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 :ملخص
باد  عند اإلمام مسلم بن الحجاا،  وقاد " ضعيف الحديث: "بدراسة مدلول مصطلح انقام الباحث 
ضااعيف " :للاارواة الااوين وصااولم بقولاا دراسااة تطبيقيااة ثاام   مساالم إلمااام ل مختصاارة والا بترجمااة  البحااث
صااة القااول قااد مقصااود اإلمااام للخاارو، بخال اندرساالا الباحثااقااد سااتة ع اار راوياااا وقااد بلاااوا   "الحااديث

 . بأهم النتائج والتوصيات ةدراسهوه ال انمسلم بلوا المصطلح  وختم الباحث
Abstrcat: 

The two researchers has studied the implication of the term “weak 

Hadith” for Imam Muslim bin Al-Hajaj, they has started by a brief 

translation for Imam Muslim, where empirical study has included the study 

of a number of narrators say that they are “weak Hadith”, and they reached 

sixteen narrators studied by the researchers to come out with a summary in 

Imam Muslim intentional in this term, the researchers concluded the study 

by the most important findings and recommendations. 

 :مقدمة
  :  وبعد-صلى اهلل علي  وسلم-الحمد هلل رب العالمين  والصالة والسالم على نبينا محمد 

  وخاصة دراسة النقادالتد تحتا، إلى خدمة جليلة من  الدقيقةقإن علم الجرح والتعديل من العلوم 
معرقة مدى ل ؛د اآلخرينالا  ومقارنتلا بأقوال النققيمرادهم  إلىاألئمة  وولك للتعرف  مصطلحات

مدى للتعرف إلى  علم ل   همية عظيمة   لواظ النقادالمواققة  و المخالوة  ومن المعلوم  ن دراسة 
مام واإلاعتدال الناقد  و ت دده  و تساهل   ومدى مواققت   و مخالوت  ألقران  من النقاد   و تأثره بلم  

مدلول  :  وقد جاء هوا البحثهمنقدخبرة عظيمة قد وصاحب بأحوال الرواة   طويل  باعوو  مسلم
 ن وصولمبلغ عدد الرواة الوي حيثعند اإلمام مسلم بن الحجا،  " ضعيف الحديث"مصطلح 

  وولك من خالل البحث قد كتب اإلمام مسلم المطبوعة  حيث ستة ع ر راوياابضعيف الحديث 
اإلمام مسلم بلوا لمعرقة مراد  نادرسلا الباحث كان هؤالء الرواة جميعاا قد كتاب الكنى واألسماء  وقد

   .  المصطلح
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 :أهمية الموضوع وبواعث اختياره -أولا 
 :تكمن  همية الموضوع قيما يلد 
ألن اإلمام مسلم بن الحجا، من األئمة المتقدمين الوين كاان للام بااع طويال قاد علام الحاديث   -1

 .  وخاصة علم الجرح والتعديل
 .  ا على مدى الت دد  و التساهل قد  حكاملم على الرواةن دراسة مناهج األئمة توقونإ -2

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

 :أهداف البحث -ثانياا 
 :يلدف هوا البحث إلى

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

 :   منهج البحث وطبيعة عمل الباحثين -ثالثاا 
 .د الترجمة للراوي بوكر  قوال النقاد قي  مقدماا قول مسلم  ثم صياغة  قوال النقا -1
الحكاام علااى الااراوي بمااا يناسااب  ماان خااالل دراسااة األقااوال التااد وردت قياا  للخاارو، بخالصااة  -2

  ومقارنتا   و مخاالوتلم ومعرقاة مادى ماواققتلم  القول قي   ثم مقارنة لوظ مسلم بألوااظ النقااد
 .بقول البخاري خاصة

 : خطة البحث -رابعاا
 :  وخاتمةمبحثينو   مقدمة :خطة البحث علىوقد ا تملت 

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

 .التعريف باإلمام مسلم: المطلب األول
 .تعريف الحديث الضعيف: المطلب الثاني

 ": ضعيف الحديث: "ة الذين قال فيهم اإلمام مسلمالدراسة التطبيقية للروا: لثانيا مبحثال
- : وفيه مطلبان: التعريف باإلمام مسلم، وتعريف الحديث الضعيف -األول مبحثال
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 :التعريف باإلمام مسلم -المطلب األول
 :اسمه وكنيته ونسبه

 .النيسابوري (1)ير  ي     ا، بن مسلم الق  ج  م بن الح  ل  س  ن م  سي   بو الح  هو 
ولد سنة  ربع ومائتين  و ول سماع  للحديث قد سنة ثمان ع رة ومائتين من يحيى بن يحيى  :مولده

 .(2)التميمد  وحج قد سنة ع رين و مائتين
منلم إسحاق بن  (3)عد تلم مئتان وع رون رجالا  خر، عنلم قد الصحيح: قال الوهبد :شيوخه

ي    و حمد بن حنبل  ويحيى بن معين ومن  يوخ  الوين سمع . وغيرهم   بد  يبة و بو بكر بن  راه و 
 . منلم ولم يخر، للم قد الصحيح  علد بن الجعد وعلد بن المديند ومحمد بن يحيى الوُّه لد

رة  و بو بكر بن خزيمة -روى عن  حديثاا واحداا  -الترموي  :تالميذه ز   .وغيرهم  وصالح ج 
حيااث رحاال إلااى مكااة والمدينااة والعااراق   رحاال قااد طلااب العلاام إلااى معظاام األمصااار رنااواك :رحالتههه

 .(4)ومصر وال ام
 : تعريف الحديث الضعيف -المطلب الثاني

يث  ): قال ابن الصالح د  و ات  ال ح  يح   و ال  ص  ح  يث  الص  د  و ات  ال ح  ت م ع  ق ي   ص  يٍث ل م  ي ج  د  ك لُّ ح 
يفٌ  ع  يٌث ض  د  س ن   ق ل و  ح   .(5)(ال ح 

ك ر  الصحيح  غير  محتاٍ، إ ل ي   ؛ ألن  ما قصر  عن الحسن  قلو : )قالوعلق العراقد على ولك ق قو 
 .   (6) (عن الصحيح   قصر  

و روط  القبول  هد : )و ما عن الصوات التد يؤدي ققدها إلى تضعيف الحديث ققال العراقد
  كِّد ه  على ما سيأتداتصال  السند  حيث لم ينجبر  المرسل  بما ي ؤ  :  روط  الصحيح  والحسن   وهد ستةٌ 

ومجدء  الحديث  من وجٍ  رخر  حيث  كان قد   والسالمة  من كثرة  الخطأ والاولة    وعدالة  الرجال  

                                                           

نسبة إلاى ق   اي ر بان كعاب . وقد رخرها الر اء بضم القاف وقتح ال ين المعجمة وسكون الياء من تحتلا باثنتين: ير  ي     الق   (1)
  واللباااب قااد 4/105األنساااب للساامعاند . )باان ربيعااة  قبيلااة كبياارة ينسااب إليلااا كثياار ماان العلماااء وماانلم اإلمااام مساالم

 .(3/33لويب األنساب البن األثير ت

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

 .51/165 المصدر نوس  (3)

لِّكان 51/118سير  عالم النبالء  (4)  .1/594  ووقيات األعيان البن خ 
 .11معرقة  نواع علوم الحديث ص (5)
 (. 171/ 1) رح التبصرة والتوكرة (6)
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والسالمة  من العلة    والسالمة  من ال ووو    ا كثير  الا ل ط  لما اإلسناد  مستوٌر لم ت ع ر ف   هليت     وليس مت  
 . (1) (القادحة  

ب  الحديث  ف  ر  ع   حسن ما ي  : )التعريف الراجح ما قال  نور الدين عتر ن  انويرى الباحث
        .(2) (ا من  روط الحديث المقبولما ققد  رطا  :الضعيف هو

يث  : )و ما اإلمام مسلم ققد قال قد مقدمت  د  ن د    ه ل  ال ح  ٍم ه م  ع  ن ل ا ع ن  ق و  ق أ م ا م ا ك ان  م 
ن   ع و ٍر م ت ل م ون     و  ع  ٍر   ب د ج  و  يث ل م   ك ع ب د  اهلل  ب ن  م س  د  ر يج  ح  ل  ب ت خ  ن ا ن ت   اغ  ن ل م   ق ل س  ث ر  م  د  األ  ك 

ي اث  ب   ل وب   و غ  يٍد ال م ص  م د  ب ن  س ع  م ح  ال ٍد  و ع ب د  ال ق دُّوس  ال  ام دِّ  و  و ب ن  خ  ر  يال م د ائ ن دِّ  و ع م  م   ن  إ ب ر اه 
ل يد  ا ت و  يث   و  اد  ع  األ  ح  ب اه ل م  م م ن  اتُّل م  ب و ض  دِّ  و      ع  د  الن خ  ٍرو   ب د د او  ل ي م ان  ب ن  ع م  س  ب ار  و  ك و ل ك     أل  خ  و 

يث ل م   و ع   د  ا ع ن  ح  ن ا   ي ضا س ك  يث    ال م ن ك ر     و  ال ا ل ط    م  د  ل ى ح  يث  م ن  ال ا ال ب  ع  د  م ة  ال م ن ك ر  ق د ح  ال 
ال و ت   ا  خ  و ظ  و الرِّض  و اي ة  غ ي ر ه  م ن    ه ل  ال ح  ل ى ر  يث  ع  د  و اي ت    ل ل ح  دِّث   إ و ا م ا ع ر ض ت  ر  و اي ت     ال م ح  ر 

يث     د  ل ب  م ن  ح  و اي ت ل م     و  ل م  ت ك د  ت و اق ق ل ا  ق إ و ا ك ان  األ  غ  يث   غ ي ر  م ق ب ول     و ال   ر  د  ك و ل ك  ك ان  م ل ج ور  ال ح 
دِّث ين   ب  م ن  ال م ح  ر  ت ع م ل     ق م ن  ه و ا الض  ر اح  ب ن  : م س  ي ى ب ن    ب د   ن ي س ة   و ال ج  ي ح  ٍر  و  ر  ب د  اهلل  ب ن  م ح  ع 

ن ل ال    ب و ال ع ط وف   و ع ب اد  ب ن  ك ث   ا ال م  م ن  ن ح  ل ب ان   و  م ي ر ة   و ع م ر  ب ن  ص  ب د  اهلل  ب ن  ض  يٍر  و ح س ي ن  ب ن  ع 
ل  ب     يث ل م   و ال  ن ت   اغ  د  ل ى ح  ن ا ن ع رِّ،  ع  يث   ق ل س  د  و اي ة  ال م ن ك ر  م ن  ال ح  و ه م  ق د ر        .(3) (ن ح 

 ":    ضعيف الحديث: "الذين قال فيهم اإلمام مسلم الدراسة التطبيقية للرواة -لثانيا مبحثال
  (5) يخ ثقة: قال يحيى بن معين .(4)ضعيف الحديث: قال مسلم :ِإْبَراِهْيُم بُن َأِبي َحيَّةَ -1

  وقاد موضاع (8)  والنساائدذاهب الحهديث: ، وزاد(7)وضعفه البخاري.(6)كبير:   وقد موضع زاد(5)ثقة
ال يتاابع :   و ورد العقيلاد لا  حاديثين وقاال(10) و حااتم با  وكاوا قاال (9)منكهر الحهديث: موضع للبخاري
و واباد تسابق   يروي عن جعور بن محماد وه اام بان عاروة منااكير: وقال ابن حبان .(11)عليلما جميعاا

                                                           

 (.  177  171/ 1) المصدر نوس (1)
 .  281منلج النقد قد علوم الحديث ص(  2)
 . (7/ 1) قد مقدمت  صحيح مسلم(3)
 (.75/ 1)الكنى واألسماء ( 4)
 .33 ص - الدارمد رواية - معين ابن تاريخ( 5)
 .(549/  1) والتعديل الجرح (6)
 .101 ص القاضد طالب الترموي الكبير بترتيب  بد علل(7)
 .(138/  5) لالرجا ضعواء قد الكامل( 8)
 .(133/  1) األوسط   التاريخ(183/  5) الكبير التاريخ (9)
 .(96/  1) والتعديل الجرح (10)
 .(35/  5) الكبير الضعواء (11)
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:   وقااال ابان عاادي(3) األصابلاند  و باو نعاايم (2) الحااكم   وهااوا ماا  كااده(1)إلاى القلاب  ناا  المتعماد للاا
 .(4)  وروايات  و حاديث ه ام بن عروة التد وكرتلا كللا مناكيرضعو  ب يٌٍّن على  حاديث

بان العجماد قايمن ا  ووكاره سابط (6)متاروك:   والادارقطند(5)لايس ب ادء: وقال ابان الماديند
وهاااو  ن يكاااون الحاااديث : المقلاااوب قسااامان  ووكااار األول: وقاااال السااايوطد .(7)رماااد بوضاااع الحاااديث

إباراهيم باان : كار ممان كاان يوعاال ولاك مان الوضااعينوو    تا قيجعال مكانا  رخار قااد طبق, م الوراا باراوٍ 
 .(8) بد حية

 ولى األقوال قي   ن  ضعيف  وقد يقصد ابن معين  ن   ايخ ثقاة قاد دينا  ال : قال الباحثان
قد حديث    و  ن  لم يطلع على  قاوال النقااد قيا    و لام يسابر رواياتا   ونارى عادم المواققاة باين مسالم 

 .ل  واهب الحديث ومنكره  وهناك مواققة لمسلم مع بعض النقادألن  جع ؛والبخاري
 .(9)ضعيف الحديث: قال مسلم  :ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِبي َفْرَوةَ  -2

