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الدارقطني يعتبر بو في كتاب الضعفاء( الرواة الذين قال فييم ) 
 دراسة نقدية مقارنة

 ألحديثيمازن مزىر إبراىيم االستاذ المساعد الدكتور 
 األنبار جامعةكمية العموم اإلسالمية قسم الحديث وعمومو في تدريسي في 

mazenm.e@uoanbar.edu.iq 
ممخص ال

 والكذب الزلل من النبي  سنة يحفظ الذي الحديث عموم أىم من والتعديل الجرح عمم يعتبر
 ىو الفن ىذا عمماء أىم ومن, وحفظيم ضبطيم وخفة الرواة خطأ من منيا ليس ما فييا يدخل ال وأن

مام جميل عالم فيو الدارقطني االمام  لفظة ومنيا, والتعديل بالجرح خاصة ألفاظ ولو, بالحديث زمانو وا 
ضبطو وحفظو وقبول روايتو  الجرح والتعديل لبيان حال الراوي بضعف الفاظ من وىي( يعتبر بو ) 

) الضعفاء والمتروكون  وكتاب من عدميا باالعتبار والنظر بمن يعضده ويتابعو من رواة بروايتو ىذه,
 عنو وأخذ ونقل. الرواة الضعفاء والمجروحين فجعل فيو والتعديل والجرح الرجال عمم كتب أىم من (

 ووافقو كتاب )الضعفاء( في( يعتبر بو) بمفظة وصفيم رواة( ٜ)لوجود وتوصمت. بعده من جاء من
 . الرواة بجرح بعموم أقوالو العمماء

(The narrators whom Al-Daraqutni said is considered in the book of the 

weak) A comparative critical study 

Research Summary 

The science of wound and modification is considered one of the most 

important sciences of hadith that preserves the Sunnah of the Prophet, may 

God bless him and grant him peace, from error and falsehood, and that it does 

not include in it what is not among the narrators’ error and the lightness of 

their control and preservation. Specific to al-jarh and al-ta’deel, including the 

word (considered by it), which is one of the terms al-jarh and ta’deel to 

indicate the situation of the narrator with the weakness of his control, 

memorization, and acceptance of his narration or not, with consideration and 

consideration of those who support him and follow him from the narrators 

with his narration of this, and the book (weak and abandoned) is one of the 
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most important books on the science of men, al-jarh and ta’deel, so he made 

narrators in it The weak and the wounded. And he was transferred and taken 

from him who came after him. And I found that there are (9) narrators who 

described them with the word “considered” in the book (Al-Dha’afa’), and 

the scholars agreed with him with the generality of his sayings by hurting the 

narrators 

 
 دمةالمق

 وآلسيدنا وشفيعنا رسولو الكريم, و عمى  والصالة والسالمالحمد هلل, بسم اهلل و 
ة االسالم والسنة النبوية المطيرة, لخدم ويعمل عملمن  ورحم اهلل, وصحبو وسمم

.. فالسنة النبوية ىي المصدر الثاني لموحي والتشريع, واالشتغال بخدمتيا من وبعد
أفضل االعمال والدفاع عنيا واجب وفرض, وفيو األجر, والتثبت والدقة والضبط السميم 

رِسَالَتَهُ بَلَّغْتَ فَمَا تَفْعَلْ لَمْ وَإِنْ بِّكَرَ مِهْ إِلَيْكَ أُوْزِلَ مَا بَلِّغ: ْبالنقل أمر من اهلل 
وخاصة رواة  (ٔ)

الحديث الناقمين لمسنة, فضعف ضبطيم وعدم حفظيم يجعل في الدين ماليس منو, أو 
َر المَُّو ) :يغير األحكام فقال النبي   ,َسِمَع ِمنَّا َحِديثًا َفَحِفَظُو َحتَّى ُيَبمَِّغُو َغْيَرهُ  اْمَرأً َنضَّ

فالضبط  (.َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍو ِإَلى َمْن ُىَو َأْفَقُو ِمْنوُ  ,َفِإنَُّو ُربَّ َحاِمِل ِفْقٍو َلْيَس ِبَفِقيوٍ 
ال فال يقبل حديثو, وليس كل  واالتقان بنقل الحديث وتبميغو بدقة من شروط قبولو وا 

ينظر ىل لو من ضعيف يعتبر بو أي يكون ضمن دائرة االعتبار واالختبار لروايتو أي 
رواية راوي آخر تعضد روايتو وتقوييا كمتابعة لو لضعف حفظو, فالنظر بتراجم الرواة 
ونقدىم بالجرح والتعديل من أبرز العموم التي برع بيا اإلمام الدارقطني فيو جيبذ فيو, 

مام الحديث بعصره, ومن أبرز عممائو المتقنين, ولو ألفاظو وأحكامو  وصيغو الخاصة وا 
رح والتعديل, وكتابو )الضعفاء والمتروكون( من أنفع وأجود كتب ىذا الفن. واعتنى بالج

وذكرت بعضيا في  بو المحدثون وطمبةالعمم بالنقل واالشارة لو, وتحقيقو, والبحث فيو,

                                                           
 .ٚٙسورة المائدة: من اآلية  (ٔ)
: حديث رقم, ٚٙٗ/ٖ٘: عن النبي  , حديث زيد بن ثابت مسند أحمد: مسند األنصار  (ٕ)

 .صحيح إسناده: األرنؤوط شعيب . قالٜٕٓ٘ٔ
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يحتاج لمبحث فولكنيا لم تحط بكل جوانبو,  المبحث األول بفقرة التعريف بالكتاب
ببيان حكم لفظ من ألفاظ مؤلفو, وبيان تو وع بحثي, لخدموالدراسة؛ فاخترتو ليكون موض

أن أجعل تمييدًا مختصرا لو. فاقتضت الدراسة  موافقة ومخالفة نقاد الجرح والتعديل
لتعريف ومعنى لفظة )يعتبر بو( المشتقة من )االعتبار( لغة واصطالحًا عند المحدثين, 

ب, لدراسة السيرةالشخصية ثالثة مطال بومبحثين, األول: و عمى  ثم تقسيم البحث
 والعممية لمدارقطني, بترجمة تعريفية مختصرة لحياتو ونشأتو وطمبو لمعمم, وثناء العمماء,

 فييم قال الذين وتعريف موجز لكتاب الضعفاء. والمبحث الثاني: جعمتو الرواة ووفاتو,
وىم تسعة رواة, ورتبتيم بترقيم تسمسمي عمى (الضعفاء)كتاب ( بيعتبر بو)الدارقطني

كترتيبيم بكتاب الضعفاء, وترجمت لسيرتيم بترجمة مختصرة: كاسمو وكنيتو ولقبو 
وبعض شيوخو وتالميذه مرتبين حسب وفاتيم, وطبقتو معتمدًا عمى تقسيم ابن حجر 
 لمطبقات, ووفاتو, إن وجدت, ومن روى لو من الكتب الستة إن وجدت. وأذكر قول
الدارقطني فيو بيذا الكتاب, ثم أبرز أقوال عمماء الجرح والتعديل فيو لمعرفة حالو. 

 الباحث التوفيق والسداد والبركة...   وأسأل اهلل
 تمييد 

يعتبر لفظة ) قبل الدخول في صمب البحث اردت  الدالة والتعريف عمى معنى
وىي من ألفاظ الجرح والتعديل, وفييا تضعيف لمراوي من  من االعتبارمشتقة  ( فييبو

جية ضبطو أي حفظ صدره أو كتابو, وتعديل لعدالتو من جية اخالقو ودينو عمى 
 :المشيور

 بيا ليعرف األمور؛ في النظر: االعتبار ومعنى اعتبر مصدر :لغةواالعتبار 
 .جنسيا من آخر شيء

 عمى بيا لُيستدل وتدّبرىا؛ األمور في النظرب وامتحنو، اختبره الشيء اعتبرف
  (ٖ).غيرىا

                                                           
 وتاج ،ٖٔ٘/ٗالعرب: ولسان ،ٜٛٔ الصحاح: ومختار ،ٕٓٔ/ٗالمغة: مقاييس ينظر: (ٖ)

 . ٔٔ٘/ٕٔالعروس:
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 واحد؛ راوٍ  بروايتو انفرد حديث طرق تتبع ىو: المحدثين عند اصطالحاواالعتبار 
 والنظر الحديث، كتب دواوين سبر االعتبارف .ال أم غيره روايتو في شاركو ىل ليعرف
 في اتفقا سواء الحديث، ليذا روايتو في اإلسناد رواة أحد شارك من عن والبحث فييا،
والمتابع  الشاىد عن الكشف في الحاصمة الييئة ىو فاالعتبار. معناه أو الحديث لفظ

 (ٗ).الذي يعضد ويجبر رواية المنفرد وخصوصا الضعيف
الدارقطني الشخصية والعممية, وتعريف بكتاب سيرة المبحث األول: 

 الضعفاء:
ونشأتو وبداية طمبو  المطمب األول: اسمو, كنيتو, نسبو, والدتو

 ورحالتو لطمب العمم وأبرز العموم التي برع فييا: لمعمم,
 بالقراءات برع فيو الشرعية، العموم مختمف في البارزين العمماء احد يعتبر

