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 مقدمة
 

إن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، 
وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، 

 أشهد أن حممدا عبده ورسوله.ده ال شريك له و إله إال اهلل وحوأشهد أن ال 
 }يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوَأنْ ُتْم ُمْسِلُموَن{

 [.102]آل عمران: 
َها َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة وَ }يَا َأي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي  َخَلَق ِمن ْ

ُهَما رَِجاَلا َكِثيراا َوِنَساءا َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َزْوَجَها َوَبثَّ ِ  من ْ
 [.1]النساء:  َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرقيباا{

ا. ُيْصِلْح َلُكْمَ أْعَماَلُكمْ وا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوَلا َسِدي}يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتّ قُ   دا
ا{  َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاا َعِظيما

 [.71، 70]األحزاب: 
عد:أما ب  

 اجلرح يف العلم أهل أقوال معرفة يف جيتهد أن الباحث على الواجب إنف
 أصحها، فيختار النقد، ملواضع التام اءاالستقر  مع فيه واختالفهم والتعديل
 .الراوي حلال واألقرب، اخللل عن وأبعدها

 يطّلع مل ما اجلارح يطّلع فقد أسبابه له الواحد للراوي النّقاد اختالف وإن
 َمن   أحدجهم جيجَهِّلج  وقد ذلك، من العكس على يكون وقد املعّدل، عليه
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 له وهذا نفسه، للراوي الواحد قدناال أقوال تعدد جند إننا بل غريجه، يَعرفجهج 
 والتاريخ الرتاجم كتب  يف املبثوث الناقد كالم  جلمع حيتاج وهو أسبابه،

 مقيدا، القولني أحد يكون أن املمكن فمن فيه، والنظر وحنوها، والسؤاالت
 :ومثاله
: 118 /6" والتعديل اجلرح" يف حامت أيب ابن قال فقد: سلمة أيب بن عمر

 بن عمر عن معني بن حيىي سجئل: قال إيّل، كتب  فيما خيثمة أيب ابن أخربنا
 التاريخ" يف وهو. احلديث ضعيف هشيم عنه روى الذي :فقال سلمة؟ أيب

: خيثمة أيب ابن وقال ،264 /2 الثالث السفر - خيثمة أيب البن" الكبري
 ."عنه وحده احلديث هذا ضعيف هو هشيما يعين"

 سلمة أيب بن عمر فيضعّ  ال معني ابن أن ففيه عزيزة، فائدة وهذه: قلت
 بأس ال: فيه قال معني ابن وإن هشيٌم، عنه رواه حديثا ضّعف ولكن مطلقا

 احلافظ هذا إىل نّبه وقد ،(1) آخر واستحسن حديثا، له وصّحح به،
 :قال لكنه 65 /10" الكمال هتذيب إكمال" يف مغلطاي

 توحي خيثمة أيب ابن ةوعبار " عنه احلديث ضعيف هشيًما زكريا أبو يعين"
 .أعلم واهلل واحد، حديث بأنه

                                                           

 (.39) رقم هذا كتابنا  يف سلمة أيب بن عمر ترمجة انظر - 1
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 أربع" جمموعة ضمن مطبوع -" الرجال يف املتكلمني" يف السخاوي قال
 (:102 ص" )احلديث علوم يف رسائل

 اختلفت َثم  ومن احلفاظ من واحد غري الرجال عن سأله وقد معني بن حيىي"
 هلم وصارت الفقهاء اجتهاد اختلف كما  الرجال بعض يف وعباراته آراؤه

 ."الرجال يف معني ابن اجتهد كما  املسائل يف فاجتهدوا والوجوه األقوال

 أمره، بداية يف الناقد عند ضعيفا فيه املختلف الراوي يكون أن املمكن ومن
 يوجب فهذا مروياته، فيضبط فيها، النقد ومواطن ملروياته فيتنبه أمره يقوى ث

 .تضعيفه عن الرجوع الناقد عند

 الناقد عند: فيه املختلف الراوي فيكون ذلك من العكس على يكون وقد
 الثقات، فيها خالف أحاديث جيد كأن  جترحيه، يسوِّغ ما منه له يظهر ث ثقة
 فيختل حنوه أو آفة أو اختالط من طارئ فيه املختلف على طرأ قد يكون أو

 حالتصري يذكر أو شيخه، أصول يف ليست أحاديث يروي أو ضبطه،
 يف اجلنيد ابن وذكر جرا، وهلم منه، يسمع مل أنه الناقد جيزم فيما بالسماع

 الكويف القرشي كثري  بن حممد عن معني ابنَ  سأل أنه( 887" )سؤاالته"
: معني ابن فقال منكرة، أحاديثَ  اجلنيد ابنج  له فذكر. بأس به كان  ما: فقال

 الشيخ يثحد رأيت فإين وإال كذاب،  فهو هذا روى الشيخ كان  إن
 .مستقيًما
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 حيث من الرواة يف النّقاد عبارات ختتلف أنه وهو آخر ألمر يتنّبه أن وينبغي
 مالزم أنه وليس بعضهم، على غلب فيما وهذا والتساهل والتوّسط التشدد

 الرَِّجال يف تكلم َمن الذهيب احلافظ قّسم وقد عنه، يَ َتَخلمفج  ال دائما له
 - 171 ص" )والتعديل اجلرح يف قوله مديعت من ذكر" يف فقال أقساما
172): 

 بالغلطتني الراوي يغمز التعديل يف متثبت اجلرح، يف متعنت منهم قسم"
 قوله على فعضّ  شخصا وثق إذا فهذا ،حديثه بذلك ويلني ،والثالث

 على غريه وافقه هل فانظر رجال فضعّ  وإذا، بتوثيقه ومتسك بناجذيك
 وثقه وإن ،ضعيف فهو احلذاق من أحد ذلك يوثق ومل وافقه إن تضعيفه

 يقول أن يكفي ال يعين مفسرا إال جترحيه يقبل ال فيه قالوا الذي فهذا أحد
 فمثل وثقه قد وغريه ضعفه، سبب يوضح ومل ضعيف هو مثال معني ابن فيه
 حامت وأبو معني وابن أقرب، احلسن إىل وهو حديثه تصحيح يف يتوقف هذا

 .متعنتون واجلوزجاين

 وأيب احلاكم اهلل عبد وأيب الرتمذي عيسى كأيب  هؤالء مقابلة يف وقسم  -
 .متساهلون البيهقي بكر

 معتدلون عدي وابن زرعة وأيب حنبل بن وأمحد كالبخاري  وقسم -
 ."ومنصفون
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 :75 /1" الصالح ابن كتاب  على النكت" يف احلافظ وقال

 :ومتوسط متشدد من ختلو ال الرجال نقاد من - طبقة - كل"

 منه؟ أشد وشعبة وسفيان، شعبة: األوىل فمن

 .منه أشد وحيىي مهدي، بن الرمحن وعبد القطان حيىي: الثانية ومن

 .منه أشد وحيىي وأمحد، معني بن حيىي: الثالثة ومن

 .البخاري من أشد حامت وأبو والبخاري، حامت أبو: الرابعة ومن

 وثقه فإذا تركه على عاجلمي جيتمع حىت عندي الرجل يرتك ال: النسائي وقال
 حيىي تشديد من عرف ملا يرتك ال فإنه مثال القطان حيىي وضعفه مهدي ابن

 ".النقد يف مثله هو ومن

 أنه املديين بن علي عن 242 /10" تارخيه" يف البغدادي اخلطيب وروى
 مل رجل ترك على مهدي بن الرمحن وعبد سعيد بن حيىي اجتمع إذا: "قال

 يف وكان أقصدمها، ألنه الرمحن عبد بقول أخذت لفااخت فإذا عنه، أحدث
 ."تشدد حيىي

 بن حيىي سألت: للرتمذي" الصغري العلل" يف كما  املديين بن علي وقال
 ال: فقال تشدد؟ أو العفو تريد: قال ؟علقمة بن عمرو بن حممد عن سعيد

 ."تريد ممن هو ليس قال أشدد، بل
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 اجلرح" يف كما  البصرة من قدم نيح صاحل البنه حنبل بن أمحد اإلمام وقال
: فقال مرزوق؟ بن عمرو عن تكتب مل   ملَ : "264 - 263 /6" والتعديل

 يرضي كان  ومن مرزوق بن عمرو يرضى كان  عّفان إنّ  ل:فقا هنيت،
 !".عّفان

 سليمان؟ بن فضيل عن زرعة أبو سجئل: "73 /7" والتعديل اجلرح" ويف
 ."املتشددين من وكان ييندامل بن علي عنه روى احلديث لني: فقال

" امليزان" من البخاري شيخ الواسطي علي بن عاصم ترمجة يف الذهيب وقال
(4058:)  

 ".صدوق: حامت أبو املتعنت فيه قال كما  هو"

 :81 /13" النبالء أعالم سري" يف الذهيب وقال

ج  اجلرح) يف زرعة أيب كالم  كثريا  يعجبين" بَ َرةج، عج الَورَ  َعَلي هِ  والتعديل( يَِبني  َخ 
 َوامل

 ."َجرماح فإنه حامت، أيب رفيقه خبالف

 عن تنزل تكاد ال أو( ثقة) غريه عند تساوي حامت أيب من( صدوق) فكلمة
 :350 /1" التنكيل" يف املعلمي قال الرتبة، هذه
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 عن منه( صدوق) كلمةج   تِقل   ال قد بالتشدد، - حامت أبا يعين - معروف"
 رجل يف( صدوق) كلمة  أطلق جتده تكاد ال نكفإ غريه، من( ثقة) كلمة

  ب".الغال هو هذا وثقه قد غريه وجتد إال

 :256-255 /1" التنكيل" يف املعلمي العاّلمة وقال

 أئمة فإن عدله، أو جرحه مبن املعدل أو اجلارح معرفة عن يبحث أن ينبغي"
 ومتكنت له جمالستهم طالت فيمن الكالم على يقتصرون ال احلديث

 جملسا منه ومسع واحدة مرة لقيه فيمن أحدهم يتكلم قد بل به، تهممعرف
 قبله كان  وفيمن حديثه، من شيء بلغه ولكنه يلقه ومل عاصره وفيمن واحدا

 جياوز من ومنهم حديثه، من شيء بلغه إذا السنني مئات تبلغ قد مبدة
( تارخيه) يف مساه البخاري جيد من( الثقات) يف يذكر قد حبان فابن ذلك،

 ابن ولكن عنه، روى ومن روى وعمن روى ما يعرف مل وإن القدماء من
 الرجل كان  وإن استنكر ما روايته يف وجد فيمن تعنت ورمبا يشدد حبان
 .القدماء من اجملاهيل توثيق يف منه قريب والعجلي مكثرا، معروفا

 من كان  من يوثقون غريمها وآخرون والنسائي معني وابن سعد، ابن وكذلك
 فيما له يكون بأن مستقيمة أحدهم رواية وجدوا إذا أتباعهم أو نيابعالت

 حديث إال عنه يبلغهم ومل واحد إال عنه يروا مل وإن شاهد، أو متابع يروي
  األسلع، بن األسقع: الضرب هذا من معني ابن وثقه فممن واحد،
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 قهوث وممن وآخرون، اخليواين، جابر بن ووهب البلوي، اهلل عبد بن واحلكم
 وقد وآخرون، مسرة، بن وسعد القمر، بن وزهري إسحاق، بن رافع: النسائي

 خويلد، بن حنظلة عن مسعود، بن األسود عن حوشب، بن العوام روى
 يف إال وحنظلة األسود يعرف وال حديثا العاص بن عمرو بن اهلل عبد عن

 .معني ابن فوثقهما الرواية تلك

 وال حديثا جندب بن مسرة عن وبرة، بن قدامة عن قتادة، عن مهام، وروى
 وله غريب احلديث أن مع معني ابن فوثقه الرواية هذه يف إال قدامة يعرف
 من يوثق ال من األئمة ومن ،248 /3( البيهقي سنن) راجع أخرى، علل

 يغلب حىت وتكثر ةمستقيم تكون له أحاديث عدة على يطلع حىت تقدمه
 أن على يدل كله  وهذا الراوي، كلذا ملكة كانت  االستقامة أن ظنه على
 ي...".الراو  حديث سرب على هو إمنا واجلرح التوثيق يف اعتمادهم جل

 ص" )املوضوعة األحاديث يف اجملموعة الفوائد" ل   حتقيقه مقدمة يف وقال
9:) 

 إطالقه، على ليس مشدِّد، وفالنًا مسهِّل، األئمة من فالنًا أن اشتهر ما"
 هذا ومعرفة خمتلفة، أحوال حبسب أخرى، ويشدد ،تارة يسهل من منهم فإن

 باستقراء إال حتصل ال أحكامهم، يف أثر هلا اليت األئمة صفات من وغريه
 ام".الت التدبر مع ألحكامهم، بالغ
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 وتتبعه اّطالعه وقّوة ومتّيزه براعته على يدل املعلمي العالمة من الكالم وهذا
 .والتعديل اجلرح أئمة لكالم واستقرائه

 أمهية له وهذا الراوي، يف االختالف يف أثر هلا املروي حتفّ  اليت القرائن وإن
 متساهل أو متشدد فالنا بأن القول وليس ،يهعل احلكم يتوّلد فعنه بالغة
 إىل بالنظر أحيانا متساهال املتشددج  يكون أن املمكن فمن واحد نسق على
 يطّلع مل ما على اطّلع يكون فقد أسبابه له وهذا بالتساهل، وجِصف ممن غريه
 على مطردة القضية فليست الراوي، حلال موافقة عبارته فتكون غريه، عليه
 :69 /1" التنكيل" يف املعلمي قال التقسيم، هذا

 جنيح، بن متام: منهم األكثرون، ضعفهم مجاعة   توثيقج  معني ابن عن وجاء"
  الرملي، كثري  بن وعباد املالح، حبيب بن والربيع مسعان، بن ودراج

 الزمعي، يعقوب بن وموسى علقمة، بن ومسلمة الزجني، خالد بن ومسلم
 ...".احلمماين احلميد عبد بن وحيىي إمساعيل، بن ومؤمل

 حامت كأيب  الرواة جرح يف متعنت فيه قيل فيمن األمثلة بعض ولنضرب
" يلوالتعد اجلرح" يف كما  الت مي ِميّ  صرد بن ضرار: ترمجة يف قال فقد الرازي

4/ 465-466: 

 حديثا روى به، حيتج وال حديثه، يكتب صدوق، وفرائض، قرآن صاحب"
 لبعض فضيلة يف ، النميبِّ  عن أنس، عن احلسن، عن أبيه، عن معتمر، عن

 ."باحلديث املعرفة أهل ينكرها الصحابة،
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 .465 /4" والتعديل اجلرح" يف كما  معني ابن وكّذبه

  :222 /2 للعقيلي" ضعفاءلا" يف كما  البجخارِي   وقال

 ."احلديث مرتوك"

 :)310" )واملرتوكني الضعفاء" يف النمَسائي وقال

 ."احلديث مرتوك"

 :380 /1" اجملروحني" يف حبان ابن وقال

 إذا حىت الثقات عن املقلوبات يروي أنه إال بالفرائض عاملا فقيها كان"
 ."هنوالو  باجلرح عليه شهد العلم يف داخال كان  من مسعها

 حدثنا صرد، بن ضرار طريق من 122 /3" املستدرك" يف احلاكم وروى
 مالك بن أنس عن احلسن، عن يذكر، أيب مسعت: قال سليمان، بن معتمر
 من فيه اختلفوا ما ألميت تبني أنت: "لعلي قال  النيب أن عنه، اهلل رضي
 ."بعدي

 :احلاكم وقال

 ."ه!اخيرج ومل الشيخني، شرط على صحيح حديث هذا"

  ه:بقول" التلخيص" يف الذهيب فتعقبه
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 ."كذاب:  معني ابن قال ضرار، وضع من اعتقده فيما هو بل"

 :496 /2" التنكيل" يف املعلمي قال

 بضرار أعرف فإنه حامت، أبو إليه أشار ما والصواب ذاك، وال ذا ال"
 فالذي وهم، أو احلديث عليه أدخل أو لقن ضرارا فكأن وعلله، وباحلديث

 عنه رواه مبا حيتج فال بعمدة ليس لكنه األصل يف صدوق ضرارا أن هرظي
 حامت أيب أو زرعة أيب مثل عنه رواه فيما النظر ويبقى باإلتقان يعرف مل من
 ."أعلم واهلل البخاري، أو

 يف كما  حامت أبو قال الواسطي، نعيم أيب بن موسى بن حممد: آخر مثال
 :83 /8" والتعديل اجلرح"

 ."قصدو  ثقة"

  :506 /7" الكامل" يف كما  معني ابن وقال

 ."األعفار من عفر خبيث كذاب"

 :507 /7" الكامل" يف عدي ابن وقال

 ".الثقات عليه يتابعه ال يرويه ما عامة"

 يف كما  حامت أبو قال صيفي، بن يزيد بن حممد بن يوسف: أخري مثال
 :229 /9" والتعديل اجلرح"
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 ."به بأس ال صهيب ولد من وهو شيخ"

 :380 /8" الكبري التاريخ" يف البخاري وقال

 ."نظر فيه"

 :(84-82 ص" )املوقظة" يف الذهيب احلافظ قاله مبا املقدمة هذه وأختم

 كاملة  وخربة وامليل، اهلوى من وبراءة تام، ورع إىل حيتاج الرواة يف والكالم"
 .ورجاله وعلله، باحلديث،

 العبارات من ذلك بني وما واجلرح، يلالتعد عبارات حترير إىل نفتقر حنن ث
  ة.املتجاذب

 اجلهبذ، اإلمام ذلك عرف التام باالستقراء نعلم أن ذلك، من أهم ث
 .الكثرية بعباراته ومقاصده، واصطالحه،

 وال جبرح له تعرضوا ما أهنم فظاهرها ،(عنه سكتوا: )البخاري قول أما
  ه.تركو  ىنمبع أهنا: باالستقراء هبا مقصده وعلمنا تعديل،

 فهو بثقة، ليس: أو ،(متهم: )أنه مبعىن ،(نظر فيه: )قال إذا عادته وكذا
 (.الضعيف) من حاال أسوأ عنده

 مل الشيخ هذا أن: هبا يريد ،(بالقوي ليس: )حامت أبو قال إذا وباالستقراء،
 .الثبت القوي درجة يبلغ
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 .يفضع: أنه ويريد ،(بالقوي ليس: )الشيخ على يطلق قد والبخاري

 يف حاد نفسه من فمنهم( 2) والتعديل اجلرح حكاية جتب :قيل َثم  ومن
 .متساهل هو من ومنهم معتدل، هو من ومنهم اجلرح،

  هم.وغري  خراش، وابن حامت، وأبو معني، وابن سعيد، بن حيىي: فيهم فاحلاد

  ة.زرع وأبو والبخاري، حنبل، بن أمحد: فيهم واملعتدل

 .األوقات بعض يف والدارقطين واحلاكم، ك الرتمذي،  واملتساهل

 ألطفَ  - شيخه حال يف أو مذهبه، وافق فيما - اإلمام نَ َفس يكون وقد
  ك.ذل خبالف كان  فيما منه

 .القسط وحكام والصديقني لألنبياء والعصمة

 ضاللة، على علماؤه جيتمع مل تعاىل، اهلل من حمفوظ مؤيد الدين هذا ولكن
 تضعيف على وال ضعيف، توثيق على اثنان عتمجي فال خطأ، وال عمدا ال

  .الضعف مراتب أو القوة مراتب يف اختالفهم يقع وإمنا ثقة،

 يف خطؤه قدر فإن معارفه، وقوة اجتهاده، حبسب يتكلم منهم واحلاكم
 ".املوفق واهلل واحد، أجر فله نقده،

                                                           

 وفيه( والتعديل اجلرح حكاية يف قيل ث ومن: )األصل يف وقع: الكتاب حمقق قال - 2
 !أثبته عما حتريف
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 الكتاب في منهجي

 

 .الرتاجم ترقيم :أوَلا 
 

 .كامال  ماملرتجَ  اسم ذكر ثانياا:
 

 .فيه ملختلفا رتبة من يل ترجح ما خالصة أضع ا:ثالثا 
 

 والتاريخ الرتاجم كتب  يف املبثوث والتعديل اجلرح أئمة كالم  كل  أمجع ا:رابعا 
 فيه ججرح ما فيه أذكر قسم: قسمني على فأجعلها وحنوها، والسؤاالت

 .التعديل واآلخر الراوي،
 

 كتبه
 العبدان سامي أبو

 التمام حسن
 هجري 1440 - األول ربيع - 10

 ٭ ٭ ٭
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( أبان بن أبي عياش: واسمه فيروز، ويقال: دينار، مولى عبد 1) 
 القيس، العبدي، أبو إسماعيل البصري: متروك.

 

 الجرح: -

قال يزيد بن هارون: قال شعبة: ردائي ومخاري يف املساكني صدقة إن مل 
 يكن ابن أيب عياش يكذب يف احلديث. 

وقال شعيب بن حرب: مسعت شعبة، يقول: ألن أشرب من بول محاري 
 أحب إيّل من أن أقول حدثين أبان. 

وقال يزيد بن هارون: قال شعبة ألن أزين سبعني مرة أحب إيل من أن 
 عن أبان بن َأيب عياش.أحدث 

 وقال ابن إدريس: عن شعبة: ألن يزين الرجل خري من أن يروي عن أبان. 

ا محاد بن زيد، قال: جاءين أبان بن أيب بن حرب: حدثنوقال سليمان 
عياش، فقال: أحب أن تكلم شعبة أن يكف عين، قال: فكلمته فكف عنه 

ف عنه، إنه يكذب على أياما، ث أتاين يف الليل، فقال: إنه ال حيل الك
 . رسول اهلل 

؟  وقال يزيد بن زريع: حدثين عن أنس حبديث، فقلت له: عن النيب
 ؟ فرتكته.  وي أنس عن غري النيبوهل ير  فقال:
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وقال اإلمام أمحد: مرتوك احلديث، ترك الناس حديثه منذ دهر من الدهر، 
 عافا له.كان وكيع إذا أتى على حديثه يقول: رجل، وال يسميه استض

 وضرب اإلمام أمحد بن حنبل على حديثه. 

بن معني  وحكى اخلليلي يف "اإلرشاد" بسند صحيح أن أمحد قال ليحىي
تكتب هذه وأنت  وهو يكتب عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان نسخة:

 تعلم أن أبان كذاب. 

فقال: يرمحك اهلل يا أبا عبد اهلل أكتبها، وأحفظها حىت إذا جاء كذاب 
 يها عن معمر عن ثابت عن أنس، أقول له كذبت إمنا هو أبان. يرو 

فقال:  -يعين عنه  -ديين وقال حممد بن عثمان بن أيب شيبة: سألت ابن امل
 دنا.كان ضعيفا ضعيفا عن

 وقال حيىي بن معني: أبان مرتوك احلديث.

 وقال ابن سعد: بصري مرتوك احلديث. 

كان رجال صاحلا ولكنه بلي بسوء وقال أبو حامت الرازي: مرتوك احلديث، و 
 احلفظ.
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ومل  وقال عبد الرمحن بن أيب حامت: سئل أبو زرعة عنه؟ فقال: ترك حديثه
كان يسمع   ال،يقرأ علينا حديثه، فقيل له: كان يتعمد الكذب؟ قال: 

 ومن شهر، ومن احلسن، فال مييز بينهم.  احلديث من أنس،

 الرأي فيه.  ئسيوقال البخاري: كان شعبة 

 وقال أبو داود: ال يكتب حديثه. 

 وقال النسائي: مرتوك احلديث. 

 ديثه. وقال يف موضع آخر: ليس بثقة، وال يكتب ح

 وخيطئوقال الساجي: كان رجال صاحلا سخيا فيه غفلة يهم يف احلديث، 
 فيه. 

وقال أبو أمحد احلاكم: منكر احلديث، تركه شعبة وأبو عوانة وحيىي بن سعيد 
 الرمحن.وعبد 

 وذكره سفيان بن يعقوب الفسوي يف باب من يرغب عن الرواية عنهم. 

 :96 /1وقال ابن حبان يف "اجملروحني" 

"أبان بن أيب عياش: من أهل البصرة كنيته أبو إمساعيل، واسم أبيه فريوز 
موىل لعبد القيس حيدث عن أنس واحلسن، روى عنه الثوري والناس، وكان 

ر الليل بالقيام، ويطوي النهار بالصيام، مسع عن أنس من العباد الذين يسه
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ذا بن مالك أحاديث وجالس احلسن، فكان يسمع كالمه وحيفظه، فإا
 النيب  حدث رمبا جعل كالم احلسن الذي مسعه من قوله عن أنس عن

وهو ال يعلم، ولعله روى عن أنس أكثر من ألف ومخسمائة حديث ما 
 .لكبري شيء منها أصل يرجع إليه"

 وقال الدارقطين: مرتوك.

 :67 /2وقال ابن عدي يف "الكامل" 

الضعف وقد حدث عنه "عامة ما يرويه، ال يتابع عليه، وهو بني األمر يف 
 جريج، وإسرائيل، ومحاد بن سلمة،كما ذكرته الثوري، ومعمر، وابن 

وغريهم ممن مل نذكرهم وأرجو أنه ممن ال يتعمد الكذب إال أن يشبه عليه 
، وعامة ما أتاين أبان من جهة الرواة ال من جهته، ألن أبان رووا عنه ويغلط

ضعف أقرب منه إىل الصدق كما قوم جمهولني ملا أنه فيه ضعف، وهو إىل ال
 قال شعبة".

وذكره الربقي يف "طبقة من ترك حديثه"، وابن شاهني يف كتاب "الضعفاء 
عنه نبالء الرجال فما والكذابني"، وقال يف كتاب "املختلف فيهم": قد روى 

نفعه ذلك وال يعمل على شيء من روايته إال ما وافقه عليه غريه، وما انفرد 
 س عليه عمل.به من حديث فلي
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وروى ابن شاهني بإسناده عن شعبة أنه قال: لوال احلياء ما صليت على 
 أبان بن أيب عياش.

 : 7 /10و  41 /3وقال البيهقي يف "السنن الكربى" 

 "مرتوك".

 :807 /3قال احلافظ الذهيب يف "تاريخ اإلسالم" و 

 "مرتوك احلديث".

 (:142وقال احلافظ يف "التقريب" )

 حدود األربعني".  امسة مات يف"مرتوك من اخل

 (:237وقال املعلمي يف تعليقه على "الفوائد اجملموعة" )ص 

 "تالف".

 (: "مرتوك".401( و )300ويف )ص 

 :461 /1وقال يف "التنكيل" 

 "هالك".
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 التعديل: -

 كان مالك بن دينار يقول ألبان بن أيب عياش: طاووس القراء.

 

 

 

 ٭ ٭ ٭
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واسط: َل يحتج به،  يبجلي، قاض، أبو المنذر ال( أسد بن عمرو2)
 وهو صالح لالعتبار.

 

 الجرح: -

 قال يزيد بن هارون: ال حتل الرواية عنه.

والريح سواء، ال شيء يف احلديث، إمنا كان وقال عثمان بن أيب شيبة: هو 
 يبصر الرأي.

 وقال ابن املديين: ضعيف.

 وقال البخاري: صاحب رأي ضعيف.

 اك عندهم.وقال: ليس بذ

وقال أبو حفص عمرو بن علي الفالس: أسد بن عمرو الكويف صاحب 
 الرأي، ضعيف احلديث.

 وقال أبو حامت: ضعيف احلديث، ال يعجبين حديثه.

 نسائي: ليس بالقوي.وقال ال

 وقال: ليس بثقة.

 وقال ابن حبان: كان يسوي احلديث على مذهب أيب حنيفة.
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 وقال الدارقطين: يعترب به.

 محد احلاكم: ليس بالقوي عندهم.أبو أوقال 

 وقال الساجي: عنده مناكري.

 وقال اجلوزجاين: فرغ اهلل منه.

سعد بن أيب مرمي، من طريق أمحد بن  83 /2وروى ابن عدي يف "الكامل" 
سألت حيىي عن أسد بن عمرو؟ قال: كذوب ليس بشيء، وال يكتب 

 حديثه.

، بقوله "إمنا رواه أمحد بن 206 /1وغمز الذهيب هذا القول يف "امليزان" 
 مرمي عنه. سعد بن أيب

 وقد روى عن حيىي حممد بن عثمان العبسي أنه قال: ال بأس به.

وثق من نوح بن دراج، ومل يكن به وقال عباس: مسعت حيىي يقول: هو أ
 بأس".

قلت: الذهيب نفسه قال يف ترمجة أمحد بن سعد بن أيب مرمي من "تاريخ 
 : 24 /6اإلسالم" 

 "صدوق".
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 : 30/  1وقال احلافظ يف "هتذيب التهذيب" 

كتاب "املوايل": كان من أهل العلم والرحلة   قال أبو عمر الكندي يف
 والتصنيف".

 (:36" )وقال يف "التقريب

 "صدوق". 

 :305 /1وقال املعلمي يف "التنكيل" 

 "أمحد بن سعد بن أيب مرمي: ممن روى عنه النسائي وقال: ال بأس به.

وهو ال يروي إال عن ثقة عنده كما يف  -يعين روى عنه أيضا  -د داو  وأبو
"هتذيب التهذيب" يف ترمجة احلسني بن علي بن األسود، وترمجة داود بن 

 أمية.

بن خملد وهو ال يروي إال عن ثقة عنده كما يف ترمجة أمحد هذا من  وبقي
 "هتذيب التهذيب".

 ف أقواله...". وقال املعلمي: إن ابن معني كثريا ما ختتل

 :17 /1قال احلافظ يف "مقدمة لسان امليزان" 
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"وينبغي أن يتأمل أيضا أقوال املزكني وخمارجها ... فمن ذلك أن الدوري 
 أنه سئل عن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي: أيهما قال عن ابن معني

أحب إليك؟ فقال: ابن إسحاق ثقة، وسئل عن حممد بن إسحاق مبفرده؟ 
ق وليس حبجة. ومثله أن أبا حامت قيل له: أيهما أحب إليك فقال: صدو 

 يونس أو عقيل؟ فقال: عقيل ال بأس به.

وزمعة بن صاحل؟ فقال: له على يونس، وسئل عن عقيل يوهو يريد تفض 
له على يونس، وسئل عن عقيل وزمعة بن يعقيل ال بأس به. وهو يريد تفض
 صاحل؟ فقال: عقيل ثقة متقن. 

، وعلى هذا حيمل أكثر ما ورد من اختالف السؤالوهذا حكم على 
اختالف أئمة اجلرح والتعديل ممن وثق رجاًل يف وقت وجرحه يف وقت 

 آخر...". 
 وقال املعلمي: 

"وكان ابن معني إذا لقي يف رحلته شيخا فسمع منه جملسا، أو ورد بغداد 
خ؟ شيخ فسمع منه جملسا فرأى تلك األحاديث مستقيمة، ث سأل عن الشي

 وثقه، وقد يتفق أن يكون الشيخ دجاال استقبل ابن معني بأحاديث
صحيحة، ويكون قد خلط قبل ذلك أو خيلط بعد ذلك، ذكر ابن اجلنيد 

ابن معني عن حممد بن كثري القرشي الكويف؟ فقال: ما كان به أنه سئل 
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بأس. فحكى له عنه أحاديث تستنكر، فقال ابن معني: فإن كان الشيخ 
 هو كذاب وإال فإين رأيت الشيخ مستقيما.روى هذا ف

وقال ابن معني يف حممد بن القاسم األسدي: ثقة وقد كتبت عنه. وقد 
. وقال أبو داود: غري ثقة وال مأمون، كذبه أمحد وقال: أحاديثه موضوعة

 أحاديثه موضوعة.

وهكذا يقع يف التضعيف رمبا جيرح أحدهم الراوي حلديث واحد استنكره 
عذر...وبلغ ابن معني أن أمحد بن األزهر النيسابوري حيدث  وقد يكون له

استنكره حيىي، فقال: من هذا الكذاب النيسابوري  عن عبد الرزاق حبديث
حيدث عن عبد الرزاق هبذا احلديث؟! وكان أمحد بن األزهر حاضرا، الذي 

 فقام فقال: هو ذا أنا. فتبسم حيىي وقال: أما إنك لست بكذاب...".

األقوال عن إمام من أئمة اجلرح والتعديل له أسباب  أن اختالففاخلالصة 
غمزه كثرية، وال يلزم من اختالف أقواله يف أحد الرواة الطعن يف الناقل، أو 
بذلك، والعجيب أن الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل، قال يف "سلسلة 

 :333 /6األحاديث الصحيحة" 

ل ذلك جلهالة أمحد بن سعيد هذا، "أشار الذهيب إىل رفض هذه الرواية، ولع
  أجد له ترمجة".فإين مل
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قلت: لعّل سبب عدم وقوف الشيخ على ترمجته بسبب الياء يف اسم والد 
 1416أن اجلزء السادس من "السلسلة الصحيحة" طبع عام  أمحد، مع

يعين أن الشيخ كتب هذا بعد عشرة أعوام من حتقيقه لكتاب  ه جري
فيه على الكوثري طعنه على أمحد بن  305 /1لمي "التنكيل" وقد رد املع

معني يف أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل  سعد بن أيب مرمي يف نقله عن ابن
 ن ال ينسى.ّل مَ وأصحابه، فجَ 

 التعديل: -

قال اإلمام أمحد: كان صدوًقا، ولكن أصحاب أيب حنيفة ال ينبغي أن يروى 
 عنهم شيء.

 الرأي. وقال: صاحل احلديث وكان من أصحاب

 وقال حيىي بن معني: ثقة.

 وقال: كان ال بأس به.

وقال: أسد بن عمرو أوثق من نوح بن دراج، ومل يكن به بأس، وقد مسع 
 الرأي، ومطرف، ويزيد بن أيب زياد، وملا أنكر بصره ترك القضاء.من ربيعة 

وقال: كان أسد بن عمرو صدوقا، وكان يذهب مذهب أيب حنيفة، وكان 
، ويزيد بن أيب زياد، وويل القضاء فأنكر من بصره شيئا، فرد مسع من مطرف
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واعتزل القضاء، قال عباس: وجعل حيىي يقول: رمحه اهلل عليهم القمطر، 
 ه اهلل.رمح

 وقال أبو داود: صاحب رأي، وهو يف نفسه ليس به بأس.

 وقال ابن عمار املوصلي: صاحب رأي ال بأس به.

 قال ابن شاهني: 

عمار بتزكية حجة على قول يزيد بن  بن عبد اهلل بن "وليس كالم حممد
هارون، وعثمان بن أيب شيبة أعلم بأسد بن عمرو من ابن عمار، ألن ابن 

ويزيد بن هارون واسطي، وعثمان بن أيب شيبة كويف فهما عمار موصلي، 
 أعلم به.

ويزيد بن هارون يف الطبقة العليا على ابن عمار، وقوله: ال بأس به ليس 
 قول يزيد: ال حتل الرواية عنه".مثل 

رو  وقال احلافظ: "وقد جاء عن ابن عمار أيًضا أنه قال: أسد بن َعم 
 صاحب رأي ضعيف احلديث.

مع بني كالميه بأنه أراد بقوله: ال بأس به أنه ال يتعمد وأنه تغري فيمكن اجل
 ملا ضعف بصره فضعف حفظه".

 وقال ابن سعد: 
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أبا حنيفة ة إن شاء اهلل، وكان قد صحب "كان عنده حديث كثري، وهو ثق
وتفقه، وكان من أهل الكوفة، فقدم به بغداد، فويل قضاء مدينة الشرقية بعد 

 العويف.

 أمحد بن منيع: حدثنا أسد بن عمرو وكان ثقة صدوقا.قال 

 وقال ابن عدي: 

 "مل أر له شيئا منكرا، وأرجو أنه ال بأس به".

 

 

 

 

 ٭ ٭ ٭
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، أبو ين عبد يغوث بن كعب الجعفبن الحارث ب جابر بن يزيد( 3)
 متروك.: يعبد اهلل، ويقال أبو يزيد، ويقال أبو محمد الكوف

 

 الجرح: -

قال سالم بن أيب مطيع: قال يل جابر اجلعفي: عندي مخسون ألف باب 
إنه من العلم ما حدثت به أحدا، فأتيت أيوب فذكرت هذا له، فقال: أما 

 اآلن فهو كذاب.

: يا جابر ال متوت حىت الشعيب قال قال: بن أيب خالد، اعيلإمس عنو 
 . رسول اهللتكذب على 

 يايل حىت اهتم بالكذب.قال إمساعيل: ما مضت االيام والل
ته قط يال لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر اجلعفي ما أتوقال أبو حنيفة: 

وزعم أن عنده كذا وكذا ألف  ،بشيء  من رأي إال جاءين فيه حبديث
 .مل يظهرها  رسول اهللحديث عن 

عبد اهلل بن أمحد، عن أبيه، قال: ترك حيىي القطان جابرا اجلعفي، عن و 
وحدثنا عنه عبد الرمحن قدميا، ث تركه بأخرة، وترك حيىي حديث جابر 

 بأخرة.

وقال عبد الرمحن بن مهدي: أال تعجبون من سفيان بن عيينة، لقد تركت 
 عنه أكثر من ألف حديث، ث هو حيدث عنه. يجابر اجلعفي لقوله ملا حك
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 ترك عبد الرمحن بن مهدي حديث جابر اجلعفي. :قال حممد بن بشارو 

جرير بن عبد احلميد، عن ثعلبة، قال: أردت جابرا اجلعفي، فقال يل وعن 
 أيب سليم: ال تأته فإنه كذاب. ليث بن

ومحيد، ، جابرحجاج بن أرطأة، و  :وعن زائدة أنه قال: اطرحوا حديث أربعة
 والكليب.

يقول: مسعت جابر اجلعفي  ،الثورياحلميدي يقول: مسعت سفيان وعن 
إىل علي ث انتقل من علي إىل  انتقل العلم الذي كان يف النيب  :يقول

وقد رأيت جعفر : احلسني بن علي ث مل يزل حىت بلغ جفر بن حممد قال
 بن حممد.ا

ار إىل اأَلعمش فسأله شعث بن سو ل: جاء األَ اق ،الضرير معاوية عن أيبو 
ألست الذي تروي عن جاِبر اجلعفي ال، وال نصف ل قاعن حديث ف

 حديث.
وقال جرير بن عبد احلميد: ال أستحل أن أحدث عن جابر اجلعفي، كان 

 يؤمن بالرجعة.

 .وقال حيىي بن يعلى احملاريب: طرح زائدة حديث جابر اجلعفي
ابًا يؤمن زائدعن  :ىي بن يعلى احملاريبحيوقال  ة، قال: كان جاِبر اجلعفي كذم

 بالرجعة.