قاال : سمع الزهري إسحاق بن عبد اهلل بان  باد قاروة يقاول: قال بقية بن عتبة بن  بد حكيم
ماا  جار ك : قاتلاك اهلل ياا ابان  باد قاروة  زاد عمارو: الزهاري  ققاال -صالى اهلل عليا  وسالم-رسول اهلل 
ط اااامٌ  !علااااى اهلل ااااة  كاااام تجيئنااااا بأحاديااااث لاااايس للااااا خ  مااااا   قاتلااااك اهلل ؟مالااااك:   وقااااد روايااااة(10)وال   ز م 

  ووكاره (12)كان كثير الحديث  يروي  حادياث منكارة  وال يحتجاون بحديثا : وقال ابن سعد .(11)! جر ك
ضاعيف الحاديث : بد و بو العرب والساجد وابن  اهين قد الضاعواء وزاد السااجدابن الجارود والدوال

  وقاد (15)لايس باالقوي:   والبزار(14)ضعيف واهب: وقال محمد بن عبد اهلل الموصلد .(13)ليس بحجة

                                                           

 .(503/  5) المجروحين (1)
 .554 صالمدخل إلى الصحيح (2)
 .13ص الضعواء (3)
 .(138/  5) الرجال ضعواء قد الكامل( 4)
 .(11/  5) الميزان لسان(5)
 .جد قد الضعواء والمتروكين سوى اسم ن  ولم (31/  5) الجوزي البن نوالمتروكو  الضعواء(6)
 .34 ص الحديث بوضع رمد عمن الحثيث الك ف (7)
 .(519/  5) يتدريب الراو  (8)
 (.253/ 1)الكنى واألسماء ( 9)
 .(235/  1)الكامل قد ضعواء الرجال  (10)
 .(345/  8)تاريخ دم ق  (11)
 .  ولم  جدها قد طبقات (342/  8) المصدر نوس (12)
   (.211/  1)تلويب التلويب    و(111/ 2)إكمال تلويب الكمال : انظر(13)
 .(372/  8)تاريخ دم ق (14)
 (111/  2)مسند البزار  (15)
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ال  حاتج : وقاال  باو بكار بان خزيماة  (2)لاين الحاديث:   وقاد موضاع رخار(1)ضاعيف الحاديث: موضع
 .(4)جميعاا منكرين ال يتابع عليلما: وقال عنلمال   ن يقيلد حديث  ووكر الع(3)بحديث 

إسااحاق هااوا مااا : وقااال اباان عاادي  (5)يقلااب األسااانيد ويرقااع المراساايل: وقااال اباان حبااان قااد الضااعواء
وكرت ها هنا من  خبااره باألساانيد التاد وكارت قاال يتابعا   حاٌد علاى  ساانيده  وال علاى متونا   وساائر 

وكره ت ب  هوه األخبار التد وكرتلا  وهو بيِّن األمار قاد الضاعواء علاى  ن اللياث بان  حاديث  مما لم  
  (7)ضاعووه جاداا  وتكلام قيا  مالاك وال ااقعد وتركااه: وقاال الخليلاد  (6)سعد قد روى عن  نسخة طويلاة

ما وعناد    وقاد كتاب  حاديثا (9)منكار الحاديث: علد بان الماديندوقال   .(8)يدخل  مالك قد كتاب  ولم
: ال  كتب حديث  ربعاة:   وقال (11)عن حديث وقد نلى  حمد  .(10) عرقلا ال تولت: سئل عن ولك قال

سااحاق باان عبااد اهلل باان  بااد  موسااى باان عبياادة  وعبااد الاارحمن باان زياااد باان   ن ع اام  وجااويبر باان سااعيد  وا 
ججاات ح: وقااال محمااد باان عاصاام المصااري.  (13)ال تحاال الروايااة عناادي عناا :   وكااان يقااول(12)قااروة

: قاد اإلساالم  وقاد رواياة: قيماا وا؟ قاال: قلام   ر   هال المديناة ي   اكُّون  نا  ماتلم  قلات لا   ومالٌك حد  
  (18)   و باااو حااااتم(17)  و باااو زرعاااة(16)  وقاااال الوااااالس(15)تركهههوه: البخهههاريوقهههال  .(14)علاااى الااادين

                                                           

 .(211/  3) المصدر نوس (1)
 .(218/ 11) المصدر نوس (2)
 .(374/  8)تاريخ دم ق (3)
 .(113/  1) كبيرضعواء الال(4)
 .(131/  1)المجروحين ( 5)
 .(238/  1)الكامل قد ضعواء الرجال (6)
 .(111/  1)اإلر اد قد معرقة علماء الحديث  (7)
 .(235/  1)الكامل قد ضعواء الرجال : انظر(8)
 .(232/  1)الكامل قد ضعواء الرجال (9)
 .لبال تق (471/  3)تلويب الكمال   وقد (373/  8)تاريخ دم ق (10)
 .(396/  5) التاريخ الكبير(11)
 .(342/  8)تاريخ دم ق  (12)
 .516 ص حوال الرجال (13)
 .(235/  1)الكامل قد ضعواء الرجال  (14)
 .(396/  5) التاريخ الكبير(15)
 .(118/  1)الجرح والتعديل (16)
 .(118/  1)المصدر نوس  (17)
 .(118/  1)المصدر نوس  (18)
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وال   لاايس بثقااة: واهااب الحااديث  وقااد موضااع للنسااائد: متااروك الحااديث  زاد  بااو زرعااة: (1)والنسااائد
 .(2)يكتب حديث 

  (6)ال  ئ  كواب: وقال ابن معين .متروك: (5)ابن حجرو   (4)  البرقاند(3) وقال الدارقطند
  وقااد (8)لاايس بااواك  لاايس ب اائ ال يكتااب حديثاا :   وقااد موضااع(7)يضااعف:   وقااد موضااع(6)كااواب

يس لااا :  قاااد موضاااع(10)ال يكتاااب حديثااا  لااايس ب ااادء :وقاااد موضاااع  (9)حديثااا  لااايس باااواك: موضاااع
إسااحاق باان عبااد اهلل باان  بااد قااروة  وعبااد الحكاايم باان  بااد :   وقااال(12)ال  اائ :  وقااد موضااع(11)بثقااة

قااروة  وعبااد األعلااى باان عبااد اهلل باان  بااد قااروة  وصااالح باان عبااد اهلل باان  بااد قااروة  كللاام ثقااات إال 
  ووكااره الوسااوي قااد باااب ماان يرغااب (14)كااواب: عبااد الاارحمن باان يوسااف باان خارا وقااال  .(13)إساحاق

رل  بااد قااروة كاال ماان حاادث عناا  ثقااة إال إسااحاق باان  بااد قااروة ال يكتااب : عاان الروايااة عاانلم  وقااال
لم  ر   حداا م   اه: وألجل ولك قال عن  الوهبد .(15)حديث 

(16). 
واققا  عليا  جماعاة مان وقاد   مسالم قيا  الا قماا   ولى األقاوال قاد هاوا الاراوي: قال الباحثان

عندما ضعف حديث   وقول البخاري تركاوه ي اعر بأنا    اد عليا  مان  ةيسير النقاد  ولكن عبارت  كانت 
اا  وهاوا حاال البخااري قاد التاورع عناد إطاالق  لواظا   قمان خاالل  تلميوه مسلم  ولكن  لم يجعل  متروكا

نما كتب بعض   .عن  لمعرقة  حاديث  المنكرة لم قوال النقاد نجد  نلم تركوا حديث   وا 
 

                                                           

 .514 صن و الضعواء والمتروك(1)
 .(471/  3)تلويب الكمال (2)
 .68 صسؤاالت السلمد للدارقطند (3)
 .(377/  8)تاريخ دم ق (4)
 .501 صتقريب التلويب  (5)
 .(118/  1)الجرح والتعديل ( 6)
 .ضعيف: (471/  3)تلويب الكمال   وقد (372/  8)تاريخ دم ق (7)
 .(371/  8)تاريخ دم ق (8)
 .(235/  1)الكامل قد ضعواء الرجال  (9)
 .(235/  1)المصدر نوس   (10)
 .(372/  8)تاريخ دم ق (11)
 .(371/  8)المصدر نوس  (12)
 .(113/  3) -رواية الدوري  -تاريخ ابن معين (13)
 .(374/  8)تاريخ دم ق (14)
 .(172 -147/  2)المعرقة والتاريخ (15)
 .(122/  1)ميزان االعتدال (16)
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 .(1) ضعيف الحديث: قال مسلم :َراِهيَم التَّْيِمي  ِإْسَماِعيُل ْبُن ِإبْ  -3
  (2) ويكتاب حديثا   وليس قيما يروي  حديث منكر المتن  ل   حاديث حسان: قال ابن عدي

 . (3) ال  متوسط:  هو ثقة؟ قال :قيل للدارقطند  و (2)
  (7) ى  والادارقطن(6)النساائى  و (5)   وضاعو  ابان الماديند(4) حديثا  ب  ت اك  ي  : وقاال ابان معاين

ضعيف الحديث  وسئل عنا  : سئل عن   بو حاتم ققال  و (9) وضعو  ابن نمير جدًّا. (8)ابن حجر  و (7)
ااع ف  قااد الحااديث:   وقااال الترمااوى (10) ضااعيف جااداا: عناا  ثانياااا ققااال قااال اباان نمياار   واباان (11) ي ض 

  و باو (12) يخطئ حتى خر، عن حد االحتجا، ب  إوا انورد  وكان ابن نمير  ديد الحمال عليا : حبان
اعِّف: والاوهبد  (13) ليس باالقوى عنادهم:  حمد الحاكم   (15) مجماٌع علاى ضاعو :   وقاد موضاع(14) ض 
ا   وهاوا مخاالف لماا قاد ر يناا  ن الادارقطند توساط (16) ما علمت  حداا صلح  إال ابن عدى: وقال  يضا

 .قي 
 . (17)  يعى: و ما عن بدعت  ققد قال  بو داود 

اار  ماان  ن معظاام النقاااد اتوقااوا علااى  ؛قااوال قياا   ناا  ضااعيف ولااى األ: قااال الباحثااان لمااا قااد م 
بل جعل  الوهبد موضع إجماع عندهم رغم مخالواة الادارقطند المتسااهل  و ماا عباارة ابان عادي   ولك

ن سماها ح   سان ققد تكاون علاى المعناى اللااوي  لاولك قالنقااد قال ت عر بقبول  حاديث  إال لالعتبار  وا 

                                                           

 .ضعيف: نقل قول  (211/  1) التلويب تلويبوقد   (127/ 3)الكنى واألسماء ( 1)
 .(318/  1) الرجال ضعواء قد الكامل( 2)
 .(345/  54) للدارقطند العلل(3)
 .(213/  1) االعتدال ميزان(4)
 .(73/  1) الكبير للعقيلد الضعواء(5)
 .151 ص والمتروكين الضعواء(6)
 .(211/  1) التلويب تلويب(7)
 .111 ص التلويب تقريب(8)
 .(133/  1) األوسط التاريخ(9)
 .(511/  1) والتعديل الجرح(10)
 .(118/  2) الترموي سنن(11)
 .(122/  1) المجروحين(12)
 .(211/  1) التلويب تلويب(13)
 .(143/  5) الستة الكتب قد رواية ل  من معرقة قد الكا ف(14)
 .(77/  1) الضعواء قد الماند(15)
 .(213/  1) االعتدال ميزان(16)
 .71سؤاالت اآلجري ألبد داود ص (17)
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ما البخاري ققد نقل كالم ابن نمير قد التضعيف ال ديد ل   ولام ياوكر    تضعيو على  مواققون لمسلم
 .ر ي  صراحة

 .(1)ضعيف الحديث: قال مسلم :َأي وُب ْبُن ُعْتَبةَ  -4
:   ولااااولك قااااال عناااا (3)إال  ناااا  ال يقاااايم حااااديث يحيااااى باااان  بااااد كثياااار:   وزاد(2)وثقاااا   حمااااد

هاو علاى : عان غيار يحياى بان  باد كثيار  قاال: يال لا مضطرب الحديث عن يحياى بان  باد كثيار  قق
 .(5)ضعيف الحديث: وقد موضع  (4)حال

  وقاد (7)لايس باالقوي:   وقاد موضاع(6)ال باأس با : واختلف قي  قول يحياى بان معاين ققاال
عكرماة  حااب :  يااوب بان عتباة  حااب إلياك  و عكرمااة بان عماار  ققااالوسائل   (8)لايس ب اادء: موضاع

ااال علياا  ماااالزم باان عمااارو  (9)إلاادًّ   ياااوب ضااعيف لاايس حديثااا  :   وقااد موضاااع(10)وقاااد موضااع قض 
وقااال اباان الاالبااد   (13)ي ت قااى حديثاا  :   وقااد موضااع(12)ضااعيف الحااديث:    وقااد موضااع(11)ب اادء

 يما  حب اليك محمد بن  بان  و  يوب بن عتبة  قاال  ياوب بان عتباة  -ابن الجنيد–ليحيى و نا  سمع 
لاايس بااواك : ضااعيف قعااادوه  ققااال:   وقااال ماارة(14)لاايس بااواك القااوي حااب إلااد  مناا   و يااوب ضااعيف 

:  وقااد موضااع ،(17)عناادهم لااين: وقااال البخاااري .(16)كااان صااحيح الكتاااب:  بااو داودوقااال  .(15)القااوي
  وقااال علااد باان (18)اكااان  يااوب ال يعاارف صااحيح حديثاا  ماان سااقيم   قااال  حاادث عناا   وضااعو  جاادًّ 

                                                           