 الكريم القرآن كعموم العموم بمختمف المؤلفات من العديد ولو, والفقو والمغة والحديث
 بحور من كان: الذىبي اإلمام قال. المختصرة سيرتو من سيتبن كما, الشريف والحديث

 القراءات في التقدم مع ورجالو الحديث عمل ومعرفة الحفظ إليو انتيى الدنيا، وأئمة العمم
 .الناس وأيام والمغازي واالختالف الفقو في المشاركة وقوة وطرقيا

 بن عمر بن عمي ىو :لمعمم طمبو وبداية, ونشأتو والدتو, ونسبو وكنيتو اسمو
, البغدادي, الحسن أبو, اهلل عبد بن دينار بن النعمان بن مسعود بن ميدي بن أحمد

 .الدَّارقطني  
 لقب لذلك العراق؛ في ببغداد القطن، دار بمحمة ىـ، ٖٙٓسنة الدارقطني ولد
 بارع، وحافظ محدث فوالده والمعرفة، العمم يسوده بيت في وترعرع ونشأ. بالدارقطني

 العمم الدارقطني فأحبَّ  ولده، تعميم عمى فحرص والدراسة، العمم بطمب عمره قضى
 عمى وتربَّى, عممية نشأةً  فنشأ. جدا صغير وىو والده بمعونة وتحصيمو لطمبو وسعى

                                                           
 وفتح ،ٔٛٙ/ٕوالنكت: ،ٜٓ-ٚٛ ونزىة النظر: ،ٗٛ-ٕٛ مقدمة ابن الصالح: ينظر: (ٗ)

, وتيسير ٚ٘-ٙ٘الحديث:  وأصول ،ٖٕٛ-ٕٔٛ/ٔالراوي: وتدريب ،ٕٛ٘ - ٕ٘٘/ٔالمغيث:
 .ٙٚٔمصطمح الحديث: 
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 الواسع وعقمو وذكائو فطنتة: بذلك وساعده جيبذًا؛ عالماً  ليكون والمعارف؛ العموم حب
  (٘).مبالعم وشغفو وحبو الراكز

 صغير صبي   والدارقطني البغوي، القاسم أبي إلى نمر كنا: القواس الفتح أبو قال
 ومنعنى, منو لنسمع زياد أبي بن اهلل عبيد منيع أبي إلى فدخمنا, خمفنا ويسير فيتبعنا

 حضر: األزىري منصور أبو وقال. بابو عمى يبكي فقعد الدخول، من الدارقطني
 معو كان بُجزء ينسخ وجمس الصفار، إسماعيل مجمس صغير وىو الدارقطني
سماعيل  تنشغل ألنك سماعك؛ يصح ال: الحاضرين أحد لو فقال عمييم، يممي وا 
 ىل: الدارقطني وسألو فيمك، عن يختمف لإلمالء فيمي: الدارقطني فقال بالنسخ،
 ٛٔ أممى: الدارقطني فقال ال،: فقال ؟ الشيخ عمينا أممى حديثاً  كم وتحفظ تعرف
 بأسانيدىا حفظو من جميعيا بذكرىا الدارقطني وقام, قال كما فوجدوىا فعدىا حديثا،
  (ٙ).وذكائو حفظو من الناس فتعجب الشيخ، أماله الذي الترتيب عمى ومتونيا

 وحضور والتدوين والكتابة وتحصيمو العمم وطمب بالبحث حياتو طيمة واستمر
 بغداد في الشرعية والمعارف العموم بمختمف عديدين شيوخ أيدي عمى ووحمقات ومجالس
 ويقصدوىا, الموثوقين العمماء وكبار جيابذة وفييا والعمماء، العمم قبمة عيده في فكانت
 طيمة. العمماء ىؤالء عن واألخذ السماع عمى الحرص شديد فكان, األرض بقاع كل من

 .شبابو وبداية طفولتو
 فييا:رحالتو لطمب العمم, وأبرز العموم التي برع 

 شيوخ من فييا العمم فطمب, بغداد في صغير طفل وىو العمم طمب أنو تبين كما
 اليمداني أحمد بن الحسن: أبرزىم ومن عنيم وروى منيم وسمع طوياًل، والزميم كثيرين

 الكبير شغفو ولكنَّ . وغيرىم البغوي، القاسم وأبي سمع متقن، حافظ إمام فيو السَّبيعي،
 كانت, لتحصيمو واألمصار البمدان مختمف بين والرحالت والتنقل السفر، إلى دفعو لمعمم

                                                           
, ٖٗٔ-ٕٖٔ/ٖ, وتذكرة الحفاظ: ٙٓٔ-ٖٜ/ٖٗ, وتاريخ دمشق: ٜٖ-ٖٗ/ٕٔتاريخ بغداد:  ينظر: (٘)

 .ٖٔ-ٜ/ٔالدارقطني:  أقوال , وموسوعةٚ٘ٗ-ٜٗٗ/ٙٔوسير أعالم النبالء: 
 .ٖ٘ٗ/ٙٔ, وسير أعالم النبالء: ٜٛ/ٖٗ, وتاريخ دمشق: ٖٙ/ٕٔتاريخ بغداد:  ينظر:  (ٙ)
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 داخل وبعيدة قريبة عديدة وأمصار كثيرة لبدان والشاقة الطويمة الرحالت من الكثير لو
 عن فسمع, والعمماء لمعمم لحبِّو والمعارف؛ العموم لتحصيل صغره؛ ومنذ العراق وخارج
 ليأخذ ومصر الشام إلى الرحال شد ثم وغيرىا وواسط والكوفة البصرة في كثيرين عمماء
 . شيوخيا من

 بن مسمم بيا كان لمصر، الدارقطني قدم لما: "األزىري محمد منصور أبو وقال
َبْير النسب كتاب) رواية يتقن وكان المنورة، المدينة من عموي شيخ وىو اهلل، عبيد  لمز 
 من الناُس  فطمب, لمعربية ضابطاً  النطق وسميم المسان فصيح وكان ،(َبكَّار بن

 لو وقال عميو، وقرأه فقبل بقراءتو، بسماعو ورغبوا الكتاب، ىذا عميو يقرأ أن الدارقطني
 فال واألدب، الشعر من فيو ما صعوبة مع لتقرأه وشجاع جريء أنك: األديب المعيطي

 الغزير العمم لتحصيل برحالتو واستمر. لغوي ولست محدث أنك رغم فيو، تمحن
 الرجال وأسماء الحديث كرواية الحديث وعموم, القرآن وعموم كالقراءات العموم بمختمف
 عصره امام فصار. والشعر, والمغة والنحو, والعقيدة, والفقو, والتعديل والجرح والعمل
ماماً  والورع، والفيم بالحفظ  وسنو ويحث المجالس يحضر وكان والنحويين، القرَّاء في وا 
 (ٚ).الحفاظ أحد فصار الثالثين، دون

العممية, وشيوخو, وتالميذه,  ومكانتو عميو العمماء ثناءالمطمب الثاني: 
 :, ووفاتوومصنفاتو

 العمماء خيرة لو يشيد إماماً  فصار وافرًا، عمماً  العمم بطمب رحالتو من اكتسب
  ,بعممو

مام وورعو، وفيمو بحفظو بعصره مثمو يوجد ال, زمانو امام: الحاكم قالف  وا 
 . صغيرة بسن لمتحديث يجمس وكان, والنحو القراءات

                                                           
, وتذكرة ٖٔٗ-ٓٔٗ, والتقييد:ٙٓٔ-ٖٜ/ٖٗ, وتاريخ دمشق: ٖٙ-ٖٗ/ٕٔتاريخ بغداد: ينظر: (ٚ)

-ٜ/ٔالدارقطني:  أقوال , وموسوعةٔٙٗ-ٜٗٗ/ٙٔلنبالء: , وسير أعالم اٖٗٔ-ٕٖٔ/ٖالحفاظ: 
ٕٔ. 



