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  "َغيُر َمْقَنعٍ "مدلول مصطلح 
  "أحوال الرجال"عند الُجْوَزَجاني في كتابه 

  دراسة استقرائية مقارنة

  
   )*( عبداهللا بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم ٠د                          

 :مقدمة ال
، والصـــالة والســـالم علـــى أشـــرف األنبيـــاء والمرســـلين، الحمـــد هللا رب العـــالمين

  :أما بعد، به ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوعلى آله وصح

من أهم مـا يحتـاج إليـه النـاظر  هموألفاظ فإن معرفة مصطلحات األئمة والنقاد
، وقـــد اجتهـــد أهـــل العلـــم فـــي بيـــان المـــراد بهـــذه األلفـــاظ، فـــي علـــم الجـــرح والتعـــديل

ـــــاظ ، وتوضـــــيح المقصـــــود منهـــــا ـــــى معناهـــــا؛ إال أن بعـــــض هـــــذه األلف ـــــة عل والدالل
وقد أشار الحافظ الذهبي إلـى هـذه ، طلحات ال تزال بحاجة إلى كشف وبيانوالمص

نحــن نفتقــر إلــى تحريــر عبــارات التعــديل والجــرح ومــا بــين ذلــك مــن «:الحاجــة فقــال
ثــم أهــم مــن ذلــك أن نعلــم باالســتقراء التــام ُعــرف ذلــك اإلمــام ، العبــارات المتجاذبــة

، مـــن نظـــر كتـــب الرجـــال«: وقـــال الســـخاوي، )١(»الجهبـــذ، واصـــطالحه، ومقاصـــده
، ظفـر بألفـاظ كثيـرة، والتهـذيب وغيرهـا، والكامـل البـن عـدي، ككتاب ابـن أبـي حـاتم

مـع شـرح معانيهـا ، ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها، ولو اعتنى بارع بتتبعها
يلهـج بـذكر ذلـك  -ابـن حجـر: يعنـي –وقد كان شـيخنا، لغة واصطالحا لكان حسناً 

                                                           

  .المساعد بقسم السنة وعلومها بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ستاذاأل) *(
 ) . ٨٢: ص(» الموقظة« )١(
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: لــك المصــطلحات التــي تحتــاج إلــى كشــف وبيــان مصــطلحومــن ت، )١(»فمــا تيســر
فإنــه عبــر بهــذا المصــطلح وبعــض ، -رحمــه اهللا  –عنــد الجوزجــاني » غيــر َمْقَنــع«

ــم يقنــع النــاس بحديثــه، لــم يكــن مقنعــاً : وهــي –تصــاريفه  غيــر ، ال يقنــع بحديثــه، ل
فــــأردت جمــــع الــــرواة الــــذين أطلــــق علــــيهم هــــذا ، عــــن جملــــة مــــن الــــرواة -مقنعــــين 

لمعرفـة مـراد الجوزجـاني ، ومقارنة قولـه مـع أقـوال غيـره مـن األئمـة والنقـاد، لوصفا
  .منه

  :وأسباب اختياره، أهمية الموضوع

، ومعرفـة مـدلوالتها، الحاجة إلى بيان وتفسير كثيـر مـن عبـارات الجـرح والتعـديل -١
ووضـع ، ومقارنتهـا مـع أقـوال غيـرهم، وذلـك بجمـع أقـوالهم، ومراد أصحابها منها

 .ارة المدروسة في المرتبة المقاربة لها من مراتب ألفاظ الجرح والتعديلالعب

ـــه مـــن المصـــطلحات : األول: أن هـــذا المصـــطلح اجتمـــع فيهـــا أمـــران مهمـــان -٢ أن
أنــه مــن المصــطلحات : الثــاني، النــادرة فــي الجــرح التــي تحتــاج إلــى شــرح وبيــان

 .الخاصة باألئمة التي تحتاج إلى معرفة المراد منها 

وبعــض البــاحثين والمحققــين مــن المهتمــين بعلــم الحــديث ، أهــل العلــمأن بعــض  -٣
ــــرها بمعنـــى غيــــر ، والرجـــال قـــد ضــــبط هـــذه العبـــارة علــــى غيـــر الصـــواب أو فس

 .)٢(ُمْوِضٍح لقصد الجوزجاني منها 

 

  :أهداف البحث
                                                           

 .  - بتصرف  –) ٢٧٨ - ٢/٢٧٧(» فتح المغيث« )١(

فقد ضبط الكلمة ، - رحمه اهللا  –الشيخ صبحي السامرائي : بتحقيق»أحوال الرجال«: ينظر )٢(
، )٢/٢١١(» جامع العلوم والحكم«، )٥/٥٦(» مسند اإلمام أحمد«، في كل الكتاب بالضم

، )١/٧٧(» لسان الميزان«، )٢/٦٤٠(» ذيب التهذيبته«، )١٨/٥١٨(» تهذيب الكمال«
وهذه نماذج وأمثلة من غير تتبع ، )٥/٢١٣٣(» الحديث الحسن لذاته ولغيره«، )٥/٤٠٦(

 . وجمع
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 .جمع الراوة الذين وصفهم الجوزجاني بهذا المصطلح وما تصرف منه  -١

بمقارنـة قـول الجوزجـاني بـأقوال غيـره مـن األئمـة ، يةدراسة الـرواة دراسـة تفصـيل -٢
 .مع بيان نتيجة حال الراوي عند الباحث، والنقاد

وبيـان المرتبـة المواِزنـة أو المقاربـة لـه فـي مراتـب ألفـاظ ، تفسير هـذا المصـطلح -٣
 .الجرح والتعديل 

  :الدراسات السابقة 
  .والمقارنة، بحثوال، لم أقف على دراسة مستقلة أفردت هذا المصطلح بالجمع

  :منهج البحث
، ســلكت فــي هــذا البحــث المــنهج التحليلــي بدراســة المصــطلح لغــة واصــطالحاً 

والمــنهج االســتقرائي فـــي تتبــع الـــرواة الــذين وصـــفهم الجوزجــاني بهـــذا الوصــف فـــي 
والمنهج المقارن بمقارنة أقوال الجوزجـاني بـأقوال غيـره مـن ، »أحوال الرجال«:كتابه

م بيــان المرتبــة الموازنــة أو المقاربــة لمصــطلحه فــي مراتــب ألفــاظ ثــ، األئمــة والنقــاد
  :وكان ذلك على النحو اآلتي، الجرح والتعديل

رقـم ترجمتـه كمـا فـي النسـخة المطبوعــة  ام الجوزجـاني فـي الـراوي ُمْثِبتًـأورد كـال -١
 .مع ترتيب الرواة على الحروف األبجدية، من الكتاب

زه عـن غيـره، مـن االسـم والكنيـة واللقـب أنقل من عناصر ترجمـة الـراوي مـا يميـ -٢
 .والنسب

حسـب ، ثـم بـأقوال المجـرحين، أذكر األقوال في الـراوي، مبتـدئًا بـأقوال المعـدلين -٣
 .إن وجد  –مع تقديم اإلجماع المحكي عن حاله في الجرح والتعديل، وفياتهم

 .والتعليل ، مع التوجيه، أذكر نتيجة حال الراوي -٤

  
  
  

 :خطة البحث
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فيهـــــا بيـــــان أهميـــــة الموضـــــوع، وأســـــباب اختيـــــاره، وأهـــــداف الدراســـــة،  :المقدمـــــة*
  .وخطة البحث ومنهجه، والدراسات السابقة

  :وفيها ثالثة مباحث، الدراسة :الفصل األول*
  .تعريف موجز بالجوزجاني :المبحث األول
  .تعريف لفظ َمْقَنع في اللغة واالصطالح  :المبحث الثاني
  .لمصطلح من األئمة غير الجوزجاني من أطلق هذا ا :المبحث الثالث

» غيـر َمْقَنــع«:دراســة الـرواة الــذين أطلـق علــيهم الجوزجـاني عبــارة :الفصـل الثــاني*
  .وما تصرف منها 

  .وتتضمن أهم النتائج العلمية  :الخاتمة*
  .فهرس المصادر والمراجع *

إنــــه ســــميع قريــــب مجيــــب ، هــــذا وأســــأل اهللا أن يــــوفقني للصــــواب واإلخــــالص
  .وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  ،الدعاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل األول
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  الـدراسـة
  :وفيها ثالثة مباحث

  )١(تعريف موجز بالجوزجاني:  المبحث األول
  :اسمه ونسبه

  .أبو إسحاق الُجْوَزَجاِني ، إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي
  :وشيوخه وتالمذته، رحالته

، والرملــة، والبصــرة، وبغــداد، خــرج مــن ُجوزجــان إلــى مكــة ،لكــان كثيــر الترحــا
  . واستقر بدمشق إلى أن مات ، ومصر

نعــيم  ووأبــ، وعلــي بــن المــديني، د بــن حنبــلاإلمــام أحمــ: روى عــن خلــق مــنهم
  .ن و آخر و ويزيد بن هارون ، يحيى بن معينو ، الفضل بن دكين

زرعــة  وأبــو، لطبــريا وابــن جريــر، والنســائي، والترمــذي، أبــو داود: وروى عنــه
  .والدمشقي وآخرون ، الرازي

  :مؤلفاته

، والتـاريخ، وأمـارات النبـوة، أحوال الرجال: ذكر المترجمون له كتبًا عديدة منها
وجـزء ، إال أحوال الرجـال –فيما أعلم  –ولم يطبع ، ومسائل اإلمام أحمد، والمترجم

  . وهو الجزء السادس منه ، صغير من أمارات النبوة
  :وبيان منزلته في علم الرجال، ألئمة عليهثناء ا

                                                           

تاريخ «، )١/٣٠٥(» الكامل«، )٢/١٤٨(» الجرح والتعديل«:ينظر في مصادر ترجمته )١(
، )٢/٢٤٤(» مالتهذيب الك«، )٧١: ص(» المعجم المشتمل«، )٧/٢٧٨(» دمشق

» تذكرة الحفاظ«، )٦/٤٣(» تاريخ اإلسالم«، )٢/٢٣٣(» طبقات علماء الحديث«
الوافي «، )١/٣٢٤(» إكمال تهذيب الكمال«، )١/٧٥(» ميزان االعتدال«، )٢/٥٤٩(

 ). ١/٩٥(» تهذيب التهذيب«، )٣/٢٧٤(» العقد الثمين«، )٦/١٧٠(» بالوفيات
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حــافظ ، ثقــة«:فقــال النســائي، تــوافرت كلمــات األئمــة والحفــاظ فــي الثنــاء عليــه
إبــراهيم بــن يعقــوب «:وقــال الخـالل، )٢(»ال بـأس بــه«: -مــرة  –وقــال ، )١(»للحـديث

جليـــٌل جـــدًا، كـــان أحمـــد بـــن حنبـــل يكاتبـــه، ويكرمـــه إكرامـــا شـــديًدا، وقـــد حـــدثنا عنـــه 
وقـــــال ابـــــن ، )٣(»يوخ المتقـــــدمون، وعنـــــده عـــــن أبـــــي عبـــــد اهللا جـــــزءان، مســـــائلالشـــــ
حافظـًا ، وكـان صـلبًا فـي السـنة، كان حريـزي المـذهب ولـم يكـن بداعيـة إليـه«:حبان

كــان «:وقــال ابــن عــدي، )٤(»إال أنــه مــن صــالبته ربمــا كــان يتعــدى طــوره، للحــديث
وكـان ، فيتقـوى بكتابـه، ويكاتبـه أحمـد بـن حنبـل، يحدث علـى المنبـر، مقيمًا بدمشق

: وقـال الـدارقطني، )٥(»شديد الميل على مذهب أهل دمشق في التحامل علـى علـي
لكـن كـان فيـه انحـراف عـن علـي ، والمخـرجين الثقـات، كان من الحفاظ المصنفين«
ابُن : وأهل المعرفة بأحوال اإلسناد، وجهابذة النقاد، وعده من كبار الحفاظ، )٦(»�

نزيـــل دمشـــق ، اإلمـــام الحـــافظ«: )٩(وقـــال ابـــن عبـــدالهادي، )٨(روابـــن كثيـــ، )٧(تيميـــة
اإلمـام «: -مـرة  –وقـال ، )١٠(»أحد أئمة الجرح والتعديل«:وقال الذهبي، »ومحدثها

                                                           

  ).١/٣٢٥(» إكمال تهذيب الكمال« )١(

بل ، وكثيرًا ما يعبر النسائي بهذه العبارة عن الثقات، )٦٠: ص(» تسمية مشايخ النسائي« )٢(
منهج اإلمام «:ينظر. إن بعض أهل العلم ينسب للنسائي توثيق الراوي بمثل هذه العبارة

 ).٢/١٠٠٨(» أبي عبدالرحمن النسائي في الجرح والتعديل

 ). ٢/٢٤٨(» تهذيب الكمال« )٣(

. »ُرِمَي بالنصب، ثقة ثبت«: والحريزي نسبًة إلى َحِريز بن عثمان وهو، )٨/٨١(» اتالثق« )٤(
 ).٩٧: ص(»  تقريب التهذيب«

 ). ١/٣٠٥(» الكامل« )٥(

 ). ٣٢٩: ص(» سؤاالت السلمي« )٦(

 ). ١/٤٢(» منهاج السنة« )٧(

 ). ٩/٣٦٧(» البداية والنهاية« )٨(

 ). ٢/٢٣٣(» طبقات علماء الحديث« )٩(

 ). ٢/٥٤٩(» تذكرة الحفاظ«:وينظر، )١/٧٥(» ميزان االعتدال« )١٠(
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، )١(»وجرح وعدل، نزل دمشق، كان من كبار العلماء، صاحب التصانيف، الحافظ
-مرة  –ثير وقال ابن ك، )٢(وذكره فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل، )١(»وعدل

لــــه المصــــنفات المشــــهورة المفيــــدة، منهــــا ، وعالمهــــا، وٕامامهــــا، خطيــــب دمشــــق«:-
، )٤(النْصـب: وقد انتقـد علـى الجوزجـاني، )٣(»وفوائد كثيرة، المترجم فيه علوم غزيرة

فأمــا النصــب ، خصوصــا فــي متشــيعة أهــل الكوفــة، والتشــدد فــي الجــرح، )٤(النْصــب
ولـم يـؤثر عنـه نقـل صـحيح ، بان آنفاً كما صرح بذلك ابن ح، فإنه لم يكن داعية له

وقد وثقـه وأثنـى عليـه إمـام أهـل السـنة أحمـد بـن ،  �صريح في الكالم على علي 
وقائـل الكلمـة المشـهورة فـي معاويـة ، �وهو جـامع فضـائل علـي ، والنسائي، حنبل
ــــه يفــــرق بــــين حــــديث أهــــل الكوفــــة ، )٥(� والنــــاظر فــــي كــــالم الجوزجــــاني يــــرى أن

كـان «: قـال رحمـه اهللا، رح الراوي في مذهبه فإنه ال يرد حديثـهوأنه لو ج، ومذهبهم
هـم رؤوس محـدثي الكوفـة مثـل أبـي ، قوم مـن أهـل الكوفـة ال يحمـد النـاس مـذاهبهم

، واألعمـش، -ابـن المعتمـر  –ومنصـور ، -السـبيعي  –إسحاق عمرو بـن عبـداهللا 
ى صـدق ألسـنتهم احـتملهم النـاس علـ، وغيرهم من أقرانهم، وُزبيد بن الحارث اليامي

وكـــذلك عنـــدي مـــن بعـــدهم إذ كـــانوا علـــى ، ....ووقفـــوا عنـــدما أرســـلوا، فـــي الحـــديث
تتبعـت كثيـرًا مـن «:قـال المعلمـي،  )٦(»وصـدق اللسـان، مراتبهم من مذموم المـذهب

وأمـا التشـدد فـي الجـرح ، )٧(»كالم الجوزجاني في المتشيعين فلم أجده متجـاوزًا الحـد

                                                           

 ). ٢/٢٤(» العبر في خبر من غبر« )١(

 ). ١٩٣: ص(» ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل« )٢(

 ). ٥٤٥ -١٤/٥٤٤(» البداية والنهاية« )٣(

 ) .٣/١٥٤(» مجموع الفتاوى«. »أذية أهل البيت بقول أو عمل«: النْصبُ  )٤(

 ) .١/٩٩(» التنكيل«:ينظر )٥(

 .-باختصار  –) ٨١- ٧٩:ص(» أحوال الرجال« )٦(

 ) .١/٥٨(» التنكيل« )٧(
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وهـذا ، )١(»والجوزجاني متعنتون، وأبو حاتم، ابن معين«:فقد ذكره الذهبي عنه فقال
، ويتشـدد المتسـاهل، فقـد يتسـاهل المتشـدد، ليس عامًا في كل األحيان، حكم أغلبي

كمــا أن هــذا الحكــم ال يعنــي إهــدار كــالم األئمــة الموصــوفين بالتشــدد فــي الجــرح أو 
بــل ، ســطين مطلقــاأو اعتمــاد قــول المتو ، أو األئمــة الموصــوفين بالتســاهل، لالتعــدي

ا اشتهر م«:قال المعلمي ، )٢(هو من القرائن والمرجحات التي ُتستعمل عند الحاجة
فـإن مـنهم مـن يسـهل ، ٌل، وفالنًا مشدد، ليس علـى إطالقـهه أن فالنًا من األئمة مس

تــارة، ويشـــدد تـــارة أخـــرى، بحســب أحـــوال مختلفـــة، ومعرفـــة هــذا وغيـــره مـــن صـــفات 
  .)٣(»أحكامهم ال تحصل إال باستقراء بالغ مع التدبر التاماألئمة التي لها أثر في 

  :وفاته
  .توفي رحمه اهللا يوم الجمعة أول ذي الحجة سنة مائتين وتسع وخمسين 

  تعريف لفظ َمْقَنع في اللغة واالصطالح: المبحث الثاني
قنـع يُ ، ِرَضـا: أي، شـاهد َمْقَنـعٌ : يقـال، العدل من الشهود: بالفتح« :الـَمْقَنُع لغةً 

وال ، وبعضـهم ال يثنيـه، َمْقَنـع بـوزن جعفـر«:قال ابن األثير، )٤(»وُيرضى به، بقوله
ـــُمْقِنع لغــًة ، )٥(»ومــن ثنــى وجمــع نظــر إلــى االســمية، يجمعــه؛ ألنــه مصــدر وأمــا ال

                                                           

 ) .١٩٣: ص(، )١٧٢: ص(» ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل« )١(

خالصة التأصيل لعلم الجرح «، )٢/٨٣١(» ضوابط الجرح والتعديل عند الذهبي«: ينظر )٢(
 ) .٣٣: ص(» والتعديل

 ) .٩: ص(» الفوائد المجموعة« )٣(

، )٢/٩٤٢(» جمهرة اللغة«، )١/١٧١(» العين«:وينظر، )٣/١٢٧٣(» الصحاح« )٤(
» مجمل اللغة«، )٥/٣٣(» مقاييس اللغة«، )٢٦١/ ١(»  تهذيب اللغة«، )٣/١٢٥٢(
» تاج العروس«) ٩٧٧:ص(» القاموس المحيط«، )٨/٢٩٧(» لسان العرب«، )٣/٧٣٥(
 ) . ٢/٧٦٣(» الوسيطالمعجم «، )٢٢/٩٠(

 ). ٤/١١٤(» النهاية« )٥(
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 ﴾ُمهِطِعـيَن ُمقِنِعـى ُرُءوِسـِهمٌ  ﴿ :ومنه قوله تعـالى، )١(»الرافع رأسه في السماء«:فهو
وقــد جــاء ، )٢(»الــذي يرفــع رأســه ينظــر فــي ذل: الـــُمْقِنعُ «:ثعلــب  قــال] ٤٣: إبــراهيم[

ــٍع رَأســه« : �فــي صــفة ركــوع النبــي  ال يرفــع رأســه حتــى يكــون : أي )٣(»غيــَر ُمْقِن
  .)٤(أعلى من ظهره 

ــــَمْقَنُع اصـــطالحاً  الثقـــة الـــذي ُيرضـــى بحديثـــه؛ لكمـــال ، بفـــتح المـــيم والنـــون: ال
، الثقـــات الـــذين ُيقنـــع بـــروايتهم«:اضـــي عيـــاضقـــال الق، )٥(وعدالتـــه، حفظـــه وٕاتقانـــه

ــَع : يقــال منــه، الَقناعــة وهــو الرضــى بمــا أعطــى اهللا: ومنــه، وُيكتفــى بهــا ويحــتج َقِن
ــَع بــالفتح ُقُنوَعــاً : وأمــا بمعنــى الســؤال، بالكســر َقَناَعــةً   ﴾القــانع والمعتــر﴿ومنــه ، فَقَن

إذا كــان : زجــانيقــال الجو «:وقــال الحــافظ ابــن رجــب، )٦(»أي الســائل]: ٣٦: الحــج[
وهـــذا ، )٧( »... -يعنــي ال ُيقنـــع برواياتــه  –الحــديث المســند مـــن رجــل غيـــر مقنــع 

وٕانمـا هـو إعـادة ، التفسير من الحافظ رحمه اهللا ليس فيه تعريٌف أو بياٌن للمصطلح
  .للعبارة بطريقة أخرى

                                                           

 ). ٢٢/٩٥(» تاج العروس« )١(

 ). ١/٢٥٩(» تهذيب اللغة« )٢(

وينظر في تخريج ، »باب افتتاح الصالة،  كتاب الصالة -٧٣١ح (»سنن أبي داود« )٣(
 . »�جزء أبي حميد الساعدي في صفة صالة النبي «:الحديث

 ). ٤/١١٣(» النهاية«، )١/٣٥٦(» معالم السنن«: ينظر )٤(

 ) . ١/١٢٤(» شرح النووي على مسلم«:ينظر )٥(

» مكمل إكمال المعلم«، )٥/٣٧١(» مطالع األنوار«:وينظر، )٢/٢٣١(» مشارق األنوار« )٦(
)١/٣٩ .( 

 ). ٢/٢١١(» جامع العلوم والحكم« )٧(
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  من أطلق هذا المصطلح من األئمة غير الجوزجاني:  المبحث الثالث
وٕان كــان مــن األلفــاظ النــادرة فــي الجــرح؛ وجريانــه علــى ألســنة  هــذا المصــطلح

، والقضــاة، األئمــة قليــل؛ إال أنــه ُوجــد التعبيــر بــه عنــد بعــض أهــل العلــم مــن األئمــة
أتــاني شــريك بـــن شــريح الَهـــْوَزِني «: )١(فقــال القاضــي أبوحبيـــب الحــارث بــن ِمْخَمـــر

وفي كتـاب األوزاعـي ،  )٢(»منهم حرب بن وحشي الحبشي، بستة نفر رضى َمَقاِنعٍ 
وقــــال ، )٣( »...إنــــه أتـــاني مــــن رجــــل مـــن َمَقــــاِنِع أهــــل مكـــة كتــــاب «:إلـــى المهــــدي

وأمــا ، )٤(»ومــا عرفــت مــن حديثــه فــال أقنــع بــه، مــا عنــدي للواقــدي حــرف«:البخــاري
ـــــر بهـــــذا المصـــــطلح تعبيـــــرًا عامـــــًا مـــــن غيـــــر أن يطلقـــــه علـــــى راو  مســـــلم فإنـــــه عب

أو أمـر أو ، مر الدين إنما تأتى بتحليـل أو تحـريماألخبار فى أ«:فقال ، مخصوص
ثـم ، فإذا كـان الـراوي لهـا لـيس بمعـدن للصـدق واألمانـة، أو ترغيب أو ترهيب، نهي

كـان ، أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيـه لغيـره ممـن جهـل معرفتـه
تلـــك  إذ ال ُيـــؤمن علـــى بعـــض مـــن ســـمع، غاشـــا لعـــوام المســـلمين، آثمـــا بفعلـــه ذلـــك