ممن رآه إال اجلعفي : مل يدع جابرا بن معني وقال عباس الدوري، عن حيىي
 .يءليس بش ال يكتب حديثه، وال كرامة، كذابا  اجلعفي زائدة، وكان جابر
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عثمان بن سعيد الدارمي قلت ليحىي بن معني فجابر اجلعفي مل وعن 
 يضعفونه. :الق ؟يضعف

جابرا  ، قال: إن كنت آليتيعن جد ،وقال عثمان بن أيب شيبة: حدثنا أيب
 ، ث خيرج إيلّ خوخةاجلعفي يف وقت ليس فيه خيار وال قثاء فيتحول حول 

 !!بستاين يفخبيار وقثاء فيقول: هذا 

: مسعت أبا االحوص يقول: كنت إذا مررت ، قالشهاب بن عباد عنو 
 العافية. سألت ريبجبابر اجلعفي 

وذكر شهاب أنه مسع ابن عيينة يقول: تركت جابرا اجلعفي وما مسعت منه، 
فعلمه ما  احلسنَ  ي  ، ث دعا علعلمعلمه ما فعليا  قال: دعا رسول اهلل 

 حىت بلغ جعفر بن حممد....  علميفعلمه ما  احلسنيَ  علم، ث دعا احلسنج ي
 ، ومل أمسع منه.ذلكلقال سفيان: فرتكته 

يقول: مسعت من جابر اجلعفي كالما  ،: مسعت ابن عيينةقالفعي شاالوعن 
 .بادرت خفت أن يقع علينا السقف

 .كان جابر يؤمن بالرجعةوقال ابن عيينة:  
 وملا ذكره الساجي يف مجلة الضعفاء قال: كذبه ابن عيينة.

 وكان ضعيفا جدا يف رأيه وروايته.وقال ابن سعد: كان يدلس، 

 ديثه.عندي بالقوي يف ح قال أبو داود: ليسو 

فقال:  بن حنبل؟ أمحد عنه كذاب، سألتجابر بن يزيد  وقال اجلوزجاين: 
 فاسرتاح. ابن مهديتركه 



38 
 

وقال العقيلي: كذبه سعيد بن جبري، وقال زائدة: كان يشتم أصحاب النيب 
. 

وقال أبو احلسن الكويف: كان ضعيفا يغلو يف التشيع وكان يدلس يف 
 احلديث.

موسى، مسعت أبا مجيلة يقول: قلت جلابر اجلعفي: كيف  ق بنإسحاوعن 
 تسلم على املهدي؟ قال: إن قلت لك كفرت.

 يان: مسعت رجال سأل جابرا اجلعفي عن قوله:احلميدي، عن سفوعن 
: يوسف]{ ِلي اللَّهُ  َيْحُكمَ  َأوْ  َأِبي ِلي يَْأَذنَ  َحتَّى اْْلَْرضَ  َأبْ َرحَ  فَ َلنْ }

 أويلها.قال: مل جيئ ت ،[80
 كذب.:  قال سفيان

مع  قلت: وما أراد هبذا؟ قال: الرافضة: يقول: إن عليا يف السماء ال خيرج
مناد من السماء: اخرجوا مع فالن، يقول  يولده حىت ينادمن خيرج من 

عنه، كان يؤمن بالرجعة، كذب، بل كانوا  يجابر: هذا تأويل هذا، ال ترو 
 إخوة يوسف.

 واهلل،  يإأكان جابر يكذب؟ قال:  د بن خداش:: قلت ألمحوقال امليموين
 حديثه بني.  وذاك يف

كان جابر يؤمن بالرجعة، وكان   ":كتابه "مشكل احلديث  وقال ابن قتيبة يف
 صاحب نريجنات وشبه.

 ال يكتب حديثه. ،: ليس بشيء، كذاب"كتاب أيب حممد بن اجلارود"ويف 

 : مرتوك.، والبيهقي، والدارقطينوقال النسائي
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 احلديث.احلاكم: ذاهب  أبو أمحد القو 

 .التشيع، وكان يدلس : كان ضعيفا يغلو يفيوقال العجل

 .36 /3 (باب من يرغب عن الرواية عنهم) وذكره يعقوب بن سفيان يف

إن  :كان سبئيا من أصحاب عبد اهلل بن سبأ وكان يقولوقال ابن حبان:  
بة والثوري تج بأن شعفإن احتج حم...  عليا عليه السالم يرجع إىل الدنيا

فإن الثوري ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاء بل كان  ،رويا عنه
يؤدي احلديث على ما مسع ألن يرغب الناس يف كتابة األخبار ويطلبوها يف 

اء مل يوأما شعبة وغريه من شيوخنا فإهنم رأوا عنده أش ،املدن واألمصار
عنه الشيء بعد الشيء  كر أحدهمفرمبا ذ  ،يصربوا عنها وكتبوها ليعرفوها

والدليل على صحة ما قلنا أن حممد بن  ،لى جهة التعجب فتداوله الناسع
مسعت  :قال ،ثنا نعيم بن محادحد ،ثنا أمحد بن منصورحد :قال ،املنذر
قلت لشعبة مالك تركت فالنا وفالنا ورويت عن جابر  :يقول ،وكيعا

ثنا حممد حد ،بن فارساحدثنا  .روى أشياء مل نصرب عنها :قال ؟!اجلعفي
رأيت أمحد بن حنبل يف جملس يزيد بن هارون ومعه كتاب  :قال ،فعار  بنا

فقال يا أبا عبد اهلل تنهوننا عن حديث جابر  ،زهري عن جابر وهو يكتبه
 .نعرفه :قال ؟وتكتبونه

 وقال ابن حزم: كذاب.

، وشعبة وقد روى عنه الثوري الكثري ،جلابر حديث صاحلوقال ابن عدي: 
وحدث عنه زهري وشريك وسفيان واحلسن بن  ،لثوريأقل رواية عنه من ا
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وقد احتمله الناس ورووا عنه وعامة  ،صاحل وابن عيينة وأهل الكوفة وغريهم
وقد حدث عنه الثوري مقدار مخسني ، ما قذفوه أنه كان يؤمن بالرجعة

وزت املقدار يف ية عنه ومل أر له أحاديث جاومل يتخلف أحد يف الروا ،حديثا
 و مع هذا كله أقرب إىل الضعف منه إىل الصدق.اإلنكار، وه

 ، وقال: كان رافضيا، وقال:(باب: من نسب إىل الضعف)وذكره الربقي يف 
قال يل سعيد بن منصور: قال يل ابن عيينة: مسعت من جابر ستني حديثا 

 : حدثين وصي األوصياء.وما أستحل أن أروي عنه شيئا، يقول

وثقه شعبة فشذ وتركه  ،من أكرب علماء الشيعةهيب يف "الكاشف": الذ وقال
 .سوى حديث السهو يءليس يف كتايب له ش :قال أبو داود ،احلفاظ

 .ضعيف رافضيوقال احلافظ يف "التقريب": 

(: كان يؤمن بالرجعة، 214"الفوائد" )ص وقال املعلمي يف تعليقه على 
وجاء  .ل أبو حنيفة: مل أر أكذب منهوكذبه زائدة وابن معني ومجاعة، وقا

 – أو أصدق -عن شعبة وغريه أنه إذا قال: حدثنا ومسعت فهو أوثق 
 ...الناس

والذي يظهر من ترمجته أنه إذا مل يصرح بالسماع فليس معىن ذلك أنه 
وإن صرّح يدلس، بل إنه يكذب، وأنه إذا روى ما ليس مبرفوع قد يكذب 

نفسه: أخربين فالن فيذكر خربًا، ث يقول يف بالسماع. وكان يتأول: يقول: 
 إن كان قال ذلك.

: استقر األمر على توهينه، ث هو معروف 935 /2 "التنكيل" وقال يف
 .بتدليس األباطيل
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 التعديل: -

 .احلديث منه احلديث ما رأيت أورع يف ا يفكان جابر ورعً قال الثوري:  

 .احلديث صدوق يفوقال شعبة: 

يقول: قال سفيان الثوري لشعبة:  كم: مسعت الشافعيوقال ابن عبد احل
 تكلمن فيك.لئن تكلمت يف جابر اجلعفي أل

 وحدثنا، وقال حيىي بن أيب بكري، عن شعبة: كان جابر إذا قال: أخربنا،
 فهو من أوثق الناس. -ومسعت 

حممد بن إبراهيم، قال: مسعت وكيعا يقول: من يقول يف جابر اجلعفي عن و 
 ؟!نه سفيان وشعبةبعد ما أخذ ع

ما له العدل الرضي؟ ما له العدل الرضي؟ ومد  :قال ؟سئل شريك عنهوملا 
 هبا صوته.

وملا ذكر أبو العرب كالم شريك يف جابر قال: خالف شريك الناس يف 
 .جابر

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 يمولى بن، ي، أبو سليمان البصر يجعفر بن سليمان الضبع( 4)
 شيعي صدوق. :الحريش يبنلمولى ، وقيل: الحارث

 

 الجرح: -

 .سليمان بن حرب: ال يكتب حديثهقال 

 .عنه، وكان يستضعفه يال يرو  القطان كان حيىي بن سعيدو 

جعفر بن وقال أمحد بن املقدام: كنا يف جملس يزيد بن زريع فقال: من أتى 
سليمان، وعبد الوارث، فال يقربين، وكان عبد الوارث ينسب إىل االعتزال، 

  الرفض.وجعفر ينسب إىل

 .ابن عمار: ضعيفوقال 

وفيها أحاديث  ،: أكثر عن ثابت، وكتب مراسيلبن املدييني علقال و 
 .  مناكري، عن ثابت عن النيب

 
 بعض حديثه. "الضعفاء": خيالف يف يف يقال البخار و 
 

 : كان فيه حتامل على بعض السلف، وكان ال يكذب يفيوقال األزد
ن ثابت ائق، وأما احلديث فعامة حديثه عاحلديث، ويؤخذ عنه الزهد والرق

 وغريه فيه نظر ومنكر.
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 :(66 ص) "والكذابني الضعفاء أمساء تاريخوقال ابن شاهني يف "
 ".ضعيف"
 

 :(252 ص) "األمصار علماء مشاهريوقال ابن حبان يف "
 ."فيه ويغلو يتشيع كان"
 
 : -بعد أن ذكر طائفة من حديث جعفر عن ثابت  – قال ابن عديو 
وهذه األحاديث عن جعفر بن سليمان، عن ثابت عن أََنس كلها إفرادات "

 ...".جلعفر، ال يرويها عن ثابت غريه
 

 :169 /5 "الوهم بيانوقال ابن القطان يف "
 ".مسلم له أخرج قد كان  وإن رافضي، وهو يضعف، سليمان بن جعفر"

 :368 /3 وقال أيضا
 ".فيه خمتلف"
 

 :126 /2" "التنكيلوقال املعلمي يف 
 "فيه كالم". 
 
 التعديل: -
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قال يزيد بن هارون: كان جعفر من اخلائفني، وكان يتشيع، وكان ثقة، 
 حديثه حديث اخلائفني.

 قال عبد الرازق بن مهام: كان فاضال.و 

 .: ال بأس بهدأمحقال اإلمام و 

 .ثقة عندنا: هو بن املديينعلي قال و 

 حيىي بن معني: ثقة.وقال 

 به ضعف، وكان يتشيع.و ان ثقة، بن سعد: كاقال و 
 

خطأ فيه، إمنا  ال يفو احلديث،  وقال البزار: مل نسمع أحدا يطعن عليه يف
  ذكرت عنه شيعيته، وأما حديثه فمستقيم.

 
وكان جعفر بن سليمان من الثقات املتقنني يف الروايات، قال ابن حبان: و 

ة إىل مذهبه، وليس غري أنه كان ينتحل امليل إىل أهل البيت، ومل يكن بداعي
بني أهل احلديث من أئمتنا خالف أن الصدوق املتقن إذا كان فيه بدعة ومل 

االحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إىل بدعته سقط يكن يدعو إليها أن 
حتجاج بأخباره، وهلذه العلة ما تركوا حديث مجاعة ممن كانوا ينتحلون اال

تججنا بأقوام ثقات انتحاهلم البدع ويدعون إليها وإن كانوا ثقات، واح
كانتحاهلم سواء، غري أهنم مل يكونوا يدعون إىل ما ينتحلون، وانتحال العبد 
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ل الروايات عنهم بني ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وعلينا قبو بينه و 
 إذا كانوا ثقات على حسب ما ذكرناه يف غري موضع من كتبنا.

 
 .(1902)و  (1810)( و 898) يف "صحيحه" احتجم به مسلمٌ و 
 

 وحّسن الرتمذي حديثه.
 

 إسناد حديث هو أحد رجاله. 155 /1وصّحح الدارقطين يف "سننه" 
 
 : قال ابن عديو 
كثرية، وهو حسن احلديث، وهو معروف جلعفر حديث صاحل وروايات  "

بالتشيع ومجع الرقاق، وجالس زهاد البصرة فحفظ عنهم الكالم الرقيق يف 
 ك عنه سيار بن حامت، وأرجو أنه ال بأس به.الزهد، يروي ذل

والذي ذكر فيه من التشيع والروايات اليت رواها اليت : ابن عدي وقال
فضائل الشيخني أيضا كما ذكرت يستدل هبا على أنه شيعي، فقد روى يف 

بعضها، وأحاديثه ليست باملنكرة، وما كان منها منكرا فلعل البالء فيه من 
 ."ي ممن جيب أن يقبل حديثهالراوي عنه، وهو عند

 
 .صدوقوقال احلاكم: 
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أنه حسن  29 /5و  89 /4ورّجح ابن القطان يف "بيان الوهم واإليهام" 
 احلديث.

 
 :(792) "الكاشف"وقال الذهيب يف 

 ".مع كثرة علومه قيل كان أميا وهو من زهاد الشيعة يءثقة فيه ش"
 

 وقال احلافظ يف "التقريب":
 ."ان يتشيعصدوق زاهد لكنه ك"
 
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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، أبو زهير يالخارف يوتالحُ  يدانالحارث بن عبد اهلل اْلعور الهمْ ( 5)
 .متروك: (ي رضي اهلل عنه)صاحب عل يالكوف

 

 الجرح: -

 .كان كذاباقال الشعيب:  

 /1"التاريخ األوسط"  ، و273 /2 "الكبري التاريخالبخاري يف "أخرج و 
عن أمحد  208 /1 "الضعفاء" قيلي يف، والع(61ويف "الضعفاء" )، 156

 عنكالمها ي،  قاسم العرفط( عن 233والعجلي يف "الثقات" ) يونس، بنا
 ."احلارثَ  ات مَهمَ  أَنه ِإبراهيم، عنعن مغرية،  زائدة،

، وأثبت هذا السقط احلافظ تنبيه: سقط من مطبوع "التاريخ الكبري" )مغرية(
 .298 /3مغلطاي يف "إكمال هتذيب الكمال" 

قال: مسع مرة اهلمداين من احلارث األعور  ،عن محزة الزيات ،جريروعن 
شيئا فأنكره فقال له: اقعد حىت أخرج إليك فدخل مرة اهلمداين واشتمل 

 .على سيفه وأحس احلارث بالشر فذهب

 با. و إسحاق: زعم احلارث األعور وكان كذ عن أيبو  

كان غريه أرضى منه،   قال أبو بكر بن عياش: مل يكن احلارث بأرضاهمو 
 وكانوا يقولون: إنه صاحب كتب كذاب. 

 : كان احلارث األعور زيفا.بن عبد احلميد جريرقال و 
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 . هحديث يابن مهدترك و 

، يوعبد الرمحن العلم من يد -يعين القطان  – قال بندار: أخذ حيىيو 
 . يفضربا على حنو أربعني حديثا من حديث احلارث عن عل

 كذاب.   ين:املديعلي بن وقال 

 يقول: احلارث األعور كذاب.  خيثمة: مسعت أيب وقال أبو بكر بن أيب

 ؟ فقال: ضعيف. يوقال أيضا: قيل ليحىي بن معني: احلارث صاحب عل

 .وكان له قول سوء وهو ضعيف يف روايتهوقال ابن سعد: 

 :(31 ص) "الرجال أحوالوقال اجلوزجاين يف "

 علي عن روى وقد ،قلبه اهلل يعم مل من عند بنّي  حديثه يف احلارث وأمر"
 هلل التحيات األمساء خري اهلل بسم يقول قال: كان ،األمة فيه خالف تشهدا

 عبده حممدا وأن اهلل إال إله ال أن أشهد فلغريه خبث وما ،فلله طاب ما
 ،اهلل نيب على السالم ،حممد الرسول ونعم الرب نعم أنه أشهد ،ورسوله
 ومن منهم غاب من واملؤمنات املؤمنني على السالم ،هللا أنبياء على السالم
والتشهد عن ابن مسعود وأيب موسى وابن عباس كأهنم ، هذا وحنو .شهد

 ."حمفوظ مشهور تكلموا بلسان واحد عن النيب 

 :168 /3يف "سننه"  الرتمذيوقال 

 ".احلديث يف يضعف واحلارث"

 وقال أبو زرعة: ال حيتج حبديثه. 
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 ، وال ممن حيتج حبديثه. يمت: ليس بقو وقال أبو حا

: ليس بالقويوقال النسائ

 .كان احلارث غاليا يف التشيع واهيا يف احلديث  :وقال ابن حبان

 احلارث ضعيف. :وقال الدارقطين

َعِلّي وللحارث األعور عن علّي، وهو أكثر رواياته عن " :وقال ابن عدي
 ."عنهما غري حمفوظ وروى عن ابن مسعود القليل وعامة ما يرويه

  232 /1، وقال 260 /4و  12 /1وضّعفه البيهقي يف "السنن الكربى" 
 :267 /6و  212 /3و  382و  143و  120 /2

 ".ال حيتج به"

 :98 /1" مسلم شرحوقال النووي يف " 

 ".ضعفه على متفق"

 :437 /1وقال الذهيب يف "امليزان" 
 أمره". توهني على "واجلمهور

 
 (:1029ب" )يف "التقري وقال احلافظ

 ".كذبه الشعيب يف رأيه ورمي بالرفض ويف حديثه ضعف  "
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 التعديل -

، عن حيىي بن معني: قد مسع من ابن مسعود، وليس به يقال عباس الدور 
 بأس. 

ء يش ي: سألت حيىي بن معني، قلت: أيوقال عثمان بن سعيد الدارم
 .؟ قال: ثقةيعل حال احلارث يف

 يتابع عليه. قال عثمان: ليس
 عن ابن معني وقد تقّدميعين الدارمي أن ابن معني تفّرد بتوثيقه، قلت: 

 ، فلعّله مما استقّر عليه رأيه أخريًا.تضعيفه إياه
 .: ليس به بأسوقال النسائي

، ومل أجده يف كتب 249 /5هذا نقله املزي يف "هتذيب الكمال" قلت: 
للحارث يف  هإيداعو بالقوي. قال: ليس  النسائي قد تقّدم أنو الرتاجم، 

 ( دليل على توهينه إياه.114كتابه "الضعفاء واملرتوكني" )
 :437 /1 "يزانوقال الذهيب يف "امل

 ".أمره ىوقوّ  به احتج فقد الرجال، يف تعنته مع والنسائي"
 :، بقوله147 /2 "التهذيب هتذيبفتعقبه احلافظ يف "

 بابن مقرونا واحدا حديثا "سننلا" يف له أخرج وإمنا النسائي به حيتج مل"
 ".عنده له ما مجيع هذا ،متابعة "والليلة اليوم" يف وآخر ،ميسرة

احلارث  :قال أمحد بن صاحل"(: 282) "الثقات"تاريخ وقال ابن شاهني يف 
مسع عليا  ،ثىن عليهأو  ،حفظه وأحسن ما روى عن عليأاألعور ثقة ما 
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م فذهب احلارث فاشرتى رهبدمن يشرتي علمي ) :يقول ،رضي اهلل عنه
فقول الشعيب  :قيل ألمحد بن صاحل (عليه مالأف ،صحيفة فجاء هبا إىل علي
مل يكن يكذب يف احلديث إمنا كان كذبه  :فقال ،حدثنا احلارث وكان كذابا

 ".يف رأيه
جاء ، و ، وأبو خيثمة، وابن املديينالشعيبالكذب: أطلق عليه قلت: لقد 

مل يكن احلارث يصدق عن علي  :قال ،غريةعن م ،بكر بن عياشعن أيب 
 .يف احلديث

، وكلمة )كذابا( ال حتتمل غري هذا إذ الشعيب فهذا صريح ال حيتاج تأويال
قال حدثنا احلارث، ث أعقبه ببيان حاله يف الرواية، فهي ال حتتمل عنه إال 

يب" "التقر  ترمجته من، ومنه يعرف ما يف قول احلافظ يف الكذب يف الرواية
 ."!كذبه الشعيب يف رأيه"(: 1029)

 :437 /1 "يزانوقال الذهيب يف "امل
 يالنبو  احلديث يف وأما، وحكاياته هلجته يف يكذب كان  أنه والظاهر"

 ".!فال

كان يكذب يف هلجته وحكايته،   على فرض أن املراد بالكذب أنهف قلت:
ايته، لرتك رو  موجبٌ يف عدالته،  قادح صريحٌ هذا أيضا ويكذب يف رأيه، ف

حمتجا بسؤال احلسن واحلسني حديث احلارث عن علي ابن شاهني  حصحّ و 
شريك، عن مدارها على  القصة إياه عن حديث علي رضي اهلل عنه، وهذه

 .يجابر اجلعف
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ث أين رواية احلسن واحلسني عن احلارث؟! فلم جند هلما ، واجلعفي: مرتوك
لظاهر أهنما مل يثقا فا، ما إياهقصة سؤاهل على فرض ثبوتهذا رواية عنه، 

علي بن أمري املؤمنني وال غرو فاحلارث اعرتض على به، فلهذا تركا حديثه، 
 واهلل إين" بن عبيد اهلل عمران بن طلحةليف قوله  رضي اهلل عنه أيب طالب

}ونزعنا ما في ألرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال اهلل عز وجل فيهم: 
قال احلارث ، [47]احلجر: بلين{ صدورهم من غل إخوانا على سرر متقا

ال أبا  نقال: فقال علي: فمن هم إذ ،األعور: اهلل أجل من ذلك وأعدل
أن عليا تناول دواة فحذف هبا  :وذكر حممد بن عبد اهلل :قال منصور !لك؟

 ."األعور يريد هبا وجهه فأخطأه
 217 /5، وابن حبان يف "الثقات" 210 /1أخرجه العقيلي يف "الضعفاء" 

يف "معرفة علوم وهو أيضا  ، وصححه،376 /3 واحلاكم، 218-
وابن عساكر يف "تاريخ ، 173 /8والبيهقي (، 137احلديث" )ص 

، وجاء عند أمحد يف "فضائل الصحابة" 506 /43و  119 /25دمشق" 
فقال رجل من مهدان: إن اهلل " وصححه ،353 /2، واحلاكم (1300)

 نهلا القصر، قال: فمن إذتداعى صيحة  أعدل من ذلك فصاح عليه علي  
  ."؟!إذا مل نكن حنن أولئك

 
 

 ٭ ٭ ٭
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راحيل بن كعب بن سالمان شَ  بيرة بنر بن هُ وْ أرطاة بن ث َ اج بن جّ حَ ( 6)
ع النخعي، َأبُو أرطاة خَ بن عامر بن حارثة بن سعد بن مالك بن النَّ ا

خطأ، ، كثير العن الضعفاء وغيرهم مشهور بالتدليس :الكوفي اْلَقاِضي
 .ليس بحجة

 

 

 :الجرح -

احلديث عن  قال عبد اهلل بن املبارك: كان احلجاج يدلس، وكان حيدثنا
 عمرو بن شعيب مما حيدثه العرزمي، والعرزمي مرتوك ال نقر به.

قال: مسعت حيىي يذكر: أن حجاجا مل ير الزهري، ، بكر الباهلي أيبعن و 
وحممد يف أحد منه يف حجاج، ما رأيته أسوأ رأيا  ،الرأي فيه جدا ئسيوكان 

 فيهم.بن إسحاق، وليث، ومهام، ال يستطيع أحد أن يراجعه ا
 

 - عبيد القاسم بن سالم، يقول: ناظرت حيىي بن سعيد القطان وعن أيب
 يعين: ال يروي عن احلجاج - وظننت أنه تركه - يعين يف حجاج بن أرطاة

لط، قلت: يف أي من أجل لبسه السواد، فقلت: مل تركته؟ فقال: للغ -
 شيء.

 فحدث حيىي بغري حديث.
زيد بن جبري عن خشف بن مالك عن قال أبو عبيد: أذكر ههنا حديث 

 .عبد اهلل يف الديات
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د: احلجاج بن أرطاة وحممد بن يعن حيىي بن سع :قال علي بن املديينو 
  أكتب عنه حديثا قط.ملو ، اِإسحاق عندي سواء، وتركت احلجاج عمدً 

مة، عن حيىي بن مِعني: صدوق، ليس بالقوي، بن أيب خيث قال أبو بكرو 
 .يدلس عن حممد بن عجَبيد اللمه العرزمي، عن َعمرو بن شعيب

 سئل مرة أخرى عنه، فقال: ضعيف.و 

، حجاج بن أرطأة، وجابر :أنه قال: اطرحوا حديث أربعة (3) وعن زائدة
 ومحيد، والكليب.

ثل زائدة بن قدامة أرطأة من م يف حجاج بن : وهذا الكالمابن شاهنيقال 
 .عظيم، وقد وافقه على ذلك حيىي بن معني يف أحد قوليه

قيل: فلم ليس هو  ،من احلفاظ قال أبو طالب، عن أمحد بن حنبل: كانو 
عند الناس بذاك؟ قال: ألن يف حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد 

 له حديث إال فيه زيادة.
ل، إمساعي بن حربعن " 156 /3 حامت أيب البن "والتعديل اجلرحويف "
 عن احلجاج حديث: - حنبل بن أمحد يعين - اهلل عبد أليب قلت :قال

 وكأنه يلقهم، مل رجال عن يروي وكان الزهري، يلق مل يقولون: قال الزهري؟
 ."ضعفه

                                                           

 ال زائدة انك  :قال ،يونس بن أمحد عن 155 /3 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح" ويف - 3
 .حديثه ترك قد كان  احلجاج، عن يروي
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عن احلجاج بن أرطاة  - يعين أمحد بن حنبل -وقال امليموين: سأله رجل 
 ه أنه يزيد يف األحاديث.ما شأنه؟ قال: شأن

وقال احلسن بن علي: سجئل أمحد بن حنبل: حيتج حبديث حجاج بن أرطاة؟ 
 فقال: ال.

حنبل: قال أيب: حجاج بن أرطاة مل يكن حيىي بن وقال صاحل بن أمحد بن 
 سعيد يرى أن يروي عنه بشيء. وقال: هو مضطرب احلديث.

 
 .كان ضعيفا يف احلديثوقال ابن سعد:  

 
احلفظ، متكلم فيه، ليس  ئسيكان مدلسا، وكان صدوقا   :يلساجوقال ا

 حبجة يف األحكام والفروج.
 

فيتثبت يف  ،كان يروي عن قوم مل يلقهم الزهري وغريهوقال اجلوزجاين:  
 .حديثه

 
 وقال النسائي: ليس بالقوي.

 
: الغالب على حديثه اإلرسال، والتدليس، املروزي وقال حممد بن نصر

  ظ.وتغيري األلفا
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إذا قال: و يكتب حديثه،  ،يدلس عن الضعفاءوقال أبو حامت: صدوق، 
ال حيتج و  السماع، حدثنا، فهو صاحل ال يرتاب يف صدقه وحفظه إذا بنّي 

 .حبديثه، مل يسمع من الزهري، وال من هشام بن عروة، وال من عكرمة
 

وقال يعقوب بن شيبة: واهي احلديث، يف حديثه اضطراب كثري، وهو 
 الفقهاء.وكان أحد  صدوق،

 
 .وقال ابن خزمية: ال أحتج به إال فيما قال: أخربنا ومسعت

 
وروى عنه  ،فا يروي عن عطاء وعمرو بن ديناركان صلِ وقال ابن حبان:  

كان خرج مع املهدي إىل خراسان فواله القضاء ومات يف   ،شعبة والثوري
القطان وابن وحيىي بن املبارك اتركه  ،منصرفه بالري سنة مخس وأربعني ومائة

وكان قبل أن  ،د بن حنبل رمحهم اهلل أمجعنيمحمهدي وحيىي بن معني وأ
وكان  ،خيرج مع املهدي على شرطة الكوفة لعبد اهلل بن عمر بن عبد العزيز

الرجل حىت  ىال يبتل :يقول ،مسعت احلجاج بن أرطاة :بن إدريس يقولا
يزامحين البقالون م حىت أصلي معك :وكان يقول ،يرتك الصالة يف اجلماعة

 ،يقول مسعت العباس بن حممد، يفمسعت حممد بن إسحاق الثق ،واحلمالون
ال حيتج  :جمالد واحلجاج بن أرطاة :يقول ،مسعت حيىي بن معني :يقول

 .حبديثهما



57 
 

كان حيىي بن سعيد ال حيدث   :قال ،ثنا عمرو بن عليحد ،ثنا اهلمداينحد
 .عن احلجاج بن أرطاة

سئل حيىي بن معني  :يقول ،مسعت أمحد بن زهري :يقول ،ليمسعت احلنب 
 .ضعيف ضعيف :فقال ؟عن احلجاج بن أرطاة

مسعت  :يقول ،مسعت حممد بن نصر :يقول ،مسعت حممد بن الليث الوراق 
كان احلجاج بن   :قال ،عن عيسى بن يونس ،إسحاق بن إبراهيم احلنظلي

أحضر مسجدكم هذا  :لفقا ،فقيل له يف ذلك ،أرطاة ال حيضر اجلماعة
 ...ىت يزامحين فيه احلمالون والبقالونح

إذا حدثتين أنت  :وكان يقول ،كان احلجاج مدلسا عمن رآه وعمن مل يره
وكان يروي عن أقوام مل  ،بشيء عن شيخ مل أبال أن أرويه عن ذلك الشيخ

 .يرهم
 

 عندهم. يوقال أبو أمحد احلاكم: ليس بالقو 
 

ليه تدليسه عن الزهري وغريه، ورمبا أخطأ الناس ع إمنا عابوقال ابن عدي: 
 يف بعض الروايات فأما أن يتعمد الكذب فال، وهو ممن يكتب حديثه.

 
 :227 /4وضعفه الدارقطين، وقال يف "سننه" 

 بن وعيسى ،القطان سعيد بن وحيىي ،عيينة بن سفيان عنه الرواية وترك"
 سفيان قال ،ونبال بالرجال علما هبم وكفاك ،وخربوه جالسوه أن بعد يونس
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 شيئا فذكر ،كالمه  ومسعت أرطاة بن احلجاج على دخلت: عيينة بنا
 بن احلجاج رأيت: القطان سعيد بن حيىي وقال ،شيئا عنه أمحل فلم ،أنكرته
 دهنع كان  ،عنه رجل عن أيضا أمحل ومل شيئا عنه أمحل فلم مبكة أرطاة

 وقال ،حبديثه حيتج ال اةأرط بن احلجاج: معني بن حيىي وقال ،مضطربا
 الصالة يدع حىت الرجلج  لج بج ن  ي َ  ال: يقول احلجاج مسعت: إدريس بن اهلل عبد 

 إىل أخرج: يقول احلجاج مسعت: يونس بن عيسى وقال ،(4) اجلماعة يف
: يقول، احلجاج مسعت: جرير وقال ،والبقالون احلمالون يزامحين الصالة
 ."والشرف املال حب أهلكين

 
 ال حيتج به.اكم: وقال احل

 
  .ضعيف: 159 /1 :"السنن الكربىوقال البيهقي يف "

 
 :458 /1 "يزانيف "امل الذهيب وقال

 ."حديثه يف لني على األعالم أحد"

                                                           

 : 72 /7قال الذهيب يف "السري"  - 4
 رؤساء جتد وكذلك! السوقة يزامحه كيال  والكرب احلمق إال هي ما املروءة، هذه اهلل "لعن

 مسلم به يلتصق ال حىت كبرية  سجادة له تبسط أو ،صف غري يف مجاعة يف يصلون وعلماء
 ".!هلل فإنا -
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 :149 /1 "الضعفاء يف املغينوقال يف "
 معني ابن وقال .به حيتج ال :محدأ وقال ،والقطان مهدي ابن تركه"

 رمبا :عدي ابن وقال .به حيتج ال :الدارقطين وقال .بالقوي ليس :والنسائي
 له خرج .يدلس صدوق يضاأ :معني ابن وقال .وثق وقد يتعمد ومل أخطأ
 ".بغريه مقرونا مسلم

 
 :(1119وقال احلافظ يف "التقريب" )

 ".صدوق كثري اخلطأ والتدليس"
 
 التعديل: -

ة قال يل شعبة: عليك باحلجاج بن أرطا :قال احلناط، شهاب أيبعن 
 .وحممد بن إسحاق

 ،قال: قدم علينا جرير بن حازم من املدينة فأتيناه ،محاد بن زيدعن و 
عن حجاج بن أرطأة،  ،ثنا قيس بن سعدحدفقال جرير:  ،فتحدثنا عنده

ابن ثالثني أو إحدى وثالثني  قال: فلبثنا ما شاء اهلل، ث قدم علينا حجاج
 على محاد بن أيب أره ا ملفرأيت عليه من الزحام شيئً  - يعين سنة -

مطر الوراق، وداود بن أيب هند، ويونس بن عبيد، جثاة  سليمان، ورأيت
 ما تقول يف كذا. ،على ركبهم يقولون: يا أبا أرطأة ما تقول يف كذا
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ما ذكره محاد بن زيد يف حجاج ونبله، وما رأى ِعل َيًة من قال ابن شاهني: 
ألنه حكى أنه مسعهم يقولون: ما  العلماء يسألونه ليس بداخل يف الروايات،

فة، فقد كان من الفقه على ما ال يدفع يل يف كذا؟ يريد الفقه، وأبو حنتقو 
ا، فإذا مل من علمه فيه، ومل يكن يف احلديث باملرضي، ألن لألسانيد نقادً 

يعرف اإلنسان ما يكتب وما حيدث به نسب إىل الضعف، واهلل أعلم 
 .بذلك

احلجاج أسرد  يقول: كان ،مسعت محاد بن زيد :قال ،حيىي بن آدموعن 
 للحديث من سفيان الثوري.

 
 -عن سفيان بن عجيينة: مسعت ابن َأيب جنيح يقول: ما جاءنا منكم مثله و 

 .- يعين احلجاج بن أرطاة

وقال حفص بن غياث: قال لنا سفيان الثوري يوما: من تأتون؟ قلنا: 
مبا خيرج من بقي أحد أعرف احلجاج بن أرطاة، قال: عليكم به فإنه ما 

 .رأسه منه

 وقال أبو زجرعة: صدوق، مدلس.
 

وكان يرسل عن حيىي  ،جائز احلديث إال أنه صاحب إرسالوقال العجلي: 
ويرسل  ،ويرسل عن جماهد ومل يسمع منه شيئا ،بن كثري ومل يسمع منه شيئاا
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 ،ومل يسمع منه شيئا يويرسل عن الزهر  ،عن مكحول ومل يسمع منه شيئا
 .الناس منه التدليسفإمنا يعيب 

 
 .احلجاج أحد العلماء باحلديث واحلفاظ لهوقال اخلطيب: 

 
قد يرتخص الرتمذي ويصحح البن : 72 /7يف "السري"  وقال الذهيب

 .أرطاة، وليس جبيد
 

 ٭ ٭ ٭
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 وقالي، ليلى الكوف ي، أبو محمد بن أبيالفزار  الحكم بن ظهير( 7)
 .بن معينامتروك رمي بالرفض واتهمه  :خالد يبعضهم: الحكم بن أب

 
 الجرح: -

 قال حرب بن إمساعيل: سألت أمحد بن حنبل عنه، فكأنه ضعفه.

 ، عن حيىي بن معني: قد مسعت منه، وليس بثقة. يوقال عباس الدور 

 كذاب.  :بن معني : قال حيىييالبن عد 490 /2 "الكامل" ويف

 ء. يشمعني: ليس حديثه ب خيثمة، عن حيىي بن وقال أبو بكر بن أيب

  يدخله يفملشيبة ال يرضاه و  بن احلسني بن اجلنيد: رأيت ابن أيب يوقال عل
 تصنيفه. 

 (:26وقال ابن شاهني يف "املختلف فيهم" )ص 
عن عثمان بن أيب شيبة أنه قال: احلكم بن ظهري عندي صدوق، وليس "

 .ى"صاضطراب وجفا الناس حىت استقيه فممن حيتج به، وكان 

 .وقال ابن األعرايب: قال ابن منري: قد مسعت من ابن ظهري، وليس بثقة

 . تركوه، مجنكر احلديث: يوقال البخار 

 احلديث، مرتوك احلديث.  يوقال أبو زرعة: واه

 وقال أبو حامت: مرتوك احلديث، ال يكتب حديثه.
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  .ال يكتب حديثهوقال أبو داود: 

 : ، وقال(3523حديثًا واحًدا ) يالرتمذروى له و 

بعض  هذا حديث ليس إسناده بالقوي واحلكم بن ظهري قد ترك حديثه"
 ".أهل احلديث

 : مرتوك احلديث. يوقال النسائ

 موضع آخر: ليس بثقة، وال يكتب حديثه.  وقال يف

 .: ساقطوقال اجلوزجاين

 .صاحب جنوم يوسفسقط مبيله وأعاجيب حديثه وهو وقال أيضا: 

 رآها يوسف عليه الصالة تسمية النجوم اليت ثه يفحدي يوأنكر عليه العقيل
"، وحديث: "إذا بويع على منربي والسالم، وحديث: "إذا رأيتم معاوية

 .خلليفتني"

يروي عن الثقات األشياء  ،كان يشتم أصحاب حممد وقال ابن حبان:  
عن النيب  ،عن عبد اهلل ،عن زر ،وهو الذي يروي عن عاصم ،املوضوعات

 ،(.يتم معاوية على منربي فاقتلوهرأ إذا) :قال 

 .: عامة أحاديثه غري حمفوظةيبن عدقال او 

 .(160) "الضعفاء واملرتوكني"كره الدارقطين يف وذ 

 وقال صاحل جزرة: كان يضع احلديث. 
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 عندهم. ياحلاكم: ليس بالقو  أبو أمحد وقال

 وقال أبو الفضل حممد بن طاهر املقدسي: كان كذابا.

 :(1445"التقريب" )وقال احلافظ يف 

 ".بن معنيامرتوك رمي بالرفض واهتمه "

 

 ٭ ٭ ٭
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 ثقة. ي، أبو عبد اهلل البصري:دوسِ كاف السَّ اإلسْ  يحجِ حماد بن نَ ( 8)
 

 الجرح: -

 (:27 ص) "فيهم املختلفقال ابن شاهني يف "

 عنه ييرو  ليس ضعيف، جنيح، بن محاد: قال أنه شيبة أيب بن عثمان عن"
 ."أحد

 مفّسر، وقوله )ليس يروي عنه أحد( هذا ال يعين ضعيف غريهذا الت
 بكثري الرواية. ليسقال ابن عدي: فالرجل مقل، لضعفه، 

وقد أمهل هذا القول كل من مجع أقوال علماء اجلرح والتعديل يف مكان 
 -285 /7البن عدي، و "هتذيب الكمال"  30 /3واحد، ك  "الكامل" 

 .21 -20 /3التهذيب"  ذيبو "هت ،600 /1و "امليزان" ، 288

 وقد وثقه وكيع، وأمحد، وابن معني، وأبو حامت.

