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  "الحديث  لين" لفظة  من البزار مراد

 محمد محمود يس أحمد 
جامعة   للبنين،  والعربية  اإلسالمية  الدراسات  كلية  الدين،  أصول  وعلومه، شعبة  الحديث  قسم 

 االزهر ،قنا، مصر. 
 MohamedAhmed.11@azhar.edu.egالبريد اإللكتروني 

 الملخص: 
لقد عدَّ أئمة الجرح والتعديل لفظة )لين الحديث( من األلفاظ التي تقدح في  
أطلقها   وربما  الُمحتمل(،  )الضعف  غالبا:  بها  فيقصدون  وتجرحه،  الراوي 
مختلف   فاألمر  البزار  اإلمام  عند  أما  عموما.  الضعف  بها  وأراد  بعضهم 

المتر  أو  والوضاعين،  الكذابين  من  لعدد  وصفا  وجعلها  أو فأطلقها  وكين، 
الذين اشتد ضعفهم، ووافق أئمة الجرح والتعديل في أربعة مواضع فقط، حيث 
الوضع   درجة  إلى  ضعفهم  يصل  ال  الذي  الضعفاء  من  عدد  على  أطلقها 
ببحثي   أردت  لذا  موضعا.  ثالثين  حوالي  في  وخالفهم  والترك،  والكذب 

اإلمام البزار   هذا:)مراد البزار من لفظة  "لين الحديث"( الوقوف على ما يريده
اشتمل  والتعديل.  الجرح  في  منهجه  من  شيء  لنا  يتبين  حتى  اللفظة،  بهذه 
بحثي هذا على مقدمة وخمسة فصول وخاتمة؛ كان األول منه: في ترجمة  
كذابون   وهم  باللين  البزار  وسمهم  من  في  الثاني:  والفصل  البزار،  اإلمام 

متروكون،   وهم  باللين  وسمهم  َمن  والثالث،  وسمهم  وضاعون،  من  والرابع، 
باللين وهم شديدو الضعف، والخامس: من وسمهم باللين وضعفهم محتمل، 

 ثم الخاتمة وقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات. 
 : اللين ، الوضاعة ، المنكرون ، الضعف، الكذابون.  الكلمات المفتاحية
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Murad Al-Bazar from the word " lane of El-hades" 

Mohammed Mahmoud Yasen Ahmed 

Department of Hadith and Sciences, Division of Religious Origins, 

Faculty of Islamic and Arab Studies for Boys, Al-Azhar University, 

Qena, Egypt. 

E-mail: MohamedAhmed.11@azhar.edu.eg 

Abstract: 

The imams of the wound and the modification of the word "hadith 

lin" have counted the words that are given in the narrator and 

injured, often referring to them: (possible weakness), and perhaps 

some of them divorced them and wanted to weaken them in 

general.As for Imam Al-Bazar, it is different, so he released it and 

made it a description of a number of liars and losers, or those who 

were most vulnerable, or those who were increasingly vulnerable, 

and the imams agreed to the wound and modify in only four places, 

where he called it to a number of vulnerable people who do not 

reach the level of situation, lying and leaving, and hiding them in 

about thirty places.So I wanted to research this: (Murad al-Bazar 

from the word "lin hadith") to find out what Imam Al-Bazar wants 

in this word, so that we can see something from his approach to 

wounding and modifying.My research included an introduction, 

five chapters and a conclusion: the first was the translation of Imam 

Al-Bazar, and the second chapter: in who called them the Bazar 

balin, liars and lost, and the third, those who poisoned them with 

softness and were left behind, and the fourth, who poisoned them 

with softness and they were very weak, and the fifth: who poisoned 

them with softness and their potential weakness, and then the 

conclusion included the most important results and 

recommendations. 

Keywords: Soft - Lowness - The Deniers - Liars 
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 )مقدمة(
 هدايددددة ألولددددي األلبدددداب،وجعلدددده الددددذي أنددددزل علددددى عبددددده الكتدددداب، الحمددددد   

أنددددزل عليدددده الكتدددداب ومثددددل لصددددالل والسددددالم علددددى رسددددول العزيددددز الوهدددداب، وا
 وارتياب . وشك تحريف كل من وحفظهما، (1)الكتاب 

 وبعد:

 بكددر فددي مددنهج اإلمددام: أبددونظددرل متأنيددة مددن نظددر ف موضوووا البحووثأمددا عددن ف
د رحمددده   د  .هدددد 292:  المتدددوفى البدددزار، الخدددالق عبدددد  بدددن عمدددرو بدددن أحمدددد 

د فدددي الجدددرح والتعدددديل، تبدددين لددده بياندددا واضدددحا جليدددا أن منهجددده أعندددي منهجددده 
اصدالالحا ه ُيظهدر فيده يختلف عن منهج النقاد، فإند  دخاصة في ألفاظ الجرح  

عامدة المحددثين  عندد  )لوين الحوديث(، فعلى سدبيل المثدال: تعندي ربدارل خاصا
بدددل ياللقهدددا ، فيددده ضدددعف غيدددر شدددديد، وأن ضدددعفه محتمدددل، أن مدددن ُوسدددم بهدددا

 

هُ  اْلِكتَدابَ  ُأوِتيدتُ  ِإندِّي َأاَل : )د وسدلم عليده   صلى د قوله  وذلك  د(1)  هُ  َوِمْثلدَ كُ  َأاَل  ، َمعدَ  ُيوشدِ
نْ  ِفيدهِ  َوَجْدُتمْ  َفَما ، اْلُقْرآنِ  ِبَهَذا  َعَلْيُكمْ   َيُقولُ   َأِريَكِتهِ   َعَلى  َشْبَعانُ   َرُجل   اَلل   مدِ َأِحلووهُ  حدَ ا ، فدَ  َومدَ
ُموهُ  َحَرام   ِمنْ   ِفيهِ   َوَجْدُتمْ  ُبعِ  ِمنَ  َناب   ِذي ُكلو  َواَل  ، اأْلَْهِليو  اْلِحَمارُ  َلُكمُ  َيِحلو  اَل  َأاَل  ، َفَحرِِّ  السدَّ

  َلمْ   َفِإنْ  ، َيْقُروهُ   َأنْ  َفَعَلْيِهمْ  ِبَقْوم   َنَزلَ  َوَمنْ  ، َصاِحُبَها َعْنَها  َيْسَتْغِنيَ   َأنْ  ِإالَّ  ُمَعاَهد    ُلَقاَلةُ  َواَل  ،
 النهدي بداب األطعمدة د كتداب: داود فدي سدننه أبدو أخرجه( .  ِقَراهُ  ِبِمْثلِ  ُيْعِقَبُهمْ  َأنْ  َفَلهُ   َيْقُروهُ 
 عنده نهدي مدا بداب د العلدم كتداب سدننه في . والترمذي(3804 د 355/ 3) السباع أكل  عن
وقددال عهبدده: )هددذا (2664 د 38/ 5) د وسددلم عليدده   صددلى د النبددي حددديث عندده يقددال أن

.  131ص/ 4ج مسدددنده فدددي وأحمدددد  حدددديث حسدددن غريددد  ال نعرفددده إال مدددن هدددذا الوجددده(.
 أن درجاتده أقدل حدديث وهدو د عنده   رضدي د كدرب معددي بدن المقددام حدديث  من  جميعهم
  .ُيحسن
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، وهددذا بددال شددك (1)بعضددهم علددى الددراوي الصدددوث الددذي كثددُر الددوَهم فددي حديثدده
من قيل فيه: )ضعيف( أو )ذاهد  الحدديث( أو )لديس ب(ديء( أو يختلف عن  

 )متروك( أو )وضاع( أو غير ذلك من ربارات الجرح ال(ديد.

 فأئمة الجرح والتعديل يعدونها من أخف وأيسر وأسهل ألفاظ الجرح.
 يحدتج وال حديثده يكتد   الحدديث   لدين  الثمالي:  حمزل  قال أبو حاتم الرازي: )أبو

 .(2)به(
 حديثده يكتد   الحدديث  لدين بقدوي،  لديس  واقدد   بدن  وقال في موطن آخدر: )حمداد 

 .(3)االعتبار( على
 لدديس الحددديث، لددين: عقيددل بددن محمددد  بددن   وقددال فددي موضددع ثالددث: )عبددد 

 .(4)حديثه( يكت   بحديثه يحتج ممن وال بالقوي 

 زيد؟ بن كثير عن زرعة أبو )وسئل

 .(5)لين( فيه صدوث، هو: فقال

 

د )سددئل أبددو زرعددة الددرازي عددن كثيددر بددن زيددد؟  فقددال: صدددوث فيدده لددين( الجددرح والتعددديل  1
 )باب الكاف: تسمية من روى عنه العلم من يسمى كثيرا( . 151ص 7ج

وقدد قالهدا أبدو زرعدة ، رحمده   د غيدر مددرل، وأطلقهدا ابدن حجدر فدي التقريد  علدى ع(ددرات 
........( ممدددا 217، 132، 128، 126، 122، 119، 103، 95الددروال )التقريدد  ص 

 يؤكد أن علماء الحديث يِسمون باللين: الراوي الصدوث الذي كثر الوهم في حديثه.

 .(451/ 2) حاتم أبي البن والتعديل الجرحد  (2)

 .150ص 3د المصدر السابق ج (3)
 .154ص 5د المصدر نفسه ج (4)

 .(151/ 7) التراجم مع حاتم أبي البن والتعديل د الجرح (5)
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،  اْلَحَسن  أبا   وسأل حمزل السهمي الداَر قالني فقال: )َسَأْلتُ  اَرُقاْلِنيِّ  له   ُقْلتُ   اْلدَّ
   ؟ به تريد   أيش ، َليِّن فالن: ُقْلتُ  ِإَذا: 

  يسقط   ال  ِبَ(ْيء    َمْجُروًحا  يكون   ولكن  ،   اْلَحِدْيث   َمْتُروكَ   ساقاًلا  يكون   ال:  َقالَ 
 .(1)العدالة( عن

محمد  بابن  علي  بن   إبراهيم  بن   وهذا  المعروف  : المتوفى)  الوزير   القاسمي 
)فقد   (هد840 ))قبوله  يج    فيمن  يقال  يقول:  ,  لين   فيه:   هذه  تاللق  وقد (( 
حيح  رجال  بعض   في  العبارل ذلك   فيه  يقل  لم  من  ترجيح:  فائدتها  وإنِّما,  الصِّ

 .(2)على من قيل فيه عند التعارض(
اإلمام عند  )لين    فاألمر  البزار  أما  أعني  الكلمة  لهذه  أن  ويبدو  مختلف، 

مصاللح هذ   اخاص  االحديث(  من  وتأكدت   ، بدراسة عنده  قمت  أن  بعد  ا 
ه  الروال الذين وصفهم البزار بعبارل )لين الحديث( فوجدتعملية تالبيهية على  
 ( في  استعملها  من  قد  أكثر  على  أطلقها  حيث  موضعا(  ثالثين  من  أكثر 

أو اتهموهم بالوضع،    م رماهم أئمة الجرح والتعديل بالكذب هُ لو جُ   ،ثالثين راويا
بحديثه  وبعضهم  يحتجوا  ولم  شديدا  فيه  الضعف  كان  كان  اثنان  أو  وراو   ،
 : حيث قال فيه (4)كعمرو بن جرير (3) هم محتمالضعف

 

 .(82: ص) الفاروث  ط بالحواشي للدارقالني السهمي سؤاالتد  (1)

 .(41/ 1) - وسلم عليه   صلى - القاسم أبي سنة عن الذب في الباسم الروضد  (2)
دِ ( 3) لَ  د يدددل علددى أن ضددعفه لدديس ب(ددديد كددالم البددزار نفسدده حيددث قددال: )َوقددَ هُ  اْحُتمددِ  َحِديثددُ

 َعْنُه.( َوُرويَ 
رو (4) ن د َعمددْ ن جريددر بددْ ن الكددوفي: َرَوى  الجريددري  البجلددي   َعبددد بددْ ن زيدداد: عددَ  عالقددة، بددْ

رو ابدن زرعدة أبدي وجده ال(عبي،  وعامر ن َعمدْ ن: َعنده ، وَرَوى  َجِريدر بدْ ن اْلَحسدَ  ّللاَِّ  ُعَبيدد بدْ
،  عتداب أبو حماد بن وسهل قتيبة، ْبن َسْلم ُقَتيبة وَأُبو أسامة، ابن حماد أسامة  وَأُبو  اْلِكْنِديِّ

== 
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 . (1)  َعْنُه( َوُرويَ  َحِديُثهُ  اْحُتِملَ  َوَقدِ  ، اْلَحِديثِ  َجِرير  َليِّنُ  ْبنُ  )َعْمُرو

 ويريد بها ضعف الراوي  (بالحافظ ليس)بل أحيانا ياللق البزار ربارل: 

 :قال اإلمام البزار في مسنده روى  مثال ذلك:
د    عمرو  بن   الملك  عبد   عامر  أبو   ناأخبر :  قال  الفضل،  بن   يحيى  )حدثنا
د   عن   ة،مَ هْ جَ   أبي  بن  بكر  أبي  عن  الفضل،  بن  عدي  ناأخبر :  قال  ،العقدي 
  فيما   قال  د  وسلم   عليه       صلى د    النبي   أن:  علي  عن  رباس،  ابن   عن  أبيه،
      عند   لها  بما  ألخبرتها  قريش  تبالر  فلوال  موها،دَّ قَ تَ   وال  قري(ا  قدموا: »أعلم
  عليه      صلى  النبي  عن  كالمه  من  نحو  روي   قد   الحديث   وهذا.    «وجل  عز
 هذا   من  إال  علي  عن  رباس،  ابن  عن  يروى   نعلمه  وال  وجه  غير  من  وسلم
  جهمة،   أبي   بن   بكر  وأبو  بالحافظ،  ليس   الفضل  وابن.  اإلسناد   بهذا  الوجه
 .(2)الحديث( بهذا  إال يحدثان نعلمهما ال وأبوه

 

== 

ن وعددامر الددالل، ن   وعبددد الحددارثي، مدددرك بددْ  الكمددال راجددع / تهددذي  ( .الغددداني رجدداء بدْ
 (.232/ 31) الرجال أسماء في
 )مسند عمر بن الخالاب د رضي   عنه د(. 239ص 1د مسند البزار ج (1)
( مددددن طريددددق الزهددددري مرسددددال. 199ص 3د الحددددديث أخرجدددده ال(ددددافعي فددددي مسددددنده)ج (2)

 من طريق الزهري كذلك.  37والبيهقي في )معرفة السنن( ص
( حدديث علددي بدن أبدي طالد  د رضدي   عندده د (112/ 2)  البدزار وأخرجده البدزار ))مسدند

 وفيه عدي بن الفضل وهو )متروك(.
( من حديث أنس بن مالك وفيه محمد بدن يدونس 64ص 9وأخرجه أبو نعيم في الحلية )ج

 بن موسى الكديمي وهو كذاب هالك.
== 
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بَن الفضل أبا حاتم عدَي  البزاُر  أحد شيوخ أبي عامر العقدي   (1) هكذا وَسم 
 بقوله )ليس بالحافظ( وبالنظر في ترجمة عدي نجده متروكا:

 قال ابن حجر في التقري : 
  وسبعين   إحدى  سنة  مات   متروك  البصري   حاتم   أبو  التيمي   الفضل  ابن   )عدي
 ث(. )ث(: أي روى له ابن ماجة.  الثامنة من

 

== 

من طريدق أبدي مع(در عدن ( .1519 رقم ، 2/637)وأخرجه ابن أبي عاصم في )السنة(  
بعدد أن عدزاه إلدى ابدن أبدي  (4/512)المنداوى  وقدال سعيد المقبري عدن عبدد   بدن السدائ 

 . ضعيف قالوا مع(ر أبو فيه:   صمعا
والخالصة: الحدديث كدل طرقده ضدعيفة ال يخلدوا طريدق مدن ضدعيف أو كدذاب أو متدروك، 
وحسنه بعضدهم بمجمدوع طرقده ، وقدد ي(دهد لده بعدض الروايدات فدي صدحيح مسدلم كحدديث 

 )الناس تبع لقريش...( وغيره د و  أعلم د.
 بدن علدي عدن روى  مدرل بن تيم بني مولى البصري  حاتم أبو التيمي الفضل د عدي بن  (1)

 العقددي عدامر أبو الحذاء، وعنه وخالد وأيوب أنس بن بكر أبي  بن     عبيد  البناني  الحكم
 أبيدده عددن حدداتم أبددي بدن ضددعيف، وقددال معددين بددن عدن الدددوري  الخفدداف. قددال الوهدداب وعبدد
 عنده غيدا  بدن الواحدد عبدد عدن كتابده فدي كان حديثه زرعة أبو وترك قال الحديث  متروك
 يكتدد  ال آخددر موضددع فددي وقددال ضددعيف داود أبددو وقددال بقددوي  لدديس وقددال علينددا يقددرأه  فلددم

قائمدا،  البدول عدن النهدي فدي واحددا حدديثا ماجدة بدن لده روى  بثقة  ليس  النسائي  وقال  حديثه
 ظهدرت حبدان بدن وقدال ضدعيفا كدان المدديني بدن عدن شديبة أبدي بن  عثمان  بن  محمد  وقال

 ضدعيف العجلدي وقدال متروك الدارقالني وقال بروايته االحتجاج  فبالل  حديثه  في  المناكير
 السداجي وقدال بثقدة لديس البنداني الدرحيم عبد بن قال الضعفاء في العرب أبو  وقال  الحديث
 يقبددل لددم الجوزجدداني وقددال الحددديث فددي يهددم كددان يكددذب يكددن ولددم العبدداد مددن كددان ضددعيف
 حديثه.  الناس
 .(170د  169/ 7) التهذي   تهذي راجع / 
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 أهمية البحث 
  التي الهامة األبحا   من البزار اإلمام عند (( الحديث  لين)) البحث  هذا ُيعدو 
 .  الفن هذا  أئمة عند  والتعديل  الجرح بألفاظ  تتعلق

في ( الحديث  لين) اللفظ بهذا  البزار اإلمام وَسمهم من باستقراء قمت  فلما
لها أنه وجدت مسنده، من أوله إلى آخره،    أئمة عن به انفرد  مختلفا، ُمنزال ينزِِّ

 .والتعديل الجرح

  الضعف   بها  فيقصد   البزار   أما   محتمال،  ضعفا   بها   يقصدون   الفن  هذا  فأئمة
 !!!!! والوضع الكذب  درجة إلى األحوال بعض  في يصل الذي ال(ديد 

بهذا  وَسَمهم  الذين  الروال  بعض  في  البزار  كالم  من  العبارات  هذه  ولعل 
بهذه   ومقصده  منهجه  من  شيئا  تبين  كتابه  في  الحديث(  المصاللح)لين 

 العبارل. 

 .(1) وهو يتكلم عن حديث أخرجه من طريق حرام بن عثمانقال البزار 
  ، (2)محمدد  بدن العزيدز عبدد  عدن ، يحدد   البصدرل شديوخ  من  ،  شيخا  )وسمعت 

 

 

ِرو  ْبنِ   ُعْثَمانَ   ْبنُ   َحَرامُ د    (1) نِ   َعمدْ اِريو  َيْحيدَى بدْ ، روى  اأَلْنصدَ َدِنيو نْ  اْلمدَ ِدي: عدَ اِبرِ  َولدَ نِ  جدَ  بدْ
دِ  ِ؛ َعبددْ ا ّللاَّ دُ  َوُهمددَ دُ  ُمَحمددَّ هُ  الددرَّْحَمِن، َوروى  َوَعبددْ ،: َعنددْ َراَوْرِديو ِلم   الدددَّ ، َوُمسددْ يو ْنجددِ اِتمُ  الزَّ نُ  َوحددَ  بددْ

َماِعيل وقدددال ال(دددافعي وابدددن معدددين: الروايدددة عدددن حدددرام حدددرام، وقدددال أبدددو زرعدددة منكدددر  ِإسدددْ
 .282ص 3الحديث. راجع/ الجرح والتعديل ج

 مددولى المدددني محمددد أبددو الدددراوردي عبيددد أبددي بددن عبيددد بددن محمددد بددن" العزيددز عبدددد  (2)
 بدن   عبدد بدن وشدريك أسدلم بدن زيدد روى عدن بخراسان قرية دراورد سعد ابن  وقال  جهينة
   عبدددد بدددن وداود ووكيدددع وهددد  األنصددداري، وروى عنددده ابدددن سدددعيد بدددن ويحيدددى نمدددر أبدددي

== 
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 بدددن المسدددور عدددن ، (2)األعدددرج الدددرحمن عبدددد  عدددن ،(1)عثمدددان ابدددن حدددرام عدددن
 أن ،الحدددِ  بدددن الحددد  د رضدددي   عنهمدددا د  زيدددد  بدددن أسدددامة عدددن ، (3)مخرمدددة
 فسددأل ، الماللدد   عبددد  بددن حمددزل منددزل أتددى د وسددلم عليدده   صددلىد    رسددول
 ؟ عمدارل أبدو أثدم:  قدال أو ؟ عمارل أبو أين ؟ حمزل أين:  فقال ،  خولة  امرأته
 مددن أحدد   وأن ، نعددم:  قددال ، حوضددا لددك أن عنددك حدددثني وقددد  ، ال:  قالددت 
 .قومك علي يرده

 ثم قال البزار:

  لين   عثمان  بن  وحرام  ،  آخر  وجه  من  خولة  عن  الكالم  هذا  روي   وقد 
  وإنما   ،  روى   ما  مناكير  لكثرل   حديثه  عن   بالنقل  العلم   أهل  سكت   الحديث،
 .(4) مخرجا( له نعلم  لم ألنا ، الحديث  هذا ذكرنا

 

== 

   عبيددد عددن حديثدده النسددائي قددال فيخالددىء غيددره كتدد  مددن يحددد  كددان صدددوث  الجعفددري 
 وثمانين سبع أو ست سنة مات الثامنة من  منكر  العمري 
 .358.    التقري  ص(353/ 6) التهذي   تهذي راجع / 

 سبق ترجمته قبل أسالر.د  (1)
 وثقددده مخدددزوم بندددي مدددولى المقعدددد المددددني حميدددد أبدددو األعدددرج سدددعد ابدددن الدددرحمن د عبدددد (2)

 (341: ص) التهذي  الثالثة روى له مسلم . تقري  من النسائي

 عبددد أبدو الزهدري  زهدرل ابدن مندداف عبدد ابدن أهيد  ابدن نوفددل ابدن مخرمدة ابدن د المسدور (3)
: ص) التهددذي  روى لدده الجماعددة تقريدد  وسددتين أربددع سددنة مددات صددحبة وألبيدده لدده الددرحمن
532). 
.بداب )وممدا روى حمدزل بددن عبدد الماللد  عدن النبدي د صددلى (117/ 4) البدزار د مسدند (4)

   عليه وسلم د (.
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 سكت   ،  الحديث   لين  عثمان  بن  فإذا تأملنا كالم البزار وخاصة قوله:) وحرام
 ،  الحديث   هذا  ذكرنا وإنما   ،  روى   ما  مناكير  لكثرل  حديثه عن بالنقل العلم  أهل
 . مخرجا(  له نعلم لم ألنا

البزار   كالم  تأملنا  إذا  أننا  به:  االست(هاد  حرام  ووجه  حال  أن  جيدا  علمنا 
ال(ديد  الترك،  وضعفه  إلى  أوصله  يقول    الذي  فهو  البزار،  على  يخفى  ال 

ه؛ أنه لم يجد له بوضوح أنه يروي مناكير كثيرل، والذي اضالره لذكر حديث
ه إال أنه لخَّص غير هذا المخرج، وبالرغم من علم البزار بحاله المتردية هذ 

القول فيه بأنه )لين الحديث( ونستفيد من ذلك أن البزار ياللق )لين الحديث( 
 على من خيم الضعف عليه من الرجال!!!!!!!! 