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

 1361 

 في المديني بن عمي مثل األحاديث عمى يتكمم لم: الضرير الغني عبد وقال
 .زمانو في والدارقطني زمانو، في ىارون بن وموسى زمانو،

مام عصره، فريد: البغدادي الخطيب وقال  صحيح أمينًا، صادقاً  وكان وقتو، وا 
 وأسماء, وعممو, الحديث وعموم, الروايات بمعرفة ضميعاً  كان, المذىب سميم, االعتقاد
 أصول جمع مختصرًا، صغيراً  كتاباً  بالقراءات وصنف, اٌلرآن وعموم, وأحواليم الرجال،
 الكتاب، بأول األبواب بعقد سمكيا التي بطريقتو يسبقو ولم أولو، في بأبواب القراءات،

 واىتمَّ  الشافعي، المذىب فدرس بالفقو، وبرع. تصانيفيم في بطريقتو المصنفون فقمده
 . الشعر دواوين من عدد فحفظ العربي، واألدب بالشعر

 والفقو والنحو بالقراءات العممُ  الحديث معرفة مع لو اجتمع: الجوزي ابن وقال
 . العقيدة وصحة والعدالة اإلمامة مع والشعر

 زماننا إلى وبعده بمدة وقبمو الصناعة ىذه أستاذ الكبير الحافظ: كثير ابن وقال
 واالنتقاد والتعميل النظر وأحسن وأفاد، وأجاد وألَّف وصنَّف وجمع الكثير سمع ىذا،

مام َوْحِده ونسيجَ  عصره فريدَ  وكان واالعتقاد  التعميل وصناعة الرجال أسماء في دىره وا 
 .الدراية في التام واالطِّالع الرواية واتساع والتأليف التصنيف وحسن والتعديل والجرح

 : شيوخو بعض
 المرزبان بن العزيز عبد بن محمد بن اهلل عبد القاسم أبي المسند الحجة، الحافظ

 ثم الدوري اهلل عبد أبي حفص بن مخمد بن محمد القدوة الثقة الحافظ واإلمام. البغوي
. وغيرىا الثقات وكتاب الصحيح صاحب البستي حبان ابن اإلمام والحافظ. البغدادي
 والقاضي. األنباري بن بشار بن القاسم بن بكر أبي الفنون، ذو المغوي، الحافظ واإلمام
 الضبي سعيد بن إسماعيل بن الحسين اهلل عبد أبي الوقت، مسند الثقة، المحدث اإلمام

 العباس ابن موسى بن أحمد بكر أبي المقرئين، شيخ النحوي، المقرئ واإلمام. البغدادي
  (ٛ).وغيرىم. البغدادي مجاىد بن

                                                           
, ٙٓٔ-ٖٜ/ٖٗ, وتاريخ دمشق:ٜٖ-ٖٗ/ٕٔ, وتاريخ بغداد:ٕٚٗ/ٔالضعفاء لمدارقطني:ينظر: (ٛ)

, وتذكرة ٙٙٗ-ٕٙٗ/ٖ, وطبقات الشافعية:ٜٜٕ-ٜٕٚ/ٖ, ووفيات األعيان: ٖٔٗ-ٓٔٗوالتقييد:
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 : تالميذه بعض
 أبو الحاكم االمام: أبرزىم ومن عنو، ونقموا العمم أخذوا ُكثر، تالميذ لو صار

 بن الغني عبد محمد أبو الحافظ واإلمام النيسابوري، الطيماني الضبي البيِّع بن اهلل عبد
 أحمد بن اهلل عبد بن أحمد نعينم أبو واإلمام المصري، األزدي بشر بن سعيد بن عمي
  (ٜ).وغيرىم, األصبياني الميراني موسى بن إسحاق بن

 مصنفاتو:
 فكان والتعميل واالعتقاد واالنتقاد النظر وأحسن وأفاد، وأجاد صنَّف وألَّف كتب

, واألدب القرآن، وعموم الحديث كعموم العموم، مختمف في,  كثيرة فمؤلفات ذلك نتاج
 : ومنيا عممو، وغزارة سعة عمى تدل وغيرىا

. والمختمف المؤتمف.ٖ. والتتبع اإللزامات.ٕ. الرؤية وكتاب الصفات كتاب.ٔ
 فيو، واختالفيم مالك، عن الرواة واتفاق مالك، موطأ أحاديث.٘ .الحديث عمل.ٗ

. أنس بن مالك اليجرة دار إمام فييا خولف التي األحاديث.ٙ. ونقصانيم وزيادتيم
, والسَّقيم منيا الصحيحِ  عمى والتَّْنبيو ، النبيّ  عن المأثورة الس نن من الُمْجتََنا.ٚ

 فضائل.ٓٔ لمدارقطني الحاكم سؤاالت..ٜ. السنن.ٛ. ألفاظيا في ليا النَّاقمين واختالف
 .وغيرىا. والمتروكون الضعفاء.ٔٔ. الصحابة

 :وفاتو
 .والسبعين التاسعة العمر من بمغ وقد ىـ، ٖ٘ٛ سنة بغداد في توفي

 لمدارقطني والمتروكون الضعفاء كتابب مختصرة تعريفية نبذةالمطمب الثالث: 
 :وطبعاتو بو العمماء اىتمامو  وسبب تأليفو ومنيجو فيو

 الكتاب أىمية فتأتي والتعديل، بالجرح ويختص الميمة الحديث كتب من يعتبر
. زمانو في عالية مرتبة فيو وبمغ كثيرة، مصنفات ولو الحديث، عمم أئمة من مؤلفو كون

                                                                                                                                                      

 أقوال , موسوعةٖٗٔ/ٗ, واالعالم: ٔٙٗ-ٜٗٗ/ٙٔ, وسير أعالم النبالء: ٖٗٔ-ٕٖٔ/ٖالحفاظ: 
 ٕٔ-ٜ/ٔالدارقطني:

, وتذكرة ٖٔٗ-ٓٔٗ, والتقييد:ٜٙ-ٖٜ/ٖٗ, وتاريخ دمشق: ٖ٘-ٖٗ/ٕٔتاريخ بغداد:  ينظر: (ٜ)
 .ٔٔ-ٓٔ/ٔالدارقطني:  أقوال , وموسوعةٔٙٗ-ٜٗٗ/ٙٔ, وسير أعالم النبالء: ٕٖٔ/ٖالحفاظ: 
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 لم تراجم بينيم ومن راويًا، ٖٖٙ فيو وذكر فقط، والمتروكين الضعفاء الرواة فيذكر
 مرتبة أبواب تحوي أجزاء إلى الكتاب وقسم.الباب ىذا في المصنفين من غيره يذكرىم
 .عمى حروف المعجم ترتيبا

 :تأليفو سبب
 البن الضعفاء في الكامل بكتاب الكتفائو الضعفاء في يصنف أن يريد ال كان

 (ٓٔ).مختصر وىو فصنفو فاقتنع عميو وألحوا ذلك منو طمبوا تالميذه بعض لكن َعدّي،
 : واسموبو منيجو
 بتراجم إال اإلطالة وعدم االختصار طريقة لمرواة بتراجمو منيجو في اتبع
 وكنيتو، ولقبو ونسبتة، ونسبو، الراوي كإسم األساسية العناصر فييا فيذكر محدودة،
 وربما والتعديل، بالجرح ودرجتو حالو وبيان مروياتو، وبعض وتالميذه، شيوخو وبعض
 اسماء ورتب .ترجمتيم دون حاليم ويبين الراوي أقارب من بعضاً  التراجم ببعض يذكر
 السم مراعاة دون الراوي، اسم عمى اعتماداً  المعجم حروف عمى ليم المترجم الرواة
 . المعجم.حروف عمى ترتيب بال الكنى ذكر ثم, والده

 :وطبعاتو بو العمماء اىتمام
 من جماعة فرواه ونقمو، وروايتو بسماعو بو واعتنوا كبيراً  إىتماماً  بو العمماء اىتم

. الجوىري محمد بن كالحسن ,اليروي ذر وأبو, البرقاني بكر كأبي المختصين، كبار
 واستنادىم فييا، لو واإلشارة بمصنفاتيم بو المصنفين استدالل بو إىتماميم صور ومن
 ابن فعل ووكما الضعفاء، في المغني وكتاب االعتدال، ميزان كتابو  في كالذىبي عميو،
: أيضاً  بالكتاب اىتماميم صور ومن (ٔٔ).التيذيب تيذيب كتابو في العسقالني حجر

                                                           
, ووفيات ٖٔٗ-ٓٔٗ, والتقييد:ٙٓٔ-ٖٜ/ٖٗوتاريخ دمشق: , ٜٖ-ٖٗ/ٕٔتاريخ بغداد:  ينظر: (ٓٔ)

, ٖٗٔ-ٕٖٔ/ٖ, وتذكرة الحفاظ: ٙٙٗ-ٕٙٗ/ٖ, وطبقات الشافعية: ٜٜٕ -ٜٕٚ /ٖاألعيان: 
 .ٕٔ-ٜ/ٔالدارقطني:  أقوال , وموسوعةٔٙٗ-ٜٗٗ/ٙٔوسير أعالم النبالء: 

, وتاريخ ٜٖ-ٖٗ/ٕٔ, وتاريخ بغداد: ٜ٘-ٓٗالمعارف:  والمتروكون طبعة الضعفاء ينظر: (ٔٔ)
, وطبقات ٜٜٕ -ٜٕٚ /ٖ, ووفيات األعيان: ٖٔٗ-ٓٔٗ, والتقييد:ٙٓٔ-ٖٜ/ٖٗدمشق: 
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 بن محمد بتحقيق بالقاىرة الفاروق دار في الكتاب طبع: ومنيا عدة طبعات طباعتو
 بالرياض المعارف دار ونشرتو القادر، عبد اهلل عبد موفق بتحقيق وطبع. األزىري عمي
 سعود بن محمد اإلمام بجامعة ماجستير رسالة أصمو والكتاب م،ٜٗٛٔ-ـىٗٓٗٔ عام

 مجمة ونشرتو قشقري الرحيم عبد بتحقيق وطبع. وافية دراسة لو وقدم اإلسالمية،
  (ٕٔ), وغيرىا.ىـٗٓٗٔ-ىـٖٓٗٔ, المنورة بالمدينة اإلسالمية الجامعة

وكل ىذه الطبعات منشورة بالمكتبات وعمى المواقع والموسوعات والمكتبات 
 االليكترونية.