، ولعلهـا أو أكثرهــا أكاذيـب ال أصــل لهــا، األخبـار أن يســتعملها أو يسـتعمل بعضــها
مع أن األخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل الَقَناَعِة أكثُر مـن أن ُيضـطر إلـى 

  .)٥(»نقل من ليس بثقة وال َمْقَنعٍ 
**  

                                                           

 ). ١١/٤٧٢(» تاريخ دمشق«، )٩٠ -٣/٨٩(» الجرح والتعديل«: ينظر. ثقة )١(

 ). ٥/٥٣٨(» تهذيب الكمال« )٢(

 ). ١/١٩٢(» الجرح والتعديل« )٣(

وفي هذا البحث ترجمة ، )٩/٤٦٣(» سير أعالم النبالء«، )٥٤/٤٥٧(» تاريخ دمشق« )٤(
 . للواقدي

 ). ١/٢٨(» مقدمة صحيح مسلم« )٥(
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  الفصل الثاني
  :دراسة الرواة الذين أطلق عليهم الجوزجاني عبارة

  وما تصرف منها» َمْقَنع غير«
، واخـتلط، غيـر َمْقَنـعٍ ، إبـراهيم بـن ُخثـيم بـن ِعـراك -٢١٥«:قال الجوزجاني

  .»فالكف عن حديثه أسلم
  .إبراهيم بن ُخثيم بن ِعراك بن مالك الغفاري  :اسمه

مجــرى : يعنــي–كــان هاهنــا علــى الســيب «:قــال ابــن معــين :أقــوال العلمــاء فيــه
رجــــل ســــوء ، لــــم يكــــن بثقــــة وال مــــأمون، ذا كــــالس :يصــــيح بــــه الصــــبيان، - الميــــاه 
وكــان ال ، ال شــيء، يــا ذاك: كــان النــاس يصــيحون بــه«: - مــرة  –وقــال ، )١(»خبيــث

، كــان إبــراهيم كأنــه مجنــون: قــال يحيــى بــن معــين«:وقــال البخــاري ، )٢(»ُيكتــب عنــه
 ،)٤(ونهـى اإلمـام أحمـد أن ُيـروى عنـه، )٣(» وضـعفه جـدا، وكـان الصـبيان يلعبـون بـه

منكـــر «: - مـــرة  –وقـــال أبـــو زرعـــة ، »لـــيس بـــالقوي«: )٦(والبـــزار، )٥(وقـــال أبـــو زرعـــة
  . )٧(»روى عدة أحاديث منكرة، الحديث

  .)٨(» متروك«:وقال النسائي
وأحاديثـه منـه ، هو متوسط في الضـعفاء«:وقال ابن عدي، )١(وضعفه الساجي

                                                           

وفي نقل البخاري عنه توضيح ، ولم أعرف معنى ذا كالس). ٦/٦٤(» تاريخ بغداد«) ١(
 .نى المراد للمع

 ).١٠٣: ص(» تاريخ البادي«:وينظر، )٢/٨(» تاريخ الدوري«) ٢(

 ).٢/٥٨٩(» العلل الكبير«) ٣(

 ).٦/٦٥(تاريخ بغداد «) ٤(

 ).٢/٥٠٤(» سؤاالت البرذعي«) ٥(

 ).١٤/٣٩٨(» البحر الزخار«) ٦(

 ).٢/٩٨(» الجرح والتعديل«) ٧(

 ).٢٨٣: ص(» الضعفاء والمتروكين«) ٨(
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  .)٢(»ومنه ما ال يتابع عليه، منه ما يتابع عليه
  .وأول من رأيته نص على اختالطه الجوزجاني، )٣(ختلطومع ضعفه فقد ا

؛ لما ُذكر عنه من الغفلـة  -)٤(وهو اختيار الذهبي –أنه متروك : نتيجة حاله
  .ومن روايته للمناكير ، الشديدة

فـال ، إبراهيم بن أبي يحيى فيه ضروب من البـدع -٢١٢«: قال الجوزجاني
  .»يشتغل بحديثه فإنه غير َمْقَنٍع وال حجة

  .أبو إسحاق المدني ، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى األسلمي :اسمه
ألن يخر إبراهيم من ُبعد أحـب إليـه مـن أن «:قال الشافعي :أقوال العلماء فيه

ســألت أحمــد بــن محمــد بــن « :وقــال ابــن عــدي، )٥(»وكــان ثقــة فــي الحــديث، يكــذب
م بـن أبـي يحيـى غيـر تعلم أحدا أحسن القول في إبراهي: فقلت -ابن ُعقدة  –سعيد 

ســألت حمــدان بــن : نعــم، حــدثنا أحمــد بــن يحيــى األودي، قــال: الشــافعي؟ فقــال لــي
: أتــدين بحـديث إبــراهيم بــن أبــي يحيــى؟ فقــال: فقلــت -يعنــي محمــدًا  -األصـبهاني 

نظــرت فــي حــديث إبــراهيم بــن أبــي : ثــم قــال لــي أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد،  نعــم
وهذا الـذي قالـه : -ابن عدي  –قال الشيخ ، يحيى كثيرا، وليس هو بمنكر الحديث

كما قال، وقـد نظـرت أنـا أيضـًا فـي حديثـه الكثيـر فلـم أجـد فيـه منكـرا إال عـن شـيوخ 
  .)٦(»يحتملون

                                                                                                                                             

 ).١/٧٨(» لميزانلسان ا«) ١(

 ).١/٢٤٣(» الكامل«) ٢(

 ).١٠٤: ص(» الكواكب النيرات«، )٤٨: ص(» االغتباط بمن رمي باالختالط«ينظر) ٣(

 ).٤/١٠٢(» تلخيص المستدرك«) ٤(

 ) . ١/٥٣٢(» مناقب الشافعي« )٥(

 ) . ١/٢٢٢(» الكامل« )٦(
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وحكى غير واحد من األئمة والحفاظ اإلجماع علـى ، وتركه جمهور أهل العلم
ــل، تركـه وضـعفه لهـم يقولــونسـألت فقهـاء أهـل المدينـة فك« :فقـال بشـر بـن الُمَفض :

ال «:وقــال اإلمــام أحمــد، )٢(»لــيس ُيكتـب، تُــرك حديثــه«:وقــال ابــن سـعد،  )١(»كـذاب
تركـه «:)٥(وأبـو أحمـد الحـاكم، )٤(وقال البخاري، )٣(»ترك الناس حديثه، ُيكتب حديثه

ال يحـتج بحديثـه «:وقال محمد بـن ُسـحنون، »والناس، تركه ابن المبارك«:)٥(الحاكم
ة اختالفــــا فــــي إبطــــال الحجـــــة ال أعلــــم بــــين األئمــــ، بحديثــــه عنــــد األئمــــة جميعهــــا

وقــــــال ، )٧(»رغــــــب المحــــــدثون عــــــن حديثــــــه«:وقــــــال إبــــــراهيم الحربــــــي، )٦(»بحديثــــــه
الكـــذابون المعروفـــون بوضـــع «:وقـــال النســـائي، )٨(»تـــرك أهـــل العلـــم حديثـــه«:البـــزار

ـــــى رســـــول اهللا  ـــــة : أربعـــــة �الحـــــديث عل ـــــى بالمدين ـــــي يحي ـــــن أب ـــــال ، )٩( »...اب وق
  .)١٠(»متروك عند الجمهور«:الذهبي

، )١٤(وابـن معـين، )١٣(وسـعيد بـن أبـي مـريم، )١٢(ويحيـى القطـان، )١١(وقال مالك
  .»كذاب«: )١٦(وأبو حاتم، )١٥(وابن المديني

                                                           

 ) . ٢/١٢٧(» الجرح والتعديل« )١(
 ).٤٢٥/ ٥(» الطبقات الكبرى«) ٢(
 ) . ٢/١٢٦(» الجرح والتعديل« )٣(
 ).٢٢: ص(» الضعفاء«، )٣٢٣/ ١(» التاريخ الكبير«) ٤(
 ).٢٨٤/ ١(» إكمال تهذيب الكمال«) ٥(
 ).٢٨٦/ ١(» إكمال تهذيب الكمال«) ٦(
 ).٨٥/ ١(» تهذيب التهذيب«) ٧(
 ).١٥/٢٨١(» البحر الزخار«) ٨(
 ).٧٦: ص(» مجموعة رسائل النسائي«) ٩(
 ).١٢: ص(» يوان الضعفاءد«) ١٠(
 ).٢١٩/ ١(» الكامل«) ١١(
 ).١٨٦/ ٢(» تذهيب الكمال«) ١٢(
 ).٢٨٦/ ١(» إكمال تهذيب الكمال«) ١٣(
 ).١٣/ ٢(» تاريخ الدوري«) ١٤(
 ).١٢٤: ص(» سؤاالت ابن أبي شيبة«) ١٥(
 ).١٢٦/ ٢(» الجرح والتعديل«) ١٦(
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  .» ليس بثقة«:)٣(وابن الجارود، )٢(والنسائي، )١(وقال ابن معين
، )٨(وابــن عبــدالبر، )٧(والــدارقطني، )٦(والنســائي، )٥(والفســوي، )٤(وقــال أبــو حــاتم

  .»متروك«: )٩(والخليلي، )٨(عبدالبر
وكــان يأخــذ أحاديــث ، يــروي أحاديــث منكــرة ال أصــل لهــا«:وقــال اإلمــام أحمــد

يأخـــذ حـــديث النـــاس فيجعلـــه فـــي « :-مـــرًة  –وقـــال ، )١٠(»النـــاس يضـــعها فـــي كتبـــه
وقـــــال ، )١٢(» لــــيس بشــــيء«:وقــــال أبــــو زرعــــة، )١١(»ويرويــــه عــــنهم يدلســــه، كتبــــه
وقـال ، )١٣(»هـا إسـناداوكـان يوضـع لـه مسـائل فيضـع ل، كان يضـع الحـديث«:البزار

  .)١٤(»ذاهب الحديث«:أبو أحمد الحاكم
  

أكــان ثقــة ؟ ، ســألت مالكــا عنــه«:قــال القطــان، وقــد نســب إلــى أنــواع مــن البــدع
                                                           

 ).٧٥/ ١(للعقيلي » الضعفاء«) ١(

 ).١٨٧/ ٢(» تهذيب الكمال«) ٢(

 ).٢٨٧/ ١(» إكمال تهذيب الكمال«) ٣(

 ).١٢٦/ ٢(» الجرح والتعديل«) ٤(

 ).١٣٨/ ٣(» المعرفة والتاريخ«) ٥(

 ).٢٨٣: ص(» الضعفاء والمتروكين«) ٦(

 ).١٥٦/ ٤(» السنن«) ٧(

 ).٢٠/ ٤(» التمهيد«) ٨(

 ).٣٠٨/ ١(» اإلرشاد«) ٩(

 ).١٢٦/ ٢(» الجرح والتعديل«) ١٠(

 ).١/٧٥(للعقيلي  »الضعفاء«) ١١(

 ).١٢٧/ ٢(» الجرح والتعديل«) ١٢(

 ).٨٤/ ١(» تهذيب التهذيب«) ١٣(

 ).٢٨٤/ ١(» إكمال تهذيب الكمال«) ١٤(
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وقـــال ، )٢(»كـــان مجــاهرا بالقـــدر«:وقـــال ابــن المبـــارك، )١(»وال ثقـــة فــي دينـــه، ال: قــال
كـان فيـه «:بـن معـينوقـال ا، )٣(»فلـم أكتـب عنـه، ناظرته فإذا هو معتزلي«:عبدالرزاق

كـان «:وقـال اإلمـام أحمـد، )٤(»وكـان رافضـيا، وكـان قـدريا، كـان كـذابا: ثالث خصـال
، معتزليــــا، كــــان قــــدريا«:وقــــال العجلــــي، )٥(»كــــل بــــالء فيــــه، جهميــــا، معتزليــــا، قــــدريا

كـان «:وقـال أبـو داود، )٧(»وكـالم جهـم، كـان يـرى القـدر«:وقـال البخـاري، )٦(»رافضيا
، رافضـــي، قـــدري، جهمـــي«: وقـــال الفســـوي ،)٨(»ونـــامأب، شـــتاما، كـــان رافضـــيا«:داود

ويــذهب إلــى ، كــان يــرى القــدر«:وقــال ابــن حبــان، )٩(»ينســب إلــى الكــذب، معتزلــي
، ضـعيف الحـديث«:وقـال الـدارقطني، )١٠(»ويكذب مع ذلك في الحـديث، كالم جهم

  .)١١(»قدري، رافضي، ضعيف الدين
د رمـــي بطـــوام فقـــ، -)١٢(وهـــو اختيـــار ابـــن حجـــر –أنـــه متـــروك  :نتيجـــة حالـــه
وأما توثيق ، فضعفه بين ال يرتاب فيه، وسرقة الحديث، والكذب، عديدة من البدعة

وكــان ، لــم َيــِبْن لــه أنــه كــان يكــذب«:الشــافعي لــه فقــد اعتــذر لــه ابــن أبــي حــاتم فقــال

                                                           

 ).٣٥٩/ ٢(» تاريخ ابن أبي خيثمة«) ١(

 ).٧٤/ ١(للعقيلي » الضعفاء«) ٢(

 ).٨٤/ ١(» تهذيب التهذيب«) ٣(

 ).١٨٧/ ٢(» تهذيب الكمال«) ٤(

 ).١٦: ص(» بحر الدم«) ٥(

 ).٢٨٦/ ١(» إكمال تهذيب الكمال«) ٦(

 ).٣٢٣/ ١(» التاريخ الكبير«) ٧(

 ).٨٤/ ١(» تهذيب التهذيب«) ٨(

 ).٥٥/ ٣(» المعرفة والتاريخ«) ٩(

 ).١٠٢/ ١(» المجروحين«) ١٠(

 ).٩٠: ص(» سؤاالت السلمي«) ١١(

 ).٣٣: ص(» تقريب التهذيب«) ١٢(
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وقــد بــين األئمــة أن ، )١(»يحســب أنــه طعــن النــاس عليــه مــن أجــل مذهبــه فــي القــدر
وٕانمــا ، لــم يتــرك إبــراهيم للقــدر«:قــال يحيــى القطــان، الطعــن فيــه لــيس ألجــل بدعتــه

ووضـعه ، والبـزار فـي سـرقته للحـديث، وقـد تقـدم كـالم اإلمـام أحمـد، )٢(»ترك للكذب
، ومــن علــم حجــة علــى مــن لــم يعلــم، والجــرح مقــدم علــى التعــديل، األســانيد للمســائل

لسـه فـي أما الشـافعي فإنـه كـان يحا«:وقد اعتذر ابن حبان للشافعي بأمر آخر فقال
حداثتـه، ويحفــظ عنــه حفــظ الصــبي، والحفــظ فــي الصــغر كــالنقش فــي الحجــر، فلمــا 

ولـم ، دخل مصر في آخر عمره فأخذ يصنف الكتب المبسوطة احتاج إلى األخبـار
تكــن معــه كتبــه فــأكثُر مــا أودَع الكتــَب مــن حفظــه ، فمــن أجلــه روى عنــه ، وربمــا 

فالتـــدين ، يفهـــم منـــه التعـــديل وأمـــا قـــول ابـــن عـــدي فـــال، )٣(»كنـــى عنـــه وال يســـميه
ونفــي النكــارة عــن حــديث الــراوي ال يلــزم منــه ، بالحــديث ال يلــزم منــه تعــديل الــراوي

ولـو ، )٤(ال سيما وأن ابن عدي ضعفه في موضعين من كتابـه، -أيضا  –التعديل 
وتتــابعهم ، ولــو فهــم كــالم ابــن عــدي أنــه تعــديل فهــو محجــوج بجــرح األئمــة إلبــراهيم

  .وتكذيبه، على تركه
  .» وأيوب ابنا جابر غير َمْقَنَعْين -١٦١محمد -١٦٠«: قال الجوزجاني

  .أبو سليمان اليمامي ، أيوب بن جابر بن َسيار السحيمي الحنفي :اسمه
، )٥(»يشـبه حديثـه حـديث أهـل الصـدق«:قـال اإلمـام أحمـد :أقوال العلمـاء فيـه

مـن : قيـل ألحمـد، أيوب بن جابر لـيس بـه بـأس: سمعت أحمد قال«:وقال أبو داود
كــان ذهــب ، كــان ضــعف أمــره فــي آخــر أمــره، مــا أدري: هــو أو أخــوه ؟ قــال، أمثــل

                                                           

 ).٢٢٣: ص(» آداب الشافعي ومناقبه«) ١(

 ).١/٣٠٧(» تاريخ أبي زرعة« )٢(

 ).١/١٠٤(» المجروحين«) ٣(

 ) .٦/٢١٩٠(، )٣/٩٦٠(» الكامل«) ٤(

 ) . ٢/٢٤٣(» الجرح والتعديل« )٥(
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وقـال ، )٢(»وهـو صـالح، قـد ُروي عنـه«:وقـال الفـالس، )١(»-يعني محمدا  –بصره 
  .)٣(»هو أوثق من أخيه محمد«:البخاري

ـــــــن المـــــــديني ـــــــن معـــــــين، )٤(وضـــــــعفه اب ـــــــو حـــــــاتم، )٥(واب ، )٧(والفســـــــوي، )٦(وأب
  .)٩(والدارقطني، )٨(ئيوالنسا

وسـئل اإلمـام ، »لـيس بشـيء«:)١١(وابن الجـارود، )١٠(-مرة  –وقال ابن معين 
ابـن أبـي إسـحاق  –حدثني بعض أصحابنا عن عيسى بن يـونس «:أحمد عنه فقال

كـروا عليـه؟ فـإيش كـان حالـه، إيـش أن: قيـل لـه، ، أنه كان يرميه بالكـذب-السبيعي 
، )١٣(»واهــي الحــديث ضــعيف«: وقــال أبــو زرعــة، )١٢(»فــي كتابــه ارأوا ُلحـــُْوقً : قــال

محمـد بــن جـابر وأيـوب بــن جـابر أخـوان ضــعيفان : قــال الـدارقطني«:وقـال البرقـاني
 ئيخطـ«: وقـال ابـن حبـان، )١٤(»يعتبـر بهمـا، ال: ُيتركـان ؟ قـال: قيل له، متقاربان

                                                           

 ) . ٣٥٧: ص(» سؤاالت أبي داود« )١(

 ) . ١/٣٤٧(» الكامل« )٢(

 ) . ١/٣٢٨(» إكمال تهذيب الكمال« )٣(

 ) . ١/٢٠٢(» تهذيب التهذيب« )٤(

 ) . ٢/٤٩(» وريتاريخ الد« )٥(

 ) . ٢/٢٤٣(» الجرح والتعديل« )٦(

 ) . ٢/١٢١(» المعرفة والتاريخ« )٧(

 ) . ٢٨٤: ص(» الضعفاء والمتروكين« )٨(

 ) . ٥/١٥٩(» العلل« )٩(

 ) . ١/٥١(» سؤاالت ابن محرز« )١٠(

 ) . ١/٣٢٨(» إكمال تهذيب الكمال« )١١(

 ) . ١٢٧: ص( -رواية المروذي  -» العلل« )١٢(

 ) . ٢/٢٤٣(» الجرح والتعديل« )١٣(

 ) . ٦٣: ص(» سؤاالت البرقاني« )١٤(



  
  
  
  
  

  "غير مقنع"مدلول مصطلح          

-٥٢-  

  

سـائر أحاديـث «:وقال ابـن عـدي، )١(»حتى خرج عن حد االحتجاج به؛ لكثرة وهمه
  .)٢(»وهو ممن يكتب حديثه، أيوب بن جابر صالحة متقاربة يحمل بعضها بعضا

وابــــن ، )٣(وهــــو اختيــــار الــــذهبي –الــــذي يظهــــر أنــــه ضــــعيف  :نتيجــــة حالــــه
بـدليل ، وكالم اإلمام أحمد لـيس بتوثيـق، ؛ فعامة أهل العلم على تضعيفه-)٤(حجر

وفي موضع ، بدليل توقفه في المقارنة بين أيوب ومحمد مع تضعيفه الشديد لمحمد
مـع بيـان سـبب الجـرح وهـو وجـود ، آخر نقل عـن عيسـى بـن يـونس اتهامـه بالكـذب

إن كـان ُيقصـد » رأوا لحوقا في كتبه«:وتعبير اإلمام أحمد بقوله، اإللحاق في كتابه
واتهـام عيسـى بـن يـونس لـه ، به أنه يدخل في كتابه ما ليس من سماعه فهـو كـذب

ولـم يصـن ، اإلدخـال مـن غيـره لكنـه لـم يميـزهوربما يكـون ، بالكذب متوجه على هذا
وٕان كان المقصود به أنه يلحق في كتابه ما سمعه مـن الشـيخ بعـد المجلـس ، كتابه

وكــــل هــــذه االحتمــــاالت يــــرد بهــــا حــــديث الــــراوي علــــى ، فهــــو مظنــــة الخطــــأ والــــوهم
  .اختالف درجات الضعف 

  
  
  

                                                           

 ) . ١/١٨٤(» المجروحين« )١(

 ) . ١/٣٤٧(» الكامل« )٢(

 ) . ١/٢٦١(» الكاشف« )٣(

 ) . ٥٧: ص(» تقريب التهذيب« )٤(



  
  
  
  
  

  بن ناصر آل عبدالكريم عبداهللا بن برجس ٠د                                    

-٥٣-  

  .»َجِميع بن ُثَوٍب غير َمْقَنعٍ  -٣٠٤«:قال الجوزجاني
  .َجِمْيع بن ُثَوب الرحبي السْلمي الحمصي:مه ونسبهاس

  : أقوال العلماء فيه

زاد أبـــــو ، »منكـــــر الحـــــديث«:)٣(والـــــدارقطني، )٢(وأبـــــو حـــــاتم، )١(قـــــال البخـــــاري
ـــيس ، شـــيخ«:وقـــال أبـــو زرعـــة، » وال يحـــتج بـــه، يكتـــب حديثـــه«:حـــاتم وأومـــأ أنـــه ل
، كان يخطئ كثيرا«:حبانوقال ابن ، )٥(»متروك الحديث«:وقال النسائي، )٤(»بقوي

ولـم يسـلك َسـَنَن الثقـات حتـى يبعـد عـن القـدح، فهـو ممـن ، لم يخرج عن حد العدالة
لجميــع بــن ثــوب غيــر مــا ذكــرت مــن «:وقــال ابــن عــدي، )٦(»ال يحــتج بــه إذا انفــرد

وعامـــة ، ورواياتـــه وحديثـــه يتبـــين عليـــه علـــى أنـــه ضـــعيف، لـــيس بـــالكثير، الحـــديث
  . )٧(»لبخاريأحاديثه مناكير كما ذكره ا

؛ لكثـرة منـاكيره مـع قلـة - )٨(وهـو اختيـار الهيثمـي –أنـه متـروك  :نتيجة حالـه
  .حديثه 

  »َرْوٌح بن مسافر غير َمْقَنع -١٥٩« : قال الُجوزجاني

  .أبو ِبشر ، الزهري: وُيقال، روح بن مسافر الزهراني :اسمه

ـــم فـــي أهـــل البصـــرة ـــى ال، )١(عـــده عامـــة أهـــل العل ، )٢(كوفـــةونســـبه بعضـــهم إل
                                                           

 ).٣٨:ص(» الضعفاء«، )٤/٦٧١(» التاريخ األوسط«، )٢/٢٤٣(» التاريخ الكبير«) ١(

 ).٢/٥٥١(» ديلالجرح والتع«) ٢(

 ).٧٣: ص(» الضعفاء والمتروكون«) ٣(

 ).٢/٥٥١(» الجرح والتعديل«) ٤(

 ).٢٨٧: ص(» الضعفاء والمتروكين«) ٥(

 ).٢/٢٥٨(» المجروحين«) ٦(

 .بتصرف يسير)  ٢/٥٨٧(» الكامل«) ٧(

 ).٥/٢٨٧(، )٥/١٢١(، )٢/١٩٠(» مجمع الزوائد«) ٨(



  
  