 : ابن شاهني قالو 

 ألهنما وحيىي، أمحد، من مقبول جنيح، بن محاد يف واخلالف الكالم وهذا"
 وال الثقات، عداد يف وهو قوهلما، فالقول واحد، بقول الرجل يف اجتمعا إذا

 ."معهما آخر قول إىل يرجع
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 يل:التعد -

حدثنا علي بن حممد قال: حدثنا وكيع ( 61قال ابن ماجه يف "سننه" )
 ...ثقةقال: حدثنا محاد بن جنيح، وكان 

 .ووثقه وكيٌع، منه مسَِعَ  :24 /3" الكبري التاريخوقال البخاري يف "

وأبو عبيدة  ،روى عنه وكيع، ثقة، مقارب احلديثوقال اإلمام أمحد: 
 .احلداد

 ثقة. وقال حيىي بن معني:

ويف ، 149 /3كذا يف "اجلرح والتعديل" قال أبو حامت: ال بأس به.  و 
 "ال بأس به، ثقة". 286 /7"هتذيب الكمال" 

، وابن شاهني يف "تاريخ 220 /6كتاب "الثقات"   وذكره ابن حبان يف
 (.242أمساء الثقات" )

 

 

 ٭ ٭ ٭
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اط، رَّ ر الخَ خْ صَ  خارق المدني، َأبومُ د بن زياد، وهو ابن َأبي الْ يْ مَ حُ ( 9)
 .يهمصدوق  :رخْ د بن صَ يْ مَ اء، سكن مصر، ويُقال: حُ بَ صاحب العَ 

 

 الجرح:  -

قال: حدثنا  ،حدثنا حممد بن عيسى :270 /1العقيلي يف "الضعفاء"  قال
 ؟قال: سئل أمحد بن حنبل عن محيد بن صخر ،محدان بن علي الوراق

 .فقال: ضعيف

 :852 /3" اإلسالم تاريخقال الذهيب يف "

 سعيد أيب بن سعيد عن روى آخر، املدين صخر بن محيد أن وأظن"
 ."ضعيف: حنبل بن أمحد فيه قال الذي وهو ،املقربي

 : ، قال(1772" )يف الضعفاء ، ويف "املغينرمحه اهلل تعاىل كذا قال

ضعفه أمحد وابن معني يف قول : محيد بن زياد أبو صخر املدين مسع املقربي"
 ".ووثقه مجاعة

"هتذيب فّرق ابن عدي بينه وبني محيد بن صخر، وقال احلافظ يف كذا و 
 :42 /3التهذيب" 

كتاب "الصحابة" أن حامت بن   يف ي البغو وبنّي ، كذا فرق بينهما ابن حبان"و 
قوله: محيد بن صخر، وإمنا هو محيد بن زياد أبو صخر،  إمساعيل وهم يف

 ."صاحل احلديث وهو مدين
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 :(5423" )العللمام أمحد يف "وقال عبد اهلل بن اإل

 أبو زياد بن محيد هو وإمنا صخر بن محيد :يقول امسه يف خيطئ حامت"
 ".صخر

عن حيىي بن َمِعني: أَبجو صخر محيد بن زياد  :إسحاق بن منصور قالو 
 ضعيف.

عن حيىي بن معني: أَبجو صخر محيد بن  :وقال أمحد بن سعد بن َأيب مرمي
 زياد اخلراط ضعيف احلديث.

محيد بن صخر يروي عنه  (:143) يف "الضعفاء واملرتوكني" وقال النسائي
 .حامت بن إمساعيل ليس بالقوي

قال النسائي: يروي عنه حامت بن  :محيد بن صخروقال ابن عدي: "
 إمساعيل: ضعيف.

أحاديثه عن املقربي ويزيد الرقاشي ما ال يتابع ويف بعض قال ابن عدي: 
 ."عليه

 :(75 ص) "والكذابني الضعفاء "وقال ابن شاهني يف

 ".ضعيف :زياد بن محيد صخر أبو"

 (:192 ص)" املنكي الصارموقال احلافظ ابن عبد اهلادي يف "

 يف االضطراب مع ،خبربه واالحتجاج عدالته يف األئمة اختالف عرف وقد" 
 ال أحد عليه يتابعه ومل احلديث من به تفرد فما ،أبيه واسم وكنيته امسه
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 به يستشهد بل الصحة، درجة إىل ينتهي وال الصحيح، درجة إىل ينهض
 ".به ويعترب

 

 التعديل: -

 .ليس به بأسقال اإلمام أمحد: 

 .فقال: ثقة ؟: سألت حيىي بن معني عن محيد اخلراطيالدارم وقال
 ليس به بأس. موضع أخر:وقال يف 

 وقال العجلي: ثقة.

 : ثقة. وقال الدارقطين

 ، وقال:189-188 /6 ات"لثق"ا وذكره ابن حبان يف
وإمنا هو  ،محيد بن صخر :وهو الذي يروي عنه حامت بن إمساعيل ويقول"

 ".محيد بن زياد أبو صخر ال محيد بن صخر

وإمنا أنكرت عليه هذين وهو عندي صاحل األحاديث، وقال ابن عدي: 
و "يف القدرية"، وسائر أحاديثه أرجو أن تكون " املؤمن مؤالفاحلديثني: "

 ستقيمة.م

 

 ٭ ٭ ٭
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، وقد يُنسب إلى جدِّ خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك( 10)
 ضعيف.: دمشقيأبو هاشم ال أبيه،

 

 :الجرح -

يقول: خالد بن يزيد بن أيب قال أمحد بن أيب حيىي: مسعت أمحد بن حنبل 
 .مالك، ليس بشيء

أن  ينبغيمسعت ابن معني يقول: بالعراق كتاب  :وقال ابن أيب احلواري
 يدفن تفسري الكليب، عن أيب صاحل.

وبالشام كتاب ينبغي أن يدفن كتاب الديات خلالد بن يزيد بن أيب مالك، 
 .أصحاب رسول اهلل  مل يرض أن يكذب على أبيه حىت كذب على

وكنت قد مسعت من خالد بن يزيد بن أيب مالك  :قال أمحد بن أيب احلواري
فقطعه وأعطى الناس فيه  ،دوس العطارفأعطيته البن عب ،كتاب الديات

 .حوائج

 ء. ي، عن حيىي بن معني: ليس بشيوقال عباس الدور 

 /2ومل يعتمد غريه العقيلي يف "الضعفاء"  موضع آخر: ضعيف. وقال يف
17. 

 قال اآلجري: عن أيب داود: ضعيف. و 



71 
 

مرتوك  :وقال يف موضع آخر: كان بدمشق رجل يقال له خالد بن يزيد
 احلديث.

 .ال أبو حامت: يروي أحاديث مناكريقو 

 ثقة.ب ليسوقال النسائي: 

 وقال الدارقطين: ضعيف.

من فقهاء أهل الشام يروي عن ": 284 /1يف "اجملروحني"  بن حباناوقال 
كان صدوقا يف الرواية ولكنه كان   ،روى عنه هشام بن خالد األزرق ،أبيه

اج خبربه إذا انفرد عن ويف حديثه مناكري ال يعجبين االحتج ،كثريا  خيطئ
" ث وما أقر به يف نفسه إىل التعديل وهو ممن أستخري اهلل عز وجل فيه ،أبيه

 ضّعفه.فذكر له حديثا، 

 احتملت ممن حديثه إلنكار الضعف إىل نسب من طبقة" يف الربقي وذكره
مجلة "وأبو العرب واملنتجايل يف  ،والعقيلي ،وذكره الساجي، "روايته

 .161 /4 "الكمال هتذيب إكماليف "كما   "الضعفاء

 :(1364وقال الذهيب يف "الكاشف" )

 "ضعفوه".

 :(1688وقال احلافظ يف "التقريب" )

 ".بن معنياضعيف مع كونه كان فقيها وقد اهتمه "
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 (: 241" )ص اجملموعة "الفوائد على وقال املعلمي يف تعليقه
 "ضعيف جدًّا، اهتمه ابن معني بالكذب".

 
 التعديل: -

 صاحب فتيا.قال دحيم: 

 :359 /3 "والتعديل اجلرحيف " حامت أيب بنقال او 

 ".املبارك ابن عنه حدث به بأس ال: فقال ؟عنه زرعة أبو سئل"

( البن 315كما يف "تاريخ أمساء الثقات" )  عثمان بن أيب شيبةال وق
 .ثقة صادق: شاهني

 /4 "الكمال هتذيب إكمالونقل احلافظ مغلطاي توثيق العجلي له يف "
، والعاّلمة املعلمي يف 127 /3، وتابعه احلافظ يف "هتذيب التهذيب" 161

، إال ، ومل أجد هذا يف املطبوع من ترتيب ثقاته للهيثمي459 /1"التنكيل" 
 والظاهر أن املراد ،(373أن يكون هذا الذي ذكره بدون نسبة برقم )

 م. أعلواهلل ،النقاد على توثيقه )خالد بن يزيد اجلمحي( ألن

 يف" :قال ،زرعة أيبعن  297 /16وأسند ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" 
 احلجاج بن حممد بن أمحد عن بلغين :مالك أيب بن خالد ثقات نفر ذكر
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 بن يزيد بن خالد له فقلت ،صاحل بن أمحد سألت :قال أنه ،رشدين بنا
 ".نعم يل فقال ؟ثقة مالك أيب

، واحلافظ 198 /8 "الكمال هتذيبيف "على هذا قال احلافظ املزي  وبناءا
 :645 /1الذهيب يف "امليزان" 

 ".ثقة: الدمشقي زرعة وأبو املصري، صاحل بن أمحد قال"
وهذا فيه نظر، فلم جند يف "تاريخ أيب زرعة" أي توثيق خلالد بن يزيد، وأبو 
زرعة يف نقل ابن عساكر إمنا قال )بلغين( وال ندري ما هو حال املبلِّغ؟! ث 

 بن احلجاج بن حممد بن أمحدإن السائل ألمحد بن صاحل املصري هو 
 /1، وقد قال فيه أمحد بن صاحل املصري: كذاب كما يف "الكامل" رشدين
، فكيف نقبل نقله يف توثيق هذا الراوي الذي اتفق األئمة على 326

 ضعفه؟! بل إن معني اهتمه بالكذب.

الرواية  يف إال كل ما حيتمل أحاديث خالد هذا يفومل أر : يبن عداوقال 
 ضعيف ال منه.أو يرويه ضعيف عنه، فيكون البالء من ال

 /4 "الكمال هتذيب إكمال" كما يف "الثقات" يف خلفون ابن ذكرهو 
161. 

 ٭ ٭ ٭
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 ضعيف. :البصري نزيل الرقة الضَُّبعية رَّ الخليل بن مُ ( 11)

 الجرح: -

 :227 /4 الكمال" هتذيب يف "إكمال مغلطاي احلافظ قال

 قال أبو احلسن الكويف: ضعيف احلديث مرتوك."
 ."ابن أيب خيثمة عن ابن معني: ضعيفويف كتاب 

 :(179، ويف "الضعفاء" )(30 ص) "فيهم املختلفوقال ابن شاهني يف "
 ".مرة بن اخلليل ذم أنه معني، بن حيىي عن"

 :343 /2 " البن اجلوزيواهياتالويف "
 ".مرة ضعيفيل بن واخلل :حيىي بن معنيقال "

 : (1290)للذهيب  "الضعفاء ويف "ديوان
 ".معني ابن ضعفه"

 :199 /3الكبري"  قال البخاري يف "التاريخو 
 نظر". "فيه
 :458 /1" الكبري التاريخمن " آخر موضع يفل وقا
 ".اخلليل حديث يصح ال"

 :515-514 /5وقال الرتمذي يف "السنن" 
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 قال حممد بن إمساعيل ،صحاب احلديثاخلليل بن مرة ليس بالقوي عند أ"
 ".: هو منكر احلديث-يعين البخاري  –

ليس بقوي يف احلديث، هو شيخ صاحل بابة بكر بن خنيس قال أبو حامت: و 
 وإمساعيل بن رافع.

 عمرو بن شعبةترمجة  – 368 /4" والتعديل اجلرحوقال ابن أيب حامت يف "
 هو: يقول أيب مسعت ةمر  بن اخلليل عنه روى أنس عن روى بصري" :-

 أحاديث مناكري". مرة بن اخلليل عنه روى أعرفه ال جمهول

 (:178وقال النسائي يف "الضعفاء" )

 ".ضعيف :خليل بن مرة" 

 :286 /1وقال ابن حبان يف "اجملروحني" 
 احلنبلي، مسعت اجملاهيل، عن الرواية كثري  املشاهري، عن احلديث "منكر
 مرة، بن اخلليل عن معني، بن حيىي سئل يقول: زهري، بن أمحد مسعت يقول:
 ضعيف". فقال:

 شيخ" :- عمرو بن شعبةترمجة  – 362 /4 "الثقاتوقال يف كتاب "
 مرة بن اخلليل عنه روى ،كثرية  مناكري حديثه يف مالك بن أنس عن يروي
 الضعفاء كتاب  يف اخلليل ذكرنا قد مرة بن اخلليل من أخباره يف البلية

 ".أنبائه على الوقوف جيب وما بأسبابه
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 يروي" :-ي الرق محزة بن حممدترمجة  – 73 /9" الثقاتوقال أيضا يف "
 حديثه يعترب ،األموي سعيد بن حيىي بن سعيد عنه روى مرة بن اخلليل عن
 ".ضعيف ألنه مرة بن اخلليل غري عن روى إذا

 :226 /4 الكمال" هتذيب وقال مغلطاي يف "إكمال

  روايته(، احتملت ممن الضعف إىل نسب من )طبقة يف الربقي "وذكره
 .نظر فيه: اجلارود البن )الضعفاء( كتاب  ويف

 البلخي القاسم وأبو ،العرب وأبو - 19 /2  - والعقيلي ،الساجي وذكره
 .الضعفاء مجلة يف ،السكن وابن

: الطيالسي الوليد أبو قال: يقول داود أبا مسعت: اآلجري( )كتاب ويف
 عليه جيتمع مضل ضال: لفظ ويف. الضالني من امللجمي (5) مرة بن خليل
 تصحيف". أعلم فاهلل غريه، عند أرها ومل ،امللجمي: قال كذا.  الناس

 :509 /3 يف "الكامل" يبن عداوقال 

                                                           

املعلمي يف تعليقه على ، وكذا العاّلمة 170 /3وتابعه احلافظ يف "هتذيب التهذيب"  - 5
مسعت أبا  (: "505داود" )والذي وجدته يف "سؤاالت اآلجري أليب  !(304 ص" )الفوائد"

 داود يقول: خليل امللحمي من الضالني.
 ".ه الناسضال جيتمع علي :: هذا خليل امللحمييعين الطيالسي – قال أبو الوليدو 

ابن مرة هبذه النسبة، فما أدري ما هو  -فيما أعلم  –فلم يقل: ابن مرة، ومل ينسب أحٌد 
 وجه نقل هذا يف ترمجة اخلليل بن مرة؟!

 .تنسج مبرومي )بضم امليم وسكون الالم وفتح املهملة( نسبة إىل ثياب حَ ل  مج ال  و 
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 يكتب من مجلة يف وهو احلد، جاوز قد منكرا حديثا أحاديثه يف أر "مل
 .احلديث" مرتوك هو وليس حديثه

 :382 /2ل" الكاممن "ر وقال يف موضع آخ
  ".جدا ضعيف ة:مر  بن اخلليل"

 :282 /4 "اإلميان شعبوقال البيهقي يف "

 ."احلديث يف بالقوي ليس"

 (255 ص)" والنشور البعثوقال أيضا يف "

 ".نظر فيه :مرة بن اخلليل"

 :(127" )معرفة التذكرة يف " ابن القيسراينوقال 

 "مرتوك احلديث".

 (:1757" )قريب"التوقال احلافظ يف 

 "ضعيف".

 َثم  فمن متعبد صاحل(: "304 ص" )الفوائد"وقال املعلمي يف تعليقه على 
. احلديث منكر: البخاري قال فقد احلديث، يف فأما عليه، بعضهم أثىن

 أبو وقال. البخاري عند اجلرح صيغ أشد من وهاتان .نظر فيه: أيًضا وقال
 ."مضل ضال: الطيالسي الوليد
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 : "ضعيف".(401ا )ص وقال أيضً 

 التعديل: -

 .شيخ صاحلقال أبو زرعة: 

 :(79 ص) "الثقات أمساء تاريخوقال ابن شاهني يف "

 ورأيت فيه يتكلم أحدا رأيت ما :صاحل بن أمحد قال ،ثقة :مرة بن اخلليل"
 البصريون عنه استغىن وامنا ،احصحا كثري  أيب بن وحيىي قتادة عن أحاديثه

 ".!ثقة وهو تركه أحدا أر ومل خامال كان  ألنه

نظر، فقد تكّلم فيه ابن معني،  هلذا الراويأمحد بن صاحل  توثيققلت: يف 
 .والبخاري، وأبو حامت الرازي، والنسائي

 :226 /4 الكمال" هتذيب وقال مغلطاي يف "إكمال

 ".ثقة! هو: معني بن حيىي عن آخر موضع يف -الربقي  ابن يعين: –"وذكر 

من عدة مصادر ، فقد تقدم النقل قيقتهحب –اهلل أعلم  – قلت: هذا التوثيق
 للخليل، ومل أجد هذا إال عند احلافظ مغلطاي!!تضعيف ابن معني 

-169 /3يف "هتذيب التهذيب" مل يعتمده احلافظ  –واهلل أعلم  –وهلذا 
 ه.فإنه كثري النقل من 170

 ٭ ٭ ٭
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ر يَّ غَ ت َ ق صدو  مولى قيس بن الحارث بن فهر: داود بن فراهيج( 12)
 .ةٍ رَ خَ بأَ 

 الجرح:  -

 فراهيج، بن داود عن شجعبة، حدثنا: قال احَلضَرمّي، ِإسحاق بن قال يعقوب
 .وافتقر كرب  وكان

 .داود بن فراهيج : كان شعبة يضعفوقال حيىي القطان
قال: ذكر شعبة  ،قال: حدثنا وكيع ،قال عبد اهلل بن أمحد: حدثين أيبو 

 .-ين تكلم فيه يع -داود بن فراهيج فقصبه 
قلت ألمحد: داود بن فراهيج؟ قال:  :(170) "سؤاالتهيف " وقال أبو داود

 :أي ،يريد أمحد - قال وكيع: ذكره شعبة يوًما، فجعل يقول ،مدين
 .-يضعفه

 وقال السماِجي: كان أمحد يضعفه.
( عن داود بن اإلمام أمحد(: سألته )يعين 154) "سؤاالتهيف " املروذيقال و 

 فقال: هذا مديين، ولني أمره. ؟فراهيج

 ضعيف احلديث :وقال الد وري عن ابن معني

 .: ليس بالقوي"التمييز"وقال النسائي يف 
 : ضعيف.(183) "واملرتوكني الضعفاء"يف قال و  

 احلديث.وقال ابن اجلارود: ضعيف 
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 ردئ كان: "(126 ص) "األمصار علماء مشاهريوقال ابن حبان يف "
 ".احلفظ

(: "ضعفه شعبة وحيىي 219"الفوائد" )ص تعليقه على  علمي يفقال املو 
 وغريمها، وهو صدوق يف األصل، ولكنه تغري بأخرة. وقال يعقوب

 شديدة".ثنا شعبة عن داود وكان قد كرب وافتقر. وهذه كلمة حداحلضرمي: 

ث تغري، قال يعقوب  ،(: "كان يف أول أمره ال بأس به355يف )ص قال و 
بة عن داود وكان قد كرب وافتقر. وهذه الكلمة شع ثناحداحلضرمي: 

شديدة، فإهنا تشعر باهتامه بأن يكون محله الكرب والفقر على التقرب إىل 
 بعض الناس برواية ما يسرهم".

 

 التعديل: -

: سألتج حيىي بن سعيد عن داود بن فراهيج؟ فقال: علي بن املديين قال
 /3 البن عدي "الكامل" سفيان وشعبة. :قال ؟فقلت ومن وثقه .ثقةٌ 

 .185 /17، ومن طريقه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" 543

وقال الدارمي: سألتج ابن معني عن داود كيف حديثه؟ فقال: ليس به 
 .بأس

داود بن  :يقول ،مسعت حيىي بن معني :قال ،بكر بن أيب خيثمة أيبوعن 
 .فراهيج ليس به بأس روى عنه شعبة
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 داود) يعين: اإلمام أمحد (:  اهلل عبد أبو قال :قال إسحاق بن حنبلوعن 
 تاريخ" ، و185 /17" دمشق تاريخ. "احلديث صاحل مديين فراهيج بنا

 .1/507، و "تعجيل املنفعة" 405 /3 م"اإلسال

، 19 /2 كذا يف "امليزان"  وهو ثقة صدوق. ،قال أبو حامت: تغري حني كربو 
 .(117 ص) باالختالط رمي مبن االغتباط، و"506 /1و"تعجيل املنفعة" 

 .مل يزد على ذلك : "صدوق"422 /3يف "اجلرح والتعديل" جاء و 

 .(6) وقال العجلي: ال بأس به

 ، وروى له يف "صحيحه".216 /4وذكره ابن حبان يف "الثقات" 

 :- أحاديث عدة بعد أن ذكر له - 544 /3يف "الكامل"  وقال ابن عدي
ال أرى مبقدار ما  ...ناده بعض النكرةوهذا احلديث هبذا اإلسناد، يف إس"

 ."يرويه بأسا

 ص) "فيهم املختلف" (، وقال يف348"الثقات" ) ابن شاهني يفذكره و 
31): 

 قولني، فيه معني بن ليحىي أن سيما ال حديثه، رد من مجلة يف هو ليس"
 ".الصحيح يف يدخل ال أنه غري موضع، له به، بأس ال: فقوله

 ٭ ٭ ٭

                                                           

ومل أجده  ،507 /1يل املنفعة" و يف "تعج ،409 /3 ذكره احلافظ يف "لسان امليزان" - 6
 ثقاته!يف ترتيب 
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منكر  :صري الصيرفيأبو معاذ الب، باهليالد بي الرُّقازائدة بن أ( 13)
 الحديث.

 الجرح:  -

 .مناكري روى الرقاد أيب بن زائدة: املديين بن عليقال 
 .81 /2"الضعفاء" للعقيلي 

 
 ". بشيء ليس"قال ابن معني: و 
 .(64 ص) طهمانابن رواية  –" الرجال يف معني بن حيىي كالم  من"
 

 : 433 /3" ريخ الكبرييف "التا يقال البخار و 
 ."منكر احلديث"
 

 :613 /3كما يف "اجلرح والتعديل"   وقال أبو حامت
فال ندري منه  ،حاديث مرفوعة منكرةأحيدث عن زياد النمريي عن أنس "

 ."فكنا نعترب حبديثه ،أو من زياد؟ وال أعلم روى عن غري زياد
 :57 /14 ه"آثار قال املعلمي كما يف "جمموع 

 لزائدة كان  ولو زائدة، من أو منه البالء يجدرى فال ضعيف، اادً زي أن يعين"
 ".منها حاله ليجعرف الع تجربت، زياد غري عن أحاديث
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سألت أبا داود عن زائدة بن أيب ": (285اآلجري كما يف "سؤاالته" )وقال 
 ."فقال: ال أعرف خربه ؟الرقاد

 "؟!هو نم يال أدر ": 273 /9كما يف "هتذيب الكمال"   يوقال النسائ
(7.) 
 ."منكر احلديث": (219) "واملرتوكنيالضعفاء يف "قال و 

 ."ليس بثقة": 28 /5كما يف "إكمال هتذيب الكمال"   "الكىن" وقال يف
 

 ".ضعيف": 176/  1 "ستاركشف األكما يف "  وقال البزار
 ".إمنا ينكر من حديثه ما يتفرد به": 294 /1أيضا وقال  
 .غريه"ب من حديثه إال ما ليس عند يكتال ": 380 /2 قال أيضاو 

  ."لضعفه": بقوله اهليثمي فأعقبه
 

                                                           

 :28 /5 الكمال" هتذيب قال احلافظ مغلطاي يف "إكمال - 7
 أن ويبعد تصانيفه، فينظر، من شيء يف أره مل الذي ذكره عنه املزي: ال أدري من هو؟"

 ."!جيوز ال هذا هو، من يدري وال ثقته وبعدم يثاحلد بنكارة يصفه
املزي، قاله النسائي يف "السنن الكربى" ه احلافظ مغلطاي على احلافظ قلت: هذا الذي أنكر 
 ".زائدة ال أدري ما هو؟ هو جمهول(، ونصه "8947حتت احلديث رقم )

يثه يكون آخر وجهالة حال الراوي ال متنع احلكم على حديثه بالنكارة، فإذا كثرت يف حد
رتاضه بن أيب الرقاد( فال وجه الع األمر احلكم على الراوي نفسه كما هو احلال يف )زائدة

 على احلافظ املزي.
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 وقال أبو أمحد احلاكم: حديثه ليس بالقائم.
 

 : 308 /1يف "اجملروحني"  وقال ابن حبان
 ."املناكري عن املشاهري، ال حيتج خبربه، وال يكتب إال لالعتبار ييرو "
  

 :65 /2ن" يزاوقال الذهيب يف "امل
 ."ضعيف"
 

 (:1981"التقريب" )وقال احلافظ يف 

 "منكر احلديث".
 

 التعديل: -

 :613 /3" والتعديل اجلرح" ابن أيب حامت يف قال

 عمر بن اهلل عبيد مسعت قال ،إيلّ  كتب  فيما ةخيثم أيب ابن ناخرب أ"
 عنده يءش كل  وكتبت بأس، الرقاد أيب بن بزائدة يكن مل: يقول ،القواريري

 ."(8) سالم ابن هب حدثنا الذي ثاحلدي هذا وأنكر -
                                                           

إذا خفضت فأمشي وال تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند يعين حديث أم عطية " - 8
 ".الزوج



85 
 

 وقال خالد بن خداش: حدثنا زائدة أبو معاذ صديق كان حلماد بن زيد.

 :5 /4 البزار كما يف "كشف األستار"ال قو 
ليس به بأس، حدث عنه مجاعة من أهل البصرة، وإمنا كتبنا من حديثه ما "

 .مل جنده عند غريه"
 

 : 196 /4يف "الكامل"  يوقال ابن عد
 ،والقواريري، وحممد بن سالم ،يروي عنه املقدمي ،حاديث حسانأ له"

 ".ويف بعض أحاديثه ما ينكر ،وغريهم وهي أحاديث إفرادات
 
 

 

 ٭ ٭ ٭
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بة بن لَ عْ ظور بن ث َ نْ مَ ظور، ويُقال: زكريا بن يحيى بننْ بن مَ  زكريا( 14)
 بي مالكبة بن ألَ عْ بة بن ث َ قْ ظور بن عُ نْ أبي مالك، ويُقال: زكريا بن مَ 

 ضعيف. :يحيى المدني القاضي حليف اْلنصار أبو ،ظيُّ رَ القُ 

 الجرح: -

 (: 192) "سؤاالتهيف " قال املروذي
 ."ولينه .شيخ :: زكريا بن منظور-يعين: اإلمام أمحد  – قال أبو عبد اهلل"

 : 454/  8 "تاريخ بغدادكما يف "  علي بن املديين وقال
 ."ضعيف"
 

 : "سألت73 /1 حمرز ابن رواية - كما يف "تارخيه"   وقال حيىي بن معني
 ببغداد". ههنا كان  ضعيف شيخ :فقال ؟منظور بن زكريا عن حيىي

 قال .بشيء   ليس: 174 /2رواية الدوري  –ه" تارخيوقال أيضا كما يف "
 .طفيليا كان  وأنه بشيء ، ليس أنه فزعم مرارا فيه فراجعته: وير الد

 "ليس بثقة". :177 /3وقال يف موضع آخر 
 حممد بن العباس على رئقج : "597 /3 حامت أيب البن "والتعديل اجلرحويف "

 ويل يء،بش ليس منظور بن زكرياء: قال أنه معني بن حيىي عن ،الدوري
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 بذلك الرقة إىل هارون محله فلذلك الرببري محاد على فقضى القضاء
 ."طفيليا ناك  يءبش ليس أنه فزعم مرارا فراجعته .بثقة وليس ،السبب

 ،454/  8 "تاريخ بغداد" .بثقة ليس: حيىي عن صاحل، بن معاوية وقال
 .372 /9" الكمال هتذيب" و

 هتذيب" و، 454/  8 "تاريخ بغداد" .يضعفه حيىي مسعت: داود أبو وقال
 .372 /9" الكمال

 

، ويف "التاريخ األوسط" 199 /1يف "التاريخ الكبري"  وقال البخاري
 ."ديثاحل منكر": (1263)

 ."ليس بذلك": 424 /3 "التاريخ الكبري" وقال يف

 

 :597 /3كما يف "اجلرح والتعديل"   حامت أبو وقال
 ".حديثه يكتب احلديث، منكر احلديث، ضعيف بالقوي، ليس"
 

  :597 /3وقال أبو زرعة كما يف "اجلرح والتعديل" 
 "ليس بقوي".
 ."احلديث واهي: "421 /2" الربذعي ويف "سؤاالت
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قلت أليب زرعة  :قال ،الربذعيبإسناده إىل  455 /8تاريخ بغداد" ويف "
 قال: واهي احلديث منكر احلديث. ؟زكريا بن منظور

، وتاريخ بغداد: 169 /4 البن عدي "الكامل" ."ضعيف"النسائي: وقال 
8  /455. 
 

 .455 /8" تاريخ بغداد. ": ضعيفعمرو بن عليأبو حفص وقال 
 

 .456 /8غداد" ه ضعف. "تاريخ بوقال الساجي: في
 

 
 ."ليس بثقةمديين ": 1185 /3يف "الكىن"  الدواليبل وقا

 
 372 /9"هتذيب الكمال"  ."ليس بالقوي عندهم"احلاكم:  أبو أمحد وقال

 
 372 /9"هتذيب الكمال"  ."تكلموا فيه"وقال أبو أمحد العسكري: 

 

 ث قال:عدة أحاديث،  171 /4 يف "الكامل"بن عدي اوروى له 
 غرائب، احلديث من ذكرته ما غري وله ذكرته، مما أنكر أحاديث له "ليس
 .حديثه" يكتب أنه إال ذكروه كما  ضعيف وهو
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 :314 /1" اجملروحنيحبان يف "ابن وقال 

 ".حديثه من له أصل ال ما حازم أيب عن يروي اجدً  احلديث منكر"

 

بن منظور، أبو حيىي يا زكر " :(: مسعت الدارقطين يقول165) قال الربقاينو 
 . "القرظي، مدين مرتوك

 
من يجرغب عن " يف 43 /3يف "املعرفة والتاريخ" وذكره يعقوب بن سفيان 

 .84 /2، والعقيلي يف "الضعفاء" الرواية عنهم"
 

 

 (144: ص) الضعفاء" قال الذهيب يف "ديوانو 
 .منكر" "حديثه

 
 (:2026وقال احلافظ يف "التقريب" )

 "ضعيف".
 

 (: 503" )ص اجملموعة "الفوائدملعلمي يف تعليقه على ل اوقا

 "ضعيف".



90 
 

 التعديل: -

 /3رواية الدوري  –كما يف "تارخيه"   منظور بن زكريا عن حيىي بن معني سئل
 جيد فيه أرك فلم مرة عنه سألتك قد فقلت به. بأس "ال ، فقال:219
 شيء فيه ناك  وإمنا ،بأس به ليس فقال: !الكالم؟ من هذا حنو أو الرأي
 طفيليا". كان  أنه زعموا

 .(: "ليس به بأس"340) رواية الدارمي – "هيف "تارخي ابن معنيوقال 

، وملا َذممه ابن معنيألن  زكريا بن منظور التوقف يف ابن شاهني يرىقلت: 
 .قال: هو طفيلي ،روجع فيه

والطفيلي الذي ال يبايل من أين كان مطعمه؟ ومن كانت هذه صورته يف 
 .أال يكون مأمونا يف العلم خيشى منهملطعم ا

 

 : (410) شاهنيبن ال "ثقاتكما يف "ال  املصري صاحل بن أمحد وقال
 ."بأس به ليس"
 

 ٭ ٭ ٭
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 صدوق. :الَعطَّارُ  أبو سعيد، البصريبن أبي عطاء  سالم بن نوح( 15)
 
 الجرح: -

 :61 /1 حمرز ابن رواية -ه" تارخيقال ابن معني يف "
 ".ءبشي ليس"

 :(530) ه"سؤاالتوقال اآلجري يف "
 ليس: قال أنه حيىي عن بلغين: فقال ؟نوح بن سامل عن داود أبا سألت"

 ."بشيء
سئل حيىي وأنا أمسع عن سامل بن " :(491)وقال ابن اجلنيد يف "سؤاالته" 

 ."فقال: يضعف ؟نوح
 

 :188 /4" والتعديل اجلرحوقال أبو حامت كما يف "
 ."به تجحي وال حديثه يكتب"
 

 :(228ضعفاء واملرتوكني" )الوقال النسائي يف "
 ".بالقوي ليس"
 
 :254 /7، ويف "العلل" 120 /2يف "سننه"  الدارقطينقال و 
 ".ليس بالقوي"
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 التعديل: -

 
سألته )يعين أباه(، عن سامل "(: 3351)يف "العلل"  قال عبد اهلل بن أمحد

نه، عن عمر بن عامر، حديثا قال: ما أرى به بأسا، قد كتبت ع ؟بن نوحا
 ."، وكان عطاراواحدا

 
 : (4183) الدوري رواية -وقال ابن معني يف "تارخيه" 

 ".بأس حبديثه ليس"
 

 :188 /4" والتعديل اجلرحوقال ابن أيب حامت يف "
 ".ثقة صدوق به بأس ال :فقال ؟نوح بن سامل عن زرعة أبا سألت"
 

 مين ضاع: نوح بن سامل قال: سعيد بن ليحىي قلت: علي بن عمرو وقال
 بأس وما: حيىي قال ؟سنة أربعني بعد فوجدهتما واجلريري، يونس كتاب
 .174 /10 "الكمال هتذيب" .بذلك

هتذيب ". "صدوق ثقة، وأهل البصرة أعلم به من ابن معني": يوقال الساج
 .443 /3 "التهذيب

 
 .443 /3 "هتذيب التهذيب". ثقة بصريوقال ابن قانع: 
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 :382 /4 "الكاملبن عدي يف "ل اوقا
 غرائب وعنده ،عنه الرواية يف خيتلفوا ومل ،مجاعة البصرة أهل من عنه حدث"

 ".متقاربة حمتملة وأحاديثه وإفرادات
 

 .411 /6وذكره ابن حبان يف "الثقات" 
 

 :(33 ص) "فيهم املختلفوقال ابن شاهني يف "
 ".مستقيم وحديثه ،أقرب الثقة إىل هو"
 

 :325 /9 "النبالء أعالم سرييف "لذهيب وقال ا
 ."َصدوق حمجَدٌِّث،"

 :(121ق" )موث وهو فيه تكلم منوقال يف "
 ".احلديث حسن"
 

 :(2185وقال احلافظ يف "التقريب" )
 ".صدوق له أوهام"
 

 ٭ ٭ ٭
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مرو اْلنصاري، المدني، أخو يحيى بن عَ  بن قيس سعد بن سعيد( 16)
 صدوق يخطئ. :بن سعيد، وعبد ربه بن سعيدا
 

 الجرح: -

، وعنه (1200قال عبد اهلل بن اإلمام أمحد يف "العلل ومعرفة الرجال" )
 :117 /2العقيلي يف "الضعفاء" 

 ".ضعيف احلديث :سعد بن سعيد أخو حيىي بن سعيد األنصاري :قال أيب"
 أنه ضعفه. (111) "سؤاالته" املروذييف رواية كذا و 

قال أيب: ": 84 /4 "اجلرح والتعديل "ا يفكم  وقال صاحل بن أمحد بن حنبل
 ."ضعيف :سعد بن سعيد، أخو حيىي بن سعيد

 (: 182) "سؤاالتهيف " وقال أبو داود
قلت ألمحد: سعد، أعين ابن سعيد؟ قال: ليس هو مثل هؤالء، أعين "

 ."حيىي، وعبد ربه، سعد ليس مبحكم احلديثأخويه 
 

 .264 /10ل" الكما هتذيبكما يف "  معني بن حيىيوضعفه 

 

 :124 /3ه" سنني يف "وقال الرتمذ
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 ".حفظه قبل من سعيد بن سعد يف احلديث أهل بعض تكلم وقد"

 (:283وقال النسائي يف "الضعفاء واملرتوكني" )

 ".ليس بالقوي"
 
 

 مجلة" يف العرب وأبو ،السكن بن علي وأبو والعقيلي، الساجي، وذكره
 .233 /5 "الكمال هتذيب إكمال" كما يف "الضعفاء

 
 :(2237وقال احلافظ يف "التقريب" )

 ".صدوق سيء احلفظ"
 
 
 التعديل -
 

  : 84 /4ل" والتعدي كما يف "اجلرح  معني بن حيىيقال 

 ."صاحل"

 

 :84 /4والتعديل"  وقال ابن أيب حامت يف "اجلرح
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 أنه يعين حممد أبو . قاليمؤد األنصاري سعيد بن سعد: يقول أيب "مسعت
 مسع". ما يؤدي حيفظ، ال كان

 :34 /3 "واإليهام الوهم بيانيف "قال أبو احلسن بن القطان 
 من ومنهم هالك، :أي خيففها، من فمنهم اللفظة، هذه ضبط يف واختلف"

 ."األداء حسن أي يشددها،
 

 :(423) "الثقات أمساء تاريخكما يف "  عمار بنا وقال
 ".ثقة :األنصاري سعيد بن حيىي أخو سعيد بن سعد"
 

 متمم التابعني: –( 246ال ابن سعد يف "الطبقات" )قو 
 ".كان ثقة قليل احلديث دون أخيه"
 

 (:563وقال العجلي كما يف "ترتيب ثقاته" )
 "ثقة".

 
 ، وقال:298 /4وذكره ابن حبان يف "الثقات" 

 ".خيطئكان   "
 :379 /6وقال يف موضع 

 ".العدول مسلك سلكناه فلذلك خطأه يفحش مل خيطئ وكان"
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 :(83 ص) ق"موث وهو فيه تكلم منال الذهيب يف "قو 
 ".الصالة يف عمرة عن حديثه عليه أنكر بأس به ليس الدارقطين قال"
 

 :-بعد أن ذكر له عدة أحاديث  – 389 /4 "الكاملوقال ابن عدي يف "
 مبقدار بأسا أرى وال االستقامة، من تقرب صاحلة أحاديث سعيد بن لسعد"
 ."يرويه ما
 

 /5 "الكمال هتذيب إكماليف "الثقات" كما يف " خلفون نابوذكره 
233. 