 يعتبر بو: الدارقطنيالرواة الذين قال فييم المبحث الثاني: 
في كتابو  رواة وصفيم الدارقطني ن خالل البحث والتقصي وقفت عمى تسعةم

وبالحقيقة ىي  , وىي لفظة من ألفاظ الجرح والتعديل,(يعتبر بو))الضعفاء( بمفظة 
من باب التعديل الخفيف لمرواي من جية عدالتو كأخالقو ودينو, وفي ف تضعيف لمراوي,

كما , كتابوضبط  أو الوقت تضعيف وجرح لو من جية ضبطو لحفظ صدرهنفس 
سيتبين من استعراض الرواة وترجمتيم وذكر أقوال العمماء فييم, ورتبتيم وقسمتيم بترقيم 

 تسمسمي حسب ترتيب الدارقطني ليم وىم:
روى  البجمي، الكوفي, إسحاق, جابر, أبو بن مياجر بن إبراىيماوال: 
سماعيل بن عن: ربعي براىيم بن عمرو بن اهلل عبد مولى حراش, وا   يزيد بن العاص, وا 

معاوية,  بن قدامة, وزىير بن عمارة, وزائدة بن الحسن النخعي, وآخرين. روى عنو:
 ابن النسائي, الترمذي, داود, مسمم, أبو :لو روى الخامسة. وآخرون. من الطبقة

 (ٖٔ)ماجو.

                                                                                                                                                      

, ٔٙٗ-ٜٗٗ/ٙٔ, وسير أعالم النبالء: ٖٗٔ-ٕٖٔ/ٖ, وتذكرة الحفاظ: ٙٙٗ -ٕٙٗ /ٖالشافعية: 
 .ٕٔ-ٜ/ٔالدارقطني:  أقوال , وموسوعةٖٗٔ/ٗواالعالم: 

 .ٕٔ-ٜ/ٔالدارقطني:  أقوال , وموسوعةٙ٘-ٗٗالمعارف:  والمتروكون طبعة الضعفاء ينظر: (ٕٔ)
-ٚٙٔ/ٔ, وتيذيب التيذيب: ٚٙ/ٔ, وميزان االعتدال: ٕٗٔ/ٕٔٔ/ٕتيذيب الكمال:  ينظر:  (ٖٔ)

 .ٜٗ, وتقريب التيذيب: ٛٙٔ
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 تكمم ضعفوه: فقال: سألت الدارقطني عنو الحاكم وقالقال الدارقطني: يعتبر بو. 
 وغمزه عمييا، بتابع ال بأحاديث حدث بمى،: قال بحجة؟: قمت. وغيره القطان يحيى فيو

  (ٗٔ).أيضا شعبة
: سعد ابن وقال .بقوي ليس: القطان يحيى وقال. بو البأس: الثوري سفيان قالو 

 فغضب ،ضعيف: يحيى فقالعنو  معين بن يحيى ميدي بن الرحمن عبدوسأل . ثقة
 .الحديث جائز: العجمي وقال, بو بأس ال: حنبل بن أحمد قالذلك. و  وكره الرحمن عبد
 حديثو يكتب الصدق بقوي, ومحمو ليس: حاتم أبو وقال .الحديث صالح: داود أبو وقال
 يحفظ ال بما فيحدث يحفظ ال أي أنو ؟بحديثيو يحتج ال معنىو  قالو . بو يحتج وال

 فى وقالبالقوي,  ليس: النسائي وقال. شئت ما اضطراباً  أحاديثو فى ترى فيغمط,
 عندي ىو: عدي بنا وقال. الخطأ كثير :حبان ابن قالو . بأس بو ليس: آخر موضع
 اختمفوا صدوق: الساجي وقال. الضعفاء فى يكتب وحديثو ،اليجري إبراىيم من أصمح
 قال. و بو بأس ال: أحمد وقال ،بالقوي ليس: النسائيو  القطان قال: الذىبي قالو  (٘ٔ).فيو
  (ٙٔ).الحفظ لين صدوق :حجر ابن قالو 

الكوفي, البصري, رحل لممدينة المنورة وعاد  الطائي, زيد بن ثانيًا: جميل
اهلل,  عبد بن وكعب عمر رضي اهلل عنيما ولم يمقاه, عبد اهلل بن لمبصرة, روى عن:

                                                           
 . ٛٗ/ٔ, وموسوعة أقوال الدارقطني: ٓٛٔ , سؤاالت الحاكم:ٕٔ٘ /ٔالضعفاء لمدارقطني:  ينظر:  (ٗٔ)

, والجرح والتعديل: ٔٔ, والضعفاء لمنسائي:ٖٗٗ/ٖتاريخ ابن معين رواية الدوري:  ينظر:  (٘ٔ)
, وميزان ٕٗٔ/ٕٔٔ/ٕ, وتيذيب الكمال: ٖٛٗ/ٔ, والكامل:ٕٓٔ/ٔ, والمجروحين: ٖٖٔ/ٕ

, ٔٗ/ٔ, وموسوعة أقوال االمام أحمد بن حنبل:ٛٙٔ-ٚٙٔ/ٔ, وتيذيب التيذيب:ٚٙ/ٔاالعتدال:
 .ٛٗ /ٔوموسوعة أقوال الدارقطني: 

 .ٜٗ, وتقريب التيذيب: ٚٙ/ٔميزان االعتدال:  ينظر:  (ٙٔ)
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 العوام, بن سفيان الثوري, وعباد عنو: روى كعب, وآخرين. بن زيد أو زيد بن وكعب
سماعيل   (ٚٔ)لو: البخاري تعميقا.زكريا, وآخرون. وروى  بن وا 

 (ٛٔ)بو. يعتبر مرة وقال. متروك قال الدارقطني: مقل
 وقال .حديثو يصح لم: البخاري وقال وضعفو يحيى بن معين, وقال ليس بثقة.

وضعفو العقيمي. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: قال أبي  .بالقوي ليس :النسائي
 وكانعنو,  يحدثان بن ميدي الرحمن عبد والبن معين  يحيى أسمع لم: قالضعيف. و 

 بعد المدينة دخل, الحديث واىي  وضعفو ابن حبان وقال: .عنو يحدثالثوري  سفيان
وضعفو ابن  (ٜٔ).فرواىا البصرة إلى رجع ثم عمر ابن أحاديث فجمع عمر ابن موت

ابن وضعفو ابن الجوزي. ضعفو: الذىبي, و  عدي. وقال ابن شاىين: ليس بثقة.
  (ٕٓ)حجر.

 الحارث, أبو بن نوفل بن سعيد بن سميمان بن سعيد بن ثالثًا: الزبير
 . روى عن:(المدائن نزيل) المديني الياشمي، النوفمي، القرشي, ىاشم, أبو ويقال القاسم,
 يزيد بن عمى بن اهلل , وعبدالمغيرة بن اليسعو المنكدر, بن محمد, ودينار بن عمرو

سماعيل المبارك، حازم, وعبد اهلل بن بن جرير روى عنو:ركانة وآخرين.  بن  بن وا 

                                                           
, ٚٔ٘/ٕ, والجرح  والتعديل: ٜٔٔ/ٔ,والضعفاء لمعقيمي: ٕ٘ٔ/ٕالتاريخ الكبير: ينظر:(ٚٔ)

, ٖٓٔ/٘, وتيذيب الكمال:ٙٙالضعفاء:  أسماء , وتاريخٕٚٗ/ٕ, والكامل:ٕٚٔ/ٔوالمجروحين:
 .ٗٔٔ/ٕوتيذيب التيذيب: 

 .ٚٚٔ/ٔ, وموسوعة أقوال الدارقطني: ٕٕٙ/ٔالضعفاء لمدارقطني:  ينظر:  (ٛٔ)
, ٚٔ٘/ٕ, والجرح  والتعديل: ٜٔٔ/ٔ, والضعفاء لمعقيمي: ٕ٘ٔ /ٕالتاريخ الكبير:  ينظر:  (ٜٔ)

, وموسوعة أقوال احمد ٗٔٔ/ٕ, وتيذيب التيذيب: ٖٓٔ/٘, وتيذيب الكمال: ٕٚٔ/ٔوالمجروحين: 
 .ٕٗٓ/ٔبن حنبل:

, وميزان ٘ٚٔ/ٔ,الضعفاء البن الجوزي: ٙٙالضعفاء:  أسماء , وتاريخٕٚٗ/ٕالكامل:  ينظر:  (ٕٓ)
 . ٗٔٔ/ٕ, وتيذيب التيذيب: ٖٕٗ /ٔاالعتدال: 



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

 1367 

 داود, أبو لو: ىـ. روى ٓ٘ٔ بعد توفى من الطبقة السابعة, .عياش, آخرين
 (ٕٔ)ماجو. الترمذي,ابن

 فأما ركانو؛ بن زيد بن عمي بن اهلل عبد عن رواه بما بو قال الدارقطني: يعتبر
 (ٕٕ)يترك فإنو المنكدر بن محمد عن يرويو ما