  
  
  

  "غير مقنع"مدلول مصطلح          

-٥٤-  

  

كمـا ذكـر ذلـك  –لكن روى عنه أهل الكوفـة ، والصحيح أنه معدود في أهل البصرة
  . )٣(-ابن حبان

وأبو ، )٦(وأبو زرعة، )٥(وابن المديني، )٤(ضعفه ابن معين: أقوال العلماء فيه 
  .)١٠(والبيهقي، )٩(والفسوي، )٨(والساجي، )٧(حاتم

  .»ليس بشيء«: )١٢(-ة مر  –واإلمام أحمد ، )١١(-مرة –وقال ابن معين 

  .» ليس بثقة وال مأمون«:)١٣( -مرة  –وقال ابن معين 
  

، )٢(وقــــــــال اإلمــــــــام أحمــــــــد، )١(»تركــــــــه ابــــــــن المبــــــــارك وغيــــــــره«:وقــــــــال البخــــــــاري

                                                                                                                                             

، )٢٩٠: ص( -للنسائي  -» عفاء والمتروكينالض«، )٢/١٦٩(» تاريخ الدوري«: ينظر )١(
، )٣/٩٩٨(» الكامل«، )٢/٢٣٦(» األسامي والكنى«، )٣/٤٩٦(» الجرح والتعديل«
 ).٨/٣٩٩(» تاريخ بغداد«

 - للدارقطني  -» الضعفاء والمتروكون«، )٢/٤١٠( –للعقيلي  -» الضعفاء«: ينظر )٢(
 - » الضعفاء والمتروكين« ،)١٥٧: ص(» فتح الباب في الكنى واأللقاب«، )٩٢: ص(

 ) .١/٢٨٩( –البن الجوزي 

 ) . ١/٣٦٩(» المجروحين« )٣(

 ) . ٢/١٦٩(» تاريخ الدوري« )٤(

 ) . ٨/٤٠٠(» تاريخ بغداد« )٥(

 ) . ٣/٤٩٦(» الجرح والتعديل« )٦(

 . » ال يكتب حديثه«:وزاد) ٣/٤٩٦(» الجرح والتعديل« )٧(

 ) . ٣/١١٦(» لسان الميزان« )٨(

 ) . ٣/٦٠(» معرفة والتاريخال« )٩(

 ) . ٩/١٠٧(» السنن الكبرى« )١٠(

 ) . ٣/٩٩٩(» الكامل« )١١(

 ) . ٨/٣٩٩(» تاريخ بغداد« )١٢(

 ) . ١٤١: ص(» سؤاالت ابن الجنيد« )١٣(



  
  
  
  
  

  بن ناصر آل عبدالكريم عبداهللا بن برجس ٠د                                    

-٥٥-  

، )٦( -مــــــــــرة  –والفســــــــــوي ، )٥(وأبــــــــــو داود، )٤(ومســــــــــلم ،- مــــــــــرة  –)٣(والجوزجــــــــــاني
  .» متروك«: )٧(والنسائي

  .)٨(»عندهمليس بالقوي «:وقال أبو أحمد الحاكم
وحمــــــاد بــــــن أبــــــي ســــــليمان أحاديــــــث ، روى عــــــن األعمــــــش«: وقــــــال الحــــــاكم

ال ، كــان ممــن يــروي الموضــوعات عــن األثبــات«:وقــال ابــن حبــان، )٩(»موضــوعة
  .)١٠(» وال كتابة حديثه إال لالختبار، تحل الرواية عنه

فيكــون الحمــل ، متــروك؛ لروايتــه الموضــوعات عــن الثقــات: أنــه :نتيجــة حالــه
  .تها عليهفي رواي

ابن ُعبيد  –سليمان بن ُيَسْير حدثنا عنه يعلى  - ١٢٩« :قال الُجوزجاني 
  .»غير َمْقَنع -

  .مولى إبراهيم النخعي، اح الكوفيأبو الصب ، سليمان بن ُيسير النخعي :اسمه
  .)١٣(والدارقطني، )١٢(والفسوي ، )١١(ضعفه يحيى القطان: أقوال العلماء فيه 
   –وقـــال اإلمـــام أحمـــد ، »لـــيس بشـــيء«:)٢(مـــام أحمـــدواإل، )١(وقـــال ابـــن معـــين

                                                                                                                                             

 ) . ٦٢:ص(» الضعفاء«، )٤/٦٨٣(» التاريخ األوسط«، )٣/٣١٠(» التاريخ الكبير« )١(

 ) . ٣/٤٩٦(» الجرح والتعديل« )٢(

 ) . ٦١:ص(» أحوال الرجال« )٣(

 ) . ١/١٤٢(» الكنى واألسماء« )٤(

 ) . ٢/٦١(» ميزان االعتدال« )٥(

 ) . ٣/٦٠(» المعرفة والتاريخ« )٦(

 ) . ٢٩٠: ص(» الضعفاء والمتروكين« )٧(

 ) . ٢/٢٣٦(» األسامي والكنى« )٨(

 ) . ١/١٦٥(» المدخل إلى الصحيح« )٩(

 ) . ١/٣٦٩(» المجروحين« )١٠(

 ) . ٣/٥١٢(للعقيلي » الضعفاء« )١١(

 ) . ٣/٦٥(» المعرفة والتاريخ« )١٢(

 ) . ٣٤: ص(» سؤاالت البرقاني« )١٣(



  
  
  
  
  

  "غير مقنع"مدلول مصطلح          

-٥٦-  

  

منكــر «:)٦(والســاجي، )٥(وأبــو زرعــة، )٤(وقــال الفــالس، )٣(»ال يســاوي شــيئا«: -مـرة 
وقـال أبـو ، »ليس بالقوي عنـدهم«:)٨(وأبو أحمد الحاكم، )٧(وقال البخاري، »الحديث

واهـــــي «: -مـــــرة  –وقـــــال أبـــــو زرعـــــة ، )٩(»لـــــيس عنـــــدهم بشـــــيء، ضـــــعيف«:داود
ـــــال أبـــــو حـــــاتم، )١٠(»ضـــــعيف الحـــــديث، الحـــــديث لـــــيس ، ضـــــعيف الحـــــديث«: وق
ـــد، )١١(»بمتـــروك ـــي بـــن الجني وقـــال ابـــن ، »متـــروك«:  )١٣(والنســـائي، )١٢(وقـــال عل

وقـال ، )١٤(»وهو إلى الضعف أقرب منـه إلـى الصـدق، ليس حديثه بالكثير«: عدي
  . )١٥(»يأتي بالمعضالت عن أقوام ثقات«:ابن حبان

ـــه  يظهـــر واهللا أعلـــم أنـــه متـــروك؛ لتتـــابع أهـــل العلـــم علـــى الـــذي  :نتيجـــة حال
وقــول ، وعــدم ســعة روايتــه، مــع قلــة حديثــه، وروايتــه عــن الثقــات المنــاكير، تضــعيفه

ألن الترك طعن في عدالة الراوي ، أبي حاتم ليس بمتروك يعني غير متهم بالكذب

                                                                                                                                             

 ) . ٢/٢٣٧(» تاريخ الدوري« )١(

 ) . ٢/٥١٣(للعقيلي » الضعفاء« )٢(

 ) . ٣/١٩٦( -رواية عبداهللا  -» العلل ومعرفة الرجال« )٣(

 ) . ٤/١٥٠(» الجرح والتعديل« )٤(

 ) . ٢/٤٣٠(» ت البرذعيسؤاال« )٥(

 ) . ٦/١٠٧(» إكمال تهذيب الكمال« )٦(

 ) . ٤/٤٢(» التاريخ الكبير« )٧(

 ) . ٤/٥٩٩(» األسامي والكنى« )٨(

 ) . ١٢/١٠٧(» تهذيب الكمال« )٩(

 ) . ٤/١٥١(» الجرح والتعديل« )١٠(

 ) . ٤/١٥٠(» الجرح والتعديل« )١١(

 ) . ٣/٦٥( - البن الجوزي  - » الضعفاء والمتروكين« )١٢(

 ) . ٢٩٢: ص(» الضعفاء والمتروكين« )١٣(

 ) . ٣/١١٢١(» الكامل«:وينظر، )٢/١١٢(» تهذيب التهذيب« )١٤(

 ) . ١/٤١٤(» المجروحين« )١٥(
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-٥٧-  

تـرك حـديث وقـد يُ ، وٕانمـا فـي حفظـه، وسليمان لم ُيطعن فـي عدالتـه، باتهامه بالكذب
ويكــون التـرك مـن جهـة الضـبط؛ ال مـن جهــة ، الـراوي إذا كثـر خطـؤه وضـعف حفظـه

  . -واهللا أعلم  –متروك : والنسائي، وعلى هذا ُيحمل قول الجنيد، العدالة
  .»عبدالقدوس أبو سعيد ال َيْقَنُع الناس بحديثه -٢٨٨«:قال الجوزجاني

  .أبو سعيد ، لدمشقيا، الشامي، عبدالقدوس بن َحبيب الَكالعي :اسمه
وقـال ، )١(»أجمع أهل العلم علـى تـرك حديثـه«:قال الفالس :أقوال العلماء فيه

  .)٢(»اتفقوا على ضعفه«:الذهبي
  .)٤(وأبو زرعة، )٣(وضعفه ابن معين
ألن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عن عبدالقدوس «:وقال ابن المبارك

كــذاب؛ إال  :ابــن المبــارك ُيفصــح بقولــه مــا رأيــت«: وقــال عبــد الــرزاق، )٥(»الشــامي
مطـروح «:- مـرة  –وقـال ابـن معـين ، )٦(»كذاب:يقول لهلعبد القدوس ، فإني سمعته 

أحاديثــه «:- مــرة  –وقــال ، )٨(»منكــر الحــديث، تركــوه«: وقــال البخــاري ، )٧(»الحــديث
ذاهــــــب «: )١(وأبــــــو أحمـــــد الحــــــاكم، )١١(عمـــــاروابــــــن ، )١٠(وقــــــال مســـــلم، )٩(»مقلوبـــــة

                                                           

 ).٦/٥٦(» الجرح والتعديل«) ١(

 ).٨/١٣٦(» سير أعالم النبالء«) ٢(

 ).٢/٣٦٨(» تاريخ الدوري«) ٣(

 ).٦/٥٦(» الجرح والتعديل«) ٤(

 ).٣/٨٤٧(للعقيلي » لضعفاءا«) ٥(

 ).١/٢٦(» مقدمة صحيح مسلم«) ٦(

 ).١١/١٢٧(» تاريخ بغداد«) ٧(

 ).٤/٤٢٢(» لسان الميزان«) ٨(

» التاريخ األوسط«، )٦/١١٩(» التاريخ الكبير«:وينظر). ٣/٨٤٨(للعقيلي » الضعفاء«) ٩(
 ) .٩٤:ص(» الضعفاء«، )٢/٢٠٣(

 ).١/٣٦٧(» الكنى واألسماء«) ١٠(

 ).١١/١٢٨(» ريخ بغدادتا«) ١١(
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وقــــــال  ... )٣(:وقــــــال أبــــــو حــــــاتم، )٢(»لــــــيس بشــــــيء«:وقــــــال أبــــــو داود، »الحــــــديث
وقـال النسـائي ، »كـان ال يصـدق«:زاد أبو حـاتم، »متروك«:)٥(والدوالبي، )٤(النسائي

كـان يضـع الحـديث علـى «:وقـال ابـن حبـان، )٦(»وال مـأمون، لـيس بثقـة«: -مرة  –
، لعبدالقـدوس«:ابـن عـديوقـال ، )٧(»وال الروايـة عنـه، ال تحـل كتابـة حديثـه، الثقات

، ولــه أحاديــث غيــر محفوظــة، غيــر حــديث منكــر �عــن ابــن عبــاس ، عــن عكرمــة
  .)٨(»وهو منكر الحديث إسنادًا ومتناً 

وقلبـه ، ؛ لروايتـه المنـاكير- )٩(وهو اختيار الـذهبي –أنه متروك  :نتيجة حاله
  .وٕاجماع أهل العلم على ترك حديثه ، لألحاديث

                                                                                                                                             

 ).٤/١٣١(» األسامي والكنى«) ١(

 ).١٩٢:ص(» سؤاالت اآلجري«) ٢(

 ).٦/٥٦(» الجرح والتعديل«) ٣(

 ).٢٩٧:ص(» الضعفاء والمتروكين«) ٤(

 ).٢/٥٨٠(» الكنى واألسماء«) ٥(

 ).٣٦/٤١٩(» تاريخ دمشق«) ٦(

 ).٢/١١٣(» المجروحين«) ٧(

 ).٥/١٩٨١(» الكامل«) ٨(

 ).١٩٧:ص(» ديوان الضعفاء والمتروكين«، )٤/٤٤٣(» يخ اإلسالمتار «) ٩(
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بـــو قتـــادة الحرانـــي غيـــر َمْقَنـــع؛ ألنـــه َبـــَرَك فلـــم أ -٣٢٥«:قـــال الجوزجـــاني
  .»َيْنَبِعثْ 

  .أصله من خراسان ، أبو قتادة، عبداهللا بن واقد الحراني :اسمه
لـيس بـه بـأس؛ إال أنـه «:-مـرة  –وقال ، )١(وثقه ابن معين :أقوال العلماء فيه
وكـان ، أثقة؛ إال أنه كان ربمـا أخطـ«:وقال اإلمام أحمد، )٢(»كان يغلط في الحديث
وقــال عبــداهللا ابــن ، )٣(»يشــبه النســاك وكــان لــه حركــة وذكــاء، وكـان مــن أهــل الخيــر

، رجــل صــالح، مــا بــه بــأس: ســئل أبــى عــن أبــى قتــادة الحرانــي فقــال«:اإلمــام أحمــد
إن قومــا يتكلمــون فيــه : قيــل لــه، يشــبه أهــل النســك والخيــر؛ إال أنــه كــان ربمــا أخطــأ

ويحيــى بــن أبــى ، ون لــم يفصــل بــين ســفيانإنهــم يقولــ: قلــت، لــم يكــن بــه بــأس: قــال
إن يعقـوب بـن إسـماعيل بـن : فقلـت لـه، لعله اخـتلط أمـا هـو فكـان ذكيـا: أنيسة قال

كـان أبـو : وقال، فعُظم ذلك عنده جدا، صبيح ذكر أن أبا قتادة الحراني كان يكذب
قــد رأيتــه يشــبه أصــحاب : وقــال، وذكــره بخيــر، وأثنــى عليــه، قتــادة يتحــرى الصــدق

  .)٤(»ولعله َكِبَر واختلط، وأظنه كان يدلس، الحديث
  .)٥(»متفق على ضعفه«:وقال ابن حجر

             وصــــــــالح بــــــــن محمــــــــد، )٧(ويعقــــــــوب بــــــــن ســــــــفيان ، )٦(وضــــــــعفه أبــــــــو زرعــــــــة
  .» ال ُيَحدُث عنه«: زاد أبوزرعة، )٩(والدرقطني، )٨(» جزرة«

                                                           

 ).٤/٤٤٨(» تاريخ الدوري«) ١(
 ).٢/٣٣٥( السابق) ٢(
 ).١٦/٢٦٠(» تهذيب الكمال«) ٣(
 ).١٩٢ -٥/١٩١(» الجرح والتعديل«) ٤(
 ).١٧٨: ص(» تعريف أهل التقديس«) ٥(
 ).٥/١٩٢(» الجرح والتعديل«) ٦(
 ).٣/٦٣(» المعرفة والتاريخ«) ٧(
 ).٢/٤٥١(» تهذيب التهذيب«) ٨(
 ).١٤/٤١٥(» العلل«) ٩(



  
  
  
  
  

  "غير مقنع"مدلول مصطلح          

-٦٠-  

  

لـم «: -مرة  – وقال ابن معين، )١(»لم يكن في الحديث بذاك«:وقال ابن سعد
وقــال ، )٣(»لــيس بشــيء«:-مــرة  –وقــال ، )٢(»ئولكنــه كــان يخطــ، لــم يكــن يكــذب«

منكــــــر ، تركــــــوه«:وقــــــال البخــــــاري، )٤(»كــــــان أصــــــحابنا يضــــــعفونه«:ابــــــن المــــــديني
، )٧(-مـــــرة  –وقـــــال الجوزجــــاني ، )٦(»ســــكتوا عنــــه«:-مـــــرة  –وقــــال ، )٥(»الحــــديث
أهــــــل حــــــران «: بــــــو داودوقــــــال أ، »متــــــروك الحــــــديث«: )٩(والنســــــائي  ، )٨(ومســــــلم

، )١١(»وذهــب حديثــه، منكــر الحــديث، تكلمــوا فيــه«: وقــال أبــو حــاتم، )١٠(»يضــعفونه
وكـان يغلـط وال ، لم يكـن بالحـافظ«:وقال البزار، )١٢(»غيره أوثق منه«:وقال الحربي

أبــو عروبــة  وقــال ،)١٤(»لــيس بثقــة«:-مــرة  –وقــال النســائي ، )١٣(»يرجــع للصــواب
ـــيغلطكـــان يتكـــل علـــى ح«: الحرانـــي غلـــب عليـــه «:وقـــال ابـــن حبـــان، )١٥(» فظـــه ف

                                                           

 ).٧/٤٨٦(» الطبقات الكبرى«) ١(

 ).١/٦٧(» سؤاالت ابن محرز«) ٢(

 ).٤/١٥٠٩(» الكامل«) ٣(

 ).١٦٦: ص(» سؤاالت ابن أبي شيبة«) ٤(

 ).٥/٢١٩(» التاريخ الكبير«) ٥(

 ).٤/٩٢٣(» التاريخ األوسط«) ٦(

 ).١٦/٢٦٢( »تهذيب الكمال«) ٧(

 ).٢/٦٩٦(» الكنى واألسماء«) ٨(

 ).٢٩٥: ص(» الضعفاء والمتروكين«) ٩(

 ).٢/٢٦٠(» سؤاالت اآلجري«) ١٠(

 ).٥/١٩٢(» الجرح والتعديل«) ١١(

والتصحيح ، وهو خطأ، في المطبوعة قال الُجريري: تنبيه) ٢/٤٥١(» تهذيب التهذيب«) ١٢(
 .من النسخة الخطية للتهذيب

 ).١/١٧٦(» كشف األستار«) ١٣(

 ).١٦/٢٦٢(» تهذيب الكمال «) ١٤(

 ).٢/٤٥١(» تهذيب التهذيب«) ١٥(
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فكـــان يحـــدث علـــى التـــوهم، فوقـــع المنـــاكير فـــي ، الصـــالح حتـــى غفـــل عـــن اإلتقـــان
، )١(»حتــى ال يجــوز االحتجــاج بخبــره، والمقلوبــات فيمــا يــروي عــن الثقــات، أخبــاره

، إال أنه يحمل على حفظه فيخطيء، ليس هو ممن يتعمد الكذب«:وقال ابن عدي
، وابن جريج، وغرائب غير ما ذكرت عن الثوري، كثيرة غير ما ذكرت وله أحاديث

وقـــال أبـــو أحمـــد ، )٢(»وهـــو عنـــدي كمـــا قـــال فيـــه أحمـــد بـــن حنبـــل، وســـائر شـــيوخه
هـو عنـدهم منكـر الحـديث، «:وقـال ابـن عبـدالبر،  )٣(»حديثه لـيس بالقـائم«: الحاكم

ويثنــــى ، متــــروك الحــــديث؛ إال أن أحمــــد بــــن حنبــــل كــــان يصــــفه بالنســــك والفضــــل
وقد عـده ابـن حجـر فـي المرتبـة الخامسـة مـن المدلسـين وهـم مـن ُضـعَف ، )٤(»عليه

  .)٥(فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع، بأمر آخر سوى التدليس
ــــه ــــروك : نتيجــــة حال ــــار ابــــن حجــــر –أنــــه مت  ؛ لكثــــرة غلطــــه - )٦(وهــــو اختي

وٕاصـراره علـى  ،مع اتكالـه علـى حفظـه وعـدم رجوعـه ألصـوله، المناكير في حديثهو 
، دم تعمـده الكـذبوعـ، وتوثيق اإلمام أحمـد لـه متوجـه إلـى عدالتـه فـي نفسـه، الخطأ

فقـد أحـال اإلمـام سـبب الضـعف بعـد ذلـك إلـى ، وسـماعه منـه، ه بهئومقيٌد بزمن لقا
  .كبر السن واالختالط

  

                                                           

 ).٢/٥٢٣(» المجروحين«) ١(

 ).٤/١٥١١(» الكامل«) ٢(

 ).٢/٤٥١(» تهذيب التهذيب«) ٣(

 ).٢/٨٩٩(» االستغناء«) ٤(

 ).١٧٨: ص(» تعريف أهل التقديس«) ٥(

 ).٢٧٠: ص(» تقريب التهذيب«) ٦(
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  .» عبدالوهاب بن ُمجاهد غير َمْقَنعٍ  -٢٥٤«:قال الجوزجاني
  .جاهد بن َجْبر المكيعبدالوهاب بن مُ : اسمه

  .)١(»مجمع على ترك حديثه«:قال ابن الجوزي :أقوال العلماء فيه
ــــــن ســــــعد ــــــن معــــــين، )٢(وضــــــعفه اب ــــــو حــــــاتم، )٤(واإلمــــــام أحمــــــد، )٣(واب ، )٥(وأب

  .)٦(والدارقطني
إنــه لــم يســمع مــن أبيــه : كــانوا يقولــون«:وقــال وكيــع، )٧(»كــذاب«:وقــال الثــوري

وقــــــال ابــــــن ، )٩(»وال ُيكتــــــب حديثــــــه، يــــــر ثقــــــةغ«:وقــــــال ابــــــن المــــــديني، )٨(»شــــــيئا
ــــــــيس بشــــــــيء«:معــــــــين ــــــــه، ل ــــــــب حديث ــــــــيس يكت ، )١١(وقــــــــال اإلمــــــــام أحمــــــــد، )١٠(»ل

 :-مـــرة  –وقـــال ، )١٣(»متـــروك«: وقـــال النســـائي، »لـــيس بشـــيء«: )١٢(والـــدارقطني
لعبــدالوهاب أحاديــث ولــيس «: وقــال ابــن عــدي، )١٤(»وال ُيكتــب حديثــه، لــيس بثقــة«

                                                           

 ).٨/٣٨٠(» مالإكمال تهذيب الك«) ١(

 ).٥/٤٩٦(» الطبقات الكبرى«) ٢(

 ).٢/٣٧٩(» تاريخ الدوري«) ٣(

 ).٢٨٤: ص(» بحر الدم«) ٤(

 ).٦/٧٠(» الجرح والتعديل«) ٥(

 ).٢/١٦٨(» السنن«) ٦(

 ).٦/٧٠(، )١/٧٦(» الجرح والتعديل«) ٧(

 ).٩٢: ص(للبخاري » الضعفاء«) ٨(

 ).١١١: ص(» سؤاالت ابن أبي شيبة«) ٩(

 ).٥/١٩٣٢(» الكامل«) ١٠(

 ).٣/٨٢٧(للعقيلي » الضعفاء«) ١١(

 ).٢/٦٤٠(» تهذيب التهذيب«) ١٢(

 ).٢٩٧: ص(» الضعفاء والمتروكين«) ١٣(

 ).١٨/٥١٨(» تهذيب الكمال«) ١٤(
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كان يروي عن أبيـه «: وقال ابن حبان، )١(»ال ُيتابع عليه وعامة ما يرويه، بالكثيرة
وقــال ، )٢(»فاســتحق التــرك، ويجيــب فــي كــل مــا يســأل وٕان لــم يحفظــه، أبيــه ولــم يــره

فــــي  –مــــرة  –وذكــــره الحــــاكم ، )٣(»يــــروي عــــن أبيــــه أحاديــــث موضــــوعة« :الحــــاكم
 ،قـوم رووا عـن شـيوخ لـم يـروهم قـط: الجنس السادس من التدليس«: المدلسين فقال