 (.125/ 3)الكنى واألسماء ( 1)
 .(4/  3) باداد تاريخ(2)
 .(4/  3) باداد تاريخ(3)
 .(553/  3) الرجال ومعرقة العلل(4)
 .(4/  3) باداد تاريخ(5)
 .(4/  3)المصدر نوس  (6)
 .(538/  4) - الدوري رواية - معين ابن تاريخ(7)
 .(86/  4) المصدر نوس (8)
 .63 ص الدارمد رواية - معين ابن تاريخ(9)
 .  (136/  4) - الدوري رواية - معين ابن تاريخ(10)
 .(1/  3) باداد تاريخ(11)
 .(315/  5)الرجال  ضعواء قد الكامل(12)
 .(315/  5)المصدر نوس  (13)
 .330ص الجنيد ابن سؤاالت(14)
 .395المصدر نوس  ص(15)
 .(4/  3) باداد تاريخ(16)
 . (410/  5) الكبير اريخالت(17)
 .27 ص القاضد طالب  بد الترموي بترتيب علل(18)
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  (2)يكتاب حديثا  ولايس باالقوي:   والعجلاد(1)د موضاع ضاعو كان عند  صحابنا ضاعيواا  وقا: المديند
و صاح النااس كتابااا عنا     هاو  روى النااس عان يحياى بان  باد كثيار: قيا  لاين  وقاال: وقال  بو حاتم

 ياوب بان عتباة  عجاب إلاى وهاو  حاب : عبد اهلل بن بدر  حب اليك  و  يوب بن عتبة؟ ققاال: ققيل ل 
 .وهوا يخالف ما وهب إلي   حمد من تضعيو  قد يحيى: الباحثان   قال(3)إلد  من محمد بن جابر

  و (8)  والوساوي(7)  و باو زرعاة(6)  والجوزجااند(5)  والواالس(4)وضعو  ابن عمار الموصلد
:   وزاد الوساوي(10)وكان سيئ الحوظ وهاو مان  هال الصادق :   زاد الوالس(9)  و ابن حجر(8)والوسوي
 .ال نورح بحديث : الوسوي

: وقااال النسااائد .(13)ضااعيف الحااديث: (12) (جاازرة)محمااد    وصااالح باان(11)وقااال اباان خاارا 
 حاديثاااا  قااااد بعضاااالا اإلنكااااار  وهااااو مااااع ضااااعو  يكتااااب : وقااااال اباااان عاااادي  (14)مضااااطرب الحااااديث

مثاال  يااوب باان جااابر  : يعتباار با   اايخ  قياال لاا : يتاارك  وقااال ماارة  خاارى: وقااال الاادارقطند .(15)حديثا 
وهام مان : ووكاره ابان رجاب قاد الضارب الثالاث .(16)-يعنى  يوب بان عتباة  قاوى-ال؛ هوا  قوى : قال

 .(17)حدث عن   هل مصر  و إقليم قحوظوا حديث   وحدث عن  غيرهم قلم يقيموا حديث 
: ققاد قاال  باو زرعاة :و باو حااتم   باو زرعاة وعلاة الضاعف قاد بلاد معاين وكرهاا: قال الباحثاان

لبصارة ولايس معا  كتاب قحادث وقاع  ياوب بان عتباة إلاى ا: قال لد سليمان بن داود بن  عبة اليماامى
اد ث با  ثماة قلاو مساتقيم حاديث  هال :   وقاال(18)من حوظ  وكاان ال يحواظ  قأماا حاديث اليماماة ماا ح 

                                                           

 .(4/  3) باداد تاريخ(1)
 .(140/  5) الثقات معرقة(2)
 .(113/  1) والتعديل الجرح(3)
 .(1/  3) باداد تاريخ(4)
 .(4/  3) المصدر نوس (5)
 .551 ص الرجال  حوال(6)
 .(113/  1) والتعديل الجرح(7)
 .(35/  1) والتاريخ قةالمعر (8)
 .558 ص التلويب تقريب(9)
 .(4/  3) باداد تاريخ(10)
 .(1/  3) المصدر نوس (11)
 .(1/  3)المصدر نوس  (12)
 .(1/  3)المصدر نوس  (13)
 .549ص والمتروكين الضعواء(14)
 .(313/  5) الرجال ضعواء قد الكامل(15)
 .54ص البرقاند للدارقطند سؤاالت(16)
 .335ص مويالتر  علل  رح(17)
 .(113/  1) والتعديل الجرح(18)
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قدم بااداد  ولام :   وقال  بو حاتم(1)حديث  باليمامة صحيح: ويقال  العراق عن  يوب بن عتبة ضعيف
 -صاحيحة  دتب  قاد األصال قلاو ما ك  كان يحدث من حوظ  على التوهم قيالط  ولم يكن مع  كتب 

عن يحيى بن  بد كثير   قال لد سليمان بن  عبة هوا الكالم وكان عالماا بأهل اليمامة
(2). 

رغام توثياق  حماد لا  و    ن  ضاعيف  ويظلار ولاك مان تتباع  قاوال النقااد الراجح: قال الباحثان
اا  ققد ضعو  قد موضع رخر  وكولك ابان معاين ضاعو  قاد مواضاع كثيارة  ولكان مان اإلنصااف  يضا

لعاراق  وقاد يكااون ان حديثا  باليماماة كاان مساتقيماا و ن الضاعف طااريٌء عليا  بعاد دخولا  إ : ن يقاال
هااوا  ولااى األقااوال   مااا كتباا  قلااد صااحيحة  وروايتاا  عاان يحيااى باان  بااد كثياار صااحيحة عناادما كااان 

إلااى يف بالنساابة  ناا  كمااا قااال اباان رجااب ضااع قااالراجحيحاادث ماان كتاباا    مااا بعااد  ن تاارك كتباا  قااال  
  وواقاق مسالم البخااري قاد حكما  ققاد تضاعيو لتحديث قد بلد معين  وقاد اتواق النقااد ماع مسالم قاد ا

كان حكم  عناد البخااري  نا  لام يعارف صاحيح حديثا  مان ساقيم   ولاولك ضاعو  جادًّا قكاان   اد مان 
 .  وقد كان تضعيف مسلم ل  مطلقاا ال قد بلد معينمسلم قي 

اُد ْبنُ  -5 اِني   َحمَّ  .(4)ضعيف الحديث: قال مسلم :(3) ُشَعْيٍب اْلِحمَّ
  (7)وال يكتاب حديثا : وزاد قاد موضاع  (6)لايس ب ادء:   وقاد موضاع(5) ابان معاينضاعو  

ضاااعيف : وقاااال  باااو زرعاااة .(9)تركاااوا حديثااا : وقاااد موضاااع، (8)قيااا  نظااار: وقاااال البخااااري  (7)حديثااا 
  (13)تركاااوا حديثاااا :   وقاااد موضاااع(12)وضاااعو   باااو داود .(11)لااايس باااالقوى:   و باااو حااااتم(10)الحاااديث

ال يتابعا  : العقيلاد لا  حاديثاا ثام قاال  ووكار (1)قيا  ضاعف: السااجد  وقاال (15) الاوهبد  و (14)النسائدو 

                                                           

 .(149/  1) البروعد سؤاالت على الرازي زرعة  بد  جوبة(1)
 .(113/  1) والتعديل الجرح(2)
م ان  بند إلى النسبة هوه: اندم  الح  (3)  .(113/  1) للسمعاند األنساب. الكوقة نزلت قبيلة وهد ح 
 (.432/ 1)الكنى واألسماء( 4)
 .(222/  2) - الدوري رواية - معين ناب تاريخ(5)
 .(487/  2) المصدر نوس (6)
 .(343/  3) الرجال ضعواء قد الكامل(7)
 والتكميل انظر الرقع. غيره عند كولك وال عنده  متلم  ن  على يدل :نظر قي :   وقال اللكنوي عن هوه العبارة(11/  3) الكبير التاريخ(8)
(5  /388). 
 .(248/  3) الميزان لسان(9)
 .(248/  3) الميزان لسان: انظر. ضعيف :  ووقع عند ابن حجر(143/  2) والتعديل الجرح(10)
 .  (143/  2) المصدر نوس (11)
 .24سؤاالت اآلجري ألبد داود ص(12)
 .21المصدر نوس  ص(13)
 .563 ص والمتروكين الضعواء(14)
 .(222/  1) الكنى سرد قد المقتنى(15)
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ابان قاال   و (3)يقلب األخبار ويرويلا على غير جلتلا: ابن حبان  وقال (2)علي  إال من هو دون  ومثل 
 .(4)ما ال يتابع علي   وهو ممن يكتب حديث  مع ضعو  حاديث  يرويلا عن الق ت ات و كثرها م: عدي

 .(7)ليس ب دء: الدوالبد  و (6)تركوا حديث :  بو داود  و (5)واهد الحديث: وقال الجوزجاند
 .(8) خر، ل  مع هوا الحاكم قد مستدرك : ابن حجروقال 

القول جااد ماان وثقاا   و توسااط قياا   لااولك قاانهااو ضااعيف كمااا  كااد النقاااد  ولام : قاال الباحثااان
ن وهاب بعضاحيث ن  ضعيف  إقول مسلم الراجح  إلاى  نا  واهاد  لمواقاق النقااد مسالماا علاى قولا   وا 

 .قي  نظر: مواققة البخاري عندما قالقد  كماالحديث  
 .(10)ضعيف الحديث: قال مسلم: (9) ِرْشِديُن بُن َسْعٍد اْلَمْهِري   -6

لاايس :   وقاد موضااع(12)الح الحااديث رجااو  نا  صاا:   وقااال  حماد(11)وثقا  الليااثم بان خارجااة
كاااوا :   وقاااد موضاااع(13)لااايس بااا  باااأس قاااد حاااديث الرقاااائق... يباااالد عمااان روى ولكنااا  رجااال صاااالح 

لاايس  خباار  مااره  ال :   وقااد موضااع(15)وقاادم اباان لليعااة علياا     وقااد موضااع رخاار ضااعو (14)وكااوا
ا  ال ي   اكُّ قااد صاالح : وقاال  باو ساعيد بان يااونس .(16) دري وقضال  قأدركتا  غولااة  كاان رجاالا صاالحا

ا عاباااداا محااادثاا سااادء الحواااظ:   والاااوهبد(17)الصاااالحين قخلاااط قاااد الحاااديث   وزاد قاااد (18)كاااان صاااالحا
 . (19)غير معتمد: موضع

                                                                                                                                        

 .(248/  3) الميزان لسان(1)
 .(213/  1) الكبير الضعواء(2)
 .(371/  1) المجروحين(3)
 .(342/  3) الرجال ضعواء قد الكامل(4)
 .33 ص الرجال  حوال(5)
 .(424/  1) المنوعة تعجيل(6)
 .(242/  3)واألسماء  الكنى(7)
 .(422/  4)  (728/  2) المستدرك:   وانظر(248/  3) الميزان لسان(8)
 .(415/  7)األنساب للسمعاند  .  وهد قبيلةرةل  النسبة إلى م   هوه: الم ل ري(9)
 (.322/ 1)الكنى واألسماء( 10)
 .(25/  3) الكبير ضعواءال(11)
 .(142/  2)الكامل قد ضعواء الرجال (12)
 .(25/  3) الكبير ضعواءال(13)
 .(452/  3) لالعلل ومعرقة الرجا(14)
 .(712/  2)الجرح والتعديل (15)
 .22 ص وغيره واية المروويعلل  حمد ر (16)
 .(591/  9)تلويب الكمال (17)
 .(222/  1)الكا ف (18)
 .(52/  2)ميزان االعتدال (19)
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  وقااد (5)  واباان حجاار(4)  والبيلقااد(3)   والاادارقطند(2)  واباان معااين(1) وضااعو  اباان سااعد
و مااا باااقد  قااوال اباان . (7)ر محااتج باا غياا:   وقااد موضااع للبيلقااد(6)لاايس بااالقوي:  موضااع للاادارقطند

  (10)ال يكتاب حديثا :   وقاد موضاع(9)لايس مان جماال المحامال:   وقاد موضاع(8)ال  ئ: معين ققال
ااا(11)لاايس ب اادء: وقااد موضااع باان كريااب ور اادين باان ار اادينين ليسااا بر اايدين ر اادين :   وقااال  يضا

   والوالس(14) وقال  بو زرعة .(13) ساء قي  يحيى بن معين القول:   وقال  بو سعيد بن يونس(12)سعد

ضعيف الحديث   وقد موضع ألبد : (19)   وابن قانع(18)  والنسائد(17)  و بو حاتم(16)   و بو داود(15)
منكار الحاديث وقيا  غولاة  ويحادث بالمنااكير عان الثقاات    ماا :   وزاد  بو حاتم(20)ليس ب دء: داود

ال يكتاب حديثا   وقاد : دين  ضاعف  وزاد النساائد قرب  من داود بن المحبار  وابان لليعاة  ساتر  ور ا
 .(21)متروك الحديث: موضع ل 

  واباان (22)كااان ر اادين واباان لليعااة ال يباليااان مااا دقااع إليلمااا قيقررناا : وقااال قتيبااة باان سااعيد
ومناااكير كثيارة  سامعت اباان  باد ماريم يثنااد   عناده معاضايل:   والجوزجاااند(23)ال يكتاب حديثا : نميار

                                                           

 .(111/  9) يرالطبقات الكب(1)
 .(142/  2)الكامل قد ضعواء الرجال (2)
 .332صالضعواء والمتروكين للدارقطند   (114/  4)سنن الدارقطند (3)
 .(328/  8)السنن الكبرى (4)
 .232صتقريب التلويب (5)
 .(38/  1)سنن الدارقطند (6)
 .(242/  12)حا ية ابن القيم على سنن  بد داود (7)
 .(224/  1)المجروحين (8)
 .(25/  3) الكبير ضعواءال(9)
 .(712/  2)الجرح والتعديل (10)
 .122 ص -رواية الدارمد  -تاريخ ابن معين  (11)
 .(142/  2)الكامل قد ضعواء الرجال (12)
 .(145/  3)تلويب التلويب (13)
 .(712/  2)الجرح والتعديل (14)
 .(712/  2) المصدر نوس (15)
 .(145/  3)تلويب التلويب (16)
 .(712/  2)الجرح والتعديل (17)
 .(591/  9)تلويب الكمال (18)
 .(145/  3)تلويب التلويب (19)
 .321  338سؤاالت اآلجري ألبد داود ص(20)
 .158 صكين الضعواء والمترو (21)
 .(332/  3) وسطالتاريخ األ(22)
 .(712/  2)الجرح والتعديل (23)
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كاان : وقال السااجد .(2)و ضعف  ر دين  ضعف:   والوسوي(1)ا حديث  قوي  ما قي علي  قد دين   قأم
سواء كان ولك   ويقر  كل ما يدقع إلي   سألكان ممن يجيب قد ما ي  :   وابن حبان(3)كان عن  مناكير
:   وابان عادي(4) و مان غياره حديثا   ويقلاب المنااكير قاد  خبااره علاى مساتقيم حديثا    ولك حديث  منا
وهاااو ماااع ضاااعو  يكتاااب  !ماااا  قااال قيلاااا ممااان يتابعااا   حاااد عليااا     عااان مااان يرويااا  عنااا عاماااة  حاديثااا