 
 :482 /5 "أعالم سريوقال الذهيب يف "

 ".الثقات أحد"
 

 

 ٭ ٭ ٭
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 أبو  ري، موَلهم،صْ ، ويقال: النَّ يّ دِ سعيد بن بشير اْلزْ ( 17)
الشامي، أصله من البصرة، ويقال: من  عبد الرحمن، ويقال: أبو سلمة

أهل دمشق، حمله أبوه إلى البصرة، فسمع بها  واسط، وقيل: إنه من
 : صدوق يخطئ.دمشق ثم رجع إلى

 

 الجرح: -

  قال أبو مسهر:
 "املعرفة .احلديث" منكر ضعيف وهو منه، أحفظ جندنا يف يكن "مل

 .124 /2 والتاريخ"
 

 :7 /4 "والتعديل اجلرحقال ابن أيب حامت يف "و 
 الرمحن عبد كان  :قال ،يلع بن عمرو ناحدث ،إبراهيم بن حممد نا"حدث
 ."تركه ث بشري بن سعيد عن حيدثنا

 

  وقال علي بن املديين:

 .(223) "املديين البن شيبة أيب ابن سؤاالت. ""ضعيفا كان"
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 أبا فرأيت بشري بن سعيد ذكر :قال" (495) "التهاسؤ "يف  امليموينوعن 
 .أمره يضعف حنبل بن أمحد اهلل عبد

وبنحوه يف  ".أشياء ة؟ قال: قد روى عن قتادةقلت: الذي يروي عنه قتاد
 .7 /4 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح"

سألت أبا عبد اهلل عن سعيد بن "(: 2176) "سؤاالتهيف " هانئوقال ابن 
 ."بشري؟ قال: ليس حديثه بشيء

قلت أليب عبد اهلل ": -( 1461) "تارخيه" – وقال أبو زرعة الدمشقي
نتم أعلم بد اهلل، ما تقول يف سعيد بن بشري؟ قال: أأمحد بن حنبل: يا أبا ع

 ".وكيع، واألشيب ،به، وقد حدث عنه أصحابنا
 بن أمحد عنه سأل زرعة اأبأن  68 /2 "اآلثار مشكل شرحوجاء يف "

 !مهدي وابن وكيع، شيوخنا عنه روى قد ثقة: فقال حنبل
 
لت حيىي أس" :(3319يف "تاريخ ابن معني" ) الدوري حممد بن عباسقال و 

 اجلرح"ونقله عنه ابن أيب حامت يف  .ليس بشيء :فقال ؟عن سعيد بن بشري
 .7 /4 "والتعديل

 ، قال:112و  74 /1 حمرز ابن رواية - "معني ابن تاريخويف "
 ".ذاك بكل حديثه وليس ،قتادة عن غرائب أحاديث عنده"

 (، قال:44ويف "تاريخ ابن معني" رواية الدارمي )
 "ضعيف".
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 : 354 /10" الكمال هتذيبيف " املزيوقال 
 شيبة، أيب بن عثمان بن وحممد الدارمي، سعيد بن وعثمان داود، أبو قال"

 ."ضعيف: معني بن حيىي عن الغاليب، غسان بن واملفضل
 

، ويف "الضعفاء الصغري" 460 /3وقال البخاري يف "التاريخ الكبري" 
مل" البن عدي الكا، و"100 /2وكما يف "الضعفاء" للعقيلي  (،131)
 :(125) " للذهيبأمساء من تكلم فيه وهو موثق، و "413 /4
 ".يتكلمون يف حفظه"

، والذهيب يف "الكاشف" 355 /10 وزاد املزي يف "هتذيب الكمال"
 ".!وهو حيتمل: "(1858)
 

 منكر :بشري بن سعيد: يقول ،منري ابن مسعت :يقول ،اجلنيد ابنوعن 
 .املنكرات قتادة عن يروي احلديث، ويبق ليس ،يءبش ليس احلديث،

 .7 /4 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح"

 

 : (252 ص)ته" سؤاالوقال اآلجري يف "

 ".احلديث ضعيف :بشري بن سعيد: يقول داود أبا مسعت"
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 (:267وقال النسائي يف "الضعفاء واملرتوكني" )

 "ضعيف".
 

 :7 /4" والتعديل اجلرحوقال ابن أيب حامت يف "
 .عندنا الصدق حمله: فقاال ،بشري بن سعيد ذكرا زرعة وأبا أيب عتمس"

 هذا والدستوائي، ،عروبة أيب ابن حبديث حيتج فقاال حبديثه؟ حيتج هلما قلت
 ."حديثه يكتب شيخ

 :354 /10 ل"الكما هتذيبوقال املزي يف "
 (".احملدثني من فيهم تكلم ومن الضعفاء، كتاب) يف زرعة أبو ذكره"

 (.116ي" برقم )الراز  زرعة أليب ءالضعفا"
 

 : 100 /2" الضعفاءوقال العقيلي يف "
 حدثنا: قال ،الرقي ميمون بن علي حدثنا: قال األبار علي بن أمحد حدثنا"

 بن سعيد علم على الغالب ما: العزيز عبد بن سعيد سألين: قال خليد أبو
 ذلك، سوى ما ودع التفسري عنه خذ: قال التفسري، له: قلت: قال بشري؟

 ."ليل حاطب كان  فإنه
 
  :البزار قالو 
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 .267 /1 "البزار زوائد عن األستار كشف" ."به انفرد مبا حيتج ال"
  :احلاكم أمحد أبو وقال

 .355 /10" الكمال هتذيب" ."عندهم بالقوي ليس"
 

 : 10 /4 "هتذيب التهذيب" ي كما يفوقال الساج
 ".قتادة مبناكريحدث عن "
 

 :319 /1 "اجملروحنييف " وقال ابن حبان
 وعن ،عليه يتابع ال ما قتادة عن يروي ،اخلطأ فاحش ،احلفظ رديء كان"

 ".حديثه من يعرف ليس ما دينار بن عمرو
 

 : 245 /1 "سننه"وقال الدارقطين يف 
 .ليس بقوي يف احلديث""
 

 :422 /4" املكالوقال ابن عدي يف "
 والغالب االستقامة حديثه ىلع والغالب ويغلط الشيء بعد الشيء يف يهم"

 ."الصدق عليه
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 : 167 /4" واإليهام الوهم بيانوقال أبو احلسن بن القطان يف "
 ".به حيتج ال"
 

 (:1581وقال الذهيب يف "ديوان الضعفاء" )
 ".فيه لني"
 

 (:2276وقال احلافظ يف "التقريب" )
 "ضعيف".

 

 :التعديل -

ن عتبة، عن بقية: قال يل شعبة: حممد بن الوليد األمي، عن الوليد بقال 
 د بن بشري صدوق احلديث.سعي

وقال أبو زرعة الدمشقي، عن الوليد بن عتبة، عن بقية: سألت شعبة عن 
 سعيد بن بشري، فقال: ذاك صدوق اللسان.

بشري وقال أبو داود، عن حيوة بن شريح: مسعت بقية يقول: ذكر سعيد بن 
ذكرت ذلك يف جملس سعيد، يعين عند شعبة، فقال: كان صدوق اللسان، ف

 فقال: بث ذلك يف جندنا يأجرك اهلل. -زيز ابن عبد الع
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عن بقية:  ،عن حيوة بن شريح، وموسى بن أيوب ،وقال أبو حامت الرازي
 فقال: صدوق. وقال: أحدمها ثقة.  ؟سألت شعبة عن سعيد بن بشري

لكالم فإن لك لسعيد بن عبد العزيز فقال: انشر هذا اقال بقية: فذكرت ذ
 الناس قد تكلموا فيه.

وقال أمحد بن سعد بن أيب مرمي، عن حيوة بن شريح، عن بقية: قال يل 
 شعبة: سعيد بن بشري صدوق اللسان يف احلديث. 

قال بقية: فحدثت به سعيد بن عبد العزيز، فقال يل: بث هذا يرمحك اهلل 
 /4عفاء" الضيف "الكامل  الناس عندنا كأهنم ينتقصونه.يف جندنا، فإن 

 .352-351 /10"هتذيب الكمال"  ، و413
 

مجرة العقبة  على عيينة بن سفيان مسعت رمبا :قال ،حممد بن مروانوعن 
 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح" يقول: حدثنا سعيد بن بشري وكان حافظا.

4/ 6-7. 
 

 :7 /4" والتعديل اجلرحوقال ابن أيب حامت يف "
ما كان قول من أدركت يف  اي قال سألت دحيمأبو زرعة الدمشقحدثنا "

 ."سعيد بن بشري؟ فقال يوثقونه وكان حافظا
 
 ( أن ابن معني، قال:432) البن شاهني ثقات"ال" جاء يف مطبوعو 
 ".!مأمون ةثق" 
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وأنا أجزم أن يف هذا النص سقطا، فقد نقل ابن شاهني يف "املختلف فيهم" 
د هذا التوثيق عن حيىي بن جن ومل( حنو هذه العبارة عن شعبة، 34)ص 

معني بل الثابت القطعي عنه هو تضعيف سعيد بن بشري، وقد نقله عنه 
 شيبة، أيب بن عثمان بن وحممدالدوري، والدارمي، وأبو داود، وابن حمرز، 

 .الغاليب غسان بن واملفضل
، والذهيب، كاملزيبن شاهني،  ال كر يف "الثقات"ذج ومل يلتفت أحد ملا 

، ومل ينقله ابن شاهني وجود له وهو دليل على أنه الوابن حجر، ومغلطاي، 
هو من أحوج الناس إليه يف "املختلف فيهم" فاعتمد التضعيف و أصال 

 واهلل أعلم.املطلق عن ابن معني، 
 

 عنه سأل زرعة اأبأن  68 /2 " للطحاوياآلثار مشكل شرحوجاء يف "
 !مهدي وابن ،يعوك شيوخنا عنه روى قد ثقة: فقال حنبل بن أمحد

 قلت أليب عبد اهلل "(: 1461)" زرعة الدمشقي أيبالذي يف "تاريخ و 
أمحد بن حنبل: يا أبا عبد اهلل، ما تقول يف سعيد بن بشري؟ قال: أنتم أعلم 

 ".وكيع، واألشيب ،به، وقد حدث عنه أصحابنا
 
 

 :7 /4" والتعديل اجلرحوقال ابن أيب حامت يف "
 بشري بن سعيد عن حيدثنا مسهر أبا رأيت :قال ،قيالدمش زرعة أبو"حدثنا 

 ."للحديث موضعا عنده ورأيته
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  أيضا:وقال 
 ."منه حيول: وقال الضعفاء كتاب  يف أدخله من على ينكر أيب مسعت"
 

 وقال البزار: 
 /4 "البزار زوائد عن األستار كشف. ""احلديث حسن بأس، به ليس"

41. 
ديث، أي: تج مبا انفرد به، ويعين حبسن احلوقد تقّدم أن البزار يرى أنه ال حي

 يف املتابعات.
 

  :304 /7 ء"النبال أعالم سريوقال الذهيب يف "
 ".احلافظ الصدوق، احملدث، اإلمام،"
 

 (: 125)" من تكلم فيه وهو موثقوقال يف "
 "صدوق".

 
 

 ٭ ٭ ٭
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 َل ب أس به. :لوي الَبْصِريّ س العَ يْ م بن ق َ لْ سَ ( 18)
 
 الجرح: -

 سلمة بن أمحد نا: حدث263 /4" والتعديل اجلرحن أيب حامت يف "اب قال
 سلما لشعبة ذكرت :قال ،زيد بن محاد ناحدث ،قتيبة ناحدث ،النيسابوري

 .بيومني الناس قبل اهلالل يرى الذي: فقال ؟العلوي
 عينيه شفارأ فريى ينظر وكان ابيضتا قد عينيه أشفار نإ :يقال :قتيبة قال

 ."لاهلال نهأ فيظن
 :424 /3م" اإلسال تاريخوقال الذهيب يف "

 أكثر أو ميلني مسرية من امرأته جيامع رجال رأى بصره حدة من إنه: ويقال"
 ."اهلل واستغفر وجهه فغطى

 :434 /5 "الكمال هتذيب إكمالقال احلافظ مغلطاي يف "و 
 ما: األول: بأمور يندفع وهو شعبة قول له املضعفني مستند يكون أن يشبه"

 .- حديد البصرأنه كان ب :يعين – أحسنها وهو معني بن حيىي به اعتذر
 .عينيه أشفار انتقاض يف قتيبة قول: الثاين

 العامل على عيبا ليس وذاك ،النجوم يف ينظر كان  داود أيب لقول: الثالث
 فلذلك عيبا يره مل هذا: فيه القائل داود أبا إن وهلذا ،والغارب الطالع معرفة
 ...".كتابه  يف هحديثي خرج
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النجوم يف  يرى أنه قلت: لعل معىن قول أيب داود )ينظر يف النجوم( أي:
روى ابن شاهني بإسناده عن ، وقد نسبة إىل العلو ،العلو، وهلذا قالوا: علوي

 :قال ؟!قيل لسلم العلوي ترى اجلوزاء نصف النهار :قال ،خملد بن حسني
 .نعم أمثال القالل

 
"اجلرح والتعديل" . ضعيف: معني بن حيىي عن :خيثمة أيب بن بكر أبو قالو 
 .236 /11 "الكمال هتذيب"و  ،263 /4

 .هذا خبالفعنه  أن أكثر النقول قسم التعديلوسيأيت عن ابن معني يف 
 

 .شعبة فيه تكلم أنس، عن حيدث بصري العلوي سلم: البخاريوقال 
 .164 /2 للعقيلي "الضعفاء"

 النحوي، هارون حدثنا موسى، حدثنا :157 /4" الكبري التاريخوقال يف "
 ."معك يَ َروهج  حىت وهالهلم الناس بني َخلِّ ": احلسن يل قال َسلم، عن
 

 بن عدي عند وشهد النجوم يف يبصر كان  علوي، هو ليس: داود أبو وقال
 .237 /11" الكمال هتذيب" .شهادته جيز فلم اهلالل، رؤية على أرطاة

، وليس ا تقّدم آنفابول شهادته حلدة بصره كمقلت: لعل السبب يف عدم ق
 .تهمة يف صدقهل
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 فيه تكلم العلوي (: "سلم234) واملرتوكني" يف "الضعفاءوقال النسائي 
 الشعبة".

 :237 /11الكمال"  ويف "هتذيب
 .بالقوي" ليس: النسائي "قال

 
 :263 /4 "والتعديل جلرحيف "ا حامت أيب بنوقال ا

 الرقاشي؟ يزيد أم إليك أحب هو: قلت ،علويلا سلم عن زرعة أبا سألت"
 ويزيد ،ثالثة أو حديثني أنس عن روى سلما ألن إيلّ  أحب سلم: قال

 ."أكثر
 

 .135 /4 "هتذيب التهذيب": فيه ضعف. يوقال الساج
 

 : 343 /1 يف "اجملروحني"وقال ابن حبان 
نفرد فكيف إذا ا ،ال حيتج به إذا وافق الثقات ،منكر احلديث على قلته"

  ."؟اتبالطام
 

 (:2473وقال احلافظ يف "التقريب" )
 ".!"ضعيف
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 التعديل:  -

 - أمحد بن حنبل اإلمام يعين –سألته "(: 463) "سؤاالتهيف " امليموينقال 
قال يل: ما علمت إال خريا، ولكن شعبة تكلم فيه.  ؟عن سلم العلوي

 . "قلت: من قصة اهلالل؟ قال يل: نعم

 : ابن معنيعن  (267ابن معني" ) تاريخيف " قال ابن حمرزو 

 ."ليس به بأس"

 عن حييي: ال بأس به. " (:277) وقال ابن طهمان
فقال أمحد بن عبد السالم: أليس هو الذي يقول شعبة: ذاك الذي يرى 

اهلالل؟ فقال: ليس به بأس، كان يرى اهلالل قبل الناس، كان حديد 
 .البصر"

حدثنا عالن، حدثنا ابن أيب مرمي : 352 /4"الكامل" يف  وقال ابن عدي
  .قةسألت حيىي بن معني عن سلم العلوي؟ فقال: ث

 

 :352 /4" الكامليف " وقال ابن عدي

 مخسة دون إال يروي ما مجيع له أعلم وال جدا، احلديث قليل :العلوي سلم"
 وال ضعيف، أو صدوق أنه حديثه فيه يعترب ال املقدار وهبذا ،قليل فوقها أو

 . "منكر منت يروي ما مقدار يف يكن مل اذإ سيما
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 الطبقة يف عندي هو: وقال حممد، أبا كناهو  "الثقات" يف خلفون ابن ذكرهو 
 .434 /5 "الكمال هتذيب إكمال. "احملدثني من الرابعة

 

 (.479وذكره ابن شاهني يف "الثقات" )

 

 ٭ ٭ ٭
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ثقة.  :يالداران ي، أبو داود الدمشقيسليمان بن داود الخوَلن( 19)
  .عنهوي اعلى الر فيه العهدة ، و حديث الصدقاتكّلم فيه من أجل تُ 

 

 الجرح: -

قال أبو زرعة الدمشقي: عرضت على أمحد بن حنبل كتاب حيىي بن محزة 
 بن فقال: هذا رجل من أهل حران، يقال له: سليمان ،الطويل يف الديات

 ء.يداود، ليس بش
ب حيىي بن محزة احلديث عن قال أبو زرعة: فحدثت أنه وجد يف كتا

. (9) احلكم بن موسى مل يضبطهأرقم، عن الزهري، ولكن  سليمان بن
 .(1151) ( و1150)"تاريخ أيب زرعة" 

                                                           

  :190 /4 "هتذيب التهذيب"قال احلافظ يف  - 9
 أنه صدوق، لكن الشبهة دخلت على حديث  فال ريب يف ود اخلوالينأما سليمان بن دا"

 اسم والد سليمان، فقال: سليمان بن  قات من جهة أن احلكم بن موسى غلط يفالصد
 داود، وإمنا هو سليمان بن أرقم، فمن أخذ هبذا ضعف احلديث وال سيما مع قول 

 أصل  احل جزرة: نظرت يفأصل حيىي بن محزة، فقد قال ص من قال: إنه قرأه كذلك يف
 صدقات فإذا هو عن سليمان بن أرقم. ال كتاب حيىي بن محزة حديث عمرو بن حزم يف

 مسلم بن احلجاج هذا الكالم.  : كتب عين-املعروف جبزرة  بن حممديعين: ا – قال صاحل
رقم بن محزة خبطه، عن سليمان بن أكتاب حيىي   : قرأت يفهوقال احلافظ أبو عبد اهلل بن مند

 = .ي"عن الزهر 
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 .314 /22 "دمشق تاريخ. "وضعفه ،احلديث منكر :املديين بن علي قالو 
 

 معني بن حيىي سئل :قال ،يعلى عن أيب 268 /4" البن عدي الكاملويف "
 بن احلكم به حيدث كان  الذي الصدقات حديث عن حاضر وهو يعين،

 :قال ؟الزهري عن داود، بن سليمان عن ،محزة بن حيىي عن موسى،
 .احلديث هذا يصح وال يعرف، ليس داود بن سليمان

" دمشق تاريخ، و "269 -268 /4وقال ابن معني كما يف "الكامل" 
 ".ضعيف شامي شيخ" :309 /22

  :110 /4والتعديل"  "اجلرحقال ابن أيب حامت يف و 
 عن معني بن حيىي سئل قال: ،إيلّ  كتب  فيما خيثمة أيب بن بكر أبو أخربنا"

: قال ؟محزة بن حيىي عنه وروى ،الزهري عن حيدث الذي داود بن سليمان
 .يءبش ليس

                                                           

بن داود، سليمان من طريق ( 7029يف "الكربى" )(، و 4853)وملا رواه النسائي = 
: ابن أرقميف طريق  قال ،بن أرقمسليمان ( من طريق 7030)(، ويف "الكربى" 4854)و
 ". احلديثوسليمان بن أرقم مرتوك  - واهلل أعلم -وهذا أشبه بالصواب "

 :67 /4" اإلسالم ريختاوقال احلافظ الذهيب يف "
 بن حيىي: الصدقات حديث يف الصواب: احملققني من واحد وغري الدمشقي، زرعة أبو قال"

 ."أرقم بن سليمان عن محزة
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 :قال ،إيلّ  كتب  فيما اهلروي إسحاق بن يعقوب ناخرب أوقال ابن أيب حامت: 
 بن سليمان: معني بن ليحىي قلت :قال ،الدارمي سعيد بن عثمان ناحدث
 .شيءب ليس قال هو؟ من الصدقات يف الزهري حديث يروىي الذ داود
 محزة بن حيىي :قال ،حيىي قال كما  ليس أنه أرجو :سعيد بن عثمان قال
 ".مستقيمة كأهنا  حسانا أحاديث عنه روى

 
 :10 /4" الكبري التاريخوقال البخاري يف "

 ".نظر فيه"
 

 عن روى الذي داود بن سليمان عن خزمية بن إسحاق بن حممد سئل
 جده عن ،أبيه عن ،حزم بن عمرو بن حممد بن بكر أيب عن ،الزهري

 تاريخ. "انفرد إذا حبديثه حيتج ال :فقال ؟الصدقات يف الطويل احلديث
 .314 /22" دمشق

 

 .202 /2 "االعتدال ميزانوقال الدارقطين: ضعيف. "
  :وقال(، 249) "ضعفاء واملرتوكنيلا"يف وذكره 

 ."عن الزهري"
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 التعديل: -

 قال عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز: مسعت أمحد بن حنبل، وسئل عن
حديث الصدقات، هذا الذي يرويه حيىي بن محزة أصحيح هو؟ فقال: أرجو 

حديث احلكم بن موسى، عن حيىي بن محزة، عن  :أن يكون صحيحا، يعين
 .269 /4"الكامل" البن عدي  اود، عن الزهري.سليمان بن د

 
 
  :110 /4والتعديل"  قال ابن أيب حامت يف "اجلرحو 
 بأس ال محزة بن ليحىي شيخ الدمشقي داود بن سليمان: يقول أيب مسعت"
 ."علمأ واهلل ،أرقم بن سليمان نهإ :يقال ،به

 

 .(265) " لهالضعفاءوأثىن عليه أبو زرعة الرازي. "

 

 :387 /6" الثقات" حبان يف وقال ابن

 ".ثقة"
  :312 /22ق" دمش تاريخيف " (، وكما6559قال يف "صحيحه" )و 
 ".مأمون ثقة"
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 (:1471) علماء األمصار" مشاهري"وقال يف 
 ."صدوق اللهجة متقن يف الرواية"

 :-ي ترمجة سليمان بن داود اليمام - 421 /1 "وقال يف اجملروحني 
 ث"."دمشقي صدوق مستقيم احلدي

 
 

 :(87 ص) "داريا تاريخ" يف اخلوالين اجلبار عبدوقال 

 ".عنده مقدما وكان العزيز، عبد بن لعمر حاجبا كان  :داود بن سليمان"

 .العزيز عبد بن عمر كتاب  من كان  309 /22" دمشق تاريخويف "

 

 .202 /2 "االعتدال ميزان. "بأس به ليس: الدارقطين قالو 

 

 :90 /4 "لكربىالسنن اوقال البيهقي يف "
هذا أبو زرعة الرّازي، وأبو حامت الرّازي،  أثىن على سليمان بن داود اخلوالين"

 يورأوا هذا احلديث الذ ،ظ، ومجاعة من احلّفايوعثمان بن سعيد الّدارم
 ".الصدقات موصول اإلسناد حسنا رواه يف

 
 (:2087)وقال احلافظ الذهيب يف "الكاشف" 
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 ".ال بأس به :قال أبو حامت ،خمتلف فيه"

 

 (:2555"التقريب" )وقال احلافظ يف 

 "صدوق".

 

 

 

 ٭ ٭ ٭
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 ثقة. :سهيل بن أبي صالح ذكوان، السمان، أبو يزيد المدني( 20)
  

 الجرح:  -

 وسئل -القطان  سعيد يعين ابن – حيىي مسعت: قال املديين بن عليعن 
. منه أعلى حممد: فقال ؟عمرو بن وحممد صاحل، أيب بن سهيل عن

 .155 /2 للعقيلي" الضعفاء"
 :408 /1 "الرتمذي علل شرحوقال ابن رجب يف "

 قد وكان. علم بسهيل ليحىي يكن مل: وقال أمحد، عليه ذلك وأنكر"
 .عمرو بن حممد جالس

 سهيل عندهم الناس شيئا، حيىي يصنع مل: أيضا وقال. صاحل :وسهيل: قال
 .عمرو بن حممد مثل ليس
 .نعم: قال أثبت؟ مدهعن سهيل: له فقيل
 -سهيل ما أصلح حديثه. قال: والعالء بن عبد الرمحن : أيضا أمحد وقال

 فوق سهيل وفوق حممد بن عمرو. -عندي 
وقال عبد اهلل: سألت أيب عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه، وعن سهيل 

 عن أبيه فقال: ما مسعت أحدا يذكر العالء إال خبري.
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عن حيىي بن معني: سهيل بن  (1077عني" )يخ ابن ميف "تار  يقال الدور و 
والعالء بن عبد الرمحن حديثهما قريب من السواء، وليس  ،صاحل أيب

 .حديثهما حبجة
 .سئل حيىي عن العالء وسهيل فلم يقو أمرمها(: 1230وقال أيضا )
"تارخيه"، عن حيىي قال: مل يزل أهل احلديث يتقون  خيثمة يف وذكر ابن أيب

 حديثه. 
 ، عن حيىي أنه قال: هو صويلح، وفيه لني.يوذكر العقيل

 تضعيف ابن معني له. (224) "والكذابني الضعفاءونقل ابن شاهني يف "
 

كثريًا من فنسي   مات أخ لسهيل، فوجد عليهبن املديين: علي وقال 
 احلديث.

 
 من عمرو بن أيب حامت: يكتب حديثه وال حيتج به، وهو أحب إيلّ وقال أبو 

 هريرة. عن أبيه، عن أيب ،من العالء وأحب إيلّ  ،عمرو
 
 التعديل: -

 حدثنا احلسن بن علي قال: حدثنا ( 523قال الرتمذي يف "سننه" )
 علي بن املديين، عن سفيان بن عيينة، قال: 

  ".احلديثا يف كنا نعد سهيل بن أيب صاحل ثبتً "
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سهيل بن أيب : وذكر )أبا عبد اهلل( (107) "سؤاالتهيف " قال املروذيو 

 : ليس به بأس.صاحل. فقال
عرضت على أيب عبد اهلل كتابا فيه ": (296) "سؤاالتهيف " وقال املروذي

هذه األمساء: سهيل، وعبد اهلل بن أيب صاحل، وعباد. فقال: سهيل، ليس به 
 ."عبادبأس، وعبد اهلل هو 

 .وقال حرب بن إمساعيل، عن أمحد بن حنبل: ما أصلح حديثه
 

أبو صاحل  :مسعت حيىي يقول (:811"تاريخ ابن معني" ) دوري يفوقال ال
  ،صاحل وعباد بن أيب ،صاحل السمان كان له ثالثة بنني سهيل بن أيب

 ".كلهم ثقة  :صاحل وصاحل بن أيب
 

يف  (كذا) املتقنني وإمنا ترى غلطوقال أمحد بن صاحل املصري: سهيل من 
-150 /5 ذيب الكمال"كذا يف "إكمال هت  .إال ممن يأخذ عنهه حديث
151. 
 أيب بن سهيل أن أمحد بن صاحل قال: (37 ص) "فيهم املختلف"ويف 

 .عنه يأخذ من حديثه غلط يف توقى وإمنا املتقدمني، من صاحل
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أنكروا على العالء صيام  ،العالءوقال أبو داود: سهيل أعلى عندنا من 
 .- حديث "إذا انتصف شعبان فال تصوموا" يعىن: - شعبان

 .: ليس به بأسيوقال النسائ
 

صاحل هو أحب إليك  حامت: سالت أبا زرعة عن سهيل بن أيب بن أيباوقال 
 أو العالء بن عبد الرمحن؟ فقال: سهيل أشبه وأشهر قليال.

 
 .ثقة كثري احلديثكان سهيل وقال ابن سعد:  

 
 وقال العجلي: ثقة.

 
 بعض  ره فذهبآخر عم : صدوق إال أنه أصابه بجرسام يفيوقال األزد

 حديثه.
 

 ، وقال:418-417 /6وذكره ابن حبان يف "الثقات" 
 ".خيطئوكان  ،روى عنه مالك والثوري وشعبة"
 



122 
 

: ولسهيل نسخ، روى عنه األئمة وحدث عن أبيه وعن يبن عدوقال ا
ز ما مسع من أبيه وما وهذا يدل على متييز الرجل كونه ميّ  ،مجاعة عن أبيه

 .ثبت ال بأس به مقبول األخبار يوهو عندمسع من غري أبيه عنه، 
 

: سهيل أحد أركان "من عيب على مسلم إخراج حديثه" وقال احلاكم يف
ا األصول، والشواهد إال أن غالبه احلديث، وقد أكثر مسلم الرواية عنه يف

شيوخ أهل املدينة الناقد  الشواهد، وقد روى عنه مالك، وهو احلكم يف يف
آخر  الكثري منه، وساء حفظه يف يأنه نس بالعراقحديثه  هلم، ث قيل يف

 عمره. 
 

 :(38 ص) "فيهم املختلفوقال ابن شاهني يف "
 الثقة حكم على عندي -يعين العالء وسهيل بن أيب صاحل  – مها"

 هلما أن أعرف وال ،العلماء أجالء وسهيل العالء عن حدث وقد واألمانة،
 عنهما الثقات فأما ضعيف، عنهما يرويه احديثً  إال منكر، حديث كثري
 ."كبري  العلم يف فضل وهلما العجائب، من عجب فهو

 (.511وذكر سهيال يف "الثقات" )
 

: 150 /5كما يف "إكمال هتذيب الكمال"   السمعاين يف "األمايل"وقال 
 ."، ومالك هو املرجوع إليه يف مشايخ املدينة"املوطأ"روى عنه مالك يف "
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 :236 /21" التمهيد"وقال ابن عبد الرب يف 
 والدراوردي عيينة وابن ووهيب عقبة بن وموسى والثوري مالك عنه روى"

 له حجة وال ،يضعفه كان  معني بن حيىي أن إال نقل فيما ثقة وهو ،وغريهم
 معني ابن قول إىل يلتفت وال به واحتجوا األئمة عنه روى وقد ،ذلك يف
 سهيل صاحل أيب بنو :قال ،معني ابن عن وريدال عباس روى وقد ،فيه

  ".ثقة كلهم  وصاحل وعباد
 

 :217 /1" اإلرشادوقال اخلليلي يف "
 ".ثقة :صاحل أيب بن سهيل"
 
 : 264 /4 "هتذيب التهذيب"قال احلافظ يف و ، احتج به مسلمو 

 .مقرونا بغريه يروى له البخار 
: مل ترك : سألت الدارقطيني، فقال السلميوعاب ذلك عليه النسائ

كتاب "الصحيح"؟ فقال: ال أعرف له فيه عذرا   ث سهيل يفديح يالبخار 
 قال: سهيل واهلل خري من أيب ،إذا مر حبديث سهيل يفقد كان النسائ

 ".اليمان، وحيىي بن بكري، وغريمها
 

" يزانيف "املو  (،151) "من تكلم فيه وهو موثقيف " وقال احلافظ الذهيب
2/ 243: 
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 ".هنم أقوى وغريه الثقات، العلماء أحد"
 (:1823وقال يف "ديوان الضعفاء" )

 ."سهيل بن أيب صاحل ذكوان: ثقة، قال ابن معني: ليس بالقوي"
 :458 /5" النبالء أعالم سريوقال يف "

 ".الصادق الكبري، احملدث اإلمام،"
 : (2675) وقال احلافظ يف "التقريب"

 ."صدوق، وقد تغري بأخرة"
 

 تنبيه: 

  :(37 ص) "فيهم املختلف" قال يفذ يف وهم إابن شاهني  وقعلقد 
العالء ليس " كذا قال رمحه اهلل تعاىل، و سهيل بن أيب صاحل وأخيه العالء"

يف مطبوع  يف النقل عن أمحد بن صاحل حتريف، ووقع أيب صاحل من أبناء
يف "الثقات" والصحيح عنه ما جاء ، "املختلف فيهم" بنسبة هذا القول له

وسهيل بن أيب صاحل يعين أهنما  العالء :دمحأقال (: "512البن شاهني )
 ."سهيل أروى عن الرجال ،نظريان

 
 

 ٭ ٭ ٭
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، يل المدنبْ ، أبو شِ يقرَ بن يعقوب الحُ  العالء بن عبد الرحمن( 21)
 ثقة. :مولى الحرقة من جهينة

 

 الجرح: -

يزل الناس يتوقون  بذاك ملخيثمة، عن حيىي بن معني: ليس  بن أيباقال 
 حديثه. 

عن حيىي بن معني: ليس حديثه حبجة، وهو وسهيل  ي،وقال عباس الدور 
 قريب من السواء.

 تضعيف ابن معني له. (224) "والكذابني الضعفاءونقل ابن شاهني يف "
 

 .مديين ليس بالقويوقال ابن عدي: 
 

فرد تألنه ي، خمتلف فيه يني: مد218 /1يف "اإلرشاد"  يوقال اخلليل
 .هابأحاديث ال يتابع علي

 "إذا كان النصف من شعبان فال تصوموا". حديث ث ذكر
 

 التعديل: -
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قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، عن أبيه: ثقة مل أمسع أحدا ذكره بسوء. 
 .فقال: العالء فوق سهيل ؟عن العالء، وسهيل قال: وسألت أيب

(: مسعت أمحد، قيل له: العالء بن عبد 187) "سؤاالته"يف  وقال أبو داود
 لرمحن، أليس ثقة؟ قال: بلى هو ثقة.ا

ي وقال حرب بن إمساعيل، عن أمحد بن حنبل: العالء بن عبد الرمحن عند
فوق سهيل وفوق حممد بن عمرو.

: أميا - يعين أبا عبد اهلل -(: وسئل 2330) "سؤاالتهيف " هانئوقال ابن 
حب العالء بن عبد الرمحن، أو حممد بن عمرو؟ قال: العالء أأحب إليك 

 ، حممد بن عمرو، مضطرب احلديث.إيلّ 
 

كيف   ،عن أبيه، : سألت ابن معني عن العالءيوقال عثمان الدارم
؟ يقلت: هو أحب إليك أو سعيد املقرب  .حديثهما؟ قال: ليس به بأس

 يف. والعالء ضع، قال: سعيد أوثق
 أنه يظن أنه يشاركه يف يكأنه ملا قال "أوثق" خشين  بالنسبة إليه، يعيعىن 

 .187 /8"هتذيب التهذيب" هذا الصفة، وقال: إنه ضعيف. 
  

 وقال أبو زرعة: ليس هو بأقوى ما يكون. 
صاحل هو أحب إليك  حامت: سالت أبا زرعة عن سهيل بن أيب بن أيباوقال 

 أو العالء بن عبد الرمحن؟ فقال: سهيل أشبه وأشهر قليال.
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نكر من حديثه أشياء، وقال أبو حامت: صاحل، روى عنه الثقات، ولكنه أ
 أشبه من العالء بن املسيب. يوهو عند

  
أنكروا على العالء صيام  ،وقال أبو داود: سهيل أعلى عندنا من العالء

 .- ث "إذا انتصف شعبان فال تصوموا": حدييعين - شعبان
 

 : هو ثقة عند أهل احلديث.يوقال الرتمذ
 

 : ليس به بأس. يوقال النسائ
 

عمر: وصحيفة العالء باملدينة مشهورة، وكان ل حممد بن بن سعد: قااوقال 
 .ثقة، كثري احلديث، ثبتا

 
 .وقال العجلي: مدين تابعي ثقة

 
 ،هريرة يرويها عنه الثقات أبيه عن أيب: وللعالء نسخ عن يبن عدا وقال

 وما أرى به بأسا. 
 ، وقال:247 /5وذكره ابن حبان يف "الثقات" 

 ".ريوالثو  ةروى عنه مالك وشعب"
 (585) "األمصار علماء مشاهريوقال يف "

 ".وهم رمبا متقنا كان"و 
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 :(38 ص) "فيهم املختلفوقال ابن شاهني يف "
 الثقة حكم على عندي -يعين العالء وسهيل بن أيب صاحل  – مها"

 هلما أن أعرف وال ،العلماء أجالء وسهيل العالء عن حدث وقد واألمانة،
 عنهما الثقات فأما ضعيف، عنهما يرويه احديثً  إال منكر، حديث كثري
 ."كبري  العلم يف فضل وهلما العجائب، من عجب فهو

 
 :(250)ق" موث وهو فيه تكلم منوقال احلافظ الذهيب يف "

 "،كامله" يف عدي ابن وذكره ،به االحتجاج يف بعضهم توقف صدوق"
 ".بأسا به أرى ال :وقال

 :186 /6" النبالء أعالم سريوقال يف "
 ".الصدوق احملدث، مام،إلا"
 

 (:5247وقال احلافظ يف "التقريب" )
 ".صدوق رمبا وهم"
 

 "صحيحه".واحتّج به اإلمام مسلم يف 
 

 ٭ ٭ ٭
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 ي ، أبو عبد اهلل الكوفيشريك النخع يشريك بن عبد اهلل بن أب( 22)
 في فأما النبالء، وأكابر العلماء أجلة فمن نفسه في حاله ي: أماالقاض

 أو به ينفرد بما يحتج فال واَلضطراب والغلط الخطأ فكثير الرواية
 يخالف.

 

 الجرح: -

ال حيدث عن  -يعين ابن سعيد القطان  -قال عمرو بن علي: كان حيىي 
 .366 -365 /4يل" "اجلرح والتعد شريك وكان عبد الرمحن حيدث عنه.

ريكا وقال عبد اجلبار بن حممد اخلطايب: قلت ليحىي بن سعيد: زعموا أن ش
، 366 /4"اجلرح والتعديل"  قال: ما زال خملطا. ؟إمنا خلط بأخرة

 .10 /5"الكامل" البن عدي و
وقال علي بن املديين: مسعت حيىي يقول: قدم شريك مكة، فقيل يل: أئته. 

فقلت: لو كان بني يدي ما سألته عن شيء، وضعف حيىي حديثه جدا، 
 هو ال يدري، يعين شريكا.قال حيىي: أتيته بالكوفة فأملى علي، فإذا 

 .11 /5 ديالبن ع ، و"الكامل"193 /2 للعقيلي "الضعفاء"
"الكامل" البن  .بشريك يعبأ ال سعيد بن حيىي كان:  قال عمار، وعن ابن

 .12 /5عدي 
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 شريكا سألت - القطان سعيد بن حيىي يعىن - يل قال وقال ابن أيب شيبة:
 /2 حمرز ابن رواية - "معني ابن يقيمه. "تاريخ حيسن فلم حديث عن

214. 
 
فقال: كان  ؟حنبل عن شريكقال معاوية بن صاحل: سألت أمحد بن و 

عاقال، صدوقا حمدثا عندي، وكان شديدا على أهل الريب والبدع، قدمي 
السماع يف أيب إسحاق قبل زهري، وقبل إسرائيل فقلت له: إسرائيل أثبت 

 يف هذا. ي عن رأيمنه؟ قال: نعم. قلت حيتج به؟ قال: ال تسألين
 للعقيلي "الضعفاء"قلت: إسرائيل حيتج به؟ قال: إي لعمري، حيتج حبديثه 

2/ 193 . 
: أبو عوانة أثبت أو - سئل أبو عبد اهلل -قال يعقوب بن سفيان: و 

شريك؟ فقال: إذا حدث أبو عوانة من كتابه فهو أثبت، وإذا حديث من 
ان يؤدي على يل؟ قال: إسرائيل كغري كتابه رمبا وهم. قيل: فشريك أو إسرائ

ما مسع كان أثبت من شريك، ليس على شريك قياس، كان حيدث احلديث 
 .168 /2 والتاريخ" املعرفة" .قال: وشريك أكرب من سفيانبالتوهم. 