ولـــيس ، قـــال فــالن فُحمـــل ذلـــك عــنهم علـــى الســـماع: إنمــا قـــالوا، يســـمعوا مـــنهم مولــ
إذا جـــاء  –ابـــن مجاهـــد  –كـــان الصـــباح ، ...عنـــدهم عـــنهم ســـماع عـــال وال نـــازل 

ومــا هــو إال ، تــرى هــذا واهللا مــا صــدقه أبــوه فــي شــيء:عبــدالوهاب بــن مجاهــد يقــول
بة الخامسـة مـن المدلسـين وهـم مـن وتابعه ابن حجر فعده في المرت، )٤(»أخذ الكتب

وما ذكره ، )٥(فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع، ُضعَف بأمر آخر سوى التدليس
وهــو خــاص بروايتــه عــن أبيــه ، ذكــره الحــاكم يــدخل فــي وصــف اإلرســال ال التــدليس

جـــــامع «والعالئـــــي فـــــي ، )٦(»المراســـــيل«ولـــــذلك ذكـــــره ابـــــن أبـــــي حـــــاتم فـــــي ، فقـــــط
أو فـي ، المحكـوم علـى روايـتهم باإلرسـال عـن شـيخ معـينفي الرواة  )٧(» التحصيل

  . حديث خاص 
؛ لتتــابع األئمــة علــى -)٨(وهــو اختيــار ابــن حجــر –أنــه متــروك  :نتيجــة حالــه

وكثرة تفـرده بمـا ال يتـابع ، وروايته الموضوعات، بل وتكذيبه عند بعضهم، تضعيفه
  .عليه مع قلة حديثه

                                                           

 ).٥/١٩٣٢(» الكامل«) ١(

 ).٢/١٢٩(» المجروحين«) ٢(

 ).١/١٩٦(» المدخل إلى الصحيح«) ٣(

 ).٣٥٣، ٣٥١:ص(» معرفة علوم الحديث«) ٤(

 ).١٧٩: ص(» تعريف أهل التقديس«) ٥(

 ).١٣٤: ص) (٦(

 ).٢٨١: ص) (٧(

 ).٣٠٩: ص(» تقريب التهذيب«) ٨(
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-٦٤-  

  

  .»ْقَنِع الناس بحديثهعمر بن هارون لم يَ  -٣٨٦«:قال الجوزجاني
لمة الثقفـــي، أبـــو حفـــص عمـــر بـــن هـــارون بـــن يزيـــد بـــن جـــابر بـــن ســـ :اســـمه

 الَبْلِخي.  
  .)٢(»صاحب حديث«:وقال، )١(وثقه قتيبة بن سعيد: أقوال العلماء فيه

ما قلـُت فيـه إال ، أعوذ باهللا«: بلغنا أنك تذكره فقال: وقيل لعبدالرحمن بن مهدي
بلغنــــا أنــــك قلــــت إنــــه روى عــــن فــــالن ولــــم يســــمع منــــه : اً وقيــــل لــــه أيضــــ، )٣(»خيــــراً 
وقـــال ، )٤(»مـــا قلـــُت أنـــا ذا قـــّط؛ ولـــو روى، مـــا كـــان عنـــدنا بمـــتهم، ســـبحان اهللا«:قـــال

وكان علي بن عبد اهللا يحكي عن عبد الرحمن بن مهدي ، مقارب الحديث«:البخاري
وقــــــال ، )٥(»وكــــــان قتيبــــــة يحكــــــي عــــــن عبــــــد الــــــرحمن فيــــــه غيــــــر ذلــــــك، فيــــــه شــــــيًئا

ــارب الحــديث، ال : ســمعُت محمــد بــن إســماعيل يقــول«:الترمــذي ُعمــر بــن هــارون ُمَق
 �كــان النبــي :ينفــرد بــه؛ إال هــذا الحــديث: أعــرف لــه حــديثًا لــيس لــه أصــل، أو قــال

ال نعرفــه إال مــن حــديث عمــر بــن هــارون، ، مــن لحيتــه مــن عرضــها وطولهــايأخــذ 
  .)٦(»ورأيته حسن الرأي في عمر
، )١(وأبــــــــو حــــــــاتم، )٩(والعجلــــــــي، )٨(وابــــــــن المــــــــديني، )٧(وضــــــــعفه ابــــــــن معــــــــين

  .)٢(والدارقطني

                                                           

 ).١١/١٨٩(» تاريخ بغداد«) ١(

 ).٥/٩٤(» جامع الترمذي«) ٢(

 ).٤٥/٣٦٦(» تاريخ دمشق«) ٣(

 ).٢١/٥٢٥(» تهذيب الكمال«) ٤(

 ).٢/٩٧١(» العلل الكبير«) ٥(

 ).٥/٩٤(» الجامع«) ٦(

 ).٤٥/٣٦٩(» تاريخ دمشق«) ٧(

 ).٣/٢٢٨(» ميزان االعتدال«) ٨(

 ).٣/٢٥٥(» تهذيب التهذيب«) ٩(
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-٦٥-  

 :)٦(والطرطوشـــــي، )٥(وصـــــالح جـــــزرة، )٤(وابـــــن معـــــين، )٣(وقـــــال ابـــــن المبـــــارك
، عمـر بـن هـارون يـروي عـن جعفـر بـن محمـد«:- مـرة  –وقال ابن المبارك ، »كذاب«

ن وكـــان قـــد تـــوفي جعفـــر بـــ، - يعنـــي قـــدوم عمـــر إلـــى مكـــة  –وقـــد قـــدمت قبـــل قدومـــه 
لـم تكـن « :- مـرة –وقـال ابـن مهـدي ، )٩(»بـالحفظ )٨(كان ُيَزن «:وقال وكيع، )٧(»محمد

حــدثني بأحاديــث، فلمــا قــدم مــرة أخــرى حــدث بهــا عــن إســماعيل بــن ، لــه قيمــة عنــدي
كتبـُت عنـه «: وقـال إبـراهيم بـن موسـى الـرازي ،)١٠(»عياش، عـن أولئـك، فتركـت حديثـه

وقــال ابــن ، )١١(»النــاس تركــوا حديثــه، عنــه بشــيء فلــم ُأحــدث - ُحْزَمــًة :يعنــي–مثــل ذا 
لــــيس «:وقــــال ابــــن معــــين، )١٢(»وتركــــوا حديثــــه، كتــــب النــــاس عنــــه كتابــــا كبيــــرا«:ســــعد
لــيس حديثــه بشــيء، قــد كتبــت عنــه، وِبــت علــى بابــه ببــاب «:- مــرة  –وقــال ، )١٣(»بثقــة

كّلــه، مــا الكوفــة، وذهبنــا معــه إلــى النهــروان، ثــم تبــين لنــا أمــره بعــد ذلــك فخرقــت حديثــه 
- مـــرة  –وقـــال  ،)١٤(»عنـــدي عنـــه كلمـــة إال أحاديـــث علـــى ظهـــر دفتـــر، خرقتهـــا كلهـــا 

                                                                                                                                             

 ).٦/١٤١(» الجرح والتعديل«) ١(

 ).١٢٦: ص(» الضعفاء والمتروكين«) ٢(

 ).١١/١٩٠(» تاريخ بغداد«) ٣(

 ).٦/١٤١(» الجرح والتعديل«) ٤(

 ).٣/٢٢٨(» ميزان االعتدال«) ٥(

 ).١٠/١٢٢(» الكمال إكمال تهذيب«) ٦(

 ).٦/١٤١(» الجرح والتعديل«) ٧(

 .أي ُيعاب بسوء الحفظ ) (٨

 ).٢١/٥٢٥(» تهذيب الكمال«) ٩(

 ).٥/١٦٨٩(» الكامل«) ١٠(

 ).٦/١٤١(» الجرح والتعديل«) ١١(

 ).٧/٣٧٤(» الطبقات الكبرى«) ١٢(

 ).٦١: ص(» سؤاالت ابن طهمان«) ١٣(

 ).٩/٢٧٢(» سير أعالم النبالء«) ١٤(
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-٦٦-  

  

ومحمــد بــن موســى يحــدثان عنــه بمنــاكير ، ســمعت أبــا كامــل الجحــدري، لــيس بشــيء«:
مـــا أقــدر أن أتعلـــق عليـــه بشــيء، كتبـــت عنـــه «:وقـــال اإلمــام أحمـــد ،)١(»يطــول ذكرهـــا

تكلّـم «:وقـال أبـو حـاتم الـرازي، )٣(»ي عنـه شـيئاال أرو «:- مـرة  –وقـال ، )٢(»حديثًا كثيًرا
، )٥( - مـــرة  –وقـــال صـــالح جـــرزة ، )٤(»تكّلـــم فيـــه ابـــن المبـــارك، فـــذهب حديثـــه«:الـــرازي

كـان ممـن « :وقـال ابـن حبـان، »متروك الحـديث«:)٧(وأبو علي النيسابوري، )٦(والنسائي
وكـــان صـــاحب ســـنة ، ويـــدعى شـــيوخا لـــم يـــرهم، ممـــن يـــروي عـــن الثقـــات المعضـــالت

ن أهــل بلــده يبغضــونه لتعصــبه فــي الســنة وذبــه عنهــا، ولكــن كــان وكــا، وفضــل وســخاء
والمنـاكير فـي روايتـه تـدل علـى ، وفـي التعـديل مـا ذكـرت، شأنه في الحديث مـا وصـفت

وقــد حســن القــول فيــه جماعــة مــن شــيوخنا كــان ، صــحة مــا قــال يحيــى بــن معــين فيــه
إلـيهم مـن بلـخ يصلهم في كـل سـنة بصـالت كثيـرة مـن الـدراهم والثيـاب وغيرهـا ، يبعـث 

، وجعفــر بــن محمــد، واألوزاعــي، روى عــن ابــن جــريج«: وقــال الحــاكم، )٨(»إلــى بغــداد
واألوزاعـي ، روى عن ابـن جـريج«:و قال أبو سعيد النقاش، )٩(»وشعبة أحاديث مناكير

وشــعبة ، واألوزاعــي، عــن ابــن جــريج«:وقــال أبــو ُنعــيم، )١٠(»واألوزاعــي أحاديــث منــاكير

                                                           

 ).١٠/١٢٣(» إكمال تهذيب الكمال«) ١(

 ).٥٤: ص( - رواية المروذي  -» العلل ومعرفة الرجال«) ٢(

 ).٣١٦: ص(» بحر الدم«) ٣(

 ).٦/٣٧٢(» الجرح والتعديل«) ٤(

 ).٤٥/٣٧٤(» تاريخ دمشق«) ٥(

 ).٣٠٠: ص(» الضعفاء والمتروكين«) ٦(

 ).١١/١٩٠(» تاريخ بغداد«) ٧(

 ).٢/٦٣(» المجروحين«) ٨(

 ).١/١٨٨(» المدخل إلى الصحيح« )٩(

 ).١٠/١٢٢(» إكمال تهذيب الكمال«) ١٠(
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-٦٧-  

 - يعنـي الثـوري  - يتفـرد بأحاديـث عـن سـفيان «: خليلـيوقال ال ،)١(»ال شيء، المناكير
وغيره، لكن األجالء رووا عنه، وروى عن ابن جريج حديثا ال يتابع عليـه مسـندًا، وٕانمـا 

  . )٢(»رواه أصحاُب ابن جريج عن بعض التابعين

؛ لكثـرة منـاكيره عــن  - )٣(وهـو اختيـار ابــن حجـر –أنــه متـروك  :نتيجـة حالـه
وقـــد كذبــه بعـــض أهــل العلـــم ، ودعــواه لقـــاء شــيوخ لـــم يلقهــم، وســوء حفظـــه، الثقــات

ممــا يــدل علــى شــدة ، وتركــوا حديثــه مــع أنهــم حملــوا عنــه حــديثا كثيــرا، بســبب ذلــك
وتوثيق من وثقه إما أنه معارض بجرحه في رواية أخرى كما روي ، ضعفه وجرحه
مـا وإ ، )٤(والجرح هو المشـهور عنـه كمـا نـص علـى ذلـك ابـن معـين، عن ابن مهدي

فإنه كان من الذابين عن السنة وأهلهـا كمـا نـص ، ألجل نصرته للسنة في بلده بلخ
وقول البخاري أنه لم يتفرد إال بحديث واحد معارض بمـا ذكـره ، )٥(على ذلك الحاكم

، وشعبة، واألوزاعي، ابن جريج –عن الشيوخ الثقات ، ذكره األئمة من كثرة مناكيره
ث الـذي ذكـره البخـاري مـن روايتـه عـن أسـامة والحدي، -والثوري ، وجعفر بن محمد

  . -واهللا أعلم  – بن زيد

  .»غالب بن عبيداهللا غير َمْقَنع في الحديث -٣٢٢«:قال الجوزجاني

  .غالب بن عبيداهللا العقيلي الَجَزري : اسمه

، )٢(والســاجي، )١(والهيــثم بــن خارجــة، )٦(ضــعفه ابــن معــين: أقــوال العلمــاء فيــه
  .)٤(يب البغداديوالخط، )٣(والدارقطني، )٢(والساجي

                                                           

 ).١١٣: ص(» الضعفاء«) ١(

 ).٣/٩٢٦(» اإلرشاد«) ٢(

 ).٣٥٥: ص(» تقريب التهذيب«) ٣(

 ).٢١/٥٢٨(» تهذيب الكمال«) ٤(

 ).٤٥/٣٦٤(» تاريخ دمشق«) ٥(

 ).٢/٤٦٨(» تاريخ الدوري«) ٦(
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لـيس «:-مـرة  –وقـال ابـن معـين ، )٥(»كـان ضـعيفًا لـيس بـذاك«:قال ابـن سـعد
: وقـــال اإلمـــام أحمـــد، )٧(»كـــان ضـــعيفا لـــيس بشـــيء«:وقـــال ابـــن المـــديني، )٦(»بثقـــة

        ، )١٠(وقـــــــال العجلـــــــي، )٩(»منكـــــــر الحـــــــديث«:وقـــــــال البخـــــــاري، )٨(»لـــــــيس بشـــــــيء«
ـــــــو حـــــــاتم ـــــــدارقط، )١٢(والنســـــــائي، )١١(وأب ـــــــروك«: )١٣(-مـــــــرة  –ني وال ـــــــو » مت زاد أب

، ال ُيكتـب حديثـه، متروك الحـديث، ضعيف«:وقال الفسوي، »منكر الحديث«:حاتم
وال َيــروي عنــه أهــل العلــم، إنمــا يــروي عنــه أهــل الغفلــة، فأمــا عقــالء أهــل العلــم فــال 

، )١٥(»وال يكتــب حديثــه، لــيس بثقــة« :-مــرة  –وقــال النســائي ، )١٤(»يعبــأون بحديثــه
                                                                                                                                             

 .)٣/١١٢٢(للعقيلي » الضعفاء«) ١(

 ).٥/٤٠٦(» لسان الميزان«) ٢(

 ).٥/٢٨١(» السنن«) ٣(

 ).١٣/٤٩٥(» تاريخ بغداد«) ٤(

 ).٧/٤٨٣(» الطبقات الكبرى«) ٥(

 ).٣/٣٣١(» ميزان االعتدال«) ٦(

 ).١٧٣: ص(» سؤاالت ابن أبي شيبة«) ٧(

 ).١٥٩: ص( - رواية المروذي  -» العلل ومعرفة الرجال«) ٨(

  ).١١٣: ص(» الضعفاء«، )٣/٥٨٣(» التاريخ األوسط«، )٧/١٠١(» التاريخ الكبير«) ٩(
وأخرى ، مرة سماه الجزري، لعبيداهللا هذا مرتين» التاريخ الكبير«ترجم البخاري في : تنبيه     

فقد جعله واحدًا » التاريخ األوسط«وأما في ، »ُأراه الجزري«:العقيلي ثم قال في الثاني
 .فلم أقف على من فرق بينهما، لمأهل العوهو صنيع عامة ، العقيلي الجزري: فقال

 ).٥/٤٠٧(» لسان الميزان«) ١٠(

 ).٧/٤٨(» الجرح والتعديل«) ١١(

 ).٣٠١: ص(» الضعفاء والمتروكين«) ١٢(

 ).١/٢٥٨(، )١/٢٤٩(» السنن«) ١٣(

 ).٢/٤٣٧(» المعرفة والتاريخ«) ١٤(

 ).٥/٤٠٧(» لسان الميزان«) ١٥(
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كــان ممــن يــروى المعضــالت عــن الثقــات حتــى ربمــا ســبق إلــى «:حبــان وقــال ابــن
وقــــال ابــــن ، )١(»القلــــب أنــــه كــــان المتعمــــد لهــــا، ال يجــــوز االحتجــــاج بخبــــره بحــــال

وقــد  – )٢(»ولــه أحاديــث منكــرة المــتن ممــا لــم أذكــره، لغالــب غيــر مــا ذكــرت«:عــدي
  .)٣(»ساقط الحديث«:وقال الحاكم، -ذكر له سبعة أحاديث 

ــ ؛ لتتــابع -)٥(وابــن حجــر، )٤(وهــو اختيــار العالئــي –أنــه متــروك  :هنتيجــة حال
وروايتــه عــن الثقــات الموضــوعات ممــا يــتهم أنــه ، وٕانكــار حديثــه، األئمــة علــى تركــه

  .من صناعته 
  
  

                                                           

 ).٢/١٩٦(» المجروحين«) ١(

 ).٦/٢٠٣٤(» ملالكا«) ٢(

 ).٢١٨: ص(» سؤاالت السجزي«) ٣(

 ).٣٧٩: ص(» جامع التحصيل«) ٤(

 ).٦/٣١٤٠(» التلخيص الحبير«) ٥(
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  .»مثنى بن صباح ال ُيْقَنُع بحديثه -٢٥٣«:قال الجوزجاني
أو أبــــو يحيــــى ، أبــــو عبــــداهللا ،المثنــــى بــــن الصــــباح اليمــــاني األبنــــاوي :اســــمه

  .المكي
، )٣(وأبـــــو حـــــاتم، )٢(وســـــحنون، )١(ضـــــعفه ابـــــن ســـــعد: أقـــــوال العلمـــــاء فيـــــه

  . )٥(وابن عمار، )٤(والدارقطني
ال  –ابــــن مهــــدي  –وعبــــدالرحمن ، -القطــــان  –كــــان يحيــــى «: قــــال الفــــالس

–وقــال ، )٧(»يكتــب حديثــه وال يتــرك، ضــعيف«:وقــال ابــن معــين، )٦(»يحــدثان عنــه
 :وقــال اإلمــام أحمــد، )٨(»وفــي الحــديث لــيس بــذاك، ي نفســهرجــل صــالح فــ«: -مــرة
أســــــــند «: -مــــــــرة  –وقــــــــال ، )٩(»مضــــــــطرب الحـــــــديث، ال يســـــــوى حديثــــــــه شــــــــيئا«

        ، »لــــين الحــــديث«: )١٢( -مــــرة  – وأبــــو حــــاتم، )١١(وقــــال أبــــو زرعــــة، )١٠(»منــــاكير
، )١٣(وقـال علـي بـن الجنيـد، »يـروي عـن عطـاء مـا لـم يـرو عنـه أحـد«:زاد أبو حـاتم

                                                           

 ).٥/٤٩١(» الطبقات الكبرى«) ١(

 ).١١/٦٦(» إكمال تهذيب الكمال«) ٢(

 ).٨/٣٢٤(» الجرح والتعديل«) ٣(

 ).٤/٤٣(» السنن«) ٤(

 ).٤/٢٢(» تهذيب التهذيب«) ٥(

 ).٤/١٣٩٠(للعقيلي » اءالضعف«) ٦(

 ).٦/٢٤١٧(» الكامل«) ٧(

 ).٤/١٣٩١(للعقيلي » الضعفاء«) ٨(

 ).٢/٢٩٨( -رواية عبداهللا -» العلل ومعرفة الرجال«) ٩(

 ).١١/٦٥(» إكمال تهذيب الكمال«) ١٠(

 ).٨/٣٢٤(» الجرح والتعديل«) ١١(

 ).٨/٣٢٤( السابق) ١٢(

 .)٣/٣٤(البن الجوزي » الضعفاء والمتروكين«) ١٣(
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وقــال ، )٢(»لــيس بثقــة«:-مــرة  –وقــال النســائي ، »متــروك الحــديث« : )١(النســائيو 
ـــاكير، ضـــعيف الحـــديث جـــدا«: الســـاجي وكـــان عابـــدا ، ويطـــول ذكرهـــا، حـــدث بمن

والضـــعف علـــى حديثــــه ، ضـــعفه األئمـــة المتقـــدمون«: وقـــال ابـــن عـــدي،  )٣(»يهـــم
 ٥(» ليس بالقوي عندهم«:وقال أبو أحمد الحاكم، )٤(»نبي(.  