 :(1) في حصين بن عمر وقال البزار

 ما   على  واحتملوه  العلم  أهل  عنه  روى   وقد  الحديث   لين  عمر  بن  )حصين 
 . (2) فيه(

  

 

 عددن الكددوفى، روى  ، عمددران أبددو يقددال و ، عمددر أبددو ، األحمسددى عمددر بددن حصددين د (1)
 بدن الحسدن وروى عنده  ، عبدد بدن ومخارث  الزبير وأبي واألعمش خالد  أبي  بن  إسماعيل
 سددمعت: الدددوري  زفددر . قددال بددن وعثمددان األسددود بددن   عبددد بددن   وعبددد الخثعمددي أيددوب
 بدن حصدين: الدرازي  زرعدة أبدو ب(ديء، وقدال ليس عمر، بن حصين:  قال  معين،  بن  يحيى
 الحديث. منكر ، ُعَمر

 مدددع الفددداروث  ط الددددوري  روايدددة - معدددين ابدددن . د تددداري (385/ 2) التهدددذي  راجدددع/ تهدددذي 
 (.50/ 3) مجمع المخالوط في ليس مما  مستدرك

 .(189/ 9) البزار مسندد  (2)
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 وقال مرل أخرى: 

 .(1) (عليها  يتابع لم بأحاديث، حد   قد  عمر بن  حصين)

 :(2)زيْ نَ ر بن كُ حْ في بَ  البزار وقال

 .(3)الحديث( لين وهو علي بن عمرو جد   هو  كنيز بن )وبحر

 .(4)بالقوي( يكن  لم كنيز  بن  وقال مرل أخرى :)وبحر

 .(5) وقال البزار في: إبراهيم بن عثمان

 

 .200ص 1د مسند البزار ج (1)
 عمدرو جدد هدو و ، بالسدقاء المعدروف البصدرى  الفضدل أبدو ، البداهلى  كنيدز  بن  بحرد    (2)
 . الفالس على بن
 بددددن وعمددددرو سدددداج بددددن وعثمددددان بكددددرل أبددددي بددددن العزيددددز وعبددددد البصددددري  الحسددددن عددددن روى 

 فددي البخدداري  قددال هددارون. بدن ويزيددد عيينددة وابددن يسددمه ولدم وكندداه الثددوري  عندده ديندار،وروى 
 الضدعفاء فدي النسدائي وقدال (بدالقوي  عنددهم لديس: البصدري  كنيدز بدن  بحيدر:)الكبير  تاريخه

ُروك السدددددقا كنيدددددز بدددددن َبحدددددر:)والمتروكين ِديث َمتدددددْ  الجنيدددددد بدددددن علدددددي وقال)،(َبصدددددِري  الحدددددَ
 ( .متروك: والدارقالني

/ 2) الندددوري  المعددداطي أبدددي بحواشدددي الكبيدددر . التددداري (419/ 1) التهدددذي  راجدددع/ تهدددذي 
 (.24: ص) للنسائي والمتروكون  ، الضعفاء(128

 . (132/ 9) البزار مسندد  (3)

 .(63/ 9) البزار د مسند (4)
 عنده وروى . وغيرهم واألعمش السبيعي إسحاث وأبي عتيبة بن الحكم خاله عن روى د    (5)

 ُعثمددان بدن ِإبدراهيم: البخداري  وقدال مسدلم. بدن والوليددد وشدبابة الحميدد عبدد بدن وجريدر شدعبة
 واحد.الحديث، واتهمه غير  ذاه  َشيَبة، َأبو واسالي،

 (.392: ص) الكت  عالم ط الكبير الترمذي ، علل(144/ 1) التهذي   راجع/ تهذي 
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  إال   نحفظه  ال  ما  حديثه  من  نذكر  وإنما  الحديث،  لين  عثمان  بن  وإبراهيم) 
 .(1) (عنه

)لين   لعبارل  به  انفرد  وتوصيف  خاص  مصاللح  للبزار  أن  يؤكد  هذا  كل 
أنه ياللقها على كل راو روى عنه بعض    الحديث( والذي يغل  على ظني 

العلم،   بالضعف  أهل  رموه  أو  حديثه،  تركوا  أو  بالوضع  بعضهم  اتهمه  وإن 
ال(ديد، ال سيما وإن كن هذا الحديث ال ُيعرف إال عنه، كما يظهر هذا جليا  

 من خالل منهج البزار في من رماهم باللين. 

وجدت د وهذا بتوفيق   د أن البزار استقراًء تاًما    وبعد استقراء لمسند البزار
ن الحديث( بمعنى الكذب والوضع أو الضعف ال(ديد في  استعمل لفظة )لي

 . أكثر من ثالثين موضعا وها هي األمثلة تأتي معنى بإذن  

 مشكلة البحث 
تتلخص م(كلة هذا البحث )لين الحديث عند اإلمام البزار( في معرفة مراده 
ومقصده بهذه العبارل التي تختلف عن إطالث المحدثين لمثيالتها، ومقصدهم  

 . بها

 بع في البحث المنهج المت
طَ  البحث هذه    (2) ءِ رْ مع  هذا  )فكرل  لالفكرل  لمعرفة هنيذِ (  الفضول  أخذني   ،

معنى هذه العبارل )لين الحديث( التي كثر ذكرها في )مسند البزار( ، فقمت  
 

 .(163/ 11) البزار د مسند (1)
َرأ، طدددرءا وطدددروءا فهدددو طددداريء، والمفعدددول  (2) َرَأ )طدددرأ، يالدددْ ْرء مصددددر مدددن الفعدددل طدددَ د طدددَ

األعظدم ألبدي الحسدن  والمحديط طرأ عليهم بمعنى جاءهم فجدأل، المحكدم  مالروء عليه(تقول
 (203/ 9) علي بن إسماعيل بن سيده
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بجمع الروال الذين وسمهم البزار بهذه العبارل، والنظر في ترجمتهم في كت  
ما  الجرح   فيهم، وذلك من خالل جمع كل  العلماء  أقوال  والتعديل، وجمعت 

جهدي   قدر  وحاولت  أسئلة  وأثرت  مستقلة(  )ورقة  بالاقة  في  بالراوي  يتعلق 
 اإلجابة عليها: 

 تتلخص هذه األسئلة في ما يأتي:

 ما مراد البزار بهذه العبارل؟   1س
الفظ عنده   2س البزار هذا  الذين أطلق عليهم  الروال  ؟ أي ماذا قال  ما حال 

 عنهم البزار نفسه في مواطن أخرى؟ 

 ما حالهم عند سائر علماء الجرح والتعديل؟  3س
كل هذه األسئلة وغيرها حاولت اإلجابة عليها من خالل بحثي هذا، فالحمد 

 فإليه يرجع الفضل كله، وله األمر كله.  أوال وآخرا 

 خطة البحث وتشتمل على: 

 المقدمة وفيها:

البحث د   في  المتتبع  البحث د أهمية البحث د م(كلة البحث د المنهجموضوع  
 خالة البحث. 

 ة فصول:ثم ذكرت أربع

 الفصل األول: التعريف باإلمام البزار د رحمه   د . 

 . (ون كذاب) من وَسَمهم البزار ب )ِلين الحديث( وهمالفصل الثاني: 

 .(كون مترو الفصل الثالث: من وَسُهم ب )لين الحديث( وهم )
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 .(الضعف وشديد ) البزار باللين وهم وَسَمُهم: من الفصل الرابع

 : من وَسَمُهم البزار باللين وضعفهم يحتمل هذه اللفظة.الخامسالفصل 

إليها   توصلت  التي  النتائج  أهم  على  وت(تمل  التوصيات  الخاتمة  وكذا  د  ، 
 بتوفيق   د وأهمها: 

 الفهارس العلمية:

 األحاديث النبوية.د فهرست 1

 . ت األعالم المترجم لهم في البحث د فهرس2

 د فهرست المصادر والمراجع.3

 د فهرست الموضوعات. 4

 ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه  أن أسأل و 

 وسلم  وصحبه آله وعلى محمد  نبينا على  وبارك وسلم   وصلى

                                                        

 كتبه 

 محمد محمود يس أحمد 

 المدرس بقسم الحديث بكلية 

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين بقنا 
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 الفصل األول  

 (د رحمه   دترجمة )اإلمام البزار 
 صري الب  الخالق  عبد   بن  عمرو  بن  أحمد   الكبير،  الحافظ   ،القاضي  ،هو اإلمام

 . فهيه محد   ، البصرل أهل  من بالبزار اْلَمْعُروف العتكي َبْكر َأُبو

 : ونشأته مولده
المباركة.  سنة  ولد  النبوية  الهجرل  ومائتين من  منكبا    ع(ر  للعلم  ون(أ محبا 

حماد   بن  األعلى  وعبد  خالد،  بن  كُهْدبة  الم(اي   من  عددا  لزم  عليه، 
 .(1) وغيره

 رحلته في طلب العلم:
 وببغداد   ،الكبار  عن   بأصبهان  فحد    ،لحديثه  ناشراً   ال(يخوخة  في    ارتحل
 .  والرملة ومكة ومصر
 ُمَحمَّد   ْبن  على  اْلَحَسن  َأُبو:  أهلها  من  َعْنهُ   فَرَوى   بها؛  َوَحدَّ َ   بغداد،  وقدم

  ْبن   َبْكر  َوَأُبو  قانع،  ْبن  الباقي   وعبد   نجيح،  ْبن  اْلَعبَّاس  ْبن  ومحمد   المصري،
 . (2) سلم

 : شيوخه وتالميذه

  الجمحي،   معاوية  بن     وعبد   حماد،  بن  األعلى  وعبد   خالد،  بن  هدبة:  سمع
  بن   وب(ر  الهيسي،  معمر  بن  ومحمد   الزماني،  فياض   بن  يحيى  بنا  ومحمد 

 

 . 548ص 5د راجع / تاري  بغداد للخالي  البغدادي  تحقيق د ب(ار ج (1)
 (556/ 13) الرسالة للذهبي ط النبالء أعالم وسير

 .(548/ 5) ب(ار ت بغداد د تاري  (2)
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      وعبد   األموي،  يحيى  بن  وسعيد   القرشي،  هارون   بن  وريسى  العقدي،  معاذ 
 بن   وأحمد   أيوب،  بن  وزياد   الفالس،  علي  بن  وعمرو   البرمكي،  جعفر  بن

  بن     وعبد   مثنى،  وابن  وبندارا،  الجوهري،  سعيد  بن  وإبراهيم  العجلي،  المقدام
  عبد   بن  ومحمد   األنصاري،  مرداس  بن  ومحمد   شبي ،  بن     وعبد   الصباح،
  سيف،   ْبن  وإسماعيل  الحادي،  ُموَسى  ْبنا  وعمر  الحراني،   الفضل  بن  الرحمن
 الواسالي،  راشد   ْبن  َعِليِّ   ْبن  والحسن  موفق،  ْبن  اْلَفْضل  اْبن  الرَّْحَمن  وعبد 
 . كثيرا وخلقا

  الالبراني،   القاسم  وأبو  الختلي،   بكر  وأبو  نجيع،  وابن   قانع،  ابن :  عنه  وحد  
  بن   جعفر  بن     وعبد   التميمي،  أيوب   بن  الحسن  بن  وأحمد   ال(ي ،  وأبو
  بن   خالد   بن      وعبد   الفرساني،  سلم  بن  جعفر  بن  وأحمد   فارس،  بن  أحمد 
  بن   أحمد   بن  ومحمد   الضرير،  يوسف  بن  إبراهيم  بن  وأحمد   الراراني،  رستم
 محمد   بن  الرحمن  وعبد   السمسار،  معبد   بن  جعفر  بن  وأحمد   الثقفي،  الحسن
  عبد   مسلم  وأبو  الخصي ،  بن  الفضل  بن   محمد   بكر  وأبو  الكسائي،  جعفر  بن

  عالاء   بن  محمد   بن   محمد   بنا      عبد   بكر   وأبو  سياه،  بن  محمد   بن  الرحمن
 القارئ،   مم(اذ   بن     عبد   بن  ومحمد   يعقوب،  بن  أحمد   بن  ومحمد   الهباب،
 . سواهم وخلق النيسابوري، حيويه بن   عبد  بن ومحمد 
حدثوه عن    شيخا،  ع(رين  من  نحو  عن  مجلسا  النقاش  سعيد   أبو  أملى  وقد 

 .(1) أبي بكر البزار
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 تصانيفه: 
   تصانيفه من
 . والمسند  مالك موطأ شرحد 1
 المعروف بمسند البزار.   المعلل الكبير المسند د 2
)جزء  د  3 مؤلفاته  من    ذكره   ،(يقبل  أو  حديثه،   ُيترك  من  معرفة  في  وكذلك 

 . (1) (لأللفية) شرحه في عنه ونقل العراقي، الحافظ

 ثناء العلماء عليه:

 :د رحمه   د قال الخالي  البغدادي
ةً   وبددددين األحاديددددث  علددددى وتكلددددم ،" المسددددند "  صددددنف حافظددددا، )كدددان البددددزار ِثقددددَ

 .(2)عللها(

 قال الذهبي د رحمه   د:

 .(3)للحديث( البزار حافظ: يونس بن سعيد  أبو )قال

 وأخرج الخالي  كذلك بسنده في كتابه )تاري  بغداد(:
َثِني  اْلَحاِفُظ،  َسِعيد   ْبن  الغنى  َعْبد   َأْخَبَرَنا:  َقالَ   الصوري،  َعِليِّ   ْبن  ُمَحمَّد   )َحدَّ
  البزاز   من   أنبل  رأيت   ما:  َيُقولُ   المبارك،  ْبن  َيْعُقوب   يوسف  َأَبا  َسِمْعتُ :  َقالَ 
 .(4) أحفظ( وال

 

 .13/554 السير ،4/334 بغداد تاري : د انظر (1)
 . (548/ 5) ب(ار ت بغداد د تاري  (2)
 (.556/ 13د سير أعالم النبالء ) (3)

 .(548/ 5) ب(ار ت بغداد د تاري  (4)
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ع إقرار الدار وضباله م الدار قالني د رحمه   د في حفظ اإلمام البزاروتكلم 
قالني للبزار بأنه ثقة عدل مقبول فقال فيما نقله عنه الخالي  البغدادي 

 بسنده: 
َثِني :  َيُقولُ  يوسف، ْبن  حمزل َسِمْعتُ : َقالَ  نصر، ْبن ُمَحمَّد  ْبن َعِليِّ   )َحدَّ
  ثقة: َفَقالَ  البزاز، الخالق َعْبد   ْبن  عمرو  ْبن َأْحَمد  َعنْ  الدارقالني، سألت 
  .(1)(حفظه على  ويتكل كثيرا يخالئ

 وقال الذهبي د رحمه   د:

 .حفظه على ويتكل يخالئ ثقة،: فقال الدارقالني، الحسن أبو ذكره )وقد 

 .(2) والمتن( اإلسناد  في يخالئ: الحاكم أحمد  أبو وقال

 وقال الخالي  كذلك: 

  ْبن َأْحَمد : َيُقولُ  الدارقالني، سمع أنه البيع ْبن ّللاَّ  َعْبد  َأُبو الحاكم وذكر)
  بمصر بالمسند  حد   والمتن، اإلسناد  ِفي يخالئ الخالق َعْبد   ْبن  عمرو
  فأخالأ كت ، معه تكن  ولم حفظه، من ويحد    الناس كت   ِفي ينظر حفظا
 . (3)  (النسائي الرَّْحَمن َعْبد   َأُبو جرحهو  فيه، يتكلمون  كثيرل أحاديث  ِفي

 منهج البزار في الجرح والتعديل:
بالثناء أو بالنقد على منهج البزار في  لم أقف على كالم للعلماء المتقدمين 
د   القاصرل  نظري  د من وجهة  أقوله  أن  أستاليع  الذي  ولكن  والتعديل،  الجرح 

 

 .(548/ 5) ب(ار ت بغداد د تاري  (1)
 (556/  13السير )د  (2)
 .(548/ 5) ب(ار ت بغداد د تاري  (3)
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ال تام أللفاظ  البزار في مسنده وبعد استقراء شبه  أطلقها  الذي  جرح والتعديل 
 أنه متساهل وذلك ألمور: 

بنا  1 بالحافظ( ويريد بها ضعف الراوي ماللقا كما مر  د يستعمل لفظ )ليس 
وهو   د  رحمه    د  الفضل  بن  عدي  حاتم  أبي  على  اللفظ  هذا  إطالقه  في 

 متروك كما تقدم. 

، وأحيانا اتهام الراوي  ال(ديد د ياللق لفظ )لين الحديث( ويريد بها الضعف  2
والوضع، والكذابين    بالكذب  بل  والمجهولين  المتروكين  بها  ليصف  أنه  حتى 

 في بحثي هذا د و  أعلم د .ثيرل ك كلالوضاعين في بعض األحيان وأمثلة ذ 

 وفاته:
  رحمه د المباركة النبوية الهجرل من ومائتين وتسعين اثنتين سنة بالرملة مات 
 د  

 لخالي  البغدادي: قال ا
َثَنا: َقالَ  الصفار، َأْخَبَرَنا: َقالَ  السمسار، َأْخَبَرَنا)   ْبن َأْحَمدَ : أنَّ  قانع  ابن َحدَّ

  وتسعين إحدى سنة  األول ربيع شهر ِفي بالرملة مات  الخالق َعْبد   ْبن  عمرو
 .بذلك  ابنه َأْخَبَرِني قانع ابن َقالَ  ومائتين،
، َأِبي ْبن َعِليِّ   َأْخَبَرَنا   ابن َعنِ  هارون، ْبن  اْلُحَسْين على قرأنا: َقالَ  َعِليِّ
  موالهم العتكي البزاز َبْكر َأُبو الخالق َعْبد   ْبن  عمرو ْبن َأْحَمد : َقالَ  َسِعيد،
 . ومائتين وتسعين اثنتين سنة بالرملة توفي اْلَحاِفظُ 
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  جعفر   ْبن  ُمَحمَّد   ْبن  ّللاَّ   َعْبد   ُمَحمَّد   َأَبا  َسِمْعتُ :  َقالَ   اْلَحاِفُظ،  نعيم  َأُبو  َأْخَبَرَنا
  البزاز   الخالق  َعْبد   ْبن  عمرو  ْبن  َأْحَمد   َبْكر   َأُبو  ومات :  َيُقولُ   حيان،  ْبن

 .(1)  (وتسعين اثنتين سنة بالرملة اْلَحاِفظُ 

  

 

 .(548/ 5) ب(ار ت بغداد د تاري  (1)
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 الفصل الثاني

 وهم كذابون وضاعون  (لين الحديث)  البزار ب من وَسَمُهم
اتوِهموا   وضاعون،  كذابون  ُجلوُهم  الفصل  هذا  في  المذكورون  بذلك الروال 

د   البزار  َوَسَمهم اإلمام  فإذا  د،  د رحمهم    والتعديل  الجرح  أئمة  صراحة من 
 باللين فحس !!!!! 

البزار   اإلمام  عند  خاص  مصاللح  الحديث(  )لين  للفظة  يكون  شك  فبال 
والتعديل،   الجرح  أئمة  سائر  عن  حوالي  يختلف  الباب  هذا  في  ذكرُت  وقد 

والتعديل   الجرح  أئمة  واتهمهم  باللين،  البزار  اإلمام  وَسَمهم  نماذج،  ع(رل 
بالكذب والوضع واالختالث، وقد ذكرت مع كل راو كالم البزار فيه، مقارنة  

 بأقوال أئمة الجرح والتعديل. 

 فمن هؤالء: 

 األنموذج األول:  
 المخزومي المدني  َزَباَلةَ  محمد بن الحسن بن

  ابنه   الرافعي، وروى عنه  علي  بن  وإبراهيم  بالل  بن   وسليمان  مالك  عن  روى )
  وأحمد   الحمال     عبد   بن  وهارون   صالح  بن  وأحمد   خيثمة   وأبو  العزيز  عبد 
 (1)( الكرابيسي أبان بن الوليد  بن
 : البزار قال

 . (2)الحديث( لين هذا  الحسن بن )محمد 

 

 .(101/ 9) الفكر ط  التهذي  تهذي د  (1)

 .(133/ 1) البزار د مسند (2)
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 العلماء فيه: أقوال 

 قال يحيى بن معين:  

 .(1)مدِني( َوُهوَ  ِبَ(ْيء  يكن  َولم كذابا زبالَة: َكانَ  بن  اْلحسن بن )ُمَحمَّد 

 .(2)ب(يء( ليس كذاب، )وسأله ابن الجنيد عنه فقال: هذا

 .(3)مناكير( وقال البخاري: )عنده

 وقال أبو زرعة الرازي: 

 .  (4) حديثه( يترك  أن موضع في هو  َزَبالة بن  الحسن بن )ُمَحمَّد 

 وقال أبو داود السجستاني صاح  السنن: 
  كان   أنه  بلغني  البختري،  بن   ووه    بن زبالة،  الحسن  بن   محمد   المدينة  )كذابا
 .(5)السراج( في بالليل  الحديث  يضع

 وقال النسائي: 

 .(6)الَحِديث( َمْتُروك  زبالة بن  اْلحسن بن )ُمَحمَّد 

 

 .(227/ 3) الدوري  رواية - معين ابن د تاري  (1)
 .(390: ص) الجنيد ابن د سؤاالت (2)
 .(67/ 1) النوري  المعاطي أبي بحواشي الكبير د التاري  (3)
 ط بالحواشدددي الضدددعفاء أسدددامي كتددداب ومعددده الدددرازي  زرعدددة ألبدددي البرذعدددي د سدددؤاالت (4)

 .(177: ص) الفاروث 

 .(295: ص) الفاروث  ط داود ألبي اآلجري  د سؤاالت (5)

 .(92: ص) للنسائي والمتروكون  د الضعفاء (6)
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الحديث،   واهي  فقال:  زبالة؟   ابن  عن  أبي  الرازي سألت )وقال ابن أبي حاتم  
  وليس   مناكير،  عنده  الحديث،  منكر  الحديث،  ذاه    الحديث،  ضعيف 
  فقال   الحسن   أبي   بن   الحسن  بن  محمد   عن  زرعة   أبو  الحديث، وسئل   بمتروك
 . (1)واهي الحديث( وهو زبالة ابن هو

 في المجروحين:  حبان ابن وقال

  غير   من  ِمْنُهم  يسمع  لم   َما  الثَِّقات   َعن  ويروي   الَحِديث   يسرث   ِممَّن  )َكانَ 
  َقالَ   ُمَحمَّد   بن  َربَّاس  َسِمعت   َقالَ   اْلُمْنذر  بن  ُمَحمَّد   َسِمعت   َعْنُهم  َتْدِليس
 .(2)الَحِديث( يسرث  ِبِثَقة  َلْيَس  اْلَمِديِنيِّ  زبالة ابن َيُقول مِعين بن  يحيى َسِمعت 

اَرُقاْلِنيِّ  )وَقالَ   .(3)الَحِديث( ُمنكر الدَّ

َزَبالَ  بن  الحسن  بن  محمد  في  القول  ما وخالصة  أقل  وهذا  )كذاب(  أنه  ة 
 يوصف به أما وصفه باللين فقط ففيه كبير نظر!!!!!