 :279 /1 "علل، عن أبيه كما يف "الوعن عبد اهلل
 ".؟!وكان شريك ال يبايل كيف حدث"
 
 أبو قال: يقول معني بن حيىي مسعت: لاق حممد الدوري، بن عباسعن و 

 أحاديث؟ منك أمسع أن أردت: القاضي لشريك -املهدي وزير -اهلل عبيد
 عبيد أبو عليه فأحل هي، كيف  أدري وما أحاديثي عليّ  اختلطت قد: فقال
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 خترج أن أخاف: فقال حتفظ ماال ودع حتفظ، مبا حدثنا: فقال اهلل،
 (3190) الدوري رواية - "معني ابن تاريخ" .وجهي هبا ويضرب أحاديثي

 .286 /9بغداد"  "تاريخو 
 

 .285 /9" بغداد تاريخ" .حبديثه حيتج ال شريكوقال أبو حامت: 
 

 كثري  كان  :قال ؟حبديثه حيتج شريك عن زرعة أبا سألتبن أيب حامت: اوقال 
 .أحيانا يغلط وهم، صاحب احلديث

 فقال ،بواطيل ثاديبأح بواسط حدث شريكا نإ: غالصائ فضل له فقال
 .367 /4" والتعديل اجلرح" .بواطيل: تقل ال: زرعة أبو
 

"هتذيب  ا.احلفظ جدً  سيءوقال يعقوب بن شيبة: شريك صدوق ثقة 
 .471 /12الكمال" 

 
. كثريا  يغلط وكان احلديث كثري  مأمونا ثقة شريك كانوقال ابن سعد:  

 .379 /6" الكربى الطبقات"
 

 :173 /1ه" سؤاالتيف " وقال اآلجري
 وإسرائيل زهري عمش،األ على خيطئ ثقة شريك: يقول داود أبا مسعت"

 .فوقه
 .شريك من حديثا أصح إسرائيل: يقول داود أبا ومسعت
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 ."شريك بعد عياش بن بكر أبو: يقول داود أبا ومسعت
 

 : 66 /1يف "سننه"  وقال الرتمذي
 ."شريك كثري الغلط"و 
 
 .حديث مئة أربع يف شريك أخطأ اجلوهري: سعيد بن قال إبراهيمو 

 .12 /5 "الكامل" البن عدي
 
 القضاء ويل وملا صدوق، شريك: جزرة حممد بن صاحل علي أبو قالو 

 "تاريخ .به حيتج الذي احلديث يف إليه حيتاج ما وقل حفظه، اضطرب
 .286 /9 بغداد"

 
"الكامل"  احلفظ، مضطرب احلديث، مائل. سيءوقال اجلوزجاين: شريك 

 .11 /5عدي  البن
 

 .248 /6 "الكمال هتذيب إكمال. "باملتني ليس: احلاكم أمحد أبو وقال
 

 ، وقال:444 /6 "الثقاتوذكره ابن حبان يف "



134 
 

 املتقدمني فسماع حفظه عليه تغري ،يروي فيما خيطئ أمره آخر يف وكان"
 وإسحاق هارون بن يزيد مثل ختليط فيه ليس بواسط منه مسعوا الذين عنه

 ".كثرية  أوهام فيه بالكوفة عنه املتأخرين ومساع ،األزرق
 :(1353) "األمصار علماء مشاهريوقال يف "

 ووقفوا العلم على واظبوا الذين العلماء من واملذكورين الفقهاء من وكان"
 ".كتابه  غري من حدث إذا حاينياأل يف يهم وكان ،عليه أنفسهم

 
 :150 /2ه" سننيف " وقال الدارقطين

 ".به يتفرد فيما بالقوي ليس شريك"
 

 :253 /6 "الكمال هتذيب إكمالوقال احلافظ مغلطاي يف "
 القصد عن مائل أنه إال صدوقا كان:  قال "،الثقات" يف خلفون ابن ذكره"

: خلفون ابن قال احلديث، مضطرب الوهم كثري  احلفظ سيء املذهب غايل
 ."وغريه السكري ابن قاله ثقة وهو حفظه، ويف مذهبه يف تكلم

 
 :271 /10 "السنن الكربىوقال البيهقي يف "

مل حيتّج به أكثر أهل العلم باحلديث، وإمّنا ذكره مسلم بن احلجاج يف "
 ."الّشواهد
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 :167 /4طى" الوس األحكاموقال عبد احلق اإلشبيلي يف "
 ".أيضا ويدلس حبديثه حيتج ال شريك"
 

 :295 /3" واإليهام الوهم بيانوقال ابن القطان يف "
 ذلك قبل منه مسع فمن حمفوظه فتغري القضاء ويل صدوق، أنه أمره مجلة"

 ".صحيح فحديثه
 

 :(56) "املدلسني طبقاتوقال احلافظ يف "
 ".حفظه تغري القضاء ويل وملا ثباتاأل من كان"

 (:2787"التقريب")وقال يف 
كثريا تغري حفظه منذ ويل القضاء بالكوفة وكان عادال فاضال   خيطئصدوق "
 ".ابدا شديدا على أهل البدعع

 :(457 ص)" الساري هديوقال يف "
 يف موضع سوى -يعين يف )صحيح البخاري(  – له وما فيه خمتلف"

 ".اجلنائز
 

 :484 /1" التنكيلوقال املعلمي يف "
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 الرواية يف فأما النبالء، وأكابر العلماء أجلة فمن نفسه يف شريك حال أما"
 ونسبه خيالف، أو به ينفرد مبا حيتج فال ابواالضطر  والغلط اخلطأ فكثري

 ."التدليس إىل احلق وعبد القطان وابن الدارقطين
 
 التعديل:  -

 حديث مئة فيه قرطاس ومعي فأتيته األفطس سامل علينا قدم: شريك قال
 رينأ: سفيان: قال فرغ، فلما يسمع، وسفيان هبا فحدثين عنها، فسألته

 قفاي على فاستلقيت منزيل، إىل عتفرج فخرقه إياه عطيتهأف قرطاسك
 /12" الكمال هتذيب" .ثالثة علي وذهبت وتسعني سبعة منها فحفظت

470. 

وقال علي بن حكيم األودي: مسعت وكيعا يقول: مل يكن أحد أروى عن 
 .470 /12" الكمال هتذيب" الكوفيني من شريك.

 
رأيت أحدا  وقال أبو توبة الربيع بن نافع: مسعت عيسى بن يونس يقول: ما

 .قط أورع يف علمه من شريك.
وقال أبو توبة: كنا بالرملة، فقالوا: من رجل األمة؟ فقال قوم: ابن هليعة. 

علينا، فقال رجل وقال قوم: مالك بن أنس، فسألنا عيسى بن يونس، وقدم 
األمة: شريك بن عبد اهلل، وكان يومئذ حيا. قيل: فابن هليعة؟ قال رجل 
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"اجلرح  ، قيل: فمالك بن أنس؟ قال: شيخ أهل مصر.مسع من أهل احلجاز
 .471-470 /12" الكمال هتذيب"، و 366 /4والتعديل" 

 
قال ابن املبارك: شريك أعلم حبديث الكوفيني من سفيان الثوري. و 
 .13 /5ل" البن عدي الكام"

 أمحد، بن احلسن حدثنا الساجي، أخربنا: 11 /5وقال ابن عدي أيضا 
 عن املبارك ابن سألت: قال أبيه، عن الضرير، عمر يبأ بن حممد حدثنا
 .بشيء حديثه ليس :قال ؟شريك

 
. منه حظّا أقل وإسرائيل إسرائيل، من أعلم شريكوقال علي بن املديين: 

 .284 /9" بغداد تاريخ"
 
: زهري وإسرائيل وزكريا يف -يعين: اإلمام أمحد  – قال صاحل: قال أيبو 

وشريك كان أثبت يف أيب  ة،، مسعوا منه بآخر حديثهم، عن أيب إسحاق لني
 .(917"مسائل صاحل" ) إسحاق منهم، مسع قدميًا.

 
 سعيد بن حيىي يروي -يعين: ابن معني  – ليحىي قلتابن طهمان: وقال 

 .ثقة وهو بشيء حيىي عند شريك يكن مل :فقال ؟شريك عن القطان
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 ،وجرير حوصاأل أيب من إيلّ  أحب وهو ،ثقة شريك :يقول حيىي مسعتو 
. "من سفيان عنهم يرو مل قوم عن يروي وهو بشريك هؤالء يقاس ليس
 .(36 ص) " البن طهمانالرجال يف معني بن حيىي كالم

 :(85) "معني ابن تاريخوقال الدارمي يف "
 ،أقدم وهو إيل أحب شريك :فقال ؟إسرائيل أو إليك أحب شريك"

 ."صدوق وإسرائيل
 ؟منصور أو أبو األحوصيف  أحب إليك قلت فشريك" :(89وقال أيضا )

 ".فقال شريك أعلم به
وقال معاوية بن صاحل، عن حيىي بن معني: شريك صدوق ثقة إال أنه إذا 

 خالف فغريه أحب إلينا منه.
  .قال معاوية بن صاحل: ومسعت أمحد بن حنبل يقول شبيها بذلك
جرير أو  وقال أبو يعلى املوصلي: قلت ليحىي بن معني: أميا أحب إليك

؟ قال: جرير. فقيل له: أميا أحب إليك شريك أو أبو األحوص؟ شريك
فقال: شريك أحب إيل. ث قال: شريك ثقة إال أنه ال يتقن ويغلط ويذهب 

 .12 /5"الكامل" البن عدي  بنفسه على سفيان وشعبة.
 ".وشعبة سفيان على بنفسه ويزهو" 284 /9" بغداد تاريخويف "
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سألت أيب عن شريك وأيب األحوص أيهما أحب : قال ابن أيب حامتو 
وهو أحب إيل من أيب  ،شريك صدوق ،إليك؟ قال: شريك أحب إيل
 .367 /4"اجلرح والتعديل"  .األحوص، وقد كان له أغاليط

 
 /6 الكمال" هتذيب )تارخيه( كما يف "إكمال يف احلريب إسحاق أبو وقال

 ثقة". "كان: 247
 

 تكلم من، و "472 /12"هتذيب الكمال"  النسائي: ليس به بأس.وقال 
 (.2276، و "الكاشف" )(159) ثق" للذهيبمو  وهو فيه
 

 ترتيب اهليثمي: –( 664" )الثقاتوقال العجلي يف "
 يوسف بن إسحاق عنه الناس أروى وكان ،احلديث حسن وكان ثقة كويف"

 ...".حديث آالف تسعة منه مسع الواسطي األزرق
 

 :35 /5 ، ث قاليف "الكامل" من حديثه بن عدي قطعةوروى له ا
ولشريك حديث كثري من املقطوع واملسند وأصناف، وإمنا ذكرت من "

ويف بعض ما مل أتكلم على حديثه مما أمليت بعض  ،حديثه وأخباره طرفا
والذي يقع يف حديثه من  ،والغالب على حديثه الصحة واالستواء ،اإلنكار
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ه ال أنه يتعمد يف احلديث شيئا مما يستحق النكرة إمنا أيت فيه من سوء حفظ
 ."ىل شيء من الضعفأن ينسب فيه إ

 
 /6 "الكمال هتذيب إكمالنيسابور( كما يف " اريخ)ت يف احلاكم وقال

 عن: وقال ثقته، يف واختلفوا واحلديث، الفقه أركان أحد وشريك": 247
 ."نبيال كان:  الذهلي حيىي بن حممد

 

 :(159) ثق"مو  وهو فيه تكلم منوقال الذهيب يف "
 :وغريه الدارقطين وقال .به بأس ال :النسائي وقال ،وغريه معني ابن وثقه"

 ".بالقوي ليس
 :201-200 /8" النبالء أعالم سريوقال يف "

 ما لني على األعالم، أحد النخعي، اهلل عبد أبو القاضي، احلافظ، العالمة،"
 وقد وثقه: ...ريدهمبفا االحتجاج عن األئمة بعض توقف، حديثه يف

 حيىي بن معني، وقال: هو أثبت من أيب األحوص.
قلت: مع أن أبا األحوص من رجال )الصحيحني(، وما أخرجا لشريك 

 ."وخرج له: البخاري تعليقا، سوى مسلم يف املتابعات قليال
 

 ٭ ٭ ٭
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 القاصُّ  يأبو بشر البصر  اْلُمرِّيُّ صالح بن بشير بن وادع ( 23)
 متروك الحديث.: فالمعرو  الزاهدُ 

 

 الجرح: -

 كان:  فقال ؟املري صاحل عن حنبل بن أمحد سألتقال أبو طالب: 
 يعرف وال وحديث، آثار صاحب هو ليس ،يقص قصص صاحب
 .396 /4 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح. "احلديث

 
 - املديين ابن وهو - عليا سألت: قال شيبة أيب بن عثمان بن حممدعن و 

  .ضعيف ضعيف، بشيء ليس: فقال؟ ياملر  صاحل عن
قال: وسألت أيب عن صاحل املري،  ،عبد اهلل بن علي بن املديينوعن 

 .310 /9" بغداد تاريخ" فضعفه جدا.
 

 ".بشيء : "ليس61 /1 حمرز ابن رواية - قال ابن معني يف "تارخيه"و 
 :(4288) "معني ابن تاريخيف "الدوري وقال 

 ي".رأ كبري  املري صاحل يف له ليس معني بن حيىي رأيت"
 عن معني بن حيىي سألت: قال شيبة أيب بن عثمان بن حممدوعن 
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: فقال ؟املري صاحل عن حدثنا إنه: له وقلت ،الرتمجاين إبراهيم بن إمساعيل 
  .ضعيفا املري صاحل كان

 يقول: صاحل الذي هو ،قال: مسعت حيىي بن معني ،يزيد بن اهليثموعن 
 قاص ليس بشيء.

قال: قال حيىي بن معني: صاحل املري كان قاصا،  ،فر بن أيب عثمانعجوعن 
 وكان كل حديث حيدث به عن ثابت باطال.

  .ضعيف املري صاحل: زكريا أبو قال: الغاليب ابنوقال 
وسئل عن  - قال: قال حيىي بن معني ،الصاغاين حممد بن إسحاقوعن 

.309 /9" بغداد تاريخ" فقال: ليس بشيء. - صاحل املري
 ضعيف املري صاحل: يقول ،معني بن حيىي مسعت قال خيثمة، أيب وعن ابن
 .396 /4 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح" .احلديث

  ."منكر احلديث": (171يف "الضعفاء الصغري" ) البخاريوقال 
 

 يكن ومل املتعبدين من وكان حديثه، يكتب احلديث، منكروقال أبو حامت: 
 .396 /4 حامت أيب البن "والتعديل اجلرحي. "قو لا بذاك احلديث يف
 

  إمساعيل، بن حممد حدثنا": 199 /2" الضعفاءوقال العقيلي يف "
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 ،عفان حدثنا: قال ،احللواين علي بن احلسن حدثنا: قاال علي، بن وأمحد
: فقال ثابت، عن حبديث املري، صاحل عن سلمة، بن محاد حدثت: قال

 .كذب:  فقال املري، صاحل عن ثحبدي مهام، وحدثه: قال كذب
 مسعت: قال ،سعيد بن إبراهيم حدثنا: قال ،األبار علي بن أمحد حدثنا
 أيوب، عن حديث، يف املري صاحل سلمة بن محاد عند ذكر: قال ،عفان
 ."كذب:  فقال

 ليس رجل :فقال ،املري صاحل فذكر علية بنا عند كنا  :قال ،عفان عنو 
 .(54 ص) نعيم أليب "الضعفاء. "بثقة

 
 حيدث احلديث، يف ضعيف املري وصاحل: علي بن عمرو حفص أيبوعن 

 حسان، بن وهشام التيمي، سليمان مثل ثقات قوم عن مناكري بأحاديث
 يف يهم وكان صاحلا، رجال وكان وقتادة، وثابت، واجلريري، واحلسن،
 .310 /9" بغداد تاريخ" .احلديث

 
 املري؟ صاحل يثدح تكتب: داود أليب قلت: قال اآلجريوعن 
 /9" بغداد تاريخ"، و (307)أليب داود"  اآلجري سؤاالت" .ال: فقال
310. 
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 ث".احلدي مرتوك" :(300)ني" واملرتوك الضعفاءوقال النسائي يف "
 

، و (197) "الرجال أحوال" .احلديث واهي قاصا كان  :اجلوزجاينوقال 
 .310 /9" بغداد تاريخ" ، و93 /5الكامل" البن عدي "

 

 .386 /1" ملغلطاي اإلكتفاء". "احلديث منكر": الساجي وقال

 

 :372 /1" اجملروحنيوقال ابن حبان يف "

 ،الناجي صاحل له يقال الذي وهو ،وقرائهم البصرة أهل عباد من كان"
 والصالح اخلري عليه غلب ،قراءة وأرقهم صوتا البصرة أهل أحزن من وكان
 ثابت من مسعه الذي الشيء يروي فكان ،احلفظ يف اإلتقان عن غفل حىت

 يف فظهر  اهلل رسول عن أنس عن فيجعله ،التوهم على وهؤالء واحلسن
 االحتجاج عند الرتك واستحق األثبات عن يرويها اليت ،املوضوعات روايته
 شديد معني بن حيىي كان  ،االعوجاج طريق عن مائال الدين يف كان  وإن

 ".عليه احلمل
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 :(285)" الضعفاءوقال الدارقطين يف "

 ."واجلريري احلسن عن يرويه فيما يوافق ما قل صاحل رجل"

فقال: ال  ؟عن صاحل بن رميح ارقطينسألت الد"(: 170) قال السلميو 
 ."شيء، وصاحل املري رجل صاحل زاهد، إال أنه ضعيف احلديث

 

 :98 /5ل" الكاموقال ابن عدي يف "

 ذكرت اليت أحاديثه ةاموع ،البصرة أهل من الصوت حسن قاص رجل هو"
 حديث بصاحب هو وليس ،عليه األئمة ينكرها ،منكرات أذكر مل واليت
 الكذب يتعمد ال هذا مع وعندي ،واملتون باألسانيد معرفته قلة من أيت وإمنا
 ."بينا يغلط بل

 

 :46 /2" الضعفاءوقال ابن اجلوزي يف "

 معرفته لقلة يغلط وإمنا ،الكذب يتعمد ال اخلري أهل من كان  الرجل وهذا"
 ".واحلفظ اإلتقان عن وغفلته باحلديث

 
 :(2845وقال احلافظ يف "التقريب" )
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 ".ضعيفالقاص الزاهد "

 

 (: "تالف".105" )ص اجملموعة "الفوائدوقال املعلمي يف تعليقه على 
 (: "مرتوك".229)ص  قال أيضاو 

 

 التعديل:  -

 :(3383) الدوري رواية - معني يف "تارخيه" ابن قال
 ".بأس به ليس"

 
 
 
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 :المدني، أبو محمد مولى التوأمةصالح بن نبهان ( 24)
، حديثه حسنفمن سمع منه قبل اختالطه ف ،ةخر أاختلط بصدوق،  

محمد بن عبد الرحمن بن : وممن ذكروا سماعهم عنه قبل اَلختالط
أبي أسيد بن و ، عقبة بن موسىو ، ابن ُجريج، وزياد بن سعدو ، أبي ذئب

وعمارة بن ، فريقيوعبد اهلل بن علي اإل ،وسعيد بن أبي أيوب ،أسيد
 .غزية

 عن اإلمام 157 /4 "بيان الوهم واإليهام"في وأما ما ذكره ابن القطان 
منكرا، فلم  عنه وروى أخيرا صالح من ذئب أبي ابن أن سماعأحمد 

 ذئب كما أبي ابن دون ممن ، فإذا ثبت فالبالء(10) أجد هذا القول
 ن عدي.قال اب

                                                           

و "معرفة السنن واآلثار"   (537) للرتمذي علل الكبري"الا يف "مَ هذا النقل خمالف لِ  - 10
 -يعين البخاري  -ألت حممدا : "س، قال الرتمذينص ما يف "العلل"، و (7687للبيهقي )

يف صاحل موىل التوأمة؟ قال: قد اختلط يف آخر عن هذا احلديث فلم يعرفه. قال: قلت: ك
يروي عنه  ،وابن أيب ذئب ما أرى أنه مسع منه قدميا ،مساعه مقارب ،أمره من مسع منه قدميا

 ".مناكري
 يروي عنه مناكري". أخريا، : "قال حممد: وابن أيب ذيب مساعه منه(21) يف موضع آخروقال 

البخاري، ولذلك اإلمام  منكرا عنه وروى رياأخ صاحل من ذئب أيب ابن فالقائل أن مساع
وقد ، ابن القطان هذا النقل من 406 /4 التهذيب" "هتذيبيف استغرب احلافظ ابن حجر 

 .موىل التوأمة قبل االختالط صاحل من بئاألئمة على أن مساع ابن أيب ذ نصّ 
 :422 /1" اإلكتفاءاحلافظ مغلطاي يف "وقال 

 = نبهان بن صاحل من مسع إمنا ذئب أيب ابن": (األوسط ريخالتا) يف البخاري ذكره ملا"و 
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 الجرح: -

 التوأمة؟ موىل صاحل عن أنس بن مالك سألت الزهراين عجَمر بن بشر عن
" الضعفاء" و ،417 /4 البن أيب حامت . "اجلرح والتعديل"بثقة ليس فقال:

 عنه تأخذن فال" 84 /5وزاد ابن عدي يف "الكامل" ، 204 /2 للعقيلي
  ."َشيًئا

 
 ينهى وكان التوأمة موىل صاحل عن يروي ال شجع َبة كان:  قال وعن األصمعي،

 .83 /5"الكامل" البن عدي  و 204 /2 للعقيلي" الضعفاء" عنه.
 

 سنة التوأمة موىل صاحلا لقيت: يقول سفيان، مسعت: قال احلميديوعن 
 بعدي الثوري ولقيه تغري، وقد حنوها، أو ومائة، وعشرين ست أو مخس

 من أمسعت هريرة؟ أيب من أمسعت عباس؟ ابن من أمسعت: له أقول فجعلت
" الضعفاء" .كرب  قد الشيخ إن: عنده شيخ فقال هبا، جييبين فال فالن؟

 .204 /2 للعقيلي
 
 .فقال: مل يكن بثقة ؟: سألت حيىي بن سعيد عنهيقال عمرو بن علو 
 

                                                           

 ". أخريًا= 
 أخريًا، منه مسع ومن حسن، فسماعه قدميا صاحل من مسع من: يقول حنبل بن أمحد وكان
 وسألت": تأليفه (الكبري عللال) كتاب  يف ذكر فإنه الرتمذي وأما. حديثه ضعف فكأنه
 ."القولني من األخري أيهما أعلم فاهلل .نعم: فقال ؟قدميا صاحل من مسع ذئب أيب ابن: حممدا
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وقال أبو داود: قلت ألمحد: صاحل موىل التوأمة؟ قال: لقيه مالك، زعموا 
 بعد ما كرب.

هو مقارب احلديث؟ قال: أما أنا فأحتمله وأروي عنه، وأما أن  محد:قلت أل
 .(159) "سؤاالته"يقوم موضع حجة، فال. 

 :قال ؟التوأمة موىل صاحل عن َمِعني، بن حيىي سألتج  أمحد، بن اللمه عبدوعن 
 /5"الكامل" ، و 418 /4"اجلرح والتعديل" احلديث.  يف بالقوي ليس
84.  

 
 .418 /4"اجلرح والتعديل" . ييس بقو حامت: لوقال أبو 

 
 .418 /4. "اجلرح والتعديل" وقال أبو زرعة: ضعيف

 
 .(301) "واملرتوكون الضعفاء" : ضعيف.يوقال النسائ

 
 وقال ابن سعد: له أحاديث قليلة، ورأيتهم يهابون حديثه.

 
 :366 /1وقال ابن حبان يف "اجملروحني" 

 تشبه اليت باألشياء يأيت وجعل ومائة وعشرين مخس سنة يف تغري"
 ومل القدمي حبديثه األخري حديثه فاختلط الثقات األئمة عن املوضوعات

 ."الرتك فاستحق يتميز
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 :222 /21" التمهيدوقال ابن عبد الرب يف "
 من ومنهم ،لضعفه حديثه من شيء يقبل ال من باحلديث العلم أهل من"

 قبل منه مسع ألنه خاصة عنه ذئب أيب ابن رواه ما حديثه من يقبل
 ".االختالط

 
 (:188"األنوار الكاشفة" )ص وقال املعلمي يف 

 ."ضعيف" 
 
 

 

 التعديل: -

 قال عبد اهلل بن أمحد: فقلت: أليب: إن بشر بن عمر زعم أنه سأل 
 فقال: ليس بثقة. ؟نس، عن صاحل موىل التوأمةأمالك بن 

بري، ما أعلم به أدرك صاحلا، وقد اختلط وهو كقال أيب: مالك كان قد 
، وهو صاحل ع منه قدميا، وقد روى عنه أكابر أهل املدينةبأسا، من مس

، و "اجلرح (3234)و  (2382) "العلل" .ما أعلم به بأسا، احلديث
 .418-417 /4 البن أيب حامت والتعديل"

 (: 7686وقال البيهقي يف "معرفة السنن واآلثار" )
الرتمذي، فيما سأل عنه حممد بن وقرأت يف كتاب العلل، عن أيب عيسى "

اعيل البخاري قال: كان أمحد بن حنبل يقول: من مسع من صاحل قدميا إمس
 ".فسماعه حسن، ومن مسع منه أخريا كأنه يضعف مساعه
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 موىل صاحل: يقول ،معني بن حيىي مسعت: مرمي أيب بن سعد بن أمحد وقال
 مالكا إن: فقال. هنم السماع ترك مالكا إن: له قلت. حجة ثقة، التوأمة،

 خرف، أن بعد أدركه إمنا الثوري وسفيان وخرف، كرب  أن بعد أدركه إمنا
 أيب ابن ولكن ،خرف بعدما وذلك منكرات، أحاديث سفيان منه فسمع
 .خيرف أن قبل منه مسع ذئب
 .ثقة: معني بن حيىي عن الدارمي سعيد بن وعثمان الدوري، عباس وقال

 فهو خيتلط أن قبل منه مسع فمن ميوت، أن قبل خرف كان  وقد: عباس زاد
 .102 /13" الكمال هتذيب" .ثبت

 :فقال (الضعف إىل الثقات من نسب من باب) يف الربقي وذكره
 ترك ومالك الكرب، من خرف قد ولكنه ثبتا، كان:  فقال عنه، حيىي سألت"

 فهو خيرف، أن قبل منه مسع ومن خرف، وقد أدركه ألنه عنه؛ الرواية
، 347 /6، و "إكمال هتذيب الكمال" 422 /1" اإلكتفاء" ".صحيح

 كالمها ملغلطاي.
 
 قال البخاري: و 
صاحل موىل التوأمة قد اختلط يف آخر أمره، من مسع منه قدميا مساعه "

علل "مقارب، وابن أيب ذئب ما أرى أنه مسع منه قدميا، يروي عنه مناكري. 
 (.537) و (21) "مذي الكبريالرت 
 :422 /1ي يف "اإلكتفاء" مغلطا احلافظذكر و 

 مسع ذئب أيب ابن: حممدا سألت الكبري( )العلل كتاب  يف ذكر أن الرتمذي
 نعم.: فقال قدميا؟ صاحل من
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 :157 /4 "بيان الوهم واإليهاميف "وقال ابن القطان 
حكى الرتمذي عن البخاري، عن أمحد بن حنبل، قال: مسع منه أخريا، "

 (.8يف احلاشية رقم )ا ذكرته وانظر م "وروى عنه منكرا
 

 : وقال اجلوزجاين
وأما  ،عنه مقبول لسنه ومساعه القدميتغري أخريا فحديث ابن أيب ذئب "

 (.250" )أحوال الرجال. ""الثوري فجالسه بعد التغري
 

 : يوقال العجل
 (.755"ترتيب ثقاته" ). "ثقة "مدين

 
 :88 /5وقال ابن عدي يف "الكامل" 

 منه القدمي والسماع ،قدميا منه مسعوا إذا به بأس ال تهاياورو  نفسه يف "هو
 منه مسع ممن وغريهم ،سعد بن وزياد ججَريج وابن ذئب، أيب ابن منه مسع

 والثوري مالك وحلقه خمتلط وهو مسع فإنه بأخرة منه مسع من فأما قدميا،
 وال االختالط، قبل به حدث الذي صاحل وحديث ،االختالط بعد وغريهم
ا ثقة، عنه روى إذا منكرا حديثا له أعرف  ذئب أيب بنا دون ممن البالء وِإمنم
يكون البالء من قبله وصاحل موىل التوأمة ال  وال عنه فريوي ضعيفا ويكون

 ".بأس برواياته وحديثه
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 (:2892وقال احلافظ يف "التقريب" )

أيب  ال بأس برواية القدماء عنه كابن :بن عدياقال  ة،خر أصدوق اختلط ب"
 ".ذئب وابن جريج

 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 ضعيف.الدمشقي:  ِمينالسَّ قة بن عبد اهلل دَ صَ ( 25)
 

 الجرح: -

 قلت. احلديث مضطربعن دحيم:  (397 ص) ه"تارخيقال أبو زرعة يف "
 .ضعيف: قال ضعيف؟: له
 
قال عبد اهلل بن أمحد: قلت أليب: وكيع، عن صدقة؟ قال أيب: هو صدقة و 

فهو منكر، وما كان من حديثه مرسال حديثه مرفوًعا السمني، ما كان من 
ا، وهو صدقة بن عبد اهلل فهو أسهل. قال: وهو ضعيف جدً  عن مكحول

، 207 /2و "الضعفاء" للعقيلي ، (1411) و (492) "العلل"السمني. 
وبنحوه يف "التاريخ الكبري" ، 429 /4واجلرح والتعديل" البن أيب حامت 

 .296 /4للبخاري 
ليس بشيء، هو ضعيف احلديث، أحاديثه مناكري، ليس : م أمحدمااإل وقال

 .(1313) " لعبد اهللالعلل"ا. يسوي حديثه شيئً 
 سؤاالت" ، و(203) املروذي" سؤاالت"وقال اإلمام أمحد: ضعيف. 

 .(512) امليموين"
 

 وقال ابن معني:
، و "تاريخ ابن (428) الدارمي رواية - ابن معني" تاريخ" "ضعيف".

، و 207 /2، و "الضعفاء" للعقيلي (5057رواية الدوري ) –" معني
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 .429 /4"اجلرح والتعديل" 
 

 .430 /4 حامت أيب البن "والتعديل اجلرحضعيف. "وقال ابن منري: 
 

 (:174وقال البخاري يف "الضعفاء الصغري" )
روى عنه وكيع، ما كان من حديثه  :صدقة بن عبد اهلل أبو معاوية السمني"

 ."فهو منكر، وهو ضعيف جدامرفوع 
 

 (:3082وقال مسلم يف "الكىن" )
 ".منكر احلديث"
 

 حيتج وال حديثه، يكتب لني: حامت أيب عن الكناين، إبراهيم بن حممد وقال
 .136 /13" الكمال هتذيب. "به
 

سئل أبو زرعة عن صدقة الذي روى عنه عبد اهلل بن وقال ابن أيب حامت: 
 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح" .شاميا قدريا لينا يزيد بن راشد فقال: كان

4/ 429-430. 
 

 .207 /2وقال ابن أيب السري: ضعيف. "الضعفاء" للعقيلي 
 

 (.1541: ضعيف. "سؤاالت اآلجري" )وقال أبو داود
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 : (307) "نيواملرتوك الضعفاءوقال النسائي يف "
 "ضعيف". 

 
 (.280" )وقال اجلوزجاين: لني احلديث. "أحوال الرجال

 
 :374 /1وقال ابن حبان يف "اجملروحني" 

كان ممن يروي املوضوعات عن األثبات ال يشتغل بروايته إال عند "
القول يف صدقة حيث مل  -يعين ابن معني  –مّرض أبو زكريا  ...التعجب

وهو يروي عن حممد بن املنكدر عن جابر بنسخة  ، مناكري حديثهربيس
ئا يف هذه الصناعة فكيف املتبحر ن كان مبتدموضوعة يشهد هلا بالوضع م

 ".؟فيها
 

 :118 /5" الكامل"وقال ابن عدي يف 
 إىل وهو عليه، يتابع ال مما وأكثره عليه توبع ما منها صدقة أحاديث"

 ."الصدق إىل منه أقرب الضعف
 

الضعفاء "، و (169)وقال الدارقطين: ضعيف. "سؤاالت السلمي" 
 .427 /1(، و "السنن" 1754" )علل"ال، و (298) "نيواملرتوك

 
 :355 /4" اإلكمالوقال ابن ماكوال يف "

 ".احلديث منكر"
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 :813 /2 "وفضله العلم بيان جامعوقال ابن عبد الرب يف "
 ".ضعفه على جممع عندهم ضعيف هو"
 

 (:2913وقال احلافظ يف "التقريب" )
 "ضعيف".

 
 (: 221"األنوار الكاشفة" )ص وقال املعلمي يف 

 ضعيف"."
 

 التعديل: -

 :116 /5" الكاملقال ابن عدي يف "
 الرحيم، عبد بن اهلل عبد بن حممد حدثنا اهليثم، بن إبراهيم بن علي حدثنا"

 األوزاعي أتاين :قال ،العزيز عبد بن سعيد عن سلمة، أيب بن عمرو حدثنا
 الثقة به حدثين :فقلت احلديث بذاك حدثك من :يل فقال ،منزيل يف

 ."الدمشقي السمني معاوية أبو وهو اهلل، عبد بن صدقة كندوع عندي
 
 :429 /4" والتعديل اجلرحقال ابن أيب حامت يف "و 
 عبد عند السمني اهلل عبد بن صدقة مصنفات يف نظرت :يقول أيب مسعت"

: قال السمني؟ صدقة لدحيم قلت ،الدمشقي املقري راشد بن يزيد بن اهلل
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 ابن عن بكتبه( 11) حدثنا وقد القدر، بهيشو  كان  أنه غري الصدق، حمله
 ،حديث ومخسمائة ألف األوزاعي عن وكتب ،عروبة أيب بن وسعيد جريج
 ".فيها يعظه القدر رسالة يف األوزاعي إليه كتب  ،حديث صاحب وكان

 :405 /2 "والتاريخ املعرفةوقال يعقوب بن سفيان يف "
 بأس ال شيوخنا من صدقة: يقول إبراهيم بن الرمحن عبد سعيد أبا مسعت"
 عنه حيمل مل حنن أف: قال مناكري! ي عنهرو ي يزيد بن اهلل عبد: قلت. به

 التنيسي حفص أيب عن محلنا إمنا - بغريه ضوعرّ  - صدقة عن أمثاله وعن
 ".عنه وأصحابنا

 :438 /2" والتاريخ املعرفةوقال أيضا يف "
 ".تهالعد إىل ومييل أمره حيسن إبراهيم بن الرمحن عبد ومسعت"
 /13الكمال"  "هتذيب .ثقة: دحيم عن ،الدارمي سعيد بن عثمان قالو 

135. 
 
أنه سأل أمحد بن  ،عن أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين بن سعدو 

 فقال: ما به بأس عندي. ؟صاحل املصري عن صدقة بن عبد اهلل السمني
بن "املختلف فيهم" ال قال: ورأيته عند أمحد بن صاحل صحيحا مقبوال.

 .137 /13"هتذيب الكمال" (، و 41شاهني )ص 
 

 وقال أبو حامت: 
                                                           

 :311 /2" قال احلافظ الذهيب يف "امليزان - 11
 ".دحيم يلقه ومل خطأ، (حدثنا وقد): قوله"



159 
 

 أيب البن "والتعديل اجلرح". "فقط القدر يرأ عليه وأنكر الصدق حمله"
 .430 /4 حامت

 
 
 
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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)نزيل  مدني،بصري، ويقال:  اْلَقاصُّ  عبد الرحمن بن إبراهيم (26)
 .صدوق :كرمان(

، عن أبيه، عن بن عبد الرحمن لعالءا عنيرويهما ، أنكر عليه حديثان
 من)، والثاني: (اطلبوا الخير عند حسان الوجوه)أبي هريرة، اْلول: 

 ، وضعفه به الدارقطني(يقطعه وَل فليسرده رمضان من صوم عليه كان
  .كما سيأتي

 
 الجرح: -

 .320 /2 للعقيلي "الضعفاء. "بشيء ليس قال ابن معني:
 

 "اجلرح. ثا منكرا عن العالءي روى حديليس بالقو وقال أبو حامت: 
 .211 /5 حامت أيب البن والتعديل"

 
سئل أبو داود عن عبد " :(384)يب داود" يف "سؤاالته أل يوقال اآلجر 

قال: هو عندي منكر  ؟حيدث عنه عفان ،الرمحن بن إبراهيم صاحب العالء
 ".احلديث

 
 :(359) ني"واملرتوك الضعفاءيف " النسائي وقال

 ". بالقوي ليس :الكرماين إبراهيم بن رمحنلا عبد"



161 
 

 :60 /2" اجملروحنيوقال ابن حبان يف "
 منه فيقبل العدالة يف مبشهور وليس ،عليه يتابع ال ما يروي احلديث منكر"
 ".االحتجاج عند أوىل أخباره عن التنكب أن على ،انفرد ما
 
 التعديل: -

 بن للعالء فيها كراسة  عنده كان  املدينة أهل من قاصا قال اإلمام أمحد: كان
 والتعديل" "اجلرح، و (1148"مسائل صاحل" ) .بأس به وليس ،الرمحن عبد
 .211 /5 حامت أيب البن

اهلل بن أمحد: سألت أيب، عن عبد الرمحن بن إبراهيم، الذي روى  دقال عبو 
" العلل"فقال: ما أعلم إال خريا، أحاديثه أحاديث مقاربة.  ؟عنه عفان

(3103). 
 

ىي بن معني: عبد الرمحن بن إبراهيم القاص كان ينزل كرمان وهو حيوقال 
 حامت أيب البن والتعديل" "اجلرح(، و 3799رواية الدوري ) -"تارخيه"  ثقة.

5/ 211. 
 