لــم نتركــه مــن أجــل حــديث «:قــال يحيــى القطــان، )٦(د ُنســب إلــى االخــتالط وقــ
كـان «:وقـال ابـن حبـان، )٧(»ولكـن كـان اختالطـًا منـه فـي عطـاء، عمرو بـن شـعيب

فاختلط حديثه اآلخـر ، حتى كان ال يدري ما يحدث به، ممن اختلط في آخر عمره
اء المســتقيمة عــن أقــوام الــذي فيــه األوهــام والمنــاكير بحديثــه القــديم الــذي فيــه األشــي

  .)٨(»فبطل االحتجاج به، مشاهير
وٕاال فهو عدل فـي ، واضطراب حديثه، أنه ضعيف؛ لسوء حفظه :نتيجة حاله

وحديثـــه عـــن عطـــاء بـــن أبـــي ربـــاح منكـــر؛ لتفـــرده ، مـــن العبـــاد المشـــهورين، نفســـه
، وأمــا ابــن حبــان فإنــه جعــل اختالطــه علــًة لتضــعيفه، براويــات عنــه لــم يروهــا غيــره

فلــم أقــف علــى مــن وثقــه فــي ، وهــذا ُمعــارٌض ، نــص علــى اســتقامة رواياتــه القديمــةو 
بـل هـو ضـعيف ابتـداًء فـي أول ، وال مـن جعـل االخـتالط علـًة لـرد حديثـه، أول أمره

، وعـــدم الحفـــظ، واالخـــتالط الـــوارد فـــي كـــالم يحيـــى المـــراد بـــه التخلـــيط، أمـــره وآخـــره
ولــــو كــــان المــــراد بــــه االخــــتالط ، ويؤيــــده كــــالم أبــــي حــــاتم فــــي روايتــــه عــــن عطــــاء

                                                           

 ).٣٠٤: ص(السابق ) ١(

 ).٢٧/٢٠٦(» تهذيب الكمال«) ٢(

 ).٤/٢٢(» تهذيب التهذيب«) ٣(

 ).٦/٢٤١٨(» الكامل«) ٤(

 ).١١/٦٦(» إكمال تهذيب الكمال«) ٥(

 )٣٠٩:ص(» معجم المختلطين«، )٣٠١:ص(» االغتباط بمن رمي باالختالط«: ينظر) ٦(

 ). ١٣٠:ص( للبخاري» الضعفاء«،)٨/٣٢٤(» الجرح والتعديل«) ٧(

 ).٢/٣٥٤(» المجروحين«) ٨(
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االصطالحي فهو مقتصر على عطاء وليس عاما بدليل نفي يحيى أن يكون سبب 
  . -واهللا أعلم  –الترك حديثه عن عمرو بن شعيب 

  .» وأيوب ابنا جابر غير َمْقَنَعْين -١٦١محمد -١٦٠«: قال الجوزجاني
  .بداهللا اليمامي أبو ع، محمد بن جابر بن َسيار السحيمي الحنفي: اسمه

ـــه ـــاء في ـــوال العلم ـــم ابـــن جـــابر بامتناعنـــا مـــن «:قـــال الطيالســـي :أق نحـــن نظل
  .)٢(»ال بأس به«:وقال الذهلي، )١(»التحديث عنه

، )٧(والنسـائي، )٦(والفسـوي، )٥(والعجلـي، )٤(وابـن معـين، )٣(وضعفه ابن مهدي 
  .)٨(والدارقطني، )٧(والنسائي

، لناس فرأيته ال يحفظ حديثهمررت به وهو بمنى يحدث ا«:وقال ابن المبارك 
، فجاءني إلى رحلي ومعـه كتابـه: قال، أيها الشيخ إنك حدثتني بكذا وكذا: فقلت له
، )٩(»ال تحــدث إال مــن كتابــك: فقلــت، فنظــرت فــإذا هــو صــحيح، انظــر: فقــال لــي

فأتيتــه ، أفــادني ابــن المبــارك عــن محمــد بــن جــابر أربعــة أحاديــث«:وقــال الطيالســي
فرجعــت إلــى ابــن ، هــا عــن غيــر الــذي أفــادني عنــه ابــن المبــاركفحــدثني ب، فســألته

          وقـــال ابـــن معـــين ، )١٠(»غلـــط فيهـــا فمحوتـــه، لـــيس بشـــيء: المبـــارك فأخبرتـــه فقـــال 

                                                           

 ) . ٧/٢٢٠(» الجرح والتعديل« )١(

 ) . ٣/٥٢٨(» تهذيب التهذيب« )٢(

 ) . ٣/٦٠(  -رواية عبداهللا  -» العلل ومعرفة الرجال« )٣(

 ) . ٢٤/٥٦٦(» تهذيب الكمال« )٤(

 ) . ٣/٥٢٨(» تهذيب التهذيب« )٥(

 ) . ٢/١٢١(» المعرفة والتاريخ« )٦(

 ) . ٣٠٣: ص(» لضعفاء والمتروكينا« )٧(

 ) . ٢/٥٣(» السنن« )٨(

 ) . ٣/٥٢٨(» تهذيب التهذيب« )٩(

 ) . ٢/١٢١(» المعرفة والتاريخ« )١٠(
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ال يكتــــب «:-مــــرة –وقــــال ابــــن معــــين ، »لــــيس بشــــيء«:)٢(وأبــــو داود، )١(-مـــرة  –
، »اَلَحًقــوا فــي كتبــه رأ«:)٥(وأبــو حــاتم، )٤(وقــال اإلمــام أحمــد، )٣(»لــيس بثقــة، حديثــه

: -مــرة  –وقــال ، )٦(»ربمــا ألحــق أو ُيلحــق فــي كتابــه«: -مــرةً –وقــال اإلمــام أحمــد 
،  )٨(»ال يحـــدث عنـــه إال شـــر منـــه«:  -مـــرة –وقـــال ، )٧(»يـــروي أحاديـــث منـــاكير«

لـــيس «:وقـــال البخــاري، )٩(»متــروك الحــديث، كثيــر الـــوهم، صـــدوق«:وقــال الفــالس
ساقط الحـديث عنـد أهـل «:وقال أبو زرعة، )١٠(»ناكيرروى م، يتكلمون فيه، بالقوي
، وكـان ُيَلقـن، وسـاء حفظـه، ذهبت كتبه في آخر عمره«:وقال أبو حاتم، )١١(»العلم

رأوا فـــي كتبـــه ، جيـــد اللقـــاء، وهـــو معـــروف بالســـماع، وكـــان يـــروي أحاديـــث منـــاكير
، تخـاليطصدوق؛ إال أن في حديثـه «:-مرة –وقال أبو حاتم وأبو زرعة ، )١٢(»الَحقً 

وساق ، )١٤(» ال ُيتابع على عامة حديثه«:وقال العقيلي، )١٣(»وأما أصوله فصحاح
روى عن محمد بـن جـابر «:ابن عدي جملة كبيرة من األحاديث في ترجمته ثم قال

                                                           

 ) . ٢٠٢: ص(» تاريخ الدارمي«، )٢/٥٢٨(» تاريخ الدوري« )١(

 ) . ٢٤/٥٦٨(» تهذيب الكمال« )٢(

 ) . ١١٦: ص(» سؤاالت ابن طهمان« )٣(

 ) . ٣/٦١( -رواية عبداهللا  -» ة الرجالالعلل ومعرف« )٤(

 ) . ٧/٢١٩(» الجرح والتعديل« )٥(

 ) . ٢/٣٧٠( -رواية عبداهللا  -» العلل ومعرفة الرجال« )٦(

 ) . ٢٤/٥٦٨(» تهذيب الكمال« )٧(

 ) . ٣/٥٢٨(» تهذيب التهذيب« )٨(

 ) . ٦/٢١٥٨(» الكامل« )٩(

» التاريخ األوسط«، )١/٥٣(» الكبير التاريخ«: وينظر، )٢٤/٥٦٧(» تهذيب الكمال« )١٠(
 ). ١١٩: ص(» الضعفاء«، )٤/٦٦٨(

 ) . ٧/٢٢٠(» الجرح والتعديل« )١١(

 ) . ٧/٢١٩( السابق )١٢(

 ) . ٧/٢٢٠(» الجرح والتعديل« )١٣(
 ) . ٤/١٢٠٩(» الضعفاء« )١٤(
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، وشــعبة، والثــوري، وهشــام بــن حســان، وابــن عــون، أيــوب: كمــا ذكــرُت مــن الكبــار
محمد بن جابر في ذلك المحل لـم يـرو  ولوال أن، وغيرهم ممن ذكرتهم، وابن عيينة

ومــع مــا َتَكلــم فيــه مــن تكلــم ، وقــد خــالف فــي أحاديــث، عنــه هــؤالء الــذين هــو دونهــم
محمد بن جابر وأيـوب بـن جـابر : قال الدارقطني«:وقال البرقاني، )١(»ُيكتب حديثه

ومـع ، )٢(»يعتبـر بهمـا، ال: ُيتركـان ؟ قـال: قيـل لـه، جابر أخوان ضعيفان متقاربـان
من كان ُمتكلما فيـه قبـل «: قال العالئي في أقسام المختلطين، )٣(فقد اختلط ضعفه

ومحمد ، كابن لهيعة، فلم يحصل من االختالط إال زيادة في ضعفه، قبل االختالط
  .)٤(»بن جابر السحيمي
؛ لســـوء - )٥(وهـــو اختيـــار الـــذهبي –الـــذي يظهـــر أنـــه ضـــعيف : نتيجـــة حالـــه

وقـول الطيالسـي لـيس ، ثـم اختالطـه أخيـرا، لتلقينوقبوله ا، وروايته المناكير، حفظه
كمـا  –فقـد يكتـب حـديث لالعتبـار ، فالرواية عن الضعيف ال تعد توثيقا لـه، تعديال

وقــد خالفــه األئمــة فــي ، وأمــا قــول الــذهلي فلــيس بتعــديل صــريح، -قــال الــدارقطني
ويفســـر ذلـــك قـــول ، ال فـــي حديثـــه وحفظـــه، ولعلـــه متوجـــه لعدالتـــه فـــي نفســـه، ذلـــك

وحكمـــوا عليـــه ، وأبـــي حـــاتم فقـــد وصـــفوه بالصـــدق فـــي نفســـه، وأبـــي زرعـــة، لفـــالسا
  .والسقوط في حديثه ، بالترك

ـــع النـــاس  -٢٢٩«:قـــال الجوزجـــاني محمـــد بـــن الحســـن بـــن َزَبالـــَة لـــم َيْقَن
  .»بحديثه

  .محمد بن الحسن بن َزبالة القرشي المخزومي المدني : اسمه

                                                           

 ) . ٦/٢١٦٣(» الكامل« )١(
 ) . ٦٣: ص(» سؤاالت البرقاني« )٢(
» معجم المختلطين«، )٣١٧: ص(» نهاية االغتباط«، )١٠٨: ص(» المختلطين«: ينظر )٣(

)٢٨٦ . ( 
 ) . ٣: ص(» المختلطين« )٤(
 . » الحفظ يئس«):٢/١٦١(» الكاشف«وفي ، )٢٦٨:ص(» ديوان الضعفاء« )٥(
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، لـــم يكـــن بثقـــة وال مـــأمون، ب خبيـــثكـــذا«:قـــال ابـــن معـــين: أقـــوال العلمـــاء فيـــه
عـن هشـام ، حدث عدو اهللا عن مالك، واهللا ما هو بثقة« :- مرة  –وقال ، )١(»يسرق

ـــالقرآن: قـــال �عـــن النبـــي ، عـــن عائشـــة، عـــن أبيـــه، بـــن عـــروة ، فتحـــت المدينـــة ب
هــو ، ال«:وُســئل اإلمـام أحمــد يـروى عنــه؟ فقـال، )٢(»وفتحـت سـائر المــدن بالسـيوف

وقـــــال ، )٤(»كـــــان يضـــــع الحـــــديث«:أحمـــــد بـــــن صـــــالح المصـــــريوقـــــال ، )٣(»كــــذاب
        ، )٧(وقــــال أبــــو زرعــــة، )٦(»غيــــر ثقــــة«:وقــــال مســــلم، )٥(»عنــــده منــــاكير«:البخــــاري

ذاهــــب «:زاد أبــــو حــــاتم، »واهــــي الحــــديث«:)٩(وأبــــو أحمــــد الحــــاكم ، )٨(وأبــــو حــــاتم
 –اتم وقـال أبـو حـ، »وليس بمتروك الحديث، عنده مناكير، منكر الحديث، الحديث

ويعقــوب ، والواقــدي، مــا أشــبه حديثــه بحــديث عمــر بــن أبــى بكــر الُمــؤملي«: -مــرة 
وهـــم ضـــعفاء ، وعبـــدالعزيز بـــن عمـــران الزهـــري، والعبـــاس بـــن أبـــى شـــملة، الزهـــري

، كذابا المدينة محمد بن الحسن بن زبالة«:وقال أبو داود، )١٠(»مشايخ أهل المدينة
، »متــروك«:)١(والــدارقطني، )١٢(ســائيوقــال الن، )١١(»ووهــب بــن وهــب أبــو البختــري

                                                           

، وهو خطأ... حيث لم يكن : وقع في المطبوع: تنبيه). ٣٢:ص(» تاريخ الطبراني«) ١(
 ) .٣/٥٤٠(» تهذيب التهذيب«، )٢٥/٦٥(» لتهذيب الكما«والتصحيح من 

 ) .٧/٢٢٨(» الجرح والتعديل«) ٢(

 ).١٤٠: ص(» المنتخب من العلل للخالل«) ٣(

 ).٤/٢٠٠(» تاريخ بغداد«) ٤(

 ).١١٩: ص(» الضعفاء«، )١/٦٧(» التاريخ الكبير«) ٥(

 ).٣/٥٤١(» تهذيب التهذيب«) ٦(

 ).٧/٢٢٨(» الجرح والتعديل«) ٧(

 ).٧/٢٢٨(السابق ) ٨(

 ).٣/١٣١(» األسامي والكنى«) ٩(

 ).٧/٢٢٨(» الجرح والتعديل«) ١٠(

 ).٢٥/٦٦(» تهذيب الكمال«) ١١(

 ).٣٠٣: ص(» الضعفاء والمتروكين«) ١٢(
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وضــع «:وقــال الســاجي، )٢(»وال يكتــب حديثــه، لــيس بثقــة «:-مــرة  –وقــال النســائي 
ويـــروي عـــن ، كـــان ممــن يســـرق الحــديث«:وقـــال ابــن حبـــان، )٣(»حــديثا علـــى مالــك

أنكــر مــا «:وقــال ابــن عــدي، )٤(»مــن غيــر تــدليس عــنهم، الثقــات مــا لــم يســمع مــنهم
ــــك«:وقــــال الحــــاكم، )٥(»ســــيفُفتحــــت القــــرى بال: روى ــــدراوردي ، يــــروي عــــن مال وال

  .)٧(»وهو ضعيف، روى عن مالك مناكير«:وقال الخليلي، ، )٦(»المعضالت
وعـدم ، ؛ لروايتـه المنـاكير- )٨(وهو اختيار الذهبي –أنه متروك : نتيجة حاله

وقــد اتهمــه بعــض األئمــة بالوضــع؛ ، وفحــش خطئــه فــي بعــض األحاديــث، ضــبطه
وهـذا ، )٩(»وغيـره، ُتُكلـم فيـه ألجـل هـذا«:فقال البزار، لمتقدم عن مالكألجل حديثه ا

وقد نفى عنه الخليلي تعمد ،  -كما قال ابن عدي –الحديث هو أنكر حديث عنده 
وقلــة ، وعــدم المعرفــة، والغفلــة، واعتــذر لــه بســوء الحفــظ، الكــذب فــي هــذا الحــديث

وٕان لــم يــتهم بالكــذب ، مــن أجلــهمــا تفــرد بــه غيــر حــافظ ُيَضــعُف « : اإلتقــان فقــال
حدثنا سليمان بن ، حدثنا ابن أبي حاتم: ما حدثنا به جدي وابن علقمة قاال: فمثاله

حـدثنا مالـك بـن ، حدثنا محمـد بـن الحسـن بـن زبالـة المخزومـي المـدني، داود القزاز

                                                                                                                                             

 ).٥٩:ص(» سؤاالت البرقاني«) ١(

 ).٢٥/٦٦(» تهذيب الكمال«) ٢(

 ).٣/٥٤١(» تهذيب التهذيب«) ٣(

 ).٢/٢٨٦(» المجروحين«) ٤(

 ).٦/٢١٨١(» الكامل«) ٥(

 ).١/٢١٧(» المدخل إلى الصحيح«) ٦(

 ).١/٢٢٩(» اإلرشاد«) ٧(

 ).٢/١٦٤(» الكاشف«) ٨(

المنتخب من العلل «، )١/٢٢٨(» الجرح والتعديل«:وينظر). ٢/٥٠(» كشف األستار«) ٩(
، )٢٤٤: ص(» تعليقات الدارقطني على المجروحين«، )١٤٠: ص(» للخالل

 ).٢/٥٩٦(البن الجوزي » الموضوعات«
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:  �قـــال رســـول اهللا : عـــن عائشـــة قالـــت، عـــن أبيـــه، عـــن هشـــام بـــن عـــروة، أنـــس
  .وافتتحت المدينة بالقرآن، بالسيفافتتحت البالد 

لكــن أئمــة ، ولــيس بــالقوي، لــم يــروه عــن مالــك إال محمــد بــن الحســن بــن زبالــة
فعسـاه قُـرئ ، هـذا مـن كـالم مالـك بـن أنـس نفسـه: وقـالوا، الحديث قد رووا عنـه هـذا

أن  -يعنــي ابــَن زبالــة  –فظــن هــذا ، علــى مالــك حــديث آخــر عــن هشــام بــن عــروة
ومثـل هـذا قـد يقـع لمـن ال معرفـة لـه بهـذا ، فحمله على ذلك �ذلك من كالم النبي 

  . )١(»وال إتقان، الشأن
ذكــرت ألحمــد بــن حنبــل ، الواقــدي لــم يكــن َمقنعــاً  -٢٢٨« :قــال الجوزجــاني

أو قال منـذ ، حولُت كتبه ظهائر للكتب منذ حين: موته يوم مات وأنا ببغداد فقال
  .»زمان

أبـو عبـداهللا المـدني ، األسـلمي مـوالهممحمد بن عمـر بـن واقـد الواقـدي  :اسمه
  .القاضي 

، )٣(بـن سـالم القاسـم –وأبـو ُعبيـد ، )٢(وثقه يزيد بن هـارون: أقوال العلماء فيه
ـــاغاني ، )٥(ومحمـــد بـــن إســـحاق الُمَســـيبي، )٤(ومصـــعب الزبيـــري، )٣(ســـالم ٦(والص( ،

  .)٧(»الواقدي أمير المؤمنين في الحديث«:وقال الدراوري

وحكى غير واحد من أهل العلم اإلجماع علـى تـرك ، موتركه جمهور أهل العل
الكـــــذابون «:وقـــــال النســـــائي، »تـــــرك النـــــاس حديثـــــه« : )١(قـــــال أبـــــو زرعـــــة، حديثـــــه

                                                           

 ).١/١٦٩(» اإلرشاد«) ١(

 ).٥٤/٤٤٩(» تاريخ دمشق«) ٢(

 ).٣/١١(» تاريخ بغداد«) ٣(

 ).٣/٦٦٥(» ميزان االعتدال«) ٤(

 ).٣/١١(» تاريخ بغداد«) ٥(

 ).٥٤/٤٤٨(» تاريخ دمشق«) ٦(

 ).٢٦/١٩٠(» تهذيب الكمال«) ٧(
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، )٢(»والواقـدي فـي بغـداد : ... أربعـة �المعروفون بوضع الحديث على رسول اهللا 
اليوم  قد انعقد اإلجماع«: وقال الذهبي، )٣(»الواقدي ضعيف باتفاقهم«:وقال النووي

مجمــع «:  -مــرة –وقــال ، )٤(»وأن حديثــه فــي عــداد الــواهي، علــى أنــه لــيس بحجــة
وقــال ، )٦(»اســتقر اإلجمــاع علــى وهــن الواقــدي«: -مــرًة  –وقــال ،  )٥(»علــى تركــه

قــال ابــن ، ضــعفه الجماعــة كلهــم«:وقــال ابــن العمــاد، )٧(»متــروك باتفــاق«:العالئــي
لكنـه لـم يجسـر أن ، حاشـا ابـن ماجـهأجمع األئمـة علـى تـرك حديثـه؛ : ناصر الدين

وحسبك ضعفا بمـن ال يجسـر أن ، يسميه حين أخرج حديثه في اللباس يوم الجمعة
  .)٨(»يسميه ابن ماجه

نظرنــا فــي حــديث «:وقــال ابــن معــين، )٩(»كتــب الواقــدي كــذب«:وقــال الشــافعي
فقلنـــا ، الواقــدي فوجــدنا حديثــه عــن المــدنيين عـــن شــيوخ مجهــولين أحاديــث منــاكير

ثــم نظرنــا ، ويحتمــل أن تكــون مــنهم، تمــل أن تكــون تلــك األحاديــث المنــاكير منــهيح
فوجدناه قد حـدث عنهمـا ، إلى حديثه عن ابن أبى ذئب ومعمر فإنه يضبط حديثهم

كـان يقلـب حـديث «: -مـرة  –وقـال ، )١٠(»فتركنـا حديثـه، فعلمنا أنه منـه، بالمناكير

                                                                                                                                             

 ).٢/٥١١(» سؤاالت البرذعي«) ١(

 ).٧٦: ص(» مجموعة رسائل النسائي«) ٢(

 ).٥/١٢٦(» المجموع«) ٣(

 ).٩/٤٦٩(» سير أعالم النبالء«) ٤(

 ).٢/٢٤٧(» المغني في الضعفاء«) ٥(

 ).٣/٦٦٦(» ميزان االعتدال«) ٦(

 ).٧٢: ص(» توفية الكيل لمن حرم لحوم الخيل«) ٧(

 ).٣/٣٧(» شذرات الذهب«) ٨(

 ).٢٢٠: ص(» آداب الشافعي ومناقبه«) ٩(

 .)٨/٢١(» الجرح والتعديل«) ١٠(
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وقـال ، )٢(»لـيس بشـيء«: -رة مـ –وقـال ، )١(»لـيس بثقـة، يونس يجعلها عن معمـر
وقـال ، )٣(»عشـرين ألـف حـديث �أغرب الواقدي على رسول اهللا «: -مرة  –وقال 

لـيس بموضـع ، عنـد الواقـدي عشـرين ألـف حـديث لـم ُيسـمع بهـا«:وقال ابـن المـديني
  .)٥(»يروي ثالثين ألف حديث غريب«:-مرة –وقال ، )٤(»وال يروى عنه، للرواية

وقــال ، )٦(»عنــدي ممــن يضــع -الواقــديأي –ألنــه «:وقــال إســحاق بــن راهويــه
كــان يجعــل مـــا ، كــان يقلــب األحاديــث«:-مــرة  –وقــال ، )٧(»كــذاب«:اإلمــام أحمــد

مـا «:وقـال ُبنـدار، )٨(»ومـا البـن أخـي الزهـري لمعمـر، لمعمر عن ابن أخي الزهـري
  .)٩(»رأيت أكذب منه

، )١٤(والنســـائي، )١٣(وأبـــو حـــاتم، )١٢(ومســـلم، )١١(وأبـــو زرعـــة، )١٠(وقـــال البخـــاري
وابـن ، وابـن نميـر، تركـه أحمـد«:وقال البخاري، »متروك«: )٢(والعقيلي، )١(والدوالبي

  .)٣(»وٕاسماعيل بن زكريا، وابن المبارك
                                                           

 ).٤/١٢٦٧(للعقيلي » الضعفاء«) ١(

 ).٢/٥٣٢(» تاريخ الدوري«) ٢(

 ).٥٤/٤٥١(» تاريخ دمشق«) ٣(

 ).٣/١٣(» تاريخ بغداد«) ٤(

 ).٣/٦٦٤(» ميزان االعتدال«) ٥(

 ).٩/٤٦٤٣( - رواية الكوسج  - » مسائل اإلمام أحمد وٕاسحاق«) ٦(

 ).٦/٢٢٤٥(» الكامل «) ٧(

 ).٣/١٦(» تاريخ بغداد«) ٨(

 ).٣/٦٥٨(» تهذيب التهذيب« )٩(

 ).١٢٣: ص(» الضعفاء«) ١٠(

 ).٣/٦٥٨(» تهذيب التهذيب«) ١١(

 ).١/٤٤٩(» األسامي والكنى « ) ١٢(

 ).٨/٢١(» الجرح والتعديل«) ١٣(

 ).٣٠٣: ص(» الضعفاء والمتروكين«) ١٤(



  
  
  
  
  

  "غير مقنع"مدلول مصطلح          

-٨٠-  

  

مـــا أشـــك أنـــه كـــان يفتعـــل ، وال ُأَحـــدُث عنـــه، ال أكتـــب حديثـــه«:وقـــال أبـــو داود
وروى فـي فـتح الـيمن وخبـر ، لـيس ننظـر للواقـدي فـي كتـاب إال تبـين أمـره، الحديث

 :وقـــال ابـــن حبـــان، )٤(»ْنســـي أحاديـــث عـــن الزهـــري ليســـت مـــن حـــديث الزهـــريالعَ 
حتـــى ربمـــا ســـبق إلـــى ، وعـــن األثبـــات المعضـــالت، يـــروي عـــن الثقـــات المقلوبـــات«

هــذه األحاديــث التــي أمليتهــا «:وقــال ابــن عــدي، )٥(»القلــب أنــه كــان المتعمــد لــذلك
لواقـدي مـن الثقــات ومـن يـروي عنــه ا، للواقـدي والتـي لـم أذكرهــا كلهـا غيـر محفوظــة

ومتــون ، والــبالء منــه، فتلــك األحاديــث غيــر محفوظــة عــنهم؛ إال مــن روايــة الواقــدي
  .)٦(»وهو َبيُن الضعف، أخبار الواقدي غير محفوظة

وتوثيـــق مـــن وثقـــه ، -)٧(وهـــو اختيـــار ابـــن حجــر –أنـــه متــروك : نتيجـــة حالـــه
، وقلـــب األحاديـــث ،فقـــد ُرمـــي بالكـــذب، معــارض بمـــا ذكـــره األئمـــة مـــن جـــرح ُمَفســـر

فأمـا الكـذب ففـي كـالم ابـن حبـان إشـارة إلـى أنـه قـد يغلـب ، وكثرة الغرائب والمناكير
على ظن الناظر في حديثـه أنـه يتعمـد الكـذب؛ لكثـرة قلبـه ألحاديـث الثقـات وٕاغرابـه 

