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• حصل على درجة الماجستير من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، 
وكانت أطروحته بعنوان: (الديباجة على سنن ابن ماجه).
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من  للدارقطني  السنن  (كتاب  بعنوان:  أطروحته  وكانت  ا�سالمية،  بالجامعة 
حديث جابر: «أنَّ امرأًة يقال لها أم� مروان ارتدت عن ا�سالم» إلى نهاية حديث بصرة 

بن أبي بصرة: «أنه تزوج امرأًة بكراً في سترها»: تحقيق ودراسة).
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ا®ستاذ المشارك بكلية اªداب والعلوم ا�نسانية
 جامعة طيبة 

د. محمد بن سالم بن عبد ا° الحارثي

الرواة الذين ُوصفوا بالكـــــذب 
في لهجتهم ال في روايتهم
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 امللخص
   .الرواة الذين ُوصفوا بالكذب يف هلجتهم ال يف روايتهم موضوع البحث:

ل األئمة وصفهم بالكذب، وبيان هذا حرص الرواة الذين تأوَّ  أهداف البحث:

 .هؤالء الرواة التأويل وتوجيهه، مع ذكر الراجح يف

  .اعتمدت يف البحث عىل املنهج االستقرائي واالستنباطي منهج البحث:

أن وصف الراوي بالكذب جرح شديد، يقدح يف عدالته، ويسقط  :أهم النتائج

االحتجاج بخربه، ولكن ينبغي التثبت من ثبوت هذا الوصف، وإن ثبت فينظر 

 .هب االحتجاج معد فاألصل وإال -جدوُ  إن–الباحث عن تأويٍل له 

مجع الرواة الذين ُوصفوا بالكذب، ودراسة أحواهلم، ومعرفة  التوصيات:

 .مقصود العلامء من وصفهم بالكذب

 - حكايةـي الـذب فـالك - ةـهجـي اللـذب فـكـال ة:ــــيـاحـتـفـمـات الـمـلـالك

 .ي حديث الناسـالكذب ف
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 املقدمة
نبينا  ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،العاملني براحلمد هلل 

 أما بعد:  ،حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

فإن من أهم األمور التي ينبغي عىل املشتغل بعلم اجلرح والتعديل العناية هبا،  

معرفة دالالت ألفاظ اجلرح والتعديل، عند اجلمهور، وعند كل إمام من أئمة اجلرح 

يل، مع املعرفة التامة بلغة العرب، وما حتويه من معاٍن لكل اصطالح، ومن دعوالت

هذه املصطلحات واأللفاظ الشائعة كثرية االستعامل، والتي جرى استعامهلا عىل 

اب(، )َكُذوب(، )يكذب(، وما جاء يف  ألسنة أئمة اجلرح: قوهلم يف الراوي: )َكذَّ

 ات.حلمعناها من عبارات، ودار يف فلكها من مصط

بحفظه، أن هيأ لسنة نبيه  ظ اهلل هلذا الدين الذي تكفل ـق حفـحقيـوإن من ت

اظًا ناقدين، وصيارفًة حاذقني، وأئمة عارفني، أفنوا يف متحيصها األعامر،  × ُحفَّ

وواصلوا الليل بالنهار، وقطعوا الفيايف والقفار، لتمييز الصحيح من السقيم، وتبيني 

هم، فحفظ اهلل هبم الدين، وصان هبم احلديث النبوي من يلأحوال الرواة، واحلكم ع

الني، فتحقق وعد اهلل بحفظ رشيعته  مم ام يل﴿ :وضع الوضاعني، وكذب الدجَّ
 .[9 ]احلجر: ﴾نن من زن رن

وكانت عباراهتم غاية يف الدقة واإلتقان، فلم حيكموا عىل راٍو من الرواة إال بعد 

يف نقد الرجال املؤلفات، وُكتبت فيه  تالتنقيب عن حاله، ومعرفة أحواله، فُألِّف

األسفار، وقلَّ أن جتد راٍو إال وقد بنين أئمة اجلرح والتعديل حاله، فجزاهم اهلل خري 

 اجلزاء.

الرواة الذين ُوصفوا بالكذب يف هلجتهم وحكايتهم ال يف  موضوع البحث:

 روايتهم.
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 مشكلة البحث: 
عبارة لإلمام الذهبي يف بعض الرواة  يف أثناء قراءيت يف كتب الرتاجم، استوقفتني

الذين ُوصفوا بالكذب، وأنه كان يكذب يف هلجته، ال يف روايته، فتبادر للذهن سؤاُل 
مهم، وهو: هل من اتصف بالكذب يف اللهجة، أو الرأي ُتقبل روايته، وبخاصة أن 

حتى يف  بدوا يف قبول رواية الراوي الذي ُأثِر عليه الكذعلامء اجلرح والتعديل تشدَّ 
كالم الناس، بل بلغ من تشددهم يف هذا أهنم تركوا الراوية عىل من ُعرف منه كذٌب 

أنه جاء مجاعة إىل شيخ ليسمعوا منه، »:عىل احليوان، فقد نقل العالمة املعلمي 
وعاء جيعل فيه  -فرأوه خارًجا وقد انفلتت بغلته، وهو حياول إمساكها، وبيده خمالة 

فالحظوا أن املخالة فارغة، فرجعوا ومل يسمعوا منه، قالوا:  ،ايرهيا إياه -العشب 
 .(1)هذا يكذب عىل البغلة، فال نأمن أن يكذب يف احلديث

وملا رأيت أن إطالق وصف الكذب من أشد ألفاظ اجلرح، وبه ُترد روايتهم، 
رأيت إفراد الرواة الذين ُأطلق عليهم هذا الوصف، ممن ثبت عليهم هذا الوصف أم 

له النقاد بالكذب يف اللهجة، وحديث الناس.  بثمل ي  ت عليهم ذلك، وتأون
ل األئمة هذا الوصف  حدود البحث: الرواة الذين ُوِصفوا بالكذب، وتأون

بالكذب يف اللهجة، وحديث الناس، ال يف الرواية، سواًء يف ذلك من ثبت عليه هذا 
 الوصف أم مل يثبت، مع حترير هذا التأويل.

أوىل علامء اجلرح والتعديل األلفاظ التي يتبني هبا احلكم عىل  :أمهية املوضوع
الراوي عنايًة كبرية، وكانت ألفاظهم يف ذلك غايًة يف الدقة واإلتقان، فلم ُيطلقوا 
عبارات اجلرح أو التعديل إال بناًء عىل ما يقتضيه حال الراوي من العدالة والضبط 

ي، لعلمهم أن هذه األحكام التي رحمن عدمها، وكانوا يتحرون يف ذلك غاية الت
يوصف هبا الرواة مما تقبل به األحاديث النبوية أو ُترد، إذ أن الرواة هم سلسلة 

                                       
 (.90للمعلمي )ص:  ،كاشفةاألنوار ال (1)
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الرجال املوصلة إىل املتون، وال يمكن أن نتحقق من صحة هذه املتون إال بعد النظر 
 يف حال رواهتا.

، وهو أشد أنواع بالكذومن هذه األلفاظ التي أطلقها علامء اجلرح عىل الرواة: 
اجلرح وأقبحها، فاملتصف به منهم ُترد روايته، وال ُيقبل خربه، وال ُيعترب بروايته وال 

ومحايًة للدين من حتريف املبطلني، وتأويل  ×ُيستشهد، صيانًة حلديث النبي 
 اجلاهلني، وكذب الدجالني.

صف به، تاوملا كان وصف الكذب هبذه املثابة من السوء، وعدم قبول رواية من 
ا، وهو: اإلخبار وألن هذا الوصف حيتمل معاٍن غري ما ينرصف إليه الذهن غالبً 
مجع الرواة الذين أبخالف الواقع، وأنه حيتمل معاٍن أخرى يف لغة العرب، رأيت أن 

ُوصفوا بالكذب، ومل يكن وصفهم بالكذب عىل احلقيقة، إنام تأوله األئمة بأنه يف 
احلديث النبوي والرواية، سائاًل اهلل تعاىل السداد يف القول  اللهجة أو احلكاية، ال يف

 والعمل.
 أهداف البحث:

 مجع الرواة الذين وصفوا بالكذب يف هلجتهم وحكايتهم ال يف روايتهم. -1
 بيان أمهية معرفة ألفاظ علامء اجلرح، واصطالح كل واحٍد منهم. -2
فله إطالقات عند  كبيان أن وصف الكذب من أشد أنواع اجلرح، ومع ذل -3

قصد به الكذب يف الرواية علامء اجلرح، والبد من التثبت يف هذا اإلطالق، وهل يُ 
 واحلديث أم ال؟.

ي األلفاظ الدالة عىل عدالة الراوي، أو بيان دقة علامء اجلرح والتعديل يف حترِّ  -4
 عدمها.

 دراسة حال هؤالء الرواة، وبيان حكم حديثهم.  -5
 ت عىل املنهج االستقرائي واالستنباطي يف مجع الرواة. دماعت منهج البحث:
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 إجراءات البحث:
مجعت أسامء من ُوصف بالكذب يف اللهجة ال يف الراوية، من خالل القراءة  -1

 والسرب يف كتب الرتاجم، وما حتويه برامج احلاسب اآليل من كتب علمية. 
 وما يتميز به عن غريه.   ةبذكرت اسم املرتَجم له كاماًل مع ذكر الكنية والنس -2
فت بنسبة املرتَجم له فإن كانت النسبة إىل قبيلة أو حرفة اكتفيت بذلك، عرَّ  -3

وإن كانت إىل بلد ذكرت موقعه يف القديم واحلديث، وحددت مواقع املدن املذكورة 
يف البحث من خالل الدول املعارصة، مع ربط األسامء القديمة باألسامء احلديثة إن 

 تلك املدن يف العرص احلديث، أو اإلشارة إىل اندثارها وزواهلا.  وجدت
أذكر من وصف الراوي بالكذب مبتدًأ بقويل: من وصفه بالكذب، ثم أذكر  -4

القول يف التهمة مبتدًأ قويل: بــ: حتقيق القول فيه، ثم أذكر اخلالصة يف احلكم عىل 
 هذا الراوي.

 حسب التسلسل الزمني لقائليها. ةذكرت أقوال النقاد يف صاحب الرتمج -5
عىل حروف  وثالثة من الرواة عنه مرتبنيذكرت ثالثة من شيوخ املرتَجم له  -6

 املعجم. 
 ذكرت وفيات الرواة املرتَجم هلم. -7
خرجت األحاديث الواردة يف البحث بذكر رقم اجلزء والصفحة ورقم  -8

 )ح(.     احلديث، ورمزت لرقم احلديث ب
ت وأسامء الرواة والشيوخ واألنساب واملدن التي حتتاج إىل ضبط املضبطت الك -9

 بالشكل.
 بينت معاين الكلامت الغريبة الواردة يف ثنايا البحث. -10
عزوت األقوال إىل قائليها ومصادرها يف احلاشية، مبينًا رقم اجلزء  -11

 والصفحة، ورمزت لرقم الرتمجة ب)ت(.
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ملسائل مرتبة حسب التسلسل الزمني اوذكرت مصادر ومراجع األقوال  -12
 ملؤلفيها.

ختمت البحث بخامتة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل  -13
 هذا البحث.

كشاف املصادر ، واملوضوعات الكشافات العلمية، وتشتمل عىل: كشاف -14
 واملراجع. 

 وخامتة، جعلت هذا البحث يف مقدمة، وثالثة مباحث، خطة البحث:
 وكشافات علمية.     

ذكرت فيها موضوع البحث، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه،  املقدمة: -
 وإجراءاته، وخطته.

 : التعريف بالكذب يف اللغة واالصطالح.املبحث األول -
 الوصف بالكذب يف احلديث النبوي، وفيه ثالثة مطالب: املبحث الثاين: -
 احلديث النبوي.  يفاملطلب األول: حكم الكذب         
 املطلب الثاين: أقسام من ُوصف بالكذب يف احلديث النبوي.       

     أثر دراسة الرواة املتهمني بالكذب يف كالمهم وهلجتهم ال يف  املطلب الثالث:       
 روايتهم.

هلجتهم ال يف روايتهم، وهم الرواة الذين وصفوا بالكذب يف  املبحث الثالث: -
 :قسامن

 القسم األول: من ُوصف بالكذب يف هلجته وثبت عليه ذلك.         
 يثبت عليه ذلك. القسم الثاين: من ُوصف بالكذب يف هلجته ومل         

 وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خالل البحث. اخلامتة: -
 .عكشاف املصادر واملراجو ،كشاف املوضوعات الكشافات العلمية: -
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 :الدراسات السابقة
مل أقف عىل دراسة متخصصة يف حرص من وصف بالكذب يف اللهجة واحلكاية 
ال يف احلديث والراوية من الرواة، وإنام وقفت عىل بعض الكتب والدراسات التي 

 يدور البحث يف موضوعها، ومنها: 
مبحث يف: رمي الراوي بالكذب يف غري احلديث النبوي للعالمة املعلمي يف  -
، وقد أحال فيه إىل رسالة له بعنوان: )أحكام الكذب( ومل (1)ابه املاتع )التنكيل(تك

 أقف عليها.
: )رواية التائب من الكذب بحث لألستاذ الدكتور خالد بن منصور الدريس -

 .(2)يف احلديث النبوي بني القبول والرد(
  .(3)مبحث للجديع يف كتابه: )حترير علوم احلديث( الكذب والتهمة به -
كتب علوم احلديث واجلرح والتعديل مل ختُل من حكم وصف الراوي  -

، × بالكذب، أو التهمة به، وحكم روايته، والتحذير من الكذب عىل النبي
 وحكمه. 

 
 

 

                                       
 (، ومل يذكر فيه الرواة الذين مجعتهم يف البحث. 42-1/32للمعلمي ) ،التنكيل (1)
رح والتعديل، من مطبوع ضمن بحث نقد املتن احلديثي وأثره يف احلكم عىل الرواة عند علامء اجل (2)

 هـ.1428 -1مطبوعات دار املحدث ط.
 (.1/381جلديع )اهلل ا لعبد ،حترير علوم احلديث (3)
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 املبحث األول
 التعريف بالكذب يف اللغة واالصطالح 
دق الكاف والذال والباء أصٌل صحيح، يدلُّ  الكذب يف اللغة: ، عىل خالف الصِّ

، ُيقال: َكَذَب َيْكِذُب َكِذًبا، وِكْذبًا (1)وتلخيصه أنه ال يبلغ هناية الكالم يف الصدق
اباً   .(2) وِكْذبًة وَكِذبًة، وِكذابًا وِكذَّ

 ،(3)وأما الكذب يف لغة العرب، فإنه يستعمل ملعاٍن عدة، ذكرها البغدادي

 نقاًل عن ابن األنباري:  ،(4)والزبيدي
 ، وهو نقيض الصدق،احلاكي ما يسمع، وقوله ما ال يعلم نقاًل ورواية ول: تغيريألا

ا، واملتصف به مذموٌم آثم كام وهو اإلخبار باليشء عىل خالف ما هو عليه عمدً 
 وردت بذلك األدلة الثابتة يف الكتاب والسنة.

ه: كذٌب يل، فُيطلق عأن يقول قواًل يشبه الكذب، وال يقصد به إال احلق الثاين: 
يشبه ، أي: قال قوالً (6)«مل يكذب إبراهيم إال ثالثً » . ومنه حديث:(5)جمازًا ال حقيقةً 

صدق هللا، وكذب بطن »:× ومنه قوله الكذب، وهو صادق يف الثالث.
حيث هو ضد  ااستعمل الكذب هاهنا جمازً » :قال ابن األثري .(7)«أخيك

، ايه حيث مل ينجع فيه العسل كذبً خأالصدق، والكذب خمتص باألقوال، فجعل بطن 

                                       
 .(5/167البن فارس ) ،معجم مقاييس اللغة  (1)

 (.1/704البن منظور ) ،لسان العرب (2)

 (.6/184للبغدادي ) ،خزانة األدب (3)
 (.4/129للزبيدي ) ،تاج العروس (4)
  (.1/709البن منظور ) ،ان العربينظر: لس (5)
 (، ومسلم يف كتاب الفضائل، باب من3357ح4/140) أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب األنبياء (6)

 (.7/98) × فضائل إبراهيم اخلليل
(، ومسلم يف كتاب 5684ح7/123أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الطب، باب الدواء بالعسل ) (7)

 (. 2217ح1736 /4بالعسل ) السالم، باب التداوي
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 .(1)[96]النحل: ﴾جئ  يي  ىي ﴿ قال: ألن اهلل 
وقد استعملِت العرُب الكذَب يف موضع اخلطأ كثرًيا، وأهل  .مبعىن اخلطأ الثالث:

 ومن ذلك قول األخطل:  .(2)ااحلجاز خاصة كانوا يسمون اخلطأ كذبً 
باِب خياال َغَلَس        كذَبْتَك عينُك أم رأيَت بواسٍط   (3)الظالِم من الرَّ

 :وقول ذي الرمة

 (4)ما يف سمعه كذُب  الصوِت  ةِ أَ بْ نَ بِ           ٌس دِ نَ وقد توجس ركزًا مقفٌر 
 أي: إذا سمع شيئًا كان كام سمع، مل يكذبه سمعه. 

