘)ماجة

  

                                                            

 .ٔٗ/ٔٔينظر: المجركحيف, البف حباف:   ٔ)
 .ٕٕٗ/ٙالكامؿ, البف عدم: ينظر:   ٕ)
 .ٖٖٙ/ٔ, سنف الدارقطني: ٙٙٔ/ٕينظر: الضعفا  كالمتركككف, لمدارقطني:   ٖ)
 .ٜٔٔينظر: الضعفا , ألبي نعيـ:   ٗ)
 .٘/ٗينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب البغدادم:   ٘)
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 قول إسحاق بن راهويه: 
قاؿ إسحاؽ بف منصكر: قاؿ أحمد بف حنبؿ: كاف الكاقدم يقمب االحاديث يمقي 
حديث ابف أخي الزىرم عمى معمر كنحك ىذا, قاؿ إسحاؽ بف راىكيو: كما كصؼ 

 . ٔ)كأشد ألنو عندم ممف يضع الحديث
 أقوال العلماء: 

خر: كاف بالمدينة آقاؿ اإلماـ الشافعي: كتب الكاقدم كذب, كقاؿ في مكضع 
 . ٕ)بع رجاؿ يضعكف األسانيد أحدىـ الكاقدمس

 . ٖ)كقاؿ يحيى بف معيف: كاف يقمب حديث يكنس يجعميا عف معمر, ليس بثقة
 . ٗ)كقاؿ عمي بف المديني: ليس بمكضع لمركاية كال يركل عنو, كضعفو

 . ٘)خر: كذابآقاؿ اإلماـ أحمد: الكاقدم يركب األسانيد, كقاؿ في مكضع ك 
 . ٙ)رأيت أكذب منوكقاؿ بندار: ما 

خر: آو أحمد كابف نمير, كقاؿ في مكضع كقاؿ البخارم: سكتكا عنو, ترك
 .  ٚ)متركؾ الحديث, كقاؿ مرة: ما عندم لمكاقدم حرؼ

                                                            

سحاؽ بف راىكيو:  ٔ) كالتعديؿ,  , الجرحٕٗٙٗ/ٜينظر: مسائؿ إسحاؽ بف منصكر لإلماـ أحمد بف حنبؿ كا 
 .ٕٔ/ٛالبف أبي حاتـ: 

 .ٖٚٙ/ٜ, تيذيب التيذيب, البف حجر: ٕٔ/ٛينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ:   ٕ)
 .ٖٖٛ/٘, الضعفا , لمعقيمي: ٕٔ/ٛينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ:   ٖ)
 .ٕٓ/ٗينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب:   ٗ)
 .ٕٓ/ٗتاريخ بغداد, لمخطيب: , ٔٛٗ/ٚينظر: الكامؿ, البف عدم:   ٘)
 .ٖٚٙ/ٜينظر: تيذيب التيذيب, البف حجر:   ٙ)
, تاريخ اإلسالـ, لمذىبي: ٖٕٔ, الضعفا  الصغير, لمبخارم: ٛٚٔ/ٔينظر: التاريخ الكبير, لمبخارم:   ٚ)

٘/ٕٔٛ. 
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كقاؿ الجكزجاني: لـ يكف مقنعا, ذكرت ألحمد بف حنبؿ مكتو يـك مات كأنا 
 . ٔ)زمافببغداد فقاؿ: حكلت كتبو ظيائر لمكتب منذ حيف, أك قاؿ منذ 

 . ٕ)كقاؿ اإلماـ مسمـ: متركؾ الحديث
 با زرعة عف محمد بف عمر الكاقدم فقاؿ: ضعيؼ,أقاؿ ابف أبي حاتـ: سألت ك 

 . ٖ)قمت يكتب حديثو؟ قاؿ: ما يعجبني إال عمى االعتبار, ترؾ الناس حديثو
كقاؿ أبك داكد: ال أكتب حديثو, كال أحدث عنو, ما أشؾ أنو كاف يفتعؿ 

 . ٗ)ال تبيف أمرهإالحديث, ليس ننظر لمكاقدم في كتاب 
 . ٘)كقاؿ أبك حاتـ: متركؾ, كحكى عنو ابف الجكزم: أنو كاف يضع

 . ٙ)قاؿ البزار: كقد تكمـ الناس فيو, كفي حديثو نكرةك 
خر: المعركفكف بالكذب عمى آقاؿ في مكضع ئي: متركؾ الحديث, ك قاؿ النساك 

أربعة: الكاقدم بالمدينة, كمقاتؿ بخراساف, كمحمد بف سعيد بالشاـ, كذكر  رسكؿ اهلل 
 . ٚ)الرابع, كحكى عنو ابف الجكزم: أنو كاف يضع