  :األنموذج الثاني

 .القرشى العاص  بن سعيد  بن   عبد  بن محمد  بن أبان بن العزيز عبد 

  طهمان   بن   وإبراهيم  الفراء   سليمان  بن   وهارون   خليفة   بن  فالر  عن  )روى 
  أقرانه   من  وهو  المخزومي  زبالة  بن  الحسين  بن  محمد   عنهروى  و   والسفيانين

 . (4) (الالنافسي محمد   بن  وعلي األشج سعيد  وأبو

 

 .(228/ 7) حاتم أبي البن والتعديل د الجرح (1)

 .(275/ 2) حبان البن د المجروحين (2)
 .(51/ 3) الجوزي  البن والمتروكون  د الضعفاء (3)
 .(329/ 6)  التهذي  تهذي د  (4)
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 قال البزار:

 .(1)(الحديث  لينالقرشي  العزيز عبد )

 أقوال العلماء: 

 قال يحيى بن معين: 

 .(2)يكذب( كان ب(يء حديثه ليس أبان بن العزيز )عبد 

  موضوعة،   بأحاديث   يحد    كان  أبان  بن  العزيز  )عبد   أخرى:  مرل  وقال يحيى
  فقرأه   معبد(  أم  )حديث   شيبان  بن األسود   عن  الاليالسي  داود   أبى   بحديث   وأتوه
 .(3) به(  وحدثهم عليهم

 ؟ عن عبد العزيز بن أبان  )وسأله تلميذه عثمان الدارمي

 . ِبِثَقة َلْيَس  فقال:

الدوري:   النَّاس   َأَحاِديث   َيْأُخذ   َكانَ   يحيى:  َفَقالَ   ،ضعفه  َجاءَ   َأْين  من  فقال 
   .(4) (فيرويها

 .(5)الحديث(  يضع خبيث  كذاب  ب(يء   وقال مرل رابعة: )ليس

 .(6)كذاب( هو نمير  بن   عبد  بن محمد  )وقال
 

 .(257/ 1) البزار مسندد  (1)
 .(50/ 1) محرز ابن رواية - معين ابن د تاري  (2)
 .(60/ 1)د المصدر السابق  (3)
 .(161: ص) الدارمي رواية - معين ابن د تاري  (4)
 .(108/ 2) العلمية ط بالحواشي الجوزي  البن والمتروكون  د الضعفاء (5)

 د المصدر السابق نفس الرقم والصفحة. (6)
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 بحددددددديث  حددددددد   لمددددددا بددددددن أحمددددددد أبدددددداه عندددددده فقددددددال: )تركتددددددهوسددددددأل عبددددددد   
 .(1)المواقيت(

 الثددددوري  عددددن القرشددددي، خالددددد  أبددددو: أبددددان بددددن العزيددددز وقددددال البخدددداري: )عبددددد 
 .(2)تركوه(

 .(3)حديثه( يكت   ال تركوه، به، ي(تغل وقال أبو حاتم الرازي: )ال

 فقال: )ضدعيف،وقال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عن عبد العزيز بن أبان 
 زرعددة أبددو وتددرك اإلعتبددار،  علددى إال يعجبنددي مددا: قددال حديثدده؟ يكتدد  : قلددت 

 .(4)عليه( وضربنا علينا، قراءته من وامتنع حديثه،
ي أبدددان بدددن اْلَعِزيدددز وقدددال النسدددائي: )عبدددد  و اْلقرشدددِ د  َأبدددُ ن يدددروي  َخالدددِ ْفَيان عدددَ  سدددُ

 .(5)الَحِديث( َمْتُروك الثَّْوريِّ 

 في المجروحين:وقال ابن حبان 
ِديث، َويْسرث  َسماع، غير من فيرويها النَّاس كت   َيْأُخذ   ِممَّن  )َكانَ  ْأِتي الحدَ  َويدَ
ن ات  عددَ ل بددن َأْحمددد  َتركدده المعضددالت، باألشددياء الثِّقددَ انَ  َحْنبددَ ِديد  َوكددَ  اْلحمددل شددَ
 .(6)عليه(

 وقال الدار قالني وهو يتكلم عن حديث في علله:
 

 (336/ 1) الفاروث  ط   عبد ابنه رواية ألحمد الرجال ومعرفة العللد  (1)

 .(88: ص) العينين أبي ت للبخاري  الصغير الضعفاءد  (2)

 .(377/ 5) حاتم أبي البن والتعديل د الجرح (3)
 د المصدر السابق نفس الرقم والصفحة. (4)

 .(72: ص) للنسائي والمتروكون  الضعفاءد  (5)
 .(140/ 2) حبان البن المجروحيند  (6)
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 .(1)َمْتُروك ( َوُهوَ  َأَباَن، ْبنُ  اْلَعِزيزِ  َعْبدُ  َتاَبَعهُ   )َوَقدْ 

وال وخالصة القول في عبد العزيز بن أبان أنه )كوذاب( والقوول هيوه فواح   
 ينطبق عليه الوصف باللين و وهللا أعلم و.

 :ثالثنموذج الاأل 

 .سبرل أبى بن محمد  بن   عبد  بن بكر أبو
 الددرزاث عبددد  سددليم، وروى عندده بددن وصددفوان أسددلم بددن وزيددد  األعددرج عددن روى 

 .(2)سبرل بن محمد  ابن سليمان

 قال البزار في مسنده:

 لددددين بكددددر أبددددا ألن أحسدددد   فيمددددا سددددبرل أبددددي بددددن بكددددر أبددددي مددددن أتددددى )وإنمددددا
 .(3)الحديث(

 وإليكم كالم العلماء فيه:

انَ  ن )قددال ابددن حبددان: كددَ ن الموضددوعات  يددروي  ِممددَّ ات  عددَ ة يحددل اَل  اأْلَْثبددَ  ِكَتابددَ
اج َواَل  َحِديثدده هِ  ااِلْحِتجددَ ال بددِ انَ  ِبحددَ ل بددن َأْحمددد  كددَ ِمْعتُ  يكذبددهُ  َحْنبددَ د  سددَ  بددن ُمَحمددَّ
ِمعت  َيُقول ُمَحمَّد  بن َربَّاس  َسِمعت   َيُقول  اْلُمْنذر نَ  َيْحيدَى سدَ ين   بدْ ولُ  َمعدِ  َأبدُو َيقدُ
ْبِريو  َلهُ  ُيَقالُ  الَِّذي َسْبَرلَ  َأِبي ْبنُ  َبْكرِ  ( َحِديُثهُ  َلْيَس  السَّ  .(4)ِبَ(ْيء 

 

 .61/  10مسألة  (193/ 6) النبوية األحاديث في الواردل د العلل (1)
 (27/ 12)  التهذي  د تهذي  (2)
 .(424/ 1) الزخار البحر=  البزار د مسند (3)
 . (147/ 3) الوعي ط حبان البن د المجروحين (4)
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ضعيف، وقال مرل    سبرل  أبي  بن  ّللاَِّ   َعبد   ْبن  َبْكر  )وقال يحيى بن معين: َأُبو
  حديثه   ليس  مديني،  هو   السبري :  له  الذي ُيَقال  سبرل  َأِبي  ْبن  َبْكر  أخرى: َأُبو

  إن   حديث   ألف  سبعون   عندي  فقال  عليه   الناس  فاجتمع  َهاُهنا   قدم  بَ(ْيء  
  َبْكر   فال، وقال أحمد بن حنبل: َأُبو  وإال  ُجَريج  بن  عني  أخذ   كما  عني  أخذتم
 الحديث   يضع  كان  بَ(ْيء    يضع الحديث، وقال مرل: ليس  كان  سبرل  َأِبي  ْبن

  منكر   المدني  سبرل  أبي  بنا     َعبد   بن  بكر  أبو  قال  ويكذب، وقال الُبخاِريِّ 
الحديث،   متروك  سبرل  أبي  بن  ّللاَِّ   َعبد   ْبن  َبْكر  َأُبو  النسائي  الحديث، وقال 

  َغْيرُ   َسْبَرلَ   أبي  بن  بكر  وقال ابن عدي بعد أن ذكر له أحاديث منكرل: وألبي
  ُجَريج   ابن  عنه  روى   محفوظ،  غير  يرويه  ما  وعامة  الحديث،  ِمنَ   َذَكْرتُ   َما

 .(1) اْلَحِديَث( َيَضعُ   َمنْ  ُجْمَلةِ  ِفي َوهو َأَحاِديَث،

 أخذ   جريج   ابن   كان  و   ،  الحديث   فى  ضعيفا  كان:    المدينى  ابن  على  وقال)
  مناولة منه

 .   يحيى أبى ابن  مثل عندى  هو ، الحديث  منكر كان:  أيضا قال و

 . (2) (حديثه يضعف:   الجوزجانى يعقوب   بن  إبراهيم قال و

 وخالصة القول في أبي بكر بن أبي سبرة أنه )كذاب( . 

 : األنموذج الرابع

 . األموى  القرشى  العاص  بن سعيد  بن عنبسة  بن  الرحمن عبد   بن عنبسة

 

 (199د 198د 197/ 9) الرجال ضعفاء في د الكامل (1)
 .27ص 12د تهذي  التهذي  البن حجر ج (2)
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الزبير، وروى    ابن  وجعفر  مرل،  بن  وإسحاث  رياش،  َأبي  ْبن  أبان:  َعن  َرَوى 
 (1) إسرائيل َأبي ْبن وإسحاث ، يونس  ْبن  ّللاَّ  َعبد   ْبن عنه: َأْحَمد 

 . (2)الحديث( لين هذا )وعنبسةقال البزار في مسنده: 
 وإليكم كالم العلماء فيه:
 )قال ابن أبي حاتم: 

 الحدديث، متدروك هدو: فقدال القرشدي، الدرحمن عبد  بن عنبسة  عن  أبي  )سألت 
 علدى عنده نكتد   فلم شيء عنه يونس  بن  أحمد   عند   وكان  الحديث   يضع  كان
 .(3)العمد(
ألتُ   ْبنُ   ُعْثَمانُ )وقال   ِعيد: سدَ نَ   َيْحيدى  سدَ ين  بدْ نِ   َمعدِ ةَ  عدَ نِ  َعْنَبسدَ  الدرَّْحَمنِ  َعبدد  بدْ
؟  .أعرفه الَ : َفَقالَ  اْلُقَرِشيِّ
: وَقالَ   .تركوه الحديث  منكر القرشي الرَّْحَمنِ  َعبد  ْبن عنبسة الُبخاِريِّ
 الحديث  متروك الرَّْحَمنِ  َعبد  ْبن عنبسة النسائي: َوَقالَ 

ْرتُ  َما َغْيرَ  َلهُ  َهَذا وقال ابن عدي بعد أن ذكر له أحاديث منكرل: وعنبسة  َذكدَ
 . (4)(الحديث  منكر َوهو اْلَحِديِث، ِمنَ 

َياء اْلعدددددَراث َوأهدددددل ُمسدددددلم بدددددن اْلَوِليدددددد  َعندددددهُ  )وقددددال عنددددده ابدددددن حبدددددان: روى   َأشدددددْ
 . (5)ِبِه( ااِلْحِتَجاج يحل اَل  مقلوب، َلهُ  أصل اَل  َوَما َمْوُضوَعة،

 

 

 .(417د  416/ 22) الرجال أسماء في الكمال تهذي د  (1)
 .(28/ 2) البزار مسندد  (2)
 (403/ 6) حاتم أبي البن والتعديل د الجرح (3)

 .(460د 459/ 6) الرجال ضعفاء في د الكامل (4)
 .(178/ 2) الوعي ط حبان البن د المجروحين (5)
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 . (1)كذاب(: األزدى الفتح أبو )وقال

وخالصة القول في عنبسة أنه )كذاب( وهذا أقل ما يقال في مثله من ألفاظ  
 الجرح والتعديل. 

 : األنموذج الخامس

 العبسي أبو عبد   الكوفي  خالد  بن عمر  بن  عالية  بن  الفضل بن محمد 
  جريج   وابن  المعتمر،  بن  ومنصور  السبيعي  إسحاث  وَأِبي  َأبيِه،  َعن  روى،
 . وغيرهم
 ،   الموصلي  عمران   بن  والمعافي  غنجار  موسى  بن  وريسى  أسامة :  عنه  روى 
 . (2)يعقوب  بنا ورباد 

 قال البزار:

 .(3) الحديث( لين وهو ، عالية   بن الفضل بن )محمد 

 أقوال العلماء فيه: 

 عالية؟   بن الفضل بن  محمد  عن  أبي بن أبي حاتم: سألت  الرحمن )قال عبد 

 .(4) حديثه( ترك الحديث  ذاه  :  فقال

  

 

 .419ص 22د تهذي  الكمال للمزي ج (1)

 .(401/ 9) التهذي   تهذي د (2)
 .(302/ 4) البزار مسندد (3)

 .(56/  8: )حاتم أبي البن والتعديل الجرحد  (4)
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 .(1)ب(يء(  ليس عالية  بن  الفضل بن محمد : )قال يحيى بن معين
  صاح    هو  ،  بالالامات   له  يجيء  عج    ذاك:  حنبل عنه  بن  أحمد   )وقال
 . (2)المؤذن( وبالل ثمود  ناقة:  حديث 
 عج    ذاك:    فقال  ،   عنه  حنبل  ابن  سألت   ،  كذابا  كان:    الجوزجاني  )وقال
 .  (3)المؤذن( وبالل ثمود  ناقة[  حديث ]  صاح   وهو ، بالالامات  يجيئك

 

 

 د المصدر السابق نفس الرقم والصفحة. (1)
 عليده   د صدلى   وندص الحدديث )عدن رسدول (352/  7: )الضدعفاء  فدي  الكاملد    (2)

 ثمددود ناقددة   ويبعددث المددؤمنين مددن اتبعنددي ومددن الهيامددة يددوم مندده أشددرب حوضددي: وسددلم د
 لدده فقددال:  قددال رغدداء ولهددا الموقددف بهددا يددوافي معدده آمنددوا والددذين في(ددربها فيحتلبهددا لصددالح
 يح(در:  فقدال بدالل إلدى نظر ثم االنبياء دون  به وأختص البراث على  أنا  وأح(ر  من  رجل
   إال إلدده ال أن أشددهد:  قددال فددإذا محضددا بدداالذان فيقدددمنا الجنددة نددوث  مددن ناقددة علددى هددذا
 فمن   رسول محمد  أن أشهد:    قال  فإذا   إال  إله ال  أن  ن(هد ونحن مثلها  االنبياء  قالت
 مدن الهيامدة يدوم يكسدى مدن وأول الجندة حلل من بحلة  فيتلقى  قال  عليه  ومردود  منه  مقبولة
   ويبعددث األنبيدداء فيستسددقي المددؤذنين السددماء وصددالح ال(ددهداء االنيبدداء بعددد الجنددة حلددل

 علددى أنددا قددال العضددباء علددى وأنددت   رسددول يددا جبددل بددن معدداذ]  قددال ناقتدده علددى صددالحا
 ناقده علدى بالل ويؤتى العضباء على ابنتي وفاطمة األنبياء بين من به   يخصني  البراث
 يدددوافي حتدددى المدددؤمنين مدددن سدددمعه مدددن فيصددددقه بددداألذان ويندددادي فيركبهدددا الجندددة ندددوث  مدددن

 بدالل المسدلمين من يكسى من فأول فيكساهما  الجنة  حلل  من  بحلتين  بالل  ويوفى  المح(ر
/ 458ص 10بعد(.الحدددديث أخرجدده ابدددن عسدداكر فدددي )تدداري  دم(دددق ج المددؤمنين وصددالح
 (.وهو حديث تالف موضوع.459
 .والصفحة الرقم نفس السابق المصدرد  (3)
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  المروزي      عبد   أبو  عالية  بن  الفضل  بن  محمد :    علي  بن  عمرو  )وقال
 .(1) كذاب( الحديث  متروك

  يعني   ،  شيبة  أبي  ابن  رماه  ،  بخارى   سكن  ،  عنه  سكتوا :    البخاري   )وقال
 .(2)(بالكذب 

 . (3)الحديث( متروك:  خراش وابن ، والنسائي ، الحجاج بن مسلم )وقال

عبد  حاتم  الرحمن  )وقال  أبي    قصة   ما:    له  وقيل  ،  زرعة   أبا  سمعت :  بن 
 .(4) ضعيف(:   فقال ؟  الفضل بن محمد 

 .(5)تركه( في  يرتاب  ال ممن هذا )وقال أبو موسى المديني: ومحمد 

القول في محمد بن   يروي  وخالصة  )كذاب وضاا(  أنه  بن عطية  الفضل 
 الموضوعات ويأتي بالطامات، وال يجوز االحتجاج به. 

 األنموذج السادس:

 وقاص. أبى بن سعد  بن عمر  بن  الرحمن عبد   بن  عثمان
  بن   يونس  . وروى عنه  والزهري   مليكة  أبي  وابن  عائ(ة  أبيه  عمة  عن  روى 
 .(6) الحماني إبراهيم بن والهذيل نصير بن وحجاج ال(يباني بكير

 

 .والصفحة الرقم نفس السابق المصدر د (1)
 .(674/  3: )التهذي  د تهذي  (2)
 . (280/  26: )الكمال تهذي د  (3)
 . (56/  8: )حاتم أبي البن والتعديل الجرحد  (4)
 .(310/  10: )الكمال تهذي  إكمالد  (5)
 .(133/ 7)  التهذي  د تهذي  (6)
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 قال البزار:

 .(1)(الحديث  لين وهو الرحمن، عبد   بن )عثمان

 أقوال العلماء فيه: 

 .(2)الَوقِّاِصيو ترُكوه( الرَّحَمن، َعبد   ْبن  )قال البخاري: ُعثمان
  الحديث  ذاه    الحديث   متروك  فقال  عنه:  وقال ابن أبي حاتم:  )سألت أبي

 .(3) كذاب(
 في   وقال.َضعيف  ,  الوقاصيِّ   الرَّحَمن  َعبد   بن  ُعثمان:  َمِعين  بن  )وقال َيحَيى 

 .(4) ِبَ(يء(  َليس: آَخرَ  َموِضع

 .(5)الحديث(  متروك الوقاصي الرحمن عبد  بن عثمان النسائي: )وقال

 وقال ابن حبان: 

  كنيته   َوقاص   أبي  بن  سعد   ولد   من  الزوْهِريِّ   اْلَوقَّاِصيِِّ   الرَّْحَمنِ   َعْبدِ   ْبنِ   )ُعْثَمانَ 
  الثَِّقات   َعن  يروي   ِممَّن  َكانَ   اْلِعَراِقيوونَ   َعْنهُ   روى   الزوْهِريِّ   َعن  َيْرِوي   َعْمرو  َأُبو

 .(6) ِبِه( ااِلْحِتَجاج يجوز اَل   الموضوعات  اأْلَْشَياء

 

 .(25/ 7) البزار مسندد  (1)
 . (238/ 6) للبخاري  الكبير د التاري  (2)
 .(157/ 6) حاتم أبي البن والتعديل د الجرح (3)
 .(217/ 4) للعقيلي الكبير د الضعفاء (4)
 .(271/ 6) الرجال ضعفاء في الكاملد  (5)
 .(98/ 2) حبان البن المجروحيند  (6)
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  ضعيف   المديني:   بن   يكذب .. وقال  كان   حديثه   يكت    ال  معين:  بن   )وقال
  أهل   حديثه  يكت    ال  سفيان:  بن  يعقوب   وقال  ساقط.  الجوزجاني:  قال  جدا.
وقال  بروايته  ويحتج   للمعرفة  اال  العلم   وقال   ب(يء.  ليس  داود:   أبو   ... 

 .(1)الحديث(  متروك الحاكم: أحمد  أبو بالقوي .. وقال ليس الترمذي:

أنه )كذاب( ال يجوز االحتجاج بهو   والخالصة في عثمان بن عبد الرحمن 
 وال بمن هو على شاكلته. و وهللا أعلم و .

 األنموذج السابع: 

، الوجيهيو  وجيه ْبن  موسى ْبن ُعمر اميو  َحْفص، َأُبو األنصاريو م(قيو  ال(َّ  .الدِِّ

عن عنه   عبد   أبي  والقاسم   مكحول  روى    نعيم   و وأب  بهية   الرحمن،وروى 
 .(2)وآخرون   البجلي عمرو  بن وإسماعيل

 قال البزار:

 .(3)الحديث( لين موسى بن )عمر 

 أقوال العلماء فيه: 

 قال البخاري:
  َبكَرل،   َأبي  ْبن  الرَّحَمن  َعبد   َعنْ   ُسفيان،  َأبي  َعنْ   وِجيه،  ْبن  ُموسى  ْبن  )ُعَمر
 .(4)الحديِث( الدوعاء، ُمنَكرُ  ِفي

 

 .(134د  133/ 7)  التهذي  تهذي د  (1)
 .(148/ 6) غدل أبي ت الميزان لساند  (2)

 .(426/ 10) البزار مسند)د  (3)
 (197/ 6) للبخاري  الكبير د التاري  (4)
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 الوجيهي؟  موسى بن  عمر عن أبى حاتم سألت ابن أبي  )وقال

 .(1)الحديث( يضع كان الحديث، ذاه   الحديث، متروك فقال

 .(2)الحديث( متروك موسى بن عمر  النسائي )قال

ارقالني: )وقال يحيى بن معين: َلْيَس   .(3)َمْتُروك ( ِبِثَقة ، َوَقاَل الدَّ

 وقال ابن عدي في الكامل بعد أن روى عددا من مناكيره:

  يتابعه   ال  أمليت   ما  وكل  كثير  الحديث   من  ذكرت   ما  غير  موسى  بن  )ولعمر
 عداد   في   وهو  الضعفاء،  في  األمر  بين  وهو  كذلك،  أذكره  لم  وما  عليه  الثقات 
 .(4) وإسنادا( متنا الحديث  يضع من

 وقال ابن حبان في المجروحين: 
  َماال   الثَِّقات   َعن  ِرَواَيته  ِفي  كثر  َفَلمَّا  اْلَمَ(اِهير  َعن  اْلَمَناِكير  َيْرِوي   ِممَّن  )كان
  َفاْستحقَّ   اْلجْرح  ِإَلى  اْلَعَداَلة  حد   َعن  خرج  َحتَّى   اأْلَْثَبات   َحِديث   ي(به
 . (5)التِّْرك(

 والخالصة في عمر بن موسى أنه )كذاب يضع الحديث( .