 الكذب بمعنى اخلطأ، ومن ذلك: وأصحابه  × وقد استعمل النبي
 .(5)«م يعظم هللا فيه الكعبةهذا يو  د، ولكنكذب سع»أليب سفيان:  × قوله -
 .(6)«كذب من قاهلا، إن له ألجرين اثنني...» :×قوله  -
من أقرأك هذه »هلشام بن حكيم حني سمعه يقرأ سورة الفرقان:  قول عمر   -

 .(7)..«× قال: كذبت، واهلل ما هكذا أقرأك رسول اهلل ،× القراءة؟ قال: رسول اهلل
صم: إن فالًنا أخربين عنك أنك قلت ل له عاندما قاع   قول أنس بن مالك -

بعد الركوع  ×كذب، إنام قنت رسول اهلل »، فقال: -أي القنوت-بعد الركوع 
 .(8)«شهًرا

                                       
 (.4/159البن األثري ) ،ينظر: النهاية (1)

من أهل املدينة، (: »6/114برد موىل سعيد بن املسيب القرِِش كام يف الثقات البن حبان ) جاء يف ترمجة: (2)
كان خيطىء، وأهل احلجاز يسمون اخلطأ  يروي عن سعيد بن املسيب، روى عنه عبد الرمحن بن حرملة،

 (.1/294البن حجر ) ،: فتح البارياوينظر أيًض .  ـأ.ه« اً كذب
 (.245ديوان األخطل ) (3)
 (.1/90) ةديوان ذي الرم (4)
 الراية يوم الفتح؟. ملسو هيلع هللا ىلص( كتاب املغازي، باب أين ركز النبي 5/146صحيح البخاري ) (5)
 ( كتاب الديات، باب إذا قتل نفسه خطأ فال دية له.9/7صحيح البخاري )( 6)
 حيح.( بسنٍد ص1010ح1/482(، والنسائي يف السنن الكربى )1/298أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) (7)
 ( كتاب االستستقاء، باب القنوت قبل الركوع أو بعده.2/26صحيح البخاري ) (8)



د. محمد بن سالم بن عبد ا� الحارثي الرواة الذين ُوصفوا بالكذب في لهجتهم ال في روايتهم
٢م

٠١
ر ٧

مب
سبت

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٨

ة 
حج

و ال
ذ

٤
العدد الرابع

165

  

10 

 . (2)«(1)كذب أبو حممد»: قول عبادة بن الصامت  -

 وغري ذلك من األمثلة الدالة عىل استعامهلم لفظ الكذب، بمعنى: اخلطأ.

واخلطأ يشبه الكذب يف كونه ضد الصواب، كام » :نيقال أبو موسى املدي

أن الكذب ضد الصدق، وافرتقا من حيث النية والقصد؛ ألن الكاذب يعلم أن ما 

اطل، واملخطئ يقصد احلق، ويظن أن ما يقوله صواب؛ وهلذا إذا تبني ـيقوله حمال ب

أنن  ُيْعَلمومن لطيف علم هذا الباب: أن »:وقال ابن الوزير  .(3)«له رجع إليه

اب»ظة: لف يف حديثه،  ئ، قد يطلقها كثري من املتعننتني يف اجلرح عىل من هيم وخيط«كذن

د ذلك، وال تبنين أنن خطأه أكثر من صوابه وال مثله، ومن طالع  وإن مل يتبنين أننه تعمن

كتب اجلرح والتنعديل عرف ما ذكرته، وهذا يدلن عىل أنن هذا اللفظ من مجلة األلفاظ 

                                       
وقيل غري  اختلف يف اسمه فقيل: مسعود بن أوس بن زيد بن أرصم، وقيل: مسعود بن زيد بن سبيع، (1)

البن حجر  ،(، اإلصابة4875ت5/152البن األثري ) ،. ينظر: أسد الغابةاو ممن شهد بدرً ذلك، وه
(12/595.) 

( عن عبداهلل الصنابحي قال: زعم أبو حممد أن الوتر 22704ح37/377أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) (2)
مخس صلوات »يقول:  × واجب، فقال: عبادة بن الصامت: كذب أبو حممد، أشهد لسمعت رسول اهلل

 احلديث. «...افرتضهن هللا على عباده
، ألنه يشبهه يف كونه ضد الصواب، كام أن اأخطأ، سامه كذبً أي: (: »4/159قال ابن األثري يف النهاية )         

 ئالكذب ضد الصدق، وإن افرتقا من حيث النية والقصد، ألن الكاذب يعلم أن ما يقوله كذب، واملخط
قوله: كذب أبو حممد، يريد: أخطأ أبو حممد، (: »135-1/134طايب يف معامل السنن )وقال اخل «.ال يعلم
فتى به تعمد الكذب الذي هو ضد الصدق، ألن الكذب إنام جيري يف األخبار، وأبو حممد هذا إنام أ ومل يرد

 «.رغري جائوالكذب عليه يف األخبار  فأخطأ فيام أفتى، وهو رجل من األنصار له صحبة، افتيا، ورأى رأيً 
ب، الذي هو ، مل يذهب به إىل الكذ«كذب أبو حممد»(: وقوله: 2/302وقال يف غريب احلديث )

االنحراف عن الصدق، والتعمد للزور، وإنام أراد به: أنه زل يف الرأي، وأخطأ يف الفتوى، وذلك ألن 
عن رأيه، وقد  ا، وإنام كان مفتيً ا عن غريه، ومل يكن أبو حممد يف هذا خمربً حقيقة الكذب إنام يقع يف اإلخبار

ه اهلل أقدار الصحابة عن الكذب، وشهد هلم يف حمك  ىل مل خل  ﴿م كتابه بالصدق والعدالة، فقال: نزَّ
 [.19]احلديد:  ﴾ ممخم حم جم يل

 (.3/26أليب موسى املديني ) ،ملجموع املغيثا (3)
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فعاء من ي مل يفلقة التاملط ّسن سببها، وهلذا أطلقه كثري من الثنقات عىل مجاعة من الرن

فعاء،  دق واألمانة، فاحذر أن تغرتن بذلك يف حقن من قيل فيه من الثنقات الرن أهل الصن

وحيتاج إىل التنفسري، إال أن ، اغوية ُيطلق عىل الوهم والعمد معً فالكذب يف احلقيقة اللن 

 .(1)«ة صحيحةمد قرينيدلن عىل التنع
ُيقال: كذب الرجل: بمعنى َبَطل عليه أمُلُه وما رجاه، ويف هذا املعنى  :الُبطُول الرابع:
 .[24]األنعام: ﴾مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث   ﴿ :قول احلق 

، َكَذَب عليكم : »ومنه قول عمر : مبعىن اإلغراء اخلامس: َكَذَب عليكم احلَجُّ
، واملعنى: إغراء بفعل (2)«ثُة أْسَفاٍر َكَذْبَن عليكمُة، ثاللُعْمرَ اجِلَهاُد، َكَذب عليكم ا

 . (3)هذه األشياء الثالثة، أي: عليكم باحلج واجلهاد والعمرة
فيتبني مما تقدم أن الناظر يف كتب اجلرح والتعديل، واملطلع عىل أقوال أئمته فيه، 

عامة، األخرى ألحكام ينبغي عليه أن يعرف املراد من إطالق هذا احلكم خاصة، وا
فإنَّ لكل ناقٍد ألفاظه، ولكل لفظ داللته، وال تعرف إال باالستقراء التام ملا كتب، 

 والتتبع لكل أحكامه. 
يمكن أن يصل الباحث ملبتغاه إال بعد سرٍب دقيق، وتفتيٍش متأنٍّ ملدلوالت  وال

  عبارات العلامء واصطالحاهتم يف اجلرح والتعديل.
ل ألفاظ اجلرح والتعديل، من فهم أقواهلم ذا حيمفعىل ه» :قال الباجي 

وأغراضهم، وال يكون ذلك إال ملن كان من أهل الصناعة والعلم هبذا الشأن، وأما 
من مل يعلم ذلك، وليس عنده من أحوال املحدثني، إال ما يأخذه من ألفاظ أهل 

                                       
 (. 1/166البن الوزير ) ،الروض الباسم (1)
 (.9267ح5/172ق )الرزا لعبد ،املصنف (2)
يكم، فهو كذب، وقيل: معناه: وجب قيل: معناه: إن قيل: ال حج عل( »4/158قال ابن األثري يف النهاية ) (3)

 .«عليه ورغبة فيه، فكذب ظنه ابكم حرًص  عليكم احلج، وقيل: معناه احلث واحلض. يقول: إن احلج ظن
 (.1/709بن منظور )ال ،لسان العرب (،3/248وينظر: غريب احلديث أليب عبيد )
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ء مما رها بيش اعتبااجلرح والتعديل، فإنه ال يمكنه تنزيل األلفاظ هذا التنزيل، وال
ذكرنا، وإنام يتبع يف ذلك ظاهر ألفاظهم، فيام وقع االتفاق عليه، ويقف عند 

 .(1)«اختالفهم واختالف عباراهتم
والكالم يف الرواة حيتاج إىل ورٍع تام، وبراءة من اهلوى »:وقال الذهبي 

رات رير عباوامليل، وخربة كاملة باحلديث، وعلله ورجاله، ثم نحن نفَتِقُر إىل حت
عديل واجلرح، وما بني ذلك ِمن العباراِت املُتََجاَذَبة، ثم أَهمُّ ِمن ذلك، أن َنعلَم الت

باالستقراِء التامِّ ُعْرَف ذلك اإلماِم اجِلْهبِذ، واصطالَحه، ومقاِصَده، بعباراتِه 
 .(2)«الكثرية

وثم اصطالحات ألشخاص، ينبغي التوقيف »:وقال احلافظ ابن كثري 
عىل عبارات القوم يفهم مقاصدهم بام عرف من عباراهتم يف الواقف ا...، وعليه

 .(3)«غالب األحوال، وبقرائن ترشد إىل ذلك
 
 
 
 

 

                                       
 (.1/288للباجي ) ،التجريح والتعديل (1)
 (.82للذهبي ) ،املوقظة (2)
  (321-1/317البن كثري ) ،الباعث احلثيث (3)
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 املبحث الثاني
 الوصف بالكذب يف احلديث النبوي 

 املطلب األول: حكم الكذب يف احلديث النبوي:
بائر الذنوب، كام جاء ة من كي كبريمما ال شك فيه أن الكذب يف احلديث النبو

من كذب عليَّ »قال: × املتفق عىل صحته، أن النبي (1)بذلك احلديث املتواتر
 .(2)«متعمًدا فليتبوأ مقعده من النار

يف الرشع مجلًة فهو عىل  منوعاً ـكذُب مـان الـوإذا ك» :اض ـي عيـال القاضـق

ه أعظم، وحق الرشيعِة آك × النبي لكذب عليه ذريعٌة إىل احُة اد، وإبأشد؛ ألن حقَّ

 .(3)«إبطال رشعه، وحتريف دينه

بني ما كان يف األحكام،  × فرق يف حتريم الكذب عليه ال» : وقال النووي

حكم فيه، كالرتغيب والرتهيب، واملواعظ، وغري ذلك، فكله حرام، من أكرب  وما ال

 .(4)«إلمجاعم يف االكبائر، وأقبح القبائح بإمجاع املسلمني الذين يعتد هب

 فمن اتصف هبذه الصفة القبيحة، ُردَّت روايته، وسقط االحتجاج بخربه، حتى

للدين، وصوًنا للرشيعة من التحريف  اولو تاب وصدق يف توبته، احتياطً 

 .(5)والتبديل
                                       

(، وذكره السيوطي 86(، والنووي يف التقريب والتيسري )242نقل التواتر ابن الصالح يف علوم احلديث ) (1)
(، وقد استوىف طرقه ورواته مال عيل قاري يف 28م املتناثر )(، والكتاين يف نظ23يف قطف األزهار )
 . (70-39األرسار املرفوعة    )

(، ومسلم يف املقدمة، باب 1/33) × أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب إثم من كذب عىل النبي (2)
 . (، من حديث أيب هريرة 1/10) × تغليظ الكذب عىل رسول اهلل

 (.1/113للقايض عياض ) ،د مسلمإكامل املعلم بفوائ (3)
 (.1/70للنووي ) ،املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج  (4)
ناقش هذه املسألة أ.د. خالد الدريس يف بحثه: )رواية التائب من الكذب يف احلديث النبوي بني القبول  (5)

 والرد(، وساق أقوال العلامء فيها. 



د. محمد بن سالم بن عبد ا� الحارثي الرواة الذين ُوصفوا بالكذب في لهجتهم ال في روايتهم
٢م

٠١
ر ٧

مب
سبت

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٨

ة 
حج

و ال
ذ

٤
العدد الرابع

169

  

14 

د الكذب عىل النبي  (1)وقد أمجع من يعتد به من علامء اإلسالم كبرية  ×أن تعمُّ
ما كان يف األحكام الرشعية، واحلالل واحلرام، أو  ذلك سواء يفمن كبائر الذنوب، 

ث » :قال اخلطيب البغدادي الرتغيب والرتهيب، وغري ذلك. جيب عىل املحدِّ
أن ال يروي شيًئا من األخبار املصنوعة، واألحاديث الباطلة املوضوعة، فمن فعل 

 .(2)«ذلك باء باإلثم املبني، ودخل يف مجلة الكذابني
وضوع مردود يف حكم أئمة اجلرح، وأما املتهم بالكذب اب مث الكذَّ وحدي

ال تأخذ العلم من أربعة وخذ ممن سوى »: فحديثه مرتوك. قال اإلمام مالك 
اب يكذب يف أحاديث الناس، إذا جرب ذلك  ذلك... وذكر منهم: وال تأخذ من كذَّ

 .(3) ×عليه، وإن كان ال يتهم أن يكذب عىل رسول اهلل 
ذب من عاملٍ بأسباب اجلرح، عارٍف بالرواة وأخبارهم، من ي بالكالراو ووصف

ال احلافظ ـق يف عدالته. ارواية الراوي، وُيعدُّ ذلك قدًح  أشد أنواع اجلرح التي ُتردُّ هبا
ثم الطعن: إما أن يكون لكذب الراوي، أو هتمته بذلك، ... » :ابن حجر 

 .(4)«فاألول املوضوع، والثاين املرتوك...
من كبائر الذنوب، وال حتل الراوية عن الكذاب أو املتهم  ×ىل النبي ذب عفالك

للدين من التحريف  امن اخلطأ، وحفظً  ×صيانًة حلديث النبي ، به إال لبيان حاله
 والتأويل. 