 . ٛ)قاؿ العقيمي: كما ال يتابع عميو الكاقدم مف حديثو يكثر جداك 

                                                            

 .ٖ٘ٔينظر: أحكاؿ الرجاؿ, لمجكزجاني:   ٔ)
 .ٜٜٗ/ٔينظر: الكنى كاألسما , لإلماـ مسمـ:   ٕ)
 .ٔٔ٘/ٕ, الضعفا , ألبي زرعة: ٕٔ/ٛينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ:   ٖ)
, تيذيب التيذيب, البف حجر: ٕٛٔ/٘, تاريخ اإلسالـ, لمذىبي: ٜٖٖ/٘ينظر: الضعفا , لمعقيمي:   ٗ)

ٜ/ٖٙٚ. 
 .ٚٛ/ٖ, الضعفا  كالمتركككف, البف الجكزم: ٕٔ/ٛينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ:   ٘)
 .ٕٓٚ/ٖينظر: كشؼ األستار, لمييثمي:   ٙ)
, تيذيب التيذيب, البف ٚٛ/ٖ, الضعفا  كالمتركككف, البف الجكزم: ٕٚٔينظر: الضعفا , لمنسائي:   ٚ)

 .ٖٙٙ/ٜحجر: 
 .ٖٖٛ/٘ينظر: الضعفا , لمعقيمي:   ٛ)
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الثقات المقمكبات كعف األثبات المعضالت حتى قاؿ ابف حباف: كاف يركم عف ك 
 . ٔ)ربما سبؽ إلى القمب أنو كاف المتعمد لذلؾ

قاؿ ابف عدم: كىذه األحاديث التي أمميتيا لمكاقدم, كالتي لـ أذكرىا كميا غير ك 
محفكظة, كَمْف يركم عنو الكاقدم مف الثقات, فتمؾ األحاديث غير محفكظة عنيـ إال 

البال  منو, كمتكف أخبار الكاقدم غير محفكظة, َكىك بيف مف ركاية الكاقدم, ك 
 . ٕ)الضعؼ
قاؿ الدارقطني: مختمؼ فيو, فيو ضعؼ بّيف في حديثو, كقد ضعفو في أكثر ك 

 . ٖ)مف مكضع مف سننو
 . ٗ)قاؿ الحاكـ: ذاىب الحديثك 

مف العمما  مف كثقو  كبعد نقؿ أقكاؿ مف جّرح محمد بف عمر الكاقدم, فيناؾ
 منيـ: فيو كاثنى عم

 . ٘): ذاؾ أمير المؤمنيف في الحديث, فقاؿ فيوالدراكردم
 . ٙ)كقاؿ جابر بف كردم: سمعت يزيد بف ىاركف يقكؿ: الكاقدم ثقة

كقاؿ ابف سعد: كاف عالما بالمغازم كالسيرة كالفتكح, كباختالؼ الناس في 
كتب استخرجيا الحديث كاألحكاـ كاجتماعيـ عمى ما اجتمعكا عميو, كقد فسر ذلؾ في 

 . ٚ)ككضعيا كحدث بيا

                                                            

 .ٜٕٓ/ٕينظر: المجركحكف, البف حباف:   ٔ)
 .ٗٛٗ/ٚينظر: الكامؿ, البف عدم:   ٕ)
 .ٕٕٔ, ٕٜٔ, ٗٙٔ, ٚ٘ٔ/ ٕ, السنف لمدارقطني: ٖٓٔ/ٖينظر: الضعفا , لمدارقطني:   ٖ)
 .ٕٔٗ/٘لحاكـ: ا ألبي أحمد ينظر: األسامي كالكنى,  ٗ)
 .٘/ٗينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب:   ٘)
 .٘ٙٙ/ٖميزاف االعتداؿ, لمذىبي: ينظر:   ٙ)
 .ٖٓٙ/ٚينظر: الطبقات الكبير, البف سعد:   ٚ)
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خر: ثقة آما رأيت مثمو قط, كقاؿ في مكضع  كقاؿ مصعب الزبيرم: كاهلل
 . ٔ)مأمكف

 . ٕ)كقاؿ محمد بف إسحاؽ الصغاني: كاهلل لكال أنو عندم ثقة ما حدثت عنو
 . ٖ)كقاؿ إبراىيـ الحربي: الكاقدم أميف الناس عمى أىؿ اإلسالـ

الخطيب: كىك ممف طبؽ شرؽ األرض كغربيا ذكره, كلـ يخؼ عمى أحد  كقاؿ
 . ٗ)عرؼ أخبار الناس أمره, كسارت الركباف بكتبو في فنكف العمـ