 األنموذج الثامن: 
 ُجْعُدبة الليثي المدني.  بن ِرَياض   بن َيِزْيد 

 

 (133/ 6) حاتم أبي البن والتعديل الجرحد  (1)

 .(13/ 6) الرجال ضعفاء في د الكامل (2)

 .(111/ 1) الجوزي  البن د الموضوعات (3)
 .(23/ 6) الرجال ضعفاء في الكاملد  (4)
 .(86/ 2) حبان البن المجروحيند  (5)
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الحكم ويزيد بن    ابنه  وروى عنه   والزهري،  المري   ثفال   وأبي   األعرج   عن   روى 
 .(1) هارون 

 قال البزار:

 .(2)الحديث( لين رياض   بن )يزيد 

 أقوال العلماء فيه: 

   ُجْعُدبة؟ بن ِرَياض   بن َيِزْيد   علي بن المديني عن )ُسِئلَ 

، َضِعْيف  : َفَقالَ  ( َلْيَس  َضِعْيف   .(3) ِبَ(يء 

سمعت  الدوري  يقول  َيْحَيى   )وقال  معين    ُجْعُدَبة،   بن  ِرَياض   بن  َيِزيد :  بن 
 (4) ضعيف(

   ؟  ُجْعُدبة بن ِرَياض   بن يزيد  وقال الدارمي َسَأْلُتُه د أي يحيى بن معين د عن

 .(5) ب(يء( ليس:  فقال
يِزيد  البخاري:   الَحِديث   ُمنكر   اْلمدِني  اللَّْيِثيِّ   جعدبة  بن  ِرَياض   بن  )وقال 

 . (6) حجازي(

 

 .(352/ 11)  التهذي  تهذي د  (1)
 .(172/ 7) البزار د مسند (2)
 .(51: ص) الفاروث  ط بالحواشي المديني البن شيبة أبي ابن سؤاالتد  (3)

 .(107/ 1) الفاروث  ط  الدوري  رواية - معين ابن تاري د  (4)

 .(198: ص) الفاروث  ط الدارمي رواية - معين ابن تاري د  (5)
 .(121: ص) للبخاري  الصغير د الضعفاء (6)
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يزيد  داود:  أبو  ُتِرك  بن  رياض   بن  )وقال    تكلم   عيينة  ابن  حديثه،  جعدبة 
 . (1) فيه(

 .(2)َضِعيف(  اللَّْيِثيِّ  جعدبة بن ِرَياض  بن )وقال العجلي: يِزيد 
)َكانَ  حبان:  ابن    َعن   والمقلوبات   اْلَمَ(اِهير  َعن  ِباْلَمَناِكيرِ   يْنَفرد   ِممَّن   وقال 

 .(3)ِبِه( ااِلْحِتَجاج َساِقط َصار  ِرَواَيته ِفي َذِلك كثر َفَلمَّا الثَِّقات 

 رياض؟   بن فيزيد  . قيل كذاب  فقال سمعان؟ ابن بن أنس عن مالك )وسئل

 .(4) وأكذب( أكذب  فقال

أحمد    يعني   -  للناس  يضع  كان  رياض   بن  يزيد   أظن  صالح:  بن  )وقال: 
 .الحديث 

   رياض؟  بن يزيد  عن أبى بن أبي حاتم الرازي: سألت  الرحمن عبد  وقال

  زرعة   أبو  ابن أبي حاتم: سئل  الحديث، وقال  منكر  الحديث،  ضعيف:  فقال
 يزيد   عن

  علينا   يقرأ  كان  فيما  حديثه   إلى  وانتهى  الحديث   ضعيف :  فقال  رياض؟  ابن
 .(5) علينا( يقرأ ولم حديثه على اضربوا: فقال

  

 

 (297: ص) داود ألبي اآلجري  سؤاالتد  (1)
 .(366/ 2) الدار ط للعجلي الثقاتد  (2)

 (108/ 3) حبان البن المجروحيند  (3)
 .(283/ 9) حاتم أبي البن والتعديل الجرحد  (4)

 د المصدر السابق نفس الرقم والصفحة. (5)
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ياض أنه )كذاب يضع الحديث( .  وخالصة القول في يزيد بن ع 

 التاسع:  األنموذج

 الكوفي. الَبَجلي ِمْغَول بن  مالك بن  الرحمن عبد 
  أبو :  َعْنهُ   َوروى   ونحوهم،  واألعمش،   ُعْرول،  بن  وه(ام  أبيه، :  َعنْ   )روى 
، إبراهيم  .  (1)  َماَلج(  بن  معاوية بن ومحمد  الناقد، وَعْمرو التَّْرُجمانيِّ

 :البزار قال

 . (2)(الحديث  لين مالك بن الرحمن عبد )

 : فيه العلماء أقوال
  حديثه   خرقنا   ب(يء،  ليس   مغول  بن  مالك  بن  الرحمن  عبد : )أحمد   اإلمام   قال
 . (3)(الدهر من دهر منذ 

 . (4) (اب  َكذَّ  ِمْغَول، بن َماِلك بن اْلرَّْحَمنِ  عبد : )معين بن  يحيى قال

 .  (5) (بالقوي  ليس: مغول بن مالك بن الرحمن َعبد : )الرازي  زرعة أبو وقال

 

 

 .286ص 5د الجرح والتعديل البن أبي حاتم الرازي )من اسمه عبد الرحمن( ج 1
 . 235ص 10د تاري  بغداد للخالي  البغدادي  ج     
 )مسند ابن رباس د رضي   عنهما د(. 178ص 11د مسند البزار ج 2
 .345ص 5د التاري  الكبير للبخاري ج 3

 . 235ص 10ج  البغدادي للخالي  بغداد تاري  د 4
 .286ص 5د الجرح والتعديل البن أبي حاتم الرازي )من اسمه عبد الرحمن( ج 5
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  بن   مالك  بن  الرحمن  عبد :  يقول  أبي  سمعت   حاتم  أبي  بن  الرحمن  عبد   وقال)
 . (1) (الحديث  متروك مغول

 : المجروحين في حبان ابن وقال
  َتركه   اأْلَْثَبات،  َعن  َلهُ   أصل  اَل   َوَما  المقلوبات   الثَِّقات   َعن  يروي   ِممَّن  َكانَ )

 . (2) (َحْنَبل بن َأْحمد 

اَرُقاْلنيِّ  وقال)   . (3)(متروك:  الدَّ

 .(4))وقال أبو داود : كذاب، وقال مرل يضع الحديث(

)وقال محمد بن عمار الموصلي: كان عبد الرحمن بن مالك بن مغول كذابا  
 .(5)أفاكا ال ي(ك فيه أحد(

عبد   في  القول  )وخالصة  أنه  مغول  بن  مالك  بن  يضع  الرحمن  كذاب 
  ، وكالم النقاد هيه أكبر من كونه لين الحديث (يروي الموضوعاتالحديث، و 

 .بكثير كما مر بنا و وهللا أعلم و

  

 

 د المصدر السابق نفس الرقم والصفحة.. 1

 )باب العين(. 61ص 2د المجروحين البن حبان ج 2

 )من اسمه عبد الرحمن( 427ص 2د لسان الميزان البن حجر ج 3

 )من اسمه عبد الرحمن(. 99ص 2د الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ج 4
 د تاري  أسماء الضعفاء والمتروكين البن شاهين. 5
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 الفصل الثالث 

 من وسَمهم ب)لين الحديث( وهم )متروكون( 
ال(ديد، فهي مرتبة  االتهام بالترك يأتي في المرتبة الثانية من مرات  الجرح  
 تلي مرتبة االتهام بالكذب والوضع ال خالف في ذلك.

 ومعنى الوصف بالترك؟

ُيكت    ال  ساقط  فهو  بحديثه،  وال  به  يحتج  ال  متروك،  واه  الراوي  أن حديث 
 .(1) حديثه وال ُيعتبر وال ُيست(هد 

يختلف   البزار مصاللحا خاصا  أن لإلمام  يؤكد  فقط،  باللين  هذا  فرمي مثل 
 يره من أئمة هذا ال(أن.عن غ

 : األنموذج األول

 . األنصار مولى البصري  معاذ  ُسليمان بن َأْرَقم أبو

  عبد   بن  وعمر  سيرين  وابن  والحسن  والزهري   كثير  أبي  بن  يحيى  عن  روى 
  داود  وأبو  والثوري   شيخه  الزهري   وغيرهم، وعنه  رباح   أبي  بن  وعالاء  العزيز

 . (2) وبهية الحباب  بن وزيد  الحضرمي حمزل  بن  ويحيى الاليالسي

 .(3) الحديث( لين وهو أرقم، بن  )سليمان قال البزار:
 

)الندددوع الثالدددث  346ص 1د قدددال السددديوطي فدددي تددددري  الدددراوي شدددرح تقريددد  الندددوواي ج 1
والع(رون: صفة من تقبل روايته، الثالثة ع(در ألفداظ الجدرح والتعدديل(: )وإذا قدالوا متدروك 

 الحديث أو واهيه أو كذاب: فهو ساقط ال ُيكت  حديُثه(.

 .(168/ 4)  التهذي  تهذي د  (2)
 .(231 /14) البزار د مسند (3)
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 أقوال العلماء فيه: 

 قال أحمد بن حنبل:  

 .(1)الحديث(  عنه ُيرَوى  ال  شيئا،  يسوى   بن أرقم: ال  )سليمان

 قال يحيى بن معين: 

 .(2) فلًسا( يسوى  َلْيَس  مَعاذ: َأُبو َأرقم بن  )ُسَلْيَمان

 وقال البخاري:

 .(3)َتَرُكوُه(  َوالزْهِريِّ  اْلحسن َعن النَِّضير َأو ُقَرْيَظة مولى َأرقم بن  )ُسَلْيَمان

 وقال أبو حاتم الرازي: 

 .(4)الحديث( متروك أرقم بن  )سليمان

 وقال أبو زرعة الرازي: 

 .(5)("الحديث  ذاه   الحديث  ضعيف")سليمان بن أرقم: 

 .(6)الحديث( مترك: أرقم بن  السجستاني: )سليمانوقال أبو داود 

  
 

 .(67/ 2)   عبد ابنه رواية ألحمد الرجال ومعرفة د العلل (1)
 .(527/ 3) الدوري  رواية - معين ابن د تاري  (2)
 .(196/ 2) األوسط د التاري  (3)
 .(101/ 4) حاتم أبي البن والتعديل د الجرح (4)
 الددرازي  زرعددة أبددو - البرذعددي أسددئلة علددى أجوبتدده فددي الددرازي  زرعددة ألبددي د الضددعفاء (5)

 .(808/ 3) النبوية السنة في وجهوده
 .(238: ص) الفاروث  ط بالحواشي داود ألبي اآلجري  د سؤاالت (6)
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 وقال النسائي: 

( ُمسلم بن  اْلَوِليد  َعن يروي   َضِعيف  مَعاذ  َأُبو َأرقم بن  )ُسَلْيَمان  .(1) اْلَبْصِريِّ

 وقال ابن حبان في المجروحين: 

 .(2)الموضوعات( الثَِّقات  َعن ويروي  اأْلَْخَبار يقل    ِممَّن )َكانَ 

 .(3)ساقط( أرقم بن سليمان السعدي )وقال

 منكر   ضعيف  األزدي  الفتح  َأبو  به، َوقال  يحتج  ال   ضعيف  الدارقالني  )وقال
 .(4)الحديث(

وخالصة القول في سليمان بن أرقم أنه )متروك( وهذا أقل ما ُيستنتج من  
 كالم النقاد هيه!!!!!! 

 : نموذج الثانياأل 

 .  إليها فنس   مكة سكن البصري  إسحاث أبو المكي مسلم بن  إسماعيل

  عتيبة   بن  والحكم  البصري   والحسن  واثلة  بن  عامر  الالفيل  أبي   عن  روى )
  واألوزاعي  المبارك ابن عنه  وروى . وغيرهم الزبير  وأبي سليمان أبي بن وحماد 

   .5( معاوية وأبو مسهر بن وعلي والسفيانان

 : البزار قال
 

 .(48: ص) للنسائي والمتروكون  الضعفاءد  (1)
 .(328/ 1) حبان البن د المجروحين (2)
 .(229/ 4) الرجال ضعفاء في د الكامل (3)

 .(108/ 1) العلمية ط بالحواشي الجوزي  البن والمتروكون  د الضعفاء (4)

 )من اسمه إسماعيل(. 331ص 1د تهذي  التهذي  ج 5
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 . 1(الحديث  لين مسلم بن  إسماعيل)

 : فيه العلماء أقوال

 : معين بن  يحيى قال

 . 2( ِبَ(ْيء َلْيَس  اْلَمكِِّيِّ  ُمسلم بن  ِإْسَماِعيل)

 : المديني بن علي وقال

 . 3  (حديثه يكت   ال  المكي مسلم بن  إسماعيل)

 :حنبل بن أحمد  وقال

 .4 (منكر الحديث  المكي مسلم بن  إسماعيل)
ن د القالدددددان وهدددددو د يحيدددددى َتركددددده: البخددددداري  وقدددددال)  ابدددددن َوَتركددددده مهددددددى، َوابدددددْ

 .5(اْلُمَبارك

  المكي؟   مسلم   بن   إسماعيل  عن  سئل   وقد   –  القالان  يعني  -  يحيى  قال) 
 . 6(ضروب  ثالثة على الواحد  بالحديث   يحدثنا  كان مختلالا يزل لم: فقال

 . 7(مخلط الحديث  ضعيف: الرازي  حاتم أبو وقال)

 

 .161ص 11د مسند البزار ج 1
 66د تاري  يحيى بن معين )رواية الدارمي( ص 2
 .(202/ 3) للمزي  الكمال  د تهذي  3
 )باب إسماعيل(. 198ص 2د الجرح والتعديل ج 4

 .84ص 2التاري  األوسط للبخاري جد  5
 )باب إسماعيل(. 198ص 2د  الجرح والتعديل ج 6

 .199ص 2د المصدر السابق ج 7
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 .  1( ضعيف وأشعث  أشعث  ُدونَ  ِإْسَماِعيل:  السجستاني داود  أبو )وقال

 (!!!! ضعيف) من أقل أنه: يعني

 وقال البزار نفسه في موضع آخر من مسنده: 

 . 2)إسماعيل بن مسلم بيس بالقوي في الحديث(
َعْمرو   األعمش :  الكوفة  أهل  عنه  يحد    المكي  ِإْسَماِعيل:  علي  ْبن  )قال 
  وَكانَ   فيه،  يهم  اْلَحِديث،  ِفي  ضعيفا  وَكانَ   وجماعة،  َخاِلد،  َأبي  ْبن  وإسماعيل
َوَقال  ِفي  ينظر   ال  من  عنه  يحد    الغلط،  يكثر   صدوقا   ْبن   ِإْبَراِهيم   الرجال، 
َوَقال(  اْلَحِديث )  واهي  مسلم  ْبن  ِإْسَماِعيل:  السعدي  يعقوب  :  ُزْرَعة   َأُبو  جدا، 
:  فقال  عنه  الرازي   زرعة  أبو  وسئلاْلَحِديث،    ضعيف  مكة،  سكن  بصري   وهو
 .3( ضعيف"

 .4)وقال الدار قالني: إسماعيل بن مسلم متروك يضع الحديث(

 :البخاري  فقال مسلم بن  إسماعيل رواه  حديث   عن البخاري  الترمذي وسأل

ا اْلَمكِِّيَّ  ُمْسِلم   ْبنَ   ِإْسَماِعيلَ  َوَضعَّفَ  ُمْسِلم ، ْبنُ  ِإْسَماِعيلُ  َرَواهُ  ِإنََّما)  . 5(ِجدًّ

 .6النسائي: )إسماعيل بن مسلم يروي عن الزهري متروك الحديث( وقال 

 

 (.84د سؤاالت اآلجري ألبي داود )ص:  1

 211ص 3د مسند البزار ج 2
 .(202/ 3) للمزي  الكمال  د تهذي  3
 )من اسمه إيسماعيل(. 113ص 1الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ج 4
 (.237د العلل الكبير للترمذي ص) 5

 )باب إسماعيل(. 16ص 1د الضعفاء والمتروكون للنسائي ج 6
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 وقال ابن حبان في المجروحين: 
  هو   وليس  مكة،  سكن  البصرل  من  أصله  ربيعة  أبو  المكى  مسلم  بن  )إسماعيل
  ضعيف   وهذا  ثقة،  ذلك  المتوكل  أبى  صاح    البصري   مسلم  بن  إسماعيل
  الحسن   عن  يروى   الناس،  فصحاء  من  فكان  هذا  وأما  العبدى،  له  يقال  الثقة

  يحيى   وتركه:  المبارك  ابن  ضعفه   وقد   ووكيع،  المبارك  ابن   عنه  روى   والزهرى 
 .1مهدى(  وابن( القالان)

وخالصة القول في إسماعيل بن مسلم المكي: أنه )متروك(، والجرح هيه  
 أكبر من ُيقال هيه )لين الحديث(!!!

  ثالث:األنموذج ال
  عبد   بن  عمر  مولى  ،   المكى  إسماعيل  أبو  ،  الخوزى   إبراهيم بن يزيد األموى 

 العزيز

  جعفر،وروى عنه   بن  رباد   بن  ومحمد   الزبير  وأبي  وعالاء  طاوس  عن  )روى 
 .(2)معاوية( بن ومروان سليمان بن  ومعتمر ووكيع الرزاث عبد 

 : البزار قال

 .(3)الحديث( لين يزيد  بن )إبراهيم

  

 

 . 120ص 1د المجروحين ج 1
 .(180/ 1)  التهذي  تهذي د  (2)
 .(246/ 12) البزار مسندد  (3)
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 العلماء فيه: أقوال 

 قال أحمد بن حنبل: 

 .(1)الحديث( متروك الخوزي  )إبراهيم

 وقال يحبى بن معين:

 .(2) بثقة( وليس الُخوِزي، َيِزيد   بن ِإْبَراِهْيم  هو المكي، َيِزيد  بن )ِإْبَراِهْيم

 .(3) (عنه سكتوا مكي  الخوزي، إسماعيل أبو يزيد،  بن إبراهيم: )البخاري  وقال
 حاتم الرازي: وقال أبو 
 .(4)الحديث(  منكر الحديث  ضعيف الخوزي  يزيد  بن )إبراهيم
  ضعيف   وهو  مكة  سكن  الحديث   منكر  الخوزي   )إبراهيم  زرعة:  أبو  وقال

 .(5)الحديث(
)إبراهيم أخرى:  مرل  الرازي  زرعة  أبو  "قال  ثم   يزيد،   بن   وقال    له   يقال: 

 . (6)الحديث"( ضعيف:"قال ،"الخوزي 
 ينزل   َكانَ   َكانَ   مكي  الَحِديث   َمْتُروك  الخوزي   يِزيد   بن  النسائي: )ِإْبَراِهيم وقال  
 .(7)الخوز( شع  

 

 .(146/ 2) حاتم أبي البن والتعديل الجرحد  (1)

 .(129/ 1) الفاروث  ط معين ابن تاري د  (2)
 .336ص 1د التاري  الكبير للبخاري ج (3)

 .(147/ 2) حاتم أبي البن والتعديل د الجرح (4)
 د المصدر السابق نفس الرقم والصفحة. (5)

 .544ص 2د الضعفاء أبي زرعة الرازي ج (6)
 .(12: ص) للنسائي والمتروكون  الضعفاءد  (7)
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 وقال ابن حبان في المجروحين: 
َبْير  َوأبي  ِديَنار  ْبن  عمر  َعن  )روى    َمَناِكير   َجْعَفر  ْبن  رباد   ْبن  َوُمَحمِّد   الزو
  ْبن   َأْحَمد   َوَكانَ   َلَها  اْلُمَتَعمد   َأنَّهُ   اْلقل    ِإَلى  يْسبق  َحتَّى  َغِليَظة   وأوهاما  َكِثيَرل
 . (1) ِفيِه(  الرَّْأي سيء ّللاَّ   َرحَمه َحْنَبل

 وقال الدار قالني وهو يتكلم عن حديث رواه إبراهيم بن يزيد:

 .(2)متروك( وإبراهيم الخوزي  يزيد   بن  إبراهيم )ورواه 
 مكي،   إسماعيل،  أبو  الُخوزي،  يزيد   بن  وقال الدار قالني مرل أخرى: )إبراهيم

 .(3)الحديث( منكر الُخوز شع   سكن

وهذا جل   الحديث(،  )متروك  أنه  المكي  إسماعيل  أبي  في  القول  وخالصة 
 كالم النقاد هيه و وهللا أعلم و .