وهذا البحث يضيق بذكر األقوال والنقول يف هذا الباب، وكتُب علوِم احلديث 
 امه.  ألحكزاخرٌة هبذا املبحث، مبيِّنةٌ 

                                       
(، 1/113(، والقايض عياض يف إكامل املعلم )1/70كام رصح بذلك النووي يف رشحه عىل مسلم ) (1)

حيث أجازوا الكذب يف الرتغيب والرتهيب، ووافقهم بعض وغريهم، ومل خيالف يف هذا إال الكرامية 
 (. 1/94/98املتزهدة مستدلني بأدلة باطلة ذكرها ابن اجلوزي يف املوضوعات )

 (.2/134دي )للخطيب البغدا ،اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع (2)
 (.1/684ليعقوب بن سفيان ) ،املعرفة والتاريخ (3)
 (88-86) البن حجر ،نزهة النظر (4)
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 صف ابلكذب يف احلديث النبوي:املطلب الثاين: أقسام من وُ 
 وصف الراوي بالكذب عند أهل احلديث عىل أقسام:

د الكذب عىل الكذب يف احلديث األول: دق، واملراد به: َتَعمُّ . وهو خالف الصِّ
اع(، ووصف حديثه: )موضوع(.. ×النبي   ووصف الراوي: )وضَّ

عي السامع من بعض الشيوخ، الذين مل هو . وماعالكذب يف الس الثاين: أن يدَّ
ه ما نقله احلسني بن إدريس، قال: سألت عثامن بن أيب  يلقهم، ومل يدركهم. ُيفّسِّ

شيبة عن أيب هشام الرفاعي؟ فقال: إنه يّسق حديث غريه فريويه، قلت: أعىل وجه 
 .(1)نا!ل: حدثوهو يقو اجه الكذب؟ فقال: كيف يكون تدليًس التدليس، أو عىل و

 ووصف الراوي: )سارق للحديث( ووصف حديثه: )مّسوق(.
مرتوك، أو: متهم ووصف الراوي: ). الكذب يف حديث الناس الثالث:

 بالكذب(، ووصف حديثه: )مرتوك(.
 . والتهمة بالكذب تكون بأمرين:التهمة ابلكذب الرابع:

حلديث الفة اإما رواية الراوي للحديث، بحيث يكون مداره عليه مع خم -1
ده بحديٍث باطٍل. ة، أو تفرُّ  للقواعد الكلينة العامن

قال  ومل يظهر منه ذلك يف احلديث النبوي.-وإما أن ُيْعَرَف منه الكذب يف كالمه  -2
إذا سمعت أصحاب احلديث يقولون: هذا حديث غريب أو فائدة. »: اإلمام أمحد 

  «.ث...املحد فاعلم أنه خطأ، أو دخل حديث يف حديث، أو خطأ من
وقد احتوى كتايب هذا » يف مقدمة امليزان فقال: وقد مجعهم احلافظ الذهبي 

دين قاتلهم اهلل، وعىل الكاذبني يف أهنم سمعوا ومل  اعني املتعمن عىل ذكر الكذابني الوضَّ
يكونوا سمعوا، ثم عىل املتهمني بالوضع أو بالتزوير، ثم عىل الكذابني يف هلجتهم ال 

 .(2)«يالنبو يف احلديث
                                       

 (.4/595للخطيب البغدادي ) ،تاريخ بغداد (1)
 (.1/3للذهبي ) ،ميزان االعتدال (2)
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املطلب الثالث: أثر دراسة الرواة املتهمني ابلكذب يف كالمهم وهلجتهم ال يف 
 روايتهم:

حني تشدد العلامء يف ردِّ رواية من ُوصف بالكذب، كان لغايٍة عظيمة، وهدٍف 
 وصيانته، من أن يدخل فيه ما ليس منه. ×نبيل، وهو: حفظ حديث النبي 

دهومن أشد موجبات ردن الراوي:  يف احلديث النبوي، ويليها: هتمته  الكذب تعمن
اع الذي ثبت كذبه ووضعه ال تقبل منه توبة، حتى ولو  اب والوضَّ بذلك، والكذَّ

 تاب وَحُسنت توبته.
ل األئمة ذلك بكذبه يف هلجته، أو يف حديث الناس،  وأما من اهتم بالكذب، وتأون

 فإنه إن تاب وحسنت توبته، ُقبِل ذلك منه.
ٍث كذب يف  أمحد احللبي: سألت أمحد بن حنبلبن  اهلل دقال عبي عن حمدِّ

وبني اهلل تعاىل، ال يكتب عنه توبته فيام بينه »حديث واحد، ثم تاب ورجع؟ قال: 
 .(1) «حديث أبداً 

التائُب من الكذب يف حديث النناس وغريه من أسباب »: وقال ابن الصالح 
فإننه ال  × يف حديث رسول اهلل ادً ُمتعمِّ  الكذب إالَّ التائب منالِفسق ُتقبل روايته، 

، وإْن َحُسنت توبته، عىل ما ذكر غرُي واحٍد من أهل العلم، منهم اأبدً  ُتقبل روايته
 .(2)«أمحد بن حنبل ، وأبو بكر احلميدي شيخ البخاري

 
 

 

                                       
  (.1/198البن أيب يعىل ) ،طبقات احلنابلة (1)
 (.104البن الصالح )ص:  ،علوم احلديث (2)
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 املبحث الثالث
 مروايتهالرواة الذين وصفوا بالكذب يف هلجتهم ال يف  

 وهم قسامن:
 القسم األول: من ُوصف بالكذب يف هلجته، وثبت عليه ذلك:

أمحد بن عبداجلبار بن حممد بن عمري بن عطارد بن حاجب بن زرارة،  -1
 .(1)أبو عمر التَِّمْيِميُّ، املعروف ابلعطاردي

 .(3)الُعَطاِرِدين  (2)التميمي نسبته:
ي، وأيب بكر بن عياش، األود إدريس اهلل بن عبدروى عن: شيوخه والرواة عنه: 

روى عنه: أبو بكر ابن أيب الدنيا، وأبو القاسم البغوي،  وحفص بن غياث، وغريهم.
 وحييى بن حممد بن صاعد، وغريهم.

د ـان أمحـك»: (4)(مطنيَّ اهلل احلرضمي ) قال حممد بن عبدمن وصفه ابلكذب: 
 .(5)«اردي يكذبـعطـال

                                       
( ينظر: الفهرس الشامل 112-113[ )و75]جمموع 417ه جزء خمطوط حمفوظ يف الظاهرية ل (1)

(1/639.) 
: بفتح التاء املثناة من فوقها، والياء املثناة من حتتها بني امليمني املكسورتني، نسبة إىل  (2) عدة  «متيم»التَِّمْيِمين

(، تكملة اإلكامل 3/76ب للسمعاين )(، األنسا1/517بطون من العرب. ينظر: اإلكامل البن ماكوال )
 (.1/469البن نقطة )

: بضم العني، و (3) وهو اسم لبعض  «عطارد»فتح الطاء، وكّس الراء، والدال املهمالت، نسبًة إىل الُعَطاِرِدين
 أجداد املنتسب إليه، وُعطاِرد نسبًة إىل عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة، وهو بطٌن من  متيم. 

(، عجالة 2/345البن األثري ) ،اللباب يف هتذيب األنساب (،9/324للسمعاين ) ،ر: األنسابينظ
 (.93للحازمي ) ،ملبتديا

ث الكوفة وعاملها، ثقة حافظ، له  (4) هو: حممد بن عبداهلل بن سليامن، أبو جعفر احلرضمي، امللقب بمطني، حمدُّ
للذهبي  ،ومئتني. ينظر: سري أعالم النبالء مسنٌد وتاريخ، تويف يف ربيع اآلخر، سنة سبع وتسعني

 (.418ت2/309أليب يعىل ) ،طبقات احلنابلة (،682ت2/662للذهبي ) ،(، تذكرة احلفاظ14/41)
 (.5/434للخطيب البغدادي ) ،تاريخ بغداد (5)
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اهلل  العطاردي اهتمه حممد بن عبد باراجل بدأمحد بن عحتقيق القول فيه: 

ل األئمة هذا اجلرح من مطني بأمور:   احلرضمي بالكذب، وقد تأون

قال يل بعض »: قال اخلطيب البغدادي  روايته عمن مل يدركه. األول:

ث منها  شيوخنا: إنام طعن عىل العطاردي من طعن عليه، بأن قال: الكتب التي حدَّ

روى عنه مجاعة من »: وقال اخللييل  .(1)«هعها مععى سامكانت كتب أبيه، فاد

 .(2)«الكبار...وليس يف حديثه مناكري، لكنه روى عن القدماء

أي:  -وإن عنى »...  :ادعاؤه سامع كتب أبيه. قال اخلطيب البغدادي  الثاين:

أنه روى عمن مل يدركه فذلك أيًضا باطل، ألن أبا كريب شهد له أنه سمع  -مطني

بكري، وثبت أيًضا سامعه من أيب بكر ابن عياش، فال يستنكر له نس بن من يو معه

السامع من حفص بن غياث، وابن فضيل، ووكيع، وأيب معاوية، ألن أبا بكر بن 

عياش تقدمهم مجيًعا يف املوت، وأما ابن إدريس فتويف قبل أيب بكر بسنة، فليس 

ر به، ث فيجواحلدي يمتنع سامعه منه، ألن والده كان من كبار أصحاب ز أن يكون بكَّ

وقد روى العطاردي عن أبيه، عن يونس بن بكري أوراًقا من مغازي ابن إسحاق، 

ويشبه أن يكون فاته سامعها من يونس فسمعها من أبيه عنه، وهذا يدل عىل حتريه 

 .(3)«للصدق، وتثبته يف الراوية

يف  بي الذهقال  .أن املقصود بالكذب: يف )اللهجة( ال يف احلديث الثالث:

ه عىل تكذيب مطنيَّ له: يعني يف هلجته، ال أنه يكذب يف احلديث، فإن » معرض ردن

ذلك مل يوجد منه، وال تفرد بيشء، ومما يقوي أنه صدوق يف باب الراوية: أنه روى 

، بنزول عن أبيه، عن يونس بن بكري، وقد أثنى عليه اخلطيب، «املغازي» أوراًقا من
                                       

 (.5/434للخطيب البغدادي ) ،تاريخ بغداد (1)
 (.286ت2/580للخلييل ) ،املنتخب من اإلرشاد (2)
 (.5/434للخطيب البغدادي ) ،تاريخ بغداد (3)
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اه، واحت   .(1)«يف تصانيفه لبيهقيج به اوقوَّ

د الكذب عىل النبي  فيتبني أن أمحد بن عبد  ملا ييل: ×اجلبار العطاردي مل يكن ممن يتعمن

قال اخلطيب  مل أقف يف حديثه عىل ما يدلُّ عىل كذبه ووضعه للحديث. :أواًل 

ذب، فهو قول جممٌل حيتاج إىل فأما قول احلرضمي يف العطاردي أنه كان يك»: 

 .   (2)«إن كان أراد به وضع احلديث، فذلك معدوم يف حديث العطاردين، فوبيا فكش

د حممد بن عبد :اثنيً  اهلل احلرضمي بوصفه بالكذب، فلم أقف عىل نقل ألحٍد  تفرن

 من أئمة اجلرح أنه جرحه هبذا الوصف الشديد.

 :توثيق األئمة له :اثلثً 

 قته.من طب ، وهو(3) وثَّقه أبو عبيدة الّسي  -1     

، كام نقل الدارقطني (4)أثنى عليه حممد بن العالء بن كريب اهلمداين  -2     

 .(5)«أثنى عليه أبو كريب» عنه بقوله: 

 . (7)«ال بأس به»: (6)قال الدارقطني -3     
                                       

 (.6/486للذهبي ) ،اإلسالم(، تاريخ 13/57للذهبي ) ،سري أعالم النبالء (1)
 (.5/434للخطيب البغدادي ) ،تاريخ بغداد (2)
الّسي بن حييى بن الّسي بن مصعب، أبو عبيدة الكويف، ابن أخي هناد بن الّسي، وثَّقه اإلمام أمحد، وحييى  (3)

ينظر:  ، تويف سنة أربع وسبعني ومئتني.«صدوق ثقة ال بأس به صالح احلديث»معني وقال أبو حاتم:  ابن
(، تاريخ 3479 ت 4/122)-رواية الدوري-(، تاريخ ابن معني4/284)البن أيب حاتم  ،اجلرح والتعديل

 .(6/548للذهبي ) ،اإلسالم
ب الكويف، احلافظ الثقة، حمدث الكوفة، مات سنة سبع وأربعني حممد بن العالء بن كريب اهلمداين أبو كري (4)

 ،(، طبقات احلفاظ512ت2/497للذهبي ) ، سنة. ينظر: تذكرة احلفاظومئتني، وهو ابن سبع وثامنني
يف الطبقة الرابعة، يف ذكر من يعتمد قوله يف وقد ذكره احلافظ الذهبي  .(491ت217للسيوطي )

 (.240ت190اجلرح والتعديل )
 (.163ت157للدارقطني ) ،الت السهمياسؤ (5)
احلافظ الشهري، وحيد عرصه، وبه ختم معرفة العلل. عيل بن عمر بن حفص، أبو احلسن الدارقطني،  (6)

وقد ذكره  (.895ت393للسيوطي ) ،(، طبقات احلفاظ925ت3/991للذهبي ) ،ينظر: تذكرة احلفاظ
 (.501ت209ه يف اجلرح والتعديل )الذهبي يف الطبقة العارشة يف ذكر من يعتمد قول

 (.163ت157للدارقطني ) ،سؤاالت السلمي  (7)
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 ومها ممن يعتمد قوهلام يف اجلرح والتعديل.

جلرح وأئمة ا -فيه  عىل ضعٍف  -فتبني أن وصف الكذب عىل حديثه غري وارد 

  والتعديل اختلفوا فيه. 

واختلف فيه »، ويف سؤاالت احلاكم: (1)«اختلفوا فيه» :قال الدارقطني 

شيوخنا، ومل يكن من أصحاب احلديث، وكان سامعه يف كتب أبيه عبداجلبار بن حممد 

كري عن قال: ان أبا كريب ملا امتنع من قراءة املغازي عن يونس بن بويُ  –وأبوه ثقة  -

اق قال ملن سأله عنها: إن ابنًا لعبد اجلبار العطاردي كان يسمعها معنا مع أبيه ابن إسح

من يونس بن بكري فاطلبوها منه، فذكروا أهنم جاؤوه فأخرجها هلم من أبراج احلامم، 

  . (2)«واهلل أعلم

كتبت عنه، »: ، وقال ابن أيب حاتم «ليس بقوي»: وقال أبو حاتم 

 .،(3)«ا تكلم الناس فيهعنه مل التحديثوأمسكت عن 

رأيت أهل العراق جممعني عىل ضعفه، وكان أمحد بن حممد » :وقال ابن عدي  

بن سعيد ال حيدث عنه لضعفه، وذكر أن عنده عنه قمطًرا عىل أنه ال يتورع أن حيدث 

 . (4)«عن كل أحد

 .(5)«ضعيف، وسامعه للسرية صحيح» :وقال ابن حجر 

طاردي سنة سبع وسبعني ومئة، ومات سنة اثنتني وسبعني الع ولد ته:والدته ووفا

 ، وليس له يف الكتب الستة رواية.(6)ومئتني
                                       

 (. 38ت105) للدارقطني ،سؤاالت السلمي (1)
 (.5ت86للدارقطني ) ،الت احلاكم النيسابورياسؤ (2)
 (.2/62البن أيب حاتم ) ،اجلرح والتعديل( 3)
 (.1/191البن عدي ) ،الكامل ( 4)
 (.64البن حجر ) ،التقريب (5)
 (.7/10للصفدي ) ،(، الوايف بالوفيات6/486للذهبي ) ،ر: تاريخ اإلسالمينظ (6)
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أنس بن عبد احلميد بن جرير بن قرط الضيّب الرازّي، أخو جرير بن عبد  -2
 احلميد.

 .(2)الرازي (1)الضبي نسبته:

بن  ، وهشامبن عمر اهلل روى عن: سفيان الثوري، وعبيدشيوخه والرواة عنه: 

 عروة، وغريهم. روى عنه: أمحد بن عبداهلل بن حكيم، وحييى بن املغرية، وغريمها.

ب يف » :(3)احلميد قال جرير بن عبدمن وصفه ابلكذب:  ال ُيكتب عنه، فإنه ُيكذَّ

 .(4)«أحاديث الناس

متهم بالكذب يف حديث الناس، وحديثه  أنس بن عبد احلميد حتقيق القول فيه:

ذي وصفه به أخوه جرير، هو الكذب يف كالم الناس كام بني لكذب الوك. وامرت

ب » احلميد، وهو من أخرب الناس به، حيث قال: ذلك أخوه جرير بن عبد ولكن ُيكذَّ
                                       

ح الضاد املعجمة، والباء املكسورة املشددة، املنقوطة بواحدة، نسبة إىل شيئني: األول: اجلد الَضبِّى: بفت (1)
 إىل اجلد.  والثاين: إىل قرية باحلجاز عىل ساحل البحر عىل طريق الشام، والراوي املرتجم له ينسب «ضبة»

 (.2/79للسيوطي ) ،(، لب اللباب8/380للسمعاين ) ،ينظر: األنساب
بلٌد  «الري»يف النسبة، نسبة إىل  الف، وُأحلق يف آخره الزاي ختفيفً بفتح الراء، وكّس الزاي بعد األ الرازي: (2)

ب أكثرها ثم خر كبري مشهور، وهي قصبة بالد اجلبال، تقع يف الطرف الشامل الرشقي منه، كانت عامرة،
ألن  «املحمدية»ن يقال هلا: وكا قبيل دخول التتار، سنة ست ومخسني وست مئة، ابقتال أهلها بعضهم بعًض 

ضاحية من ضواحي مدينة طهران، وتبعد عنها بمسافة  االعبايس بنى أكثرها، وتقع حاليً  اخلليفة املهدي
(، معجم 6/33للسمعاين ) ،(، األنساب2/673للرشيف اإلدرييس ) ،ستة أكيال. ينظر: نزهة املشتاق

(، بلدان اخلالفة الرشقية لـــ: كي 2/651)للبغدادي  ،(، مراصد االطالع3/116للحموي ) ،البلدان
(، موسوعة املدن العربية 162آلمنه أبو حجر )ص ،(، موسوعة املدن اإلسالمية249لسرتنج )ص

 (. 271للشامي )ص ،واإلسالمية
اهلل الكويف، ثقة صحيح  الضبي أبو عبد -بضم القاف، وسكون الراء-بن قرطجرير بن عبد احلميد  (3)

للذهبي  ،(، امليزان551-4/540للمزي ) ،ثامن وثامنني ومئة. ينظر: هتذيب الكاملالكتاب، مات سنة 
 (.395(، اهلدي )ص1/394-396)

 سؤالت الربذعي (، أجوبة أيب زرعة الرازي عىل1056ت2/289البن أيب حاتم ) ،اجلرح والتعديل (4)
(2/564.)  
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حيث قال:  وتبعه عىل ذلك احلافظ الذهبي  .(1)«يف حديث الناس، فال ُيكتب عنه

 .(3) الكناينن عراق قال اب وكذا .(2)«كان يكذب يف كالمه، فُضعِّف لذلك»