 .(5)حديث 
ن قاال  حماد قال اإلمام مسلم و هو ضعيف كما : قال الباحثان  كد ولك الكثيار مان النقااد  وا 

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

 .(7)ضعيف الحديث: قال مسلم: (6) َسَلَمُة ْبُن َصاِلٍح اأَلْحَمرُ  -7
حسان الحاديث  ولام   ر  لا  متنااا :   وقال ابن عدي(9)  وقد موضع ضعو (8)وثق  الدارقطند

متناا منكاراا  إنماا  رى ربماا يلام قاد بعاض األساانيد
ماا كاان يادرى  ي  ائ : يزياد بان هاارونوقاال  .(10)

كااان قااد طلااب : واباان سااعد  (12)غلطااوه قااد حماااد باان  بااد سااليمان: علااد باان حجاارال قاا  و (11)يقااول
لاايس :   وقااد موضااع(14) وضااعو  اباان معااين .(13)الحااديث ثاام اضااطرب علياا  حوظاا  قضااعو  الناااس

 . (16)ليس ب ئ:   وقال مرة(15)بثقة

                                                           

 .172 ص حوال الرجال (1)
 .(561/  3)المعرقة والتاريخ (2)
 .(145/  3)تلويب التلويب (3)
 .(303/  5)المجروحين  (4)
 .(172/  2)الكامل قد ضعواء الرجال (5)
 .(90/  5)األنساب للسمعاند . لوانحمرة وهد من األهوه اللوظة صوة للرجل الوي قي  ال: األحمر(6)
 (.22/ 1)الكنى واألسماء( 7)
 .218 صسؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطند (8)
 .(11/  3)الضعواء والمتروكين البن الجوزي (9)
 .(331/  3)الكامل قد ضعواء الرجال (10)
 .(115/  1)الجرح والتعديل (11)
 .(85/  1)التاريخ الكبير (12)
 .(515/  8) يرالطبقات الكب(13)
 .(222/  2)الكامل قد ضعواء الرجال (14)
 .(382/  1) -رواية الدوري  -تاريخ ابن معين (15)
 .(111/  3) المصدر نوس (16)
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  كان يروي عان حمااد بان  باى ساليمان قيقلبلاا: وقال عبد اهلل بن على بن المديند عن  بي 
ابان  وكاولك ضاعو  .(1)كتبت عن  حاديثاا كثياراا  ورميات با : وسمعت  يقول: وضعو   قال  وال يضبطلا

واك   لايس  حاد ياروى عان واك: لموصالدا البان عماار   وقاد موضاع(3)والنساائد  (2)عمار الموصلد
لح   وصاا(6)مائال عان الطرياق: وقاال الجوزجااند .(5)متاروك الحاديث: للنسائد   وقد موضع(4)متروك
  ووكار لا  العقيلاد حاديثين  (8)لايس بثقاة: ابن الاالباد  و (7)ال يكتب حديث (: جزرة)لح بن محمد وصا

  غيار  نا  اضاطرب عليا  حوظا   كان كثيار الحاديث: الطبري وقال (9)ال يتابع عليلما: حديثين  وقال
اااعِّف واهاااد الحاااديث  واهاااب : قاااال  باااو حااااتمو  .(11)لااايس باااالقوي عنااادهم: و باااو  حماااد الحااااكم  (10)ق ض 

وار بن مصعبالح  األزدي  و (13) باو داودوقاال   .(12)ديث  ال يكتب حديث   يقرب قد الضعف من س 

كااان مماان يااروى عاان :   وقااال اباان حبااان(16)هالااك: متااروك الحااديث  وقااد موضااع: (15)  والااوهبد(14)
  وقااال (17)إال علااى جلااة التعجااب  وال كتابتلااا  ال يحاال وكاار  حاديثاا   األثبااات األ ااياء الموضااوعات

 .(18)هوا حديث الكوابين: بن ب ير عن  حد  حاديث ه يم 
كما  قاد الكثير مان  عبارة مسلم واقق  عليلا بعض النقاد  ولكن األولى ترك  : قال الباحثان

لعلا  يلام قاد : النقاد  وتوثيق الدارقطند يقابل   ن  ضعو   و ما تحسين ابن عدي حديثا  ققاد قاال بعاده

                                                           

 .(123/  2)تاريخ باداد (1)
 .(123/  2) المصدر نوس (2)
 .(222/  2)الكامل قد ضعواء الرجال (3)
 .(123/  2)تاريخ باداد (4)
 .181صالضعواء والمتروكين (5)
 .72 ص حوال الرجال (6)
 .(122/  2)تاريخ باداد (7)
 .(123/  2) المصدر نوس (8)
 .(118/  2) الكبير ضعواءال(9)
 .(122/  2)تاريخ باداد (10)
 .(132/  4)لسان الميزان (11)
الجارح والتعاديل : انظار .تاب حديثا   واهاب الحاديثمتروك الحديث  ال يك: سوار بن مصعب  وقد قال عن (115/  1)الجرح والتعديل (12)
(1  /272). 
 .388سؤاالت اآلجري ألبد داود ص(13)
 .(11/  3)الضعواء والمتروكين البن الجوزي (14)
 .(275/  1)الماند قد الضعواء (15)
 .(17/  1)المقتنى قد سرد الكنى (16)
 .(338/  1)المجروحين (17)
 .(53/  2)العلل ومعرقة الرجال (18)
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 ما عن البخاري قإنا  وكار كاالم علاد بان حجار مان  ن النقااد غلطاوه األسانيد  و رى  ن  حق  الترك  و 
 .قد حماد بن  بد سليمان

 
 .(1)ضعيف الحديث: قال مسلم :ي  فِ قَ الثَّ  رَ مَ عُ  بنُ  اقِ زَّ الرَّ  دُ بْ عَ -8

  وكوباا  (4)لاايس هاو ب اادء:   وقااد موضاع(3)لاايس بثقاة :  وقااد موضاع(2)ضاعو  اباان معاين
: ضاعيف الحاديث  زاد  باو داود: (8)  و بو حاتم(7)   و بو زرعة(6)داودوقال  بو . (5) قد موضع   رخر

اا دوكاناات قاا  رقت كتباا س اا: داود منكاار الحااديث ال : ،  و كااان يتتبااع حااديث الزهااري  وزاد  بااو حاااتمر  خ 
مان  ي : ضعيف  ققيال: سألت الدارقطند عن  ققال:   وقال البرقاند(9)الدوالبدوضعو  . يكتب حديث 

هاااو قاااد معناااى صاااالح بااان  باااد : إن كتابااا  عااان الزهاااري ضااااع  ققيااال قيااال:  ي  ااادء ضاااعو ؟ ققاااال
  وقاال (10)هاو ضاعيف يعتبار با : واك قوق عبد الرزاق  وسألت عن  مرة  خرى ققاال: األخضر  ققال
و ما عن روايتا  عان الزهاري ققاد قاال ساعيد بان عباد العزياز  .(11)ليس بالقوي عندهم:  بو  حمد الحاكم

وكااان قااد ساامع ماان الزهااري   وهباات كتباا  :   وقااد موضااع(12)طربوهباات كتباا  قخلااط واضاا: التنااوخد
قااوهب   ساامع مان الزهااري:   وقاال عبااد األعلااى بان مساالر(13)قأدخال علياا  األحاداث   ااياء قاضااطرب

ا .(14)قرواها قتركوه  قتتبع حديث الزهري من كتب الناس  كتاب  يتارك حديثا  عان الزهارى  : وقال  يضا
كااان قااد كتااب عاان الزهااري  قضاااع (: حاايمد  )لاارحمن باان إبااراهيم وقااال عبااد ا .(15)ويؤخااو عناا  مااا سااواه

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

                                                           

 (.137/ 1)الكنى واألسماء( 1)
 .(172/  22)تاريخ دم ق (2)
 .(177/  22) المصدر نوس (3)
 .(61/  3) -رواية الدوري  -تاريخ ابن معين (4)
 . (39/  6)الجرح والتعديل (5)
 .211سؤاالت اآلجري ألبد داود ص(6)
   (39/  6) الجرح والتعديل  (484/  1) جوبة  بد زرعة الرازي على سؤاالت البروعد (7)
 .(39/  6)الجرح والتعديل (8)
 .(173/  22)تاريخ دم ق (9)
  .ضعيف: 314صالضعواء والمتروكين للدارقطند    وقد48 ص للدارقطند سؤاالت البرقاند(10)
 .(172/  22)تاريخ دم ق (11)
 .  وهوا وهم  وسيأتد كالم العقيلد ن هوا من كالم العقيلد (277/  1)تلويب التلويب   ووقع قد (117/  3) كبيرضعواء الال(12)
 .(174/  22)تاريخ دم ق  (13)
 .(39/  6)الجرح والتعديل (14)
 .(117/  3) كبيرضعواء الال(15)
 .(151/  3)التاريخ و المعرقة (16)
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ساألت  باا زرعاة عنا  :   وقاال البروعاد(1)روى عن الزهاري  حادياث مقلوباة: وقال  بو زرعة
و حاديثا  عان غيار الزهاري : وعاد  ثم قاال البر (2)يحدث عن الزهري  حاديث مقلوبة: قحرك ر س  وقال

 :  ااب  لاايس قيلااا تلااك المناااكير  إنمااا المناااكير قااد حديثاا  عاان الزهااري لقصااة ثالثااة قااد كتاااب الزهااري
ساألت  باا مسالر عان ساماع عباد الارزاق بان عمار : حدثنا بواك عبد الرحمن بن عمرو الدم اقد قاال 

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

قتتبعات  حاديثا    وماا كاان مان غيار الزهاري  خاوت  جمعتلاا وتتبعتلاا قماا كاان عان الزهاري قاال توجاد
يل باان عبيااد اهلل مسااتقيماا ال ينكاار قوجاادت حديثاا  عاان إسااماع  بعاادما حاادثنا عبااد الاارحمن بلااوا الحااديث

هاوا : وكان بعد ولك إوا سمع حاديثاا مان حاديث الزهاري قاال  وهبت كتب : وقال العقيلد .(3) من   دء
   .(5)ول  عن الزهري غير حديث ال يتابع علي  :ابن عديقال   و (4)مما سمعت

: ابن حباان  و (7) سمعت من يوهن حديث: الجوزجاندقال و   (6)منكر الحديث: وقال البخاري
كاااان ممااان يقلاااب األخباااار مااان ساااوء حوظااا  وكثااارة وهمااا   قلماااا كثااار ولاااك قاااد روايتااا  اساااتحق : حباااان
متاروك الحاديث :   وقاال ابان حجار(10)ليس بثقاة:   وقد موضع(9)متروك الحديث:   والنسائد(8)الترك

ووكاره الوساوي قاد بااب مان يرغاب  .(12)ضعووه:   وقد  موضع(11)الحديث عن الزهري  لين قد غيره
 . (14)  ووكره ابن البرقى قى باب من اتلم(13)الرواية عنلم عن

ن مساالماا لاام يتناااول  القااول قياا  مااا قااال مساالم  وقااد واققاا  الكثياار ماان النقاااد  غياار : قااال الباحثااان
 .  منكر الحديث  وقد وهب بعض العلماء إلى ترك  :روايت  عن الزهري   ما البخاري ققد قال قي 

                                                           

 .(39/  6)الجرح والتعديل (1)
 .(484/  1) جوبة  بد زرعة الرازي على سؤاالت البروعد (2)
 .(481/  1) المصدر نوس (3)
 .(117/  3) كبيرضعواء الال(4)
 .(350/  1)الكامل قد ضعواء الرجال (5)
 .(535/  6)التاريخ الكبير (6)
 .(350/  1)الكامل قد ضعواء الرجال : انظر. سمعت من يوهم حديث  عن الزهري:   وقد الكامل نقل عن 561 ص حوال الرجال (7)
 .(560/  1)المجروحين (8)
 .109 صالضعواء والمتروكين (9)
 .(173/  22)تاريخ دم ق (10)
 .314 صتقريب التلويب (11)
 .(183/  3)لسان الميزان (12)
 .(115/  3)المعرقة والتاريخ (13)
 .(277/  1)تلويب التلويب (14)
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 .(1)ضعيف الحديث: قال مسلم: ي  انِ اسَ رَ الخُ  مٍ لِ سْ مُ  يأب بنِ  اءِ طَ عَ  بنُ  انُ مَ ثْ عُ  -9
اا: قال  بو حااتم إن : ال باأس با   ققلات: وساألت  عان عثماان بان عطااء ققاال  سامعت دحيما

وضااعو  اباان  .(2)و ي  اائ حاادث عثمااان ماان الحااديث  واستحساان حديثاا : يضااعوون   ققااال  صااحابنا
اا(5)يضاعف: موضاعوقاد   (4)ضعيف الحاديث:   وقد موضع(3)معين يعقاوب بان عطااء :   وقاال  يضا

  وقااد موضااع (9)  واباان حجاار(8)الاادارقطند  و (7) وضااعو  اباان المااديند .(6)عطاااء  صاالح حااديثاا مناا 
  .(10)ضعيف الحديث جدًّا: للدارقطند قال