 : رابعاألنموذج ال

ِريُر.  اْلُكوِفيو  اْلَهْمَداِنيو  ُمْصَع    ْبنُ  َسوَّارُ   الضَّ
َعنْ  ،   َعاِليَّةَ :  روى  ،  ْبنِ   َوَزْيدِ   ُمرََّل،  ْبنِ   َوَعْمِرو  اْلَعْوِفيِّ   ِإْسَحاثَ   َوَأِبي  َعِليِّ 
، ِبيِعيِّ ، ْبنِ  َوُماَلرِِّفِ  السَّ ، ْبنِ  َوُكَلْي ِ  َطِريف   (4)َوَغْيِرِهمْ  َواِئل 

، اْلَجْهمِ  َوَأُبو َوَشبَّاَبُة، ُقَراد ، ُنوح   َأُبو: َوَعْنهُ   .َسِعيد   ْبنُ   َوُسَوْيدُ  اْلَباِهِليو

  
 

 .(100/ 1) حبان البن د المجروحين (1)
 .(308/ 12) النبوية األحاديث في الواردل د العلل (2)

 (.70: ص) الفاروث  ط للدارقالني والمتروكون  د الضعفاء (3)

 .636ص 4د تاري  اإلسالم للذهبي ج (4)
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 قال البزار:

 .(1)الحديث( وهو لين  مصع : بن )سوار

 وإليكم كالم العلماء فيه: 

 الحديث،  متروك األعور مصع   بن سوار: حنبل بن أحمد  )قال
 األعمى   سوار  هو:  فقال  مصع ،  بن  سوار  عن  معين  بن  يحيى  سئل  و

 ب(يء.  ليس  ضعيف كوفي، المؤذن
  حديثه   يكت    ال  الحديث،  متروك:  فقال  عنه،  أبي  وقال ابن أبي حاتم: سألت 

 (2)الحديث( ذاه  
البخاري: سوار  في   يعد   وائل،  بن  كلي    سمع  الهمداني،  مصع    بن  )وقال 

 .(3) الحديث( منكر الكوفيين،

: َمْتُروك َوالنََّساِئيِّ  َويحيى َأْحمد  )وَقالَ   اَر ُقاْلِنيِّ  الَحِديث  َوالدَّ

 ِبَ(ْيء  َلْيَس  مرِّل: َحِديثه، َوَقالَ  يْكت    َواَل  ِبِثَقة َلْيَس  بن معين مرِّل:  يحيى َوَقالَ 

 . (4) ِبِثَقة( َلْيَس  َداُود  َأُبو َوَقالَ 
َكانَ  حبان:  ابن    ِإَلى   يْسبق   َحتَّى   اْلَمَ(اِهير  َعن  ِباْلَمَناِكيرِ   َيْأِتي  ِممَّن   )وقال 

 . (5) َلَها( اْلُمَتَعمد  َكانَ  َأنَّهُ  اْلقل  
 

 .(192/ 2) الزخار البحر=  البزار د مسند (1)
 .(272/ 4) حاتم أبي البن والتعديل الجرحد  (2)

 (72: ص) العينين أبي تحقيق للبخاري  الصغير د الضعفاء (3)

 .(31/ 2) الجوزي  البن والمتروكون  الضعفاءد  (4)
 .(356/ 1) التراجم لخدمة مضاف الوعي ط حبان البن المجروحيند  (5)
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و  أبدا  بمثله  ُيحتج  ال  )متروك(  أنه  مصعب  بن  سوَّار  في  القول  وخالصة 
 وهللا أعلم و.

 س: خاماألنموذج ال

 . الكوفي الاللحي ،   عبيد  بن طلحة بن إسحاث  بن  موسى بن صالح
  شعي    أبي  دينار  بن   والصلت   إسحاث  بن  معاوية  وعمه  َأبيهِ   َعن  روى،

 . (1) نافع  بن  الربيع توبة وأبو الحباب، بن زيد : المجنون، وَعنه

 قال البزار:

 .(2)الحديث( موسى لين بن )صالح

 وإليكم كالم العلماء:
)صالح  البخاري:    منكر    ،  عبيد   بن  طلحة  ولد   من:  موسى  بن   قال 

 .(3)الحديث(

  َحتَّى   اأْلَْثَبات   َحِديث   ي(به  اَل   َما  الثَِّقات   َعن  َيْرِوي   قال عنه ابن حبان:)َكانَ 
 .(4) ِبِه( ااِلْحِتَجاج َيُجوز واَل  َمْقُلوَبة َأو معمولة َأنََّها َلَها المستمع يْ(هد 

، قال ليس  حديثه  الاللحي  صالح :  )قال َيْحيى بن معين   صالح   السعدي  بَ(ْيء 
 .الحديث  ضعيف  موسى بن

 
 

 (404/ 4)  التهذي  تهذي د  (1)
 . (246/ 3) البزار د مسند (2)
 .(75: ص) العينين أبي ت للبخاري  الصغير الضعفاءد  (3)
 (.369/ 1) الوعي ط حبان البن المجروحيند  (4)
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 .(1) (.الحديث  متروك الاللحي موسى بن صالح: النَّساِئيو  )وقال

 الاللحي؟   موسى بن صالح عن أبي )وقال ابن أبي حاتم سألت 

: قلت   الثقات،  عن   المناكير  كثير  جدا،  الحديث   منكر  الحديث،  ضعيف:  فقال
 .(2) حديثه(  يعجبني  ليس: قال حديثه؟ يكت  

 وخالصة القول في صالح بن موسى أنه )متروك( .

 :سادساألنموذج ال

 الكوفى ،  سهل أبو ، الهْمدانى سالم بن محمد 

  والحسن   الثوري   عنه  السبيعي، وروى   إسحاث  وأبي  وال(عبي  عالاء  عن  روى  
 .(3) صالح، ويزيد بن هارون  بن

 قال البزار:

 .(4)الحديث( لين هذا  سالم بن )محمد 

 أقوال العلماء فيه: 

  يحيى   قال  ، والمتروك  شبه  سهل  أبو  سالم  بن  محمد :  )قال أحمد بن حنبل
 . (5) (ب(يء فليس سالم  بن محمد  وأما:  القالان

 

 .(105/ 5) الرجال ضعفاء في الكاملد  (1)

 .(415/ 4) حاتم أبي البن والتعديل الجرحد  (2)
 .(176/ 9)  التهذي  تهذي د  (3)

 . (325/ 5) البزار مسندد  (4)
 . (340/  7: )الضعفاء في الكاملد  (5)
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  بن   محمد   عن  يحدثان  ال  مهدي  بن  الرحمن  وعبد   سعيد   بن  يحيى  )وكان
 . (1) سالم(

 .(2))وقال يحيى بن معين: محمد بن سالم ضعيف(
ولمحمد  منكرل:  أحاديث  له  ذكر  أن  بعد  عدي  ابن  الحافظ    سالم   بن  )وقال 

  تصنيفه   من  إليه  ينس    فرائض   كتاب   وله  ،  الحديث   من  ذكرت   ما  غير
 .(3) َبيِّن( روايته على والضعف

 .(4)الحديث( محمد بن سالم متروك:  الدارقالني )وقال

 .(5)الحديث( كثير ضعيفا  كان:  سعد  محمد بن )وقال
  سالم   بن  محمد   عن  أبي   سألت :  )وقال محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم

  شبه   وأضعف  الضبي  عبيدل  مثل  الحديث   منكر  الحديث   ضعيف:    فقال
 .(6)المتروك(

:    النسائي  ، وقالعنه  ينهى  المبارك  ابن  كان  ،  فيه  يتكلمون :    البخاري   قالو )
  غير :    الجوزجاني  يعقوب   بن  إبراهيم  وقالحديثه،    يكت    وال  ،  بثقة  ليس
 .(7) ثقة(

 

 .(272/  7: )حاتم أبي البن والتعديل الجرحد  (1)
 ( .340/  7: )الضعفاء في الكاملد  (2)
 د المصدر السابق نفس الرقم والصفحة . (3)
 .(567/  3: )التهذي  تهذي د  (4)

 . والصفحة الرقم نفس د المصدر السابق (5)
 .(272/  7: )حاتم أبي البن والتعديل الجرح (6)
 . (238/  25: )الكمال تهذي د  (7)
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والخالصة في محمد بن سالم أنه )متروك( ال يحتج به وال بحديثه و وهللا  
 أعلم و . 

 : نموذج السابعاأل 

 بالمجنون  المعروف ،  البصرى  شعي   أبو ، الهنائى األزدى دينار بن الصلت 
  بن   وصالح   وكيع  سيرين ، وروى وعنه  ابني  وأنس  ومحمد   الحسن   عن   روى 
 .(1) الضبعي سليمان بن وجعفر الاللحي موسى

 قال البزار:

 .(2)بصري( الحديث  لين )الصلت  

 أقوال العلماء فيه: 

 :قال عبد   بن أحمد بن حنبل في كتاب العلل

   دينار؟  بن الصلت  عن أبي )سألت 

  شيئا  دينار بن الصلت  عن أكت   أن ونهاني متروك، حديثه، الناس ترك فقال
 .(3)الحديث( من

 المجروحين: وقال ابن حبان في 
  َويبغض   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   ّللاَُّ   َصلَّى     َرُسول  َأْصَحاب   يْ(تم  ِممَّن  ُشَعْي    َأُبو  )َكانَ 
 ِرَواَيته   ِفي  اْلَمَناِكير  َكْثَرل  َعَلى  َبيته  أهل  َومن  ِمْنهُ   وينال  َطاِل    َأِبي  ْبنا  َعِلي

 

 . (434/ 4)  التهذي  تهذي د  (1)
 .(328/ 6) البزار مسند)د  (2)
 .(310/ 2)   عبد ابنه رواية ألحمد الرجال ومعرفة العللد  (3)
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اِرِميَّ ُقْلتُ مِعين... وقال    بن  َويحيى   َحْنَبل بن  َأْحمد   َتركه   مِعين:   ْبنِ  ِلَيْحَيى  الدَّ
ْلت   .(1) ِبَ(ْيء(  َلْيَس  َفَقالَ  ِديَنار ْبن الصَّ

  ما   غير  دينار  بن   وقال ابن عدي بعد أن ذكر عددا من مناكيره: )وللصلت 
 .(2) (عليه الناس يتابعه  ال  مما يرويه  ما وعامة بالكثير حديثه وليس ذكرت 

  الرحمن   وعبد   يحيى  كان   الحديث   متروك  الغلط  كثير   :علي  بن  عمرو  وقال)
  : الجوزجاني  وقالبحديثه،    يحتج  ال  التاري   في  البخاري   وقال  عنه،  يحدثان  ال

وقال  ليس   : الحاكم  أحمد   أبو  وقال  ب(يء،  ليس  ضعيف  :سعد   ابن  بقوي، 
 .(3) (متروك :الجنيد  بن علي وقال الحديث، متروك

م بووه مثلووه و وهللا والخالصووة فووي الصوول) أنووه )متووروك(  وهووذا أقوول مووا يوسووَ
 أعلمو.

 : ثامنالألنموذج ا
 المعروف   التميمى   ،   الرحمن  عبد   ابن:    يقال  و   ،      عبد   بن   ناصح

 .الحائك الكوفى   عبد  أبو ، بالمحلمى

  وعالاء   كثير  أبي  بن  ويحيى  السبيعي  إسحاث  وأبي  حرب   بن  سماك  عن  روى 
  والبجلي   عمر  بن  وإسماعيل  أقرانه  من  وهو  حنيفة  أبو  عنه  وروى   السائ    بن

 .(4) األسلمي يعلى بن  ويحيى

 

 .(375/ 1) حبان البن المجروحيند  (1)
 .(128/ 5) الرجال ضعفاء في د الكامل (2)

 . (434/ 4)  التهذي  تهذي د  (3)
 .(401/ 10)  التهذي  تهذي د  (4)
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 قال البزار:

 .(1)الحديث( لين وهو  ،  عبد   أبو )ناصح

 قال البخاري في تاريخه الكبير:
  العزيز   عبد   قاله  سماك،  محلم،عن   بني  في  يسكن  كان   ،  عبد   بن  )ناصح 
 .(2)(الحديث منكرالكوفيين،  في يعد .الخالاب  بن

 .(3) )وقال أبو حاتم الرازي : متروك الحديث(

 وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين: 

 .(4)ُكوِفي(  َضِعيف   عبد  بن  )َناصح

  علي   بن  عمرو   ب(يء، وقال  ليس   مرل   وقال   بثقة  ليس   َيحيى بن معين:  )وقال
 .(5)الحديث( متروك

 قال ابن حبان: و 

  ِثَقات   َعن  ِباْلَمَناِكيرِ   وينفرد   اأْلَْثَبات   َحِديث   ب(به  َلْيَس   َما  الثَِّقات   َعن  يروي )
الح   َعَلْيهِ   غل    م(اهير ْيء  َيْأِتي  َفَكانَ   الصِّ   َذِلك  فحش  َفَلمَّا  التََّوهوم  على  بال(َّ
 .(6)َحِديثه( ترك اْستحق ِمْنهُ 

 

 . (189/ 10) البزار مسندد  (1)
 .(122/ 8)للبخاري  الكبير التاري د  (2)

 (.503/ 502/ 8د الجرح والتعديل ) (3)
 .(100: ص) للنسائي والمتروكون  د الضعفاء (4)
 .(155/ 3) الجوزي  البن والمتروكون  الضعفاءد  (5)

 .(54/ 3) حبان البن المجروحيند  (6)
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وخالصة القول في ناصح بن عبد هللا أنه )متروك( ال يرقى و وهللا أعلم و  
 أفضل من ذلك. إلى 

 : تاسعالألنموذج ا
أبي    الكوفى  شيبة   وب أ  ،  موالهم   العبسى   خواستى  بن   عثمان  بن   إبراهيم جد 

 .بكر بن أبي شيبة
.  وغيرهم   واألعمش  السبيعي  إسحاث  وأبي  عتيبة  بن  الحكم  خاله  عن  روى 

 .(1) مسلم بن والوليد  وشبابة الحميد  عبد   بن وجرير شعبة وروى عنه

 قال البزار:

 .(2)الحديث( لين عثمان بن )إبراهيم

 أقوال العلماء فيه: 

 .(3) ضعيف( الكوفي  شيبة أبو عثمان  بن إبراهيم : معين بن  )قال يحيى

 .(4)الحديث( ذاه   َشيَبة، َأبو واسالي، ُعثمان  بن قال البخاري: ِإبراهيمو )

 وقال أبو داود السجستاني:  

 .(5)الحديث( ضعيف ، القاضي  شيبة أبو عثمان بن )إبراهيم

 

 (144/ 1)  التهذي  تهذي د  (1)
 .(163/ 11) البزار مسندد  (2)
 .(59/ 1) للعقيلي الكبير د الضعفاء (3)

 .(392: ص) الكت  عالم ط الكبير الترمذي د علل (4)

 .(285/ 2)داود ألبي اآلجري  سؤاالتد  (5)
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 وقال النسائي: 

 .(1)كوفي( الحديث  متروك شيبة:  أبو عثمان بن )إبراهيم

 وقال ابن حبان في المجروحين: 
  وفحش   وهمه  كثر  ِممَّا  َوَكانَ   معضلة  بَأْشَياء  َجاءَ   الحكم  َعن  حد    ِإَذا  )َكانَ 
 .(2) مِعين( ْبن َيْحَيى  َوَتركه ِبهِ   ااِلْحِتَجاج حد  َعن خرج َحتَّى َخالُؤهُ 

 وقال ابن عدي بعد أن ذكر عددا من مروياته المنكرل: 
  وهو   غيره،  وعن  الحكم  عن  ذكرت   ما  غير  صالحة  غير  أحاديث   شيبة  )وألبي
 .(3) بينته(  ما على  ضعيف
َوقال  ارم  المبارك:  ابن  )وقال َوقال  ليس  َيحيى بن معين:  به،    َأحمد:   بثقة، 
وقال  متروك  والحسن  عمارل  بن  الحسن  من  قري    الحديث   منكر  الحديث، 

َوقال  متروك  هو  األزدي:  الفتح  وأبو  النََّساِئيو  ضعيف،   زرعة:  َأبو  الحديث، 
 .(4)ساقط( السعدي: وقال حديثه، تركوا  الرازي  حاتم َأبو َوقال

والخالصة في أبي شيبة إبراهيم بن عثمان أنه )متروك( ال يرقى ألن ُيرمى  
 باللين فقط و وهللا أعلم و .

 : شراعألنموذج الا

 القرشى.  األسود  بن الرحمن عبد :  فرول أبى بن   عبد  بن إسحاث
 

 .(147: ص) المعرفة ط للنسائي والمتروكين الضعفاءد  (1)
 .(104/ 1) حبان البن المجروحيند  (2)
 .(392/ 1) الرجال ضعفاء في الكاملد  (3)

 .(41/ 1) العلمية ط الجوزي  البن والمتروكون  الضعفاءد  (4)
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  بن   الليث   وروى عنه  وغيرهم،  والزهري   شعي    بن  وعمرو  الزناد   أبي  عن  روى 
 (1) رياش بن  وإسماعيل مسلم بن والوليد  لهيعة وابن سعد 

 قال البزار:

 .(2)الحديث( لين وهو فرول،  أبي بن   عبد   بن )إسحاث

 أقوال العلماء فيه: 

  أبي   بن     عبد   بن  اسحاث   عن  عندي  الرواية  تحل  ال:  حنبل  بن  )قال أحمد  
عمروفرول وقال   فرول   أبي  بن     عبد   بن  إسحاث  الصيرفي:  علي   بن  ، 

      عبد   بن  إسحاث:  يقول  أبي   الحديث، وقال ابن أبي حاتم سمعت   متروك
سمعت   متروك  فرول  أبي  بن أيضا  حاتم  أبي  ابن  وقال    زرعة   أبا  الحديث 
 .(3)الحديث( متروك الحديث  ذاه   فرول أبي بن    عبد   بن إسحاث: يقول

 .(4) )إسحاث بن أبي فرول كذاب(قال يحيى بن معين: و 
  ليس   ُسَليمان،  َأبو  كنيُته  َفرَول،  َأبي  بن     عبد   بن  )ِإسحاثوقال مرل أخرى:  

 .(5) حديُثه( ُيكت   وال ِبثقة،

 .(6))وقال البخاري: تركوه(

 

 . (210/ 1) الفكر ط  التهذي  تهذي د  (1)
 . (205/ 12) البزار مسندد  (2)

 .(227/ 2) حاتم أبي البن والتعديل د الجرح (3)
 د المصدر السابق نفس الرقم والصفحة. (4)
 (306/ 1) السرساوي  ت للعقيلي الكبير الضعفاءد  (5)

 .(396/ 1) الكبير التاري د  (6)
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 .(1)الَحِديث( َمْتُروك َفْرَول أبي بن    عبد   بن  وقال النسائي: )ِإْسَحاث

 وقال ابن حبان في المجروحين: 

  َعن   ُيْنِهي  َحْنَبل  ْبن  َأْحَمد   َوَكانَ   اْلَمَراِسيل  َويْرَفع   اأْلََساِنيد   يقل    َكانَ )
 .(2) (َحِديثه

 وقال الحافظ ابن عدي بعد أن روى عددا من األحاديث المنكرل : 

 ذكرت   التي   باألسانيد   أخباره  من   هاهنا  ذكرت   ما  هذا  فرول  أبي  بن  )وإسحاث
  أذكره   لم  مما  أحاديثه  وسائر  متونه  على  وال  أسانيده،  على  أحد   يتابعه  فال
 .(3) الضعفاء( في َبيِّن وهو ذكرتها، التي األخبار هذه  ت(به
 الجنيد   بن  وعلي  والنسائي  الفالس  وقال،  الحديث   منكر  هو:  علي  )وقال

  .(4)الحديث( متروك: والدارقالني

وخالصة القول في ابن أبي فروة أنه مشهور بأنه )متروك( ربما يصل ألن 
 ُيرمى بالضعف والكذب و وهللا أعلم و . 

  

 

 .(19: ص) للنسائي والمتروكون  د الضعفاء (1)
 . (131/ 1) حبان البن المجروحند  (2)
 .(535/ 1) الرجال ضعفاء في الكاملد  (3)
 (102/ 1) العلمية ط الجوزي  البن والمتروكون  الضعفاءد  (4)
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 لفصل الرابعا
 الضعف وشديد همو من وسمهم باللين 

البز  عليه  أطلق  من  الفصل  هذا  في  فيه ذكرت  والضعف  الحديث(  )لين  ار 
 شديد.

والوضع والترك، لكن الكالم فيهم نعم قد ال يصل ضعفهم إلى درجة الكذب  
 شديد.

يتوافق ويتفق مع أقوال أئمة الجرح والتعديل، وال    ا لذا كان لزاًما أن يتصفوا بم
 رموا باللين!!!!!! ُيتساهل في توصيفهم فيُ 

 ومن هؤالء: 

األول:  الَجْهَضِمي :  وُيقال  الالَّاِحي،   اأَلْزِدي  َذْكَوان  بن   محمد   األنموذج 
 . البصري  موالهم

  حوش    بن وشهر البصري  َوالَحسن البناني، ثابت : َعن َرَوى 

 .المعتمر وجماعة بن  ومنصور

 (1) إسحاث وابن محمد، بن  يحيى وابنه واحًدا حِديًثا شعبة عنه روى 

 قال البزار : 

 .(2)الحديث( لين هذا ذكوان بن )محمد 

 قال البخاري في التاري : 
 

 .(156/ 9)  التهذي  تهذي د  (1)
 (303/ 4) البزار مسند)د  (2)



 

 
 

 

1023 

  ُمنكر   زيد   بن   َحمَّاد   ولد   َخال   اْلَبْصِريِّ   الجهاضم   مولى  ذْكَوان  بن   )ُمَحمَّد 
 .(1)الَحِديث(

 وقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل:
  كثير   الحديث   ضعيف  الحديث   منكر  زيد   بن  حماد   ولد   خال  ذكوان  بن  )محمد 
 .(2)الخالأ(

 وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين: 

 .(3)الَحِديث( ُمنكر َمْنُصور  َعن يروي  ذْكَوان بن )ُمَحمَّد 

 قال ابن حبان في المجروحين:
  روايته،   قلة  على  الم(اهير،  عن   والمعضالت   المناكير   الثقات   عن  )يروي 
 .(4)به( االحتجاج عن سقط حتى

 وقال ابن عدي في الكامل: 
 إفرادات   يرويه  ما  إلى أن قال: عامة  )محمد بن ذكوان: منكر الحديث .....

 .(5) حديثه( يكت    ضعفه ومع وغرائ  

 .  (6)مناكير( عنده:  الساجى )وقال

 

 .(51/ 2) األوسط التاري د  (1)
 (251/ 7) حاتم أبي البن والتعديل د الجرح (2)
 .(95: ص) للنسائي والمتروكون  الضعفاءد  (3)
 .(271/ 2) حبان البن المجروحيند  (4)
 .(419/ 7) الرجال ضعفاء في د الكامل (5)
 .156/  9د تهذي  التهذي    (6)
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 .  (1)ضعيف( :  الدارقالنى )وقال

وخالصة القول في محمد بن ذكوان أنه )منكر الحديث لكثرة وَهمه وسوء  
 .حفظه(

 األنموذج الثاني:

ِبيعُ   بُعَلْيَلة المعروف التميمي َجَراد   بن  عمرو  بن  َبْدر بن الرَّ
  العالاردي،  األشه    وأبي  األعمش  وسليمان  الجريري   وسعيد   أبيه  عن  روى 
 وروى  
  عمار   بن  وه(ام   إسرائيل  أبي   بن   وإسحاث  حجر  بن  وعلي  سعيد   بن  قتيبة
  .(2) ولوين

 ( 139/ 3)  حاتم أبي البن الحديث  علل

 .(3)الحديث( لين )الربيع: البزار قال

 أقوال العلماء فيه : 

 .(4)شيًئا( حديثه يسوى  ال بدر  بن  )قال أحمد بن حنبل: الربيع

 .(5)ِبَ(ْيء( َلْيَس  بدر  بن )قال يحيى بن معين: الربيع 

 

 .57ص 3د الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ج (1)

 .(239/ 3)  التهذي  د تهذي  (2)
 .86ص 14د مسند البزار ج (3)

 .(493: ص) هانئ ابن رواية حنبل بن أحمد د مسائل (4)

 .(86/ 4) الدوري  رواية - معين ابن تاري  د (5)
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 .(1) ِبِثَقة( )وقال مرل أخرى: الربيع بن بدر َلْيَس 
  ضعيف   فانه  بروايته  وال   به  ي(تغل  ال  بدر  بن  )قال أبو حاتم الرازي: الربيع

 .(2)الحديث( ذاه   الحديث 

 .البصري  التميمي، السعدي،  ُعليلة،: له ويقال بدر،  بن  )وقال البخاري: ربيع

  .(3) قتيبة( ضعفه

أعرف   من  وهو  تالميذه  أحد  سعيد  بن  قتيبة  أن  ضعفه  يؤكد  ومما   : قلت 
 الناس به. 