وباالستقراء والتتبع ملرويات أنس بن عبداحلميد، فإنه من املقلِّني يف الراوية، وهو 

من رابط ُفواق »ومل أجد له إال حديث:  . (5)، ويف حديثه نكارة(4)ضعيف احلديث

، وهو حديث منكر، ذكره العقييل يف ترمجة أنس من طريق (6)«ناقة وجبت له اجلنة

َفإِن كان ابن مُحَيد َضَبط » عن أنس، وحكم بنكارته، وقال بعده: (7)محيدمد بن حم

 . (9)«ما أقفر بيٌت فيه خل  »وحديث:  .(8)«عنه، ليس هو مِمَّن حُيَتج به

والراجح يف أنٍس أنه متهم بالكذب يف حديث الناس، وهو ضعيف، ويف حديثه 

وقد ذكره ابن  س،م الناب يف كالنكارة، وما ُوصف به من الكذب فُيحمل عىل الكذ

 .(10)حبان يف الثقات

                                       
 (.1760ت2/449البن قطلوبغا ) ،لثقات ممن مل يقع يف الكتب الستةا (1)

 (.1038ت1/277للذهبي ) ،ميزان االعتدال (2)
 (.1/40البن عراق ) ،تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة (3)
 (.786ت1/151للذهبي ) ،املغني يف الضعفاء (4)
 (.5/769البن امللقن ) ،(، البدر املنري3/1491البن حجر ) ،ر: التلخيص احلبريينظ (5)
 (.223ح2/592(، واإلسامعييل يف  املعجم )1/124العقييل يف الضعفاء )أخرجه ( 6)
حممد بن محيد بن حيان التميمي الرازي، كان ابن معني حسن الرأي فيه، وضعفه النسائي، واجلوزجاين،  (7)

به أبو زرعة، وأبو حاتم «فيه نظر»فقال: وقال البخاري  ه –، وكذَّ وإسحاق بن منصور، وابن  -ومها بلديُّ
 والراجح أنه مرتوك احلديث، فإن أبا حاتم وأبا زرعة من أخرب الناس بحديثه، وهو آفة احلديث.  خراش،

 (.1/124للعقييل ) ،الضعفاء (8)
( من طريق 6/76(، وابن حبان يف الثقات )085ح2/467أخرجه احلكيم الرتمذي يف نوارد األصول ) (9)

 ميد يسمع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، وجرير بن عبداحل-أخو جرير-بن عبداحلميد أنس
 «.بيت فيه خل -وعند ابن حبان: افتقر -ما أقفر»قال:  × أن النبي

( من طريق سليامن بن 3/6211واحلديث أصله يف مسلم يف كتاب األرشبة، باب فضيلة اخلل والتأدم به )
 «.اخلل -أو اإلدام  -نعم األدم »قال:  × أن النبي بالل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة 

 (.6797ت6/76البن حبان ) ،الثقات (10)
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 احلارث بن عبدهللا اهلمداين أبو زهري، األعور، احلويت، الكويف.  -3
 . (2)احلويت (1)اهلمداين نسبته:

زيد بن ثابت، وعبداهلل بن مسعود، وعيل بن أيب  :روى عنشيوخه والرواة عنه: 
بو إسحاق مرة، وأمرو بن وغريهم. روى عنه: عامر الشعبي، وع ،طالب 

 اهلمداين، وغريهم.
 من وصفه ابلكذب: 

ثني احلارث األعور» :(3)قال عامر الشعبي  -1 وأشهد أنه أحد  ،حدَّ
ابني  .(5)«ما كذب عىل أحٍد من هذه األمة ما كذب عىل عيلن »: اوقال أيًض  .(4)«الكذَّ

 .(7)«زعم احلارث، وكان كذوبــــــًا»: (6)وقال أبو إسحاق -2

                                       
يد الـَهْمَداين: بفتح اهلاء وسكون امليم وفتح الدال املهملة، نسبًة إىل مْهدان، واسمه: أْوَسَلُة بن مالك بن ز (1)

ابة والتابعني، من الصحبن ربيعة بن أْوَسَلة، ومْهدان قبيلة من اليمن نزلت الكوفة، وإليها ينسب برٌش كثري 
 ،(، اللباب13/419للسمعاين ) ،(، األنساب7/419البن ماكوال ) ،ينظر: اإلكامل والعلامء وغريهم.

 (. 125للحازمي ) ،(، عجالة املبتدي3/391البن األثري )
بطن من  تى: بضم احلاء املهملة بعدها الواو ويف آخرها التاء ثالث احلروف، نسبًة إىل ُحوت، وهوالـُحوْ  (2)

 ،(، األنساب2/573البن ماكوال ) ،ينظر: اإلكامل كندة، وهو حوت ابن احلارث األصغر بن معاوية.
 (.1/400للحازمي ) ،اللباب(، 4/301للسمعاين )

أبوعمرو الكويف، متفق عىل توثيقه وجاللته وفقهه، قال ابن  -عجمةبفتح امل-عامر بن رشاحيل الشعبي  (3)
 ،، مات بعد املئة. ينظر: تذكرة احلفاظ«فاضل...قال مكحول: ما رأيت أفقه منهثقة مشهور فقيه »حجر: 

 (.3092البن حجر ) ،(، التقريب76ت1/79للذهبي )
البن  ،(، الكامل3/78البن أيب حاتم ) ،(، اجلرح والتعديل2/273للبخاري ) ،ينظر: التاريخ الكبري (4)

 (. 2/625للذهبي ) ،سالم(، تاريخ اإل1/436للذهبي ) ،(، امليزان2/186) عدي
  (.2/625للذهبي ) ،(، تاريخ اإلسالم4/154للذهبي ) ،(، سري أعالم النبالء2/186البن عدي ) ،الكامل  (5)
ال: عيل، ويقال: ابن أيب شعرية اهلمداين، أبو إسحاق اهلل بن عبيد، ويق أبو إسحاق السبيعي: عمرو بن عبد (6)

متفق عىل توثيقه وجاللته، غري أنه كرب وتغريَّ حفظه، وكان ربام  -دةبفتح املهملة وكّس املوح-السبيعي 
 ،(، املختلطني6393ت3/270للذهبي ) ،(، امليزان22/102للمزي ) ،دلس. ينظر: هتذيب الكامل

 (. 5065البن حجر ) ،(، التقريب35ت93للعالئي )ص
(، 1/436للذهبي ) ،(، امليزان2/618البن عدي ) ،الكامل(، 3/78البن أيب حاتم ) ،اجلرح والتعديل (7)

 (.2/625للذهبي ) ،تاريخ اإلسالم
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اب»: (1) وقال عيل بن املديني -3  .(2)«احلارث كذَّ

اب»: (3) وقال أبو خيثمة -4  .(4)«احلارث األعور كذَّ

اب» :(5) نيداجلبن وقال عيل بن احلسني  -5  .(6)«احلارث عن عيل كذَّ

احلارث األعور متهم بالكذب يف رأيه، أو هلجته وحكايته، أو حتقيق القول فيه: 

ما تكذيب الشعبي، وأيب إسحاق، وابن املديني، وأيب أو رتوك.خطئه، وحديثه م

 خيثمة، وعيل بن اجلنيد للحارث األعور حمموٌل عىل أمور:

ل ذلك أمحد بن صالح املرصي حيث قال: األول: مل » تكذيبهم له يف رأيه، كام تأوَّ

حيث  ، واعتمده احلافظ ابن حجر«يكن يكذب يف احلديث، إنام كذبه يف رأيه

به»قال  يف رأيه، ورمي بالرفض، ويف حديثه ضعف، وليس له عند  الشعبي كذَّ

 . (7)«النسائي سوى حديثني

ل ذلك احلافظ الذهبي الثاين: حيث  تكذيبهم له يف هلجته وحكايته، كام تأون

والظاهر أنه كان يكذب يف هلجته وحكاياته، وأما يف احلديث النبوي فال، » قال:
                                       

عيل بن عبداهلل بن جعفر بن نجيح السعدي، أبو احلسن ابن املديني، ثقُة ثبُت إمام، أعلُم أهل عرصه  (1)
(، 436ت2/428للذهبي ) ،ات سنة أربع وثالثني ومئة. ينظر: تذكرة احلفاظباحلديث وعلله، م

 (4760) البن حجر ،التقريب
 (.1/436للذهبي ) ،(، امليزان2/186البن عدي ) ،الكامل  (2)
زهري بن حرب بن شداد أبو خثيمة النسائي، حافظ بغداد وحمدثها، ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من ألف  (3)

للذهبي  ،بن أربع وسبعني سنة. تذكرة احلفاظاة أربع وثالثني ومئتني، وهو حديث، مات سن
 (2042البن حجر ) ،لتقريب(، ا443ت2/437)

 (.2/625للذهبي ) ،(، تاريخ اإلسالم3/79البن أيب حاتم ) ،اجلرح والتعديل (4)
كتبنا عنه وهو صدوق » (:6/917يف اجلرح والتعديل )عيل بن احلسني بن اجلنيد الرازي، قال ابن أيب حاتم  (5)

 . «ثقة
 (.3/301ملغلطاي ) ،إكامل هتذيب الكامل (6)
(، هتذيب 253-5/244للمزي )  ،ينظر: هتذيب الكامل ة(. ولالستزاد1029البن حجر ) ،التقريب (7)

 (. 147-2/145البن حجر ) ،التهذيب



د. محمد بن سالم بن عبد ا� الحارثي الرواة الذين ُوصفوا بالكذب في لهجتهم ال في روايتهم

٢م
٠١

ر ٧
مب

سبت
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٣٨
ة 

حج
و ال

ذ

٤
العدد الرابع

180

 

25 

 (1)«وكان من أوعية العلم

 تكذيبهم له، عىل معنى: اخلطأ.  الثالث:

فأما قول الشعبي: احلارث كذاب، فمحموٌل عىل أنه عنى »:قال الذهبي

 .(2)«بالكذب اخلطأ، ال التعمد، وإال فلامذا يروي عنه ويعتقده بتعمد الكذب يف الدين!

هذا حممول من الشعبي، عىل أنه أراد بالكذب اخلطأ، وإال فألي » وقال أيًضا:

 .(3)«يًضا: فإن النسائي مع تعنِّته يف الرجال، قد احتج باحلارثعنه؟ وأ يروي ِشءٍ 

يتبني مما تقدم أن وصف احلارث األعور بالكذب إما لرأيه، أو هلجته،  اخلالصة:

فه سعيد  بن منصور، أو خطئه، واجلمهور عىل تضعيفه، ورميه بالرفض، فقد ضعَّ

، وأبو زرعة، وأبو حاتم، (4)- خيثمةيف  رواية ابن أيب -وابن سعد، وابن معني 

أي: عن - وعامة ما يرويه عنهام» :. وقال ابن عدي (5)والدارقطني، وغريهم

ليس » وغريه: . وقال النسائي (6)«غري حمفوظ -عيل وابن مسعود 

كان أفقه الناس، وأفرض الناس، وأحسب :» . وقال ابن أيب داود (7)«بالقوي

السنن األربعة، والنسائي مع تعنته  ارث يفحديث احلو»:وقال الذهبي«. الناس

يف الرجال، فقد احتج به وقوى أمره، واجلمهور عىل توهني أمره، مع روايتهم حلديثه 
                                       

 (.1/437للذهبي ) ،ميزان االعتدال (1)
 (.4/153) للذهبي ،سري أعالم النبالء (2)
 (. 2/626للذهبي ) ،تاريخ اإلسالم (3)
لدارمي ابن معني فقال: ال يتابع عليه. تاريخ الدارمي ووثَّقه يف رواية الدارمي، وتعقب ا (4)

 (.233ت90)ص
(،  363ت79-3/78البن أيب حاتم ) ،(، اجلرح والتعديل233ت90خ الدارمي )صـاريـر: تـينظ (5)

(، هتذيب 269ت108ني )صــن شاهـالب ،اتـقـثـاء الـمـخ أسـاريــت(، 2/604دي )ـالبن ع ،الكامل
 ،(، الكاشف1627ت437-1/435للذهبي ) ،(، ميزان االعتدال325-5/244) للمزي ،الكامل

 (.1029(، التقريب )147-2/145البن حجر ) ،هتذيب التهذيب (، 868 ت1/195للذهبي )
 (.2/604البن عدي ) ،الكامل  (6)
 .«ليس به بأس» :-يف موضع-(، وقال النسائي116ت77للنسائي )ص ،ملرتوكنيالضعفاء وا (7)
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 .(2)«شيعي لني» ، وقال أيًضا:(1)«يف األبواب

أبو داود  ، روى له(3)تويف أيام عبداهلل بن الزبري، سنة مخس وستني والدته ووفاته:

ج له النسائي يف السنن حديًثا واحًدا مقروًنا بابن ه، وأخرابن ماجوالرتمذي و

 .(4)ميّسة، وآخر يف اليوم والليلة متابعةً 

 العزيز بن عبدهللا بن عامر بن ربيعة القرشي. عبد -4
 .(5)العبشمينسبته: 

الرمحن بن احلارث بن  روى عن أبيه، وروى عنه، عبد شيوخه والرواة عنه:

 وغريمها. ن إسحاقوحممد بعبداهلل بن عياش، 

 كان ُيرمى بالكذب، وكان له قدر، ومل أرَ » قال البالذري: من وصفه ابلكذب:

 . (6)«ذلك لغريه

العزيز بن عبداهلل متهم بالكذب يف حديث الناس،  عبد حتقيق القول فيه:

العزيز  ما ُوصف به عبد ووصف حديثه: مرتوك. وهبذا تأول احلافظ ابن حجر 

فلعل نسبة البالذري له الكذب كان يف حديث الناس، »فقال: الكذب، العبشمي من 

 .(7)«فإين مل أجد له رواية

                                       
 (.1627ت437-1/435بي ) للذه ،امليزان (1)
 (.868ت1/195للذهبي ) ،الكاشف (2)
 (.11/195للصفدي ) ،(، الوايف بالوفيات2910ت8/288البن سعد ) ،الطبقات (3)
 (.2/147البن حجر ) ،هتذيب التهذيب (4)
إىل بني ي: بفتح العني املهملة، وسكون الباء املنقوطة بواحدة، وفتح الشني املعجمة، هذه النسبة الَعْبَشم (5)

 (.88للحازمي )ص:  ،(، عجالة املبتدي9/204للسمعاين ) ،عبد شمس بن عبد مناف. ينظر: األنساب
 5/385) البن أيب حاتم ،(، اجلرح والتعديل1527ت6/12للبخاري ) ،ينظر ترمجته: التاريخ الكبري

 (. 1798ت

 (.5/209البن حجر ) ،لسان امليزان (6)

 (.5/209املصدر السابق ) (7)
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الفضل بن َسْهل بن بْشر بن أمحد بن سعيد أبو املعايل بن أيب الفرج  -5
 الواعظ، اإلسفراييين الدِّمشقيُّ، ويُلقب ابألثرِي احلليب. 

 . (1)اإلسفراييني نسبته:

يب القاسم بن أيب العالء املصييص، ونرص بيه، وأوى عن أرشيوخه والرواة عنه: 

، وأبو (2)املقديس، وغريهم. روى عنه: أبو سعد السمعاين، واحلافظ ابن عساكر

، وغريهم.  احلسن بن الـُمَقريَّ

سمعت مجاعة يتهمونه »:(3)قال أبو سعد السمعاين  من وصفه ابلكذب:

 .(4)«بالكذب يف األحاديث التي يذكرها واملحاورات

 الفضل بن سهل متهم بالكذب يف حكايته، وحديثه: مرتوك. قيق القول فيه:حت

له السمعاين نفسه بأنَّه يف حكاياته، ال يف سامعاته،  وما ُنقل من اهتامه بالكذب تأون

سمعتهم يتنهمونه بالكذب يف حكاياته، وسامعه » قال:كام نقل الذهبي عنه، حيث 

 .(5)«صحيح

                                       
وسكون السني املهملة وفتح الفاء والراء وكّس الياء  -وقال ياقوت: بفتحها  -اإلسفراييني: بكّس األلف  (1)

بلدة بنواحي نيسابور عىل املثناة من حتتها ثم ياء أخرى مثناة ويف آخره النون، نسبة إىل مدينة إسفرايني، 

، وقد خربت املدينة قبل القرن خلرضهتا ونضارهتا  "مهرجان"منتصف الطريق من جرجان، كانت تسمى 

 ،(، آثار البالد1/223للسمعاين ) ،(، األنساب278لليعقويب )ص ،السابع اهلجري. كتاب البلدان
(، أرباع 1/73للبغدادي ) ،ع(، مراصد االطال1/177للحموي ) ،(، معجم البلدان295للقزويني )ص

 (.  434)ص كي لسرتنج، (، بلدان اخلالفة الرشقية247للحديثي )ص ،خراسان

 (.1025البن عساكر ) ،معجم الشيوخ (2)
ث املرشق، وأحد حفاظ  عبد (3) الكريم بن حممد بن منصور بن حممد أبو سعد، السمعاين املروزي، حمدِّ

البن عساكر  ،هـ. ينظر: تاريخ دمشق562صانيف، مات سنة احلديث، واملؤرخ الرحالة، وصاحب الت
للذهبي  ،(، تاريخ اإلسالم888ت7/180) للسبكي ،(، طبقات الشافعية الكربى36/447)
(12/274.) 