قاؿ الذىبي: كقد تقرر أف الكاقدم ضعيؼ, يحتاج إليو في الغزكات كالتاريخ, ك 
أف كزنو عندم كنكرد آثاره مف غير احتجاج, أما في الفرائض, فال ينبغي أف يذكر, مع 

يكتب حديثو كيركل؛ ألني ال أتيمو بالكضع, كقكؿ مف أىدره, فيو  -مع ضعفو  -أنو 
مجازفة مف بعض الكجكه, كما أنو ال عبرة بتكثيؽ مف كثقو: كيزيد, كأبي عبيد, 
كالصاغاني, كالحربي, كمعف, كتماـ عشرة محدثيف, إذ قد انعقد اإلجماع اليـك عمى أنو 

 . ٘)-رحمو اهلل-ثو في عداد الكاىي ليس بحجة, كأف حدي
 . ٙ)قاؿ ابف حجر: متركؾ مع سعة عممو

 دراسة األقوال: 
يتبيف لممتمعف في أقكاؿ أئمة الجرح كالتعديؿ لمراكم محمد بف عمر بف كاقد 
الكاقدم أف معظميـ قد ترؾ حديثو, كما أف أصحاب الكتب الستة كاإلماـ أحمد كمف 
ركل في األحكاـ لـ يخرجكا حديثو في كتبيـ, كذلؾ ألنو كاف يقمب األسانيد تارة, كيركل 

                                                            

 . ٘ٙٙ/ٖ, ميزاف االعتداؿ, لمذىبي: ٘/ٗ الطبقات الكبير, البف سعد:ينظر:   ٔ)
 .٘ٙٙ/ٖينظر: ميزاف االعتداؿ, لمذىبي:   ٕ)
 .٘/ٗينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب:   ٖ)
 .٘/ٗينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب:   ٗ)
 .ٜٙٗ/ٜينظر: سير أعالـ النبال , لمذىبي:   ٘)
 .ٕٔ٘/ٚينظر: لساف الميزاف, البف حجر:   ٙ)
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كم المناكير كالغرائب, لذا كثر كصفو بالكذب مف عف مجاىيؿ تارة أخرل, كما أنو ير 
الشافعي كأحمد كبندار كالنسائي, كما اتيمو بعضيـ بكضع الحديث كمنيـ ابف راىكيو 
 -كأبي داكد كأبي حاتـ كالنسائي, عمى أّف مف اتيمو بالكضع لـ يكرد لو حديثا مكضكعا

مما , فكجدنا مف ليذا ذكر الدارقطني أنو مختمؼ فيو بيف الع –حسب حدكد عممي 
العمما  مف كثقو, لكنو كاهلل أعمـ ال يصؿ لدرجة التكثيؽ في الحديث, بؿ في المغازم 
كالسيرة كالتاريخ كعميو اعتماد الكثير مف أصحاب السير في ذلؾ, كمع كصفو مف قبؿ 
العمما  بأنو متركؾ الحديث إال أنو يضيفكف عبارة سعة عممو كككنو أحد األعالـ, لذا 

خر مف العمما  بؿ اكتفكا بكصفو بالضعؼ, آو بالكذب أك يتيمو بالكضع قسـ صفلـ ي
عتبار كما ذكر أبي لالفأقصى ما يمكف أف يصؿ إليو في الحديث ىك كتابة حديثو 

 كاهلل أعمـ.  ؛ ألف الراجح فيو أنو ضعيؼ في الحديث, زرعة رحمو اهلل تعالى
 :املطلب الزابع

 عنزو بن سلينان
بف عبد اهلل, أبك داكد النخعي الككفي, سكف بغداد, كحدث بيا عف: أبي حاـز ا

سممة بف دينار, كعبد الممؾ بف عمير, ركل عنو: عمار بف أبي مالؾ الجنبي, كبشر 
 . ٔ)بف محمد بف أباف السكرم

 قول اإلمام إسحاق بن راهويه: 
ىذا, ككاف ىك  قاؿ فيو اإلماـ إسحاؽ بف راىكيو: ال أرل في الدنيا أكذب مف

 . ٕ)كأبك البخترم يضعكف الحديث
  

                                                            

 .88/28ينظر: تاريخ بغداد:   ٔ)

 .ٕٓ/ٓٔينظر: تاريخ بغداد, لمخطيب البغدادم:   ٕ)
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 أقوال العلماء فيه: 
قاؿ شريؾ: ما لقينا مف ابف عـ لنا سميماف بف عمرك النخعي مف كثرة ما يكذب 