؟  ْبن  الرَّبيع َعن َداُود  أبا )وقال أبو عبيد اآلجري: َسَأْلتُ   َبْدر 

 . (4) ("اْلَحِديث  ضعيف: "َفَقالَ 

ِبْيعُ وسأله عنه مرل أخر   . (5) ("َحِديثه يكت   ال"  َبْدر   ْبن ى فقال: الرَّ

 وقال ابن حبان في المجروحين: 
َعَفاء   َوَعن  الموضوعات   الثَِّقات   َعن  ويروي   اأْلََساِنيد   يقل    ِممَّن  )َكانَ   الضو

 .(6)الموضوعات(

 

 .(101: ص) الرجال في معين بن يحيى زكريا أبي كالم د من (1)
 .(455/ 3) حاتم أبي البن والتعديل د الجرح (2)

 .(279/ 3)للبخاري  الكبير د التاري  (3)

 .(252: ص) والتعديل الجرح في السجستاني داود أبا اآلجري  عبيد أبي د سؤاالت (4)
 .(329: ص) د المصدر السابق (5)
 .(297/ 1) حبان البن د المجروحين (6)
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وقال ابن عدي في الكامل بعد أن روى عنه عددا من أحاديثه التي استنكرت 
 عليه: 

  عمن   ورواياته  حديثه  وعامة  الحديث   من  ذكرت   ما  غير  بدر  بن  )وللربيع
 .(1) عليه( أحد  يتابعه ال  مما عنهم يروي 

 .(2)الحديث( متروك والدارقالني واألزدي النسائي )وقال

 . (ضعيف الحديث جدا)ر )ُعَليلة( أنه وخالصة القول في الربيع بن بد

 األنموذج الثالث:

 .  التيمي   عبيد  بن طلحة بن  يحيى بن إسحاث
  طال   أبي بن جعفر بن    وعبد  طلحة ابني وموسى إسحاث عميه  عن روى 
عنه  عبد   بن  معاوية  وابنه وروى    بالل   بن  وسليمان  معاوية  بن  زهير   ، 

 .(3) أويس أبي بن وإسماعيل

 قال البزار:

 .(4)الحديث( لين يحيى  بن )إسحاث

  

 

 .(37/ 4) الرجال ضعفاء في د الكامل (1)

 .(279/ 1) الجوزي  البن والمتروكون  د الضعفاء (2)

 .(254/ 1)  التهذي  تهذي د  (3)
 .(186/ 1) البزار مسندد  (4)
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 أقوال العلماء فيه: 

 أحمد بن حنبل: قال 

 .(1)الحديث( متروك شي ، َطلَحة: هذا بن َيحيى  بن )ِإسَحاث

 .(2) ِبَ(ْيء( َحِديثه  َلْيَس : َطْلَحة بن يحيى بن   )وقال مرل أخرى: ِإْسَحاث
)إسحاث ثالثة:    منكر   يحيى،  بن  طلحة  أخو  طلحة،  بن  يحيى  بن   وقال في 

 .(3) ب(يء( ليس الحديث،

 .(4)َضِعيف(  َطْلَحة بن يحيى  بن )ِإْسَحاثوقال يحيى بن معين: 

 .(5)وقال مرل أخرى: )ليس ب(يء(
بن    بن  عثمان  بن  محمد   )وسأل إسحاث  عن  المديني  بن  علَي  شيبة  أبي 
 يحيى؟ 

 .(6)ِبَ(ْيء(  َلْيَس  َضِعيفا فقال: َكانَ 
  يحيى   بن  إسحاث  عن  سعيد   بن  يحيى  سألت :  قال  المديني،  بن  )وقال علي

 .(7)شيء( ال  شبه ذاك: قال طلحة؟ بن

 

 .(160/ 2) الفاروث  ط بالحواشي   عبد ابنه رواية ألحمد الرجال ومعرفة د العلل (1)
 .(96: ص)د المصدر السابق (2)

 .(302: ص) الفاروث  ط بالحواشي صالح ابنه رواية أحمد د مسائل (3)
 .(171/ 3) الدوري  رواية - معين ابن د تاري  (4)
 .220ص 3د المصدر السابق ج (5)
 .(142: ص) المديني البن شيبة أبي ابن د سؤاالت (6)
 .(541/ 1) الرجال ضعفاء في د الكامل (7)
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  متروك       عبيد   بن  طلحة  بن   يحيى  بن  إسحاث:  علي  بن   عمرو  )وقال
 .(1)الحديث( منكر الحديث 

 .(2) حفظه( في  وقال البخاري: )يتكلمون 

 وقال أبو حاتم الرازي:  
  نعتبر   أن  يمكننا  وال  بقوي   ليس  الحديث   ضعيف  طلحة   بن  يحيى  بن  )إسحاث
 ويكت    حفظه  في  ويتكلمون   منه  حديثا  أقوى   يحيى  بن  طلحة  وأخوه  بحديثه،
 .(3) حديثه(

 .(4)الحديث( واهي طلحة بن يحيى  ابن )اسحاث: زرعة الرازي  وقال أبو

 .(5) ضعيف(: طلحة بن  يحيى بن وقال أبو داود السجستاني: )إسحاث

 وقال النسائي: 

 .(6)الَحِديث( َمْتُروك مدِني   عبيد   بن َطْلَحة  بن يحيى  بن )ِإْسَحاث

 وقال ابن حبان في المجروحين: 

 .(7) يفهم( َواَل  ويروي  يعلم  َواَل  يخالىء اْلَفهم سيء اْلِحْفظ َرِديء )َكانَ 

 

 د المصدر السابق نفس الرقم والصفحة. (1)
 .(406/ 1) الكبير د التاري  (2)

 .(237/ 2) حاتم أبي البن والتعديل د الجرح (3)

 .والصفحة الرقم نفس السابق د المصدر (4)

 .(75: ص) الفاروث  ط بالحواشي داود ألبي اآلجري  د سؤاالت (5)

 .(18: ص) للنسائي والمتروكون  الضعفاءد  (6)
 .(133/ 1) حبان البن د المجروحين (7)
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ومما سبق من كالم العلماء يتبين لي أنه ضعيف بال شك، وضعفه شديد 
أن   أما  الترك،  إلى  قارب  وإن  والوضع،  الكذب  درجة  إلى  يصل  قد ال  لكن 

 ف باللين فهذا تساهل و وهللا أعلم و .يوص 

 األنموذج الرابع: 

 عبد الرحمن بن يزيد بن تميم 
والزهري،   بذيمة  بن  وعلي   المهاجر  أبي  بن     عبيد   بن  إسماعيل  عن  روى 

عنه   الجعفي   وحسين  أسامة  وأبو  مسلم  بن  والوليد   حسين  ابنه  وروى 
 .(1) وغيرهم

 قال البزار:

 .(2)الحديث( لين تميم  بن يزيد  بن الرحمن )عبد 
 متروك   السلمي  هو:    فقال  تميم  بن  يزيد   بن  الرحمن  عبد   عن  داود   أبو  )ُسِئل
  بن   الرحمن  عبد   انا: "    فقال  اسمه  في  وغلط  أسامة  أبو  عنه  حد    ،  الحديث 
  بن   الرحمن  عبد   حدثنا"    أسامة  أبي   عن   جاء  وكلما  ،"    جابر السلمي  بن  يزيد 
 .(3) تميم( ابن فهو"  يزيد 

 .(4)ضعيف(  تميم  بن  يزيد  بن الرحمن )وقال أبو زرعة: عبد 

 

 .(264/ 6) الفكر ط  التهذي  تهذي د  (1)
 .(412/ 8) البزار مسندد  (2)
 .                242د سؤاالت اآلجري ألبي داود ص (3)

 الددرازي  زرعددة أبددو - البرذعددي أسددئلة علددى أجوبتدده فددي الددرازي  زرعددة ألبددي الضددعفاءد  (4)
 .(464/ 2) النبوية السنة في وجهوده
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الحديث  )ضعيف  أنه  تميم  بن  يزيد  بن  الرحمن  عبد  في  القول  وخالصة 
 جدا( ال ُيحتج به و وهللا أعلم و .

 : الخامساألنموذج 
  جد   هو  و  ،  بالَسقَّاء  المعروف  البصرى   الفضل  أبو   ،  الَباهلى  ُكَنْيز  بن  َبْحرُ 
 .  الفالس على  بن  عمرو
  وعمرو   ساج   بن   وعثمان  بكرل   أبي  بن  العزيز  وعبد   البصري   الحسن   عن   روى 
 .(1) هارون   بن ويزيد   عيينة  وابن يسمه ولم وكناه  الثوري  دينار،وروى عنه بن

 قال البزار:

 .(2)الحديث( لين وهو علي بن عمرو جد   هو  كنيز بن )وبحر
 أقوال العلماء فيه: 

 الكبير:قال البخاري في تاريخه 
 .(3) )بحير بن كنيز البصري: ليس عندهم بالقوي(

 تروكين: موقال النسائي في الضعفاء وال
 . (4) َبصِري( الَحِديث   َمْتُروك السقا كنيز بن )َبحر
 .(5) متروك( والدارقالني: الجنيد  علي بن )وقال

 

 .(419/ 1)  التهذي  تهذي د  (1)

 . (132/ 9) البزار مسندد  (2)

 (128/ 2) النوري  المعاطي أبي بحواشي الكبير د التاري  (3)
 .(24: ص) للنسائي والمتروكون  د الضعفاء (4)
 .(135/ 1) العلمية ط بالحواشي الجوزي  البن والمتروكون  الضعفاءد  (5)
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  بن   بحر  عن  أبي  حديثه، وُسِئل  يكت    ال  السقاء  بحر:  معين  بن  )قال يحيى
 .(1)ضعيف(: فقال السقاء؟ كنيز

 وقال البزار نفسه: 

 .(2)بالقوي(  يكن لم كنيز بن )بحر

 وقال ابن حبان: 

  روى   ِإَذا  الثَّْوِري   َوَكانَ   التِّْرك  اْستحق  َحتَّى  وهمه  َوكثر  َخالُؤهُ   فحش  ِممَّن  )َكانَ 
َثِني َيُقول  َعْنهُ   . (3) يعرف( اَل   َحتَّى اْلفضل  َأُبو َحدَّ

 عدي في الكامل بعد أن ذكر له أحاديث منكرل: قال ابن  
  مضالربة   رواياته  وكل  الحديث   من   ذكرت   ما  غير  السقاء  ولبحر:  ال(ي   )قال

 .(4) بين( حديثه  على والضعف ومتونها  أسانيدها في الناس ويخالف

وهللا   و  ُيحتَمل  ال  وضعفه  جدا(  الحديث  )ضعيف  أنه  هيه  القول  وخالصة 
 أعلم و . 

 :األنموذج السادس

 الكوفى. ، عمران أبو يقال و ، عمر  أبو ،  األحمسى عمر بن حصين

 

 .(418/ 2) حاتم أبي البن والتعديل الجرحد  (1)

 .(63/ 9) البزار مسندد  (2)
 . (192/ 1) حبان البن المجروحيند  (3)
 .(235/ 2) الرجال ضعفاء في الكاملد  (4)
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 ،  عبدد  بدن ومخدارث  الزبيدر وأبي واألعمش خالد  أبي  بن  إسماعيل  عن  روى 
 األسددددود  بددددن   عبددددد  بددددن   وعبددددد  الخثعمددددي أيددددوب  بددددن الحسددددن وروى عندددده
 .(1)زفر بن وعثمان

 قال البزار:
  ما   على   واحتملوه  العلم  أهل  عنه  روى   وقد   الحديث   لين  عمر   بن  )حصين 
 . (2) فيه(

 أقوال العلماء فيه: 

  ليس   عمر،  بن  حصين:  قال  معين،  بن  يحيى  سمعت :  الدوري   )قال
 .(3) ب(يء(

 . (4)الحديث( منكر ، ُعَمر بن )قال أبو زرعة الرازي: حصين

 وإسماعيل  مخارث  عن  األحمسي عمر أبو عمر  بن )وقال البخاري: حصين

 .(5)أحمد( ضعفه الحديث   منكر كوفي، خالد، أبي ابن

  

 

 .(385/ 2)  التهذي  تهذي د  (1)

 .(189/ 9) البزار مسندد  (2)
 المخالددوط فددي لدديس ممددا مسددتدرك مددع الفدداروث  ط الدددوري  روايددة - معددين ابددن تدداري د  (3)

 .(50/ 3)  مجمع
/ 3د الجددرح والتعددديل )(دد229: ص) الفدداروث  ط الدرازي  زرعددة ألبددي البرذعددي سدؤاالتد  (4)

194.) 

 .(10/ 3) للبخاري  الكبير التاري د  (5)
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  ضعيف   شيبة   أبي  بن  يعقوب   وقال  الحديث   متروك  الرازي   حاتم  َأبو  )َوقال
 . (1)جدا(

 . (2) ضعيف( كوفي عمر  بن  )وقال النسائي: حصين

 عنه البزار نفسه: وقال 

 . (3) عليها(  يتابع لم بأحاديث، حد   قد  عمر بن  )حصين

 .(4)َعن األثبات(  الموضوعات  )َيْرِوي  وقال ابن حبان في المجروحين:

ضعفه   جدا(  الحديث  )ضعيف  أنه  عمر  بن  حصين  في  القول  وخالصة 
 واضح وظاهر، ووْسمه باللين هيه تساهل و وهللا أعلم و .

 : األنموذج السابع
الغفارى    مولى   ،  القرقسانى  الجزرى   ثم  ال(امى     عبد   أبو   مروان بن سالم 

 أمية.  بنى

  وعبد   واألوزاعي  جريج  وابن  عمرو  بن     وعبيد   عمرو   بن  صفوان  عن  )روى 
عنه  وغيرهم  مريم  أبي  بن  بكر  وأبي  رواد   أبي  بن  العزيز   وعبد   بهية  وروى 
 (5) مسلم( بن والوليد  الوار   بن عبد   بن الصمد  وعبد  رواد  بن المجيد 

  
 

 .(219/ 1) العلمية ط بالحواشي الجوزي  البن والمتروكون  د الضعفاء (1)
 .(82: ص) الثقافية الكت  ط للنسائي والمتروكين الضعفاءد  (2)
 .(127/ 1) البزار مسندد  (3)
 .(270/ 1) حبان البن المجروحيند  (4)
 .(84/ 10) الفكر ط  التهذي  تهذي د  (5)
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 قال البزار:

 .(1)الحديث( لين سالم بن )مروان

 أقوال العلماء فيه: 

 .(2) بثقة(  ليس سالم بن مروان معين: بن  )قال يحيى

 .  (3) بثقة(  مروان بن سالم ليس : أبيه عن  حنبل  بن أحمد  بن   عبد  )وقال

 وقال البخاري:
 مريم،   أبي  بن  بكر  وأبي   سليمان،  أبي  بن  الملك  عبد   سالم: عن  بن  )مروان
وروى   بنا  وصفوان منكر   عبد   بن   المجيد   عبد   عنه  عمرو،    العزيز: 
 .(4)الحديث(

 وقال النسائي: 

 .(5)الَحِديث( َمْتُروك َسالم بن )َمْرَوان

   سالم؟ بن  مروان عن  أبى سألت  بن أبي حاتم الرحمن )وقال عبد 

  يترك   قلت   قائم،  حديث   له  ليس  الحديث   ضعيف  جدا  الحديث   منكر:  فقال
 .(6) حديثه( يكت   بل ال،: قال حديثه؟

 

 .(344/ 11) البزار مسندد  (1)
 .(55/ 1) محرز ابن رواية - معين ابن تاري د  (2)
 .27ص 3د العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد ج (3)
 .(373/ 7) الكبير د التاري  (4)
 .(96: ص) للنسائي والمتروكون  الضعفاءد  (5)
 .(275/ 8) حاتم أبي البن والتعديل الجرحد  (6)
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 وقال ابن حبان في المجروحين: 
  من   َلْيَس   َما  الثَِّقات   َعن  َوَيْأِتي  اْلَمَ(اِهير  َعن  اْلَمَناِكير  َيْرِوي   ِممَّن   )َكانَ 
 . (1) بأخباره( ااِلْحِتَجاج َبالل ِرَواَيته ِفي َذِلك كثر َفَلمَّا اأْلَْثَبات  َحِديث 

)مروان العقيلي:    سليمان،   أبي  بن  الملك  عبد   عن  الجزري   سالم  بن  وقال 
 .(2) مناكير( أحاديثه  وغيرهما، واألعمش،

الحديث،   يضع   ،  كذاب :  الساجى  ...وقال  الحديث   متروك:  الدارقالنى  )وقال
  حديثه   العلم  أهل  يكت    ال  و  ،  بروايته   يحتج  ال  ،  الحديث   منكر:  البغوى   وقال
 .(3)الحديث( منكر:  نعيم أبو للمعرفة، وقال إال

أن مْروان  في  القول  إلى وخالصة  يصل  قد  بل  جدا(،  الحديث  )ضعيف    ه 
 درجة المتروكين و وهللا أعلم و .

 : األنموذج الثامن
  التيمي   القرشي  مليكة  أبى  بن     عبيد   بن   بكر   أبى  بن  الرحمن   عبد 

 . ( غرارل أبى والد )   المليكى المدني الجدعانى

  ْبن   وإسماعيل  طال ،  َأبي  ْبن   جعفر  ْبن   ّللاَِّ   َعبد   ْبنِ   ِإْسَماِعيلَ :  َعن  َرَوى 
إسرائيل  َأبي  ْبن  سعد   ْبن  ُمَحمَّدِ  وعنه:   ، المنكدر  بن  ومحمد    ْبن   وقاص، 
 .(4) ُرَباَدل  ْبن وروح رياش،  ْبن  وِإْسَماِعيل ،( ت ) ُيوُنس

 

 .(13/ 3) حبان البن المجروحيند  (1)

 .(204/ 4) للعقيلي الكبير الضعفاءد  (2)
 (.84/ 10) الفكر ط  التهذي  د تهذي  (3)
 .554د 553ص 16د تهذي  الكمال ج (4)
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 قال البزار:

 .(1)الحديث( لين هذا  بكر أبي بن الرحمن )عبد 

 أقوال العلماء فيه: 

 . (2) ضعيف(  التيمي بكر  أبي بن الرحمن عبد : معين بن  )قال يحيى

 .(3)الحديث( مرل أخرى: ضعيف)وقال 

 .(4)التيمي منكر الحديث( بكر  أبي بن الرحمن )وقال أحمد بن حنبل: عبد 

 . (5)الحديث( منكر القرشي مليكة أبي بن الرحمن عبد :  البخاري  )وقال

المليكي    يتابع   ال  التيمي   القرشي  )وقال مرل أخرى: عبد الرحمن بن عبد   
 .(6) حديثه( في

 .(7) )وقال أبو حاتم الرازي : ليس بقوي الحديث( 

 .(8)الحديث( متروك بكر  أبي بن الرحمن عبد :  النسائي )وقال

 

 .(305/ 3) البزار د مسند (1)
 .(217/  5: )حاتم أبي البن والتعديل الجرحد  (2)
 .(481/  5: )الضعفاء في الكاملد  (3)

 والصفحة.د المصدر السابق نفس الرقم  (4)
 .(481/  5: )الضعفاء في د الكامل (5)
 .44ص 2د التلري  األوسط للبخاري ج (6)
 .(217/  5: )حاتم أبي البن والتعديل الجرحد  (7)
 (.481/  5: )الضعفاء في الكاملد  (8)
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أنه   مليكة  أبي  بن  الرحمن  عبد  في  القول  جدا)وخالصة  ، (ضعيف 
 والضعف هيه شديد وال ُيحتمل. 

   :تاسعاألنموذج ال

 اْلَمَدِنيو  اأَلْنَصاِريو  َيْحَيى ْبنِ   َعْمِرو  ْبنِ   ُعْثَمانَ   ْبنُ   َحَرامُ 
َعنْ  ِ؛  َعْبدِ   ْبنِ   َجاِبرِ   َوَلِدي:  روى  َعْنهُ ،الرَّْحَمنِ   َوَعْبدُ   ُمَحمَّدُ   َوُهَما  ّللاَّ :  َوروى 
، َراَوْرِديو ، َوُمْسِلم   الدَّ ْنِجيو  .(1) ِإْسَماِعيلَ  ْبنُ  َوَحاِتمُ  الزَّ

  . (2) الحديث( لين عثمان   بن قال البزار: )حرام

 أقوال العلماء فيه: 

 عثمان؟   بن حرام عن أنس بن مالك  سألت  ، عمر  بن ب(ر )قال

 . (3) بثقة( ليس:  فقال 
اِفِعيو   َقالَ  َواَيةُ :  ال(َّ مرل  َحَرامِ   َعنْ   )الرِِّ وقال    حرام   عن  حديث   كل:  َحَرام . 
 .(4) حرام(

 .(5) حديثه( يروى  ال  مديني عثمان  بن  حرام: حنبل بن )وقال أحمد 

  

 

 .282ص 3د الجرح والتعديل ج (1)
 .(117/ 4) البزار مسندد  (2)
 . (379/  3: )الضعفاء في د الكامل (3)
 .(379/  3: )الضعفاء في الكاملد  282ص 3د راجع/ الجرح والتعديل ج (4)
 .282ص 3ج والتعديل الجرحد  (5)
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الرواية عن    ليس  عثمان  بن  حرام:  يحيى بن معين  )وقال  بثقة، وقال مرل: 
 . (1) حرام حرام(

 .(2))وقال يحيى بن سعيد القالان: حرام بن عثمان منكر الحديث(
 عبد   بن   جابر  ابن  عن  ،  السلمي  األنصاري   عثمان   بن  حرام:    البخاري   )وقال
 . (3) الحديث( منكر  

  لحرام   حديث   على  وأتى.    الحديث   ضعيف  عثمان  بن  حرام:    زرعة  أبو  )قال
 .(4) علينا( يقرأه  ولم ، عليه  اضربوا:  فقال عثمان  بن

 .(5)المراسيل( ويرفع األسانيد، يقل    الت(يع في  غاليا كان: حبان ابن )وقال

 لحديث، ضعيف جدا( و وهللا أعلم وخالصة القول في حرام أنه )منكر ا

  

 

 .(379/  3: )الضعفاء في الكاملد  (1)
 د المصدر السابق نفس الرقم والصفحة. (2)
 .(379/  3: )الضعفاء في الكاملد  (3)
 .(282 / 3: )حاتم أبي البن والتعديل الجرحد  (4)
 .(468/ 1) االعتدال ميزاند  (5)
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 الفصل الخامس 

 باللين وضعفهم ُيحتَمل  من وسمهم
الجرح   أئمة  البزار  اإلمام  فيهم  الذين خالف  الروال  ذكرت  وقد  اإلنصاف  من 
أئمة   فيهم  باللين ووافق  أذكر كذلك من رماهم  أن  باللين،  فوَسمهم  والتعديل 

 هذا ال(أن د رحمة   عليهم جميعا د .