 (.166ت375البن النجار )ص ،املستفاد من ذيل تاريخ بغداد (4)
 (.11/938)للذهبي  ،(، تاريخ اإلسالم162ت62اخلالق احلنفي ) لعبد ،املعجم (5)
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يعني الفضل بن  -يت قطعة كبرية من سامعاتهأر» رِش:وقال عمر بن عيل الق
: وقال ابن شافع  .(1)«كالشمس يف الوضوح بخط املعروفني الثقات -سهل

ا قرأت عليه وكان شيخً »لح اجلييل: ، وقال أمحد بن صا(2)«كان عًّسا يف التحديث»
ن يف وعده» وقد أسند له احلافظ ابن عساكر حديًثا مسلساًل بقوله: .(3)«فاضاًل 

 .(4)أبيه سهل بن برش، عن «ييد
ولد بتنيس سنة إحدى وستني وأربع مئة، ومات يف بغداد فجأًة يف  والدته ووفاته:

 .(5)ثاين رجب سنة ثامن وأربعني ومخس مئة
 حممد بن حسان بن مصعب الكويف، اخلزاز. -6

 .(6)الكويف اخلزاز نسبته:
عياش، بكر بن ، وأبى السالم بن حرب روى عن: عبد شيوخه والرواة عنه:

وابن نمري، وغريهم. روى عنه: مروان بن معاوية الفزاري، واحلسن بن عيل 
 اخلراساين، وعيل بن سعيد الرازي، وغريهم.

 من وصفه ابلكذب:
ابً » حيث قال:أبو حاتم  -1  .(7)«اصنَّف كتاب املعراج، وكان كذن
ي . فقد سئل عنه فقيل له: بحممد بن عبداهلل بن نمري -2 يف، رجٌل كوالرَّ

روى  :؟ قالواُيقال له: حممد بن حسان، يروي عن أبيك، قال: وأي ِشء روى َعن أيب
                                       

 (.376البن النجار ) ،املستفاد من ذيل تاريخ بغداد (1)
 (.24/36(، والوايف بالوفيات للصفدي )737)رجع السابق امل (2)
 (.377البن النجار ) ،املستفاد من ذيل تاريخ بغداد (3)
 (48/315البن عساكر ) ،تاريخ دمشق (4)
البن نقطة  ،(، تكملة اإلكامل162ت1/62احلنفي )اخلالق  لعبد ،(، املعجم48/316)رجع السابق امل (5)

(1/124.) 
از: بفتح اخلاء، وتش (6) ديد الزاى األوىل، نسبة لبيع اخلز، وإنام قيل له ذلك ألنه كان يبيع اخلز. ينظر: الـَخزن

 (.1/439( اللباب يف هتذيب األنساب، البن األثري )5/111للسمعاين ) ،األنساب
 (.1308ت7/238ن أيب حاتم )اجلرح والتعديل، الب (7)
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 ×الرمحن بن سمرة عن النبي  املسيب عن عبد عن أبيك عن حييى بن سعيد عن سعيد بن
ترك الناس كلهم، وجاء »فقال: . «رأيت رجاالً ُيؤتى هبم ... احلديث الطويل»قال: 

 . (1)«يكذب عىل أيب

حممد بن حسان مرتوك، ويتفرد بأحاديث ختالف القواعد حتقيق القول فيه: 

  واألصول، وحديثه ُمنكر.

له بوصفه بالكذب جرٌح  وجرح أيب حاتم، وحممد بن عبداهلل بن نمري 

به احلافظ  (2)«يعني: يف حديث الناس»شديد، وتأويل الذهبي أنه  مرجوح، ولذا تعقن

 .(3)«ام قالتنده فييذكر مسومل » فقال: ابن حجر 

 وبالنظر يف مروياته فإنه مقل  يف الرواية، ومل أقف له إال عىل ثالثة أحاديث: 

 . (4)«اإال ببغضهم علي   ×واهلل ما كنا نعرف منافقينا عىل عهد رسول اهلل »األول: 

 .(5)«..خري الرجال الغيور عىل أهله احلصان من غريه »الثاين: 

، وقد ذكره ابن اجلوزي، والذهبي يف (6)«ه ِعْتَقهن كفارتعبده كامن لطم » الثالث:

 .(7)الضعفاء
                                       

 (.7/238اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم ) (1)
 (.3/512ال، للذهبي )ميزان االعتد (2)
 (.9/113هتذيب التهذيب، البن حجر ) (3)
مل يرو هذا احلديث عن عمران بن سليامن »( وقال: 4151ح4/264أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ) (4)

( رواه الطرباين يف 9/133وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ) «.ه: حممد بن حسانالقبي إال عمرو، تفرد ب
 بأسانيد كلها ضعيفة. «ما كنا نعرف منافقينا معرش األنصار»زار بنحوه، إال أنه قال: األوسط، والب

( من طريق حممد بن حسان عن احلكم عن سعيد بن 499ح2/690أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتاب العيال) (5)
 املسيب، وعلنته: حممد بن حسان، وهو مرسل.

(. واحلديث روى 269ح212تنبيه الغافلني )ص:  أخرجه من طريق حممد بن حسان: السمرقندي يف (6)
 . ( يف كتاب اإليامن، باب صحبة املامليك من حديث عبداهلل بن عمر 1657مسلم أوله )

 2/566(، املغني يف الضعفاء، للذهبي )7293ت3/50ينظر: الضعفاء واملرتوكون، البن اجلوزي ) (7)
 .(3654ت: 346(، ديوان الضعفاء، للذهبي )ص: 5397ت
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َمنَاينّ حممد بن علي بن حممد بن أمحد،  -7  .ابن الرْحيّب، الورّاق أبو جعفر السِّ
ْمنَاين نسبته:  .(1)السِّ

روى عن احلافظ أيب بكر اخلطيب، وأيب الغنائم عبدالصمد  شيوخه والرواة عنه:

روى عنه: ابن السمعاين،  اهلل بن حممد الرصيفيني وغريهم. ، وعبداملأمونبن عيل بن 

، ومجاعة. اح، وأبو الفتح املنْدائين  وعيل بن حييى ابن الطنرَّ

كان يكذب عىل باب القايض، » قال ابن نارص الدين:: من وصفه ابلكذب

 . (2)«ويدفع احلقن عن أربابه

حديث الناس،  لكذب يفمتهم باحممد بن عيل السمناين،  حتقيق القول فيه:

 وحديثه: مرتوك، وقد كان أحد الوكالء لبيت املال، فاهتم بالكذب ألجل ذلك.

هذا شأن كل الوكالء، حتى قد دب هذا املرض إىل وكالء بيت » قال الذهبي:

يف حديث الناس ال يف اهتمه ابن نارص بالكذب » . وقال ابن حجر:(3)«مال املسلمني

  .(4) «احلديث النبوي

من احلديث، من أوالد كان شيًخا مكثًرا » نى عليه السمعاين فقال:أث وقد

 .(5)«املحدثني

 .(6)تويف سنة اثنتني، وقيل: أربع وثالثني ومخس مئة وفاته:

                                       
الِسَمنانى: بكّس السني املهملة، وفتح امليم والنون، بلدة من بالد قومس بني الدامغان وخوار الري ُيقال  (1)

 للحموي ،معجم البلدان(، 7/239) للسمعاين ،ينظر: األنساب هلا: ِسمنان، كثرية األهنار والبساتني.
 .( 2/737) للبغدادي ،مراصد االطالع (،3/251)

 (.11/617للذهبي ) تاريخ اإلسالم، (2)
 (.11/617املصدر السابق ) (3)
 (.7/381لسان امليزان، البن حجر ) (4)
 (.7/239األنساب، للسمعاين ) (5)
 (. 92ت19نقطة )ص:  التقييد، البن(، 7/239األنساب، للسمعاين ) (6)
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، أبو احلسن التاجر البزاز املروزي. حممد بن عبد -8  هللا بن موسى السُّينِّ
 .(1)الُسنِّى نسبته:

اللخمي، وأيب بكر النيسابوري، وأيب  القاسم عن: أيبروى  شيوخه والرواة عنه:
اهلل  احلاكم، وأبو عبد اهلل روى عنه: الدارقطني، وأبو عبد املوجه الفزاري وغريهم.

 بن منده األصبهاين، وغريهم.
كان ثقًة يف احلديث، وكذوب اللهجة »قال ابن أيب معدان: من وصفه ابلكذب: 

 .(2)«يف املعامالت، وحديث الناس
اهلل بن السني متهم بالكذب يف هلجته، وحديث  حممد بن عبد: قول فيهقيق الحت

وأما قول ابن أيب معدان أنه ثقة يف احلديث، فغري مسلنم،  الناس، وحديثه مرتوك.
 .(3)يف اللسان وقد طعن يف عدالته، ولذا ذكره احلافظ ابن حجر 

 مات سنة أربعني وثالث مئة. وفاته:
هللا بن الزبرقان  ابن عبد -طالب:)جعفر( أيب واسم-ب حيىي بن أيب طال -9

 البزاز، الواسطي، أبوبكر البغدادي.
از ِنسَبته:  .(5)، الواسطي(4)البزَّ

                                       
نني: بضم السني املهملة، وتشديد النون املكسورة، هذه النسبة إىل السنة، ال (1) تي هي ضد البدعة، وملا كثر أهل السُّ

 (.7/278(، األنساب، للسمعاين )4/500البدع خصوا مجاعة هبذا االنتساب. ينظر: اإلكامل، البن ماكوال )
 (.4/500البن ماكوال ) ،اإلكامل (2)
  (.7042ت7/270البن حجر ) ،امليزانلسان  (3)
از: بفتح الباء املوحدة والزايني املعجمتني بين (4) ينظر: األنساب،  هام ألف، نسبًة ملن يبيع البز وهو نوع من الثياب.البزَّ

 (.1/123(، لب اللباب، للسيوطي )1/394(، تكملة اإلكامل، البن نقطة )2/194للسمعاين )
والطاء املهملتني، هذه النسبة إىل مخسة مواضع: أوهلا: واسط العراق، ويقال هلا:  الَواِسطي: بكّس السني (5)

بناها أمري العراق احلجاج بن يوسف سنة ثالث وثامنني من اهلجرة، وفرغ منها سنة ست  واسط القصب،
بي هنر وكانت تقوم عىل جان وثامنني، وقيل هلا واسط ألهنا يف وسط العراقني: البرصة والكوفة واألهواز،

وأصبحت يف وسط دجلة ثم ابتعد جمرى دجلة عنها بعد ذلك، وحتول إىل جمراه الرشقي املنحدر إىل القرنة، 
الربية وصنف تارخيها أسلم بن سهل بحشل، وإليها يُنسب حييى بن أيب طالب، وثانيها: واسط الرقة، 

لبحشل  ،نظر: تاريخ واسطي وثالثها: واسط نوقان، ورابعها: واسط مرزاباد، وخامسها: واسط بلخ.
 (.  347 /5للحموي ) ،لدان(، معجم الب478للقزويني ) ،(، آثار البالد وأخبار العباد13/257-258)
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روى عن: عيل بن عاصم، ويزيد بن هارون، وأيب عاصم شيوخه والرواة عنه: 

وحييى  النبيل، وغريهم. روى عنه: احلافظ ابن جرير الطربي، وأبو بكر بن أيب الدنيا،

 صاعد، وغريهم. بن حممد

ل من وصفه ابلكذب: أشهد عىل حييى بن أيب »:(1)قال موسى بن هارون احلامن

 .(2)«طالب أنه يكذب

 حييى بن أيب طالب متهم بالكذب يف كالمه، وحديثه مرتوك. حتقيق القول فيه:

له الذهبي  بأنه يريد  وما ُنقل من تكذيب موسى بن هارون احلامل له، تأوَّ

عنى يف » :اوقال أيًض  .(3)ال يف الراوية، نسأل اهلل لساًنا صادًقاكالمه  ذلك: يفب

 .(4)«كالمه، ومل يعن يف احلديث، فاهلل أعلم، والدارقطني من أخرب الناس به

ِده -ومما يدل عىل صحة تأول الذهبي توثيق اإلمام أيب حاتم  له، حيث  -مع تشدُّ

 . وقال مسلمة بن قاسم:(6)اتيف الثقن حبان . وقد ذكره اب(5)«حملنه الصدق»قال: 

وقال اآلجري: خط أبو داود سليامن بن  .(7)«ليس به بأس، تكلم الناس فيه»

 . (8)األشعث عىل حديث حييى بن أيب طالب

حييى بن » وروى اخلطيب عن احلافظ أيب أمحد حممد بن حممد بن إسحاق قوله:
                                       

، أبو موسى البزاز، ثقة حافظ كبري، مات سنة أربع  -باملهملة  -موسى بن هارون بن عبداهلل احلامل  (1)
للذهبي  ،(، سري أعالم النبالء491ت2/847للذهبي ) ،وتسعني ومئتني. ينظر: تذكرة احلفاظ

 (. 7022البن حجر ) ،(، التقريب12/116)
 (.16/323للخطيب البغدادي ) ،تاريخ بغداد (2)
 (.2/738للذهبي ) ،(، املغني يف الضعفاء12/620للذهبي ) ،ينظر: سري أعالم النبالء (3)
 (.4/220للذهبي ) ،امليزان  (4)
 (.567ت9/134تم )البن أيب حا ،اجلرح والتعديل (5)
 (.9/270البن حبان ) ،الثقات (6)
 (.8/452البن حجر ) ،لسان امليزان (7)
 (.1969ت/2أليب داود ) ،ؤالت أيب عبيد اآلجريس (8)
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الربقاين عن حييى بن أيب با بكر غدادي أوسأل اخلطيب الب .(1)«أيب طالب ليس باملتني

ل حييى وقال: أمرين أبو احلسن الدارقطني أن  طالب واحلارث بن أيب أسامة؟ ففضن

 .(3)«حمدث مشهور» وقال الذهبي: .(2)أخرج عنهام يف الصحيح

من اختالف األئمة فيه أنه صدوق، فقد نقل اخلطيب يف تارخيه  وخالصة القول

 .«عندي، ومل يطعن فيه أحد بحجةس به ال بأ» عن الدارقطني أنه قال:

ولد سنة اثنتني وثامنني ومئة، ومات يف شوال سنة مخس وسبعني  مولد ووفاته:

 .(4)ومئتني 

حيىي بن طاهر بن حممد، أبو زكراي البغدادي، الواعظ، املعروف اببن  -10
 النجار. 

 .(6)الواعظ (5)البغدادي نسبته:

خلياط، وأيب سعد البغدادي، وأيب د سبط اأيب حممروى عن  شيوخه والرواة عنه:

 السالل.  هللَعْبدا

 .(7)«متهم بالكذب» قال ابن اجلوزي: من وصفه ابلكذب:

 حييى بن طاهر متهم بالكذب يف هلجته، وحديثه مرتوك.  حتقيق القول فيه:

له الذهبي بأنه كان يف هلجته حيث  وأما وصف ابن اجلوزي له بالكذب فقد تأوَّ
                                       

 (.16/323للخطيب البغدادي ) ،تاريخ بغداد (1)
 (. 16/323املرجع السابق ) (2)
 (.9547ت4/386للذهبي ) ،امليزان (3)
 (. 6/639للذهبي ) ،(، تاريخ اإلسالم16/323خطيب البغدادي )لل ،تاريخ بغداد (4)
 ة بغداد، دار السالم املعروفة، عاصمة دولة العراق.الَبْغَداِدي: نسبًة إىل مدين (5)
الَواِعظ: بفتح الواو، وكّس العني املهملة، ويف آخرها الظاء املعجمة، هذا اسم ملن يعظ ويذكر، وفيهم  (6)

 (.3/349(، اللباب )13/268عاين )للسم ،كثرة. األنساب
 (.2/738املغني يف الضعفاء ) (7)
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 .(2)، ونقل ابن الدبيثي أنه كان فيه تسامح(1)«كذب يف هلجتههم بالُمتَّ » قال:
، (3)ولد اْبُن النجار يف يوم عرفة، سنة اثنتني وعرشين ومخس مئة مولده ووفاته:

وتويف يف الثالث من ذي احلجة سنة سبع وتسعني ومخس مئة، عن مخس وسبعني 
 .(4)سنة، ودفن باجلانب الرشقي بمقربة املختارة 

 القاسم اجلهين القاضي. بوأ -11
 اجلهني. نسبته:

كان فاحش الكذب، يورد من » قال ياقوت احلموي: من وصفه ابلكذب:
 .(5)«احلكايات ما ال يعلق بقبول، وال يدخل يف معقول

أبو القاسم اجلهني متهم بالكذب يف حكايته وحديث الناس،  حتقيق القول فيه:
 وحديثه مرتوك.