 . ٔ)في الحديث
 . ٕ)كقاؿ يزيد بف ىاركف: ال يحؿ الحد أف يركم عنو

 . ٖ)يضع الحديثكاف ك كقاؿ يحيى بف معيف: كاف رجؿ سك  كذابا خبيثا قدريا, 
 . ٗ)كقاؿ عمي ابف المديني: كاف مف الدجاليف

 . ٘)نعـ :فقاؿ ؟أيضع أحد الحديث :كسئؿ مرة أخرل ,كذاب كقاؿ اإلماـ أحمد:
 . ٙ)قاؿ البخارم: معركؼ بالكذب سمعت قتيبة يقكلوك 

 . ٚ)كقاؿ أبك زرعة: آفة مف اآلفات
الحديث, كيفتعالف, كقاؿ أبك حاتـ: كاف في النخع شيخاف ضعيفاف يضعاف 

أحدىما سميماف بف عمرك النخعي, كىك ذاىب الحديث, متركؾ الحديث كاف كذابا, 
 . ٛ)كامتنُع مف قرا ة حديثو

 . ٜ)كقاؿ النسائي: متركؾ الحديث
                                                            

 .ٕٓ/ٓٔتاريخ بغداد, لمخطيب البغدادم: ينظر:   ٔ)
 .ٕٙٔ/ٕينظر: ميزاف االعتداؿ, لمذىبي:   ٕ)
 .ٖٗٔ/ٕينظر: الضعفا , لمعقيمي:   ٖ)
 .ٙٔٓٔ/ٗينظر: تاريخ اإلسالـ, لمذىبي:   ٗ)
 .ٕٖٔ/ٗ, الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ: ٕٗ٘/ٕالعمؿ كمعرفة الرجاؿ, لإلماـ أحمد: ينظر:   ٘)
 .ٜٙينظر: الضعفا  الصغير, لمبخارم:   ٙ)
كممة أفة في المطبكع مف الجرح كالتعديؿ البف , تحرفت ٕٕٙ/ٕينظر: الضعفا , ألبي زرعة الرازم:   ٚ)

أبي حاتـ إلى كممة آية, كالصكاب أفة, كما حقؽ ذلؾ الدكتكر سعدم بف ميدم الياشمي محقؽ كتاب 
 الضعفا  ألبي زرعة.

 .ٕٖٔ/ٗينظر: الجرح كالتعديؿ, البف أبي حاتـ:   ٛ)
 .ٕٓٔينظر: الضعفا  كالمتركككف, لمنسائي:   ٜ)
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ا في الظاىر إال أنو كاف يضع الحديث ك  قاؿ ابف حباف: ككاف رجالن صالحن
عمى جية االختبار, كال ذكره إال مف طريؽ كضعنا, ككاف قدرينا, ال تحؿ كتابة حديثو إال 

 . ٔ)االعتبار
 . ٕ)قاؿ ابف عدم: كسميماف بف عمرك اجتمعكا عمى أنو يضع الحديثك 

 . ٖ)كقاؿ الحاكـ: كذاب يضع الحديث
قاؿ ابف حجر: قمت: الكالـ فيو ال يحصر فقد كذبو كنسبو إلى الكضع مف ك 

 . ٗ)أك ألفكا فيو فكؽ الثالثيف نفسا المتقدميف كالمتأخريف ممف نقؿ كالميـ في الجرح
 دراسة األقوال: 

يبدك مف عرض أقكاؿ أئمة الجرح كالتعديؿ اتفاقيـ عمى أف الراكم سميماف بف 
كقكليـ ىذا مكافؽ لما  عمى رسكؿ اهلل  عمرك, أبك داكد النخعي, كذاب يضع الحديث

 خمص إليو اإلماـ إسحاؽ بف راىكيو رحمو اهلل تعالى.   
  

                                                            

 .ٜٔٗ/ٛالمجركحيف, البف حباف: ينظر:   ٔ)
 .ٕٕٚ/ٗينظر: الكامؿ, البف عدم:   ٕ)
 .ٜٜينظر: سؤالت السجزم لمحاكـ:   ٖ)
 .ٖٙٔ/ٗينظر: لساف الميزاف, لمذىبي:   ٗ)
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 اخلامتة
خرا أْف مّف عمي بإتماـ ىذا البحث, بقي عمي أف آأحمد اهلل سبحانو كتعالى أكال 

 أجمع خالصة ما تكصمت إليو مف نتائج فأكجزىا باآلتي:
إف عمـ الجرح كالتعديؿ مف أىـ عمـك الحديث كعميو يتكقؼ الحكـ عمى  -ٔ