  (12)يكتاب حديثا  وال يحاتج با :  باو حااتم  و (11)لايس باالقوي قاد الحاديث: وقاال الجوزجااند
وهام  دايت  عن  بيا   و باوه ال يجاوز االحتجاا، بروايتا  لماا قيلاا مان المقلوباات التا كثر رو : ابن حبانو 

ال  حااااتج : باااان خزيمااااةاو   (13) و ماااان ناحيااااة  بياااا   قلساااات  دري البليااااة قااااد تلااااك األخبااااار مناااا   قيلااااا
ا لاايس يااروي عاان  بياا  حااديثا :  بااو  حمااد الحاااكم  و (15)هااو مماان يكتااب حديثاا : واباان عاادي  (14)بحديثاا 
وقاااد   (18)ضاااعووه: الاااوهبد  و (17)روى عااان  بيااا   حادياااث منكااارة:  باااو نعااايم األصااابلاندو   (16)بالقاااائم

                                                           

 (.24/ 3)الكنى واألسماء( 1)
 .(561/  6) والتعديل الجرح(2)
 .(150/  3) الكبير الضعواء(3)
 .381 ن صالجنيد البن معي ابن سؤاالت(4)
 .(410/  38) دم ق تاريخ(5)
/  9) والتعديل الجرح:   ويعقوب بن عطاء هو ابن  بد رباح ضعو  ابن معين  انظر(368/  4) - الدوري رواية - معين ابن تاريخ(6)

 .  ويقصد بأصلح من  عثمان بن عطاء(155
 .518 ص المديند البن  يبة  بد بن عثمان بن محمد سؤاالت(7)
 .(558/  3)لواردة قد األحاديث النبوية العلل ا(8)
 .381 ص التلويب تقريب(9)
 .(563/  3) الدارقطند سنن(10)
 .519 ص الرجال  حوال(11)
 .(561/  6) والتعديل الجرح(12)
 عان يرويلاا ال   اياء ضاعيف  ايخ عان بالعدالاة بم الور لايس رجال روى إوا ي اتب   ئ وهوا:   و ضاف بعدها(500/  1)المجروحين (13)

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

 .(415/  38) دم ق تاريخ(14)
 .(535/  1) الرجال ضعواء قد الكامل(15)
 .(448/  38) دم ق تاريخ (16)
 .554 ص لألصبلاند الضعواء(17)
 .(55/  1) الستة الكتب قد رواية ل  من معرقة قد الكا ف(18)
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سااناد مظلاام  هااوا باطاال: موضااع وكاار لاا  حااديثاا وقااال عناا    وقااد (2)منكاار الحااديث: وقااال الوااالس.(1)وا 
 .(4)وقال الساجد ضعيف جداا  (3)متروك الحديث: موضع

اباان قاال   و (7)متاروك: علاد بان الجنياادقاال   و (6)لايس بااواك: وقااد موضاع ،(5)ال  ادء: وقاال البخااري
 .(10)روي عن   حاديث موضوعة: ليس بثقة  وقال الحاكم  بو عبد اهلل: (9)النسائدقال   و (8)البرقد

ضااعيف  وقااد تماات المواققااة بااين  غلااب النقاااد مااع ناا  إالقااول كمااا قااال مساالم : قااال الباحثااان
 .مسلممسلم   ما البخاري ققد كان ر ي   صعب من تلميوه 

 .(12)ضعيف الحديث: قال مسلم :(11)ي  دِ بْ العَ  صٍ فْ حَ  نُ بْ  رُ مَ عُ  -11
لااايس بقااوي  هااو علااى ي اااد ي    ضااعيف الحااديث:   و باااو حاااتم(13)لاايس بقااوي: قااال البخاااري

  وقااال (16) وضااعو  الاادارقطند .(15)عاان ثاباات مناااكير يياارو   ال ي ااتال باا :   وقااد موضااع(14)عاادل
 .عن ثابت البناند المناكير روى: (18)  واألصبلاند(17) الحاكم

لااايس :   وقاااد موضاااع(20)لااام يكااان ثقاااة:   وقاااد موضاااع(19)لااايس حديثااا  ب ااائ: وقاااال يحياااى بااان معاااين
:   وكان ابن معين يوماا عناد  باد سالمة التباووكد قجعال يحادث عنا  قأقبال عليا  يحياى  ققاال(21)ب ئ

                                                           

 .(49/  3) االعتدال ميزان(1)
 .(530/  1) الرجال ضعواء قد الكامل(2)
 .(561/  6) والتعديل الجرح(3)
 .(513/  3) التلويب تلويب(4)
 .391 ص القاضد طالب  بد الترموي بترتيب علل(5)
 .(144/  6) رالكبي التاريخ(6)
 .(513/  3) التلويب تلويب(7)
 .(513/  3)المصدر نوس  (8)
 .(444/  59) الكمال تلويب(9)
 .561 ص الصحيح إلى المدخل(10)
 .(531/  4)األنساب للسمعاند . عبقسد    و عبدي   :هوه النسبة إلى عبد القيس  والمنتسب إلي  مخير بين  ن يقول :العبدي(11)
 (.322/ 1)ءالكنى واألسما( 12)
 .يليس بالقو : (328/  3) وسطالتاريخ األوقد   (172/  2) التاريخ الكبير(13)
 .(122/  2)الجرح والتعديل (14)
 .(221/  2)الجرح والتعديل (15)
 .413صالضعواء والمتروكين (16)
 .123 صالمدخل إلى الصحيح (17)
 .113 صالضعواء (18)
 .(122/  2)الجرح والتعديل (19)
 .(123/  11)د تاريخ بادا(20)
 .(221/  2)الجرح والتعديل (21)
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 صاارت  : لااى حديثاا   وقااالقضاارب ع  قأخاو يحيااى القلاام  قتبساام  بااو ساالمة  لعلا  الااوي قاادم علينااا باااداد
قلماا قادم علايكم بااداد ر ى   إنماا كناا نعرقا  عنادنا بأحادياث: تدلس علينا ياا  باا سالمة  ققاال  باو سالمة

لايس بثقاة  وقاد موضاع : (3)  والنسائد(2)وقال علد بن المديند .(1)قحدث بما ليس من حديث   الزحام
  و بااو (6)تركنااا حديثاا  وخرقناااه: ماادوقااال  ح  .(5)   وكااوا قااال الساااجد (4)متااروك الحااديث: موضااع لاا 

واتلماا  اباان حبااان  .(7) واهااد الحااديث  ال  علاام حاادث عناا  كبياار  حااد إال ماان ال ياادري الحااديث: زرعااة
ن لام : بسرقة الحديث ققال كان ممن ي ترى الكتب ويحدث بلا مان غيار ساماع  ويجياب قيماا يساأل وا 
 .(9)واهٍ :   وقال الوهبد(8)يكن مما يحدث ب 

البخاااري  وكااان قااول البخاااري وقااد واققاا  النواااد ماانلم   القااول قياا  قااول مساالم: ثااانقااال الباح
 .ليس بقوي: قريباا من تلميوه مسلم عندما قال

 .(10)ضعيف الحديث: قال مسلم :أبو حفص ي  قِ شْ مَ الد   يدٍ عِ سَ  نُ بْ  رُ مَ عُ  -11
لا  : ل ابان عاديوقاا  (11)كان ممن يروى كتباا لام يسامعلا عان  قاوام  كارهلم: ابن حبانقال 

عان   وياروي عان  باد معباد حواص بان غايالن  عن سعيد بن ب ير عان قتاادة  حادياث غيار محووظاة
  (13)لايس بااالقوي:  باو  حماد الحااكم  و (12)وغياره  حادياث غيار محووظاة  ساليمان بان موساى عان نااقع

 .(14) يخ ضعيف  وضعو  جداا: وقال علد بن المديند عن  بي 
قاد كتبات عنا   : قاال  حماد: وهوا سرد لماا قاالوه قيا  مرتبة الترك قد د باقد النقاقد جعل  و 

وقد تركت حديث   وواك  ند وهبت إلي   نا و بو خيثماة قاأخر، لناا كتابااا عان ساعيد بان ب اير قاإوا هاد 

                                                           

 .(123/  11)تاريخ باداد (1)
 .(123/  11) المصدر نوس (2)
 .331 صن و الضعواء والمتروك(3)
 .372ص المصدر نوس (4)
 .(123/  11)تاريخ باداد (5)
/  3)ن البن الجوزي و الضعواء والمتروك: انظر.  حرقنا حديث: قال  حمد:   ووقع عند ابن الجوزي(222/  2) العلل ومعرقة الرجال(6)

322). 
 .(438/  3)وبة  بد زرعة الرازي على سؤاالت البروعد  ج(7)
  .(84/  3)المجروحين (8)
 .(123/  1)المقتنى قد سرد الكنى   (582/  3)الماند قد الضعواء (9)
 (.325/ 1)الكنى واألسماء ( 10)
 .(89/  1)المجروحين (11)
 .(13/  1)ء الرجال الكامل قد ضعوا(12)
 .(303/  4)لسان الميزان   (399/  3) بتلويب التلوي(13)
 .(100/  55)تاريخ باداد  (14)



 عند اإلمام مسلم بن الحجاج" ضعيف الحديث: "مدلول مصطلح

 (20) 0، العدد 01، المجلد 2102غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -زهرمجلة جامعة األ 
 

هوا كانت عناده  حادياث كتبناهاا عان ساعيد بان :   وقد موضع(1) حاديث سعيد بن  بد عروبة قتركناه
كتبنااااااا : وقاااااال الجوزجاااااااند  .(2)بعد قتركوه  حدث بأحاديث لسعيد بن  بد عروبة عزيز  ثم تبين  مره

لااايس : والنساااائد  (4) تيتااا  وكتبااات عنااا   وطرحااات حديثااا :  باااو حااااتم  و (3)عنااا  ببااااداد  ساااقط حديثااا 
    .(7)تركوه: والوهبد. (6)وسعيد بن ب ير  بواطيل  روى عن سعيد بن عبد العزيز: والدارقطند (5)بثقة
    .(7)تركوه

    .(8)وب  سوى الساجد ولم يك
  ويظلار مان  قاوال النقااد  ن القليال مانلم مواقاق لماا القاول قيا  ماا قاال مسالم: قال الباحثان

وولك ألن الكثيار مانلم تارك حديثا  بعاد  ن روى عنا   و ماا البخااري قإنا  سااق كاالم  ؛وهب إلي  مسلم
 . حمد قد ترك 
 .(9)ضعيف الحديث :قال مسلم :زمُ رْ هُ  بنِ  تِ ابِ ثَ  و بنُ رُ مْ عَ  -12

لايس :   وقاد موضاع(10)راقضاد رجال ساوء  ولكنا  كاان صادوقاا قاد الحاديث: قال  بو داود
مان  ارار :   وقاد موضاع(11)-يعند  ن  حاديث  مساتقيمة -وجعل يقول   ي ب  حديث   حاديث ال يعة

 .(13)  وقد موضع رخر جعل  بو داود يوم (12)ليس قد حديث  نكارة: الناس  ثم قال
لاااايس :   وقااااد موضااااع(15)وال مااااأمون  لاااايس بثقااااة:   وقااااد موضااااع(14)باااان معااااينوضااااعو  ا

وقااال  .(2)ال يكااوب قااد حديثاا :   وقااد موضااع غيااره(1)ال يكتااب عناا :   وقااد موضااع رخاار(16)ب اادء

                                                           

 .(150/  3) لالعلل ومعرقة الرجا(1)
 .55 صعلل  حمد رواية المرووي (2)
 .561 ص حوال الرجال (3)
 .(555/  6)الجرح والتعديل (4)
 .(599/  3)ميزان االعتدال (5)
قال الدارقطند هو متروك يروي عن سعيد بن   (150/  1)الضعواء والمتروكين البن الجوزي   ووقع قد 333صوالمتروكين  الضعواء(6)

 .ب ير وسعيد بن عبد العزيز بواطيل
 .(463/  1)الماند قد الضعواء (7)
 .(303/  4)لسان الميزان   (399/  3) بتلويب التلوي(8)
 (.125/ 1)الكنى واألسماء( 9)
 .(2/  8)تلويب التلويب : انظر.   وزاد قد التلويب كلمة خبيث(112/  1)نن  بى داود س(10)
 550ص ألبد داود سؤاالت اآلجري(11)
 .33المصدر نوس  ص(12)
   .33المصدر السابق ص(13)
 .(222/  2) -رواية الدوري  -تاريخ ابن معين (14)
 .(733/  2) المصدر نوس (15)
 .(381/  2) المصدر السابق(16)
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يكتاب : ضاعيف الحاديث  وزاد  باو حااتم: (5)  و باو حااتم(4)زرعاة  و بو (3)ليس بالقوى عندهم: البخاري
:   و باو  حماد الحااكم(6)الضاعف علاى رواياتا  باين: ابان عاديد الت يع  و حديث   كان ردي الر ي   دي

لاايس عناادهم قااد : قااال اباان سااعدو  .(8)ضااعيٌف  رمااد بااالرقض: واباان حجاار  (7)حديثاا  لاايس بالمسااتقيم
 ااديد :   والعجلااد(9)وكااان مت اايعاا مورطاااا  لضااعو  ور ياا  ؛وماانلم ماان ال يكتااب حديثاا   الحااديث ب اادء

متاروك :   وقاد موضاع(11)وال ماأمون  لايس بثقاة:   وقاال النساائد(10)د الحاديثغاٍل قي   واه  الت يع
 .(14)  ووكره الوسوي قد باب من يرغب عن الرواية عنلم(13)متروك:   وقال الوهبد(12)الحديث