 أيب البن والتعديل" "اجلرح .ال بأس به، أحاديثه مستقيمةوقال أبو زرعة: 
 .211 /5 حامت
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 :257 /5" بريالك التاريخوقال البخاري يف "
 إبراهيم بن الرحمن عبد حدثنا حبان، حدثنا سكن، بن حممد بن حيىي"

 ".العالء مسع بالبصرة، يعين الشقاقي، منزل عند منزله ،ثقة
 

 .(289)"سؤاالت الربقاين" بصري ال بأس به. وقال الدارقطين: 
 :169 /3 ه"سننوقال الدارقطين يف "

 ثناحد ،املثىن بن علي ثناحد ،احملاملي إمساعيل بن القاسم عبيد أبو حدثنا"
 ثناحد ،ثقة وهو القاص إبراهيم بن الرمحن عبد ثناحد ،هالل بن حبان
 ال):  قال ، النيب أن :هريرة أيب عن ،أبيه عن ،الرمحن عبد بن العالء
 رمضان من صوم عليه كان  ومن ،رمضان حىت شعبان من النصف بعد صوم

 (".يقطعه وال فليسرده
 .عبد الرمحن بن إبراهيم ضعيف احلديثبقوله:  لدارقطينفأعقبه ا
عبد الرمحن بن إبراهيم ""، وقال: يسرده وال يفرقهاحلديث بلفظ "ث ذكر 
 ".ضعيف

 
 .116 /2 " للسخاوياللطيفة التحفة. "ثقة :العجلي قالو 
 

 :501 /5" الكاملوقال ابن عدي يف "
 ."فأذكره منكر حديث ورواياته حديثه يف يتبني مل"
 

 :207 /2" واإليهام الوهم بيانوقال ابن القطان يف "
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 ".ثقة"
 :376 /5وقال يف موضع آخر 

 ".به بأس ال"
 

الثقات ممن مل يف " قجطلوبغا بن، وا(780وذكره ابن شاهني يف "الثقات" )
 (.6459" )يقع يف الكتب الستة

 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 نانة ث بن كِ عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد اهلل بن الحار ( 27)
 :اد بن إسحاقعبّ  :، ويقال لهيالثقف :ويقال ي،المدن يالعامر  يرشالقُ 

 .صدوق رمي بالقدر
 
 الجرح: -

: يقول - القطان سعيد بنا يعين - حيىي مسعت قال ،املديين بن عليعن 
 اجلرح" ."حيمدونه أرهم فلم سحاقإ بن الرمحن عبد عن باملدينة سألت"

، و 321 /2، و "الضعفاء" للعقيلي 212 /5 حامت أيب البن "والتعديل
 .(392)البن شاهني  "الضعفاء"
رأيت السفر الثالث، قال: " - 331 /2يف "تاريخ ابن أيب خيثمة" جاء و 

يف كتاب علي بن املديين: سألت عن عبد الرمحن بن إسحاق باملدينة فلم 
 ".أرهم حيمدوه

 :(1849كني" )واملرتو  الضعفاءقال ابن اجلوزي يف "
 فال رواياته فأما ،املدينة من فنفوه قدريا كان  فإنه مذهبه يف حيمدوه مل إمنا"

 روى قد نهأ على .احلديث صاحل هو :معني بن وحيىي أمحد قال ،هبا بأس
 يف :عدي ابن قال .احلديث مقارب هو :البخاري قال ،منكرة أحاديث

 ".عليه يتابع ال ما حديثه بعض
 

 هتذيب" .املدينة أهل عنه حيمل ومل القدر، ير ي كان:  املديين بن علي وقال
 .523 /16" الكمال
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سألت أمحد بن حنبل عن عبد الرمحن بن إسحاق  ، قال:طالب عن أيبو 
 .فقال: روى عن أيب الزناد أحاديث منكرة، وكان حيىي ال يعجبه ؟املديين
 /5 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح" قال: صاحل احلديث. ؟كيف هو  :قلت

 .522 /16و "هتذيب الكمال"  ،212
 ".كان حيىي ال يستمرئه  " 321 /2وجاء يف "الضعفاء" للعقيلي 

 بن الرمحن عبد عن وسئل سفيان مسعت :قال بن املديين، عليوعن 
 ،املدينة أهل فنفاه قدريا كان  إسحاق بن الرمحن عبد: فقال ؟إسحاق
 اجلرح" .احلديث عمس قد نهإ :وقالوا، جنالسه فلم الوليد مقتل ههنا فجاءنا

 .321 /2، و "الضعفاء" للعقيلي 47 /1 حامت أيب البن "والتعديل
 
 :258 /5الكبري"  قال البخاري يف "التاريخو 
 ."وِهمَ  رمبا"
 .524 /16" الكمال هتذيبقال املزي يف "و 
 .بدونه ليس من خالف إذا حفظه، على يعتمد ممن ليس: البخاري قال"

 أهل سألت: إبراهيم بن إمساعيل وقال: قال. بعض يف حيتمل ممن كان  وإن
 الزمعي، موسى إال تلميذ باملدينة له يعرف ال أنه مع حيمد، فلم ،عنه املدينة
 ". اضطراب منها عدة يف أشياء، عنه روى

 
 وقال أبو حامت:
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 صاحب سحاقإ بن حممد من قريب وهو به، حيتج وال حديثه يكتب"
 عبد من أصلح وهو، قوي وال تبثب وليس ،احلديث حسن وهو ،يملغاز ا

 .213 /5" والتعديل اجلرح" ."شيبة أيب إسحاق بن الرمحن
 

 .309 /2" ملغلطاي اإلكتفاء" ."ضعيف": اجلارود ابن وقال
 

 .309 /2" ملغلطاي اإلكتفاء" .احلديث يف حممود غري كان:  السعدي وقال
 كرميلا عبد أبو" (133) " للسعديالرجال أحوالقلت: الذي وجدته يف "

 ."كان غري حممود يف احلديث:  إسحاق بن الرمحن عبد
 ومل يكين أحد عبد الرمحن بن إسحاق هبذه الكنية!

 
. "ترتيب ثقاته" للهيثمي يكتب حديثه وليس بالقويوقال العجلي: 

 .523 /16، و "هتذيب الكمال" (1017)
 

 :162 /2" نيواملرتوك الضعفاءوقال الدارقطين يف "
 ". احلديث يفعض بالقدر يرمى" 

 
 التعديل:   -

 هتذيب" .كوسجا  وكان منه، أحفظ املدينة من جاء ما: زريع بن يزيد قال
 .521 /16 "الكمال
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 :(126) "املديين البنه سؤاالت" يفحممد بن عثمان بن أيب شيبة وقال 
هو عندنا صاحل  :فقال؟ املدين  سحاقإ بن الرمحن عبد عن عليا سألت"

 ".عيد يضعفهوكان حيىي بن س ،وسط
 
سألت أيب عن عبد الرمحن بن إسحاق : محد بن حنبلأعبد اهلل بن قال و 

ن حيىي بن سعيد يقول سألت عنه إ :فقلت له .فقال: ليس به بأس ؟املديين
 البن "والتعديل اجلرح" ، و(3307) "العلل" باملدينة فلم حيمدوه، فسكت.

 .321 /2، و "الضعفاء" للعقيلي 212 /5 حامت أيب
 ".بأس به ليس: "(808) " البن شاهنيالثقات أمساء تاريخ" ويف

 :يقول ،حنبل بن أمحد مسعت: ، قالزجنويه بن امللك عبد بن حممدوعن 
 " البن عديالكامل" .مقبول أو صاحل رجل املديين إسحاق بن الرمحن عبد

5/ 490. 
 هيثحد من كتبنا  ما أما: قال هو؟ كيف:  اهلل عبد أليب قلت": يذاملرو  قالو 

 ذكر ث هبا، دتفرّ  أراد كأنه.  بأحاديث الزهري عن حدث وقد فصحيح،
 ."غريه رواه ما: وقال فأنكره، املطيبني حلف يف جبري بن حممد حديث

لكن ليس فيه ( 61، وهو يف "سؤاالته" )309 /2 ملغلطاي "اإلكتفاء"
 .صحيح(ف)
 
 الرمحن بن يقول: عبد ،مسعت حيىي بن معني: العباس بن حممد الدوريقال و 

 اجلرح" ، و(854)و  (765"تارخيه" ) ثقة صاحل احلديث. :إسحاق املديين
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 321 /2، و "الضعفاء" للعقيلي 212 /5 حامت أيب البن "والتعديل
 مقتصرا على قوله "ثقة".

 :(188) ه"سؤاالت" يف اجلنيد ابنوقال 
 نب ادعبّ : أيضا لنا يقال إسحاق، بن الرمحن عبد: معني بن حيىي قال"

 ".ثقة إسحاق،
 بن الرمحن عبد عليّ  معني بن حيىي قرأ :قال ،شعيب بن اهلل عبدوعن 

، و 490 /5ل" البن عدي الكام. "بأس به ليس ثقة :املديين إسحاق
 .523 /16"هتذيب الكمال" 

 يقول: عبد  ،مسعت حيىي بن معني": (462)أيضا  ابن اجلنيد وقال
 ".صاحل بن أيب األخضرن م الرمحن بن إسحاق عن الزهري أحب إيلّ 

 ".مديين ثقة: "(786)البن شاهني  "الثقاتويف "
 (:18) "معني ابن تاريخيف "الدارمي وقال 

 ".صاحل :فقال ؟الزهري عن يروي الذي إسحاق بن الرمحن عبد له قلت"
نا أبو بكر بن أيب خرب أ" 212 /5 "والتعديل اجلرح"وقال ابن أيب حامت يف 
 - 331 /2و  221 /1وهو يف "تارخيه الكبري"  - خيثمة فيما كتب إيلّ 

 - (265" )التاريخ الكبري هأخبار املكيني من كتاب، ويف "السفر الثالث
يقول: عبد الرمحن بن إسحاق املديين كان ابن  ،مسعت حيىي بن معني :قال

 ."علية يرضاه

 
 :(178 ص) للرتمذي "الكبري العللوقال البخاري كما "

 ".ثقة"
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-361 /6 الكربى" طبقات". "الهو أثبت من الواسطي"د: وقال ابن سع
362. 

 
 قدري إسحاق بن حممد: يقول داود أبا مسعت: اآلجري عبيد أبو قالو 

ل" الكما هتذيب" .ثقة أنه إال قدري، إسحاق، بن الرمحن وعبد معتزيل،
16/ 524. 

 
 .523 /16" الكمال هتذيب" .صاحل: شيبة بن يعقوب وقال

 
 هتذيب" .رأي فيه القطان ليحىي يكن ومل بأس، به سيل: النسائي وقال

 .524 /16" الكمال
 به ليس": 309 /2 " ملغلطاياإلكتفاء" يف " كماالتمييز" يف النسائي وقال
 ."بأس

 
 .524 /16" الكمال هتذيب" .بأس به ليس: خزمية ناب وقال

 
 .309 /2" ملغلطاي اإلكتفاء". "القدر يرى صدوق": الساجي وقال

 
 .377/  3 "املعرفة والتاريخ. "بأس به ليس: سفيان بن يعقوب وقال

 
 :86 /7" الثقاتوقال ابن حبان يف "
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 ".جدا متقن"
 

 عمر بن حفص بن حممد اهلل عبد أبو قال": للشريازي "األلقاب" ويف
 .309 /2" ملغلطاي اإلكتفاء" ."احلديث حسن: الفارسي

 
 :495 /5" الكاملوقال ابن عدي يف "

 صاحل وهو صحاح، منه واألكثر عليه يتابع وال ينكر، ما بعض هحديث يف"
 ."حنبل ابن قال كما  احلديث

 
 (:3800احلافظ يف "التقريب" )وقال 

 ".صدوق رمي بالقدر"
 
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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  ، أبو عبد اللَّه الدمشقي،يُّ سِ نْ بان العَ وْ عبد الرحمن بن ثابت بن ث َ ( 28)
 َل بأس به.: الزاهد

 
 الجرح: -

 مناكري. "اجلرح أحاديثه ثوبان ابن: يقول اهلل عبد أبا مسعت قال ثرمعن األ
 .219 /5 حامت أيب البن والتعديل"

 بن الرمحن عبد: له قيل حنبل، بن أمحد مسعت: قال علي بن وعن حممد
 "الضعفاء" .احلديث يف بالقوي يكن مل: قال هو؟ كيف  ثوبان، بن ثابت

 .326 /2 للعقيلي
 

 بن ثابت بن الرمحن عبد: يقول حيىي مسعت: قال ،صاحل بن وعن معاوية
"الضعفاء"  .ضعفه على نعم: قال حديثه؟ يكتب: قلت ضعيف، ثوبان

 .326 /2للعقيلي 
 (:498وقال الدارمي يف "تاريخ ابن معني" )

 ،عبد الرمحن ضعيف :فقال ؟سألته عن عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان"
 ".وأبوه ثقة

 هتذيب" .ضعيف: معني بن حيىي عن صابوين،لا شعيب بن اهلل عبدعن و 
 .15 /17"  الكمال

 هتذيبيء. "ش ال: معني بن حيىي عن خيثمة، أيب بن بكر أيبوعن 
 .15 /17" الكمال
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أن ابن معني كان يضعفه. "تاريخ بغداد"  يعقوب بن شيبة السدوسيوعن 
 .15 /17، و "هتذيب الكمال" 222 /10

 
" بغداد تاريخ، قال: يف حديثه لني. "اشخر  بن يوسف بن الرمحن عبدوعن 
10/ 223. 

 
 .223 /10 "بغداد تاريخ" .بالقويوقال النسائي: ليس 

 :16 /17" الكمال هتذيبويف "
 .ضعيف: النسائي قال"

 .بالقوي ليس: آخر موضع يف وقال
 ."بثقة ليس: آخر موضع يف وقال

 
 :326 /2وقال العقيلي يف "الضعفاء" 

 مثله".  أو دونه هو من إال يتابعه "وال
 

 :392 /2" والتاريخ املعرفةوقال يعقوب بن سفيان يف "
 فيها اثرتنت اليت السنة كانت  ملا: قال أبيه عن ،الوليد بن العباس حدثنا"

 عبد ومعنا ،وأصحابنا األوزاعي مع الصحراء إىل ليال خرجنا الكواكب
. َفِجد وا جدم  قد اهلل إن: فقال سيفه فسلّ : قال. ثوبان بن ثابت بن الرمحن

: األوزاعي فقال :قال. الضعف إىل وينسبونه ويؤذونه يسبونه فجعلوا: قال
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 "جمنون أنه :أي -القلم عنه رفع قد الرمحن عبد قولكم من أحسن أقول إين
(12). 
 

 :462 /5" الكاملوقال ابن عدي يف "
 عثمان عنه حيدث ،صاحلة أحاديث ثوبان بن ثابت بن الرمحن ولعبد" 
 الفريايب عنه حيدث ،بنسخة مجَرشمل بن يزيد عنه وحيدث ،بنسخة ائفيطر ال

 من عروبة وأيب ىَجو صَ  ابن عن حديثه، كتبت  وقد ،وغريهم بأحاديث

                                                           

 : 314 /7" النبالء أعالم سري"قال احلافظ يف  - 12
 شاط،فاست املهدي، املؤمنني ألمري ثوبان ابن أغلظ :قال اجلوهري، سعيد نب إبراهيم عن"

 .أقالك ما حيا املنصور كان  لو واهلل: وقال
 .هذا جملسك جلست ما لقي، مبا خترب حىت عنه، لك كشف  لو فواهلل ذاك، تقل ال: قال
 مع لصحراءا إىل ليال خرجنا النجوم، تناثرت اليت السنة كانت  ملا: مزيد بن الوليد قال

 .ثوبان بن ثابت بن الرمحن وعبد األوزاعي،
 .فجدوا جد قد اهلل إن: وقال سيفه، الرمحن عبد فسل: قال
 .ويؤذونه يسبونه فجعلوا: قال

 .-جن: يعين- القلم عنه رفع قد الرمحن عبد: األوزاعي فقال
 .خارجية فيه كان:  قلت
 أبيك، من منزليت خباصة عاملا كنت  قد. .. بعد أما: إليه األوزاعي كتب:  مزيد بن الوليد قال

 والصلوات، اجلمعة يف عنك بلغين ما أول يف بالنصح إياك يوتعاهد إياه، صليت أن فرأيت
 تدل طويلة، موعظة يف...  عذر وال حجة فيه لك ليس مبا فأجبتين فوعظتك، بك، فمررت

 .اخلوارج كمذهب  اجلور، والة خلف مجعة يرى ال أنه على
 .ه"يرمح اهللج  ،وحدته قوته على دال املهدي، به جبه الذي النفس وذاك زاعي،األو  فنصيحة
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 على حديثه ويكتب ،صاحلا رجال وكان صاحلة أحاديث ويبلغ ،مجعيهما
 ".ضعفه

 
 (:3820وقال احلافظ يف "التقريب" )

 ".بأخرة غريوت ،ورمي بالقدر ،خيطئصدوق "
 
 التعديل:  -

 .223 /10" بغداد تاريخدحيم: ثقة. "قال 
 
 (.401: ثقة. "تاريخ أيب زرعة الدمشقي" )ص عبد الرمحن بن صاحلقال و 
 
 :يعقوب بن شيبة السدوسيقال و 
أما علي بن املديين فكان حسن الرأي فيه. وكان ابن ثوبان رجل صدق ال "

ى بيت املال، وقد محل الناس بعده عل واملهدي ،بأس به، استعمله أبو جعفر
 .15 /17، و "هتذيب الكمال" 222 /10"تاريخ بغداد" ". عنه
 
وذكر من فضله،  ،قال املروذي: قال أمحد بن حنبل: كان عابد أهل الشامو 

 قال: ملا قدم به دخل على ذاك الذي يقال له: املهدي، وابنته على عنقه.
 .14 /17"هتذيب الكمال" 
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 أيب البن والتعديل" احلديث. "اجلرح قال: صاحلن معني ي، أن ابعن الدور و 
 .219 /5 حامت

 : "صاحل".(262)اجلنيد"  ابن يف "سؤاالتو 
 (:5307معني" ) ابن وقال الدوري يف "تاريخ

 ".عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان ليس به بأس :مسعت حيىي يقول"
 :(5092وقال أيضا )

 خبري". إال ذكره وما الشام نزل خراساين لهأص ثوبان ابن يقول: حيىي "مسعت
 
 

 .219 /5 حامت أيب البن والتعديل" وقال أبو حامت: ثقة. "اجلرح
قال أبو حامت: ثقة يشوبه شيء من : 151 /6ويف "هتذيب التهذيب" 

 .القدر وتغري عقله يف آخر حياته وهو مستقيم احلديث
 
 

 حامت أيب البنديل" والتع "اجلرح. شامي ال بأس به: ة الرازيوقال أبو زرع
5/ 219. 
 
 نفرا، إال ضعيف كلهم  الشاميني وحديث: علي بن عمرو حفص أبو قالو 

 "بغداد تاريخ" .قوما وذكر ثوبان، بن ثابت بن الرمحن وعبد األوزاعي، منهم
10/ 223. 
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بأس، وكان  كان فيه سالمة، وكان جماب الدعوة، وليس بهوقال أبو داود:  
امل ببغداد، واله ابن أيب وكان عبد الرمحن على املظ أبوه وصي مكحول،

 .221 /10. "تاريخ بغداد" - يعين املهدي -جعفر
 

 :سفيان بن يعقوبوقال 
، 458 /2". "املعرفة والتاريخ" ببغداد عنه أصحابنا وكتب بغداد، إىل قدم"

 .222 /10" بغداد تاريخو "
 

 مذهب مذهبه أن إال صدوق، شامي: البغدادي حممد بن صاحل وقال
 سندة،مج  مكحول عن أبيه، عن يرويها أحاديث، عليه وأنكروا القدر،

 هتذيب" .صوابه من هؤج طَ خَ  فٌ معرّ  غريه، إىل ضم  يج  ال الشامي وحديث
 .16 /17 "الكمال

 
 وقال العجلي: 

 .(1024"شامي ال بأس به". "ترتيب ثقاته" )
 

 .92 /7ووثقه ابن حبان 
 

 /2ملغلطاي  "االكتفاء"" كما يف الثقات" كتاب  يف خلفون ابن وذكره
327. 
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 :221 /10" بغداد تاريخوقال اخلطيب يف "
 ."الرواية يف والصدق والعبادة، بالزهد يذكر ممن ثوبان ابن كان"
 
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 العدوي، المدني، عبد الرحمن بن عبد اهلل بن دينار القرشي ( 29)
 طئ.صدوق يخ: مولى عبد اهلل بن عمر بن الخطاب

 الجرح: -

عن ابن  (4544( و )3959) "ابن معني تاريخ" قال عباس الدوري يف
 :معني، قال

يف حديثه عندي ضعف، وقد حدث عنه حيىي بن سعيد القطان وحدث "
الوارث، عنه حسن األشيب، وحدث عنه أبو النضر، وعبد الصمد بن عبد 

 /17 "هتذيب الكمال" ".فحسبه أن حيدث عنه حيىي بن سعيد القطان
209. 

ليس بذاك القوي، "عن ابن معني:  (340يف "سؤاالته" ) قال ابن طهمانو 
  ".وقد روى عنه حيىي

 : (388) والكذابني الضعفاء أمساء تاريخوقال ابن شاهني يف "
 ف".ضعي :دينار بن اهلل عبد بن الرمحن عبدقال ابن معني: "
 

 عن مل أمسع عبد الرمحن بن مهدي حيدث وقال عمرو بن علي:
البن أيب حامت  "اجلرح والتعديل" .قط يءعبد الرمحن بن عبد اهلل دينار بش

 /2البن حبان  "اجملروحني"و ،339 /2 يللعقيل "ضعفاء"الو ،254 /5
 .486 /5 البن عدي "الكامل"و ،52
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 /5" اجلرح والتعديل" لني، يكتب حديثه، وال حيتج به.وقال أبو حامت: فيه 
254. 

 
 : 443 /2" أسئلة الربذعييف "كما   لرازيوقال أبو زرعة ا

 ".ليس بذاك"
 
 ،376 /2" ملغلطاي اإلكتفاء". : غريه أوثق منهقال احلريبو 

 .207 /6"هتذيب التهذيب" و 
 

" اإلكتفاء" .الثقات عنه حيدث ما خالف أبيه عن حيدث: الساجي وقال
 .376 /2ملغلطاي 

 
 :52-51 /2" اجملروحنييف " وقال ابن حبان

روايته ال جيوز  يف اخلطأ فحش مع عليه يتابع ال مبا أبيه عن ينفرد ممن كان"
وكان حممد بن  ،كان حيىي القطان حيدث عنه  ،االحتجاج خبربه إذا انفرد

 ".إمساعيل اجلعفي البخاري ممن حيتج به يف كتابه ويرتك محاد بن سلمة
 

 :488 /5" الكامل" يف بن عدياوقال 
 من حديثه يكتب من مجلة يف وهو عليه، يتابع ال مما منكر يرويه ما بعض"

 ".الضعفاء
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 :(275) "سؤاالتهيف " وقال الربقاين
فقال: أخرج عنه  ؟الرمحن بن عبد اهلل بن دينارعن عبد  الدارقطين "سألت

 ."البخاري، وهو عند غريه ضعيف، فيعترب به
 (:206)يف "سؤاالته"  وقال السلمي

فقال: خالف  ؟نارن عبد اهلل بن ديعن عبد الرمحن ب سألت الدارقطين"
 ."حممد بن إمساعيل البخاري الناس فيه، وليس هو مبرتوك

 (: 379)يف "سؤاالته"  وقال احلاكم
رقطين عبد الرمحن بن عبد اهلل بن دينار؟ قال إمنا حدث اقلت للد"

 ."بأحاديث يسرية، وقد احتج البخاري به، وغمزه حيىي بن سعيد
 
 .(211) "موثق وهو فيه تكلم من"كما يف   احلاكم لينهو 
 

 (:3913وقال احلافظ يف "التقريب" )
 ".خيطئصدوق "
 

 (: 353"الفوائد" )ص قال املعلمي يف تعليقه على و 

 "فيه ضعف".

 التعديل: -

 (:185) "سؤاالتهيف " قال أبو داود
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مسعت أمحد قال: عبد الرمحن بن عبد اهلل بن دينار، ال بأس به، مقارب "
 . "احلديث

 
"اإلكتفاء"  .وقال ابن خلفون: سئل عنه علي بن املديين، فقال: صدوق

 .207 /6 "هتذيب التهذيب"، و 376 /2ملغلطاي 
 
 ، و376 /2"اإلكتفاء" ملغلطاي  قال أبو القاسم البغوي: صاحل احلديث.و 

 .207 /6"هتذيب التهذيب" 
 

( و 1403( و )1008( و )694( و )173واحتّج به البخاري )
، وتتبعه الدارقطين يف (7043( و )4243( و )2892و ) (2159)

رباط يوم يف سبيل اهلل خري ه بزيادة "مستنكرا تفردّ ( 71حديث واحد فقط )
 "، وقال:من الدنيا وما عليها

 ".غريه أثبت منه وباقي احلديث صحيح"
 

 (:2459وقال الذهيب يف "ديوان الضعفاء" )
 ".قال ابن معني: يف حديثه ضعف !ثقة"

 ٭ ٭ ٭
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 ، ي، أبو محمد المدنيالعدو  يعبد اهلل بن زيد بن أسلم القرش( 30)
 َل بأس به. :مولى آل عمر

 الجرح:  -
 

"الكامل" البن عدي  .ضعيف: معني بن حيىي عن صاحل، بن معاوية قال
 .536 /14" الكمال هتذيب"، و 306 /5
"سؤاالته" ، وابن اجلنيد يف (664يف "تاريخ ابن معني" ) قال عباس الدوريو 
  :عن ابن معني، قال (548)
أسامة بن زيد بن أسلم وعبد اهلل بن زيد بن أسلم وعبد الرمحن بن زيد بن "

 ".أسلم هؤالء أخوة وليس حديثهم بشيء مجيعا
 ".ضعفاء كلهم: "59 /5ابن أيب حامت عنه يف "اجلرح والتعديل" وزاد 

 ه"سؤاالتيف " نيدوابن اجل، (528) يف "تاريخ ابن معني" رمياوقال الد
 : بن معني ( عن حيىي437)
 . "ضعيف"

 : ابن معنيعن ( 48" )سؤاالتهيف "وقال ابن طهمان 
فيهم ثقة، أسامة بن بنو زيد بن أسلم: عبد الرمحن، وعبد اهلل كلهم ليس "

 ."زيد أثبت منهم
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يقول: عبد  ،أمحد بن علي بن املثىن: مسعت حيىي بن معني أبو يعلى وقال 
البن  "اجملروحني. "بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيءبد الرمحن، وأسامة، اهلل، وع
 .306 /5، و "الكامل" البن عدي 10 /2حبان 

 وقال ابن أيب مرمي عن حيىي:
 .306 /5"الكامل" البن عدي"  ".حديثهضعيف يكتب "
 

 ليس يف ولد  :يقول ،مسعت علي بن املديين ،يوسف القلوسي أيبوعن 
 .306 /5"الكامل" البن عدي"  زيد بن أسلم ثقة.

أن عبد اهلل  حممول علىوسيأيت يف قسم التعديل توثيقه إياه، وقوله هذا 
 ليس يف الغاية القصوى من التوثيق.

 
 : (224-223يف "أحوال الرجال" )ص  وقال اجلوزجاين

وعبد اهلل ضعفاء يف احلديث من : أسامة، وعبد الرمحن، بنو زيد بن أسلم"
 ."نهم وال زيغ عن احلق يف بدعة ذكرت عنهمغري خربة يف دي

 
 بن الرمحن عبد حديث أكتب ال أنا: يقول داود أبا مسعت: اآلجري وقال
 أسلم بن زيد بن وأسامة منه، أمثل أسلم بن زيد بن اهلل وعبد .أسلم بن زيد

 .538 /14" الكمال هتذيب" .احلديث قليل. ضعيف
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 : (340يف "الضعفاء واملرتوكني" ) النسائي وقال
 ."بالقوي ليس"
 

 (.2028اجلوزي ). "الضعفاء واملرتوكون" البن وقال أبو زرعة: ضعيف
 

 ثالثة زيد بنو: آخر موضع ويف بشيء، حديثه ليس ضعيف: الساجي وقال
 اهلل رسول إىل األدهان أحب) منكرا حديثا أبيه عن روى ،أرفعهم اهلل عبد
 363 /7 اي" ملغلطالكمال هتذيب إكمال(. "احللوف دهن. 
 

 :10 /2 "اجملروحنييف " وقال ابن حبان
شياء عن الثقات اليت كان شيخا صاحلا كثري اخلطأ فاحش الوهم، يأيت باأل  "

 إذا مسعها املبتدئ يف هذه الصناعة شهد عليها بالوضع.
 

 من السنن كتاب  يف الدارقطين فيه تكلم منوضّعفه الدارقطين كما يف "
 !!(177) "نيهولواجمل واملرتوكني الضعفاء

ابن " 27 /3الذي وجدته وهو وهم فومل أجد شيئا من هذا يف "سننه"، 
 .عبد اهلل بن سلمة بن أسلم" يعين: أسلم ضعيف
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 : 308 /5ابن عدي يف "الكامل"  وقال
 ".مع ضعفه يكتب حديثه على أنه قد وثقه غري واحد"
 
 :363 /7يف "إكمال هتذيب الكمال"  قال احلافظ مغلطايو 
ه الربقي يف باب من نسب إىل الضعف يف الرواة ممن يكتب حديثه، ر ذكو "

 ."والعقيلي، وأبو القاسم البلخي، وأبو علي بن السكن يف مجلة الضعفاء
 

 : (3330) "التقريب" يف حلافظوقال ا
 صدوق فيه لني.

 

 التعديل: -

 بن زيد بن اهلل عبد عن حيدث الرمحن عبد مسعت: علي بن عمرو قال
 بن زيد بن الرمحن عبد عن حيدث أمسعه ومل ،أسلم بن زيد بن وأسامة أسلم،
 .537 /14" الكمال هتذيب" ، و307 /5"الكامل" البن عدي . أسلم

 
، و 429/  1 "املعرفة والتاريخ" .قال أبو طالب، عن أمحد بن حنبل: ثقةو 
 .306 /5"الكامل" البن عدي" و ، 59 /5 "اجلرح والتعديل"
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بل عن ولد زيد بن أسلم، أيهم أحب سألت أمحد بن حنوقال أبو حامت: 
 /5 "اجلرح والتعديل" .إليك؟ قال: أسامة. قلت: ث من؟ قال: عبد اهلل

59. 
وقال عبد اهلل بن أمحد: قلت أليب: أميا أوثق ولد زيد بن أسلم؟ فقال: عبد 

 .(635) "العلل". اهلل بن زيد بن أسلم
 قال أيب:  أيضا: وقال

 .(5204) و (1795) "العلل" ".زيد، ثقةعبد اهلل بن "
وقال أبو داود: قلت ألمحد: عبد الرمحن بن زيد بن أسلم؟ قال: أخوه عبد 

 اهلل ثقة.
 عبد اهلل بن زيد ثبت. :يقول ،قال: ومسعت أمحد مرة أخرى

عبد اهلل بن زيد أحب إليك، أو أسامة بن زيد؟ قال: ليس فيهم  :سئل أمحد
 (.207) "تهسؤاال"أثبت من عبد اهلل. 

؟ سألت أمحد بن حنبل عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم أبو داودوقال 
 .(719و ) (466. "سنن الرتمذي" )فقال: أخوه عبد اهلل ال بأس به

وقال يعقوب بن سفيان: وسألت أبا عبد اهلل: كيف حديث عبد الرمحن بن 
املعرفة " زيد بن أسلم؟ فقال: أخوه أثبت. يعين عبد اهلل بن زيد بن أسلم

 .429/  1 "والتاريخ
 

 : (719و ) (466يف "سننه" ) وقال الرتمذي
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ف أنه ضعّ عبد اهلل يذكر عن علي بن  -يعين: البخاري  -مسعت حممدا "
 ".عبد الرمحن بن زيد بن أسلم وقال: عبد اهلل بن زيد بن أسلم ثقة

وأما لبجخاري قال: ضعف علي  َعبَد الرمحن بَن زيد بن أسلم قال: وعن ا
 /5"الكامل" البن عدي  أخواه أسامة، وعبد اهلل، فذكر عنهما صحة.

 (.2028"الضعفاء واملرتوكون" البن اجلوزي ) ، و307
 .537 /14"هتذيب الكمال"  أمحد: ثبته علي بن املديين.أبو حلاكم قال او 
 

 وذكرمها ،هبما بأس ال أسلم بن زيد ابنا اهلل وعبد أسامة :وقال البخاري
. عنه أروي فال أسلم بن زيد بن الرمحن عبد وأما. خبري اهلل عبد بن علي

 ه.ترتيب - (390 ص) للرتمذي "الكبري العلل"
 

  بن اهلل عبد عن اكتب القزاز معن يل قال: قال خداش، بن خالدوعن 
 هتذيب، و "307 /5" البن عدي الكامل" .ثقة فإنه أسلم بن زيد

 .537 /14" الكمال
ومعن وعامة  ش: قال يل الدراورديل لنا خالد بن خداوقال امليموين: قا

أهل املدينة: ال ترد عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، إنه ال يدري ما يقول، 
 (.461) "سؤاالته"ولكن عليك بعبد اهلل بن زيد. 
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 .59 /5 "اجلرح والتعديل" وقال أبو حامت: ليس به بأس.
 

 :413 /5ى" الكرب  الطبقاتوقال ابن سعد يف "
 ".احلديث يف أسلم ولد أثبت وَكان"
 

 :254 /1 "السنن الكربى"وقال البيهقي يف 
جرحه حيىي بن معني، وكان أمحد بن حنبل، وعلّي بن املديين يوثقان عبد "

  ".اهلل بن زيد
 

 :423 /4م" اإلسال تاريخوقال احلافظ الذهيب يف "
 ".أخويه من حاال أصلح هو"
 
يف  ابن خلفونو  (،669و ) (665ابن شاهني يف "الثقات" ) ذكرهو 

 .363 /7يف "إكمال هتذيب الكمال" كما   "الثقات"
 
 

 ٭ ٭ ٭
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  عبد الرحمن أبومولى الخضارمة، ، عبد اهلل بن سلمة اْلفطس( 31)
 متروك.البصري: 

 الجرح: -

 كان   :مسعت حيىي يقول(: "1454قال الدوري يف "تاريخ ابن معني" )
 ".األفطس ليس بثقةبن سامل  عبد اهلل :حيىي بن سعيد يقول

 
 :(288-287 ص) ه"تارخي من املكيني أخباروقال ابن أيب خيثمة يف "

 كان  أنه يزعم سلمة بن اهلل عبد أن سعيد بن ليحىي قال إنه: علي قال"
كنت أسأل، أنا   معه، وأنا قط أحد عند سأل ما: قال ؟احملدثني يسأل

 عن ابن أيب ذئب، ومنقلت ليحىي؟ فأخربين . وأكتب، ث ينسخه مين
كنت حتفظ عنه كيف كان تصنع فيه، قال: كنت أكتبها وأحتفظها، ث 

 ".ينسخها من كتايب
قال قلت  -يعين ابن املديين  -نا علي حدثصاحل بن أمحد بن حنبل وعن 

ليحىي: أخربين عن ابن أيب ذئب ومن كنت حتفظه عنه كيف كان يصنع 
كنت أحتفظها وأكتبها ث :  قال هلل بن سلمة األفطس،فيه؟ يعين عبد ا

 (.248"مقدمة اجلرح والتعديل" )ص  ينسخها من كتايب.
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 وأربعني اثنتني سنة املدينة أتينا :يقول حيىي مسعت ،علي بن عمروعن و 
  .عاما ذلك قبل عقبة بن موسى مات وقد ةئوما
 يف وقاعا وكان - سلمة بن اهلل عبد يعين - األفطس ومسعت :عمرو قال
 .بسنة موته بعد املدينة قدم وإمنا .عقبة بن موسى حدثنا :يقول سالنا

 الرمحن عبد بأيب يكىن األفطس، سلمة بن اهلل وعبد :علي بن عمرو وقال
  .احلديث مرتوك اخلضارمة موىل

حدثين موسى بن عقبة عن سامل، عن ابن عمر يف كراء  :مسعته يقول
ثنتني وأربعني وقد دينة سنة اقدمنا امل :فذكرته ليحىي بن سعيد قال ،األرض

 .مات موسى بن عقبة قبل ذلك مل يسمع منه
فذكرته ليحىي فقال قدمنا املدينة  .حدثين عثمان بن حكيم :ومسعته يقول

د فذكر أحاديث منكرة فذكرهتا وقد مات ومسعته حيدث عن جعفر بن حمم
" البن الكامل" ليحىي فقال ليس هذه األحاديث مما مسعناه من جعفر.

 .327 /5عدي 
 عبد بن حممد حدثنا: قال سعيد بن حيىي حدثنا: قال علي بن عمرووعن 

 املسيب بن سعيد فسألت حمرم، وأنا يل ظفر شظا: قال مرمي أيب بن اهلل
 اهلل عبد بن سامل سألت: فيه قال األفطس إن: ليحىي فقلت .اقطعه: فقال

 حديثا، كان  ينهافن اهلل عبد بن سامل وسألت فيه كان  لو: فقال فنهاين،
 للعقيلي" الضعفاء" .أكتبه فلم شيئا فيه يقل فلم ساملا وسألت: كان  ولكنه

2/ 261. 
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 .ترك الناس حديثهوقال اإلمام أمحد: 
قال: كان جيلس إىل أزهر السمان فيحدث أزهر فيكتب على األرض كذب 

 فأنكر عليه حيىي وعبد الرمحن فرتك حديثه.، وكان خبيث اللسان ،كذب
، 69 /5" "اجلرح والتعديل (، و4546) و (4384( و )3256) "لعلال"

 .327 /5" البن عدي الكامل" و، 261 /2و"الضعفاء" للعقيلي 
 

 : املديين بنعلي  وقال
 .69 /5"اجلرح والتعديل"  ."حديثه هب"ذ
 

 :100 /5" الكبري التاريخوقال البخاري يف "
 ".حديثه الناس ترك: أمحد قال"
 

 :(2073)" واألمساء الكىن" وقال مسلم يف
 ".احلديث مرتوك"
 

 : (3527يف "السنن الكربى" ) وقال النسائي
احلديث مع حيىي بن سعيد كان هذا األفطس يطلب ،  مرتوك احلديث"

 ".القطان وكان من أسنانه
 (:342وقال يف "الضعفاء واملرتوكني" )

 ".بصري مرتوك احلديث"
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 وقال أبو حامت: 
 /5" والتعديل اجلرح" ."الرمحن وعبد حيىي حديثه ترك ،احلديث مرتوك كان"

70. 
 

 : السماجي وقال
" اإلكتفاء. ""الكذب إىل ينسبه سعيد بن حيىي كان  احلديث، مرتوك"

 .488 /4" امليزان لسان"، و 123 /2ملغلطاي 
 

 : احلاكم أمحد أبو وقال
 .488 /4" امليزان لسان" ."عنه سكتوا"
 

" اإلكتفاء. ": ليس بشيءبثقة. وقال: قال أمحد وقال ابن اجلارود: ليس
 .123 /2ملغلطاي 

 
 :20 /2" اجملروحنيوقال ابن حبان يف "

 ".وحيىي أمحد تركه الوهم كثري  اخلطأ فاحش احلفظ سيء كان"
 

 :328 /5" الكاملوقال ابن عدي يف "
 ".حديثه يكتب ضعفه مع"
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 :419 /4وقال الدارقطين يف "العلل" 
 "ليس بقوي".

 :(147 ص) "حبان البن اجملروحني علىه تعليقال يف "قو 
 يرميه القطان حيىي كان:  أمحد بن إبراهيم يقول: األفطس سلمة بن اهلل عبد"

 ."األفطس سلمة بن اهلل عبد: يعين بالكذب،
 

 :217 /1الكربى" وقال البيهقي يف "السنن 
 "ضعيف".