البزار في إطالقه لفظ ة )لين الحديث( أئمَة الجرح والتعديل  فقد وافق اإلمام 
 في عدد من الروال.

وهذا نعم   فقط،  أربعة روال  األربعة روال،  يتجازوا  ال  بالكثير،  ليسوا  هم عدد 
عدد قليل حدا إذا ُقورن لمن خالف فيهم األئمة، إال أنه أصاب القول فيهم،  

 فكان حقا علينا أن ال نتجاهل أو نتغافل عن ما أصاب فيه.

 : ذج األولألنمو ا

 الزبير. آل  قهرمان األعور يحيى  أبو ، البصرى  دينار بن  عمرو
 سعيد   وروى عنه  صهي ،  بن  وصيفي  عمر  بن     عبد   بن  سالم  عن  )روى 
سليمان    بن  وخارجة  سعيد   بن  الوار    وعبد   زيد   بن بن  والمعتمر  مصع  

 .(1)وآخرون(

 قال البزار:

 .(2)الحديث( لين وهو دينار بن عمرو به )تفرد 

 

 .(30/ 8)  التهذي  تهذي د  (1)
 .(241/ 1) البزار مسندد  (2)
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 أقوال العلماء: 

 قال يحيى بن معين:  

 .(1)ِبَ(ْيء( َلْيَس  الزبير آل  قهرمان ِديَنار بن )َعْمرو

 .(2)ذاه ( الزبير: آل قهرمان دينار  بن وقال مرل أخرى: )عمرو

 .(3) ضعيف( الزبير: آل قهرمان دينار بن علية: عمرو  )وقال إسماعيل بن

 الزبير؟  آل وكيل دينار بن الرازي: )سألت أبي عن عمرووقال ابن أبي حاتم 
 حديث   غير  أبيه  عن     عبد   بن  سالم  عن  روى   الحديث،  ضعيف  فقال:
 منكر. حديثه وعامة منكر،

  الزبير؟ آل وكيل دينار بن عمرو  عن  زرعة أبو ُسئل وقال:

 .(4) الحديث( واهى فقال

 .(5) نظر(  دينار: فيه بن  وقال البخاري: )عمرو
  يحيى:   أبو  الزبير  آل   قهرمان  البصري   دينار  بن  عمرو  النسائي  )وقال

 .(6) ضعيف(

 وقال ابن حبان في المجروحين: 
 

 .(137: ص) معين ابن تاري د  (1)
 .(235/ 6) الرجال ضعفاء في الكاملد  (2)

 .(232/ 6) حاتم أبي البن والتعديل د الجرح (3)
 د المصدر السابق نفس الرقم والصفحة. (4)
 .(329/ 6) الكبير التاري د  (5)

 .(235/ 6) الرجال ضعفاء في د الكامل (6)
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  َعَلى   ِإالَّ   َحِديثه  ِكَتاَبة  يحل  اَل   اأْلَْثَبات   َعن  بالموضوعات   يْنَفرد   ِممَّن  )َكانَ 
 .(1)ِجَهة التََّعجو (

 وقال الدار قالني: 

:ُهوَ  ْبنِ  )َعْمِرو  . (2) ِبِه( ُيْحَتجو  اَل  اْلَحِديثِ  َضِعيفُ  ِديَنار 

 .   منكرل أحاديث  عمر  ابن عن سالم عن روى  بثقة،  ليس: النسائى )وقال

 .  ضعيف:  آخر موضع فى وقال
 .(3) ضعيف( : والدار قالني ، الجوزجانى يعقوب  بن إبراهيم وقال

، وقد يحتمل ما وَسَمه به  (ضعيف)وخالصة القول في عمرو بن دينار أنه  
 البزار من اللين. 
 :األنموذج الثاني

 الكوفي. الجريري  البجلي    َعبد  ْبن  جرير ْبن َعْمرو 
  ْبن   َعْمرو  ابن  زرعة  أبي  وجده  ال(عبي،  وعامر  عالقة،   ْبن  زياد :  َعن  )َرَوى 
  َجِرير

،  ّللاَِّ   ُعَبيد   ْبن  اْلَحَسن:  َعنه  وَرَوى    وَأُبو   أسامة،  ابن  حماد   أسامة  وَأُبو  اْلِكْنِديِّ
 مدرك   ْبن  وعامر  الدالل،  عتاب   أبو  حماد   بن  وسهل  قتيبة،  ْبن  َسْلم  ُقَتيبة

 .(4)الغداني(  رجاء ْبن    وعبد  الحارثي،

 

 .(71/ 2) حبان البن المجروحيند  (1)
 (50/ 2) النبوية للدار قالني األحاديث في الواردل العللد  (2)

 (.30/ 8)  التهذي  تهذي د  (3)

 .(232/ 31) الرجال أسماء في الكمال تهذي د  (4)
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 قال البزار:

 .(1)الحديث( لين )عمرو بن جرير:

 أقوال العلماء فيه: 

 قال ابن أبي حاتم الرازي:  
 يقول   أبي  سمعت   خالد   أبي  بن  إسماعيل   عن  روى   كوفي  جرير  بن  )عمرو
 .(2)يكذب( كان  فقال: عنه؟ وسألته ذلك

 قال العقيلي في الضعفاء: 

 .(3)مناكير( عنده خالد، أبي بن إسماعيل عن  جرير بن )عمرو

 جرير:وقال الدار قالني في العلل وقد ذكر حديثا لعمرو بن 

، َجِرير   ْبنُ  َعْمُرو )َرَواهُ   .(4) َضِعيًفا( َوَكانَ  اْلَبَجِليو

اَرُقالنيو  )وقال  .(5)متروك(: مرل أخرى  الدَّ

هيه ليس بشديد، ويسلم   القول في عمرو بن جرير أن الضعف  وخالصة 
 لإلمام البزار قوله. 

  

 

 .(467/ 1) البزار د مسند (1)
 .(224/ 6) حاتم أبي البن والتعديل الجرحد  (2)
 .(264/ 3) للعقيلي الكبير د الضعفاء (3)
 .1117مسألة رقم  (260/ 6) النبوية األحاديث في الواردل د العلل (4)

 .(224/ 2) العلمية ط الجوزي  البن والمتروكون  د الضعفاء (5)
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 :الثالث األنموذج

 . الواسالي الجهني الالفيل بن عبيدل بن ريسى  بن حماد 
 علي   بن  الحسن  وعنه   والثوري   سفيان  أبي   بن  وحنظلة  جريج  ابن  عن  روى )

   .1( حميد  بن وعبد  الدارمي سعيد  بن وأحمد  الحلواني

 :البزار قال

 . 2(الحديث  لين وهو ريسى  بن حماد )

 : فيه العلماء أقوال

 :الرازي  حاتم أبو قال

 .  3( الحديث  ضعيف  الجهني ريسى  بن حماد )

 : السجستاني داود  أبو قالو 

 . (4) (مناكير أحاديث  روى  ضعيف،: ريسى  ْبن حماد )

 .(5) صالح( شي  : معين بن  يحيى )وقال

 . (6)( ِبهِ   ااِلْحِتَجاج َيُجوز  اَل : )المجروحين في حبان ابن وقال

 

 .484ص 1د تهذي  التهذي  ج 1
 .112ص 1مسند البزار جد  2

 .145ص 3د الجرح والتعديل ج 3
 .484ص 1ج التهذي  تهذي  . د306ص 1د سؤاالت اآلجري ج 4
 (.281ص 7د تهذي  الكمال ج 5

 .309ص 1د المجروحين البن حبان ج 6
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 : قالني الدار وقال

 . (1) (ضعيف الُجْحَفة غريق ريسى،  بن َحمَّاد )

 .(2)  ابن جريج وجعفر الصادث أحاديث موضوعة()وقال الحاكم: يروي عن 

 وقال ابن حجر في التقري :
  البصرل   نزيل  الواسالي  الجهني  الالفيل  بن  عبيدل  بن  ريسى  بن  )حماد 
 .(3) ومائتين( ثمان سنة بالجحفة غرث  التاسعة من ضعيف

وخالصة القول في حماد بن عيسى أنه )ضعيف( وقد أصاب اإلمام  البزار 
و رحمه هللا و إلى حد ما في وْسمه بلين الحديث، أما عن روايته لألحاديث 
البلية من غيره ممن روى   فلعلَّ  و  و رحمه هللا  الحاكم  ذكر  كما  الموضوعة 

 عنه، وليس) منه و وهللا أعلم و .

 ع: األنموذج الراب

 . القاضي األزدي   عبد   أبو إبراهيم بن عكرمة

 .يزيد   بن وإدريس عمير، بن الملك وعبد  عاصم،: عن )روى 

 . (4)   ( عبيد  بن وه(ام والنفيلي، طارث، بن  الربيع بن عمرو: عنه روى 

  

 

 .284ص 11د موسوعة أقوال الدار قالني ج 1
 .484ص 1د تهذي  التهذي  ج 2
 .269د تقري  التهذي  ص 3
 (11/ 7) حاتم أبي البن والتعديل الجرحد  (4)
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 .(1)الحديث( لين قال عنه البزار : )عكرمة

 أقوال العلماء فيه: 

 .(2) ب(يء(  ليس بصري  إبراهيم، بن عكرمة  معين: بن  يحيى قال

 .(3) ضعيف( إبراهيم  بن  عكرمة:  النسائي )وقال
 اْلموصل أهل من    عبد   َأُبو كنيته اأْلَْزِديِّ  ِإْبَراِهيم بن  )قال ابن حبان:ِعْكِرَمة

  يجوز   اَل   اْلَمَراِسيل  َويْرَفع  اأْلَْخَبار  يقل    ِممَّن  ...َكانَ   الرِّيِّ   َقَضاء  على  َكانَ 
 .(4)ِبِه( ااِلْحِتَجاج

( ِحْفِظهِ  َوِفي َحِديِثِه، ِفي )قال العقيلي: ُيَخاِلفُ   .(5)اْضاِلَراب 
  سكن   بصري   وهو     عبد   أبا  يكنى:    الكنى  في   الحاكم   أحمد   أبو  )وقال

 .(6) عندهم(  بالقوي  وليس ، الري  قضاء وولي الموصل

 .(7)الحديث( منكر:  سفيان بن يعقوب  )وقال

 .(8)الَحِديث( ُمنكر َضِعيف )َوَقاَل عمرو بن علي الفالس: 

 

 .(344/ 3) البزار مسندد  (1)

 (11/ 7) حاتم أبي البن والتعديل الجرحد  (2)
 .(487/  6: )الضعفاء في د الكامل (3)
 .(188/ 2) الوعي ط حبان البن المجروحيند  (4)
 .(377/ 3) العلمية ط للعقيلي الكبير الضعفاءد  (5)

 .(21/  2: )األربعة األئمة رجال بزوائد المنفعة تعجيلد  (6)
 (460/  5: )الميزان البن حجر لساند  (7)

 .(185/ 2) الجوزي  البن والمتروكون  الضعفاءد  (8)
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وخالصة القول في عكرمة بن إبراهيم األزدي أنه ضعيف، وَيحتمل الكالم 
 هيه أن يوصف بلين الحديث، فقد يسلم لإلمام البزار قوله هنا و وهللا أعلمو.
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 خاتمة 
بعده،   نبي    على   صل  اللهم  الحمد   وحده، والصالل والسالم على من ال 

  حميد  إنك إبراهيم، آل وعلى إبراهيم، على صليت  كما محمد، آل وعلى محمد 
  إبراهيم،   على  باركت   كما  محمد،  آل  وعلى  محمد   على  بارك  اللهم  مجيد،
 مجيد.  حميد  إنك إبراهيم آل وعلى

ا هذا  من خالل  عرفنا  فقد  أن  وبعد:  قد بعض  لبحث  والتعديل  الجرح  ألفاظ 
فالذي يقصده إمام من األئمة بإطالث لفظ من ألفاظ  تختلف من إمام آلخر،  

الجرح والتعديل قد يختلف تماما عن الذي يقصده غيره، وقد أجمعوا على أن 
اإلمام البخاري د رحمه   د من ألالف األئمة في إطالقه ألفاظ التجريح؛ فإذا 

أن   منهج  أراد  يعرف  ال  فمن  نظر(،  )فيه  يقول:  تماما  ساقط  لراو  يترجم 
البخاري في الجرح والتعديل قد يظن أن هذا الراوي الكالم فيه يسير، ولكن  
الذي يعرف منهج أئمة الجرح والتعديل يعلم أن هذه اللفظة من أشد ربارات 

 الجرح عند البخاري. 

ث( كما مر بنا من خالل هذا  واإلمام أبو بكر البزار ياللق ربارل )لين الحدي
أطلق   من  كل  أن  باألمثلة  وثبت  التجريح،  مراتي  أردأ  بها  ويقصد  البحث، 
أو  مجهول  أو  كذاب  أو  وضاع  بين  ما  حهيقته  العبارل  هذه  البزار  عليه 

 ضعيف جدا. 
ُمحتم،   وأمر  مهم،  مالل   والتعديل  الجرح  أئمة  من  إمام  كل  منهج  فمعرفة 

 م، ومعرفة مقصدهم. حتى نقف على مدلوالت رباراته
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 أهم النتائج:

 تتلخص أهم النتائج التي استنتجتها د بفضل   وعونه د في اآلتي:
له اصالالح خاص في لفظة  النتيجة األولى: أن اإلمام البزار د رحمه   د  

 )لين الحديث(.
بتساهله   الحكم  قررت  إذ  وقد  الحديث(  )لين  فيهم  قال  لمن  تام  استقراء  بعد 

 بين كذاب أو متروك أو شديد الضعف.جلهم ما 

النتيجة الثانية: أن اإلمام البزار استعمل هذه اللفظة )لين الحديث( في حوالي 
راو  وثالثين  واحد   يااثنين  لكل  ترجمت  أقسام  أربعة  إلى  قسمتهم  وقد  تقريبا 

 منهم وذكرت خالصة القول فيه وهم كاآلتي: 
( وهم  باللين  البزار  رماهم  من  األول:  هؤالء  القسم  وعدد  اعون(  وضَّ كذابون 

 تسعة ذكرتهم في الفصل الثاني. 

في   ذكرتهم  ع(رل  وعددهم  )متروكون(  وهم  باللين  رماهم  من  الثاني:  القسم 
 الفصل الثالث.

الضعف( وعددهم تسعة ذكرتهم    ثالث: من رماهم باللين وهم )شديدوالقسم ال
 في الفصل الرابع. 

م ليس بال(ديد وعددهم أربعة ذكرتهم  القسم الرابع: من رماهم باللين وضعفه 
 في الفصل الخامس.
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 وأخيرا أهم التوصيات:
الفن، 1 هذا  أئمة  عند  والتعديل  الجرح  ألفاظ  بمراجعة  وأوصي  أنصح  د 

تباين   فيه  منها  والُمراد  واحدل  واإلطالقات  فاأللفاظ  مرادهم،  على  والوقوف 
 وتغاير. 

ه غير هذه اللفظة )لين الحديث( د هناك ألفاظ أطلقها اإلمام البزار في مسند 2
تحتاج إلى تحرير كقوله في بعض الروال: )ليس بالحافظ( وكذا )ليس بالقوي(  

 وقد أشرت إلى بعضها في المقدمة.
د أن ألفاظ الجرح والتعديل ليس مظانها كت  الرجال فحس  بل أحيانا توجد 3

 فلُيتفالن في مثل هذا.في كت  المسانيد والسنن )كت  المتون عموما( وبكثرل 
األحاديث 4 على  وحكمه  البزار  اإلمام  تعليالت  في  الدقيق  بالنظر  أوصي  د 

البزار( فنُدر حديثا في المسند وال تجد  الماتع )مسند  النافع  من خالل كتابه 
للبزار عليه تعليقا بكالم على الروال أو بيان علة في السند أو المتن، أو حكم  

 ضعف.على الحديث بالصحة أو ال 

 وصلى   وسلم وبارك على سيدنا محمد 

 وعلى آله وصحبه وسلم 
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 أوال

 فهرس) األحاديث النبوية 

 الراوي األعلى  متن الحديث 

)أن رسول   د صلى   عليه وسلم د  
 د( أتى منزل حمزل د رضي   عنه 

 أسامة بن زيد بن حارثة 

 د رضي   عنهما د

 المقدام بن معد يكرب  )أال إني أوتيت الكتاب ومثله معه(

 د رضي   عنه د

 علي بن أبي طال   )قدموا قري(ا وال تقدموها( 

 د رضي   عنه د

 

 

 

 

 )ناقة ثمود وصالح المؤذن( 

كثير بن مرل الحضرمي الرهاوي د 
 ر . رحمه   د تابعي كبي

قال ابن حجر : تابعي كبير وِهم  
 من عده صحابيا 

وقال أبو سعيد العالئي في جامع  
التحصيل: كثير بن مرل  

الحضرمي عن النبي د صلى   
 عليه ويسلم د مرسال.

 



 

 
 

 

1051 

 ثانيا

 ) األعالم المترجم لهم في البحث فهرس 

 خالصة القول فيه  اسم الراوي 

 متروك إبراهيم بن عثمان 

 متروك إبراهيم بن عثمان بن خواستي

 متروك إبراهيم بن يزيد األموي 

 متروك إسحاث بن عبد   بن أبي فرول

 منكر الحديث  إسحاث بن يحيى بن طبحة التيمي 

 متروك إسماعيل بن مسلم المكي 

 متروك بحر بن ُكنيز 

 منكر الحديث  حرام بن عثمان 

 منكر الحديث  حصين بن عمر األحمصي 

 ضعيف  حماد بن ريسى بن عبيدل

 منكر الحديث  الربيع بن بدر بن جراد 

 متروك سليمان بن أرقم البصري 
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 متروك سوار بن مصع  الهمداني 

 متروك صالح بن موسى الاللحي 

 متروك الصلت بن دينار األزدي

 ثقة  عبد الرحمن األعرج 

 منكر الحديث  عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة 

 كذاب الرحمن بن مالك بن مغولعبد 

 منكر الحديث  عبد الرحمن بن يزيد بن تميم 

 كذاب عبد العزيز بن أبان 

 صدوث يخاليء  عبد العزيز بن محمد الدراوردي 

 كذاب عثمان بن عبد الرحمن بن عمر 

 متروك عدي بن الفضل 

 ضعيف  عكرمة بن إبراهيم أبو عبد   األزدي

 كذاب عمر بن موسى بن وجيه 

 ضعيف  عمرو بن جرير بن عبد   البجلي 

 ضعيف عمرو بن دينار البصري قهرمان آل  
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 الزبير

 كذاب عنبسة بن عبد الرحمن 

 كذاب محمد بن الحسن بن زبالة 

 كذاب محمد بن الفضل بن عالية 

 منكر الحديث  محمد بن ذكوان األسدي 

 متروك محمد بن سالم الهمداني 

 منكر الحديث  الغفاري مروان بن سالم 

 صحابي  المسور بن مخرمة 

 متروك ناصح بن عبد   التميمي 

 كذاب يزيد بن رياض بن جعدبة 

البزار  الخالق عبد   بن  أحمد  بكر أبو
  

 يخاليء   ثقة

  أبي بن محمد  بن   عبد  بن  بكر أبو
   سبرل 

 كذاب
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 ثالثا

 ومصادرها  والمراجع الكتب فهرس)
 حداتم أبدو حبدان بدن محمد :  لمؤلفه د حبان  ابن  صحيح  تقري    في  اإلحسان،  د

 د التأصددددديل بدددددار البحددددو   مركددددز: تحقيدددددق د(. هددددد354:  المتددددوفى) د الُبسددددتي
 . م2014 -هد1435 األولى الالبعة د القاهرل – التأصيل دار: الناشر

مددداكوال د  بدددن نصدددر أبدددي بدددن   هبدددة بدددن علدددي األميدددر:  د اإِلكمدددال د المؤلدددف
 حيدددر طبعددة عددن بيددروت د مصددورل – دمددج أمددين:  د الناشددر (475 - 422)

 الدكن - آباد 
 بددن قلدديج بددن مغلالدداي: المؤلددف د الرجددال أسددماء فددي الكمددال تهددذي   اإلكمددال د

 الددددددين عددددالء  ، عبدددددد  أبددددو الحنفدددددي، الحكددددري  المصدددددري  البكجددددري    عبددددد 
 (هد762: المتوفى)
 بددن معددين بددن يحيددى زكريددا أبددو: المؤلددف د( الدددوري  روايددة) معددين ابددن تدداري  د

: المتدوفى) البغددادي بدالوالء، المدري   الدرحمن  عبدد   بدن  بسالام  بن  زياد   بن  عون 
 العلمدي البحدث  مركدز: الناشدر د سديف ندور محمد  أحمد . د : المحقق  د(  هد233
 – 1399 األولدددددى،: الالبعدددددة د المكرمدددددة مكدددددة - اإلسدددددالمي التدددددرا   وإحيددددداء
1979. 