 .(15)كان ممن يروى الموضوعات  ال يحل وكره إال على سبيل االعتبار: وقال ابن حبان
ضاايف هنااا  ن اباان نتركاا  الكثياار ماان  جللااا كمااا ساابق  و ا ققااد و مااا عاان بدعتاا  وهااد  ناا  كااان  اايعيا 
  وسائل ل ام  تركات  حديثا ؟ (16)ال تحدثوا عن  قإن  يساب السالف: المبارك ترك  ألن  يسب السلف  وقال

قلماا   مات عمارو بان ثابات:   بل وقال هناد بن الس ر يُّ (17)كان ي تم السلف؛ قلولك تركت حديث : قال
وهاوا : قاال الباحثاان .(18)و غلاق عليا  بابا  حتاى جاوزتا   ها بن المبارك دخل المسجدقرر  بجنازت  ر  م  

تااارك حديثااا  كاااان رجاااالا يت ااايع  ولااام ي  : ولكااان قاااال البااازار .هاااو مااانلج التعامااال الساااليم ماااع  هااال البااادع
: وكان جرير بن عبد الحميد يخر، حديث عمارو بان ثابات  قيقولاون .  وهوا هو ما قال  النقاد(19)لولك

                                                                                                                                        

 . (472/  2) المصدر السابق(1)
 .(322/  2)كبير ضعواء الال(2)
 .(359/  6)التاريخ الكبير (3)
 .(113/  6)الجرح والتعديل (4)
 .(113/  6)المصدر نوس  (5)
 .(131/  7)الكامل قد ضعواء الرجال (6)
 .  وهوا يخالف قول  بد داود السابق(12/  8)تلويب التلويب (7)
 .412 صتقريب التلويب (8)
 .(727/  8) يرالطبقات الكب(9)
 .(531/  1)معرقة الثقات (10)
 .(778/  31)تلويب الكمال (11)
 .110صالضعواء (12)
 .(483/  3)الماند قد الضعواء (13)
 .(147/  2)المعرقة والتاريخ (14)
 .(52/  3)المجروحين (15)
 .(486/  3)العلل ومعرقة الرجال (16)
 .(323/  2) كبيرضعواء الال(17)
 .(321/  2) المصدر نوس (18)
 .(174/  1)مسند البزار (19)
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ا  قيقولون: نريده  قيقولال   ناا  حادث عان مان : وقاال ساويان بان عييناة  (1)تايار بعادك:  دركت  صالحا
لاو : سألت عبد الرحمن بن ملدى عن حديث  قاأبى  ن يحادث عنا   وقاال: وقال الوالس  (2)قي  ن  ع  ط  ي  

موم  وكاان ماو: وقال الساجد  (3)كنت محدثاا عن  لحدثت بحديث  بي  عن سعيد بن جبير قد التوسير
 .(4)وكان ينال من عثمان  ويقدم عليًّا على ال يخين

كواار  -صاالى اهلل علياا  وساالم-لمااا مااات النبااد : وكااان عماارو باان ثاباات يقااول: قااال الباحثااان
    و قضل األقوال قي   ن  ضعيف راقضد  وقد واقق بعض النقاد مسلماا على قول (5)الناس إال خمسة

بعضلم جعل  قد مرتبة الترك  وقول البخاري مواقق جعل  وقد   غير  ن  لم يوكر بدعت  العقدية  قول 
 .ليس بالقوي عندهم: لقول تلميوه مسلم حيث قال

 .(7)ضعيف الحديث: قال مسلم  :(6)ي  الَجْنبِ  مٍ اشِ هَ  نُ و بْ رُ مْ عَ  -13
كاااان صااادوقاا  لااام يكااان صااااحب :   و حماااد(8)سااامعت منااا   ولااام يكااان بااا  باااأس: ابااان معاااين قاااال

وا حادث : ابن عدي  و (9)حديث وا حادث عان ثقاة قلاو صاالح الحاديث  وا  ل   حاديث غرائب  حساٌن  وا 
 .(10)عن ضعيف كان يكون قي  بعض اإلنكار  وهو صدوق إن  اء اهلل

وقد ، (12)مقار ب الحديث: والبخاري  (11)كان صدوقاا  ولكن  كان يخطىء كثيراا: ابن سعدوقال 
يكتب حديث   : وزاد  بو حاتم لين الحديث : (15)وابن حجر  (14) بو حاتموقال .(13)رقي  نظ: موضع

ليس بالقوي  و ورد العقيلد ل  حديثاا ثم : (1)   و بو  حمد الحاكم(17)وقال النسائد.(16)وكوا لين  الوهبد

                                                           

 .(323/  2) كبيرضعواء الال(1)
 .(118/  3)العلل ومعرقة الرجال (2)
 .(113/  6)الجرح والتعديل (3)
 .(12/  8)تلويب التلويب (4)
 .(775/  31)تلويب الكمال  (5)
ن ب وهد إلى النسبة هوه: بدن  الج  (6)  .(95/  1) للسمعاند نساباأل. اليمن من قبيلة ج 
 (.52/ 3)الكنى واألسماء( 7)
 .(98/  8) التلويب تلويب(8)
 .(11/  3) الرجال ومعرقة العلل(9)
 .(541/  1) الرجال ضعواء قد الكامل(10)
 .(154/  8) الكبير الطبقات(11)
 .391ص القاضد طالب الترموي الكبير بترتيب  بد علل(12)
 .(116/  1) األوسط التاريخ  (385/  6) الكبير التاريخ(13)
 .(163/  6) والتعديل الجرح(14)
 .413 ص التلويب تقريب(15)
 .(65/  1)الكنى  سرد قد المقتنى(16)
 .(134/  11) الكمال تلويب(17)
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ويروي عن الثقات ما ال   كان ممن يقلب األسانيد: وقال ابن حبان.(2)ال يتابع على هوا الحديث: قال
 .(4) قرط قي  ابن حبان:   وقال ابن حجر(3)ز االحتجا، بخبرهي ب  حديث األثبات  ال يجو 

اآلخر  و ما  لم  وقد واقق مسلم قول بعضلم  وخالف بعضالقول قي  ما قال مسلم: قال الباحثان
وهد تعند  نا    قول ابن حبان ققد  قرط قي  كما قال ابن حجر  وكالم البخاري قد كتب   ن  قي  نظر

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

 .(5)ضعيف الحديث: قال مسلم :عِ سَ اليَ  نُ بْ  ةُ دَ عَ سْ مَ -14
ووكار العقيلاد لا  حاديثاا  .(6) دركتا  ولام  كتاب عنا   وكاان ياوكر بالصاالح: قال قتيبة بن سعيد

  كااان مماان يااروى عاان الثقااات األ ااياء المقلوبااات: اباان حبااان  وقااال (7)بع علااى هااوا اللوااظال يتااا: وقااال
ضاعيف الحاديث  كال ماا : بان عادي  وا(8)حتى إوا سمعلا المبتدئ قد الصناعة علم  ن  ال  صول للا

 .(10)الدارقطند  وضعو  (9)وغيره  ومن المسند  يروي  من المراسيل
: داودوقال  باو  .(11)قنا حديث    و تركنا حديث  منو دهرليس ب دء  خر : وقال  حمد بن حنبل

: وقاال  باو حااتم .(14)لايس ب ادء  وكاان مان الكاوابين:   وقد موضع(13)متروك:   وقد موضع(12)لين
  وقال ابن  عبد (15)واهٌب  منكر الحديث  ال ي تال ب   يكوب على جعور بن محمد عندي  واهلل  علم

ااا عاان حاادي: الاارحمن   (1)متااروك الحااديث: قااال األزديو .(16)قلاام يحاادثنى باا   ٍث لمسااعدةسااألت  بااد يوما
 .(2)هالك: والوهبد

                                                                                                                                        

 .(98/  8) التلويب تلويب(1)
 .(194/  3) الكبير الضعواء(2)
 .(33/  1) المجروحين(3)
 .413 ص التلويب تقريب(4)
 (.182/ 3)األسماء الكنى و ( 5)
 .(16/  8) الكبير التاريخ(6)
 .(141/  4)الكبير  الضعواء(7)
 .(31/  3) المجروحين(8)
 .(390/  6) الرجال ضعواء قد الكامل(9)
 .والمتروكين حكماا علي  جد ل  قد كتاب الضعواء  ولم ن(556/  3) الجوزي البن نوالمتروكو  الضعواء(10)
 .(163/  3) الرجال ومعرقة العلل(11)
 .(516/  1) الكنى سرد قد المقتنى(12)
 .(272/  1) االعتدال ميزان ( 13)
 .33سؤاالت اآلجري ألبد داود ص(14)
 .(335/  8) والتعديل الجرح(15)
 .  (335/  8)المصدر نوس  (16)



 عند اإلمام مسلم بن الحجاج" ضعيف الحديث: "مدلول مصطلح

 (25) 0، العدد 01، المجلد 2102غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -زهرمجلة جامعة األ 
 

 . ولى األقوال قي   ن  متروك الحديث  وقول مسلم قي  لم يواقق  علي  إال ابن عدي: قال الباحثان    
َبذِ  ةَ دَ يْ بَ عُ  نُ ى بْ وسَ مُ  -15  .(4)ضعيف الحديث: قال مسلم :(3)ي  الرَّ

:   وابان ساعد  وزاد(5)حدث عن عبد اهلل بن دينار  حاديث لام يتاابع عليلاا: وثق  وكيع  وزاد
  (8)ضااعيف الحااديث: ثااانٍ  وقااد موضااعٍ    (7)صااالح: وقااال اباان معااين .(6)كثياار الحااديث  ولاايس بحجااة

اعِّف حديثا  ألنا  روى عان عبااد : رابااع   وقاد موضاعٍ (9)ضاعيف: ثالاث وقاد موضاعٍ  نماا ض  ضاعيف  وا 
  وسئل  يما  حب إلياك موساى بان (11)ال يحتج بحديث :   وقد موضع(10)مناكيراهلل بن دينار  حاديث 

ليس ب دء  و حادث عان :   وقال مرة(12)محمد بن إسحاق: عبيدة الربوي   و محمد بن إسحاق  ققال
لاايس بالكااووب :    وقااد موضااع(14)  وكااان ينوااد حااديث موسااى باان عبياادة(13) ااريك  عجااب إلااد مناا 

يكتااااب ماااان حديثاااا  :   وقااااد موضااااع آلخاااار(15)ينااااار  حاديااااث مناااااكيرولكناااا  روى عاااان عبااااد اهلل باااان د
 . (16)الرقائق

عاان عبااد اهلل باان   لاام يكاان باا  بااأس ولكناا  حاادث بأحاديااث مناااكير: وقااال  حمااد باان حنباال
ال يحاال  :وقااد موضااع  (19)لاايس ب اادء: وقااد موضااع   (18)منكاار الحااديث:   وقااد موضااع(17)دينااار

لااو بااان ل ااعبة مااا بااان لايااره مااا : سااويان و ااعبة  قااالإن موسااى قااد روى عناا  : الكتاااب عناا   ققياال لاا 

                                                                                                                                        

 .(556/  3) الجوزي البن نو والمتروك الضعواء(1)
 .(98/  4) االعتدال   ميزان(614/  1) الضعواء قد الماند(2)
 .(41/  2)األنساب للسمعاند . هوه النسبة إلى الربوة وهد من قرى المدينة على طريق الحجاز :ويب  الر  (3)
 (.222/ 1)الكنى واألسماء ( 4)
 .(310/  50) التلويب تلويب(5)
  .(111/ 3) الكبير الطبقات(6)
 .بادة ال صالح حال  قد الحديث  ويبدو  ن  يقصد صالح الع339 ص الجنيد البن معين ابن سؤاالت(7)
 .بمتروك ليس الجنيد بأن  ابن   وعقب333 المصدر نوس  ص(8)
 .599 ص - الدارمد رواية - معين ابن تاريخ(9)
 .(511/  8) والتعديل الجرح(10)
 .(113/  3) - الدوري رواية - معين ابن تاريخ(11)
 .(60/  3) المصدر نوس (12)
 .(334/  6) الرجال ضعواء قد الكامل(13)
 .(334/  6)المصدر نوس  (14)
 .(334/  6)المصدر السابق (15)
 .(561/  4)الكبير  الضعواء(16)
 .(60/  3) - الدوري رواية - معين ابن تاريخ(17)
 .(195/  3) الكبير التاريخ(18)
 .(551/  19) الكمال تلويب(19)
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وولاااك  نااا  ياااروى عااان عباااد اهلل بااان ديناااار  ااايئاا ال يرويااا   ؛ال ي اااتال بااا : وقاااد موضاااع  (1)روى عنااا 
موسااى باان : ماان رواه ققياال: وساائل عاان حااديث ققااال. (3)اضاارب علااى حديثاا :   وقااد موضااع(2)الناااس

ليس حديث  عندي ب ئ  حديث  عن عبد :   وقالموسى يحتمل وحمل علي : عبيدة ققبض يده  ثم قال
 و مااا   مااا يحاال:   وقااال ماارة(4)وعاان  بااد حااازم  -كأناا  لاايس عبااد اهلل باان دينااار ولااك -اهلل باان دينااار 

ال :   وقااد موضااع رخاار(6)ال تكتااب ألربعااة  ووكاار موسااى واحااداا ماانلم:   وقااال(5)ينباااد الروايااة عناا 
:   وقال  بو طالاب  حماد بان حمياد(7)حديث  منكر  اولم  خر، عن   يئا   يكتب حديث موسى بن عبيدة

ا: قال  حمد بن حنبل: حميد عان ابان عبااس    عان محماد بان كعاب  حاديث موساى بان عبيادة ر  لماا م 
 .(8)كان ال يحوظ الحديث: وعوج  ونوض يده  وقال  وضم قم   هوا متاع موسى بن عبيدة: قال

: نعام  ثام قاال: قاال؟ تقاون موساى بان عبيادة تلاك األياامكناتم ت :ولم يرض  القطان  وقيل لا 
  (11)كاان ضاعيواا ضاعيواا: وقال ابن الماديند .(10)  وكان ال يرى  ن يكتب حديث (9)قلم نأت   كان بمكة