حديث الناس، واخرتاع العجائب اخلارقة كذب يف كور بالمذ» قال ابن حجر:
 .(6)«للعادات، ذكره ياقوت يف معجم األدباء، يف ترمجة أيب الفرج صاحب األغاين

 
 

 

                                       
البن تغردي بردي  ،(، النجوم الزاهرة12/1129للذهبي ) ،(، تاريخ اإلسالم4/387للذهبي ) ،امليزان (1)

 (.922ت6/263البن حجر ) ،(، لسان امليزان6/164)
 (.2807ت5/119البن الدبيثي ) ،ذيل تاريخ بغداد (2)
 /1نذري )(، التكملة للم9/71البن الساعي ) ،(، اجلامع املخترص2807ت5/119)السابق  رجعامل (3)

 .(622ت 402
 (.12/1129للذهبي، وفيات سنة سبع وتسعني ومخس مئة ) ،تاريخ اإلسالم (4)
  (.4/1718للحموي ) ،معجم األدباء (5)
 (.9030ت9/148البن حجر ) ،لسان امليزان  (6)
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 القسم الثاني: من ُوصف بالكذب، ومل يثبت عليه ذلك:
 كوين، أبو بدر الكويف.شجاع بن الوليد بن قيس السَّ  -1

 .(2)الكويف (1)كوينسَّ ال نسبته:

روى عن: زياد بن خيثمة، وسليامن األعمش، وهشام بن  شيوخه والرواة عنه:

عروة وغريهم. روى عنه: اإلمام أمحد بن حنبل، وإدريس بن جعفر، وابنه: أبو مهام 

 الوليد بن شجاع، وغريهم.

ا ي»فقال له:  اى بن معني بالكذب، فقد لقيه يومً وصفه حيي من وصفه ابلكذب:

وقال املروذي: قال أبو  .(3)وإال فهتكك اهلل ا، فقال له الشيخ: إن كنُت كذابً «ابكذَّ 

اهلل: كنت مع حييى بن معني فلقي أبا بدر، فقال له: اتق اهلل يا شيخ، وانظر هذه  عبد

ة، اهلل، فاستحييت، وتنحيت ناحي قال أبو عبد األحاديث ال يكون ابنك يعطيك.

 .(4)ففعل اهلل بك، وفعل اكاذبً  فبلغني أنه قال: إن كنت

شجاع بن الوليد من رجال الصحيحني، وتكذيب حييى بن  حتقيق القول فيه:

له احلافظ ابن حجر حيث قال: كأنه » معني له حمموٌل عىل املزاح منه، وهبذا تأون

  .(5)«مازحه، فام احتمل املزاح

                                       
س ابن كون، وهو: السكون بن أرشُكوين: بفتح السني، وضم الكاف، ويف آخرها النون نسبًة إىل السَّ لسَّ ا (1)

(، 73للحازمي )ص:  ،(، عجالة املبتدي7/164للسمعاين ) ،ثور، بطن من بطون كندة. األنساب
 (2/125البن األثري ) ،اللباب

نسبة إىل شيئني، األول: بلدة الكوفة بالعراق، الكويف: بضم الكاف، وسكون الواو، ويف آخره الفاء،  (2)
بهان، والراوي املرتجم له ينسب إىل البلدة، كام ذكر ، وهو جد مجاعة من أهل أص«كويف» والثاين: اجلد

 (.2/491البن باطيش ) ،(، التمييز والفصل11/172للسمعاين ) ،السمعاين. ينظر: األنساب
 (.10/423للخطيب البغدادي ) ،تاريخ بغداد (3)
 (.431ت1/225اهلادي ) البن عبد ،(، بحر الدم237العلل رواية املروذي ) (4)
 (.407البن حجر ) ،يهدي السار (5)
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وثيقه حييى تثم إن حييى بن معني وثَّقه وأنصفه، نقل عن »:وقال الذهبي 

 .(1)«أمحد بن أيب خيثمة

قلت: فتوثيق ابن معني نفسه له من أقوى األدلة عىل عدم اهتامه له بالكذب، وقد 

 .(3)، وعبداخلالق بن منصور، وأمحد بن أيب خيثمة(2)وثَّقه يف رواية الدوري عنه

ولعل السبب يف قول ابن معني له، عدم ترصحيه بلفظ التحديث الذي تعارف 

قل عبداهلل ابن اإلمام أمحد عن أبيه أن شجاع بن الوليد كان ال كام ن لرواة،عليه ا

، «ذكره فالن»، و«ذكره سليامن بن مهران»، كان يقول: «أخربنا»وال  «حدثنا»يقول: 

 .(4)«ما أقل ما كان يقول حدثنا» قال أيب:

 ال» ة:د صدوق عابد، وثَّقه ابن نمري، وقال العجيل، وأبو زرعـاع بن الوليـوشج 

أبو بدر ثقة هو؟ قال:  :-أمحد بن حنبل :أي -قلت له» ، وقال املروذي:(5)«أس بهب

 . (7)، وذكره ابن حبان يف الثقات(6)«أرجو أن يكون صدوقًا قد جالس قومًا صاحلني

صدوق » ، وقال:«رة واحتج به أرباب الصحاحــز القنطـفـد قـق» ي:ـال الذهبـق

 .(9)«وهامع له أدوق ورص» ، وقال ابن حجر:(8)«مشهور

 ، روى له اجلامعة.(10)مات سنة أربع ومئتني وفاته:

                                       
 (.354-9/353للذهبي ) ،السري (1)
 (.2/249) -رواية الدوري -تاريخ ابن معني  (2)
 (.1654ت379-4/378البن أيب حاتم ) ،اجلرح (3)
 (.5867ت3/438 بن اإلمام أمحد )لعبداهلل ،العلل ومعرفة الرجال (4)
 (.718ت1/450للعجيل ) ،(، معرفة الثقات4/379البن أيب حاتم ) ،اجلرح (5)
 (.220)ت:  -رواية املروذي  -العلل  (6)
 (.6/451البن حبان ) ،الثقات (7)
 (.3668ت2/264للذهبي ) ،امليزان (8)
 (.2750البن حجر ) ،التقريب (9)

 (.16/68صفدي )لل ،الوايف بالوفيات (10)
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هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري، أبو بكر  عبد -2
 األزدي السجستاين.

 .(2)، السجستاين(1)األزدي نسبته:

روى عن أمحد بن صالح املرصي، وإسحاق الكوسج، وأبو  شيوخه والرواة عنه:
الرمحن ابن أيب حاتم، وأبو احلسن  هم. روى عنه: عبدج، وغريد األشسعي

 الدارقطني، وأبو حفص بن شاهني، وغريهم.
 من وصفه ابلكذب: 

اهلل  ابني عبد»صاحب السنن حيث قال: (3) والده أبو داود السجستاين -1
 .(4)«كذاب
ود أيب داأبو بكر بن »حيث قال: (5)إبراهيم بن ُأوَرَمة ابن األصبهاين  -2

 .(6)«بكذا
                                       

ينظر: تكملة اإلكامل، البن . «ءة أزد شنو »األزدي: بفتح اهلمزة وسكون الزاي وكّس الدال املهملة، نسبة إىل  (1)
(، لب اللباب، للسيوطي 1/34(، اللباب، البن األثري )1/180(، األنساب، للسمعاين )1/183نقطة )

(1/51 .) 
ثم السني املهملة الساكنة، وفتح التاء املثناة من فوقها، ويف آخره النون  سجستان: بكّس السني املهملة، واجليم، (2)

باسم سيستان ورجيستان يف جنوب غرب دولة أفغانستان.  ااسعٌة من بالد كابل، ُتعرف حاليً وبعد األلف، بالٌد 
المي إىل (، أفغانستان من الفتح اإلس3/190(، معجم البلدان، للحموي )7/84ينظر: األنساب، للسمعاين )

 (.   372ص(، بلدان اخلالفة الرشقية، لـ: كي لسرتنج )491الغزو الرويس، للدكتور حممد البار )ص
سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد األزدي، أبو داود السجستاين، اإلمام احلافظ، أحد ( 3)

ني ومئتني. وفيات األعيان حفاظ احلديث، مصنف السنن وغريها، من كبار العلامء، مات سنة مخس وسبع
 (. 5332البن حجر ) ،(، التقريب615ت2/591للذهبي ) ،(، تذكرة احلفاظ2/404)

 .(2/433) ميزان االعتدال للذهبي( 4)
بن سياوش بن فروخ أبو إسحاق األصبهاين، أحد  -كام أثبتها د. بشار يف حتقيقه )أورمه(-إبراهيم بن ُأرمة  (5)

 (، وله مخس ومخسون سنة.هـ 266، تويف سنة )«ثقٌة حافٌظ نبيل»الدارقطني: األئمة األعالم، قال عنه 
(، سري 6/285للذهبي ) ،(، تاريخ اإلسالم3017ت6/540للخطيب البغدادي ) ،ينظر: تاريخ بغداد

 (.13/145للذهبي ) ،أعالم النبالء
 (.4/265البن عدي ) ،الكامل  (6)
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، رماه بالكذب: والده  عبداهلل بن سليامن بن األشعث حتقيق القول فيه:
 اإلمام أبو داود، وإبراهيم بن أورمة ابن األصبهاين.

وعبداهلل بن أيب داود، مشهود له باحلفظ، مع جاللته ومكانته يف علم احلديث، 
فظه ستة ث من حأن حدن وقد ذكر اخلطيب من قوة حفظه وبراعته يف هذا الفن، 

دث  وه يف سبعة منها، تبني أن الصواب يف مخسة منها ما حَّ وثالثني ألف حديث، ومهن
 .(1)به، بل نقل اخلطيب عن اخلالل، أنه أحفظ من أبيه

هذه املقولة أوردها ابن عدي عن عيل  اهلل: قول اإلمام أيب داود يف ابنه عبدأواًل: 
بن عيسى كركر، عن عيل بن  ن عمروحممد ببن عبداهلل الداهري، عن أمحد بن 

وبالبحث يف كتب الرتاجم، مل أجد للداهري هذا  .(2)احلسني بن اجلنيد عن أيب داود
ترمجة، فمعجم شيوخ ابن عدي مفقود. وأما أمحد بن حممد بن عمرو بن عيسى 

بن ني أنه شيخ يروي عن عيل ابن احلس (3)ُكـــْرُكــــــره: فقد ذكر احلافظ ابن حجر
ولذلك حكم العالمة املعلمي بأن هذه  وال تعدياًل. امل يذكر فيه جرًح نيد، واجل

، وتعجب ابن عدي من إطالقها وما عنى هبا، حني (4)الكلمة مل تثبت عن أيب داود
 .«وأما كالم أبيه فيه فال أدري أيش تبني له منه!» قال يف آخر ترمجته:

 ر:ثة أمووعىل فرض صحتها فإهنا حممولة عىل أحد ثال

يف احلديث النبوي بمعنى  اكذب، أي: اخلطأ، ال أن يكون كذبً أن املراد بال األول:
د اإلخبار بنقيض الصدق.  تعمُّ

 ومما يؤكد هذا املعنى: 

 عدم ثبوت ذلك يف ِشء من مروياته. -1

                                       
 (.11/613للخطيب البغدادي ) ،تاريخ بغداد (1)
 (.4/265البن عدي ) ،الكامل  (2)
 (.2375ت2/120البن حجر ) ،نزهة األلباب يف األلقاب (3)
  (.1/299للمعلمي ) ،التنكيل (4)
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 رواية كبار األئمة واحلفاظ عنه، كالدراقطني وغريه. -2

ل الذهبي عبارة أيب داود  أراد  -إن صح  -لعل قول أبيه فيه » ال:هذه فقولذا تأون

ي يف  الكذب يف هلجته، ال يف احلديث، فإنه حجة فيام ينقله، أو كان يكذب ويورِّ

كالمه، ومن زعم أنه ال يكذب أبًدا، فهو أرعن، نسأل اهلل السالمة من عثرة الشباب، 

 .(1)«ثم إنه شاخ وارعوى، ولزم الصدق والتُّقى

كان أبو داود » : التأهل للقضاء. قال املعلمي  دعوىلكذب يفاملراد با الثاين:

عىل طريقة كبار األئمة، من التباعد عن والية القضاء، فلام طلبه ابنه كره ذلك، ومن 

أن يكون إنام أراد الكذب يف دعوى التأهل للقضاء، « كذاب»اجلائز إن صح أنه قال: 

ا، أن ُيبالغ يف ريً نه تقصمن اب والقيام بحقوقه، ومن عادة األب الشفيق إذا رأى

 . (2)«تقريعه
ا، ومل يتأهل بعد، اهلل مل يزل صغريً  أن أبا داود قال هذه العبارة، وابنه عبد الثالث:

ل احلافظ الذهبي هذه العبارة، فقال: وكأنه قال هذا، وعبداهلل شاب » وهبذا تأون
 .(3)«طري، ثم َكرُب وساد

، فمحموٌل عىل أنه «ا ما قال أبوه فيهانكف» ه:وأما قول حييى بن حممد بن صاعد في
كان بينه وبني ابن صاعد عداوة، وقد أراد الوزير عيل بن عيسى أن يصلح بني ابن 
أيب داود، وابن صاعد، فجمعهام، وحرض أبو عمر القايض، فقال الوزير: يا أبا بكر! 

زيف،  نت شيخأبو حممد أكرب منك، فلو قمت إليه، فقال: ال أفعل، فقال الوزير: أ
فقال الوزير: من الكذاب؟ قال:  ،× فقال: الشيخ الزيف: الكذاب عىل رسول اهلل

 يدك! واهلل ال هذا، ثم قام، وقال: تتوهم أين أذل لك ألجل رزقي، وأنه يصل إيل عىل

                                       
 (.13/231للذهبي ) ،سري أعالم النبالء (1)

 (. 1/299للمعلمي ) ،التنكيل (2)
 (.2/772للذهبي ) ،تذكرة احلفاظ (3)
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بنفسه،  وكان رئيًسا عزيز النفس، مداًل »:ولذا قال الذهبي  .اآخذ من يدك شيئً 
يب حفص ابن شاهني وهو من أتي نقلها الذهبي عن اية اله احلكفهذ . (1)«ساحمه اهلل

شيوخه، تدل عىل وجود عداوة بينه وبني ابن صاعد، وكالم األقران ُيطوى وال 
 الرب بسنده إىل عبداهلل بن عباس  ُيروى، ويؤخذ يف هذا الباب بام روى ابن عبد

قوا بعضهم عىل» أنه قال: نفيس بيده  فوالذيبعض،  استمعوا كالم العلامء، وال ُتصدِّ
 .(2)«هلم أشد تغايًرا من التيوس يف ُزُرهبا

 هذا فيام يتعلق بثبوت تكذيب أبيه له، والراجح كام تقدم عدم ثبوت ذلك عنه.

أما رواية إبراهيم ابن أورمة األصبهاين فقد رواها ابن عدي عن موسى بن  :اثنيً 

راهيم عن إب  بكر،القاسم بن موسى بن احلسن بن موسى األشيب، عن أيب

 .(3)«أبو بكر بن أيب داود كذاب»األصبهاين أنه قال: 

وبالنظر يف هذا احلكم عن إبراهيم األصبهاين، فإن موسى هذا ثقٌة كام قال 

أبو بكر، شيخ األشيب، حيتمل أن » ، وأما شيخه أبو بكر، فقال املعلمي:(4)اخلطيب

ن يروي عنه األشيب، م، وممإبراهي، ألنه ممن يروي عن (5)يكون هو ابن أيب الدنيا

وحيتمل أن يكون غريه، ألن أصحاب هذه الكنية يف ذاك العرص ببغداد كثريون، ومل 

يشتهر ابن أيب الدنيا هبذه الكنية، بحيث إذا ذكرت وحدها يف تلك الطبقة ظهر أنه 

ن كان املراد، فعىل هذا ال يتبني ثبوت هذه الكلمة عن ابن األصبهاين، وابن أيب داود إ

ى للرواية يف 266عند وفاة األصبهاين سنة) ِسنُّه هـ( فوق الثالثني فلم يكن قد تصدَّ
                                       

 (.13/225للذهبي ) ،سري أعالم النبالء (1)
 (.2/295للخطيب البغدادي ) ،جامع بيان العلم وفضله (2)
 (.4/266الكامل البن عدي )  (3)
 (.15/65للخطيب البغدادي ) ،تاريخ بغداد (4)
اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان القرِش، أبو بكر بن أيب الدنيا، صدوق حاف، صاحب تصانيف، مات  عبد (5)

 (3591البن حجر ) ،ثالث وسبعون سنة. التقريبسنة إحدى وثامنني ومئتني، وله 
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 .(1)«زمانه
 وهبذا يتبني انتفاء هتمة الكذب يف حديث أيب بكر بن ايب داود كام قال املعلمي:

أطبق أهل العلم عىل السامع من ابن أيب داود، وتوثيقه، واالحتجاج به، ومل يبقى »
 . (2)«ن فيهمعنى للطع

ثقة، كثري اخلطأ يف » :وقد أثنى األئمة عىل عبداهلل ووثقوه: فقال الدارقطني
 .(3)«الكالم عىل احلديث

لوال ما رشطنا وإال ملا ذكرته إىل أن قال: وهو معروف »وذكره ابن َعِدي فقال: 
بالطلب وعامة ما كتب مع أبيه هو مقبول عند أصحاب احلديث، وأما كالم أبيه فيه 

 .(4)«تبني له منه ري أيشفال أد
 . (5)«اا حافظً ـً عاملكان فهاًم :» وقال اخلطيب
احلافظ االمام ببغداد يف وقته، عامل متفق عليه، إمام ابن »:وقال اخللييل

إمام، ... أدركت من أصحابه مجاعة، واحتج به من صنف الصحيح: أبو عيل احلافظ 
 . (6)«النيسابوري، وابن محزة األصبهاين

 .(7)ولد سنة ثالثني ومئتني، ومات سنة ست عرشة وثالث مئة اته:ه ووفوالدت

هللا بن  هللا القرشي القامسي موالهم، املدين، موىل عبد عكرمة، أبو عبد -3
 .  عباس

َأْصُلُه َبْرَبِري  من أهل املغرب، كان حلصني بن أيب احلر العنربي؛ فوَهَبُه  نسبته:

                                       
 (300-1/299للمعلمي ) ،التنكيل (1)
 (.1/304لسابق )املرجع ا  (2)
 (.5/36البن القطان ) ،بيان الوهم واإلهيام (3)
 (.4/266البن عدي ) ،الكامل ( 4)
 (. 5048ت11/136للخطيب البغدادي ) ،تاريخ بغداد (5)
 (.2/610ييل )للخل ،املنتخب من اإلرشاد (6)
 .(2/405البن خلكان ) ،وفيات األعيان (7)
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 . (1)بن أيب طالٍب لعيلن برصَة البن عباس حني َويِلَ ال

. اهلل بن عباس، وأيب هريرة، وعائشة  روى عن: عبد شيوخه والرواة عنه:

 روى عنه: إبراهيم النخعي، وأيوب السختياين، وعامر الشعبي، وغريهم.