تقـرر أن الواقـدي ضـعيف، «: قـال الـذهبي، وٕاال فلم ُيؤثر عنه كذب صـريح، عليهم
ات والتـاريخ، ونـورد آثـاره مـن غيـر احتجـاج، أمـا فـي الفـرائض يحتاج إليه في الغـزو 

وعامــــة مــــن جمــــع فــــي ، فــــال ينبغــــي أن ُيــــذكر، فهــــذه الكتــــب الســــتة، ومســــند أحمــــد
األحكام، نـراهم يترخصـون فـي إخـراج أحاديـث أنـاس ضـعفاء، بـل ومتـروكين، ومـع 
هــذا ال يخرجــون لمحمــد بــن عمــر شــيئا، مــع أن وزنــه عنــدي أنــه مــع ضــعفه يكتــب 
                                                                                                                                             

 ).١٠/٢٩٢(» إكمال تهذيب الكمال«) ١(

 ).٣/٦٥٨(» تهذيب التهذيب«) ٢(

 ).٤/١٢٦٥(قيلي للع» الضعفاء«) ٣(

 ).٣/٦٥٨(» تهذيب التهذيب«) ٤(

 ).٢/٣٠٣(» المجروحين«) ٥(

 ).٦/٢٢٤٧(» الكامل«) ٦(

 ).٤٣٣: ص(» تقريب التهذيب«) ٧(
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ديثــه ويــروى؛ ألنــي ال أتهمــه بالوضــع، وقــول مــن أهــدره، فيــه مجازفــة مــن بعــض ح
كيزيــــد، وأبــــي عبيــــد، والصــــاغاني، : الوجــــوه، كمــــا أنــــه ال عبــــرة بتوثيــــق مــــن وثقــــه

والحربــي، ومعــن، وتمــام عشــرة محــدثين، إذ قــد انعقــد اإلجمــاع اليــوم علــى أنــه لــيس 
  .)١(»بحجة، وأن حديثه في عداد الواهي رحمه اهللا

  

                                                           

 ).٩/٤٦٩(» سير أعالم النبالء«) ١(
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  .»موسى بن مطير غير َمْقَنعٍ  -٢٢٢«:قال الجوزجاني
  .موسى بن مطير الهاللي الكوفي : اسمه

تــرك النــاس ، ضــعيف«:قــال الحكــم بــن عبــدالرحمن بــن بشــير :أقــوال العلمــاء فيــه
وقـال أبـو ، )٣(»لـم يكـن بثقـة«:- مـرة  –وقـال ، )٢(»كـذاب«: وقال ابن معين، )١(»حديثه
، )٥(وقـــال أبـــو حـــاتم، )٤(»ضـــعيف الحـــديث، مطيـــرال ُيقـــرأ حـــديث موســـى بـــن «:زرعـــة

مــرة  –وقــال النســائي ، »ذاهــب الحــديث« :زاد أبــو حــاتم» متــروك الحــديث«:)٦(والنســائي
ال يشـك المسـتمع ، صـاحب عجائـب ومنـاكير«:وقال ابن حبـان، )٧(»منكر الحديث«:- 

لموســى بــن «:وقــال ابــن عــدي، )٨(»إذا كــان هــذا الشــأن صــناعته، لهــا أنهــا موضــوعة
، )٩(»الثقـات عليـه وعامـة مـا يرويـه ال يتابعـه، مطير غير ما ذكـرت مـن الحـديث قليـل

  .)١٠(»أحاديث منكرة �عن أبي هريرة ، روى عن أبيه«:وقال أبو نعيم
؛ لكثرة مناكيره مع قلة )١١( -وهو اختيار ابن حجر –أنه متروك  :نتيجة حاله

  .قلة حديثه 
  .»حديثه وال برأيهأبو حنيفة ال ُيْقَنُع ب -٩٥«:قال الجوزجاني

                                                           

 ).٤/١٣١٥(للعقيلي » الضعفاء«) ١(

 ).٢/٥٩٦(» تاريخ الدوري«) ٢(

 ).٨١:ص(» سؤاالت ابن الجنيد«) ٣(

 ).٨/١٦٢(» ح والتعديلالجر «) ٤(

 ).٨/١٦٢( السابق) ٥(

 ).٦/٢٣٣٨(» الكامل«) ٦(

 ).٣٠٢: ص(» الضعفاء والمتروكين«) ٧(

 ).٢/٢٤٩(» المجروحين«) ٨(

 ).٦/٢٣٣٩(» الكامل«) ٩(

 ).١٣٧: ص(» الضعفاء«) ١٠(

 ).٨/٥٩٦(» فتح الباري«) ١١(
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  .أبو حنيفة الكوفي ، النعمان بن ثابت التيمي:اسمه
وال ، ال يحـدث بالحـديث إال بمـا يحفظـه، ثقـة«:قـال ابـن معـين :أقوال العلمـاء فيـه

أبـــو حنيفـــة ، وكـــان ال يكـــذب، ال بـــأس بـــه«: - مـــرة –وقـــال ، )١(»يحـــدث بمـــا ال يحفـــظ
  .)٢(»ولم يتهم بالكذب، عندنا من أهل الصدق

 ٦(والدارقطني، )٥(واإلمام أحمد، )٤(وابن المديني، )٣(فه ابن سعدوضع(.  

ــــــوري ــــــر ثقــــــة وال مــــــأمون«:وقــــــال الث ــــــن ،)٧( -كررهــــــا مــــــرارًا  -» غي وقــــــال اب
اضــربوا علــى «:-مــرة فــي آخــر حياتــه –وقــال ، )٨(»مســكين فــي الحــديث«:المبــارك

قــال و ، )١٠(»لــم يكـن بصــاحب حــديث«:ســعيدوقــال يحيـى بــن ، )٩(»حـديث أبــي حنيفــة
لــم يكــن فــي «:وقــال ابــن معــين، )١١(»لــيس بثقــة، متــروك الحــديث«:النضــر بــن شــميل
وقــــــال ، )١٣(»الحـــــديثكـــــان ُيَضـــــعُف فـــــي «:- مـــــرة  –وقـــــال ، )١٢(»الحـــــديث بشـــــيء

                                                           

 ) . ٢٩/٤٢٤(» تهذيب الكمال« )١(

 .  )١/٧٩(» سؤاالت ابن محرز« )٢(

 ) . ٧/٣٢٢(» الطبقات الكبرى« )٣(

 ) . ١٣/٤٢٠(» تاريخ بغداد« )٤(

 ) . ٤/١٤١٢(للعقيلي » الضعفاء« )٥(

 ) . ٢/١٠٨(» السنن« )٦(

 ) . ١٣/٤١٧(» تاريخ بغداد« )٧(

 ) . ٨/٤٥٠(» الجرح والتعديل« )٨(

 - واية عبداهللا ر  - » العلل ومعرفة الرجال«، )١/٢١٣(لعبداهللا ابن اإلمام أحمد » السنة« )٩(
)٣/٢٦٩ . ( 

 ) . ٤/١٤٠٩(للعقيلي » الضعفاء« )١٠(

 ) . ٧/٢٤٧٤(» الكامل« )١١(

 ) . ١/٢٢٦(لعبداهللا ابن اإلمام أحمد » السنة« )١٢(

 ) . ١٣/٤٢٠(» تاريخ بغداد« )١٣(
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وعـن ، سـكتوا عنـه«:وقال البخاري، )١(»واهي الحديث، مضطرب الحديث«:الفالس
، مضطرب الحديث«:وقال مسلم، )٣(»تركوه«:-مرة  –وقال ، )٢(»وعن رأيه وحديثه

، صـــدوق«:و قـــال يعقـــوب بـــن شـــيبة، )٤(»لـــيس لـــه كبيـــر حـــديث صـــحيح، الحـــديث
قـال عبـداهللا بـن ، )٦(»ليس بالقوي في الحديث«:وقال النسائي، )٥(»ضعيف الحديث

الوقيعـة فـي أبـي حنيفـة إجمـاع مـن العلمـاء؛ ألن إمـام البصـرة أيـوب «:بن أبـي داود
وٕامام الحجاز مالك وقد ، وقد تكلم فيهوٕامام الكوفة الثوري ، السختياني وقد تكلم فيه

وٕامام الشام األوزاعـي وقـد تكلـم ، وٕامام مصر الليث بن سعد وقد تكلم فيه، تكلم فيه
ــم فيــه، فيــه فالوقيعــة فيــه إجمــاع مــن ، وٕامــام خراســان عبــد اهللا بــن المبــارك وقــد تكل

لــم يكــن الحــديث صــناعته حــدث «:وقــال ابــن حبــان، )٧(»العلمــاء فــي جميــع اآلفــاق
أخطـأ منهــا فـي مائــة ، مـا لــه حـديث فــي الـدنيا غيرهــا، مائـة وثالثــين حـديثا مســانيدب

فلمــا ، أو غيــر متنــه مـن حيــث ال يعلــم، إمــا أن يكــون أقلـب إســناده، وعشـرين حــديثا
علــى أن أئمــة ، غلــب خطــؤه علــى صــوابه اســتحق تــرك االحتجــاج بــه فــي األخبــار

ـــورع فـــي الـــدين فـــي جميـــع األمصـــار و  ، ســـائر األقطـــار جرحـــوهالمســـلمين وأهـــل ال
ـــه «:وقـــال ابـــن عـــدي، )٨(»وأطلقـــوا عليـــه القـــدح؛ إال الواحـــد بعـــد الواحـــد أبوحنيفـــة ل

، وعامة ما يرويه غلط وتصاحيف وزيادات في أسـانيدها ومتونهـا، أحاديث صالحة
ولـم يصـح لـه فـي جميـع مـا يرويـه ، وعامة مـا يرويـه كـذلك، وتصاحيف في الرجال

                                                           

 ) . ٧/٢٤٧٣(» الكامل« )١(

 ) . ٨/٨١(» التاريخ الكبير« )٢(

 ) . ٨/٣٩٧( السابق )٣(

 ) . ١/٢٧٦(» سماءالكنى واأل« )٤(

 ) . ١٣/٤٢٠(» تاريخ بغداد« )٥(

 ) . ٣٠٥: ص(» الضعفاء والمتروكين« )٦(

 ) . ٧/٢٤٧٦(» الكامل« )٧(

 ) . ٢/٤٠٦(» المجروحين« )٨(



  
  
  
  
  

  بن ناصر آل عبدالكريم عبداهللا بن برجس ٠د                                    

-٨٥-  

وى مـن الحـديث لعلـه أرجـح مـن ثالثمائـة حـديث مـن وقـد ر ، إال بضعة عشر حـديثا
ألنــه لــيس هــو مــن أهــل الحــديث، وال ، وكلــه علــى هــذه الصــورة، مشــاهير وغرائــب

عامـة «:وقال أبـو أحمـد الحـاكم، )١(»ُيحمْل على من تكوُن هذه صوَرُته في الحديث
وقـــــــال ابـــــــن ، )٣(»كثيـــــــر الخطـــــــأ واألوهـــــــام«:وقـــــــال أبـــــــو نعـــــــيم، )٢(»حديثـــــــه خطـــــــأ

  .)٤(»أكثر أهل الحديث يذمونه«:عبدالبر

، واإلرجـــاء، القـــول بخلـــق القـــرآن: منهـــا، وقـــد نســـب إلـــى أنـــواع مـــن المخالفـــات
فأما القـول بخلـق القـرآن فقـد رجـع ، )٥(ورد السنن الثابتة بالرأي، والخروج على الوالة

ــــــه وقــــــال أبــــــو ، )٧(واإلمــــــام أحمــــــد، )٦(كمــــــا نــــــص علــــــى ذلــــــك ابــــــن المبــــــارك، عن
حنيفـة سـتة أشـهر فـاتفق رأينـا علـى أن مـن قـال القـرآن مخلـوق ناظرت أبـا «:يوسف

وأمـا اإلرجـاء فإنـه ثابـت عنـه؛ لكـن لـيس هـو اإلرجـاء المطلـق الـذي ، )٨(»فهو كافر
وٕانمـــا هـــو إخـــراج العمـــل مـــن حقيقـــة ، ال يضـــر مـــع اإليمـــان ذنـــب: يقـــول أصـــحابه

بــل ، هــاءلــم يكفــر أحــد مــن الســلف أحــدا مــن مرجئــة الفق«:قــال ابــن تيميــة، اإليمــان

                                                           

 ) . ٧/٢٤٧٩(» الكامل« )١(

 ) . ٣/٤٧٣(» األسامي والكنى« )٢(

 ) . ١٩٤: ص(» الضعفاء« )٣(

 ) . ١/٥٧٣(» االستغناء« )٤(

تاريخ أبي «، )٧٩١ - ٢/٧٨٢(» المعرفة والتاريخ«، )١/٢٢٧(» سؤاالت اآلجري«: ينظر )٥(
، )٢٢٩- ١/١٨٠(لعبداهللا ابن اإلمام أحمد » السنة«، )٥٠٧- ١/٥٠٦(» زرعة الدمشقي

 »المجروحين«، )١٢٨: ص(» مسائل محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن شيوخه«
 ). ٤١٤-١٣/٣٧٠(» تاريخ بغداد«، )٢٤٧٦-٧/٢٤٧٣(» الكامل«، )٤١٣-٢/٤٠٦(

 ) . ٢/٢٩٨(» شرح أصول اعتقاد أهل السنة« )٦(

 ) . ١٣/٣٧٨(» تاريخ بغداد« )٧(

 ) . ٢/١٠٠١(» العلو للعلي الغفار«، )١/٦١١(للبيهقي » األسماء والصفات« )٨(
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 «:-أيضــا –وقــال ، )١(»جعلــوا هــذا مــن بــدع األقــوال واألفعــال، ال مــن بــدع العقائــد
كحمــاد بــن أبــي ســليمان وهــو أول مــن قــال ، القــائلون بــأن اإليمــان قــول مــن الفقهــاء

متفقـون مـع جميـع علمـاء السـنة علـى أن ، ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم
وهــذا النــوع مــن اإلرجــاء ال يــرد ، )٢(»وعيــدأصــحاب الــذنوب داخلــون تحــت الــذم وال

واعتقـاده ، وأما الخروج على الوالة فمذهب أبي حنيفة المستقر، حديث الراوي ألجله
وما ُيذكر عنه ، )٣(المشهور المدون في كتب العقائد تحريم الخروج على ولي األمر

مثــــل فتـــواه بــــالخروج مـــع إبــــراهيم بـــن عبــــداهللا بـــن الحســــن  –عنـــه فـــي هــــذا البـــاب 
وقــد أيــد خــروج ، واعتقــادال يؤخــذ منهــا مــذهب ، إنمــا هــي وقــائع أعيــان - )٤(علــويال

كمــا قــال ابـــن  –محمــد ابنــي عبــداهللا جمــع كثيــر مــن الفقهــاء وأهــل العلــم إبــراهيم و 
ولــم يكــن فعلهــم ، )٦(ويزيــد بــن هــارون، وهشــيم، وشــعبة، مالــك: مــنهم،  )٥(-األثيــر 

وأمــا رده للســنن بــالرأي فــالظن بــأبي حنيفــة أنــه ردهــا لوجــود ، هــذا ســببًا لــرد حــديثهم
يعنــي أبــا  –كــان رده « :قــال ابــن عبــدالبر، المــانع مــن قبولهــا عنــده، المعــارض لهــا

، لمــا رد مــن األحاديـــث بتأويــل محتمــل، وكثيــر منـــه قــد تقدمــه إليــه غيـــره -حنيفــة 
قـال بــالرأي، ولــيس أحــد مــن علمـاء األمــة يثبــت حــديثا عــن  وتابعـه عليــه مثلــه ممــن

أو بعمـل يجـب ، أو بإجمـاع، ثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثلـه �رسول اهللا 
أو طعــن فــي ســنده، ولــو فعــل ذلــك أحــد ســقطت عدالتــه ، علــى أصــله االنقيــاد إليــه

                                                           

 ) . ٧/٣٩٤(» مجموع الفتاوى« )١(

 ) . ٧/٢٩٧( السابق )٢(

شرح العقيدة «، )١٩٦: ص(» لبزدويأصول ا«، )٨٤- ٤٤(» الفقه األبسط«: ينظر )٣(
 ) . ٣٦٦: ص(» الطحاوية

 ) . ٤/١٤٠٩(للعقيلي » الضعفاء«: ينظر )٤(

 ) . ٥/٥٦٣(» االكامل« )٥(

» البداية والنهاية«، )٢٤٤: ص(» مقاتل الطالبيين«، )٧/٥٦٠(» تاريخ الطبري«:ينظر )٦(
)١٣/٣٦٣.( 
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ن ولقـــد عافـــاهم اهللا عـــز وجـــل مـــ، ولزمـــه اســـم الفســـق، فضـــال عـــن أن يتخـــذ إمامـــا
كثيـــر مـــن أهـــل الحـــديث اســـتجازوا الطعـــن علـــى أبـــي « :أيضـــًا  –وقـــال ، )١(»ذلـــك

حنيفة لرده كثيرا من أخبار اآلحاد العـدول؛ ألنـه كـان يـذهب فـي ذلـك إلـى عرضـها 
فمــا شــذ عــن ذلــك رده وســماه ، علــى مــا اجتمــع عليــه مــن األحاديــث ومعــاني القــرآن

  . )٢(»شاذاً 
وٕاذا قيـل ، عظـيم القـدر والشـأن، ام جليـلال ريب أن أبا حنيفة إمـ :نتيجة حاله

ال سـيما ، وال ينـزل مـن مرتبتـه، بتضعيفه في جانب الرواية فال يغض ذلك من قدره
العلــل «فقــد أخــرج الترمــذي فــي ، وأنــه رحمــه اهللا قــد صــرح بضــعفه فــي بــاب الروايــة

وابـــن ، )٣/٤٧٥(» األســـامي والكنــى«وأبــو أحمـــد الحــاكم فــي ، )٢/٩٦٦(» الكبيــر
بإســــــناد صــــــحيح أن أبــــــا حنيفــــــة كــــــان يقــــــول ) ٧/٢٤٧٣(» الكامــــــل«فــــــي  عــــــدي

فهـــذا حكـــم مـــن أبـــي حنيفـــة نفســـه علـــى ، »عامـــة مـــا أحـــدثكم بـــه خطـــأ«:ألصـــحابه
، وابــــن عــــدي، وابــــن حبــــان، كمســــلم –وهــــو موافــــق لكــــالم األئمــــة والحفــــاظ، حديثــــه

م أبـي وانتهوا إلـى حكـم مطـابق لحكـ، الذين سبروا حديثه -وغيرهم ، والحاكم الكبير
طريـــِق ، الكــالم فــي أبــي حنيفــة طريــُق ثقــةٍ «: قــال ابــن شــاهين، حنيفــة علــى نفســه

وال يركـــب ، ومـــا فيهـــا مـــن الخطـــأ؛ ال أنـــه كـــان يضـــع حـــديثاً ، الروايـــات واضـــطرابها
كـان أرفـع مـن ، وال يـدعي لقـاء مـن لـم يلقـه، وال متنـًا علـى إسـناد، إسنادا علـى مـتن

وكان قليل الروايـة وكـان بـالرأي أبصـر مـن ، ولكن حديثه فيه اضطراب، ذلك وأنبل
أبــو حنيفــة كــان مــن الفقــه علــى مــا ال يــدفع مــن « :-أيضــًا  –وقــال ، )٣(»الحــديث

فـــإذا لـــم يعـــرف ، ولـــم يكـــن فـــي الحـــديث بالمرضـــي؛ ألن لألســـانيد نقـــاداً ، علمـــه فيـــه
–وقـال الشـيخ األلبـاني ، )٤(»ومـا ُيَحـدُث بـه ُنسـب إلـى الضـعف، اإلنسان ما يكتب

                                                           

 ) . ٢/١٠٨٠(» جامع بيان العلم وفضله« )١(

 ) . ١٤٩: ص(» نتقاءاال« )٢(

 .  -باختصار –) ٩٧-٩٦: ص(» ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه« )٣(

 ) . ٤٩:ص(» ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه« )٤(
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مما ال شك فيه عنـدنا أن أبـا حنيفـة مـن أهـل الصـدق، ولكـن ذلـك ال «: -مه اهللارح
يكفي ليحتج بحديثه حتى ينضم إليه الضـبط والحفـظ، وذلـك ممـا لـم يثبـت فـي حقـه 
رحمه اهللا ، بل ثبت فيه العكس بشـهادة مـن ذكرنـا مـن األئمـة، وهـم القـوم ال يضـل 

مــن قريــب وال مـن بعيــد مقــام أبــي  مـن أخــذ بشــهادتهم واتبـع أقــوالهم ، وال يمــس ذلـك
حنيفــة رحمــه اهللا فــي دينــه وورعــه وفقهــه ، خالفــا لظــن بعــض المتعصــبين لــه مــن 

وصالح تكلم فيهم أئمة الحديث مـن قبـل حفظهـم، ، وقاض، المتأخرين فكم من فقيه
وســوء ضــبطهم، ومــع ذلــك لــم يعتبــر ذلــك طعنــا فــي ديــنهم وعــدالتهم، كمــا ال يخفــى 

وحمـل الحـديث وحفظـه ، فالصـالح والفقـه شـيء، بتراجم الـرواةذلك على المشتغلين 
وضبطه شيء آخر، ولكل رجاله وأهلـه ، فـال ضـير علـى أبـي حنيفـة رحمـه اهللا أن 
ال يكون حافظا ضابطا، ما دام أنه صدوق في نفسه ، أضف إلى ذلك جاللة قدره 

  .)١(»في الفقه والفهم

  .»َيْقَنع الناس بحديثه ياسين بن معاذ الزيات لم -٢٦٤«:قال الجوزجاني
  .أبو خلف الكوفي ، ياسين بن معاذ الزيات:اسمه

ـــــه ، )٤(والفســـــوي، )٣(وأبـــــو زرعـــــة، )٢(ضـــــعفه ابـــــن معـــــين :أقـــــوال العلمـــــاء في
  . )٦(والخليلي، )٥(والدارقطني

وال «:زاد النســــائي، »لـــيس بثقـــة«:)١(والنســـائي، )٧( -مـــرة  –وقـــال ابـــن معـــين 
، )٣(وقـــال البخـــاري، )٢(»لـــيس بشـــيء«:-مـــرة  – وقـــال ابـــن معـــين، »يكتـــب حديثـــه

                                                           

 .  - باختصار  –) ٦٦٦-١/٦٦٥(» سلسلة األحاديث الضعيفة« )١(

 ).٢/٦٣٩(» تاريخ الدوري«) ٢(

 ).٩/٣١٣(» الجرح والتعديل«) ٣(

 ).٣/٥٤(» المعرفة والتاريخ«) ٤(

 ).٣/١٥٠(، )٣/١٤٣(، )٢/٣٢٠(» السنن«) ٥(

 .جداً : وزاد) ٣٥٣-١/٣٥٢(» اإلرشاد«) ٦(

 ).٧/٢٦٤١(» الكامل«) ٧(
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، )٦(وعلــــي بــــن الجنيــــد، -)٥(مــــرة  –وقــــال البخــــاري ، »منكــــر الحــــديث«:)٤(ومســــلم
وقـال أبـو زرعـة ، )٨(»يتكلمـون فيـه«:-مرة  –وقال البخاري ، »متروك«:)٧(والنسائي

وهــو ، متــروك الحــديث ضــعيف«: وقــال أبــو داود، )٩(»ال يحــتج بحديثــه«:-مــرة  –
ال يعقـل مـا ، كـان رجـال صـالحا«:وقـال أبـو حـاتم، )١٠(»الزيت أعلم منـه بـالعلمببيع 

يــروي الموضــوعات «:وقــال ابــن حبــان، )١١(»منكــر الحــديث، لــيس بقــوي، يحــدث بــه
، )١٢(»ال يجـوز االحتجـاج بـه بحــال، وينفـرد بالمعضـالت عـن األثبـات، عـن الثقـات