 موضع في ثقة, وقال: معين بن وقال: يحيى .الحديث سعد: قميل بن محمد وقال
. الحديث حنبل: لين بن ضعيف. وقال أحمد: المديني عمي بن بشيء. وقال ليس: آخر

 ابن وقال. شيخ: الرازي زرعة أبو الطالق. وقال في منكراً  حديثا روى: وثقو العجمي قال
 إال أعمم ال نكارة, حديثو داود: في أبو لمناكير. وقا المنكدر ابن عن يروى: خيثمة أبي
ذكره ابن حبان في الثقات, وذكر في  (ٖٕ)ضعيف.: يقول معين بن يحيى سمعت أني

 سعيد بن بالزبير ىذا وليس ي وقال:المدائن سعيد بن المجروحين شخصًا اسمو: الزبير
عبد  :شيخ يروي عنوىذا  ركانة بل ىو غيره, بن يزيد بن عمي بن اهلل عبد صاحب

قميل الحديث منكر الرواية فيما  ,سعيد بن زكريا المدائني :روى عنو ,الحميد بن سالم
وقمت:  يبدو أنو  (ٕٗ).يرويو يجب التنكيب عن مفاريده واالحتجاج بما وافق الثقات عنو

وىم أو خمط منو؛ ألنو لم يذكره أحد آخر ولم يفرق بينيما بمعموم من ترجم اعتبروىم 

                                                           
, ٖٜٕ/ٔ, والضعفاء البن الجوزي: ٕٛ٘/ٖ, والجرح والتعديل: ٕ٘ٚ/ٖالتاريخ الكبير:  ينظر:  (ٕٔ)

, وتقريب ٖ٘ٔ /ٕيذيب التيذيب: , وتٚٙ/ٕ, وميزان االعتدال: ٖٛٓ-ٖٗٓ/ٜوتيذيب الكمال: 
 .ٕٗٔالتيذيب: 

 .ٖٙٛ/ٔ, وموسوعة أقوال الدارقطني: ٗ٘ٔ/ٕالضعفاء لمدارقطني:  ينظر:  (ٕٕ)
, والتاريخ ٙٚ, والعمل ومعرفة الرجال: ٖٔٛو ٖٗٔ /ٗتاريخ ابن معين رواية الدوري:  ينظر:  (ٖٕ)

, والجرح ٖٓٔداود:  أبا اآلجري عبيد أبي سؤاالتو  ,ٖٚٙ/ٔ, ومعرفة الثقات: ٕ٘ٚ/ٖالكبير: 
, والضعفاء البن الجوزي: ٜٗ, وتاريخ اسماء الضعفاء: ٜٓٔ/ٗ, والكامل: ٕٛ٘/ٖوالتعديل: 

, ٖ٘ٔ /ٕ, وتيذيب التيذيب: ٚٙ/ٕ, وميزان االعتدال: ٖٛٓ-ٖٗٓ/ٜ, وتيذيب الكمال: ٖٜٕ/ٔ
 .ٖٕٙ /ٔ, وموسوعة أقوال احمد بن حنبل: ٕٗٔوتقريب التيذيب: 

 .ٖٖٔ/ٔ, والمجروحين: ٖٖٖ/ٙوالثقات:  ينظر:  (ٕٗ)
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 .مجيول البغدادي: محمد بن صالح بالقوي. وقال ليس: الحاكم نفس الشخص. وقال
  (ٕ٘)الحديث. لين: حجر النسائي. وقال ابن الذىبي: ضعفو قالو 

 :ويقال ،القريشي موالىم ،الرياحي :ويقال ،الواسطي خالد بن العالءرابعًا: 
ابن  الحسن البصري, وعطاء بن أبي رباح, ونافع مولىِرْبِعي. روى عن:  أخو البصري,

إسماعيل,  بن ىالل, وموسى بن حبانزاذان, وآخرين. وروى عنو:  بن عمر, ومنصور
 (ٕٙ)لو: الترمذي. السابعة. روى من الطبقة مسرىد, وآخرون. بن ومسدد

 (ٕٚ)يعتبر بو. قال الدارقطني:
. كتاباً  أخرج ثم أحاديث أربعة عنده كان: إسماعيل بن موسى قال البخاري: قال

 الذي وبين بينو عدي ابن يفرق الثقات. لم كتاب فى حبان ابن وذكره. بالكذب ورماه
  (ٕٛ).العالء بن خالد األسدي ترجمة فى القطان وقول البخاري قول أورد بل قبمو

 العقيمي،و  حاتم، وأبو لبخاري,ا بينيما: وفرق بينيما، التفرقو الصواب: وأظن
 . النباتي ورجحو

 عن روى ،بصري خالد بن العالء: وقال الضعفاءفي  ذكره حبان ابن وأعاد
 إال ذكره يحل ال سئل،يُ  ءشي بكل يحدث فجعل أحاديث، بأربعة يعرف كان عطاء،
 كأنو. بأس بو ليس: يحيى قال: وقال الثقاتفي  شاىين ابنذكره ابن و  (ٜٕ).بالقدح
 . قبمو بالذي شاىين ابن عمى اشتبو

                                                           
 .ٕٗٔ, وتقريب التيذيب: ٖ٘ٔ /ٕ, وتيذيب التيذيب: ٚٙ/ٕوميزان االعتدال:  ينظر:  (ٕ٘)
, ٜٗٗ-ٖٜٗ/ٕٕ, وتيذيب الكمال: ٖ٘٘/ٙ, والجرح والتعديل: ٙٔ٘/ٙالتاريخ الكبير:  ينظر:  (ٕٙ)

 . ٖٗٗ, وتقريب المتيذيب: ٓٛٔ-ٜٚٔ/ٛوتيذيب التيذيب: 
 .ٖٓ٘/ٕوموسوعة أقوال الدارقطني:  ,٘٘ٔ /ٕالضعفاء لمدارقطني:  ينظر:  (ٕٚ)
, وتيذيب ٖٗٗ/ٖ, والكامل في الضعفاء: ٕٚٙ/ٚ, والثقات: ٙٔ٘/ٙالتاريخ الكبير: ينظر:  (ٕٛ)

 .ٓٛٔ-ٜٚٔ/ٛ, وتيذيب التيذيب: ٜٗٗ-ٖٜٗ/ٕٕالكمال: 
, ٜٗٗ-ٖٜٗ/ٕٕوتيذيب الكمال: , ٖٛٔ/ٕ, والمجروحين: ٖٗٗ /ٖالضعفاء الكبير:  ينظر:  (ٜٕ)

 .ٓٛٔ-ٜٚٔ/ٛوتيذيب التيذيب: 
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 فيو وتناقض بالكذب سممة أبو رماه ضعيف: حجر ابن . وقاللين: الذىبي وقال
  (ٖٓ).حبان ابن

 البرجمي، الكوفي, روى عن: إبراىيم بشر, أبو ىارون, بن سنانخامسًا: 
 بن الممك, وآخرين. وروى عنو: محمد عبد بن سوار, وأشعث بن اليجري, وأشعث

من الطبقة  لوين, وآخرون. سميمان بن سالم, ومحمد بن الدوالبى, وعون الصباح
 (ٖٔ)لو: الترمذي. روىالثامنة. 

 (ٕٖ).عتبر بوقال الدارقطني: ي
, حاال أحسنيماً  وسنان سيف، أخو ىارون بن سنان: معين بن يحيى وقال

 وقال .ضعيف: النسائي وقال. شيخ: الرازي حاتم أبو وقالوسيف ليس بشيء. 
 منكر: حبان ابن وقالوضعفو العقيمي.  (ٖٖ).األحاديث منكر ضعيف،: الساجي
 ال أنو وأرجو أحاديث، لو: عدي ابن وقال. المشاىير المناكيرعن يروى جدًا، الحديث
 ضعفو: الذىبي وضعفو ابن الجوزي. وقال. وثقو الذىمي أن وقال الحاكم. بو بأس

 (ٖٗ)لين. فيو حجر: صدوق ابن النسائي. وقال
 العزرمي،واسمو: ميسرة,  أبي سممان بنبن عبيد اهلل  بن محمد حسنسادسًا: 

عبد الممك بن أبي  وعبد الرحمن. وعم والده . أخو إسحاق،فزارة بني مولى الكوفي,
 الفزاري. سميمان

                                                           
 .ٖٗٗ, وتقريب التيذيب: ٜٛ/ٖ, وميزان االعتدال: ٗٚٔتاريخ اسماء الثقات:  ينظر:  (ٖٓ)
 .ٕٙ٘, وتقريب التيذيب: ٖٕٗ/ٗ, وتيذيب التيذيب: ٛ٘ٔو٘٘ٔ/ٕٔتيذيب الكمال:  ينظر:  (ٖٔ)
 .ٚ٘ٔ /ٕالضعفاء لمدارقطني:  ينظر:  (ٕٖ)
, والجرح والتعديل: ٓٚ/ٔ, ورواية ابن محرز: ٖٖٙ/ٖتاريخ ابن معين برواية الدوري:  ينظر: (ٖٖ)

, وموسوعة أقوال احمد بن ٖٕٗ/ٗ, وتيذيب التيذيب: ٛ٘ٔو٘٘ٔ/ٕٔ, تيذيب الكمال: ٖٕ٘/ٗ
 .ٗٔٔ/ٕحنبل: 

البن , والضعفاء ٕٔ٘/ٗ, والكامل: ٖٗ٘/ٔ, المجروحين: ٔٚٔ/ٕالضعفاء لمعقيمي:  ينظر:  (ٖٗ)
 .ٕٙ٘, وتقريب التيذيب: ٖٕ٘ /ٕ, وميزان االعتدال: ٕٚ/ٕالجوزي: 
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  (ٖ٘)لو مقاطيع يعتبر بو. قال الدارقطني:
من خالل اطالعي وبحثي المكثف لم أقف عمى أحد من أصحاب كتب التراجم 

بترجمة مختصرة جدًا, وترجموا ألبيو وألخويو عبد  والسير قد نرجم لو سوى الدارقطني
 الرحمن واسحاق.