اهتمه بالكذب مجاعة، منهم: سعيد »:قال ابن رجبمن وصفه ابلكذب: 

عبداهلل بن عباس، وحييى بن سعيد يل بن اء، وعبن املسيب، والقاسم بن حممد، وعط

 .(2)«األنصاري، وغريهم

ال تكذب عيل » يقول لنافع: : سمعت ابن عمر قال حييى البكاء -1

 .(3)«كام كذب عكرمة َعىَل ابن عباس

يا برد، ال تكذب عيلَّ كام كذب » لرُبد مواله: قال سعيد بن املسيب -2

 .(4)«عكرمة عىل ابن عباس

مرة قال: قلت للقاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق: كيف ترى  امن بنقال عث -3

حرم املقري  × يف هذه األوعية، فإن عكرمة حيدث عن ابن عباس أن رسول اهلل

، وقال عثامن أيًضا: قلُت للقاسم: إن «عكرمة كذاب»والدباء واحلنتم؟ فقال: 

ثنا وذكر حديثً عكرمة م ن عكرمة كذاب، أخي، إا ابن ي» ؛ قال:اوىل ابن عباس حدَّ

 .  (5)«حيدث غدوة حديًثا خيالفه عشية
                                       

 .(16هلل بن عباس وما قيل فيه )ص: جزء فيه ذكر حال عكرمة موىل عبد ا (1)
 (.1/325رشح علل الرتمذي البن رجب ) (2)
البن  ،(، تاريخ دمشق168للحاكم ) ،(، املدخل إىل معرفة كتاب اإلكليل260-3/258ضعفاء العقييل ) (3)

 (.41/108ر )عساك
 (، الثقات2/71م أمحد ) بن اإلمااهلل (، العلل ومعرفة الرجال لعبد135 /5الطبقات الكربى البن سعد ) (4)

 (.5/230البن حبان )
للمزي  ،(، هتذيب الكامل41/106البن عساكر ) ،(، تاريخ دمشق3/258ضعفاء العقييل ) (5)

 (.3/109للذهبي ) ،(، تاريخ اإلسالم20/286)
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عن عكرمة،  قال أبو شعيب الصلت بن دينار: سألت حممد سريين -4

 .(1) «ما يسوؤين أن يدخل اجلنة، ولكنه كذاب» فقال:

: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: قال فطر بن خليفة: قلت لعطاء -5

 . (2)«...عكرمة كذب»: سبق الكتاب املسح، فقال

اهلل بن عباس، فإذا  اهلل بن احلارث قال: دخلت عىل عيل بن عبد عن عبد -6

، فقلت له: أال تتقي اهلل؟ قال:  فإن هذا اخلبيث »عكرمة يف وثاٍق عند باب احلشِّ

 .(3)«يكذب عىل أبـي

فذكرا   قال وهيب: شهدت حييى بن سعيد األنصاري وأيوب السختياين -7

 .(4)كان كذاًبا، وقال أيوب: الحييى: فقال  عكرمة،

، «كذب العبد»يقول:  قال عبدالكريم بن أيب أمية: سمعت جماهدًا  -8

 .(5)يعني: عكرمة

تكلَّم يف الدفاع عنه أئمة  عكرمة موىل ابن عباس حتقيق القول يف املسألة:

افظ قش احل، ونا(6) اه، وقد أفرد املنذري يف ذلك جزءً اجلرح والتعديل، وبيَّنوا حال

، وأجابوا عن كل مطعن، وتكلم ابن (8)، وابن حجر ما ُرمي به عكرمة(7)ابن رجب

                                       
 (. 3/110للذهبي ) ،ريخ اإلسالمتا (1)
 (. 3/109للذهبي ) ،(، تاريخ اإلسالم3/259ضعفاء العقييل ) (2)
 (.41/113البن عساكر ) ،(، تاريخ دمشق5/230البن حبان ) ،(، الثقات3/257ضعفاء العقييل ) (3)
 (.  3/109للذهبي ) ،(، تاريخ اإلسالم3/257ضعفاء العقييل ) (4)
 (.3/260ضعفاء العقييل ) (5)
وهو من نتاج لقاء  ،«اهلل بن عباس وما قيل فيه جزء فيه ذكر حال عكرمة موىل عبد»وهذ اجلزء طبع باسم ( 6)

 هـ.  1421 ،1العرش األواخر باملسجد احلرام، من مطبوعات دار البشائر اإلسالمية ط: 
 (.327-1/325البن رجب ) ،رشح علل الرتمذي( 7)
 (.475ت273-7/263البن حجر ) ،(، وهتذيب التهذيب424)يف مقدمته لصحيح البخاري ( 8)
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، ويف أقواله (1)سيد الناس عن هذه االهتامات وأجاب عنها يف مبحث طويل

 .  (2)ومروياته ُكتبت رسائل علمية

 وهذا البحث يضيق عن اإلحاطة بالتفصيل يف هذه األقوال، وقد حرر أهل العلم

 ، ولعيل أكتفي باإلشارة إىل اخلالصة من ذلك. ملسألةهذه ا

ثقة ثبت، وقد احتج به  فالذي عليه املحققون أن عكرمة موىل ابن عباس 

بسعيد بن جبري، وما ورد من  اصحاب السنن، وروى له مسلم مقرونً البخاري وأ

 اهتامه بالكذب غري مسلَّم.

 :  أموروما روي من تكذيب من تقدم، فإنه حممول عىل

ل  -1  إما أنه مل يثبت، بمجيئه من رواية جمروح، ومن أحمل املحال أن جُيرح املعدَّ

 . (3)بكالم املجروح
 . (4)وقد نقل تكذيَب ابن عمر لعكرمة: حييى بن مسلم بن أيب خليد البكاء

                                       
 (. 19-2/68البن سيد الناس ) ،النفح الشذي (1)
عكرمة موىل »منها: رسالة الدكتور مرزوق الزهراين املسجلة يف قسم علوم احلديث باجلامعة اإلسالمية:  (2)

 وغريها. ،«ابن عباس وتتبع مروياته يف صحيح البخاري
 (.5/230حبان ) البن ،الثقات (3)
 تكذب عيل كام كذب ، أبلغك أن ابن عمر قال لنافع: الاسألت مالكً »قال إسحاق بن عيسى الطباع:  (4)

ينظر:  .«عكرمة عىل عبد اهلل بن عباس؟ قال: ال، ولكن بلغني أن سعيد بن املسيب قال ذلك ملواله برد
حييى البكاء، هو ابن مسلم، ويقال: و (.41/108البن عساكر ) ،( تاريخ دمشق3/259ضعفاء العقييل )

أبو سليم، ويقال: أبو السلم، ويقال: أبو سليم، ويقال: سليامن، ويقال: ابن أيب خليد األزدي موالهم 
فه الدارقطني، وقال أبو زرعة:  ، «ليس بقوي»مسلم، ويقال: أبو احلكم البرصي البكاء، ضعيف، ضعن

، «هــاج بـتجـيروي عن الثقات املعضالت، ال جيوز االح»ن: ، وقال ابن حبا«خمتلط»وقال عيل بن اجلنيد: 
 ، مات سنة ثالثني ومئة. «واهٍ »، وقال الذهبي: «عضالت واملناكريكان يروي امل»ن السمعاين: ـال ابـوق

(، الكامل 667ت252(، الضعفاء واملرتوكني للنسائي )ص775ت9/186ينظر: اجلرح البن أيب حاتم )      
(، هتذيب 4/408(، امليزان للذهبي )3/110(، املجروحني البن حبان )2097ت7/191ي )البن عد
 (. 7645البن حجر ) ،( التقريب456ت11/244البن حجر ) ،التهذيب
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. وهو ضعيف (1)اس: يزيد بن أيب زيادـن عبـاهلل ب دـن عبـب عيل بـل تكذيـقـون
 نقله.ال حيتج ب

حيتمل أن ابن عمر وغريه ممن أطلق وصف الكذب عليه أراد به اخلطأ، وأهل  -2
 احلجاز يستعملوهنا كذلك، كام نبه عليه ابن حبان، وله أمثلة كثرية. 

من أطلق عليه وصف الكذب ألجل إنكاره عليه يف مسألة معيَّنة، فنُسب  -3
ج الــة تــي قصـا فـذب، كمـللخطأ فيها ال للك ، (2)بميمونة وهو حمرم × نبيزوُّ

 وغريها.  (3)وكري األرض
وأما اختالف أقواله يف املسألة الواحدة فليس بقادح، فإنه ال مانع أن يكون  -4

ر يف العلم يف املسألة القوالن والثالثة فيخرب بام استحرضه فيها.  عند املتبحِّ
ومئة، وهو  -وقيل: مخس وقيل: سبع وقيل: مخس عرشة  -تويف سنة أربع وفاته:
 ، روى له اجلامعة.(4) باملدينة -وقيل: أربع وثامنني سنة –ابن ثامنني 

 
 
 

                                       
يزيد بن أيب زياد اهلاشمي موالهم الكويف، ضعيف، كرب فتغري، وصار يتلقن، وكان شيعًيا، مات سنة ست  (1)

 (. 7717ن حجر )الب ،وثالثني ومئة. التقريب
مونة وهو حمرم، تزوج مي ملسو هيلع هللا ىلص قال عطاء اخلراساين: قلت لسعيد بن املسيب: إن عكرمة يزعم أن رسول اهلل (2)

  (.426البن حجر ) ،هدي الساري(، 8/135البن سعد ) ،الطبقات الكربى. «كذب خمبثان»فقال: 
، فقال: كذب، سمعت «كري األرضإن عكرمة كره »الكريم اجلرزي: قلت لسعيد بن املسيب:  قال عبد (3)

 . «إن أمثل ما أنتم صانعون استئجار األرض البيضاء»يقول:  ابن عباس
  (.1/253) مولد العلامء ووفياهتم (4)
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 اخلامتة
حمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن ـال

 أما بعد: ،وااله

 يف حديثهم، فإنه بعد دراسة عدد من الرواة الذي وصفوا بالكذب يف هلجتهم ال

تبني أن منهم من مل يثبت ذلك عليه، وبعضهم ثقة ثبت، وهم ثالثة رواة، ومنهم من 

ثبت عليه وصف الكذب وتأوله األئمة بالكذب يف اللهجة واحلكاية، أو حديث 

 .ااس، أو الرأي، وهم أحد عرش راويً الن

 التي توصلت إليها من خالل هذا البحث: أهم النتائج وهذه
 وي، جاء كغريه من األلفاظ مشتماًل وصف )الكذب( عىل الرا أن إطالق-1

 عىل معاٍن عدة، فمنه ما جاء عىل ظاهره، ومنه ما جاء خمالًفا ملا شاع يف االصطالح.

عرفوا أن أئمة اجلرح والتعديل بينوا أحوال الرواة واختربوا مروياهتم، و -2

 رواية املتقنني الضابطني من غريهم.

من عبارات اجلرح عىل الراوي، ينبغي أن يتأنى فيها، وُينظر أن إطالق عبارة  -3

 ومقصوده منه، يعرف ذلك من خالل سرب أقواله ودراستها. كل إمام، الصطالحات

أن هؤالء الرواة الذين وصفوا بالكذب، مل يكن مقصود من أطلق عليهم  -4

د الكذب الذي هو اإلخبار بخالف الواقع، لكنههذا اجل م أرادوا رح الشديد تعمَّ

 بذلك اخلطأ يف املرويات، أو الكذب يف الكالم واللهجة، واحلكاية، وحديث الناس.

تبني من خالل هذا البحث أن إطالق الكذب عىل الراوي هو يف األصل  -5

 حدًة.، ولو مرًة واامتعمدً  ×منرصٌف إىل من كذب عىل النبي 

اية تقبل روايته، التائب من الكذب يف كالم الناس، أو يف اللهجة واحلك -6

د الكذب عىل النبي    فإنه ال تقبل روايته. ×بخالف من تعمَّ
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 التي أويص هبا يف ختام هذا البحث فهي: التوصياتوأما 
عىل الباحث يف علم اجلرح والتعديل أن يتثبت من كالم أئمة اجلرح  -1

اوي هل ثبت قوهلم أم ال، فإن ذلك مما يعني عىل الوصول حلقيقة الروالتعديل و
 الذي قيل فيه هذا الوصف.

دراسة الرواة الذين ُوصفوا بالكذب يف احلديث النبوي، ووضعهم يف معجم  -2
 (.1/3مستقل، وتصنيفهم عىل ما ذكر الذهبي يف مقدمة امليزان )
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 راجعاملصادر وامل فهرس
. حتقيق: اء وأجوبته على أسئلة الربذعيأبو زرعة الرازي وجهوده يف السنة مع حتقيق كتابه الضعف -1

 هـ.1409، القاهرة: دار الوفاء، 2أ.د. سعدي اهلاشمي. ط
. القزويني، زكريا بن حممد بن حممود. بريوت، دار صادر. )د.ط( آثر البالد وأخبار العباد -2

 )د.ن(.
 قحطان احلديثي. )د.ط( البرصة: دار احلكمة )د.ت(.   . د.أرابع خراسان -3
. ابن األثري، عز الدين أيب احلسن عيل بن حممد، حتقيق:عيل حممد ابة يف معرفة الصحابةأسد الغ -4

 .ـه1417، بريوت: دار الكتب العلمية، 1معوض، وعادل أمحد عبداملوجود. ط
عسقالين، حتقيق:د. عبداهلل بن عبداملحسن . ابن حجر، أمحد بن عيل الاإلصابة يف متييز الصحابة -5

 ه.1429القاهرة: دار هجر.  ،1ن. طيالرتكي، وآخر
 ـ.ه1405، دار العلم، 1. د.حممد البار، طأفغانستان من الفتح اإلسالمي إىل الغزو الروسي -6
، املنصورة: دار 2القايض عياض، حتقيق: د. حييى إسامعيل. ط إكمال املعلم بفوائد مسلم. -7

 ه.1425، الوفاء
. ابن ماكوال، عيل ألمساء والكىن واألنساباإلكمال يف رفع اإلرتياب عن املؤتلف واملختلف يف ا -8

 م. 1993، القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي،2ابن هبة اهلل، حتقيق: عبدالرمحن املعلمي. ط
، 1اهيم. طالقفطي. مجال الدين، حتقيق: حممد أبو الفضل إبر إنباه الرواة على أنباه النحاة، -9

 . ـه1424بريوت: املكتبة العرصية، 
، الدكن، 1اين، أبو سعد عبد الكريم بن حممد، حتقيق: عبدالرمحن املعلمي. طالسمع األنساب. -10

 هـ. 1382اهلند: مطبعة دائرة املعرف العثامنية، 
دالرمحن بن املعلمي، عب ."األنوار الكاشفة ملا يف كتاب"أضواء السنة من الزلل والتضليل واجملازفة -11

 .هـ 1406، بريوت: عامل الكتب، 1حييى. ط
أمحد شاكر، تعليق: الشيخ حممد  . ابن كثري، رشح:حلثيث شرح اختصار علوم احلديثالباعث ا -12

 هـ.1417، الرياض: مكتبة املعارف، 1نارص الدين األلباين. ط
احلسن بن عبداهلادي. . ابن املربد، يوسف بن حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم -13

 ه.1413الكتب العلمية،  ، بريوت: دار1حتقيق: د.روحية السويفي. ط
. ابن امللقن، عمر بن عيل بن البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثر الواقعة يف الشرح الكبري -14

، الرياض: دار اهلجرة، 1أمحد األنصاري. حتقيق: مصطفى أبو الغيط عبداحلي، وآخرون، ط
 ـ. ه1425