 األحاديث قبكال كرفضا, كحسب حالة ركاتو جرحا كتعديال.
إف اإلماـ إسحاؽ بف راىكيو لو أقكاؿ في الجرح كالتعديؿ, كقد عدؿ كجرح  -ٕ

 عددا مف الركاة ممف عاصرىـ, كممف سبقكه.
أقكاؿ اإلماـ إسحاؽ بف راىكيو ليا منزلة عند النقاد؛ ككنو أحد الحفاظ  -ٖ

 المشيكد ليـ بسعة الحفظ, كقمة الخطأ كالكىـ.
في الجرح كالتعديؿ كقد ذكره  إف اإلماـ إسحاؽ بف راىكيو ممف يعتمد قكلو -ٗ

الذىبي في الطبقة الرابعة مقركنا بيحيى بف معيف كاإلماـ أحمد كأبك خيثمة 
 كعمي بف المديني كغيرىـ.

مف خالؿ تتبعي ألقكاؿ اإلماـ إسحاؽ بف راىكيو كجدتو قد تكمـ في قميؿ  -٘
كابف معيف كأبي حاتـ  مف الركاة, كليس مف المتكمميف في أكثر الركاة

 زم كال مف المتكمميف في كثير مف الركاة كمالؾ كشعبة.الرا
قمة كالـ اإلماـ إسحاؽ بف راىكيو في الرجاؿ قد يككف سببو عدـ العثكر  -ٙ

عمى كتبو فقد نقؿ الذىبي عف الحاكـ قكلو: إسحاؽ, كابف المبارؾ, كمحمد 
 بف يحيى ىؤال  دفنكا كتبيـ.
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عمى بعض الركاة الذيف كصفيـ بالكذب  في كالـ اإلماـ إسحاؽ بف راىكيو -ٚ
, كيظير ذلؾ في كصفو لمكاقدم التشدد قميؿ مفكالكضع في الحديث 

 كاهلل أعمـ.كيحيى بف أكثـ بالدجاؿ,  بكضع الحديث,
كأخيرا أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يجنبنا الفتف ما ظير منيا كما بطف كأف 

كأف يكردنا حكضو الشريؼ كآخر دعكانا أف  يجعمنا مف المدافعيف عف سنة نبينا 
 الحمد هلل رب العالميف.
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 واملزاجع املصادر
ىػ , ٜٕ٘أحكاؿ الرجاؿ: إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني, أبي إسحاؽ )ت -8

فيصؿ آباد,  -تحقيؽ: عبد العميـ عبد العظيـ الَبستكم, حديث اكادمي 
 ., بدكف طبعة كبدكف تاريخباكستاف

الشافعي كمناقبو: أبي محمد عبد الرحمف, الرازم ابف أبي حاتـ آداب  -2
 ,ىػ , تحقيؽ: عبد الغني عبد الخالؽ, دار الكتب العممية, بيركتٕٖٚ)ت

 ـ.ٖٕٓٓ-ىػٕٗٗٔ, ٔلبناف, ط
اإلرشاد في معرفة عمما  الحديث: الخميؿ بف عبد اهلل بف أحمد الخميمي  -8

عيد عمر إدريس, ق , تحقيؽ د. محمد سٙٗٗالقزكيني أبي يعمى )ت
 ق.ٜٓٗٔ مكتبة الرشد, الرياض,

ىػ , تحقيؽ: يكسؼ بف محمد ٖٛٚالحاكـ )ت أحمداألسامي كالكنى: أبي  -7
 ـ.ٜٜٗٔ, ٔ, طالمنكرة الدخيؿ, دار الغربا  األثرية بالمدينة

االستغنا  في معرفة المشيكريف مف حممة العمـ بالكنى: أبي عمر يكسؼ  -7
ىػ , تحقيؽ: عبد اهلل مرحكؿ السكالمة,  ٖٙٗبف عبد اهلل بف عبد البر )ت

-ىػ٘ٓٗٔ, ٔدار ابف تيمية لمنشر كالتكزيع كاإلعالـ, الرياض, ط
 ـ.ٜ٘ٛٔ

هلل, إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسما  الرجاؿ: مغمطام بف قميج أبي عبد ا -7
أسامة بف إبراىيـ, دار  ,ىػ , تحقيؽ: عادؿ بف محمدٕٙٚعال  الديف )ت

 ـ.ٕٔٓٓ-  ىػٕٕٗٔ, ٔالفاركؽ, ط
اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسما  كالكنى:  -4

ق , دار الكتب ٘ٚٗ)ت عمي بف ىبة اهلل بف أبي نصر بف ماككال
 ق.ٔٔٗٔ العممية, بيركت,
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أبي الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقالني  األمالي المطمقة: -7
 ,ىػ , تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي, المكتب اإلسالميٕ٘ٛ)ت