 
 :288 /3" املختارة ألحاديثوقال الضياء يف "ا

 ".بقوي ليس"
 

 (:2191الضعفاء" )وقال الذهيب يف "ديوان 
 ".تركوه"
 

 :184 /5 "اإلصابةوقال احلافظ يف "
 ".مرتوك"
 

 :320 /1 "املوضوعة األحاديثوقال السيوطي يف "
 ".الضعفاء أحد"
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 التعديل: -

كان عندي صدوق، ولكنه كان يتكلم يف عبد الواحد بن زرعة:   أبو قال
 /4" امليزان لسان" ، و328 /2" الربذعي االت"سؤ  .وحيىي القطان، زياد

488. 
 .487 /2" الربذعي "سؤاالت. لسانه أجل من فيه قيل إمناوقال أيضا: 

 
 
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 عبد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب  (32)
 ضعيف.: المدنيالُعَمِري وي، أبو عبد الرحمن دَ رشي العَ القُ 

 

 الجرح:  -

"اجلرح . عمر بن اهلل عبد عن حيدث ال حيىي كان:  قال علي بن روعمعن 
 .280 /2 للعقيلي "الضعفاء"، و 109 /5والتعديل" 

 : 145 /5" الكبري التاريخوقال البخاري يف "
 ". يضعفه سعيد بن حيىي ان"ك

 مل العمري، عمر بن اهلل عبد: املوصلي عمار بن اهلل عبد بن حممد عنو 
 اهلل، عبيد من أكرب كان  أنه وزعموا - القطان: يعين - حيىي إال أحد يرتكه

" فيهم املختلف. "فرواها اهلل عبيد كتب  أخذ أنه وزعموا ضريرا، كان  أنه إال
 .(46 ص) البن شاهني

 
 /15"هتذيب الكمال" ، و 10/21 "تاريخ بغداد". وضّعفه علي بن املديين

330. 
 
  عبد عن -ني ين ابن معيع -حيىي  سألت: قال أمحد بن اهلل قال عبدو 

 .280 /2 للعقيلي ضعيف. "الضعفاء": فقال العمري؟ عمر بن اهلل
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 .قال: عبد اهلل بن عمر صويلح ،عن إسحاق بن منصور عن حيىي بن معنيو 
 .110 /5"اجلرح والتعديل" 

 
قال أبو زرعة الدمشقي: قيل البن حنبل: كيف حديث عبد اهلل بن عمر؟ و 

 "تاريخ بغداد" انيد، وخيالف، وكان رجال صاحلا.فقال: كان يزيد يف األس
 .329 /15ل" الكما هتذيب" و، 10/21

 نافع، عن اهلل، عبيد حديث: اهلل عبد أليب قلت: قال هانئ بن وعن أمحد
 نعم: قال هو؟ ثبت أسهم، ثالثة الفارس أعطى  النيب أن عمر، ابن عن
 عبيد مسعه إمنا: ونيقول فإهنم: قلت وغريه، أخضر بن سليم الثقات، رواه
 عبيد يرو مل: فقال نعم،: قلت أخوه، ويرويه: فقال اهلل؟ عبد أخيه من اهلل

 وقال اهلل، عبيد عن اهلل عبد روى قد: وقال ذلك ودفع شيئا، أخيه عن اهلل،
 عن اهلل عبيد حياة يف يسأل كان  صاحلا، رجال اهلل عبد كان:  اهلل عبد أبو

 عرفت فما: قال اهلل عبيد يريد فال، حي عثمان وأبو أما: فيقول احلديث
 يف يزيد هو: فقال اهلل؟ عبد حديث فكيف: قلت هبذا، إال اهلل عبيد كنية

 .280 /2 للعقيلي صاحلا. "الضعفاء" رجال وكان وخيالف، األسانيد
هتذيب " و ،(124) "سؤاالته". : ذكره أمحد فلم يرضهيقال املروذو 

 .327 /5 "التهذيب
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ه )يعين أباه( عن العمري عبد اهلل بن عمر بن بن أمحد: سألتقال عبد اهلل و 
حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب، وهو أخو عبيد اهلل بن عمر؟ فقال: 

 (.3339) "العلل"كذا وكذا، وكأنه ضعفه. 
 

العلل " .عبد اهلل بن عمر العمري ذاهب ال أروي عنه شيئا وقال البخارِي:
 .(389ص ) للرتمذي "الكبري

 
 يكتب نافع، بن اهلل عبد من إيل أحب العمري اهلل عبدامت: أبو حوقال 
 .110 /5 "والتعديل اجلرح. "به حيتج وال حديثه

 
 : (288يف "الطبقات" ) وقال ابن سعد

 ."كان كثري احلديث يستضعف"...
 

 "بغدادتاريخ " .وقال صاحل بن حممد البغدادي: لني، خمتلط احلديث
 .330 /15"هتذيب الكمال"  ، و10/22

 
 :(1891) وقال الرتمذي يف "سننه"

 ".عبد اهلل بن عمر العمري يضعف من قبل حفظه"
 

 : (325يف "الضعفاء واملرتوكني" ) وقال النسائي
 "ليس بالقوي".
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 ."ضعيف: "331 /15ويف "هتذيب الكمال" 
 

 .327 /5 "هتذيب التهذيب" .وقال أبو أمحد احلاكم: ليس بالقوي عندهم
 

 :7 /2 "اجملروحنييف " نوقال ابن حبا
خبار وجودة احلفظ غلب عليه الصالح والعبادة حىت غفل عن ضبط األ"

  ".لآلثار، فوقع املناكري يف روايته، فلما فحش خطؤه استحق الرتك
 

" سؤاالت الربقاين. ": عاصم ضعيف قريب من عبد اهللينوقال الدارقط
(583). 
 

 (:3489وقال احلافظ يف "التقريب" )
 ".عابدضعيف "
 
 :77 /2التنكيل" يف " قال املعلميو 

ومن أثىن عليه  ."كثري اخلطأ حىت قال البخاري: ذاهب، ال أروي عنه شيًئا
 فلصالحه وصدقه، وأنه ليس بالساقط".
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 التعديل:  -

 "الضعفاء"، و 109 /5"اجلرح والتعديل" . كان عبد الرمحن حيدث عنه
 .280 /2 للعقيلي

 

 عنه، روى قد به، بأس ال صاحل، حنبل، بن دمحأ عن: طالب أبو قالو 
 هتذيب"، و 109 /5"اجلرح والتعديل"  .اهلل عبيد أخيه مثل ليس ولكن
 .329 /15ل الكما

 

 .العمري اهلل عبد على الثناء حيسن حنبل بن أمحد رأيت: حامت أبو وقال
 .329 /15" الكمال هتذيب"كذا يف 

 بن أمحد رأيتقال:  با حامتأن أ 110 /5والذي يف "اجلرح والتعديل" 
 .العمري اهلل عبد على الثناء حيسن صالح

 
 .عن حيىي: صاحل، ليس به بأس (115)ابن طهمان  الوق

 .حديثه يكتب بأس، به ليس: حيىي عن مرمي، أيب بن سعد بن أمحد وقال
 .330 /15" الكمال هتذيب"، و 233 /5"الكامل" البن عدي 
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 العمري اهلل عبد ليحىي قلت: "(523)" نيعم ابن تاريخوقال الدارمي يف "
 ".صاحل :فقال ؟نافع يف حاله ما

 .327 /5"هتذيب التهذيب"  .عن ابن معني: صاحل ثقةي، الدارموعن 
 
 .(46 ص) فيهم املختلف. املصري صاحل بن أمحد وثقهو 
 
 :عن أمحد بن يونس :665 /2 ليعقوب بن سفيان "املعرفة والتاريخيف "و 

ه، لو رأيت حليته وخضابه وهيئته لعرفت أنه فضي مبغض آلبائإمنا يضعفه را
 .ثقة
 
 "تاريخ بغداد" .اضطراب حديثه ويف صدوق، ثقة،: شيبة بن يعقوب قالو 

 .330 /15" الكمال هتذيب"، و 10/22
 قال: و ، ""مسنده يف حديثا أورد لهو 
 .327 /5 "هتذيب التهذيب". "هذا حديث حسن اإلسناد"
 

 (:9106مسنده" )وقال البزار يف "
 ".عبد اهلل بن عمر قد احتمل أهل العلم حديثه"
 

 ترتيب اهليثمي. -( 937"ثقاته" ) .وقال العجلي: ال بأس به
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 لذلك خيرج ومل، حفظه يرضوا مل احلفاظ أن غري ثقةاخلليلي:  أبو يعلى وقال
 .193 /1 "احلديث علماء معرفة يف اإلرشاد. "الصحيحني يف
 

أس به يف رواياته، وإمنا قالوا به ال يلحق أخاه عبيد اهلل ب العدي:  وقال ابن
 .237 /5"الكامل"  .وإال فهو يف نفسه صدوق ال بأس به

 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 ربيعة بن ثوبانبن َعبد اللَِّه بن َلِهيَعة بن عقبة بن فرعان ( 33)
واْلول  - ، أبو عبد الرحمن، ويُقال: أبو النضراْلعدولي الحضرمي 

 صدوق مدلس اختلط بعد :الِمْصِري الفقيه قاضي مصر - حأص
 القدماء، أو منأصحابه  ه ما رواه عنهحديثمن يقبل فاحتراق كتبه، 

عبد اهلل بن المبارك، وعبد اهلل بن وهب، ، وهم: أخذ من أصولهم 
، وعبد اهلل بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن المقرئوعبد اهلل بن يزيد 

وإسحاق بن عيسى الطباع، وعبد  ،وليد بن مزيدإسحاق السيلحيني، وال
 والليث بن سعد، وبشر بن بكر، وقتيبة بن سعيد. الرحمن بن مهدي،

 الجرح: -

 الكبري" "التاريخ .شيئا يراه ال كان:  سعيد بن حيىي عن :احلميدي قال
 .146 /5 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح، و "182 /5 للبخاري

 
 بن بشر قال :قال ،القطان سعيد نب حيىي مسعت :لقا املديين بن ليوعن ع
 أيب البن "والتعديل اجلرح" .حرفا عنه حتمل مل هليعة ابن رأيت لو: السري

 .146 /5 حامت
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 ال هليعة وابن رشدين كان  :قال ،سعيد بن قتيبة حدثينوقال البخاري: 
 .223 /2 ألوسط"ا التاريخ. "فيقرآنه إليهما دفع ما يباليان

 

 بن اهلل عبد عن معني بن حيىي سألت: قال ،احلضرمي حممد بن دأمحوعن 
 .295 /2 للعقيلي "الضعفاء. "احلديث يف بقوي ليس: فقال ؟هليعة

معاوية بن صاحل قال: مسعت حيىي بن معني يقول: عبد اهلل بن هليعة وعن 
 .295 /2 للعقيلي "الضعفاء" احلضرمي ضعيف.

ك لاهلل بن هليعة ليس حديثه بذ وقال أبو بكر بن أيب خيثمة عنه: عبد
 .147 /5 "اجلرح والتعديل. "القوي

قلت ليحىي بن معني: كيف رواية ابن هليعة عن أيب الزبري  :قالوعن الدارمي 
الدارمي  -ابن معني"  تاريخ" عن جابر؟ فقال: ابن هليعة ضعيف احلديث.

 .147 /5 "اجلرح والتعديل"، و (533)
حيتج حبديثه. وقال: عرض على ابن  معني: العن ابن  :الدوريعباس وقال 

: هليعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اهلل 
إذا رأيتم احلريق فكربوا، فأقر به، فقال له رجل: أنت مسعت هذا؟ فقال: ما 

 تاريخ. ". فقيل له: إمنا هذا عن القاسم بن عبد اهلل بن عمرأدري قرئ عليّ 
 .295 /2 للعقيلي "الضعفاء" ، و327/  2 لدوريا -عني" ابن م
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. هليعة ابن حديث كتبت  وقد رشدين، من أمثل هليعة ابنقال ابن معني: و  
 .(453) "اجلنيد ابن سؤاالت"

قلت ليحىي: ابن هليعة ورشدين سواء؟ قال: ال، ابن  :(499)وقال أيضا 
 هليعة أحب إيل من رشدين، رشدين ليس بشيء.

هل مصر: ما احرتق البن هليعة كتاب ن معني: قال يل أث قال يل حيىي ب
 .قط، وما زال ابن وهب يكتب عنه حىت مات

قال حيىي: كان أبو األسود النضر بن عبد اجلبار راوية عنه،  :(500)وقال 
 .وكان شيخ صدق

وكان ابن أيب مرمي يسيء الرأي يف ابن هليعة، فلما كتبوها  :(501)وقال 
 عن ابن هليعة.عنه وسألوه عنها سكت 

قلت ليحىي: فسماع القدماء واآلخرين من ابن هليعة سواء؟  :(502)وقال 
 د.قال: نعم، سواء، واح

: ابن هليعة، ليس بشيء. قيل ابن معني عن (298)وقال ابن طهمان 
 ،ليحىي: فهذا الذي حيكي الناس أنه احرتقت كتبه؟ قال: ليس هلذا أصل

  .سألت عنها مبصر
 ة ليس بشيء تغري أو مل يتغري. هليع : ابن(342)وقال 
 : ابن هليعة، مل حيرتق له كتاب قط. (370)وقال 

 "سؤاالته" .: يف حديثه كله ليس بشيءابن معني وقال ابن حمرز عن
(137.) 
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 هليعة ابن حديث ما: يقول اهلل، عبد أبا مسعت: إسحاق بن حنبل وقال
 .ببعض بعضه يقوي وهو به أعترب أكتب مما كثريا  ألكتب وإين حبجة،

 .493 /15 "الكمال هتذيب"

 ابن عن حنبل بن أمحد سألت :قال، الكرماين إمساعيل بن حرب عنو 
 .147 /5 "والتعديل اجلرح" .فضعفه ؟هليعة

 كان:  فقال هليعة ابن وذكر اهلل، عبد أبا مسعت: قال علي بن حممدوعن 
 عن هبا دثحي بعد وكان ،شعيب بن عمرو عن الصباح، بن املثىن عن كتب
 للعقيلي" الضعفاء. "بسنتني منه أكرب الليث وكان نفسه، شعيب بن عمرو

2/ 294. 
 
 عن حتمل له قيل مهدي بن الرمحن عبد مسعت: قال بن املديين، عليعن و 

 ابن عن أمحل ال: الرمحن عبد فقال ؟هليعة ابن عن القصري، يزيد بن اهلل عبد
 .كثريا  وال قليال هليعة،

 .شعيب بن عمرو حدثنا: فيه كتابا  هليعة ابن إيل كتب:  نرمحال عبد قال ث
 كتابه،  من املبارك ابن إيلّ  وأخرجه املبارك، ابن على فقرأته: الرمحن عبد قال
 "والتعديل اجلرح. "شعيب بن عمرو عن فروة، أيب بن إسحاق أخربين: قال
، و 294-293 /2 للعقيلي "الضعفاء"، و 146 /5 حامت أيب البن

 .491 /15الكمال"  "هتذيب
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يقول: كانت كتب حيوة بن  مسعت ابن أيب مرميوقال يعقوب بن سفيان: 
عند وصي له قد كان أوصى إليه وكانت كتبه عنده، فكان قوم  شريح

 يذهبون فينسخون تلك الكتب فيأتون به ابن هليعة فيقرأ عليهم.
موا، أصحابنا كانوا حجوا وقدقال: وحضرت ابن هليعة وقد جاءه قوم من 

 سلمني عليه، فقال: هل كتبتم حديثا طريفا؟فأتوا ابن هليعة م
 ،حدثنا القاسم العمري :قال: فجعلوا يذاكرونه ما كتبوا حىت قال بعضهم

إذا رأيتم )قال:  عن النيب  ،عن جده ،عن أبيه ،عن عمرو بن شعيب
طريف كيف حدثكم؟ قال: . قال ابن هليعة: هذا حديث (احلريق فكربوا

ن شعيب فكان كلما مروا به قالوا قال: فوضعوا يف حديث عمرو ب فحدثه.
حدثنا به صاحبنا فالن. قال: فلما طال ذلك نسي الشيخ فكان يقرأ عليه 

. "املعرفة والتاريخ" فيجيزه وحيدث به يف مجلة حديثه عن عمرو بن شعيب
2/ 185. 

فكربوا  إذا رأيتم احلريقيعين حديث ) - احلديث هذا: مرمي أيب ابن قالو 
 كان  رجل - احلضرمي يونس بن زياد من هليعة، ابن مسعه -( ئهفإنه يطف

 هليعة ابن وكان عمر، بن اهلل عبد بن القاسم عن - احلديث معنا يسمع
 "الضعفاء. "شعيب بن عمرو عن يرويه إنه: قال بعد نهإ ث يستحسنه،

 .295 /2 للعقيلي
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 تسمع مل أنك يزعم وهب ابن نإ: هليعة بن ال قيل: بكري بن حيىي وقال
 ابن يدري ما: وقال هليعة، ابن فضاق .شعيب بن عمرو من األحاديث هذه

 .أبواه يلتقي أن قبل شعيب، بن عمرو من األحاديث هذه مسعت وهب،
 .493 /15" الكمال هتذيب"
 
 .سبعني ومائةقال حيىي بن بكري: احرتق منزل ابن هليعة وكتبه يف سنة و 

 /5 حامت أيب البن "والتعديل اجلرحو " ،182 /5اري بخلل الكبري" "التاريخ
 .293 /2و "الضعفاء" للعقيلي ، 146
 هليعة؟ ابن دار احرتقت مىت: أيب سألت: قال صاحل بن عثمان بن حيىيوعن 
: قال العامة؟ تزعم كما  كتبه  واحرتقت: قلت ومائة، سبعني سنة يف: فقال
 ابن كتاب  أصل من إال يةز غ بن عمارة كتاب  كتبت  ما اهلل، معاذ: فقال
 أصول وبقيت احرتق منه يقرأ كان  ما بعض أن غري داره، احرتاق بعد هليعة
 .294 /2 للعقيلي "الضعفاء" .حباهلا كتبه

قال: مسعت أمحد يقول: ابن هليعة  ،عبد امللك بن عبد احلميد امليموينوعن 
" الضعفاء" .وكان يؤتى بكتب الناس فيقرأها، كانوا يقولون احرتقت كتبه

 .294 /2 للعقيلي

عن حيىي بن معني قال: قال: ابن هليعة يكتب عنه ما كان قبل احرتاق و 
 .294 /2 للعقيلي" الضعفاء" .كتبه
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أيب مرمي مل حترتق كتب ابن مسعت أبا داود يقول: قال ابن : وقال اآلجري
 مصر رسل إليه أمريأف، يرققوا عليه أمري مصر هليعة، وال كتاب، إمنا أرادوا أن

 .(1512"سؤاالته" ) ئة دينار.خبمسما

 عنه كتب  فمن كتبه،  احرتقت هليعة بن اهلل عبد: قال علي بن عمرووعن 
 بعد كتبوا  الذين من صحأ ئاملقر  يزيد بن اهلل وعبد املبارك ابن مثل ذلك قبل
 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح" .احلديث ضعيف وهو الكتب، احرتقت ما
5/ 147. 

 

 علة بسبب أخرب أحدا أعلم وال: أيب ، قالبن عثمان بن صاحلىي حي عنو 
 يوم الصالة من انصرافنا بعد عتيق بن وعثمان أنا أقبلت مين، هليعة ابن

 منزله، إىل يريد محار على راكبا أمامنا فوافيناه هليعة، ابن إىل نريد اجلمعة
 منزله، إىل به وسرنا فأجلسه، إليه عتيق ابن فبدر محاره، عن وسقط فأفلج
 .294 /2 "الضعفاء" للعقيلي .علته سبب أول ذلك فكان

 
 أيهما فريقيواإل هليعة ابن عن زرعة وأبا أيب سألتوقال ابن أيب حامت: 

 ابن أما كثري،  هليعة وابن اإلفريقي بني ضعيفان، مجيعا: فقاال؟ إليكما أحب
 .االعتبار على حديثه يكتب مضطرب، فأمره هليعة
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 حيتج وهب وابن املبارك ابن مثل هليعة ابن عن يروى من كان  إذا: أليب قلت
 .ال: قال به؟

 ولهأو  آخره: فقال منه؟ القدماء مساع هليعة ابن عن زرعة أبو سئل وقال:
 وهؤالء منه، فيكتبان أصوله يتتبعان كانا  وهب وابن املبارك ابن أن إال سواء

ج يضبط، وليس ممن حيتوكان ابن هليعة ال  الشيخ من يأخذون كانوا  الباقون
 .148-147 /5 "والتعديل اجلرح. "حبديثه من أمجل القول فيه

 
كان ضعيفا وعنده حديث كثري، ومن مسع منه يف أول أمره وقال ابن سعد:  

أحسن حاال يف روايته ممن مسع منه بأخرة، وأما أهل مصر فيذكرون أنه مل 
من  أ عليه ما ليسولكن كان يقر  ،خيتلط ومل يزل أول أمره وآخره واحدا

حديثه فيسكت عليه، فقيل له يف ذلك، فقال: وما ذنيب؟ إمنا جييئون 
 .خربهتم أنه ليس من حديثيبكتاب يقرؤونه ويقومون ولو سألوين أل

 .516 /7 الكربى" طبقاتل"ا
 

وقال اجلوزجاين: ابن هليعة ال يوقف على حديثه وال ينبغي أن حيتج به وال 
 .(274" )لرجالأحوال ا. "يغرت بروايته
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: ابن هليعة ضعيف عند أهل احلديث، (10يف "سننه" ) وقال الرتمذي
 .ضعفه حيىي بن سعيد القطان وغريه من قبل حفظه

 
 (: ضعيف.346"الضعفاء واملرتوكني" )وقال النسائي يف 

 
 يف حديثه أخرج ممن ليس هليعة ابن: 75 /1حه" صحيوقال ابن خزمية يف "

 .برواية تفرد إذا الكتاب هذا
 

 /8"إكمال هتذيب الكمال" . احلديث ذاهب :أمحد أبو احلاكم وقال
 .379 /5 "التهذيب هتذيب"، و 146

 

 .حبديثه حيتج ال :9 /3و  129 /1وقال الدارقطين يف "سننه" 
 .ضعيف احلديث: 119 /5و  129 /1وقال أيضا 

 

 التعديل: -

ري ت اآلج. "سؤااليعةابن هل ىلقججا ألعن سفيان، قال: حججت حِ 
 (.1512أليب داود" )
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 الثوري سفيان مسعت: احلباب بن زيد عن اخلالل، علي بن احلسن وقال
 /15" الكمال هتذيب" .الفروع وعندنا األصول هليعة ابن عند: يقول
495. 

 
 من أحفظ رأيت ما: يقول أيب مسعت :قال ،حسان بن حيىي بن حممدوعن 

 هليعة، ابن كتب  احرتق يقولون الناس إن: له قلت .هشيم بعد هليعة ابن
 .148 /5 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح" .كتاب  له غاب ما: فقال

 
 عن رجل وسأله: يقول وهب ابن مسعت: السرح بن الطاهر أبو وقال

: قال حممد؟ أبا يا هبذا حدثك من: الرجل له فقال به فحدثه حديث
 .عةهلي بن اهلل عبد البار الصادق - واهلل - به حدثين

 /15" الكمال هتذيب" .قط هذا مبثل حيلف مسعته وما: الطاهر أبو قال
495. 

 
 عبد مسعت: معاوية بن حممد عن املغرية، بن الرمحن عبد بن علي وقال

 حديث، مئة مخس هليعة ابن من مسعت أين وددت: يقول مهدي بن الرمحن
 .495 /15" الكمال هتذيب" .دية: يعين كأنه  ى،ؤدّ مج  رمتغج  وأين
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 من مسعته بشيء أعتد ما: يقول مهدي ابن مسعت: قال محاد بن نعيموعن 
 .293 /2 للعقيلي "الضعفاء" .وحنوه املبارك ابن مساع إال هليعة ابن حديث

 
 :يقول الليث فسمعت هليعة بنا موت حضرت :يقول سعيد بن قتيبةعن و 
 .12 /2 حبان البن "اجملروحني. "مثله خلف ما
 

أنا محلت رسالة  :هرة قاضي مصر قالز  ينليف بححاق إبراهيم بن إسوعن 
بن هليعة وأخربه االليث بن سعد إىل مالك بن أنس فجعل مالك يسألين عن 

فيسبق إىل قليب أنه يريد  .فابن هليعة ليس يذكر احلج :حباله فجعل يقول
، و "هتذيب 12 /2 حبان البن "اجملروحني" .مشافهته والسماع منه

 .495-494 /15الكمال" 
بن عبد الرب أن احكى : "378 /5 التهذيب" وقال احلافظ يف "هتذيب

 ،عن أبيه ،عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب "املوطأ"الذي يف 
 ".هو ابن هليعة :عن جده يف العربان

 :144 /8 "الكمال هتذيب إكمالوقال احلافظ مغلطاي يف "
 فيه القول حيسن أنس بن مالك كان:  للسهيلي" األنف لروضا" كتاب  ويف"

 عنده الثقة عن" املوطأ" يف العربان حديث مالك عنه روى الذي إن: ويقال
 وهب ابن: ويقال هليعة ابن هو هنا الثقة إن: يقال شعيب بن عمرو عن

 ."والباجي" التمهيد" يف عمر أبو ذكره وبنحوه هليعة ابن عن حدثه
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، ومساع حديثقدمي سماع على من قال باملصري  أمحد بن صاحلأنكر و 
ابن هليعة صحيح الكتابة، كان أخرج كتبه فأملى على الناس حىت  :وقال

كتبوا حديثه إمالء، فمن ضبط كان حديثه حسنا صحيحا، إال أنه كان 
حيضر من يضبط وحيسن، وحيضر قوم يكتبون وال يضبطون وال يصححون، 

يعة بعد ذلك وآخرون نظارة، وآخرون مسعوا مع آخرين، ث مل خيرج ابن هل
ومل ير له كتاب، وكان من أراد السماع منه ذهب فانتسخ ممن كتب  كتابا

عنه وجاء به فقرأه عليه، فمن وقع على نسخة صحيحة فحديثه صحيح، 
ث ذهب قوم، فكل  ،ومن كتب من نسخة ما مل تضبط جاء فيه خلل كثري

جل من روى عنه عن عطاء بن أيب رباح فإنه مسع من عطاء، وروى عن ر 
ثالثة عن عطاء فرتكوا من بينه وبني عطاء وجعلوه عن وعن رجلني وعن 

 .434 /2"املعرفة والتاريخ"  ".عطاء

 ابن حديث كتبت:  يقول صاحل بن أمحد مسعتقال يعقوب بن سفيان: و 
 القراطيس يف أصحابنا عن أكتب كنت:  قال الرق يف األسود أيب عن هليعة

 له فذكرت الرق، يف النضر عن هليعة ابن حديث فكتبت فيه، اهلل وأستخري
 أملى وكان الكتاب صحيح للعلم طالبا هليعة ابن كان:  فقال. احلديث مساع

 ال وآخرون احلديث يعقلون قوم عنه فكتب قدميا كتابه  من حديثه عليهم
 هذا على علمه فوقع ،مساعهم بعد وكتبوا يكتبوا فلم حضروا وقوم يضبطون،

 إىل حديثه فوقع ،الناس كتب  من يقرأ وكان ،بهكت  خترج مل ث الناس، إىل
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 ،الصحة على عليه قرأ صحيح كتاب  من ةبأخر  كتب  فمن هذا، على الناس
 على عنده وقع كتابه  يصحح وال يضبط ال كان  من كتاب  من كتب  ومن

 .184 /2" والتاريخ املعرفة". األصل فساد

 يدعون واانفك عنه، رجلني ومن عنه رجل نع عطاء من مسع قد وكان: قال
 . يأتون ما على عليهم فيقرأ نفسه عطاء عن وجيعلونه والرجلني الرجل

 يشبه صحيح فحديثه صحيح كتاب  من كتب  األسود أبا أن وظننت: قال
، و "هتذيب 185-184 /2والتاريخ"  "املعرفة .العلمأهل  حديث

 .498 -497 /15الكمال" 
 

 قال: قال خداش بن خالد حدثنا: قال أيب حدثين: أمحد بن اهلل عبدقال و 
 ابن يف كغريي  لست إين: هليعة ابن حديث أكتب ال ورآين وهب، ابن يل

: قال  اهلل رسول أن عامر، بن عقبة عن حديثه: يل وقال فاكتبها، هليعة
 عمره أول يف هليعة ابن لنا رفعه ما (النار مسته ما إهاب يف القرآن كان  لو)

 .295 /2 للعقيلي "الضعفاء" .قط

 قراءة أجود هليعة ابن: حنبل بن أمحد عن حنبل، بن إسحاق بن حنبل القو 
 .495 /15" الكمال هتذيب" .وهب ابن من لكتبه
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حدثين الفضل قال: مسعت أبا عبد اهلل وسئل عن قال يعقوب بن سفيان: و 
 من كتب عنه قدميا فسماعه صحيح. فقال: ؟ابن هليعة

وسبعني: من هنا ببغداد يف سنة تسع ابن املبارك انه قال هاقال: وبلغين عن 
 /2"املعرفة والتاريخ"  كتب عن ابن هليعة منذ عشرين سنة ليس بشيء.

185. 
 مسعت أبا داود يقول: مسعت" (:1512وقال اآلجري يف "سؤاالته" )

أمحد بن حنبل يقول: من كان مثل ابن هليعة مبصر يف كثرة حديثة وضبطه 
 ري.واتقانه، وحدث عنه أمحد حبديث كث

مسعت أبا داود يقول: مسعت قتيبة يقول: كنا ال نكتب حديث ابن هليعة 
ابن هليعة إال ما كان  يإال من كتب ابن وهب، وابن أخيه يعين ابن أخ

 ."عرجحديث األ
  :النسائي وقال

أمحد يقول: من كان مسعت : داود أبو وهو - األشعث بن سليمان عن"
كثرته وإتقانه؟ قال: ومسعت أمحد مبصر يشبه ابن هليعة يف ضبط احلديث و 

-495 /15" الكمال "هتذيب .": ما كان حمدث مصر إال ابن هليعةيقول
496. 

 
 :11 /2" اجملروحنيوقال ابن حبان يف "

 ث ،كتبه  احرتاق قبل الضعفاء عن يدلس كان  ولكنه صاحل شيخا كان"
 ناأصحاب وكان سنني بأربع موته قبل ومائة سبعني سنة يف كتبه  احرتقت
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 فسماعهم العبادلة مثل كتبه  احرتاق قبل منه مسع من مساع إن :يقولون
 هليعة بنا وكان ،بشيء ليس فسماعه كتبه  احرتاق بعد منه مسع ومن صحيح

 ".فيه والرحالني للعلم واجلماعني للحديث الكتابني من
 

عبد اهلل بن هليعة بن  (:319"الضعفاء واملرتوكني" )وقال الدارقطين يف 
ا يروي عنه العبادلة ابن املبارك، واملقرئ، ورمبا نسب إىل جده يعترب مب عقبة،

 وابن وهب.
 .بالقوي ليس هليعة وابن ،حسن إسناد هذا: 162 /2وقال يف "سننه" 

 
صاحل ابن قال أمحد بن "وقال: ، (625وذكره ابن شاهني يف "الثقات" )
يطرح ذلك  حاديث ووقع فيها ختليطهليعة ثقة، وفيما روي عنه من األ

 ."التخليط
 :(47 ص) "فيهم املختلفوقال يف "

 روى فيما: له قيل. ثقة: فقال هليعة؟ ابن عن سئل أنه صاحل بن أمحد عن"
: قال. التخليط ذلك نطرح أن نرى ختليط، فيها ووقع هليعة، ابن عن الثقات

 .هليعة بابن ورفع ثقة،
 من ألنه صاحل، بن أمحد قول عندي هليعة ابن يف والقول ابن شاهني: قال
 بن شعبة حدث وقد املصريني، من وبأشكاله به الناس أعرف ومن بلده

 ".هليعة ابن عن احلجاج
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مل يقصد ابن هليعة الكذب ولكن  :عن احلاكم :السجزي قال مسعودو 
 (.133"سؤاالته" ). فيه أخطأاحرتقت كتبه فحدث من حفظه ف

 
 :251 /5ل" الكاموقال ابن عدي يف "

 وحديثه ،ذكرت ما أضعاف واحلديث الروايات من له هليعة بن اهلل عبد
 حديثه يكتب احلديث حسن هو السلف ضعفه قد وما ،حسان أحاديث

 ،احلارث بن وعمرو ومالك، ،وشعبة الثوري، :الثقات هعن حدث وقد
 .سعد بن والليث

 
 (:3563وقال احلافظ يف "التقريب" )

ورواية بن املبارك وابن وهب صدوق من السابعة خلط بعد احرتاق كتبه "
 ".من غريمها وله يف مسلم بعض شيء مقرونعنه أعدل 

 

 : 16 /1وقال الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على "سنن الرتمذي" 

"القاضي الفقيه، ثقة صحيح احلديث، وقد تكلم فيه كثريون بغري حجة من 
فيه، فرتّجح قبل حفظه، وقد تتبعنا كثريًا من حديثه، وتفهمنا كالم العلماء 

هو لدينا أنه صحيح احلديث، وأن ما قد يكون يف الرواية من الضعف إمنا 
ممن فوقه أو ممن دونه، وقد خيطئ هو كما خيطئ كل عامل وكل راو، وقد 

روى أبو داود عن أمحد بن حنبل، قال: ومن كان مثل ابن هليعة مبصر يف 
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 كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟
 ا الفروع".ابن هليعة األصول، وعندنوقال سفيان الثوري: عند 

 

 :(215)ص  وقال املعلمي يف تعليقه على "الفوائد"

ابن هليعة مل يكن يتعمد الكذب ولكن كان يدلس ث احرتقت كتبه، وصار "
من أراد مجع أحاديث على أهنا من رواية ابن هليعة، فيقرأ عليه وقد يكون 

ديثه، لكن وقع فيه تغيري، فيها ما ليس من حديثه، وما هو يف األصل من ح
ويذهبون يروون عنه، وقد عوتب فيقرأ ذلك عليه، وال يرّد من ذلك شيًئا، 

يف ذلك فقال: ما أصنع؟ جييئونين بكتاب فيقولون: هذا من حديثك 
 فأحدثهم.

نعم، إذا كان الراوي عنه: ابن املبارك أو ابن وهب، وصرح مع ذلك 
ان من رواية غريمها ومل يصرح ما ك فأما ... بالسماع فهو صاحل يف اجلملة

 ".نع احلكم بوضعهفال ميت فيه بالسماع وكان منكًرا
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 منه قديما واسمع الذينالرواة 

 قتيبة بن سعيد: - 1

 قتيبة مسع نهأ يذكر أصحابنا بعض مسعت: الفريايب حممد بن جعفر قال
 .صحاح هليعة ابن عن أحاديثك: حنبل بن أمحد يل قال: يقول
 ابن من نسمعه ث وهب بن اهلل عبد كتاب  من نكتب كنا  ألنا: تلق: قال

 .494 /15" الكمال هتذيب" .هليعة
 
 :مزيد بن الوليد - 3

 :384 /1" الصغري املعجمقال الطرباين يف "
 ".كتبه  احرتاق قبل هليعة ابن مسع ممن مزيد بن الوليد"
 
 :بشر بن بكر - 2

 : 294 /2يف "الضعفاء"  العقيلي قال
حجاج بن عمران، قال: حدثنا أمحد بن حيىي بن الوزير، قال:  ثنا"حد

ابن هليعة شيئا بعد سنة ثالث من حدثنا بشر بن بكر، قال: مل أمسع 
 ومخسني ومائة".

 
 :وهب بن اهلل عبد - 4
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 :المبارك بنعبد اهلل  - 5

 :المقرئ يزيد بن اهلل عبد - 6

 :القعنبي مسلمة بن اهلل عبد - 7

 :174 /1" احلفاظ تذكرةذهيب يف "احلافظ القال 
مل يكن على سعة ...و وحمدثها وعاملها املصرية الديار قاضي الكبري اإلمام"

علمه باملتقن. حدث عنه ابن املبارك وابن وهب وأبو عبد الرمحن املقرئ 
فحديث هؤالء عنه  ،وطائفة قبل أن يكثر الوهم يف حديثه وقبل احرتاق كتبه

 ".هذا يرتقي إىلصححه وال أقوى وبعضهم ي
 (:2274وقال يف "ديوان الضعفاء" )

عنه أحسن وأجود، وبعض األئمة  ئحديث ابن املبارك وابن وهب واملقر "
 ".صحح رواية هؤالء عنه واحتج هبا

 :482 /2ن" يزاوقال يف "امل
 أصحابنا وكان كتبه،  احرتقت ث الضعفاء، عن يدلس لكنه صاحلا، وكان"

 بن اهلل عبد: العبادلة مثل كتبه  احرتاق قبل منه مسع من مساع: يقولون
 ،القعنيب مسلمة بن اهلل وعبد املقرئ، يزيد بن اهلل وعبد املبارك، وابن وهب،

 ."صحيح فسماعهم
 :378-377 /5 التهذيب" وقال احلافظ يف "هتذيب

إذا روى العبادلة عن ابن هليعة فهو  :بن سعيد األزديالغين  عبد "وقال
 ئ.واملقر وابن وهب  بن املباركاصحيح 
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 ".وذكر الساجي وغريه مثله
 
 إسحاق بن عيسى بن الطباع: - 8

 :477 /2و "امليزان"  13 /8" النبالء أعالم سريقال يف "
 وضبطه، حديثه، كثرة  يف مبصر هليعة ابن مثل كان  من: حنبل بن أمحد قال"

 !وإتقانه؟
 احرتقت كتبه  وأن وستني، أربع سنة يف لقيه أنه: عيسى بن إسحاق حدثين

 ."ومائة وستني تسع سنة
 

 :السيلحيني إسحاق بن يحيى - 9

 :420 /2 احلافظ يف "هتذيب التهذيب"قال 
 ".أصحابه قدماء من السيلحيين إسحاق بن حيىي "
 

 الليث بن سعد: - 10

 :-بعد إيراده حديثا من طريقه  - 345 /4 "فتحقال احلافظ يف "ال
 فتوح) يف أورده احلكم عبد بن ألن حديثه قدمي من ولكنه هليعة بنا وفيه"

 ".الليث طريق من (مصر
 

 عبد الرحمن بن مهدي: - 11
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 :203 /1" امليزان لسانيف "مقدمة  احلافظ قال
 قدمي من فهي هَلِيعة ابن عن اإلمام، مهدي بن الرمحن عبد هبا حدث"

 ".الصحيح حديثه
 

 

 ٭ ٭ ٭
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 ويقال: ابن قيس،، ظان الكوفيقْ لي، أبو الي َ جَ عثمان بن عمير البَ  (34)
 متروك. :ويقال: ابن أبي حميد 

 الجرح: -

و ، 246 /6" الكبري التاريخ. "عنه حيدثان ال الرمحن وعبد حيىي كان
 .95 /2" اجملروحنيو"، 211 /2"الضعفاء" للعقيلي 

 :(248) "اآلجري سؤاالتداود كما يف "وقال أبو 
 ."اليقظان أبا يعين عمري بن عثمان عن حيدث ال مهدي بن الرمحن عبد"

 وال اليقظان باأ سعيد بن حيىي يرض مل :قال ،الصرييف علي بن عمرووعن 
 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح. "مهدي بن الرمحن عبد وال هو عنه حدث

6/ 161. 
 

 امسه: وقال ،فضعفه ؟اليقظان أيب عن منري ابن سألتوعن أيب حامت، قال: 
 .161 /6و  328 /1 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح. "عمري بن عثمان

 
كان عبد الرمحن بن مهدي ترك حديث أيب اليقظان قال عبد اهلل بن أمحد:  و 

أبو اليقظان خرج يف الفتنة مع إبراهيم بن عبد  :قال أيب .عثمان بن عمري
"العلل"  .وكانت اهلزمية سنة مخس وأربعني ومائة :قال أيب .اهلل بن حسن

 (.86)( و 1109)
وقال عبد اهلل: قال أيب: عثمان بن عمري، أبو اليقظان، عثمان بن قيس، 

 (.3539) "العلل"وهو ضعيف احلديث. 
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وقال عبد اهلل: قال أيب: عثمان بن عمري، أبو اليقظان، عثمان بن قيس، 
 (.3603) "العلل"ويقال: ابن عمري. 