، بريوت: 2وكوركيس عواد، ط. كي لسرتنج، ترمجة: بشري فرنسيس بلدان اخلالفة الشرقية -15
  .هـ1405مؤسسة الرسالة، 
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ابن القطان، عيل بن حممد، حتقيق: د.احلسني  بيان الوهم واإليهام الواقعني يف كتاب األحكام. -16
 ه. 1418، الرياض: دار طيبة، 1آيت سعيد. ط

، الزبيدي، حممد مرتىض،حتقيق: عبدالعليم الطحاوي)د.ط( القاموس.اتج العروس من جواهر  -17
 هـ.1394وزارة اإلعالم الكويتية، 

،بريوت: دار الغرب 1حتقيق: د. بشار عواد، ط. ،. الذهبي، حممد بن أمحداتريخ اإلسالم -18
 هـ.1424اإلسالمي، 

 العلمية، )د.ت(. . البخاري، حممد بن إسامعيل، )د.ط( بريوت: دار الكتب التاريخ الكبري -19
. اخلطيب طاهنا العلماء من غري أهلها ووارديهااتريخ مدينة السالم وأخبار حمدثيها وذكر ق -20

 هـ.1422، بريوت: دار الغرب اإِلسالمي، 1البغدادي، أمحد بن عيل، حتقيق: د. بشار عواد، ط.
لكتب، ، بريوت: عامل ا1. بحشل، أسلم بن سهل، حتقيق: كوركيس عواد. طاتريخ واسط -21

 ه.1406
، مكة املكرمة: مركز 1أمحد حممد نور سيف. ط حتقيق: د. اتريخ حيىي بن معني )رواية الدوري(: -22

 ه.1399البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، 
حتقيق: د. أمحد حممد نور سيف. )د.ط(  اتريخ حيىي بن معني )رواية عثمان بن سعيد الدارمي(: -23

  ه.1400دمشق: دار املأمون للرتاث، 
 هـ. 1424ريوت: مؤسسة الريان، ، ب1. اجلديع، عبداهلل بن يوسف، طحترير علوم احلديث -24
 .الذهبي، حممد بن أمحد، )د.ط( بريوت، دار الكتاب العريب. )د.ت( تذكرة احلفاظ. -25
، بريوت: دار ابن حزم.. 1. ابن حجر، أمحد بن عيل، حتقيق: حممد عوامة. طتقريب التهذيب -26

 ه.1420اض: دار الوراق، توزيع: الري
. النووي، حميي الدين بن رشف، حتقيق: حممد عثامن النذير التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري -27

 هـ.1405، بريوت: دار الكتاب العريب، 1اخلشت، ط
. ابن نقطة،  حممد بن عبد الغني، حتقيق: كامل يوسف التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد -28

 هـ.1408وت: دار الكتب العلمية، ، بري1احلوت، ط
، 1مد بن عبد الغني. حتقيق: د. عبد القيوم عبد رب النبي. طابن نقطة،حم تكملة اإلكمال. -29

 هـ. 1408مكة املكرمة: مطابع جامعة أم القرى، 
ـــ: التلخيص احلبري -30 . ابن حجر، أمحد التمييز يف تلخيص ختريج أحاديث شرح الوجيز املشهور بـ

أضواء السلف، ، الرياض: دار 1قالين. حتقيق: د. حممد الثاين بن عمر موسى، طبن عيل العس
 .ـه1428

. ابن باطيش، حتقيق: عبداحلفيظ منصور، التمييز والفصل بني املتفق يف اخلط والنقط والشكل -31
 )د.ط( الدار العربية للكتاب )د.ت(.

راق، احلسن بن عيل بن حممد. حتقيق: ابن ع. تنزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة -32
 هـ.1401، بريوت: دار الكتب العلمية، 2داهلل حممد الصديق. طعبدالوهاب عبداللطيف، وعب



د. محمد بن سالم بن عبد ا� الحارثي الرواة الذين ُوصفوا بالكذب في لهجتهم ال في روايتهم
٢م

٠١
ر ٧

مب
سبت

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٨

ة 
حج

و ال
ذ

٤
العدد الرابع

205

  

50 

. املعلمي، عبدالرمحن بن حييى، حتقيق: حممد نارص التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل -33
 .ـه1426، الرياض: مكتبة املعارف، 3الدين األلباين. ط

سم، حتقيق: شادي آل نعامن. . ابن قطلوبغا، زين الدين قالثقات ممن مل يقع يف الكتب الستةا -34
 هـ.1432، القاهرة: مكتبة ابن عباس، 1ط

، حيدر آباد، الدكن: اهلند، 1. ابن حبان، حممد بن حبان، دائرة املعارف العثامنية. طالثقات -35
 ه. 1403

ابن الساعي، عيل بن أنجب، نرشه: مصطفى  السري.اجلامع املختصر يف عنوان التواريخ وعيون  -36
 هـ.  1353داد:، املطبعة الّسيانية، جواد. )د.ط( بغ

. البخاري، حممد بن وسننه وأايمه × اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا -37
 ه.1419، الرياض: دار السالم، 2إسامعيل. ط

، 1بن عبدالرب، حتقيق: أبو األشبال الزهريي. ط. ابن عبدالرب، يوسف جامع بيان العلم وفضله -38
 هـ.1414ن اجلوزي، الدمام: دار اب

. اخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل بن ثابت. حتقيق: د. اجلامع ألخالق الراوي وآدب السامع -39
 .ـه1416، بريوت: مؤسسة الرسالة، 3حممد عجاج اخلطيب. ط

، اهلند، حيدر آباد، الدكن: 1بن املنذر. ط. ابن أيب حاتم، حممد بن إدريس اجلرح والتعديل -40
 ه.1372امنية دائرة املعارف العث

وهو من نتاج لقاء العرش  جزء فيه ذكر حال عكرمة موىل عبد هللا بن عباس وما قيل فيه" -41
 هـ.  1421، بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 1األواخر باملسجد احلرام، ط

بغدادي، عبدالقادر بن عمر، حتقيق: عبدالسالم . الخزانة األدب ولب لباب لسان العرب -42
 هـ.1418هرة: مكتبة اخلانجي، ، القا4هارون، ط

، بريوت: دار الكتب العلمية، 2. رشحه: مهدي حممد نارص الدين. طديوان األخطل -43
 هـ.1414

 . الذهبي، حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز. حتقيق: محاد بن حممدديوان الضعفاء واملرتوكني -44
 هـ.1387، مكة: مكتبة النهضة احلديثة، 2األنصاري، ط

، جده: 1. العدوي، غيالن بن عقبة. حتقيق: د. عبدالقدوس أبو صالح. طي الرمهديوان ذ -45
 .  ـه1402مؤسسة اإليامن، 

. الذهبي، حممد بن أمحد، ضمن أربع رسائل يف علوم ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل -46
 هـ.1410، بريوت: دار البشائر، 4فتاح أبو غده. طاحلديث حتقيق: عبدال

، بريوت: دار 1. ابن الدبيثي، حممد بن سعيد، حتقيق: بشار عواد معروف. طغدادذيل اتريخ ب -47
 هـ.1427الغرب اإلسالمي، 

، الدكن، اهلند: دائرة املعارف العثامنية، 1. ابن النجار، حممد بن حممود. طذيل اتريخ بغداد -48
 هـ.  1406
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، 1خالد الدريس، ط . أ.د.ية التائب من الكذب يف احلديث النبوي بني القبول والردروا -49
 هـ. 1428الرياض، دار املحدث، 

ابن الوزير، حممد بن إبراهيم، حتقيق: عيل  ملسو هيلع هللا ىلص. القاسمالروض الباسم يف الذب عن سنة أيب  -50
 .العمران.)د.ط( الرياض: دار عامل الفوائد.)د.ت(

لإلمام الدارقطني. حتقيق: فريق من  ،حممد بن احلسني السلميسؤاالت أيب عبدالرمحن  -51
 ه.1427، 1باحثني بإرشاف: د. سعد احلميد. د. خالد بن عبدالرمحن اجلرييس. طال

 سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود سليمان بن األشعث  السجستاين يف معرفة الرجال وجرحهم -52
، بريوت: مؤسسة الريان. ودار االستقامة: مكة 1ستوي. طحتقيق: د. عبدالعليم عبدالعظيم الب وتعديلهم:

 ه.1418، املكرمة
، 1: حتقيق: د. موفق بن عبداهلل بن عبدالقادر. طسؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطين -53

 ه.1404الرياض: مكتبة املعارف، 
رقسويس . الذهبي، حممد بن أمحد. حتقيق: شعيب األرنؤوط، وحممد نعيم العسري أعالم النبالء -54

 ه. 1422، بريوت: مؤسسة الرسالة، 11ومأمون صاغرجي. ط
 ملسو هيلع هللا ىلص صحيح مسلم، ) املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول هللا -55

 ه.1419، الرياض، دار السالم، 1اإلمام مسلم بن احلجاج. ط
، بريوت: 1القايض. ط.ابن اجلوزي، عبدالرمحن بن عيل. حتقيق: عبداهلل الضعفاء واملرتوكني -56

 هـ.1406دار الكتب العلمية، 
، الرياض: دار 1عقييل، حممد بن عمرو. حتقيق: محدي بن عبداملجيد السلفي. ط. الالضعفاء -57

 ه. 1420الصميعي، 
. أبو يعىل، حممد الفراء. حتقيق: عبدالرمحن بن عثيمني، األمانة العامة لالحتفال طبقات احلنابلة -58

 هـ. 1419وحيد اململكة، بمرور مئة عام عىل ت
الوهاب بن عيل بن عبدالكايف. حتقيق: حممود حممد . السبكي، عبدطبقات الشافعية الكربى -59

 .ـه1383، )د.م( مطبعة عيسى البايب احللبي، 1الطناحي، وعبدالفتاح حممد احللو. ط
مكتبة ، القاهرة: 1ابن سعد، حممد بن سعد. حتقيق: د. عيل حممد عمر. ط .الطبقات الكربى -60

 هـ. 1421اخلانجي، 
. احلازمي، حممد بن أيب عثامن. حتقيق: عبداهلل كنون، لنسبعجالة املبتدي وفضالة املنتهي يف ا -61

 هـ. 1393، القاهرة، املطبعة األمريية، 2ط
حتقيق: د. ويص اهلل حممد  -رواية املروذي  -. الشيباين، أمحد بن حنبل العلل ومعرفة الرجال -62

 هـ.1408، الدار السلفية، ، بومباي1عباس. ط
، 2محد بن حنبل. حتقيق: د. ويص اهلل بن حممد عباس. ط. الشيباين، أالعلل ومعرفة الرجال -63

 ه.1427الرياض: دار القبس، 
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. ابن الصالح، عثامن بن عبدالرمحن الشهرزوري، حتقيق: د. نور الدين عرت. علوم احلديث -64
 .ـه1368حلب: مطبعة األصيل،  –)د.ط(، املدينة املنورة: املكتبة العلمية 

ا، عبداهلل بن حممد بن عبيد. حتقيق: د. نجم عبدالرمحن خلف. . أبو بكر ابن أيب الدنيالعيال -65
 .ـه1410، الدمام، دار ابن القيم، 1ط

، بريوت: دار 1. أيب عبيد، القاسم بن سالم. حتقيق: د. حممد عبداملعيد خان. طغريب احلديث -66
 ه.1396الكتاب العريب، 

، 3حتقيق:د. سهيل الزكار. ط . ابن عدي، أمحد بن عبداهلل بن عدي.الكامل يف ضعفاء الرجال -67
 هـ.1409بريوت، دار الفكر، 

 هـ.1422، بريوت: دار الكتب العلمية، 1. اليعقويب، أمحد بن إسحاق. طكتاب البلدان -68
بوري، حتقيق: أمحد بن . احلاكم، حممد بن عبداهلل النيساكتاب املدخل إىل معرفة كتاب اإلكليل -69

 .ـه1423، بريوت: دار ابن حزم، 1فارس السلوم. ط
 . عبداخلالق بن أسد احلنفي. حتقيق: نبيل جرار، )د.ط( دمشق: دار البشائر، )د.ت(.كتاب املعجم -70
.السيوطي، جالل الدين، حتقيق: حممد أمحد عبدالعزيز وأرشف لب اللباب يف حترير األنساب -71

 هـ.1420بريوت: دار الكتب العلمية،  ،1أمحد عبدالعزيز، ط
. ابن األثري، حممد بن حممد. حتقيق: عبداللطيف حسن عبدالرمحن. باللباب يف هتذيب األنسا -72

 .هـ1411، بريوت: دار الكتب العلمية، 1ط
 ه. 1410، بريوت: دار صادر، 1. ابن منظور، حممد بن مكرم. طلسان العرب -73
، بريوت: دار البشائر 1عيل. حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة. طابن حجر، أمحد بن . لسان امليزان -74

  .ـه1423المية، اإلس
. املديني، حممد بن أيب بكر، حتقيق: عبدالكريم اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث -75

 هـ. 1408، مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  1الغرباوي، ط
بريوت:  1غدادي، عبداملؤمن بن عبداحلق، ط. البمراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع -76

 .ـه1373دار املعرفة، 
. الدمياطي، أمحد بن عزالدين. حتقيق: حممد مولود خلف، املستفاد من ذيل اتريخ بغداد -77

 .ـه1406،، بريوت: مؤسسة الرسالة1د.بشار عواد معروف. ط
، بريوت: مؤسسة 1. الشيباين، أمحد بن حنبل. حتقيق: شعيب األرنؤوط ومجاعة. طاملسند -78

 ه.1421الرسالة، 
، املجلس 2ق بن مهام. حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي. ط. الصنعاين، عبدالرزااملصنف -79

 هـ.1403العلمي، توزيع: بريوت: املكتب اإلسالمي، 
 ، بريوت: دار صادر)د.ت(1. احلموي، ياقوت بن عبد اهلل، طمعجم البلدان -80
، دمشق: 1سن بن هبة اهلل. حتقيق: د. شاكر الفحام، ط. ابن عساكر، عيل بن احلمعجم الشيوخ -81

 هـ.1421ائر، دار البش
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، املدينة املنورة: 1. حتقيق د. زياد حممد منصور، طاملعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي -82
 هـ.1410مكتبة العلوم واحلكم، 

م حممد هارون. . ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق عبدالسالمعجم مقاييس اللغة -83
 هـ.1399، بريوت: دار الفكر، 1ط

. العجيل،  من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهممعرفة الثقات  -84
، املدينة 1عبدالعليم عبدالعظيم البستوي، ط :أمحد بن عبداهلل. ترتيب اهليثمي والسبكي، حتقيق

 ه.1405املنورة: مكتبة الدار، 
، مكتبة 1، ط. البسوي، يعقوب بن سفيان، حتقيق: د. أكرم ضياء العمريلتاريخاملعرفة وا -85

 .ـه1410الدار: املدينة املنورة، 
، بريوت: دار الكتب 1الذهبي، حممد بن أمحد، حتقيق: حازم القايض. ط املغين يف الضعفاء. -86

 .هـ1418العلمية، 
حتقيق:  ،ليل بن عبداهلل القزويني. اخللييل، اخلاملنتخب من اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث -87

 ه.1409، الرياض: مكتبة الرشد، 1حممد سعيد عمر إدريس. طد.
، بريوت: دار إحياء 2. النووي، حييى بن رشف. طاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج -88

 ه.1392الرتاث العريب، 
 م.  2003. آمنه أبو حجر. )د.ط( عامن، دار أسامة، موسوعة املدن اإلسالمية -89
   .م 1993ت: دار الفكر العريب ، بريو1. الشامي، حييى، ط موسوعة املدن العربية واإلسالمية -90
، حلب: مكتب املطبوعات 1الذهبي، حممد بن أمحد، حتقيق: عبدالفتاح أبو غده. ط املوقظة. -91

 هـ.1405اإلسالمية، 
، 1د البجاوي. ط. الذهبي، حممد بن أمحد. حتقيق: عيل حممميزان االعتدال يف نقد الرجال -92

 .  ـه1382بريوت: دار املعرفة، 
، 1. تغري بردي، مجال الدين أبو املحاسن يوسف. طرة يف ملوك مصر والقاهرةالنجوم الزاه -93

 هـ.1413بريوت: دار الكتب العلمية، 
. ابن حجر، أمحد بن عيل، حتقيق: د.عبدالعزيز بن حممد السديري، نزهة األلباب يف األلقاب -94

 .ـه1409مكتبة الرشد،  ، الرياض:1ط
ري، ابن سيد الناس، حتقيق: أبو جابر األنصاري، . اليعمالنفح الشذي شرح جامع الرتمذي -95

 .  ـه1428، الرياض: دار الصميعي، 1عبدالعزيز أبو رحلة، صالح اللحام. ط
هر . ابن األثري. املبارك بن حممد، حتقيق: حممود الطناحي، طاالنهاية يف غريب احلديث واألثر -96

 هـ.1383، املكتبة اإلسالمية، 1الزاوي، ط
. ابن حجر، أمحد بن عيل، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، )د.ط( ة فتح الباريهدي الساري مقدم -97

 هـ.1380القاهرة: املطبعة السلفية، 
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