 ـ.ٜٜ٘ٔ-ىػٙٔٗٔ, ٔبيركت, ط
تاريخ ابف معيف )ركاية الدكرم : أبي زكريا يحيى بف معيف, البغدادم  -7

ىػ , تحقيؽ: د. أحمد محمد نكر سيؼ, مركز البحث العممي ٖٖٕ)ت
حيا  ال  ـ.ٜٜٚٔ–قٜٜٖٔ, ٔمكة المكرمة, ط ,تراث اإلسالميكا 

تاريخ أسما  الضعفا  كالكذابيف: أبي حفص عمر بف أحمد المعركؼ بابف  -88
, ٔىػ , تحقيؽ: عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم, طٖ٘ٛشاىيف )ت

 ـ.ٜٜٛٔ-ىػٜٓٗٔ
ىػ , ٖٓٗتاريخ أصبياف: أبي نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني )ت -88

-ىػٓٔٗٔ, ٔبيركت, ط ,حسف, دار الكتب العممية تحقيؽ: سيد كسركم
 ـ.ٜٜٓٔ

تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ: شمس الديف محمد بف أحمد  -82
, بيركت الذىبي, تحقيؽ د. عمر عبد السالـ تدمرم, دار الكتاب العربي,

 .ـٜٚٛٔ-ىػٚٓٗٔ , لبناف
ىػ , ٕٙ٘التاريخ األكسط: محمد بف إسماعيؿ البخارم, أبي عبد اهلل )ت -88

حمب,  ,تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد, دار الكعي , مكتبة دار التراث
 ـ.ٜٚٚٔ–قٜٖٚٔ, ٔالقاىرة, ط

التاريخ الصغير: محمد بف إسماعيؿ البخارم, تحقيؽ: محمكد ابراىيـ  -87
 لبناف. ,زايد, دار المعرفة بيركت

التاريخ الكبير: محمد بف إسماعيؿ أبي عبداهلل البخارم, تحقيؽ: السيد  -87
 ىاشـ الندكم, بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
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ىػ , ٖٙٗتاريخ بغداد: أبي بكر أحمد بف عمي الخطيب البغدادم )ت -87
, ٔبيركت, ط ,تحقيؽ: الدكتكر بشار عكاد معركؼ, دار الغرب اإلسالمي

 ـ.ٕٕٓٓ-ىػٕٕٗٔ
ىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس: أبي الفضؿ أحمد بف أتعريؼ  -84

ىػ , تحقيؽ: د. عاصـ بف عبداهلل ٕ٘ٛعمي بف حجر العسقالني )ت
 ـ.ٖٜٛٔ–قٖٓٗٔ, ٔعماف, ط ,القريكتي, مكتبة المنار

تقريب التيذيب: أبي الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقالني  -87
 –ىػٙٓٗٔ, ٔكريا, طس ,ىػ , تحقيؽ: محمد عكامة, دار الرشيدٕ٘ٛ)ت

 ـ.ٜٙٛٔ
سمائيـ ككناىـ: أبي عبد اهلل محمد ابف أتمييز ثقات المحدثيف كضعفائيـ ك  -87

ىػ , تحقيؽ: الدكتكر عامر حسف ٜٕٗعبد اهلل المعركؼ بابف البرقي )ت
 ـ.ٜٕٔٓ, ٔصبرم, دار البشائر اإلسالمية, بيركت, لبناف, ط

الرحمف بف يحيى التنكيؿ بما في تأنيب الككثرم مف األباطيؿ: عبد  -28
-ىػٙٓٗٔ, ٕىػ , المكتب اإلسالمي, طٖٙٛٔالمعممي اليماني )ت

 ـ.ٜٙٛٔ
تيذيب التيذيب: أحمد بف عمي بف حجر أبي الفضؿ العسقالني, دار  -28

 ـ.ٜٗٛٔ-قٗٓٗٔ الفكر, بيركت,
تيذيب الكماؿ في أسما  الرجاؿ: يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ, أبي  -22

د. بشار عكاد معركؼ, مؤسسة ىػ , تحقيؽ: ٕٗٚالحجاج, المزم )ت
 .ـٜٓٛٔ –ىػٓٓٗٔ, ٔبيركت, ط ,الرسالة