 وقال. زيد أبي ابن:  حاتم أبو قال البيمماني, ابن الرحمن عبد: سابعا
 اليمن، . من ابناءالخطاب  بن عمر الرحمن, المدني، مولى عبد أبي بن ا: غيره
 عبد بن الوليد عمى وفد وأنو عصره، في اليمن شعراء أشعر نجران. كان ينزل وكان
: عثمان بن عفان, وعبد اهلل عنروى العطاء, وتوفي في عيده.  لو وأجزل فقربو الممك

 أبي بن حبيب, وآخرين. وروى عنو:  بن عباس, وعبد اهلل بن عمر بن الخطاب, 
 من الطبقة .وآخرون الرحمن, عبد أبي بن وربيعة عمران, أبي بن ثابت, وخالد
 (ٖٙ) ماجو. ابن النسائي, داود, الترمذي, أبو: لو الثالثة. روى

  (ٖٚ).حجة بو تقوم ال ضعيف، , وقال مرة:يعتبر بو قال الدارقطني: 
 أن يجب حبان في الثقات, وقال: ال ذكره ابن. لين: حاتم الرازي أبو وقال

 أبيو عمى يضع ابنو ألن محمد؛ ابنو رواية من كان إذا حديثو من يعتبر بشيء
 صالح وقال (ٖٛ).بواطيل عمر ابن عن يروى الحديث، منكر: األزدي وقال .العجائب

. سرق  من إال الصحابة  من أحد من سمع أنو ُيعرف وال منكر، حديثو:  جزرة
                                                           

, ٘ٔ/ٖ٘, وتيذيب الكمال: ٔٙٔ/ٕ, والضعفاء لمدارقطني:  ٖٛٙ /ٙالطبقات الكبرى:  ينظر:  (ٖ٘)
 .ٕٛٓ/ٔ,  وموسوعة أقوال الدارقطني: ٖٚٙ/ٖ. وٖ٘ٙ /ٕوميزان االعتدال: 

, ٕٙٔ/٘, والجرح والتعديل:ٖٕٙ/٘يخ الكبير: , والتار ٘ٙ /ٙالطبقات الكبرى:  ينظر:  (ٖٙ)
-ٜٗٔ/ٔ, وتيذيب التيذيب: ٕٔ-ٛ/ٚٔ, وتيذيب الكمال: ٕٔ/ٛٙ, وتاريخ دمشق:ٜٔ/٘والثقات:
 . ٖٖٚ, وتقريب التيذيب: ٓ٘ٔ

, وموسوعة أقوال الدارقطني: ٓ٘ٔ/ٔ, وتيذيب التيذيب: ٜٕٔ /ٖالضعفاء لمدارقطني:  ينظر:  (ٖٚ)
ٕ/ٖٜٗ. 

, وتيذيب ٕٔ -ٛ /ٚٔ, وتيذيب الكمال: ٜٔ/٘, والثقات: ٕٙٔ /٘الجرح والتعديل:  ينظر:  (ٖٛ)
 . ٖٖٚ, وتقريب التيذيب: ٓ٘ٔ-ٜٗٔ/ٔالتيذيب: 
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 الصحابة عن حديثو يكون ىذا مطمق ورد ابن حجر عميو فقال ابن حجر: فعمى
 حبان ابن وذكره لين،:  حاتم أبو قال وقال الذىبي:. صالح عند مرسال أوالً  المسمين

  (ٜٖ)ضعيف. حجر: ابن وقال. الثقات في
 بن الحكم بن مروان بن الممك عبد بن ىشام بن مسممة بن سعيد: ثامناً 

 .ىشام بن أمية بن مسممة بن سعيد: أمية, وىو المشيور, ويقال ابن العاص أبي
 وسميمانكميب,  بن الجزيرة. روى عن: عاصم ينزل كان األموي، البصري, القرشي،

بن  الشافعي, ومحمد إدريس بن بشير, وآخرين. وروى عنو: محمد بن األعمش, وسعيد
 ىـ. ٜٓٔ بعد: من الطبقة الثامنة. توفي الجرجرائي, وآخرون. الثقفي, ومحمد جيضم
 (ٓٗ)ماجو. لو: الترمذي, ابن روى

  (ٔٗ).ضعيف يعتبر بو قال الدارقطني:
 لو فقال منصور، عن كتاب عنده كانبشيء, وقال:  ليس: معين بن يحيى وقال

 الحديث، منكر: البخاري وقال .فاسألو ابني يجيء حتى: قال منو؟ ىذا سمعت :رجل
: النسائي وقال. الحديث منكر ضعيف، بقوي، ليس: حاتم أبو وقال. نظر حديثو في

كتاب  أيضًا في وذكره .يخطئ: في كتاب الثقات, وقال حبان ابن وذكره (ٕٗ)ضعيف.
 حديثو، يترك ال: ابن عدي وقال. جداً  الحديث منكر الخطأ فاحش: وقال الضعفاء

                                                           
, وتقريب ٓ٘ٔ/ٔ,  وتيذيب التيذيب: ٔ٘٘/ٕ, وميزان االعتدال: ٖٕٙ/ٔالكاشف:  ينظر:  (ٜٖ)

 . ٖٖٚالتيذيب: 
-ٖٙ/ٔٔوتيذيب الكمال: , ٜٜٕ-ٜٕ٘/ٕٔدمشق: , وتاريخ ٚٙ /ٗوالجرح والتعديل:  ينظر:  (ٓٗ)

 .ٕٔٗ, وتقريب التيذيب: ٖٛ/ٗ, وتيذيب التيذيب: ٙٙ
 .ٕٚٛ/ٔ, وموسوعة أقوال الدارقطني: ٖٛٔ/ٖ.الضعفاء لمدارقطني:  ينظر:  (ٔٗ)
, ٙٔ٘/ٖ, والتاريخ الكبير: ٛٔٔورواية الدارمي:  ٖٔ/ٗتاريخ ابن معين رواية الدوري:  ينظر:  (ٕٗ)

 ,  ٚٙ /ٗ, والجرح والتعديل: ٖ٘لمنسائي: والضعفاء 
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الحديث. وضعفو ابن  منكر الساجي: صدوق وقال .متقاربة فإنيا رواياتو في ويحتمل
  (ٖٗ)ضعيف. حجر: ابن وقال. واه الذىبي: الجوزي. وقال

 األموي, القريشي. روى مروان, بن الممك ن عبدب مسممة بن سعيدتاسعًا: 
 عثمان بن وسيل عمر ابن االقطع, بن سميمان عنو: وروى وابيو. عروة, بن ىشام عن:

 (ٗٗ)الواقدي. عمر بن ومحمد العسكري,
 .(٘ٗ)يعتبر بو ضعيف قال الدارقطني:

وذكره ابن الجوزي في الضعفاء وقال:  (ٙٗ)قال أبو حاتم: أرى أحاديثو صحاحًا.و 
 (ٛٗ).يعتبر بحديثوقال الذىبي: قال الدارقطني: و  (ٚٗ)يعتبر بو.
 .عنوالمذكورة لم أجد أكثر من ىذه المعمومات رغم بحثي وتكحيصي بالمصادر و 

 الخاتمة وابرز النتائج
إلى النتائج الحمد هلل عمى فضمو ومنتو لما أنعم عميَّ باتمام ىذا البحث وخمصت 

 اآلتية:
والقراءات  المغةاالمام الدارقطني من أبرز وأشير العمماء بمختمف العموم ومنيا  .1

وعموم القران والفقو وأبرزىا الحديث فيو إمام من أئمة الحديث الثقات ذوي العمم 
الغزير, والمعرفة الواسعة والبراعة والخبرة, والحفظ المتقن, وكان جيبذًا في نقد 
الرجال بالجرح والتعديل والترجمة, فيو أمام زمانو بيذا الفن, ولو عدد  مستفيض من 

 نفات.المؤلفات والمص
                                                           

, والضعفاء البن الجوزي: ٕ٘ٗ /ٗ, والكامل: ٕٖٔ/ٔ, والمجروحين: ٖٗٚ /ٙالثقات:  ينظر:  (ٖٗ)
 .ٕٔٗ, وتقريب التيذيب: ٖٛ/ٗ, وتيذيب التيذيب: ٛ٘ٔ/ٕ, وميزان االعتدال: ٕٖٙ/ٔ

-ٖٕ/ٛ٘وتاريخ دمشق:, ٖٛٔ/ٖ: , والضعفاء لمدارقطنيٕٙٙ /ٛوٜٗٙ/ٗالجرح والتعديل: ينظر: (ٗٗ)
ٕٗ. 