قــــال أبــــو أحمــــد و ،)١٣(»كــــل رواياتــــه أو عامتهــــا غيــــر محفوظــــة«:وقــــال ابــــن عــــدي
روى عـــن الثقـــات «:وقـــال أبـــو عبـــداهللا الحـــاكم، )١٤(»لـــيس بـــالقوي عنـــدهم«:الحـــاكم

  .)١٥(»الموضوعات

                                                                                                                                             

 ).٧/٣٦٠(» لسان الميزان«) ١(

 ).٨٨:ص(» سؤاالت ابن الجنيد«، )٢٣٥:ص( »تاريخ الدارمي«) ٢(

 ) .١٤٣: ص(» الضعفاء«، )٤/٦٦١(» ألوسطالتاريخ ا«، )٨/٤٢٩(» التاريخ الكبير«) ٣(

 ).١/٢٨٥(» الكنى واألسماء«) ٤(

 ).٢/٩٦٩(» العلل الكبير«) ٥(

 ).٤/٣٥٨(» ميزان االعتدال«) ٦(

 ).٣٠٧: ص(» الضعفاء والمتروكين«) ٧(

 ).٨/٤٢٩(» التاريخ الكبير«) ٨(

 . -بتصرف  –) ٢/٧٧٧(، )٢/٧٢٨(» سؤاالت البرذعي«) ٩(

 ).٧/٣٦٠(» نلسان الميزا«) ١٠(

 ).٩/٣١٣(» الجرح والتعديل«) ١١(

 ).٢/٤٩٦(» المجروحين«) ١٢(

 ).٧/٢٦٤٢(» الكامل«) ١٣(

 ).٣/٦٤٢(» األسامي والكنى«) ١٤(

 . -بتصرف  –) ١/٢٤٤(» المدخل إلى الصحيح«) ١٥(
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ــه وعــدم ضــبطه لعامــة ، وشــدة غفلتــه، أنــه متــروك؛ لكثــرة منــاكيره :نتيجــة حال
  .حديثه 

يحيى بن العالء غير َمْقَنٍع ُحـدثت عـن عبـدالرزاق  -٣٧١«:قال الجوزجاني
، أمـا رأيـت فصـاحته: قـال، يحيـى بـن العـالء مـا تقـول فيـه سألت وكيعا عن: قال
أنـه روى عشـرين حـديثا فـي خلـع  )١(يكفـي: قال، على ذاك ما تنكرون منه: قلت

  .»النعل على الطعام

  .أبو سلمة أو أبو عمرو الرازي المدني ، يحيى بن العالء الَبَجلي :اسمه

ــــــه ، )٤(والــــــدارقطني ،)٣(والــــــدوالبي، )٢(ضــــــعفه أبــــــو داود :أقــــــوال العلمــــــاء في
  . )٥(والبيهقي

 :-مـرة  –وقـال ، )٧(»لـيس بثقـة«:وقال ابـن معـين، )٦(»كان يكذب«:قال وكيع
وقـال ، )٩(»يضع الحديث، رافضي، كذاب«:وقال اإلمام أحمد، )٨(» ليس بشيء« :

، )٣(، والـــــــــدوالبي )٢(والنســـــــــائي، )١(والعقيلـــــــــي ، )١١(والبخـــــــــاري، )١٠(وقــــــــال الفـــــــــالس
                                                           

 ).٤/٣٩٧(» ميزان االعتدال«والتصحيح من ، يعني: في المطبوعة) ١(

 ).٣١/٤٨٧(» تهذيب الكمال«) ٢(

 ).٢/٧٧٩(» الكنى واألسماء«) ٣(

 ).١/٢٣٢(» السنن«) ٤(

 ).٢/٤١٣(، )١/٢٥٢(» السنن الكبرى«) ٥(

والتصحيح ، وتصحف اسم وكيع في المطبوع إلى مكي) ٤/١٥٤٢(للعقيلي » الضعفاء«) ٦(
 .والمصادر األخرى ) ٣١/٤٨٧(» تهذيب الكمال«من 

 ).٢/٦٥١(» تاريخ الدوري«) ٧(

 ).١٥٥: ص(» سؤاالت ابن الجنيد«) ٨(

 ).٤٦٦: ص(» بحر الدم«) ٩(

 ).٩/١٨٠(» الجرح والتعديل«) ١٠(

 ).٧/٢٦٥٥(» الكامل«) ١١(
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وأبـــو ، )٦(مــرة –وقــال الجوزجـــاني ، »متـــروك الحــديث«: )٥(والبيهقــي، )٤(والــدارقطني
، )٨(» فــي حديثــه ضــعف«:-مــرة  –وقــال أبــو زرعــة ، »واهــي الحــديث« :)٧(زرعــة

وقــال ، )١٠(»لــيس بــالقوي«:وقــال أبــو حــاتم، )٩(»ضــعفوه«: -مــرة  –وقــال أبــو داود 
وقـــال ، )١٢(»غيـــره أوثـــق منـــه«:وقـــال إبـــراهيم الحربـــي، )١١(»تعـــرف وتنكـــر«:الفســـوي

كـان ممـن ينفـرد عـن «:وقـال ابـن حبـان، )١٣(»فيـه ضـعف، منكر الحديث«:لساجيا
الثقات باألشياء المقلوبات التي إذا سمعها من الحديث صناعته سبق إلـى قلبـه أنـه 

، )١٤(»كــان المتعمــد لــذلك، ال يجــوز االحتجــاج بــه ، كــان وكيــع شــديد الحمــل عليــه
والـذي ذكـرت مـع ، حاديـثمـن األ: يعنـي –ليحيى غير ما ذكـرت «:وقال ابن عدي

                                                                                                                                             

 ).٤/١٢٩٨(» الضعفاء«) ١(

 ).٣٠٦: ص(» الضعفاء والمتروكين«) ٢(

 ).١٢/٣٥٢(» إكمال تهذيب الكمال«) ٣(

 ).٤/٣٨٠(» تهذيب التهذيب«) ٤(

 ).٩/٣٤١(، )٢/١٥٧(» السنن الكبرى«) ٥(

 ).٣١/٤٨٦(» هذيب الكمالت«) ٦(

 ).٢/٥٢٧(» سؤاالت البرذعي«) ٧(

 ).٩/١٨٠(» الجرح والتعديل«) ٨(

 ).١٠/٢١(» تذهيب التهذيب«) ٩(

 ).٩/١٨٠(» الجرح والتعديل«) ١٠(

 ).٣/١٤١(» المعرفة والتاريخ«) ١١(

 ).١٢/٣٥٢(» إكمال تهذيب الكمال«) ١٢(

 ).٤/٣٨٠(» تهذيب التهذيب«) ١٣(

 ).٢/٤٦٧(» المجروحين«) ١٤(
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الضــعف  ويحيــى بــن العــالء، وكلهــا غيــر محفوظــة، مــا لــم أذكــر كلــه ال يتــابع عليــه
  .)٢(»أحاديثه موضوعات« :-مرة  –وقال ، )١(»على روايته وحديثه َبينٌ 

وروايته عـن ، وٕانكاره، أنه متروك؛ لتتابع األئمة على ترك حديثه :نتيجة حاله
  . عض األئمة على تكذيبه الثقات الموضوعات مما حمل ب

  
  
  
  
  
  

  
  الخاتمة

، وعلــى آلــه وصــحبه ومــن وااله، وصــلى اهللا وســلم علــى رســول اهللا، الحمــد هللا
  :وبعد

  :فهذه أهم النتائج والتوصيات التي ظهرت من خالل هذا البحث 
ومـــا تصـــرف منـــه عنـــد » غيـــر َمْقَنـــعٍ «:بلـــغ عـــدد الـــرواة الموصـــوفين بمصـــطلح -١

 .تسعة عشر راوياً » ال الرجالأحو «:الجوزجاني في كتابه

: أطلــق الجوزجــاني هــذا الوصــف علــى خمســة عشــر راويــًا كانــت نتيجــة حــالهم  -٢
 :كما في الجدول التالي، متروك

 نتيجة حاله قول الجوزجاني اسم الراوي الرقم

                                                           

تهذيب «والتصحيح من ، ووقع في المطبوعة اضطراب في الكالم، )٧/٢٦٥٨(» الكامل«) ١(
 .وغيره من المصادر) ٤٨٨/ ٣١(» الكمال

 ).٣/٨٨١(» الكامل«) ٢(
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إبراهيم بـن ُخثـيم بـن ِعـراك بـن مالـك  ١
 الغفاري

 متروك غير مقنع

ــــى  ٢ ــــي يحي ــــن أب ــــن محمــــد ب ــــراهيم ب إب
 سلمياأل

 متروك غير مقنع

ــــــْلمي  ٣ َجِمْيــــــع بــــــن ثُــــــَوب الرحبــــــي الس
 الحمصي

 متروك غير مقنع

 متروك غير مقنع روح بن مسافر الزهراني ٤

 متروك غير مقنع سليمان بن ُيسير النخعي ٥

 متروك غير مقنع عبدالقدوس بن َحبيب الَكالعي ٦

 متروك غير مقنع عبداهللا بن واقد الحراني ٧

لوهاب بــــــن ُمجاهــــــد بــــــن َجْبــــــر عبـــــدا ٨
 المكي

 متروك غير مقنع

عمــر بــن هــارون بــن يزيــد بــن جــابر  ٩
 الثقفي

لم يقنع الناس 
 بحديثه

 متروك

 متروك غير مقنع غالب بن عبيداهللا العقيلي الجزري  ١٠

محمــد بــن الحســن بــن َزبالــة القرشــي  ١١
 المخزومي

لم يقنع الناس 
 بحديثه

 متروك

 متروك لم يكن مقنعاً  قد الواقديمحمد بن عمر بن وا ١٢

 متروك غير مقنع موسى بن مطير الهاللي الكوفي ١٣

لم يقنع الناس  ياسين بن معاذ الزيات ١٤
 بحديثه

 متروك

 متروك غير مقنع يحيى بن العالء الَبجلي ١٥
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، ضـعيف: أطلق الجوزجاني هذا الوصـف علـى أربعـة رواة كانـت نتيجـة حـالهم -٣
  :يكما في الجدول التال

 نتيجة حاله قول الجوزجاني اسم الراوي الرقم

أيـــوب بـــن جـــابر بـــن َســـيار  ١
 السحيمي الحنفي

 ضعيف غير مقنع

المثنى بن الصـباح اليمـاني  ٢
 األبناوي

وحديثه عن ، ضعيف ال يقنع بحديثه
 عطاء منكر

محمـــد بـــن جـــابر بـــن َســـيار  ٣
 السحيمي الحنفي

 ضعيف غير مقنع

 ضعيف ال يقنع بحديثه ت التيميالنعمان بن ثاب ٤

مـع إطالقـه ، وقفت على ثالثة رواة تكلم فـيهم الجوزجـاني بغيـر هـذا المصـطلح -٤
 :وهم كما في الجدول التالي، عليهم في كتابه

  
  
 

 اسم الراوي الرقم
غير «:مصطلح
 »مقنع

قول الجوزجاني 
 الثاني

نتيجة 
 حاله

روح بــــــــن مســــــــافر  ١
 الزهراني

 متروك متروك غير مقنع

عبــــــداهللا بــــــن واقــــــد  ٢
 الحراني

 متروك متروك الحديث غير مقنع

يحيــــى بــــن العــــالء  ٣
 الَبجلي

 متروك واهي الحديث غير مقنع
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ومقارنــة قــول الجوزجــاني بــأقوال ، مــن خــالل مــا ســبق مــن دراســة أحــوال الــرواة -٥
ومقارنــة قولــه بأقوالــه األخــرى يتبــين أن غالــب الــرواة الموصــوفين ، غيــره األئمــة
فيكون هذا المصـطلح مـن ألفـاظ الجـرح ، متروك: طلح هم في مرتبةبهذا المص

: ويستثنى من ذلك قلة مـن الـرواة كانـت نتيجـة حـالهم، الشديدة عند الجوزجاني
 .ضعيف 

، ةُيوصــــــــى المتخصصـــــــــون فـــــــــي الســـــــــنة وعلومهــــــــا بدراســـــــــة األلفـــــــــاظ النـــــــــادر  -٦
، زالــــت الحاجــــة قائمــــة لكشــــف معانيهــــا مــــاف، والمصــــطلحات الخاصــــة لألئمــــة

ودراسـتها دراســة تفصـيلية حسـب منـاهج البحـث المعتبــرة ، ضـيح المـراد منهـاوتو 
 .للوصول إلى نتائج مبنية على أسس علمية موثقة 

وأن يـرزق كاتبـه وقارئـه العلـم ، وفي الختام أسـأل اهللا أن يبـارك فـي هـذا العمـل
  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، والعمل الصالح، النافع

  
  
  

  مراجعدر والفهرس المصا
: نشـــر ،ي الســـامرائيصـــبح: بتحقيـــق، )هــــ ٢٥٩(للجوزجـــاني ، أحـــوال الرجـــال - ١

 .هـ ١٤٠٥، ١ط  ،مؤسسة الرسالة

 عبـــــدالغني: تحقيـــــق، )هــــــ٣٢٧(البـــــن أبـــــي حـــــاتم، آداب الشـــــافعي ومناقبـــــه - ٢
 .هـ١٤٣٥، ٤ط ،مكتبة الخانجي: نشـر. عبدالخالق

. محمـد إدريـس: تحقيـق، ب)هــ٤٤٦(للخليلياإلرشاد في معرفة علماء الحديث،  - ٣
 .هـ١٤٠٩، ١ط. مكتبة الرشد، الرياض: نشر

الجامعــــة : نشــــر، ســــعدي الهاشــــمي: بتحقيــــق، أســــئلة البرذعــــي ألبــــي زرعــــة - ٤
 .هـ١٤٢٦، ١ط. المنورة المدينةاإلسالمية، 
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: نشـــر، مجموعــة مــن البــاحثين: ، بتحقيــق)هـــ٣٧٨(للحــاكم األســامي والكنــى،  - ٥
  .هـ ١٤٣٥، ١ط ،ةالمدينة المنور ، امعة اإلسالميةالج

ـــــالكنى،  - ٦ ـــــم ب ـــــة العل ـــــن حمل ـــــة المشـــــهورين م ـــــي معرف ـــــن االســـــتغناء ف الب
. دار ابـن تيميـة، الريـاض: نشـر. عبـد اهللا السـوالمة: ، بتحقيق)هـ٤٦٣(عبدالبر

 .هـ١٤٠٥، ١ط

: نشـــر، عبـــداهللا الحاشـــدي: بتحقيـــق، )هــــ ٤٥٨(للبيهقـــي ، األســـماء والصـــفات - ٧
 .هـ١٤١٤، ١ط . جدة، مكتبة السوادي

، هــانز بيتــر لــنس: بتحقيــق، )هـــ ٤٩٣( ألبــي اليســر البــزدوي ، ل الــدينأصــو - ٨
 ١٤٢٤. القــاهرة، المكتبــة األزهريــة: نشــر. أحمــد حجــازي الســقا: ضــبط وتعليــق

 .هـ 

: ، بتحقيـق)هــ٨٤١(لسـبط ابـن العجمـياالغتباط بمعرفـة مـن رمـي بـاالختالط،  - ٩
 .هـ١٤٠٨، ١ط. دار الحديث، القاهرة: نشر. عالء الدين علي رضا

، )هـــ٧٦٢(لمغلطــاي بــن قلــيج إكمــال تهــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال،  -١٠
  .هـ١٤٢٢، ١ط. الفاروق الحديثة، القاهرة: نشر.عادل محمد : بتحقيق

البـــن عبـــدالهادي بحـــر الـــدم فـــيمن تكلـــم فيـــه اإلمـــام أحمـــد بمـــدح أو ذم،  -١١
، ١ط. دار الرايــــة، الريــــاض: وصــــي اهللا عبــــاس، نشــــر: ، بتحقيــــق)هـــــ٧٤٤(

 .هـ١٤٠٩

مكتبـــة : نشــــر. عـــادل بـــن ســـعد: ، بتحقيـــق) هــــ٢٩٢(للبـــراز البحـــر الزخـــار،  -١٢
 .هـ١٤٢٧ -١٤٢٤، ١ط. العلوم والحكم، المدينة المنورة

دار : نشـر، عبـداهللا التركـي: ، بتحقيـق)هــ٧٧٤(البـن كثيـر البداية والنهاية،  -١٣
 .هـ١٤٢٤، ١ط. الرياض، عالم الكتب

مجموعـة : ، بتحقيـق)هــ١٢٠٥(للزبيـدي تاج العروس من جواهر القاموس،  -١٤
 .حكومة الكويت: نشر. من المحققين
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نظـر : ، بتحقيـقتاريخ أبـي سـعيد هاشـم بـن مرثـد الطبرانـي عـن ابـن معـين -١٥
 . الفاريابي

دار : نشــر. تيسـير أبـو حيمـد: ، بتحقيـق)هــ٢٥٦(للبخـاري التاريخ األوسط،  -١٦
 .هـ١٤٢٦، ١ط. الرشد، الرياض

ــدوري عــن ابــن معــين -١٧ : نشـــر. ألحمــد محمــد نــور ســيف: بتحقيــق، تــاريخ ال
. مركــز البحــث العلمــي وٕاحيــاء التــراث اإلســالمي بجامعــة الملــك عبــد العزيــز

 .هـ١٣٩٩، ١ط

محمد أبو الفضل إبراهيم : ، بتحقيق)هـ٣١٠(للطبري تاريخ الرسل والملوك،  -١٨
 .٢ط. دار المعارف، مصر: نشر

. ي هلـلصـالح بـن فتحـ: تحقيـق، )هــ٢٧٩(البـن أبـي خيثمـة، التاريخ الكبير -١٩
 .هـ١٤٢٤، ١ط. القاهرة، دار الفاروق: نشـر

 .المكتبة اإلسالمية، تركيا: نشر). هـ٢٥٦(للبخاري التاريخ الكبير،  -٢٠

دار الكتــــاب العربــــي، : نشـــــر). هـــــ٤٦٣(للخطيــــب البغــــدادي تــــاريخ بغــــداد،  -٢١
 . بيروت

أحمـد محمـد : بتحقيـقتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين،  -٢٢
مركز البحـث العلمـي وٕاحيـاء التـراث اإلسـالمي، جامعـة أم : ـرنش. نور سيف

 . القرى، مكة

. عمـــر العمـــري: بتحقيـــق، )هــــ ٥٧١(البـــن عســـاكر ، تـــاريخ مدينـــة دمشـــق -٢٣
 .م١٩٩٥، ١ط . بيروت، دار الفكر: نشر

شــكر اهللا بــن نعمــة اهللا : بتحقيــق، )هـــ٢٨١(التــاريخ، ألبــي زرعــة الدمشــقي  -٢٤
 .م١٩٨٠العربية بدمشق،  مطبوعات مجمع اللغة. القوجاني

ــين ألســماء المدلســين،  -٢٥ محمــد : ، تحقيــق)هـــ٨٤١(لســبط ابــن العجمــي التبي
 .هـ١٤١٤، ١ط .مؤسسة الريان، بيروت: إبراهيم الموصلي، نشـر

ألحمـــد بـــن عبـــدالرحيم العراقـــي تحفـــة التحصـــيل فـــي ذكـــر رواة المراســـيل،  -٢٦
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، ١ط .مكتبـــــة الرشـــــد، الريـــــاض: نشـــــر. رفعـــــت فـــــوزي: ، بتحقيـــــق)هــــــ٨٢٦(
 .هـ١٤٢٠

دار : نشــر. عبدالرحمن المعلمـي: ، بتحقيق)هـ ٧٤٨(للذهبي تذكرة الحفاظ،  -٢٧
 . الكتب العلمية، بيروت

. الشريف حاتم العوني: بتحقيق). هـ٣٠٣(للنسائي ، تسمية مشايخ النسائي -٢٨
 .هـ١٤٢٣، ١ط . مكة المكرمة، دار عالم الفوائد: نشر

، )هــ٨٥٢(البـن حجـرلتـدليس، تعريف أهل التقديس بمراتـب الموصـوفين با -٢٩
 .هـ١٤٢٢، ٣ط. أحمد المباركي: بتحقيق

، )هـــ٣٨٥(للــدارقطني تعليقــات الــدارقطني علــى المجــروحين البــن حبــان،  -٣٠
. المكتبة التجارية، مكة، ودار الفاروق، القـاهرة: نشر. خليل العربي: بتحقيق

 .هـ١٤١٤، ١ط

: نشـــــر  عــــادل مرشــــد،: ، بتحقيــــق)هـــــ٨٥٢(البــــن حجــــرتقريــــب التهــــذيب،  -٣١
 .هـ١٤١٦، ١ط. مؤسسة الرسالة، بيروت

، )هــ٨٥٢(البـن حجـر التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،  -٣٢
، دار أضــــواء الســــلف: نشــــر. محمــــد الثــــاني بــــن عمــــر بــــن موســــى: بتحقيـــق
 .هـ١٤٢٨، ١ط. الرياض

ـــى الصـــحيحين،  -٣٣ مكتـــب : نشـــر). هــــ ٧٤٨(للـــذهبي تلخـــيص المســـتدرك عل
 .مية، حلبالمطبوعات اإلسال

، )هـــ٤٦٣(البــن عبــدالبر . التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني واألســانيد -٣٤
وزارة األوقــاف والشــؤون األســالمية : نشــر. مجموعــة مــن المحققــين: بتحقيــق
 .بالمغرب

ــــل،  -٣٥ لعبــــدالرحمن المعلمــــي التنكيــــل بمــــا فــــي تأنيــــب الكــــوثري مــــن األباطي
مكتبــة المعــارف، : نشــر. محمــد ناصــر الــدين األلبــاني: ، بتحقيــق)هـــ١٣٨٦(
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 .هـ١٤٠٦، ٢ط. الرياض

وعـــادل ، إبـــراهيم الزيبـــق: ، باعتنــاء)هــــ٨٥٢(البــن حجـــر تهـــذيب التهـــذيب،  -٣٦
 .هـ١٤١٦، ١ط. مؤسسة الرسالة، بيروت: نشر. مرشد

. بشـار عـواد: ، بتحقيـق)هــ٧٤٣(للمـزي تهذيب الكمـال فـي أسـماء الرجـال،  -٣٧
 .هـ١٤٠٦، ٤ط. مؤسسة الرسالة، بيروت: نشر

دار : نشــر. عبدالســالم هــارون: ، بتحقيــق)هـــ٣٧٠(لألزهــري ب اللغــة، تهــذي -٣٨
 . الكتب المصرية، مصر 

بـــدر : بتحقيـــق، )هــــ ٧٦١(للعالئـــي ، توفيـــة الكيـــل لمـــن حـــرم لحـــوم الخيـــل -٣٩
 .هـ  ١٤٠٩، ١ط . وزارة األوقاف الكويتية: نشر. الحسن القاسمي

، ١ط. نيـة، الهنـددائـرة المعـارف العثما: نشــر). هــ٣٥٤(البـن حبـان الثقات،  -٤٠
 .هـ١٣٩٣

حمــدي : ، بتحقيــق)هـــ٧٦١(للعالئــي جــامع التحصــيل فــي أحكــام المراســيل،  -٤١
 .هـ١٣٩٨، ١ط. وزارة األوقاف العراقية، بغداد: نشر. السلفي

. عبــده علــي كوشــك: بتحقيــق). هـــ٧٩٥(البــن رجــب جــامع العلــوم والحكــم،  -٤٢
 .هـ١٤٣٦، ١ط. دار البشائر اإلسالمية، بيروت: نشر

أحمـــد شـــاكر، ومحمـــد فـــؤاد، : ، بتحقيـــق)هــــ٢٧٩(للترمـــذي الكبيـــر،  الجـــامع -٤٣
ــــــراهيم عطــــــوة ــــــي وأوالده، مصــــــر: نشــــــر. وٕاب ــــــة مصــــــطفى الحلب ، ١ط. مكتب

 .هـ١٣٨٢

ــه،  -٤٤ ــه وحمل ــي روايت ــم وفضــله ومــا ينبغــي ف ــان العل البــن عبــدالبر جــامع بي
. دار ابــن الجــوزي، الــدمام: نشــر. أبــي األشــبال الزهيــري: بتحقيــق). هـــ٤٦٣(
 .هـ١٤١٤، ١ط

. عبــدالرحمن المعلمــي: ، بتحقيــق)هـــ٣٢٧(البــن أبــي حــاتم الجــرح والتعــديل،  -٤٥
 .١ط. مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند: نشر

دار : نشـــر. رمـــزي البعلبكــي: ، بتحقيــق)هــــ٣٢١(البـــن دريــد جمهــرة اللغـــة،  -٤٦
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 .١ط. العلم للماليين، بيروت

، ١ط . أضـواء السـلف : لخالـد الـدريس، نشـرالحديث الحسن لذاته ولغيـره،  -٤٧
١٤٢٦ .  