 عبددد  أبددو الدددين شددمس: المؤلددف د َواألعددالم الم(دداهير َوَوفيددات  اإلسددالم تدداري  د
 د( هددددد748: المتددددوفى) الددددذهبي َقاْيمدددداز بددددن عثمددددان بددددن أحمددددد  ابددددن محمددددد   

 د اإلسدددددالمي الغدددددرب  دار: الناشددددر د معدددددروف عدددددوِّاد  ب(ددددار الددددددكتور: المحقددددق
 .15: األجزاء عدد  د م 2003 األولى،: الالبعة
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 البخداري، المغيدرل بدن إبدراهيم بدن إسدماعيل بدن محمد : المؤلف  د  الكبير  تاري   د
 آبداد  حيددر العثمانيدة، المعدارف دائدرل:  الالبعة  د(هد256:  المتوفى)     عبد   أبو
 .الدكن –
:  الناشر د البغدادي الخالي   بكر أبو علي  بن  أحمد :    المؤلف  د  بغداد   تاري   د

   .14:  األجزاء عدد  د بيروت  – العلمية الكت    دار
 بددن الددرحيم عبددد  بددن أحمددد : المؤلددف د المراسدديل روال  ذكددر فددي التحصدديل تحفددة د

 العراقددي ابددن الدددين، ولددي زرعددة أبددو المصددري، ثددم الرازيدداني الكددردي الحسددين
 الريداض  – الرشدد  مكتبدة: الناشر د نوارل   عبد :  المحقق  د(  هد826:  المتوفى)
 .1: األجزاء عدد . 
 بدن أحمدد  بدن محمدد  بن علي بن أحمد   الفضل  أبو:  المؤلف  د  التهذي    تقري    د

 دار: الناشددر د عوامددة محمددد : المحقددق د( هددد852: المتددوفى) العسددقالني حجددر
 سوريا - الرشيد 

 بدن أحمدد  بن محمد  بن علي بن أحمد  الفضل  أبو:  المؤلف  د  التهذي    تهذي    د
 المعددددددارف دائددددددرل مالبعددددددة: الناشدددددر د( هددددددد852: المتددددددوفى) العسددددددقالني حجدددددر

 الهند  النظامية،

 بدددن الدددرحمن عبدددد  بدددن يوسدددف: المؤلدددف د الرجدددال أسدددماء فدددي الكمدددال تهدددذي   د
 الكلبددي القضدداعي محمددد  أبددي الزكددي ابددن الدددين جمددال الحجدداج، أبددو يوسددف،
 مؤسسة: الناشر د معروف عواد  ب(ار. د :  المحقق  د(  هد742:  المتوفى)  المزي 
 .35: األجزاء عدد 1980 - 1400 األولى،: الالبعة د بيروت  – الرسالة

 َمْعبدددَد، بددن معددداذ  بددن حبددان بدددن أحمددد  بدددن حبددان بددن محمدددد : المؤلددف د ثقددات  د
 وزارل: بإعاندة طبدع د(  هدد354:  المتدوفى)  الُبستي  الدارمي،  حاتم،  أبو  التميمي،
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 المعيددد  عبددد  محمددد  الدددكتور: مراقبددة تحددت  د الهنديددة العاليددة للحكومددة المعددارف
 بحيددر العثمانيدة المعدارف دائدرل: الناشدر د العثمانيدة  المعدارف  دائدرل  مدير  خان
 .1973=  ه 1393 األولى،: الالبعة د الهند  الدكن آباد 
 خليدل سعيد  أبو الدين صالح: المؤلف د  المراسيل  أحكام  في  التحصيل  جامع  د
 حمدي: المحقق د(هد761: المتوفى) العالئي  الدم(قي     عبد   بن  كيكلدي  بن
 1407 الثانيدة،: الالبعدة د بيروت  – الكت    عالم:  الناشر  د  السلفي  المجيد   عبد 
 1: األجزاء عدد  د 1986 –

 ألبدددي:  المؤلدددف د العلدددل كتددداب  آخدددره وفدددي د( الترمدددذي سدددنن) الكبيدددر الجدددامع د
 شدددعي  :  المحقدددق د( هدددد 279 ، 209) د الترمدددذي ريسدددى بدددن محمدددد  ريسدددى
 .بيروت  – العالمية الرسالة:  الناشر د   حرز اللاليف عبد  - األرنؤوط

 بددن إدريدس بدن محمدد  بدن الدرحمن عبددد  محمدد  أبدو: المؤلدف د والتعدديل الجدرح د
: الناشدر د( هدد327: المتوفى) حاتم أبي ابن الرازي  الحنظلي، التميمي،  المنذر
 دار د الهندددد  – الددددكن آبددداد  بحيددددر - العثمانيدددة المعدددارف دائدددرل مجلدددس طبعدددة
 .م 1952 هد 1271 األولى،: الالبعة د بيروت  – العربي الترا   إحياء

 يحيدى زكريدا أبدو: معدين د المؤلدف بدن يحيدى زكريدا ألبدي الجنيدد  ابدن د سدؤاالت 
 بدددالوالء، المدددري  الدددرحمن عبدددد  بدددن بسدددالام بدددن زيددداد  بدددن عدددون  بدددن معدددين بدددن

: الن(در سديف د دار ندور محمدد  أحمدد : د المحقدق (هدد233: المتدوفى)البغددادي 
 م.1988 هد،1408 األولى،: المنورل د الالبعة المدينة - الدار مكتبة

 داود  أبددو: السجسددتاني د المؤلددف داود  أبددي لإلمدام اآلجددري  عبيددد  أبددي د سدؤاالت 
 عمدددر أبدددو: هدددد د المحقدددق 275: السجسدددتاني د المتدددوفى األشدددعث  ابدددن سدددليمان
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القاهرل د  – والن(ر للالباعة الحديثة الفاروث : األزهري د الناشر  علي  بن  محمد 
 م 2010 - هد 1431 األولى،: الالبعة

َنن  د َليمان َداُودَ  َأبو:  المؤلف  د  السو ِجسدتاِنيِِّ  اأَلشدَعثِ  بدن سدُ  سدنة: الُمتَدَوفَّى د. السِّ
 – العالميددة الرسددالة دار: الناشددر د األرنددؤوط شددعي  : المحقددق د. هجريددة 275
 . م2009 - هد 1430: األولى الالبعة د بيروت 

 د القزويندي يزيدد  بدن محمدد    عبدد  أبدو ماجدة ابدن:  المؤلدف  د  ماجدة  ابدن  سنن  د
: األولدى الالبعدة د بيدروت  – العالمية الرسالة دار: الناشر د( هد273:  المتوفى)

 .5: األجزاء عدد  د م2009 - هد 1430
 النسدائي علي بن شعي   بن أحمد  الرحمن عبد  أبو:  المؤلف د الكبرى  السنن  د
 الرسالة مؤسسة طبعة على النسخة هذه أرقام روجعت  د( هد303:   المتوفى) د

 بدن رجد   بدن أحمد  بن الرحمن عبد   الدين  زين:  المؤلف  د  الترمذي  علل  شرح  د
المي، الحسددددن،  د( هددددد795: المتددددوفى) الحنبلددددي الدم(ددددقي، ثددددم البغدددددادي، السددددَ
: الالبعددة الريدداض  الرشددد  مكتبددة: الن(ددر دار سعيدددد الددرحيم عبددد  همددام: المحقددق
 2: األجزاء عدد  د هد1421: الالبع سنة الثانية

 عبدد  بدن سدالمة بدن محمدد  بدن أحمدد  جعفر أبو: المؤلف د اآلثار  م(كل  شرح  د
: المتدددوفى) بالالحددداوي  المعدددروف المصدددري  الحجدددري  األزدي سدددلمة بدددن الملدددك
: الالبعددددة د الرسددددالة مؤسسددددة: الناشددددر د األرنددددؤوط شددددعي  : تحقيددددق د(  هددددد321
 م 1494 هد، 1415 - األولى

 بددن إبددراهيم بددن إسددماعيل بددن محمددد :  المؤلددف د( اليونينيددة) البخدداري  صددحيح د
 د الناصدددر ناصددر بددن زهيددر محمددد :  المحقدددق د   عبددد  أبددو البخدداري، المغيددرل
 .9:  األجزاء عدد  د هد1422 األولى:  الالبعة د النجال طوث  دار:  الناشر
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 حمداد  بدن موسدى بدن عمدرو بدن محمدد  جعفدر أبدو: المؤلدف د الكبير  الضعفاء  د
 د قلعجدددي أمدددين المعالدددي عبدددد : المحقدددق د( هدددد322: المتدددوفى) المكدددي العقيلدددي
 - هددددددد1404 األولددددددى،: الالبعددددددة د بيددددددروت  – العلميددددددة المكتبددددددة دار: الناشددددددر
 .4: األجزاء عدد  د م1984

علدي د  بدن شدعي   بدن أحمد  الرحمن  عبد   أبو:  والمتروكون د المؤلف  د الضعفاء
زايددددد د  إبددددراهيم محمددددود : د المحقددددق ( هددددد303: المتددددوفى) النسددددائي الخراسدددداني،

 هد.1396 األولى،: حل  د الالبعة – الوعي دار: الناشر

  العلمية ط بالحواشي الجوزي  البن والمتروكون  الضعفاء د
 المددددديني، بددددالوالء السددددعدي جعفددددر بددددن   عبددددد  بددددن علددددي: المؤلددددف د العلددددل د

 مصددددددالفى محمددددددد : المحقددددددق د( هددددددد234: المتددددددوفى) الحسددددددن أبددددددو البصددددددري،
 .1980 الثانية،: دالالبعة بيروت  – اإلسالمي المكت  : الناشر د األعظمي

ْورل بددن ريسددى بددن محمددد : المؤلددف د الكبيددر الترمددذي علددل د  بددن موسددى بددن سددَ
: الجدامع كتد   علدى رتبه د(  هد279:  المتوفى)  ريسى  أبو  الترمذي،  الضحاك،

 القاضي طال   أبو
 دار:  طبعددة د الددرازي  حدداتم أبددي بددن الددرحمن عبددد  محمددد  ألبددي الحددديث  علددل د

 المحدددثين مددن فريددق:  تحقيددق د األولددى ط د 2006 د 1426 الريدداض  د السددلف
 . الجريسي  خالد  د /  الحميد  سعد  د /  بإشراف

 بدن عمدر بدن علدي الحسن أبو: المؤلف د. النبوية  األحاديث   في  الواردل  د العلل
 الدددددارقالني البغدددددادي دينددددار بددددن النعمددددان بددددن مسددددعود  بددددن مهدددددي ابددددن أحمددددد 
 تحقيدددددق د ع(دددددر الحدددددادي إلدددددى األول، مدددددن المجلددددددات  د( هدددددد385: المتدددددوفى)

 .السلفي الرحمن محفوظ: وتخريج
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دِ  أبددي: تصددنيف د الرجددال ومعرفددة العلددل د دَ    َعبددْ نِ  َأْحمددَ لِ  بددْ  سددنة: تددوفي د َحْنبددَ
دِ  الدددرَّْحَمن عبدددد  أبدددي: روايدددة د 241 نِ    َعبدددْ دَ  بدددْ نِ  َأْحمدددَ لِ  بدددْ  سدددنة: تدددوفي د َحْنبدددَ
 . اأَلْزَهِريِِّ  َعِليِّ   ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ُعَمرَ  أبو: المحقق د 290

 بدددن الدددرحمن عبدددد  الددددين زيدددن: المؤلدددف د البخددداري  صدددحيح شدددرح البددداري  فدددتح د
المي، الحسددددن، بددددن رجدددد   بددددن أحمددددد   الحنبلددددي الدم(ددددقي، ثددددم البغدددددادي، السددددَ
 األثرية الغرباء مكتبة:  الناشر  د  الباحثين  من  فريق:  تحقيق(  هد795:  المتوفى)
: الالبعدددة د القددداهرل – الحدددرمين دار تحقيدددق مكتددد  : الحقوث .النبويدددة المديندددة -

 .م 1996 - هد 1417 األولى،
 الجرجددددداني عددددددي بدددددن أحمدددددد  أبدددددو: المؤلدددددف د الرجدددددال ضدددددعفاء فدددددي الكامدددددل د
   عبدد  أحمدد  أبدو: المؤلدف د الرجدال ضدعفاء فدي الكامدل د( هد365:  المتوفى)
 السرسددداوي  محمدددد  مدددازن : المحقدددق د هدددد 365: ددددالمتوفى الجرجددداني عددددي بدددن

 . هد 2013 - هد 1434 األولى،: الالبعة د الرياض  – الرشد  مكتبة: الناشر

 بددن أحمدد  بددن محمدد  بدن علددي بدن أحمددد  الفضدل أبدو: المؤلددف د الميدزان لسدان د
 – النظاميدددة المعدددرف دائدددرل: المحقدددق د( هدددد852: المتدددوفى) العسدددقالني حجدددر
: الالبعددددة د لبنددددان – بيددددروت  للمالبوعددددات  األعلمددددي مؤسسددددة: الناشددددر د الهنددددد 
 .139 الثانية،

. النسددائي شددعي   بددن أحمددد  الددرحمن عبددد  أبددو: المؤلددف د السددنن مددن المجتبددى د
 الدددين عددز - حسددن ياسددر - الاليددار عمدداد : عليدده علددق د( هددد303: )المتددوفى
 .2013 - هد1434 بيروت  د ناشرون  الرسالة مؤسسة د: الناشر د ضلي

 حبدان بدن محمدد : المؤلدف د والمتدروكين  والضدعفاء  المحددثين  من  المجروحون   د
 الُبسدتي الددارمي، حداتم، أبدو التميمدي، َمْعبدَد، بدن  معداذ   بدن  حبدان  بن  أحمد   بن
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 – الدددوعي دار: الناشدددر د زايدددد  إبدددراهيم محمدددود : المحقدددق د( هدددد354: المتدددوفى)
 .هد1396 األولى،: الالبعة  د حل  

 بدددن محمدددد  بكدددر أبدددو: المؤلدددف د الصدددحيح المسدددند  مدددن المختصدددر مختصدددر د
لمي  خزيمدة  بدن  إسحاث  بددار البحدو   مركدز: تحقيدق د هدد 311: المتدوفى د السدو

 -هدددددد1435 األولدددددى الالبعدددددة د القددددداهرل – التأصددددديل دار: الناشدددددر د التأصددددديل
 .م2014

 بددن ب(ددير بددن إسدحاث بددن األشددعث  بددن سدليمان داود  أبددو: المؤلددف د المراسديل د
تاني األزدي عمددرو بددن شددداد  ِجسددْ ََ  شددعي  : المحقددق د( هددد275: المتددوفى) السِِّ

 األرناؤوط
 المندذر بدن إدريدس بدن محمدد  بدن الدرحمن عبدد  محمد  أبو:  المؤلف  د  المراسيل  د

 شدكر: المحقدق د( هدد327:  المتدوفى)  حاتم  أبي  ابن  الرازي   الحنظلي،  التميمي،
 األولدددى،: دالالبعدددة بيدددروت  – الرسدددالة مؤسسدددة: الناشدددر د قوجددداني   نعمددة  

1397 
 سدليمان داود  أبدو: المؤلدف د السجسدتاني داود  أبدي روايدة  أحمدد   اإلمدام  مسائل  د

تاني األزدي عمدرو بددن شدداد  بددن ب(دير بددن إسدحاث بددن األشدعث  بدن ِجسددْ ََ  السِِّ
 د محمدددد  بدددن   عدددوض  بدددن طدددارث  معددداذ  أبدددي: تحقيدددق د( هدددد275: المتدددوفى)

 . م 1999 - هد 1420 األولى،: الالبعة د مصر تيمية، ابن مكتبة: الناشر

   عبدد  بدن محمد  الحاكم    عبد   أبو:  المؤلف  د  الصحيحين  على  المستدرك  د
 النيسدددابوري  الالهمددداني الضدددبي الحكدددم بدددن ُنعددديم بدددن حمدويددده ابدددن محمدددد  بدددن

: الالبعدددة د التأصددديل دار: الناشدددر د( هدددد405: المتدددوفى) البيدددع بدددابن المعدددروف
 2014 - 1435 األولى،
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 بدددن العبدداس بدددن إدريددس بددن محمدددد    عبددد  أبددو ال(دددافعي: المؤلددف د المسددند  د
 المكدددي القرشددي الماللبدددي مندداف عبدددد  بددن الماللددد   عبددد  بدددن شددافع بدددن عثمددان

 عددددام د لبنددددان – بيددددروت  العلميددددة، الكتدددد   دار: الناشددددر د( هددددد204: المتددددوفى)
 . هد 1400: الن(ر

 الجددارود  بددن داود  بددن سددليمان داود  أبددو: المؤلددف د الاليالسددي داود  أبددي مسددند  د
 عبدددد  بدددن محمدددد  الددددكتور: المحقدددق د( هدددد204: المتدددوفى) البصدددرى  الاليالسدددي
 - هدد 1419 األولدى،: الالبعدة د  مصدر  –هجدر  دار:  الناشدر  د  التركي  المحسن
 4:األجزاء عدد  د م 1999

 بدن يحيدى بدن المُثندى بدن علي بن أحمد  يعلى أبو: المؤلف د يعلى أبي  مسند   د
 حسددين: المحقددق د( هددد307: المتددوفى) الموصددلي التميمددي، هددالل ابددن ريسددى
 1404 األولددى،: الالبعددة د دم(ددق – للتددرا   المددأمون  دار: الناشددر د أسددد  سددليم
 13: األجزاء عدد  د 1984 –

 حنبدل بن محمد  بن أحمد    عبد  أبو: المؤلف د حنبل بن  أحمد   اإلمام  مسند   د
 - األرندؤوط شدعي  : المحقدق د( هدد241: المتدوفى) ال(يباني أسد  بن  هالل  بن

: الناشدر د التركدي المحسدن عبدد  بدن   عبد  د : إشراف د  وآخرون   مرشد،  عادل
 .م 2001 - هد 1421 األولى،: الالبعة د الرسالة مؤسسة
 عمدرو بدن أحمد  بكر أبو: الزخار د المؤلف  البحر  باسم  المن(ور  البزار  د مسند 
: المتددوفى) بددالبزار المعددروف العتكددي   عبيددد  بددن خددالد  بددن الخددالق عبددد  بددن
د  (9 إلددى 1 مددن األجددزاء حقددق)  ، زيددن الددرحمن محفددوظ: هددد د المحقددق292
 الخدددالق عبدددد  د وصدددبري  (17 إلدددى 10 مدددن األجدددزاء حقدددق) سدددعد  بدددن وعدددادل
المنددورل د  المدينددة - والحكددم العلددوم مكتبددة: الناشددر (18 الجددزء حقددق) ال(ددافعي
 .18: األجزاء م د عدد 2009 وانتهت  م،1988 بدأت ) األولى،: الالبعة
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   عبيد  بن ريسى بن الزبير بن    عبد   بكر  أبو:  المؤلف  د الحميدي مسند  د
 وخددرج نصوصدده حقددق د( هددد219: المتددوفى) المكددي الحميدددي األسدددي القرشددي
اَرانيِّ  أسددددد  سددددليم حسددددن: أحاديثدددده  سورياددددد – دم(ددددق السددددقا، دار: الناشددددر د الدددددَّ
 2: األجزاء عدد  م 1996 األولى،: الالبعة

   صدلى   رسدول إلدى العددل عدن العددل بنقدل  المختصدر  الصدحيح  المسند   د
 النيسدددابوري  الق(ددديري  الحسدددن أبدددو الحجددداج بدددن مسدددلم: المؤلدددف د وسدددلم عليددده
 إحيددداء دار: الناشدددر د البددداقي عبدددد  فدددؤاد  محمدددد : المحقدددق د( هدددد261: المتدددوفى)

 .5: األجزاء عدد  د بيروت  – العربي الترا  
: المتددوفى د شدديبة أبددي بددن محمددد  بددن   عبددد  بكددر أبددو: المؤلددف د المصددنف د

 هد 235

 هددددد211: المتدددوفى د الصدددنعاني همدددام بدددن الدددرزاث عبدددد : المؤلدددف د د المصدددنف
 د القددداهرل - التأصددديل دار: الناشدددر د التأصددديل بددددار البحدددو   مركدددز: المحقدددق
 .م2015 - هد1436 األولى،: الالبعة

 اللخمددي ماليددر بددن أيددوب  بددن أحمددد  بددن سددليمان: المؤلددف د األوسددط المعجددم د
 عدوض  بدن طدارث : المحقق د( هد360: المتوفى) الالبراني  القاسم  أبو  ال(امي،

 – الحددرمين دار: الناشددر د الحسدديني إبددراهيم بددن المحسددن عبددد ,  محمددد  بددن  
  10: األجزاء عدد  د القاهرل

 اللخمدددي ماليدددر بدددن أيدددوب  بدددن أحمدددد  بدددن سدددليمان: المؤلدددف د الكبيدددر المعجدددم د
 عبددد  بددن حمدددي: المحقددق( هددد360: المتددوفى) الالبرانددي القاسددم أبددو ال(ددامي،
 .الثانية: الالبعة د القاهرل – تيمية ابن مكتبة: الن(ر  دار د السلفي المجيد 
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 بددن   عبددد  بددن محمددد  الحدداكم   عبددد  أبددو: المؤلددف د الحددديث  علددوم معرفددة د
 المعدروف النيسدابوري  الالهمداني الضبي الحكم بن  ُنعيم  بن  حمدويه  بن  محمد 
 دار: الناشددر د حسددين معظددم السدديد : المحقددق د(ددهد405: المتددوفى) د البيددع بددابن
 .م1977 - هد1397 الثانية،: الالبعة د بيروت  – العلمية الكت  

:  ت )الفسدددوي  سدددفيان بدددن يعقدددوب  يوسدددف أبدددو:  المؤلدددف د والتددداري  المعرفدددة د
 بيروت  - الرسالة مؤسسة:  الناشر د الُعَمري  أكرم د :  المحقق(هد277
 بدن أحمدد    عبدد  أبدا األثدرم هدانئ بدن محمدد  بن أحمد  بكر  أبي  سؤاالت   د من
 بدن هالل بن حنبل بن محمد  بن أحمد    عبد  أبو: حنبل د المؤلف  بن  محمد 
صدددددبري د  حسدددددن عدددددامر. د : د المحقدددددق (هدددددد241: المتدددددوفى)ال(ددددديباني د  أسدددددد 

 - هددددد1425 األولددددى،: بيددددروت د الالبعددددة – اإلسددددالمية الب(ددددائر دار: الناشددددر
 .م2004

 حميدد  بدن الحميد  عبد  محمد  أبو: المؤلف د حميد  بن  عبد   مسند   من  المنتخ    د
ي  نصر  بن ي: له  ويقال الَكسِّ : تحقيق(هد249: المتوفى) واإلعجام  بالفتح الَك(ِّ

 الثانيدة: الالبعدة د والتوزيدع للن(ر بلنسية دار: الناشر د العدوي  مصالفى  ال(ي 
 م2002 - هد1423

يِِّ  اللَّيثدديِِّ  َيحيددى بددن َيحيددى روايددة الموطددأ د : المؤلددف د هجريددة 244 تددد اأَلْنَدُلسددِ
 د(دددهد179: المتدددوفى) المددددني األصدددبحي عدددامر بدددن مالدددك بدددن أندددس بدددن مالدددك
: تحقيدق د هد دة1417سند الثانية الالبعة بيروت، اإلسالمي الغرب   دار:  الناشر
نعم عبددد  حسددن: تحقيددقد  معددروف ب(ددار  ، األولددى:  الالبعددة .شددلبي حسددن المددُ
1981. 
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 رابعا
 فهرس) الموضوعات 

 

 الموضوا

 المقدمة 

 موضوا البحث 

 أهمية البحث 

 مشكلة البحث 

 البحث  في  المتبع المنهج

 خطة البحث

 الفصل األول: ترجمة اإلمام البزار

 متروكون  كذابون  وهم( الحديث لين)  ب البزار  وَسمَُهم من الفصل الثاني:

 (متروكون ) وهم( الحديث لين)ب  وسمَهم الثاني: من الفصل

 الضعف شديدو وهم باللين  وسمهم من: الرابع الفصل

 يُحتمَل  وضعفهم باللين وسمهم من: الخامس الفصل
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 خاتمة 

 فهرس) األحاديث النبوية 

 في البحث فهرس) األعالم المترجم لهم 

 فهرس) المصادر والمراجع 

 فهرس) الموضوعات 
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