ووكاره ابان البرقاد قاد بااب مان كاان  .(12)ضاعيف  يحادث بأحادياث منااكير:   وقد موضاع(11)ضعيواا
  (14)لاايس بقااوى الحااديث: وقااال  بااو زرعااة. (13)مالضااعف غالباااا قااد حديثاا  وقااد تركاا  بعااض  هاال العلاا

وددت  ناد   عان قاوم  وال  حدث عن   ولقد كتبت عن مكد  لم  خر، عن موسى بن عبيدة :والبخاري
وقااد ، (15)وغياارهم  وعبااد اهلل باان  بااد الملاايح  كتباات عاان غياارهم ماان الثقااات غياار موسااى باان عبياادة

  صااادوق: وقاااال يعقاااوب بااان  ااايبة .(16)ةبااان عبياااداوال موساااى    ناااا ال  كتاااب حاااديث مجالاااد: موضاااع
وكاان مان   وكثارة اختالطا   وضاعو    ئالوها ؛ومان النااس مان ال يكتاب حديثا   اضعيف الحديث جادًّ 

                                                           

 .516 ص الرجال  حوال(1)
 .(511/  8) والتعديل الجرح(2)
 .(560/  4)الكبير  الضعواء(3)
 .(565/  4) المصدر نوس (4)
 .(565/  4)المصدر نوس  (5)
 .(565/  4) نوس المصدر (6)
 .(334/  6) الرجال ضعواء قد الكامل(7)
 .المصدر نوس (8)
 .(560/  4)الكبير  الضعواء(9)
 .510ص  يبة البن المديند  بد بن عثمان بن محمد سؤاالت(10)
 .510المصدر نوس  ص(11)
 .(565/  4)الكبير  الضعواء(12)
 .(315/  50) التلويب تلويب(13)
 .(511/  8) والتعديل الجرح(14)
 .(561/  4)الكبير  الضعواء(15)
 .505 ص القاضد طالب  بد الترموي بترتيب علل(16)
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إخاااوة  :ومحماااد بااان عبيااادة  وعباااد اهلل بااان عبيااادة  موساااى بااان عبيااادة: وقاااال  باااو داود. (1) هااال الصااادق
  وقاااد (2)ن عباااد اهلل بااان ديناااارإال  حاديثااا  عااا  و حادياااث موساااى مساااتوية  حااادث عااان  خويااا   موساااى
: وقااال الترمااوي .(3)موسااى باان عبياادة: ووكاار ماانلم  حااد ث  ااعبة عاان جماعااة ماان الضااعواء: موضااع

وقاال   (5)يضاعف قاد الحاديث:   وقد موضع(4)يضعف قد هوا الحديث من قبل حوظ   وهو صدوق
رناا مان  صاحاب وغي  كانت لا  عباادة ت اال  عان تحواظ الحاديث  وخطأ  قد حديث  نكرة: وقال البزار

لنرجاو  ؛ولكان وكرنااه لعبادتا  بأحسان ماا ياوكر مثلا   وال يحاتج با   الحديث يضاعف موساى بان عبيادة
وقااد روى عناا   هاال   ا للحااديثولكاان لاام يكاان حاقظااا  لاام يكاان باا  بااأس: وقااد موضااع  (6)باولك السااالمة

لااايس : د موضااع  وقااا(9) وضاااعو  النسااائد .(8)وعبااادهم  كااان مااان خيااار النااااس:   وقااال مااارة(7)العلاام
قي  :   وابن قانع(11)كللا ال يتابع عليلا إال من جلة قيلا ضعف:   وقال العقيلد عن  حاديث  (10)بثقة

ا وقضاااالا وعباااادةا كاااان مااان خياااار عبااااد اهلل نساااكا :   وقاااد موضاااع(13)وضاااعو  ابااان حباااان .(12)ضاااعف
ا متوهماا  وياروى عان  إال  ن  غول عن اإلتقان قد الحوظ حتى يأتد بال ئ الوي ال  صل ل   وصالحا

ن كاان   الثقات ما لايس مان حاديث األثباات مان غيار تعماد لا   قبطال االحتجاا، با  مان جلاة النقال وا 
هاااوه األحادياااث التاااد وكرتلاااا لااا  : ووكااار لااا  ابااان عااادي عااادة  حادياااث ثااام قاااال .(14)قاضاااالا قاااد نوسااا 
ولا  غيار ماا   يار محووظاةوعامتلا متونلاا غ  عامتلا مما ينورد بلا من يرويلا عن   بأسانيدها مختلوة

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

                                                           

 .(551/  19) الكمال تلويب(1)
 .(551/  19) الكمال تلويب(2)
 .560سؤاالت اآلجري ألبد داود ص(3)
 .(430/  3) لترمويا سنن(4)
 .(148/  1) المصدر نوس (5)
 .بالعبادة  ال  الحديث حوظ عن ب  قصر إنما و حسب  بالحاقظ وليس مويد رجل :البزار وقال:   وقد التلويب(533/  5) البزار مسند(6)

 .(310/  50) التلويب تلويب: انظر
 (.591/  5)البزار  مسند(7)
 .(331/  9) المصدر نوس (8)
 .(334/  6) الرجال ضعواء قد املالك(9)
 .(551/  19) الكمال تلويب(10)
 .(561/  4)الكبير  الضعواء(11)
 .(315/  50) التلويب تلويب(12)
 .(315/  50)المصدر نوس  (13)
 .(134/  1) المجروحين(14)
 .(336/  6) الرجال ضعواء قد الكامل(15)
 .(310/  50) التلويب تلويب(16)
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وقاااال  .(3)ال يتاااابع علاااى حديثااا :   وقاااال الااادارقطند قاااد موضاااع(2)  وابااان حااازم(1)وضاااعو  الااادارقطند
.  (6)سيما قد عبد اهلل بن دينار  وضعو  ابن حجر وال (5)م لور:   وقد موضع زاد(4)ضعووه: الوهبد
ا: منكر الحديث  وزاد الساجد: (8)  والساجد(7)وقال  بو حاتم.  (6)دينار  . وكان رجالا صالحا

 .(9)ووكره سبط بن العجمد قد الك ف الحثيث عمن رمد بوضع الحديث
 . رقض األخو عن إلىالبخاري و   على ولك النقادوقد واقق    القول قي  ما قال  مسلم: قال الباحثان

 .(10)ضعيف الحديث: قال مسلم  :ي  زِ وَ رْ المَ  دٍ مَّ حَ مُ  نُ بْ  رُ ضْ النَّ  -16
وكااره اباان حبااان قااد   و (13)قياا  ضااعف:   وقااد موضااع لاا (12)والاادارقطند  (11)وثقاا  النسااائد

ن جلاااة  هااال مااارو ممااان كاااان يتوقااا  علاااى ماااوهب مااا:   وقاااد موضاااع(14)كاااان مرجئااااا: الثقاااات  وقاااال
كااان مقادماا عناادهم : وابان ساعد  (16)وق ربمااا يلام ورماد باإلرجاااءصاد: وقاال اباان حجار  .(15)الكاوقيين

 .(17)وكان من  صحاب  بد حنيوة  قد العلم والوق  والعقل والوضل  وكان صديقاا لعبد اهلل بن المبارك
منكار : وقد موضع للبخااري  قي  ضعف: (20)الساجد  و (19)  بو زرعة  و (18) البخاري وقال

وابان   (4)السااجدوقاال . (3)وضاعو  كاولك األزدي  (2)ليس باالقوي: اكموقال  بو  حمد الح  (1) الحديث
  .كان صاحب ر ي: (6)  والوهبد(5)وابن  بد حاتم

                                                           

 .(315/  5) الدارقطند سنن(1)
 .(831/  5) المحلى(2)
 .153ص نوالمتروكو  الضعواء(3)
 .(306/  1) الستة الكتب قد رواية ل  من معرقة قد الكا ف(4)
 .(681/  1) الضعواء قد الماند(5)
 .111 ص التلويب تقريب(6)
 .(511/  8) والتعديل الجرح(7)
 .(310/  50) التلويب تلويب(8)
 .164 ص: انظر(9)
 (.425/ 1)سماءالكنى واأل( 10)
 .(404/  19) الكمال تلويب(11)
 .  (404/  19)المصدر نوس  (12)
 .(513/  4) والمختلف المؤتلف(13)
 .(131/  3) الثقات(14)
 .351 ص األمصار علماء م اهير(15)
 .161 ص التلويب تقريب(16)
 .(336/ 9) الكبير الطبقات(17)
 .ضعيف: (161/  4) االعتدال   ووقع قد ميزان(89/  8) الكبير التاريخ(18)
 .(664/  1)البروعد  سؤاالت على الرازي زرعة  بد  جوبة(19)
 .(393/  50) التلويب تلويب(20)
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ن كانات عنادهم : قال الباحثان قي  ضعف قاد يكاون سابب  الاوهم  وقاد واقاق النقااد عباارة مسالم  وا 
صلح  غير : الوهبدقي  ضعف  ولم يضعو  بعبارة ضعيف إال األزدي  ولولك قال :  خف حيث قالوا

 .منكر الحديث: قي  ضعف  وقد موضع:   وعبارة البخاري مواققة لمسلم ققد قال(7)األزدي
 :وهوا الجدول يوضح حكم مسلم والبخاري وابن حجر  وحكم الباحث  ومدى مواققة مسلم للنقاد

موافقةةةةةق ال قةةةةةا   حكم الباحث حكم ابن حجر حكم البخاري اسم الراوي

 لمسلم

 ْيُم بُن أَبِي َحيَّقَ إِْبَراهِ 

 

ضعيف ذاهب 

الحديث، منكر 

 الحديث

الموافقة مع  ضعيف ...............

 غالب النقاد

ِ ْبِن  إِْسَحاُق ْبُن َعْبِد َّللاَّ

 أَبِي فَْرَوةَ 

 

 تركوه

 

وافقه عليه  متروك متروك

 جماعة من النقاد

إِْسَماِعيُل ْبُن إِْبَراِهيَم 

 التَّْيِمي  

قول مسلم  ضعيف ضعيف ...............

موافق ألقوال 

 النقاد

 أَي وُب ْبُن ُعْتبَقَ 

 

 ضعيف جدا

 

 

ضعيف بالنسبة  ضعيف

للتحديث في 

العراق، مستقيم 

 .باليمامة

قول مسلم 

موافق ألغلب 

 أقوال النقاد

انِي   اُ  ْبُن ُشَعْيٍب اْلِحمَّ  َحمَّ

 

 فيه نظر

 

أخرج له مع هذا 

الحاكم في 

 مستدركه

مسلم قول  ضعيف

موافق ألغلب 

 أقوال النقاد

 ِرْشِديُن بُن َسْعٍد اْلَمْهِري  

 

قول مسلم  ضعيف ضعيف ..............

موافق ألقوال 

 النقاد

َسلََمقُ ْبُن َصالِحٍ األَْحَمرُ 
 

 

وافقه عليها  متروك .............. ..............

 بعض النقاد

اِق بُن ُعَمَر  زَّ َعْبُد الرَّ

 الثَّقَفِي  

 

 

متروك الحديث عن  منكر الحديث

الزهري، لين في 

 غيره

ضعيف، ولكنه 

متروك في 

حديثه عن 

 الزهري

وافقه الكثير من 

 النقاد

ُعْثَماُن بُن َعَطاِء بِن أبي 

 ُمْسلٍِم الُخَراَسانِي  

وافقه أغلب  ضعيف ضعيف ال شيء، ليس بذاك

 النقاد

                                                                                                                                        

 .(559/  5) الصاير الضعواء(1)
 .(393/  50) التلويب تلويب(2)
 .(561/  3) نو والمتروك الضعواء(3)
 .(393/  50) التلويب تلويب(4)
 .(438/  8) والتعديل الجرح(5)
 .(698/  1) الضعواء قد ماندال(6)
 .(698/  1) الضعواء قد الماند(7)
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 وافقه جمع كبير واهي الحديث .............. ليس بقوي ُعَمُر ْبُن َحْفٍص الَعْبِدي  

َمْشقِي    ُعَمُر ْبُن َسِعيٍد الدِّ

 

ساق كالم أحمد في 

 تركه

ا ..............  وافقه القليل ضعيف جد ًّ

َعْمُرو بُن ثَابِِت بِن 

 هُْرُمز

 .ليس بالقوي عندهم

 موافق

ضعيف رمي 

 بالرفض

وافق مسلم قول  ضعيف رافضي

 بعضهم

 َهاِشٍم الَجْ بِي  َعْمُرو ْبُن 

 

مقاِرب الحديث، 

 .فيه نظر

وافق مسلم قول  لين الحديث لين الحديث

 بعضهم

 َمْسَعَدةُ ْبُن اليََسعِ 

 

قول مسلم فيه لم  متروك الحديث .............. ..............