الجرح كالتعديؿ: عبد الرحمف بف أبي حاتـ أبي محمد الرازم التميمي,  -28
 .ـٕٜ٘ٔ–قٕٔٚٔبيركت, تحقيؽ: دار إحيا  التراث العربي, 
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ديكاف الضعفا  كالمترككيف كخمؽ مف المجيكليف كثقات فييـ ليف: شمس  -27
ىػ , تحقيؽ: حماد بف ٛٗٚاهلل محمد بف أحمد الذىبي )تالديف أبي عبد 

 ـ.ٜٚٙٔ-ىػٖٚٛٔ, ٕمكة, ط ,محمد األنصارم, مكتبة النيضة الحديثة
ىػ , ٖ٘ٛسنف الدارقطني: أبي الحسف عمي بف عمر الدارقطني )ت -27

 بيركت, ,تحقيؽ: السيد عبد اهلل ىاشـ يماني المدني, دار المعرفة
 ـ.ٜٙٙٔ–قٖٙٛٔ

ىػ , تحقيؽ: ٛ٘ٗمد بف الحسيف, أبي بكر البييقي )تالسنف الكبرل: أح -27
, ٖلبناف, ط ,محمد عبد القادر عطا, دار الكتب العممية, بيركت

 ـ.ٖٕٓٓ-ىػٕٗٗٔ
سؤاالت البرقاني لمدارقطني, عمي بف عمر أبي الحسف الدارقطني  -24

 , تحقيؽ: د. عبدالرحيـ محمد أحمد القشقرم, كتب ىػٖ٘ٛالبغدادم )ت
 ق.ٗٓٗٔ اف,باكست ,خانو جميمي

سؤاالت مسعكد بف عمي السجزم لإلماـ الحافظ أبي عبد اهلل محمد بف  -27
عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم: أبي عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل 

ىػ , تحقيؽ: مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر, دار الغرب ٘ٓٗ)ت
 ـ.ٜٛٛٔ-ىػٛٓٗٔ, ٔبيركت, ط ,اإلسالمي

ىػ , ٕٙ٘إسماعيؿ البخارم, أبي عبد اهلل )تالضعفا  الصغير: محمد بف  -27
تحقيؽ: أبي عبد اهلل أحمد بف إبراىيـ بف أبي العينيف, مكتبة ابف عباس, 

 ـ.ٕ٘ٓٓ-ىػٕٙٗٔ, ٔط
الضعفا  كأجكبة أبي زرعة الرازم عمى سؤاالت البرذعي: عبيد اهلل بف  -88

عبد الكريـ الرازم أبي زرعة, تحقيؽ: د. سعدم الياشمي, الجامعة 
 ـ.ٕٜٛٔ -ىػ ٕٓٗٔ,  ٔالمدينة المنكرة, ط ,ميةاالسال
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ىػ , ٖ٘ٛالضعفا  كالمتركككف: أبي الحسف عمي بف عمر الدارقطني )ت -88
تحقيؽ: د. عبد الرحيـ محمد القشقرم, مجمة الجامعة اإلسالمية بالمدينة 

 ىػ.ٖٓٗٔالمنكرة, 
الضعفا  كالمتركككف: جماؿ الديف أبي الفرج عبد الرحمف بف عمي الجكزم  -82

, ٔبيركت, ط ,ىػ , تحقيؽ: عبد اهلل القاضي, دار الكتب العمميةٜٚ٘)ت
 ق.ٙٓٗٔ

الضعفا  كالمترككيف: أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي, تحقيؽ:  -88
بكراف الضناكم ككماؿ يكسؼ الحكت, مؤسسة الكتب الثقافية, بيركت, 

 ـ.ٜ٘ٛٔ-ىػ٘ٓٗٔ, ٔط
ق , تحقيؽ: ٕٕٖ)تالضعفا : أبي جعفر محمد بف عمرك الُعَقيمي,  -87

 ـ.ٕٛٓٓ, ٕمصر, ط ,الدكتكر مازف السرساكم, دار ابف عباس
ىػ , تحقيؽ: ٖٓٗالضعفا : أبي نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني )ت -87

 .ـٜٗٛٔ –ىػ٘ٓٗٔ, ٔالدار البيضا , ط ,فاركؽ حمادة, دار الثقافة
ىػ , ٜٕٚعمؿ الترمذم الكبير: محمد بف عيسى الترمذم, أبي عيسى )ت -87

ترتيب: أبي طالب القاضي, تحقيؽ : صبحي السامرائي, أبي المعاطي 
 ,النكرم, محمكد خميؿ الصعيدم, عالـ الكتب, مكتبة النيضة العربية

 .ىػٜٓٗٔ, ٔبيركت, ط
العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية: أبي الحسف عمي بف ُعَمر الدارقطني,  -84