 .ٜٗٙ/ٕ, وموسوعة أقوال الدارقطني: ٖٛٔ /ٖالضعفاء لمدارقطني:  ينظر:  (٘ٗ)
 ,ٕٗ-ٖٕ /ٛ٘, وتاريخ دمشق: ٕٙٙ /ٛالجرح والتعديل: ينظر:  (ٙٗ)
 ,ٜٔٔ/ٖالضعفاء البن الجوزي:  ينظر:  (ٚٗ)
 .ٖٙٛ, وديوان الضعفاء: ٛٓٔ/ٗميزان االعتدال:  ينظر:  (ٛٗ)
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الحديث المختصة بجرح رواة الحديث  كتبأىم من  كتاب )الضعفاء والمتروكون( .2
الكبيرة؛ بنقد الرواة وجمع الضعفاء منيم العممية  والمنزلةاألىمية وىو لو من 
فقط؛ ألسباب منيا: فيو واحد من أوثق الكتب المؤلفة بنقد الرواة  والمجرروحين

التعريف والتفريق بين الرواة وتمييز أحدىم والرجال, وتوثيق تضعيفيم, ولو أثر في 
ومن بينيم تراجم لم يذكرىم غيره من  ،ًا ضعيفاً راوي ٖٖٙ وفيعن اآلخر فذكر 

عمى حوي أبواب مرتبة ترتيبا وقسم الكتاب إلى أجزاء ت .المصنفين في ىذا الباب
 حروف المعجم, وذكر بعض أقرباء الراوي وذكر حاليم جرحًا وتعدياًل بدقة.

وصنفو  سبب تصنيف الكتاب بطمب والحاح بعض تالميذه عميو فاستجاب ليم .3
 .بايجاز واختصار

ممن جاء والمصنفين الجرح والتعديل عمماء  اىتم واعتنى بكتاب الضعفاء كثير من .4
طالب العمم والعمماء اعتنى بو بو, واألخذ منو واالستشياد بو, و ستدالل االببعده 

 . فيو والبحث والتحقيقبطبعو عدة طبعات 
بمفظة: )يعتبر بو( بكتاب الضعفاء, وىي عبارة من  ( راوةٜوصف الدارقطني ) .5

عبارات الجرح والتضعيف تدل عمى جرح لمراوي وتضعيفو من جية ضبطو وحفظو, 
 وفييا نوع من التعديل الخفيف لعدالتو أي قبول ألخالقو ودينو.

 عموم ووافقف ؛ لخبرتو وسعة عممو,لمرواة وتضعيفو النقدية ة الدارقطني بأقوالودق .6
 و إال القمة القميمة جدًا.عمماء الجرح والتعديل ولم يخالفمن  النقاد

 فيرس المصادر والمراجع
 القرآن الكريم -

 ت) الدمشقي الزركمي فارس، بن عمي بن محمد بن محمود بن الدين لخير :األعالم .ٔ
 م. ٕٕٓٓ - عشر الخامسة الطبعة, لمماليين العمم دار(, ىـٜٖٙٔ

محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق  الفيض،: ألبي تاج العروس من جواىر القاموس .ٕ
, : مجموعة من المحققين, تحقيقىـ(ٕ٘ٓٔ تالحسيني، الممّقب بمرتضى، الزَّبيدي )

 .دار اليداية
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ألبي زكريا يحيى بن معين بن الدوري:  محمد بن رواية العباس تاريخ ابن معين .ٖ
 ىـ(,ٖٖٕ تالبغدادي )عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، 

حياء العممي البحث مركز, سيف نور محمد أحمد. د: تحقيق -اإلسالمي التراث وا 
عثمان  روايةوتاريخ ابن معين . مٜٜٚٔ-ىـ ٜٜٖٔ الطبعة األولى،, المكرمة مكة

وتاريخ ابن  دمشق.-: د. أحمد محمد نور سيف, دار المأمون لمتراثتحقيق :الدارمي
عن عمي بن المديني :وفيو ,معرفة الرجالرز: المسمى: محأحمد بن معين رواية 

-مجمع المغة العربية القصار, تحقيق: محمد ,بن نمير وغيرىموابن أبي شيبة وا
 م.ٜ٘ٛٔىـ، ٘ٓٗٔدمشق الطبعة: األولى، 

البغدادي, المعروف  تاريخ أسماء الثقات: ألبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان .ٗ
 ,الكويت-ىـ(, تحقيق: صبحي السامرائي, الدار السمفيةٖ٘ٛ تبـابن شاىين )

  .ٜٗٛٔ=ٗٓٗٔاألولى،  الطبعة
 لجعفيأ البخاري إبراىيم بن إسماعيل بن محمد اهلل عبد يب: ألالكبير ريخأالت .٘

ووضع حواشييا: الشيخ , طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خانىـ(, ٕٙ٘)ت
 . الدكن-انية، حيدر آباددائرة المعارف العثم, محمود محمد خميل

 تألبي القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل المعروف بابن عساكر ): تاريخ دمشق .ٙ
-ىـ٘ٔٗٔىـ(, المحقق: عمرو بن غرامة العمروي, دار الفكر لمطباعة والنشر, ٔٚ٘
 م.ٜٜ٘ٔ

 الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن النواوي: لعبد تقريب شرح في الراوي تدريب .ٚ
 طيبة. الفاريابي, دار محمد نظر قتيبة أبو: , تحقيق(ىـٜٔٔ ت) السيوطي

تذكرة الحفاظ: ألبي عبد اهلل شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذىبي،  .ٛ
   .مٜٜٛٔ -ىـٜٔٗٔالطبعة األولى،  بيروت،-دار الكتب العممية ىـ(,ٛٗٚ)ت

)ت  تقريب التيذيب: ألبي الفضل شياب الدين أحمد بن عمي بن حجر العسقالني .ٜ
 -ىـٙٓٗٔسوريا, الطبعة األولى,  -ىـ(، تحقيق: محمد عوامة, دار الرشيد ٕ٘ٛ
 م.ٜٙٛٔ
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بكر، محمد بن عبد الغني بن أبي بكر  يب: ألالتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد .ٓٔ
المحقق: كمال , ىـ(ٜٕٙ تبن شجاع، معين الدين، ابن نقطة الحنبمي البغدادي )

 .م ٜٛٛٔ -ىـ  ٛٓٗٔالطبعة األولى  ,العمميةدار الكتب , يوسف الحوت
تيذيب التيذيب: ألبي الفضل شياب الدين أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن  .ٔٔ

ىـ(، مطبعة دائرة المعارف النظامية، اليند, الطبعة ٕ٘ٛحجر العسقالني )ت
 ىـ . ٕٖٙٔاألولى، 

 تيذيب الكمال في أسماء الرجال: ألبي الحجاج يوسف بن الزكي المزي .ٕٔ
بيروت, الطبعة  -ىـ(، تحقيق: د. بشار عواد معروف, مؤسسة الرسالةٕٗٚ)ت

 م.ٜٓٛٔ-ىـ ٓٓٗٔاألولى, 
, النعيمي طحان محمود بن أحمد بن محمود حفص ألبي: الحديث مصطمح تيسير .ٖٔ

 .مٕٗٓٓ-ىـٕ٘ٗٔ العاشرة الطبعة, والتوزيع لمنشر المعارف مكتبة
أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي ألبي محمد عبد الرحمن بن  جرح والتعديل:ال .ٗٔ

-ىـٕٔٚٔبيروت, الطبعة األولى, -ىـ(, دار إحياء التراث العربيٕٖٚالتميمي )ت 
 م.ٕٜ٘ٔ

 اهلل عبد لين: ألبي فييم وثقات المجيولين من وخمق والمتروكين الضعفاء ديوان  .٘ٔ
: , المحقق(ىـٛٗٚ ت) الذىبي َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس
 ىـ ٖٚٛٔ مكة, الطبعة الثانية، – الحديثة النيضة األنصاري, مكتبة محمد بن حماد
 م. ٜٚٙٔ -
سؤاالت أبي عبيد أآلجري أبا داود في الجرح والتعديل:ألبي داود سميمان بن  .ٙٔ

المدينة -األشعث السجستاني، تحقيق: محمد عمي العمري, الجامعة اإلسالمية
 م.ٜٜٚٔ-ىـٜٜٖٔالمنورة,الطبعةاألولى، 

 بن أحمد بن عمر بن عمي الحسن لمدارقطني: ألبي النيسابوري الحاكم سؤاالت  .ٚٔ
: , المحقق(ىـٖ٘ٛ ت) الدارقطني البغدادي دينار بن النعمان بن مسعود بن ميدي