دار : نشــر. للشــريف حــاتم العــوني، خالصــة التأصــيل لعلــم الجــرح والتعــديل -٤٨
 .هـ ١٤٢١، ١ط. مكة المكرمة، عالم الفوائد

. حمـاد األنصـاري: ، بتحقيـق)هــ٧٤٨(للـذهبي ديوان الضعفاء والمتـروكين،  -٤٩
 .٢ط. مكتبة النهضة الحديثة، مكة: نشر

، )هــــ٣٨٥(البـــن شـــاهين اد الحـــديث فيـــه، ذكـــر مـــن اختلـــف العلمـــاء ونقـــ -٥٠
، ١ط. دار أضــــــواء الســــــلف، الريــــــاض: نشــــــر. حمــــــاد األنصــــــاري: بتحقيــــــق
 .هـ ١٤١٩

: بتحقيـــق، )هــــ٧٤٨(للـــذهبي ، ذكـــر مـــن يعتمـــد قولـــه فـــي الجـــرح والتعـــديل -٥١
ـــدالفتاح أبـــو غـــدة ، ٥ط . حلـــب ، مكتـــب المطبوعـــات اإلســـالمية: نشـــر. عب

 .هـ ١٤١٠

ــد ليحيــى  -٥٢ ــن الجني . أحمــد محمــد نــور ســيف: بتحقيــقبــن معــين، ســؤاالت اب
 .هـ١٤٠٨، ١مكتبة الدار، المدينة، ط: نشر

: بتحقيقسؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم،  -٥٣
 .هـ١٤١٤، ١ط. مكتبة العلوم والحكم، المدينة: نشـر. زياد منصور

: بتحقيـقيل، سؤاالت أبي عبدالرحمن السـلمي للـدارقطني فـي الجـرح والتعـد -٥٤
 .١ط. فريق من الباحثين بإشراف سعد الحميد، وخالد الجريسي

: بتحقيـق، سؤاالت اآلجري ألبي داود فـي معرفـة الرجـال وجـرحهم وتعـديلهم -٥٥
 .هـ ١٤١٨،  ١ط. بيروت، مؤسسة الريان:نشر. عبدالعليم البستوي

 :بتحقيـقسؤاالت اآلجري ألبي داود فـي معرفـة الرجـال وجـرحهم وتعـديلهم،  -٥٦
، ١ط .الجامعــــة اإلســــالمية، المدينــــة المنــــورة : نشــــر. حمــــد علــــي العمــــري م
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 .هـ  ١٤٠٣

كتـب خانـة : نشر. عبدالرحيم القشقري: بتحقيقسؤاالت البرقاني للدارقطني،  -٥٧
 .هـ١٤٠٤، ١ط. جميلي، باكستان

موفـق : بتحقيـق، سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بـن المـديني -٥٨
 .هـ ١٤٠٤، ١ط . الرياض، المعارفمكتبة : نشر. العبدالقادر

دار : نشــــر. موفـــق العبـــدالقادر: تحقيـــق، ســـؤاالت مســـعود الســـجزي للحـــاكم -٥٩
 .هـ١٤٠٨، ١ط. تونس، الغرب اإلسالمي

: لأللبـانيسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرهـا السـيئ فـي األمـة،  -٦٠
ــــدين ــــة المعــــارف، الريــــاض: نشــــر). هـــــ١٤٢١(محمــــد ناصــــر ال ، ١ط. مكتب

 .ـه١٤١٢

دار : نشــر. محمــد القحطــاني: ، بتحقيــق)هـــ٢٩٠(لعبــداهللا بــن أحمــد الســنة،  -٦١
 .هـ١٤٠٦، ١ط. ابن القيم، الدمام

 
ـــرى،  -٦٢ تصـــوير . دار المعرفـــة، بيـــروت: نشـــر). هــــ٤٥٨(للبيهقـــي الســـنن الكب

 .هـ١٣٥٦الطبعة األولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، 

محمــد علــي : نشـــر. عــزت الــدعاس: حقيــق، بت)هـــ٢٧٥(ألبــي داود الســنن،  -٦٣
 .هـ١٣٩٧، ١ط. السيد، حمص

: نشـــر. وآخــرون، شــعيب األرنــؤوط: ، بتحقيــق)هـــ٣٨٥(للــدارقطني الســنن،  -٦٤
 .هـ١٤٢٤، ١ط. مؤسسة الرسالة، بيروت

، شــــعيب األرنــــاؤوط: ، بتحقيــــق)هـــــ ٧٤٨(للــــذهبي ســــير أعــــالم النــــبالء،  -٦٥
 .هـ١٤٠٥، ١ط. مؤسسة الرسالة، بيروت: نشر. وآخرون

ــار مــن ذهــب،  -٦٦ ــذهب فــي أخب : ،  بتحقيــق)هـــ١٠٨٩(البــن العمــاد شــذرات ال
ـــــاؤوطيين ـــــدالقادر ومحمـــــود األرن ـــــر، دمشـــــق: نشـــــر. عب ـــــن كثي ، ١ط. دار اب

 .هـ١٤٠٦
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: ، بتحقيــق)هـــ٤١٨(لاللكــائي شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة،  -٦٧
 .هـ١٤١٦، ٤ط. دار طيبة، الرياض: نشر. أحمد الغامدي

المكتـب : نشـر). هــ ٧٩٢(البـن أبـي العـز الحنفـي ، الطحاويـةشرح العقيـدة  -٦٨
 . ٣ط . بيروت، اإلسالمي

دار : نشـــر، أحمـد عبــدالغفور عطـار: بتحقيــق، )هــ٣٩٣(للجــوهري، الصـحاح -٦٩
 . هـ١٣٧٦، ١ط. بيروت، العلم للماليين

. محمـــد فـــؤاد عبـــدالباقي: ، بتحقيـــق)هــــ٢٦١(لمســـلم بـــن الحجـــاج الصـــحيح،  -٧٠
  .هـ١٣٧٤، ١ط. ، مصرالبابي الحلبي: نشـر

: نشـــر. أحمــد أبــي العينــين: ، بتحقيــق)هـــ٢٥٦(للبخــاري الضــعفاء الصــغير،  -٧١
 .هـ  ١٤٢٦، ١ط . مكتبة ابن عباس، سمنود 

. صــبحي الســامرائي: ، بتحقيــق)هـــ٣٨٥(للــدارقطني الضــعفاء والمتروكــون،  -٧٢
 .هـ١٤٠٤، ١ط. مؤسسة الرسالة، بيروت: نشـر

، إدارة ترجمــــان الســــنة: نشــــر، )هـــــ ٣٠٣( للنســــائي، الضــــعفاء والمتــــروكين -٧٣
 . باكستان

. عبــداهللا القاضــي: ، بتحقيــق)هـــ٥٩٧(البــن الجــوزي الضــعفاء والمتــروكين،  -٧٤
 .هـ١٤٠٦، ١ط. دار الكتب العلمية، بيروت: نشر

                   : نشـــــــــــر، حمــــــــــدي الســــــــــلفي: ، بتحقيــــــــــق)هـــــــــــ٣٢٢(للعقيلــــــــــي ، الضــــــــــعفاء -٧٥
 .هـ١٤٢٠، ١ط. دار الصميعي، الرياض

ــــي نعــــيم األصــــبهاني ، الضــــعفاء -٧٦ ــــق ،)هـــــ ٤٣٠(ألب ــــاروق حمــــادة: بتحقي . ف
 .هـ ١٤٠٥، ١ط. الدار البيضاء، لثقافةدار ا:نشر

النشــر، دار بيـروت للطباعـة و : ، نشـر)هـ ٢٣٠(البن سعد الطبقات الكبرى،  -٧٧
 .هـ١٤٠٠

أكـرم البوشـي، : ، بتحقيـق)هــ٧٤٤(البـن عبـدالهادي طبقات علماء الحديث،  -٧٨
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 .هـ١٤١٧، ٢ط. مؤسسة الرسالة، بيروت: نشر. الزيبقوٕابراهيم 

. صـالح الـدين المنجـد: ، بتحقيـق)هــ٧٤٨(للـذهبي العبر في خبر من غبر،  -٧٩
 .م١٩٨٤، ٢ط. مطبعة حكومة الكويت، الكويت: نشر

محمـد : بتحقيـق) . هــ ٨٣٢(للفاسـي ، العقد الثمـين فـي أخبـار البلـد األمـين -٨٠
 .هـ  ١٤٠٦، ٢ط .بيروت ، سالةمؤسسة الر : نشر. وآخرين، حامد الفقي

: نشر. حمزة ديب: بتحقيق، علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب القاضي -٨١
 .هـ ١٤٠٦، ١ط . عمان، مكتبة األقصى

ــة،  -٨٢ ــي األحاديــث النبوي ــل الــواردة ف ، ١١ -١مــن ) هـــ٣٨٥: (للــدارقطنيالعل
 ١٤٠٥، ١ط. دار طيبـة، الريـاض: نشـر. محفـوظ الـرحمن زيـن اهللا: بتحقيق

. دار التدمريـة، الريـاض: نشر. محمد الدباسي: ، بتحقيق١٦-١٢ومن ،  ــه
 .هـ١٤٢٨، ٢ط

ـــل  -٨٣ ـــن حنب ـــة الرجـــال عـــن اإلمـــام أحمـــد ب ـــل ومعرف ،  )روايـــة المـــروذي(العل
 .هـ١٤٠٨، ١ط. الدار السلفية، الهند: نشر. وصي اهللا عباس: بتحقيق

: ، بتحقيـق)روايـة عبـداهللا) (هــ٢٤١(ألحمـد بـن حنبـل العلل ومعرفة الرجـال،  -٨٤
المكتــــــب اإلســــــالمي، بيــــــروت، ودار الخــــــاني، : نشــــــر. وصــــــي اهللا عبــــــاس

  .هـ١٤٠٨، ١ط. الرياض

دار : نشـر. عبـداهللا البـراك: بتحقيـق، )هــ ٧٤٨(للـذهبي ، العلو للعلي الغفـار -٨٥
 .هـ١٤٢٠، ١ط . الرياض ، الوطن

: نشــر. بتحقيــق مجموعــة مــن البــاحثين، )هـــ١٧٥(للخليــل بــن أحمــد ، العــين -٨٦
 . بيروت، ومكتبة الهاللدار 

نظــــر : ، بتحقيــــق)هــــ٣٩٥(البــــن منــــده فـــتح البــــاب فــــي الكنــــى واأللقــــاب،  -٨٧
 .هـ١٤١٧، ١ط. مكتبة الكوثر، الرياض: نشر. الفاريابي

مصورة عن طبعـة ).هـ٨٥٢(البن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري،  -٨٨
فــؤاد محــب الــدين الخطيــب، وتــرقيم محمــد : المكتبــة الســلفية األولــى، بتحقيــق
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 .عبدالباقي

محمــــد بــــن عبــــدالرحمن : للســــخاويفــــتح المغيــــث بشـــــرح ألفيــــة الحــــديث،  -٨٩
دار : نشــــــر. عبــــــدالكريم الخضــــــير، ومحمــــــد آل فهيــــــد: ، بتحقيــــــق)هـــــــ٩٠٢(

 .هـ١٤٢٦، ١ط. المنهاج، الرياض

: نشر. محمد زاهد الكوثري : بتحقيق، )هـ ١٥٠(ألبي حنيفة  ،الفقه األبسط -٩٠
 .هـ  ١٣٦٨ ،١ط . القاهرة، دار األنوار

ــــث الموضــــوعة،  -٩١ ــــي األحادي ــــد المجموعــــة ف ، )هـــــ١٢٥٠(للشــــوكاني الفوائ
 . دار الكتب العلمية، بيروت: نشر. عبدالرحمن المعلمي: بتحقيق

مكتب تحقيق التراث في : ، بتحقيق)هـ٨١٧(للفيروزأبادي القاموس المحيط،  -٩٢
 .هـ١٤٠٧، ٢ط. مؤسسة الرسالة، بيروت: نشر. مؤسسة الرسالة

، )هـــ٧٤٨(للــذهبي فــي معرفــة مــن لــه روايــة فــي الكتــب الســتة، الكاشــف  -٩٣
دار القبلــة، ومؤسســة علــوم : نشــر. محمــد عوامــة، وأحمــد الخطيــب: بتحقيــق
 .هـ١٤١٣، ١ط. جدة. القرآن

. بيــروت، دار صــادر: نشــر، )هـــ ٦٣٠(البــن األثيــر ، الكامــل فــي التــاريخ -٩٤
 .هـ ١٣٨٥

. دار الفكر، بيروت: شـر، ن)هـ٣٦٥(البن عدي الكامل في ضعفاء الرجال،  -٩٥
 .هـ١٤٠٤، ١ط

حبيب : بتحقيق، )هـ ٨٠٧( للهيثمي ، كشف األستار عن زوائد مسند البزار -٩٦
 .هـ ١٤٠٤، ٢ط . بيروت ، ؤسسة الرسالةم: نشر. الرحمن األعظمي

دار ابن : نشر. نظر الفاريابي: ، بتحقيق)هـ٣١٠(للدوالبي  ،الكنى واألسماء -٩٧
 .هـ١٤٢١، ١ط. حزم، بيروت

عبــــد الــــرحيم : ، بتحقيــــق)هـــــ ٢٦١(لمســــلم بــــن الحجــــاج نــــى واألســــماء، الك -٩٨
، ١ط. المجلس العلمـي بالجامعـة اإلسـالمية، المدينـة المنـورة: نشـر. القشقري
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 . هـ١٤٠٤

، )هــ٩٣٩(البـن الكيـال الكواكب النيرات فـي معرفـة مـن اخـتلط مـن الـرواة،  -٩٩
ـــــق ـــــي: بتحقي ـــــد رب النب ـــــدالقيوم عب ، ١ط. قدار المـــــأمون، دمشـــــ: نشـــــر. عب
 .هـ١٤٠١

 . ١دار صادر، بيروت، ط: نشر). هـ٧١١(البن منظور لسان العرب،  -١٠٠

ــزان،  -١٠١ :  نشـــر. محمــد المرعشــلي: ، بتحقيــق)هـــ٨٥٢(البــن حجــر لســان المي
 .هـ١٤١٦، ١ط. دار إحياء التراث العربي ، بيروت

حمــــدي : بتحقيــــق، )هـــــ ٣٥٤(البــــن حبــــان ، المجــــروحين مــــن المحــــدثين -١٠٢
 .هـ  ١٤٢٠، ١ط . الرياض ، صميعيدار ال: نشر. السلفي

دار الكتــــاب : نشــــر). هـــــ٨٠٧(للهيثمــــي مجمــــع الزوائــــد ومنبــــع الفوائــــد،  -١٠٣
 .هـ١٤٠٢، ٣ط. العربي، بيروت

مؤسسـة : نشـر. زهير سلطان :، بتحقيق)هـ٣٩٥(البن فارس ، مجمل اللغة -١٠٤
 .هـ١٤٠٤، ١ط .بيروت ، الرسالة

 .لفكر، بيروتدار ا: ، نشر)هـ٦٧٦( للنوويالمجموع شرح المذهب،  -١٠٥

عبـدالرحمن : بتحقيـق). هــ٧٢٨(البـن تيميـة مجموع فتاوى شـيخ اإلسـالم،  -١٠٦
 .هـ١٤١٦، ١ط. وزارة الشئون اإلسالمية، السعودية: نشر. بن قاسم

عبدالحميــــد : بتحقيــــق، )هـــــ٤٥٨(البــــن ســــيده ، المحكــــم والمحــــيط األعظــــم -١٠٧
 .هـ ١٤٢٠، ١ط . بيروت، دار الكتب العلمية: نشر. هنداوي

ــــوزي: ، بتحقيــــق)هـــــ٧٦١(للعالئــــي ين، المختلطــــ -١٠٨ مكتبــــة : نشـــــر، رفعــــت ف
 .هـ١٤١٧، ١ط. الخانجي، القاهرة

. ربيـع هـادي المـدخلي: بتحقيـق، )هــ ٤٠٥(للحـاكم ، المدخل إلـى الصـحيح -١٠٩
 .هـ  ١٤٣٠، ١ط. القاهرة، دار اإلمام أحمد: نشر

: رفعــت فــوزي و نافــذ حســين، نشــر: ، تحقيــق)هـــ٨٢٦(للعراقــي  المدلســين، -١١٠
 .هـ١٤١٥، ١ط . الوفاء،المنصورةدار 
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: نشـــر. شــكر اهللا قوجــاني: ، بتحقيــق)هـــ٣٢٧(البــن أبــي حــاتم المراســيل،  -١١١
 .هـ١٣٩٧، ١ط. مؤسسة الرسالة، بيروت

ــه -١١٢ ــن راهوي ــل وٕاســحاق ب ــن حنب ــد ب ــام أحم روايــة إســحاق بــن ، مســائل اإلم
الجامعة اإلسالمية بالمدينـة : نشـر. مجموعة من الباحثين: بتحقيق، منصور

 .هـ١٤٢٥، ١ط. لمنورةا

عامر حسن : بتحقيق، مسائل محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن شيوخه -١١٣
 .هـ ١٤٢٥، ١ط . بيروت، دار البشائر اإلسالمية: نشر. صبري

: نشـــر). هـــ٥٤٤(للقاضــي عيــاض مشــارق األنــوار علــى صــحاح اآلثــار،  -١١٤
 .هـ ١٤١٨، ١ط. دار الفكر، بيروت،

: تحقيــــق، )هــــ٥٦٩(بــــن قرقـــول ال، مطـــالع األنــــوار علـــى صــــحاح اآلثـــار -١١٥
 .هـ١٤٣٣، ١ط. وزارة األوقاف القطرية: نشـر. مجموعة من الباحثين

 
أحمــد : ، بتحقيــق)هـــ٣٨٨(للخطــابي معــالم الســنن شــرح ســنن أبــي داود،  -١١٦

 .هـ ١٣٩٩، ٢ط . باكستان، تبة األثريةالمك: نشر. شاكر

، ١ط . أضـواء السـلف، الريـاض : لمحمد طلعـت، نشـرمعجم المختلطين،  -١١٧
 هـ١٤٢٥

البــن عســاكر المعجــم المشــتمل علــى ذكــر أســماء شــيوخ األئمــة النبــل،   -١١٨
، ١ط. دار الفكــــــر، دمشــــــق: نشــــــر. ســــــكينة الشــــــهابي: ، بتحقيــــــق)هـــــــ٥٧١(

  .هـ١٤٠١
 . دار الدعوة، استانبول : لمجموعة من المؤلفين ، نشرالمعجم الوسيط،  -١١٩

أحمــد : ، بتحقيــق)هـــ٤٠٥(للحــاكم معرفــة علــوم الحــديث وكميــة أجناســه،  -١٢٠
 .هـ١٤٢٤، ١ط. دار ابن حزم، بيروت: نشر. السلوم

مؤسسة : نشر. أكرم العمري: ، بتحقيق)هـ٢٧٧(للفسوي المعرفة والتاريخ،  -١٢١
 . هـ١٤٠١، ٢ط. الرسالة، بيروت
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: نشـر. نـور الـدين عتـر: ، بتحقيـق)هــ٧٤٨(للـذهبي المغني في الضـعفاء،  -١٢٢
 . إدارة إحياء التراث اإلسالمي بدولة قطر

ــرآن مفــردات -١٢٣ ــاظ الق صــفوان : بتحقيــق، )هـــ ٤٢٥(للراغــب األصــبهاني ، ألف
 .هـ ١٤١٨، ٢ط . دمشق، دار القلم: نشر، داوودي

، أحمد صقر: بتحقيق، )هـ ٣٥٦(ألبي الفرج األصبهاني ، مقاتل الطالبيين -١٢٤
 . بيروت ، الشريف الرضي: نشر

 :نشـر. عبدالسـالم هـارون: ، بتحقيـق)هــ٣٩٥(البـن فـارس مقاييس اللغـة،  -١٢٥
 .هـ١٣٩٠، ٢ط. البابي الحلبي، مصر

، دار الكتــــب العلميــــة: نشــــر، )هـــــ٨٩٥(للسنوســــي ،مكمــــل إكمــــال اإلكمــــال -١٢٦
 . بيروت

ــي الرجــال  -١٢٧ ــن معــين ف ــى ب ــا يحي ــي زكري ، )روايــة الــدقاق عنــه(مــن كــالم أب
مركـــز البحـــث العلمـــي، جامعـــة أم : نشـــر. أحمـــد محمـــد نـــور ســـيف: بتحقيـــق

 . القرى، مكة

        : نشـــــر. أحمـــــد صـــــقر: بتحقيـــــق، )هــــــ ٤٥٨(ي للبيهقـــــ ،مناقـــــب الشـــــافعي -١٢٨
 .هـ ١٤٩٣، ١ط. القاهرة، دار التراث

طـارق عـوض : ، بتحقيـق)هــ٦٢٠(البن قدامة المنتخب من العلل للخالل،  -١٢٩
 .هـ١٤١٩، ١ط. دار الراية، الرياض: نشر. اهللا

. محمـد رشـاد سـالم: بتحقيـق). هــ٧٢٨(البـن تيميـة منهاج السنة النبويـة،  -١٣٠
 .هـ١٤٠٦، ١ط. ة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياضجامع: نشر

          : نشــــر). هــــ٦٧٦(للنـــووي : المنهـــاج بشـــرح صـــحيح مســـلم بـــن الحجـــاج -١٣١
 .هـ١٣٩٢، ٢ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت

دار : لقاســم علــي ســعد، نشـــرمــنهج اإلمــام النســائي فــي الجــرح والتعــديل،  -١٣٢
 .هـ ١٤٢٢، ١ط . حياء التراث، دبي البحوث للدراسات اإلسالمية و إ

: نشـر. نـور الـدين شـكري: تحقيـق، )هــ ٥٩٧(البـن الجـوزي ، الموضوعات -١٣٣
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 .هـ ١٤١٨، ١ط . الرياض، دار أضواء السلف

مكتــب : نشــر. عبــدالفتاح أبــو غــدة: ، بتحقيــق)هـــ٧٤٨(للــذهبي الموقظــة،  -١٣٤
 .هـ١٤٠٥، ١ط. المطبوعات اإلسالمية، حلب

. علي البجاوي: ، بتحقيق)هـ٧٤٨(للذهبي لرجال، ميزان االعتدال في نقد ا -١٣٥
 .هـ ١٣٨٢، ١ط. البابي الحلبي، مصر: نشر

طاهر : باعتناء، )هـ ٦٠٦(البن األثير ، النهاية في غريب الحديث واألثر -١٣٦
 . بيروت، دار إحياء التراث العربي: نشر. ومحمود الطناحي، الزاوي

: نشــر.ين الخطيـبمحب الـد: بتحقيق، )هـ٨٥٢(البن حجر هدي الساري،  -١٣٧
 .مصورة عن طبعة المكتبة السلفية األولى. ط؟. دار المعرفة، بيروت

 : نشـــر. محمـــد الحجيـــري: بتحقيـــق). هــــ٧٦٤(للصـــفدي الـــوافي بالوفيـــات،  -١٣٨
 .هـ١٤١١،دار النشر فرانز شتايز

*  *  * 