, ٔالرياض, ط ,تحقيؽ: محفكظ الرحمف زيف اهلل السمفي, دار طيبة
 ـ.ٜ٘ٛٔ-ىػ٘ٓٗٔ
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ىػ , ٕٔٗأبي عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ )ت :العمؿ كمعرفة الرجاؿ -87
, ٕتحقيؽ: كصي اهلل بف محمد عباس, دار الخاني, الرياض, ط

 ـ.ٕٕٔٓ-قٕٕٗٔ
فتح الباب في الكنى كاأللقاب: الشيخ اإلماـ أبي عبد اهلل محمد بف إسحؽ  -87

اريابي, قيؽ: أبي قتيبة نظر محمد الفق , تحٜٖ٘بف منده األصبياني )ت
 ـ.ٜٜٙٔ-ىػٚٔٗٔالسعكدية,  ,مكتبة الككثر, الرياض

الكامؿ في معرفة ضعفا  المحدثيف كعمؿ الحديث: أبي أحمد عبد اهلل بف  -78
ق , تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد, كعمي ٖ٘ٙعدم الجرجاني, )ت

 ـ.ٜٜٚٔ, ٔمحمد معكض, دار الكتب العممية, ط
عف زكائد البزار: نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف  كشؼ األستار -78

ىػ , تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي, مؤسسة الرسالة, ٚٓٛالييثمي )ت
 ـ.ٜٜٚٔ-ىػٜٜٖٔ, ٔبيركت, ط

ىػ , ٕٔٙالكنى كاألسما : مسمـ بف الحجاج أبي الحسيف النيسابكرم )ت -72
ي بالجامعة تحقيؽ: عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم, عمادة البحث العمم

 ـ.ٜٗٛٔ-ىػٓٗٔ, ٔاإلسالمية, المدينة المنكرة, ط
لساف الميزاف: أبي الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقالني  -78

 ,ٔىػ , تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة, دار البشائر اإلسالمية, طٕ٘ٛ)ت
 ـ.ٕٕٓٓ
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المتفؽ كالمفترؽ: أبي بكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم  -77
سة كتحقيؽ: الدكتكر محمد صادؽ آيدف الحامدم, دار ىػ , دراٖٙٗ)ت

 ـ.ٜٜٚٔ-ىػٚٔٗٔ, ٔالقادرم, دمشؽ, ط
المجركحيف مف المحدثيف كالضعفا  كالمترككيف: محمد بف حباف, أبي  -77

 ,ىػ , تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد, دار الكعيٖٗ٘حاتـ, الدارمي )ت
 ىػ.ٜٖٙٔ, ٔحمب, ط

, تقي الديف المقريزم مختصر الكامؿ في الضعفا : أحمد بف عمي -77
 ,مصر ,ىػ , تحقيؽ: أيمف بف عارؼ الدمشقي, مكتبة السنة٘ٗٛ)ت

 ـ.ٜٜٗٔ-ىػ٘ٔٗٔ, ٔالقاىرة, ط
المدخؿ إلى الصحيح: محمد بف عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم أبي عبد اهلل  -74

 ,ق , تحقيؽ: د. ربيع ىادم عمير المدخمي, مؤسسة الرسالة٘ٓٗ)ت
 ق.ٗٓٗٔ بيركت,

سحاؽ بف راىكيو: إسحاؽ بف منصكر  -77 مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كا 
ىػ , تحقيؽ: عمادة البحث العممي, الجامعة اإلسالمية بالمدينة ٕٔ٘)ت

 ـ.ٕٕٓٓ-ىػٕ٘ٗٔ, ٔالمنكرة, ط
معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف ركاية أحمد بف محمد بف القاسـ بف  -77

محمد كامؿ  ىػ , تحقيؽ:ٖٖٕمحرز: أبي زكريا يحيى بف معيف )ت
 ـ.ٜ٘ٛٔ-ىػ٘ٓٗٔ, ٔدمشؽ, ط ,القصار, مجمع المغة العربية

ىػ , ٕٚٚالمعرفة كالتاريخ: يعقكب بف سفياف الفسكم, أبي يكسؼ )ت -78
 -ىػٔٓٗٔ, ٕتحقيؽ: أكـر ضيا  العمرم, مؤسسة الرسالة, بيركت, ط

 ـ.ٜٔٛٔ
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المغني في الضعفا : اإلماـ شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي, تحقيؽ:  -78
 كتكر نكر الديف عتر, بدكف تاريخ كبدكف طبعة.الد

ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ: شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي,  -72
تحقيؽ: الشيخ عمي محمد معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد, دار 

 ـ.ٜٜ٘ٔ بيركت, ,الكتب العممية
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