 األولى، الرياض, الطبعة – المعارف القادر, مكتبة عبد بن اهلل عبد بن موفق. د
ٔٗٓٗ – ٜٔٛٗ 
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سير أعالم النبالء: ألبي عبد اهلل شمس الدين محمد بن أحمد الذىبي  .ٛٔ
-ىـ(، حققو: شعيب األرنؤوط, محمد نعيم ألعرقسوسي, مؤسسة الرسالةٛٗٚ)ت

 .ٖٜٜٔ-ىـٖٔٗٔبيروت,الطبعة التاسعة, 
 بن ميدي بن أحمد بن عمر بن عمي الحسن والمتروكون: ألبي الضعفاء الضعفاء .ٜٔ

 عبد. د: ىـ(, المحققٖ٘ٛت) الدارقطني البغدادي اردين بن النعمان بن مسعود
 اإلسالمية, مجمة بالجامعة الحديث بكمية مساعد أستاذ القشقري، محمد الرحيم
 شعبان - رجب ،ٜ٘ العدد( : ٔ) جزء :المنورة, الطبعة بالمدينة اإلسالمية الجامعة

 الحجة ذو - القعدة ذو - شوال ،ٓٙ العدد( : ٕ) ىـ, جزء ٖٓٗٔ رمضان -
 ىـ, عدد ٗٓٗٔ الحجة ذو - رجب ،ٗٙ - ٖٙ العدد( : ٖ) ىـ, جزء ٖٓٗٔ
اإلسالمية. والضعفاء والمتروكون:  الجامعة مجمة في أعداد ٖ عمى ُنشر: األجزاء

 القادر, عبد بن اهلل عبد بن موفق الرياض, السعودية, تحقيق المعارف طبعة مكتبة
 م.ٜٗٛٔ-ىـٗٓٗٔ عام

ىـ(, ٕٕٖجعفر محمد بن عمر بن موسى العقيمي )تالضعفاء الكبير: ألبي  .ٕٓ
بيروت, الطبعة األولى، -تحقيق: عبد المعطي أمين قمعجي, دار المكتبة العممية

 م.ٜٗٛٔ-ىـٗٓٗٔ
الضعفاء والمتروكون: ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي الخراساني،  .ٕٔ

الطبعة:  حمب, -ىـ( تحقيق: محمود إبراىيم زايد, دار الوعيٖٖٓ تالنسائي )
 .ىـٜٖٙٔاألولى، 

 محمد بن عمي بن الرحمن عبد الدين جمال الفرج والمتروكون:ألبي الضعفاء  .ٕٕ
بيروت, -العممية الكتب القاضي, دار اهلل , تحقيق:عبد(ىـٜٚ٘ت) الجوزي

 ىـ.ٙٓٗٔ الطبعةاألولى،
 السبكي الدين تقي بن الوىاب عبد الدين لتاج الكبرى: الشافعية طبقات .ٖٕ
 ىجر, الحمو محمد الفتاح عبد.د, الطناحي محمد محمود.د: المحقق(, ىـٔٚٚت)

 .ىـٖٔٗٔ الثانية، والتوزيع, الطبعة والنشر لمطباعة
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محمد بن سعد بن منيع البصري الزىري, )ت , ألبي عبد اهلل الطبقات الكبرى: .ٕٗ
بيروت, الطبعة:  -ىـ(, تحقيق: محمد عبد القادر عطا, دار الكتب العمميةٖٕٓ

 .م ٜٜٓٔ -ىـ  ٓٔٗٔاألولى، 
 عبد بن محمد الدين لمعراقي: ألبي الخير, شمس الحديث الفية بشرح المغيث فتح .ٕ٘

, (ىـٕٜٓ: المتوفى) السخاوي محمد بن عثمان بن بكر أبي بن محمد بن الرحمن
/  ىـٕٗٗٔ األولى،: مصر, الطبعة – السنة عمي, مكتبة حسين عمي: المحقق
 م.ٖٕٓٓ

 الدين شمس اهلل, عبد الستة: ألبي الكتب في رواية لو من معرفة في الكاشف .ٕٙ
 عوامة محمد: , المحقق(ىـٛٗٚ ت) الذىبي َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد
جدة,  القرآن، عموم مؤسسة - اإلسالمية لمثقافة القبمة دار الخطيب, نمر محمد أحمد

 م.ٕٜٜٔ-ىـ ٖٔٗٔ األولى، الطبعة
 ىـ(ٖ٘ٙتأحمد بن عدي الجرجاني )ألبي : الكامل في ضعفاء الرجال .ٕٚ

تحقيقو: عبد الفتاح أبو ب عمي محمد معوض, شارك,تحقيق:عادل أحمد عبد الموجود
الطبعة , لبنان-بيروت-الشيخ محمود خميل, الكتب العمميةيا سنة, وضع حواشي

  م.ٜٜٚٔىـ, ٛٔٗٔاألولى، 
ابن المعروف ب، يالفضل، جمال الدين محمد بن مكرم بن عم: ألبي لسان العرب .ٕٛ

الطبعة , دار صادر بيروت, ىـ(ٔٔٚ ت) ياإلفريق يمنظور األنصاري الرويفع
 .ىـ ٗٔٗٔ-الثالثة

المجروحين من المحّدثين والضعفاء والمتروكين: ألبي حاتم محمد بن حبان  .ٜٕ
حمب, الطبعة  -ىـ(, تحقيق: محمود إبراىيم زايد, دار الوعيٖٗ٘البستي, )ت

 م.ٜٔٚٔ -  ىـٜٖٙٔاألولى, 
عبد اهلل زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  : ألبيمختار الصحاح .ٖٓ

الدار -المكتبة العصرية, : يوسف الشيخ محمدتحقيق ىـ(ٙٙٙ تالحنفي الرازي )
 .مٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔالطبعة الخامسة، , صيدا-النموذجية، بيروت
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 تالرازي، ) أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الحسينألبي  :معجم مقاييس المغة .ٖٔ
 م.ٜٜٚٔ -ىـ ٜٜٖٔ, دار الفكر, عبد السالم محمد ىارونتحقيق:  ىـ(ٜٖ٘

معرفة الثقات من رجال أىل العمم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاىبيم  .ٕٖ
ىـ(, تحقيق:عبد العميم عبد ٕٔٙألبي الحسن أحمد بن عبد اهلل ألعجمي,)ت وأخبارىم:

 م.ٜ٘ٛٔالمنورة, الطبعة األولى، المدينة -رالعظيم البستوي, مكتبة الدا
 عبد بن الصالح:ألبي عمرو،عثمان ابن يسمى مقدمة الحديث، عموم أنواع معرفة .ٖٖ

بيروت, -سوريا-الفكر عتر, دار الدين نور:تحقيق (ىـٖٗٙت) الصالح ابن الرحمن
 .مٜٙٛٔ-ىـٙٓٗٔ

 الدىموي البخاري اهلل سعد بن الدين سيف بن الحق الحديث: عبد أصول في مقدمة .ٖٗ
-اإلسالمية البشائر الندوي, دار الحسيني سممان , تحقيق:(ىـٕ٘ٓٔ ت) الحنفي
 م.ٜٙٛٔ- ىـٙٓٗٔ لبنان الطبعة الثانية،-بيروت

 بن أحمد اهلل الرجال: ألبي عبد ومعرفة الحديث عمل في حنبل بن أحمد كالم من .ٖ٘
 صبحي: , المحقق(ىـٕٔٗ: المتوفى) الشيباني أسد بن ىالل بن حنبل بن محمد
 .ٜٓٗٔ األولى، الرياض, الطبعة – المعارف السامرائي, مكتبة البدري

تأليف:  :ىـ( في رجال الحديث وعمموٖ٘ٛموسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني )ت .ٖٙ
محمد ميدي المسممي, أشرف منصور عبد الرحمن, د. مجموعة من المؤلفين )

ىيم الزاممي, محمود عصام عبد اليادي محمود,أحمد عبد الرزاق عيد, أيمن إبرا
بيروت، لبنان, الطبعة: األولى،  -محمد خميل(, عالم الكتب لمنشر والتوزيع 

 م.ٕٔٓٓ
سيد لجمع وترتيب:  :موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعممو .ٖٚ

عالم الكتب,  محمود محمد خميل,, أحمد عبد الرزاق عيد, أبو المعاطي النوري
 م.ٜٜٚٔ األولى، الطبعة

ميزان االعتدال في نقد الرجال: ألبي عبد اهلل شمس الدين محمد بن أحمد الذىبي  .ٖٛ
لبنان, الطبعة -بيروت-ىـ(, تحقيق: عمي محمد البجاوي, دار المعرفةٛٗٚ)ت 

 م .ٖٜٙٔ-ـ ىٕٖٛٔاألولى،
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 أحمد بن محمد بن عمي بن أحمد الفضل الصالح: ألبي ابن كتاب عمى النكت .ٜٖ
 المدخمي, عمادة عمير ىادي بن ربيع: , المحقق(ىـٕ٘ٛ ت) العسقالني حجر بن

السعودية,  العربية المممكة المنورة، المدينة اإلسالمية، بالجامعة العممي البحث
 .مٜٗٛٔ/ىـٗٓٗٔاألولى،  الطبعة

ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: .ٓٗ
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