يوافقه عليه إال 

 ابن عدي

بَِذي    ُموَسى ْبُن ُعبَْيَدةَ الرَّ

 

لم أخرج عن 

يدة موسى بن عب

 وال أحدث عنه

ضعفه ابن حجر 

وال سيما في عبد 

 هللا بن دينار

 وافقه النقاد ضعيف

ٍد  ال َّْضُر ْبُن ُمَحمَّ

 الَمْرَوِزي  

فيه ضعف، منكر 

 .الحديث

صدوق ربما يهم 

 ورمي باإلرجاء

 وافقه النقاد فيه ضعف

 
 الخاتمة

ع   جمل األوقات  وما من عمال إال م ينابإتمام هوا العمل بعد  ن قضنا الحمد هلل الوي  نعم علي
 :   بعد هوا العمل إلى العديد من النتائج  وهد الباحثان ول  نتائج  وثمرت   وقد توصل

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

ة  و حياناا كان يتساهل قاد رواة تاركلم  هال العلام اإلمام مسلم معتدل قد  حكام  على الروا -2
 .    وقد يكون ولك من باب تخويف العبارةقيضعولم ققط

ن لم يكن اللوظ  واقق اإلمام مسلم  يخ  البخاري قد كثير من  حكام   -3 لكان كاان    نوس وا 
 .عندهما  ويبدو  ن مسلماا تأثر ب يخ  البخاري اا المؤدى واحد

معظم األحياان النقااد قاد  قاواللم  ولام يخاالولم إال قاد النازر اليساير  واقق اإلمام مسلم قد  -1
قلو بولك متوق معلم قد طريقة الحكم على الرواة  و ما ما واقق  علي  القليل ققد كان راوياا 

لام يواققا  عليا  ساوى ابان عادي   واحادٌ  ن سعيد الدم اقد  وكاان هنااك راوٍ واحداا هو عمر ب
 .  كانت  غلب  قوال النقاد قد تركلما ال تضعيف حديثلماوهو مسعدة بن اليسع  حيث 

ا عند  إلىدراسة  لواظ الجرح والتعديل عند األئمة ملم جدًّا قد التعرف  -5 مرادهم بلا خصوصا
 .د اآلخرين ومعرقة مدى المواققة  و المخالوةاجمعلا ومقارنتلا بأقوال النق

إماا باالتوثيق  و التوساط   ر منلااوخالوا  قاد كثيا  واقق ابن حجر مسلماا قاد بعاض  حكاما  -1
   . و التضعيف  و الترك

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

للتوصاال  ؛لمتقاادمينوصااد باالهتمااام  كثاار بدراسااة مناااهج األئمااة قااد النقااد خاصااة األئمااة ان -2
إلااى نتااائج ملمااة بااأن العلماااء لاام يكونااوا يتعاااملون مااع مراتااب الاارواة كاألرقااام الحسااابية  و 

 .  المعادالت الرياضية  بل بالقرائن المرجحة
كتبااا  مااان خاااالل الدراياااة   ضااارورة االهتماااام بدراساااة مااانلج اإلماااام مسااالم بااان الحجاااا، قاااد -3

 .د هوين العلمين الملمينن  متبحر قد علم الحديث قإ حيث ؛والرواية
يقتاارح الباحثااان دراسااة بعااض األلواااظ عنااد اإلمااام مساالم كألواااظ التوثيااق  والتوسااط  و لواااظ  -1

 . متروك الحديث  وغيرها من األلواظو واهب الحديث  و منكر الحديث  : التضعيف  كلوظ
 

          
 : المصادر والمراجع

ساعدي اللا امد  عماادة البحاث العلماد  . د: قياق جوبة  بد زرعة الرازي علاى ساؤاالت البروعاد  تح
 (.  م1182 -1112)  3:المدينة المنورة  ط -الجامعة اإلسالمية

عباد العلايم عباد :   تحقياق251: حوال الرجال  إبراهيم بان يعقاوب بان إساحاق الساعدي الج وزجااند ت
 .باكستان -قيصل رباد -العظيم البستوي  حديث  كادمد

عبااااد الاااارحمن :   تحقيااااق512باااان محمااااد باااان منصااااور التميمااااد الساااامعاند تاألنساااااب  عبااااد الكااااريم 
 (.  م1112 -ها1382: )1" المعلمد  مجلس دائرة المعارف العثمانية  ط

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

 حمااد محمااد نااور ساايف  مركااز البحااث العلمااد . د:   تحقيااق(روايااة الاادوري) 233تاااريخ اباان معااين ت
حياء التراث اإلسالمد   (.م1171 – 1311)  1: مكة المكرمة  ط -وا 

محماااود :   تحقيااق251التاااريخ األوسااط  محماااد باان إساااماعيل اباان إباااراهيم الجعوااد البخااااري      ت 
 (. 1177 – 1317: )1: القاهرة  ط, حلب -مكتبة دار التراث , إبراهيم زايد  دار الوعد

 (.  م2111ها  1125: )1:   ط(ها111: المتوقى)تاريخ الخلواء  لعبد الرحمن بن  بد بكر السيوطد 
 باو : هاااااا  تحقياق111عباد الارحمن بان  باد بكار السايوطد تلتدريب الراوي قاد  ارح تقرياب الناواوي  
 .قتيبة نظر محمد الواريابد  دار طيبة

  قادم لا  دراساة واقياة وقابلا  852لاد بان حجار  باو الوضال العساقالند تتقريب التلويب   حمد بان ع
 (.   م1111 – 1111)  3: سوريا  ط -محمد عوامة  دار الر يد: مقابلة دقيقة
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هااا  مطبعااة دائاارة المعااارف النظاميااة  852تلااويب التلااويب   حمااد باان علااد باان حجاار العسااقالند ت
 (. ها1321: )1: اللند  ط

ب ااار عااواد . د  :  تحقيااق712باان الزكااد عبااد الاارحمن  بااو الحجااا، الماازي ت تلااويب الكمااال  يوسااف
 (.1181 - 1111)  1:بيروت  ط –معروف  مؤسسة الرسالة 

:   طباع بإعاناة351الثقات  محمد بن حبان بن  حمد بن حبان بن معاو بن م ع بد  التميماد الب ساتد ت 
  1:رف العثمانياة بحياادر ربااد الادكن اللنااد  طوزارة المعاارف للحكوماة العالياة اللنديااة  دائارة المعاا

 (.م1173 -1313)
  327الجارح والتعااديل  عباد الاارحمن بان  بااد حااتم محمااد بان إدريااس بان المنااور التميماد الحنظلااد ت

  و عااادت (م1152  1371)  1:اللنااد  ط -مطبعااة دائاارة المعااارف العثمانيااة بحياادر رباااد الاادكن
 .بيروت -علميةطبع  على نوس الطبعة دار الكتب ال

محمد عبد الحد بن محماد عباد الحلايم األنصااري اللكناوي اللنادي   الرقع والتكميل قد الجرح والتعديل
: 3:   طحلاب -مكتب المطبوعاات اإلساالمية  عبد الوتاح  بو غدة:   تحقيق(ها1311: المتوقى)
 (.  ها1117)

  275 باااد داود السجساااتاند تسااانن  باااد داود  لساااليمان بااان األ اااعث بااان  اااداد بااان عمااارو األزدي  
 .  بيروت -محمد محيد الدين عبد الحميد  المكتبة العصرية: تحقيق

 حمد محمد  اكر ورخرون  مكتباة :   تحقيق271سنن الترموي  محمد بن عيسى الترموي السلمد ت
 (. م1175 -ها1315: )2: ومطبعة مصطوى البابد الحلبد و والده  ط

ن  حمااد بااان ملاادي باان مساااعود باان النعمااان ابااان دينااار الباااادادي ساانن الاادارقطند  علاااد باان عماار بااا
 عيب األرناؤوط  حسن عباد المانعم  البد  :   حقق  وضبط نص  وعلق علي 385الدارقطند ت 

 - 1121)  1:لبنااااان  ط –عبااااد اللطيااااف حاااارز اهلل   حمااااد برهااااوم  مؤسسااااة الرسااااالة  بيااااروت 
 (.م2111

محمااد عبااد القااادر عطااا  دار :   تحقيااق158يلقااد ت الساانن الكباارى   حمااد باان الحسااين باان علااد الب
 (.  م2113 -ها 1121: )3: لبنان  ط -الكتب العلمية  بيروت

  1: حمد محمد نور سيف  مكتباة الادار بالمديناة  ط:   تحقيق233سؤاالت ابن الجنيد البن معين ت
 (.م1188  1118)

حمااد باان علااد األزهااري  الواااروق  بااو عماار م:   تحقيااق275سااؤاالت  بااد عبيااد اآلجااري ألبااد داود ت
 (.  م2111 -ها 1131: )1: القاهرة  ط -الحديثة للطباعة والن ر

موقاق بان عباد اهلل بان عباد القاادر  مكتباة . د:   تحقياق385سؤاالت الحااكم النيساابوري للادارقطند ت
 (.م1181 -1111)  1:الرياض  ط -المعارف
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ساعد ابان عباد اهلل . ن البااحثين بإ اراف وعناياة دقريق م:   تحقيق385سؤاالت السلمد للدارقطند ت
 .1127  1:السعودية  ط -خالد بن عبد الرحمن الجريسد  مكتبة الملك قلد. الحميد و د

 -همااام عبااد الاارحيم سااعيد  مكتبااة المنااار:   تحقيااق715 اارح علاال الترمااوي  الباان رجااب الحنبلااد ت
 (. م1187 -ها 1117: )1: الزرقاء  ط

 باااو عباااد اهلل  حماااد بااان :   تحقياااق251محماااد بااان إساااماعيل البخااااري المتاااوقى تالضاااعواء الصااااير  
 (.  م2115/ها1121: )1: إبراهيم بن  بد العينين  مكتبة ابن عباس  ط

عباااد المعطاااد :   تحقياااق322محماااد بااان عمااارو بااان موساااى بااان حمااااد العقيلاااد ت   الضاااعواء الكبيااار
 (. م1181 -ها 1111: )1:بيروت   ط -قلعجد  دار الكتب العلمية
موقاق  عباد اهلل عباد القاادر  مكتباة :   تحقياق385بن عمار الادارقطند تالضعواء والمتروكون  علد 

 (.1181  1111) 1: الرياض  ط -المعارف
عباد اهلل :   تحقياق(هاا517: المتاوقى)الضعواء والمتروكون  عباد الارحمن بان علاد بان محماد الجاوزي 

 (.  ها1111: )1: بيروت  ط -القاضد  دار الكتب العلمية
محماود إباراهيم زاياد  دار :   تحقياق313الضعواء والمتروكون   حمد بن علاى بان  اعيب النساائد ت 

 (.    ها1311: )1: حلب  ط -الوعد
: المتاااوقى)الضاااعواء   حماااد بااان عباااد اهلل بااان  حماااد بااان إساااحاق بااان موساااى بااان ملاااران األصااابلاند 

 (.  م1181 -ها1115: )1: الدار البيضاء  ط -لثقاقةقاروق حمادة  دار ا:   تخقيق(ها131
علاااد محماااد عمااار  مكتباااة .د:   تحقياااق231الطبقاااات الكبيااار  محماااد بااان ساااعد بااان منياااع اللا ااامد ت

 (.2111  1121)  1:الخانجد بالقاهرة  ط
: الريااض  ط -صبحد البدري السامرائد  مكتبة المعارف:   تحقيق(رواية المرووي وغيره)علل  حمد 

 (.  ها1111: )1
اار باان  حمااد باان ملاادي الاادارقطند ت   تحقيااق 385العلاال الااواردة قااد األحاديااث النبويااة  علااد باان ع م 

 (.م1185 - 1115)  1:الرياض  ط -محووظ الرحمن زين اهلل السلود  دار طيبة: وتخريج 
مكتاب وصد اهلل بن محمد عباس  ال:   تحقيق211العلل ومعرقة الرجال   حمد بن حنبل ال يباند ت

 (.2111 -1122)  2: الرياض  ط, بيروت -دار الخاند, اإلسالمد
  315الكاماال قااد ضااعواء الرجااال  عبااد اهلل باان عاادي باان عبااد اهلل باان محمااد  بااو  حمااد الجرجاااند ت

 1: بياااروت  ط -علااد محمااد معااوض  دار الكتااب العلميااة -عااادل  حمااد عبااد الموجااود: تحقيااق
 (.  م1117 -ها1118)

صابحى :   حققا  وعلاق عليا 811ن رمد بوضع الحديث  برهاان الادين الحلباد تالك ف الحثيث عم
 (.م1187 -1117)  1:السامرائد  عالم الكتب  مكتبة النلضة العربية  ط
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عبااد الاارحيم :   تحقيااق211الكنااى واألسااماء  ألبااد الحسااين مساالم باان الحجااا، الق اايري النيسااابوري ت
 .1311ة  المدينة المنورة  الق قري  المجلس العلمد بالجامعة اإلسالمي

بياروت  –هاااااا  مؤسساة األعلماد للمطبوعاات852لسان الميزان   حمد بن علد بن حجر العسقالند ت
 (.م1181 –هااااا1111)  3: اللند  ط –دائرة المعرف النظامية 

تى حااتم التيميماى البسا  باد حمد المجروحين من المحدثين والضعواء والمتروكين  محمد بن حبان بن 
 (.  ها1311: )1: حلب  ط -محمود ابراهيم زايد  دار الوعد:   تحقيق351ت

  (هااا151: المتااوقى)المحلااى باآلثااار  علااد باان  حمااد باان سااعيد باان حاازم األندلسااد القرطبااد الظاااهري 
 .بيروت -دار الوكر

د عباااد العلاايم عبااا: هاااا  تحقيااق211معرقااة الثقاااات   حمااد بااان عبااد اهلل بااان صااالح العجلاااى الكااوقى ت 
 (. م1185 -ها 1115: ) 1: المدينة المنورة  ط -العظيم البستوي  مكتبة الدار

نااور الاادين .د:   تحقياق718الماناد قااد الضاعواء  محمااد باان  حماد باان عثمااان بان ق اي ماااز الااوهبد ت 
 (.م1187  1117: )قطر  ط -عتر  إدارة إحياء التراث اإلسالمد

:   تحقيااق(هااا718: المتااوقى)ثمااان باان ق اي ماااز الااوهبد المقتنااى قااد ساارد الكنااى  محمااد باان  حمااد باان ع
: 1: المدينااة المنااورة  ط -محمااد صااالح عبااد العزيااز المااراد  المجلااس العلمااد بالجامعااة اإلسااالمية

 (. ها1118)
  تحقياق علاى 718ميزان االعتدال قد نقد الرجال  محمد بن  حمد بن عثمان ابان ق اي مااز الاوهبد ت 

 (.  م1113  1382: )بيروت    ط -البجاوي  دار المعرقة
 