ديث، مسع منه قال: عثمان الثقفي، ثقة يف احل ،وقال أبو داود: مسعت أمحد
من عثمان أيب اليقظان ذاك، يعين أبا اليقظان، حديثه ما شعبة، وهو أثبت 

 (.391) "سؤاالته"أدري ما هو. 
. منكر احلديث وفيه ذاك الداءقال اجلوزجاين: مسعت ابن حنبل يقول: و 
 .(23) "أحوال الرجال"
 

الدوري  - "تاريخ ابن معني. ": "ليس حديثه بشيء"ابن معني وقال
(2252). 

، و "الكامل" البن (543)" سؤاالت ابن اجلنيد" . "ليس بذاك"وقال: 
 .285 /6عدي 

 ."كأنه ضعفه.  ليس بذاك(: "851) أيضا "ابن اجلنيد سؤاالتيف "و 
 

 وذكر يرضاه ال شعبة كان  ،احلديث منكر احلديث ضعيفوقال أبو حامت: 
 قد فإذا ،كذا  قال سنك؟ كم  :شعبة له فقال ،شيخ عن فروى حضره أنه

 .161 /6" والتعديل اجلرح" .سنتني ابن وهو الشيخ مات
 

 .430 /2" الربذعي"سؤاالت  .احلديث ضعيفوقال أبو زرعة الرازي: 
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 (:417وقال النسائي يف "الضعفاء واملرتوكني" )
 ".كويف ليس بالقوي  "
 

 (.23". "أحوال الرجال" )املذهب منكر احلديث غايلوقال اجلوزجاين: "
 

 :95 /2" اجملروحنيبان يف "ابن حوقال 
 خبربه االحتجاج جيوز فال ،به حيدث ما يدري ال حىت اختلط ممن كان"

 البعض الختالط األثبات عن به انفرد الذي وال ،الثقات وافق الذي
 ".بالبعض

 
عن عثمان بن عمري، أيب اليقظان؟ فقال:  ارقطين: سألت الدقاينقال الربَ و 

 (.356)"سؤاالته" كويف، مرتوك. 
زائغ، مل حيتج  :عثمان بن عمري البجلي؟ قال ارقطينلدلوقال احلاكم: قلتج 

 (.407)"سؤاالته" به. 
 :88 /9و  118 /4وقال يف "العلل" 

 ".احلديث ضعيف"
 

 وقال ابن عدي:
 عنه رووا قد الثقات أن على بالرجعة يؤمن التشيع يف غال املذهب رديء"

 .286 /6" الكامل". "ضعفه على حديثه ويكتب ذكرت ما غري وله
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 :178 /9 "الكمال هتذيب إكمالوقال احلافظ مغلطاي يف "

 ابن عن حتدث ال مل: لشعبة قيل: البلخي القاسم أليب الضعفاء كتاب  ويف"
 سنه عن فسألته معه، جالسا كنت  رجل عن أحدث كيف:  فقال عمري؟

 .يولد أن قبل مات قد رجل عن حدث ث مبولده، فأخربين

 .بشيء حديثه ليس: اجلارود ابن ابتك  ويف

 .احلديث مضطرب: البخاري عن الدواليب بشر أيب كتاب  ويف

 فيه وكان منكرة، أحاديث روى: أمحد اإلمام عن" اآلجري سؤاالت" ويف
 .تشيع

 .ضعيف: الساجي وقال

 يف العقيلي جعفر وأبو شاهني، بن حفص وأبو القريواين، العرب أبو وذكره
 .الضعفاء مجلة

 !"الثقات" كتاب  يف ذكره شاهني ابن أعاد ث

 .ضعفه وكلهم عندهم بالقوي ليس": االستغناء" يف الرب عبد ابن وقال

 ."عندهم بالقوي ليس: احلاكم أمحد أبو وقال

 

 :927 /3م" اإلسال تاريخوقال احلافظ الذهيب يف "
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 ".باتِّفاق ضعيف" 

 

 (:4507وقال احلافظ يف "التقريب" )

 ".ويغلو يف التشيعكان يدلس ضعيف واختلط و "

 

 التعديل: -

 ؟إبراهيم بن أيب داود، قال: سألت حيىي بن سعيد، عن أيب اليقظانعن 
صاحل وليس هو  :فقال ؟له فكيف حديثه :قلت .هو عثمان بن عمري :قال

 .285 /6الكامل" البن عدي  عثمان الثقفي ذلك ثقة.
 
(، و 558الدارمي ) -"تاريخ ابن معني" عن ابن معني: ليس به بأس. و 

 .285 /6الكامل" البن عدي 
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 اف بن خالد بن عبد اهلل بن العاص بن وابصة بن طَّ عَ ( 35)
بن عبد اهلل بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، أبو صفوان خالد 

 .بأس به ليس: المدني

 
 الجرح: -

 حدث قد :أنس بن ملالك قيل: قال ،احلزامي امللك عبد بن الرمحن عبدعن 
 (.13) القباب إبل من هو ليس فعل؟ قد: قال خالد بن عطاف

 .425 /3 للعقيلي" الضعفاء"
مطرف بن عبد اهلل قال: قال يل مالك بن أنس: عطاف حيدث؟ وعن 

قلت: نعم، فأعظم ذلك إعظاما شديدا ث قال: أدركت أناسا ثقات 
  ل.لز خمافة الحيدثون ما يؤخذ عنهم، قلت: وكيف وهم ثقات؟ قال: 

قال: مسعت مالك بن أنس  -أيضا  -مطرف بن عبد اهلل املزين وعن 
يقول: ويكتب عن مثل، عطاف بن خالد؟ لقد أدركت يف هذا املسجد 

سبعني شيخا كلهم خري من عطاف ما كتبت عن أحد منهم، وإمنا يكتب 
. وأشباههالعلم عن قوم قد جرى فيهم العلم مثل عبيد اهلل بن عمر 

 .425 /3 يليقعلل" الضعفاء"
                                                           

 القوية القادرة على محل  بلهي اإل :القباب وإبل (القباب إبل ليس من)قوله:  - 13
 .اهلوادج. واملعىن: ليس بقوي يف احلديث
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 مل مديين املخزومي صفوان بن اهلل عبد بن خالد بن عطاف :البخاري قالو 
 .95 /7 " البن عديالكامل. "أنس بن مالك حيمده
. نعم: قيل حيدث؟ عطاف: مالك قال: 141 /20"الكمال هتذيبويف "
 .راجعون إليه وإنا هلل ناإ: قال
 

 يف معني بن حيىي لاق: (48 ص) "فيهم املختلفوقال ابن شاهني يف "
 .ضعيف: عنه عثمان أيب بن جعفر رواية

 :حممد بن العباس رواية يف: (481) "الضعفاءوقال ابن شاهني يف "
 .بأس به ليس ،عطاف

 .ضعيف عطاف :معني بن حييي قال :سفيان ابن كتاب  ويف
 
  بن اهلل عبد "أخربنا: 32 /7والتعديل"  قال ابن أيب حامت يف "اجلرحو 

 عبد عن اخلزاعي، سلمة أيب عن إيل كتب  فيما حنبل بن مدحم بن أمحد
 يرضه". فلم عطاف إىل ذهب أنه مهدي، بن الرمحن

 
 باب مها وعطاف إسحاق بن حممد بذاك، ليس وقال أبو حامت: صاحل

 .33 /7 والتعديل" رمحة. "اجلرح
 



230 
 

 : مسعتج أبا مسعود يقول: ذََكَر يوًما يزيدج بن هارون قال الربذعي  و 
 .743 /2اف بن خالد. فقال: من ث عطف به. "سؤاالت الربذعي" طع
 
 .142 /20 "الكمال هتذيب. "بالقوي ليس: النسائي قالو 
 

 .: ضعيف(2312البزار يف "مسنده" )وقال 
أهل العلم ليس بالقوي وقد حدث عنه مجاعة من : (8066وقال أيضا )

 .واحتملوا حديثه
 

 :193 /2 "اجملروحنيوقال ابن حبان يف "
 يؤيت كان  وأحسبه ،حديثهم يشبه ال ما الثقات من وغريه نافع عن يروي"

 وافق فيما إال بروايته االحتجاج عندي جيوز فال ،حفظه سوء من ذلك
 ".يرضاه ال أنس بن مالك كان  ،الثقات

 
 : ضعيف. (424) "نيواملرتوك الضعفاءيف " وقال الدارقطين

 
 .69 /3" االعتدال ميزان" .دهمنع باملتني ليس: احلاكم أمحد أبو وقال
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 .ضعيف: 341 /9" لكربىوقال البيهقي يف "السنن ا
 

 :(4612وقال احلافظ يف "التقريب" )
 ".صدوق يهم"
 

 :(430 ص) "اجملموعة الفوائدوقال املعلمي يف تعليقه على "
 (.14) يتهم صدوق عطاف

 
 التعديل: -

فقال: ليس به  ؟دلقال عبد اهلل بن أمحد: سئل أيب، عن عطاف بن خا
بأس، من أهل املدينة، أبو سلمة اخلزاعي حكى عن عبد الرمحن بن مهدي 

 -قال أيب: وما به  -يعين عطاًفا -أنه ذهب به إليه فلم يرضه ابن مهدي 
 (.1485) "العلل"بأس.  -يعين عطاًفا 

قال: ما أقرهبما،  ؟وقال عبد اهلل: سئل أيب، عن حيىي بن محزة، وعطاف
 (.1486) "العلل"ه بأس. ب سعطاف، لي

" العلل"عن أبيه: عطاف بن خالد، صاحل احلديث.  ،وقال عبد اهلل
(3133.) 

                                                           

 ، ولعّله حتّرف عن )يهم( فلم جند من اهّتمه. مطبوعه! كذا يف  - 14
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عتجههانئوقال ابن  يقول: عطاف، رجل من أهل  -يعين أبا عبد اهلل  - : مسَِ
 .(2260) "سؤاالته"املدينة، وهو صدوق. 
ال: قف ؟عن عطاف بن خالد -با عبد اهلل يعين أ -وقال املروذي: سئل 

 (.5) "سؤاالته"ليس به بأس. 
فقال: هو  ؟وقال أبو طالب: سألت أمحد بن حنبل، عن عطاف بن خالد

اجلرح "ئة حديث. امن أهل املدينة، ثقة، صحيح احلديث، روى حنو م
 .32 /7 "والتعديل

 
 (.674"تاريخ ابن معني" ). صاحل احلديثوقال الدوري، عن ابن معني: 

 (.951. )بأس شويخ ليس بهوقال أيضا: 
 .(616) "تاريخ ابن معني" .ثقة: معني ابن عن الدارمي وقال
 (. 232"سؤاالته" ) .بأس به ليس: معني ابن عن طهمان ابن وقال
 . ثقة :نيعم ابن عن ،مرمي أيب ابن وقال
 عدي البن "الكامل" .بأس به ليس: معني ابن عن ،حيىي َأيب بن أمحد وقال

7/ 95. 
 

، و "سؤاالت 33 /7 "اجلرح والتعديل" به بأس. سلي: أبو زرعةوقال 
 (.485الربذعي" )
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 .ثقة: داود أيب عن اآلجري، عبيد أبو وقال
 به ليس: فقال خالد، بن عطاف عن داود أبا سألت: موضع يف وقال
 .141 /20"الكمال هتذيب" .بأس

 
والعطاف بن خالد قد حدث عنه مجاعة : (28يف "مسنده" ) قال البزارو 

 .وإن كان قد حدث بأحاديث عن نافع مل يتابع عليها ،احلديث حلوهو صا
 عنه وروى فيه، تكلم قد خالد بن عطاف: 202 /1وقال يف موضع آخر 

 .حديثه واحتملوا العلم أهل من مجاعة
 
 .142 /20 "الكمال هتذيبه بأس. "ب ليس: النسائي قالو 
 

 (.1253العجلي: ثقة. "ترتيب ثقاته" )وقال 
 

 حديث ئةام من قريبا ويروي وغريهم املدينة أهل عنه روى: يدوقال ابن ع
" الكامل. "ثقة عنه حدث إذا بأسا حبديثه أر ومل حنبل بن أمحد قال كما

7/ 97. 
 

 ٭ ٭ ٭
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 ضعيف.: ُعْقبة بن عبد اهلل اْلصم الرفاعيُّ العبديُّ البصريُّ ( 36)
 

 الجرح: -

، فقال: -يعين األصم  - ةبقال عبد اهلل بن أمحد: سئل )يعين أَباه( عن عجق
أحب إيل منه، ويزيد بن إبراهيم ثقة، أكرب من  يلغنو الرباء بن عبد اهلل ا

 (.1513) "العلل"هؤالء. 

 سؤاالت، و "(793)وقال ابن معني: ليس بشيء. "سؤاالت ابن اجلنيد" 
 (.45)" طهمانابن 

 .ءعن ابن معني: ليس بشي (:3288يف "تاريخ ابن معني" ) الدوريقال و 
قال أبو  ،عقبة األصم ليس بثقة :يقول ،مسعت حيىي(: 3564وقال أيضا )

نظرنا يف كتاب عقبة  :قال (15) عريبأخربين احلسني بن  :سلمة التبوذكي
األصم فإذا أحاديثه هذه اليت حيدث هبا عن عطاء إمنا هي يف كتابه عن 

 .عن عطاء ،قيس بن سعد
                                                           

 -( 49وكذا يف مطبوع "املختلف فيهم" )ص ، (عدي)احلسني بن  يف مطبوعه وجاء - 15
حتقيق تدمري، وهو حتريف، والصواب ما  - 363 /10، و "تاريخ اإلسالم" القشقريحتقيق 

قبول األخبار رز، و "رواية ابن حم - (117) معني" ابن "تاريخيف أثبتناه، هكذا جاء مصوبا 
، و "الثقات" 488 /6"الكامل" البن عدي و  ،141 /1" للبلخي ومعرفة الرجال

حتقيق محاد  -( 71و "ذكر من اختلف فيه" )ص (، 474و "الضعفاء" ) (،474)
 /4، و "تاريخ اإلسالم" 206 /20ثالثتها البن شاهني، و "هتذيب الكمال"  األنصاري،

 .244 /7، و "هتذيب التهذيب" 235 /3حتقيق بشار، و "اإلكتفاء" ملغلطاي - 460
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 .م ليس بثقةاألص عقبة :مسعت حيىي يقول(: 3970وقال أيضا )
 أخربين :يقول حيىي مسعت(: 117) "معني ابن تاريخيف " حمرز ابنوقال 
 يف طلع أنه ،عريب بن حسني حدثين :فقال ،األصم عقبة وذكر ي،كذ التبو 

 وإذا سعد بن قيس حدثنا فيه فإذا ،عطاء عن به حيدث كان  الذي كتابه
 .عطاء عن ،قيس عن هو

 بن نصر بن يعل حدثنا :قال ،العباس بوأ احدثن :قال ه،درستوي ابن حدثنا
 عند كنا  :قال ،احلديث أصحاب من رجل حدثين :قال التبوذكي عن ي،عل

 فإذا فيه فنظرت عطاء نع منه حيدثنا فجعل كتابا  ليناإ فأخرج األصم عقبة
 .عطاء عن الواحد عبد بن عمر حدثين فيه
 

 (.1055وقال أبو داود: ضعيف. "سؤاالت اآلجري" )
 

 : ليس بثقة.(442)" كنيواملرتو  الضعفاءلنسائي يف "ا لوقا
 

 اجلرح. "منه الينا حبأ هالل بوأو  ،يبقو  ليس احلديث لنيوقال أبو حامت: 
 .314 /6 حامت أيب البن "والتعديل
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 ،وعطاء احلسن عن روى الرفاعي اهلل عبد بن عقبة :علي بن وعمر  وقال
  عن حيدث أحدا عتمس وما ،باحلافظ ليس احلديث واهي ضعيفا كان
حدثنا عقبة  :أبو قتيبة مسعته مرة يقول إال الرفاعي اهلل عبد بن عقبة

 .(16) 489-488 /6 " البن عديالكامل" الرفاعي.
 

 :(9316وقال البزار يف "مسنده" )
غري حافظني وإن كان قد ...وعقبة بن عبد اهلل األصم  ،طلحة بن عمرو"

 ".روى عنهما مجاعة فليسا بالقويني
 

 .61 /3و  122 /2وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف. "املعرفة والتاريخ" 
                                                           

عقبة بن ( و )األصم اهللعقبة بن عبد فّرق ابن أيب حامت يف "اجلرح والتعديل" بني ) - 16
" يزان!، وقال احلافظ الذهيب يف "امل( فذكر قول عمرو بن علي يف ترمجة الثاينعبد اهلل الرفاعي

 األصم اهلل عبد بن عقبة فعمل ،صلهفف هذا إىل حامت أيب بن الرمحن عبد وعمد: "86 /3
 ".معروف ضعيف واحد، ومها الرفاعي، اهلل عبد بن بةعق غري

 :245-244 /7 "التهذيب هتذيب"احلافظ يف وقال 
بن عدي وغريه وهو االرفاعي ومجعهما  عقبة وبني األصم اهلل عبد بن عقبة بني البخاري فرق"

وذكر األصم يف  (،الثقات)بن حبان فذكر الرفاعي يف اوممن فرق بينهما  :قلت .الصواب
وهذا من سوء تصرف  .يتفرد عن املشاهري باملناكري حىت يشهد هلا بالوضع :وقال (،ضعفاءال)
عن عقبة بن  ،بن حبان فقد روى أبو يعلى وعبد اهلل بن أمحد مجيعا عن شيبان بن فروخا

فقال عبد اهلل  ،عن أنس يف الدعاء بعد صالة الصبح ،عبد اهلل حديثه عن اجلعد أيب عثمان
 ".يف روايته األصم :يعلىاعي وقال أبو الرف :يف روايته
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 رسول اهلل  يهن، وذكر له حديث 353 /3وذكره العقيلي يف "الضعفاء" 
 ، وقال:عن النظر يف النجوم

 ".وال يعرف إال به، وال يتابعه إال من هو دونه أو مثله"
 

 .235 /3ء" ملغلطاي اإلكتفا" .بثقة ليس: اجلارود ابن وقال
 

 :(، وقال420) "الضعفاء واملرتوكني"يف الدارقطين  وذكره
 ."ن أيب رباح، واحلسنء ببصري، عن عطا"
 

. عليه يتابع ال مما وبعضها مستقيمة أحاديثه بعضوقال ابن عدي: 
 .491 /6 "الكامل"
 

 :136 /6"  الكربى سننوقال البيهقي يف "ال
 ".به حيتج ال ضعيف"
 

 : ضعيف معروف.86 /3"امليزان"  يفوقال احلافظ الذهيب 
 

ق بني س ووهم من فرّ ضعيف ورمبا دلّ  :(4642"التقريب" )وقال احلافظ يف 
 .األصم والرفاعي كابن حبان
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 .الضعف يف ببكر شبيه :عقبة: 316 /2ر" األفكا نتائج"وقال يف 
 

 (.180فه املعلمي يف تعليقه على "الفوائد اجملموعة" )ص وضعّ 
 

 التعديل: -

 د الرمحن بن أيب حامت: قيل أليب: إن حممد بن عوف حكى عن عب قال
أمحد بن حنبل، أن عقبه بن األصم ثقة، فقال: كيف مبا يروي عن عطاء، 

، أنه هنى عن النظر يف النجوم وحديث آخر، عن أىب هريرة، عن النيب 
 .314 /6 "اجلرح والتعديل"مجيًعا منكرين. 

 
 :(1037، و"الثقات" )(49 ص) "مهفي املختلفقال ابن شاهني يف "و 

 بن حيىي عنه يروي الذي األصم عقبة عن سئل أنه صاحل بن أمحد عن
 .نعم: فقال البصرة؟ أهل من هو: ألمحد قيل .ثقة: فقال حسان؟

 
 .بأس به ليس البصرة أهل من رجل هو :(4439)وقال البزار يف "مسنده" 

 
 .235 /3" ملغلطاي اإلكتفاء" .ثقة: الرب عبد ابن قالو 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 علي بن عاصم بن صهيب الواسطي أبو الحسن القرشي، ( 37)
 ضعيف. :التيمي، موَلهم

 
 الجرح: -

"الضعفاء" أليب زرعة  .-عاصم  بن علي يعين: -عنه  تكتبوا قال شعبة: ال
 .452 /11بغداد"  "تاريخ، و 245 /3"الضعفاء" للعقيلي  ، و397 /2
 
احلذاء،  خالد عن أحاديث عاصم بن يلع أفادين زريع: بن قال يزيدو 

 بن هشام عن وأفادين واحدا، منها عرف وما احلذاء، فأنكرها خالدا فأتيت
 البن والتعديل" . "اجلرحهعرف وما فأنكره عنه فسألته هشاما فأتيت حسان،

و "تاريخ بغداد" ، 245 /3و "الضعفاء" للعقيلي ، 198 /6 حامت أيب
11/ 452. 

 فسألنا حديثا، عشر تسعة خالد عن ،علي حدثنا ل:اق زريع بن وعن يزيد
: فقال فأخربناه فأنكره، ثالث ث فأنكره، آخر ث فأنكره، حديث عن خالدا

"الضعفاء" ، و295 /2"التاريخ األوسط" للبخاري  .فاحذروه كذاب
 .452 /11بغداد"  "تاريخ، و 245 /3للعقيلي 

 
 بكر، أبو وأخي أنا هارون نب يزيد عند كنا:  يقول شيبة أيب بن وعن عثمان

 زلنا ما حسبكم: فقال عندك؟ حاله أيش عاصم بن علي خالد، أبا يا فقلنا
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 /3"الضعفاء" للعقيلي ، و 396 /2"الضعفاء" أليب زرعة  .بالكذب نعرفه
 .454 /11بغداد"  "تاريخ، و 245

 -بيزيد  وكفاك -هارون  بن يزيد مسعت شيبة، قال: أيب بن بكر وعن أيب
 معني" ابن مرتني. "تاريخ وال مرة غري بالكذب رماه عاصم بن علي ذكر إذا
 .242و  213 /2 حمرز ابن رواية -
 

 صاحبكم؟ بال ما سهل أبا يا: العوام بن لعباد قلت: قال املبارك ابن وعن
 كان  ولكنه يسمع، مل أنه عليه ننكر ليس: قال -عاصم  بن علي يعين -

 .له كتبوها  اليت كتبه  من أتى فنراه له، ونبتيك اقونالورّ  وكان موسرا رجال
 .446 /11بغداد"  "تاريخ

 
 ،عاصم بن علي على فدخلنا واسطا، وهبز أنا قدمت :قال وعن عفان

 من بقي؟ فجعلنا نذكر  :أهل البصرة، فقالمن  فقلنا أنتما؟ ممن: فقال
 محاد بن زيد ومشايخ البصريني، وال نذكر له إنسانا إال استصغره، فلما

 .449-448 /11بغداد"  تاريخ. "خرجنا قال هبز: ما أرى هذا يفلح
 
قال: حدثنا وكيع، وذكر علي بن  ،أيبقال عبد اهلل بن أمحد: حدثين و 

عاصم، فقال: خذوا من حديثه ما صح ودعوا ما غلط، أو ما أخطاء فيه، 
 نقال أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن أمحد: كان أيب حيتج هبذا، وكان يقول: كا

 .(70) "العلل"جلاج، ومل يكن متهًما بالكذب.  يغلط وخيطئ، وكان فيه
 قال: حدثنا حممد بن سواء، قال: حدثنا  ،وقال عبد اهلل: حدثين أيب
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كثري بن قنرب، قال أيب: وقال علي بن عاصم: كثري بن مهري أخطأ فيه. 
 .(1982) "العلل"

إىل مثل إمساعيل  :وقال عبد اهلل: مسعتج أيب يقول: مسعت هشيًما يقول
"الضعفاء" و ، (4908) "العلل"صم. فاذهبوا، قال: يعرض بعلي بن عا

 .245 /3للعقيلي 
وقال أبو داود: مسعت أمحد ذكر حديث عطاء: حيتش احملرم، قال: هذا 

الذي غلط فيه علي بن عاصم، فقال: ال يرى بأًسا أن خيتنت احملرم، يعين 
 (.444)" االتهؤ س"صحف يف )حيتش(، فقال: )خيتنت(. 

م مثل وقال صاحل بن أمحد بن حممد بن حنبل: قال أيب: علي بن عاص
 .198 /6 "اجلرح والتعديل" ؟!الناس يغلط، أتراه أضعف من ابن هليعة

كان أمحد بن حنبل رمحه اهلل، ": 1/109 "نياجملروحيف " وقال ابن حبان
 ."سيء الرأي فيه

فقال: ؟ علي بن عاصم نعوقال سلمة بن شبيب: سألت أمحد بن حنبل 
 .326 /6 " البن عديالكامل"يكتب حديثه. 

 
 بن علي كان:  يقول أيب مسعت :قال املديين بن علي بن اهلل عبدعن و 

 .يرجع مل عليه فرد غلط إذا وكان الغلط، كثري  عاصم
 معروفا عاصم بن علي كان:  يقول أيب مسعت: آخر موضع يف وقال

 .منكرة أحاديث يروي انكو  احلديث، يف يغلط وكان باحلديث
 "تاريخ .فأىب حديثا عشرين حديثك من يل هب: له قال ابنه أن وبلغين

 .447 /11بغداد" 
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 أنكرها مما هبا حتدث فال حديثا عشرين ترتك: له قال ابنه ابن يعين: أن
 .451 /11بغداد"  عليه. "تاريخ الناس

 بن علي يتتأ: يقول أيب مسعت: قال املديين بن علي بن اهلل وعن عبد
 طرف، مائيت قدر منها فأخرجت كثرية،  أثالث يف فنظرت بواسط عاصم

 له فقلت قال: التمتع، يف إبراهيم عن مغرية عن فحدث إليه فذهبت :قال
 قال: جرير، قلت حدثكم؟ من فقال:: قال محاد، رأي مغرية عن هذا إمنا

 آخر؟ شيء رم: قال له، يقال ما يعقل ما ناعسا ذاك رأيت لقد الصيب ذاك
 من؟ قال هذا؟! يف خيالفونك: فقلت
 فقلت شيء؟ وقال: مر أيب قال! العبد ذاك وضاح قال عوانة، أبو قلت

 بن إمساعيل من قال إبراهيم، بن إمساعيل قلت من؟: قال خيالفونك،
 وقال: قال قط، حديثا يطلب ذاك رأيت ما: قال علية، ابن :قلت إبراهيم؟

بغداد"  فيحدثه. "تاريخ احلذاء خالدا له لمكأ كنت  املسكني ذاك: لشعبة
11/ 448. 

 
 إن وكان ضعف، فيه عاصم بن وعلي: قال علي بن عمرو حفص وعن أيب

 .448 /11بغداد"  "تاريخ .الصدق أهل من اهلل شاء
 

 هو ليس عاصم بن علي: قال األسدي حممد بن صاحل علي وعن أيب
 يف يغلط الوهم ريكث  احلفظ، سيئ وهو يهم، ولكن يكذب، ممن عندي

 /11بغداد"  "تاريخ .مستقيم صحيح حديثه وسائر ويقلبها يرفعها أحاديث
448. 
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 قال: إيّل، كتب  فيما خيثمة أيب بن بكر أبو قال ابن أيب حامت: أخربناو 
 يغلط كان  أنه إال شيء يف عاصم بن علي على عتبت ما يقول: أيب مسعت
 تقول ما مينعين فقال: وي؟ر ت أن منعك ما فقال: أصحابه، ويستصغر فيلج

 حيدث ومل ة،لالصياد من أخذها الطوال عاصم، قال: أحاديثه بن علي يف
 .199 /6 والتعديل" بشيء. "اجلرح أيب عنه

 إن علية البن يوما قيل: قال أيوب بن حيىي حدثنا خيثمة، أيب وعن ابن
 :لقا. بالباب علية وابن احلذاء خالد إىل أدخل كنت:  قال عاصم بن علي

 اهلل سبحان بابه، على حديثا خالد من مسعت ما ويكذب؟! اهلل سبحان
 .453 /11بغداد"  "تاريخ .خالد باب أتيت ما ويكذب؟

 
 ليس كذاب  عاصم بن علي يقول: معني بن حيىي وقال ابن حمرز: مسعت

 .50 /1معني"  ابن بشيء. "تاريخ
 بن حيىي تعمس :قال ،الدمشقي اهلل عبيد أيب بن صاحل بن وعن معاوية

و ، 198 /6 والتعديل" . "اجلرحبثقة ليس عاصم بن على :يقول ،معني
 .325 /6"الكامل" 

ليس : 453 /11تاريخ بغداد"  ويفأيضا،  325 /6جاء يف "الكامل" و 
 .بشيء

 الدجلة مد سنة يف الدجلة مد إىل ينظر عاصم بن علي رأيت: حيىي قالو 
 حدثنا: قال محار؟ بن ضاعي عن مطرف عن خالد حديث له فقلت فيها،
 له فقلت: قال أبيه عن محار، بن عياض بن اهلل عبد بن مطرف عن ،خالد

 مطرف هو إمنا ،ال: قال ،محار بن عياض عن اهلل، عبد بن مطرف هو إمنا
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 قال كتايب،  من أحفظ أنا: فقال كتابك،  يف انظر له قلت: قال ذاك غري
و "الكامل" ، 245 /3ي لي"الضعفاء" للعق .كذبت:  نفسي يف فقلت: حيىي

 .453 /11بغداد"  "تاريخو ، 325 /6
 معني بن حيىي سألت قال: جدي حدثنا يعقوب، بن أمحد بن وعن حممد

 منه؟ أنكرت ما قلت به، حيتج وال بشيء ليس: فقال عاصم؟ بن علي عن
 .حديثه يكتب ممن ليس: قال هذا؟ غري شيء ث قلت والغلط، اخلطأ قال

 .449 /11بغداد"  "تاريخ
 

و  ،290 /6. "التاريخ الكبري" عندهم بالقوي ليس: وقال البخاري
 .(266"الضعفاء الصغري" )

  ."فيه يتكلمون": 295 /2" تاريخ األوسطيف "ال وقال
 عاصم". بن علي حديث يعين أكتبه فال أنا وقال: "أما

 
 

  مسعت: قال ،جدي حدثنا شيبة، بن يعقوب بن أمحد بن وعن حممد
 خيالفه عما أنكر من منهم فيه، أصحابنا اختالف على صماع بن علي

 حفظه سوء يف تكلم من اخلطأ، ومنهم على وثباته فيه، وجلاجته فيه، الناس
 عن وتوانيه ضبطه سوء من به حدث ما بعض يف عليه األمر واشتباه

 هذه من أغلظ عنده قصته من ومنهم له، الوراقون كتب  ما تصحيح
 والصالح الدين أهل من -وعليه  علينا اهلل ةرمح -كان   وقد القصص،
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 /11" بغداد "تاريخ .تفسده آفات وللحديث التوقي، شديد البارع، واخلري
445. 

 
 والتعديل" "اجلرح .به حيتج وال حديثه يكتب احلديث وقال أبو حامت: لني

6/ 199. 
 

 (: ضعيف.430"الضعفاء واملرتوكني" )وقال النسائي يف 
قال : 454 /11، و "تاريخ بغداد" 326 /6عدي  نبويف "الكامل" ال

 .علي بن عاصم مرتوك احلديث :النسائي
 

 أقل ما سوء بكالم تكلم عاصم بن وقال أبو زرعة: علي
، 103 /8 حامت أيب البن والتعديل" أصحابنا. "اجلرح من عنه حدث من

 .640و  397 - 394 /2وذكره أبو زرعة يف "الضعفاء" 
 

 :113 /2"اجملروحني"  وقال ابن حبان يف
والذي عندي يف  يرجع... مل له بني فإذا خطئه على ويقيم خيطئ ممن "كان

أمره ترك ما انفرد به من األخبار واالحتجاج مبا وافق الثقات ألن له رحلة 
اإلنسان فال يستحق الرتك وأما ما بني له من  خيطئومساعا وكتابة وقد 

 ".متومها أنه كان كما حدث به خطئه فلم يرجع فيشبه أن يكون يف ذلك
 

 :331 /6وقال ابن عدي يف "الكامل" 
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 حديثه". على بني "والضعف
 

إن علي بن عاصم حدث عن  :علي بن املديين يقولوقال الدارقطين: 
التيمي، عن أيب جملز، قال رأيت ابن عباس يرمي اجلمار وهو صائم، قال 

على غلطه،  فيه ويثبت وكان يغلط :وإمنا هو ابن عياش، قال الشيخ :علي
كذلك حدثناه عثمان بن أمحد الدقاق، حدثنا حممد بن أمحد بن الرباء، 

 .(246). "سؤاالت السلمي" حدثنا علي بن املديين هبذا
 

 .ويصر خيطئصدوق (: 4758وقال احلافظ يف "التقريب" )
 كثري الغلط. :  516 /2"التلخيص" وقال يف 
 . ظفضعيف احل: 424 /2"الفتح" وقال يف 
 ضعيف. : (353ص " )الساري "هديوقال يف 

 
 :580 /2" التنكيل"وقال املعلمي يف 

 أول يف خلط أنه فيه مكالمه  جمموع من يظهر فالذي عاصم بن علي فأما"
 ومل أخريا به حدث فما والوهم، الغلط كثرة  وبقي حاله، حتسنت ث أمره
 ".جيد فهو الغلط مظنة يكن
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 التعديل: -

 كان  وكيعا أن بلغين قلت سامل بن أسود سألت: قال صاحل نب عن العباس
 -وكيع  قال إمنا: سامل بن أسود يل فقال أمره؟ ويرفع عاصم بن علي يقدم

 .لكان غريه وأخذوا فيه يغلط ما تركوا لو :-يوما  وذكره
 .447 /11بغداد"  "تاريخ

 الناس أدركت: يقول اجلراح بن وكيع مسعت: قال خشرم بن علي وعن
: قال! يغلط؟ إنه سفيان أبا يا له: قيل بواسط، عاصم بن لعلي حللقةاو 

 .447 /11بغداد"  "تاريخ .وغلطه دعوه
 حنبل ابن معنا وكان مجعة عشية وكيع مع رجعنا :قال يعيش بن وعن عبيد

 شيوخا فذكر عندكم؟ بقي من: له فقال خلفا حيدث وكيع فكان وخلف،
 نعرفه زلنا ما عاصم بن فعلي: عيوك قال ،عاصم بن علي عندنا :وقال
 وخذوا الغلط فدعوا: قال أحاديث، يف يغلط إنه: خلف قال ،باخلري

 .446 /11بغداد"  "تاريخ .باخلري نعرفه زلنا ما فإنا الصحاح
 

 مسعت مىت يسألونه وهم هارون بن يزيد حضرت: قال شعيب بن وعن علي
 يسأله؟ كان  من :له قلت خيربهم، وهو فالن؟ من مسعت وأين فالن؟ من
 مسعت قال عاصم؟ بن فعلي: له فقالوا حنبل، بن وأمحد معني، بن حيىي قال
 معاذ فقال بشيء؟ ذاك إذ فيه يتكلم أو بشيء؟ يغمز كان  له قالوا منه،
 ومل وكتب جيالسهم، ال كان  ولكنه هشيم حلقة حبيال حلقته كانت  اهلل،
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بغداد"  "تاريخ .زدريهميو  الناس يستصغر وكان اخلطأ، كتبه  يف فوقع جيالس
11/ 448. 

 بن يزيد عند جتمعا: قال أصحابنا بعض حدثنا طالب، أيب بن وعن حيىي
 النهار، ارتفع حىت عنده يزاال فلم معني بن وحيىي حنبل، بن أمحد هارون
 منزله، يزيد ودخل فانصرفا قال فانصرفا، النهار تعاىل قد: يزيد هلما فقال
 :أمحد فقال: قال عاصم بن علي مات القف الق فلقيهما فمضيا، قال

 من: قال الباب، أمحد فدق فرجعنا: قال خالد، أبا نعزي حىت بنا ارجع
 فانصرفا، النهار ارتفع قد لكما أقل أمل :فقال: قال ،وحيىي أمحد: قال هذا؟
 ادخلوا: فقال: قال علي، يف أجرك اهلل أعظم خالد أبا يا أمحد فقال: قال

 راجعون، إليه وإنا هلل إنا: قال! نعم قاال عاصم؟ بن يلع مات :هلما فقال
 العفيف إال علمتك ما احلسن أبا يا اهلل يرمحك: قال ث ساعة باكيا بقي ث

 كنا  ولقد السالطني، هؤالء إتياننا من فيه دخلنا عما تورعت ولقد املسلم،
 امك  أو - عظيمة مصيبتك فإن اهلل فرمحك وحيدثونا، احملدثني عند بك نكرم
 غلط اليت األحاديث تلك يف تالج إنه إال خالد أبا يا :حيىي له فقال - قال
 عليها أقام عليا إن أتقول حيىي، يا وحيك: قال ث يزيد فغضب :قال ،فيها
 - قال كما  أو - أمثت لقد ذاك قلت لئن واهلل خطأ؟ عنده أهنا يعلم وهو

ال يكون  حيىي يا وحيك! ذلك؟ على يقيم كان  أنه علي على تتوهم
قد واهلل هنيته عن  ،قال: فقال له أمحد: يا أبا خالد ،خصمك يوم القيامة

ذلك فأىب علي، وقلت له هات ما أخطأ علي ومات عليه، وما أخطأ 
شريك ومات عليه، فإن مل يكن خطأ شريك أكثر من خطئه وقد نصحته 
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 تاريخ" .هيففقال يزيد: اتق اهلل وال تلق اهلل مبا تقول ، وأرجو أن يقبل منك
 .455-454 /11د" بغدا

 
 أبو مين استعار يقول: عاصم بن علي مسعت: قال حرب، بن عن حممدو 

 .326 /6"الكامل" البن عدي  .به فذهب الرحيب علي أيب كتاب  عوانة
 

 عاصم؟ بن علي عن حنبل بن أمحد اهلل عبد أبا سألت: قال عرفة وعن ابن
 /6"الكامل" البن عدي  .هعن أحدث وأنا ثقة عندي واهلل هو فقال:
326. 

 قيل قال: إيل، كتب  فيما خيثمة أيب بن بكر أبو أخربناقال ابن أيب حامت: و 
 ال قال: ثقة، عاصم بن علي إن قال: حنبل بن أمحد إن معني بن ليحىي

 اليوم صار فكيف قط حبرف عنه حدث وال ثقة قط عنده علي كان  ما واهلل
 .199 /6والتعديل"  "اجلرح .ثقة؟! عنده

قال أبو داود: مسعت أمحد، قيل له: علي بن عاصم؟ قال: أما أنا فأحدث و 
 (.440) "سؤاالته"عنه، وحدثنا عنه. 

وقال أبو داود: مسعت أمحد، قيل له: عاصم بن علي بن عاصم؟ قال: 
حديثه حديث مقارب، حديث أهل الصدق، ما أقل اخلطأ فيه، ولكن أبوه 

ثيبه اهلل به اجلنة. الم مبوضع، أرجو أن يسهم يف الشيء، قام من اإليكان 
 (.441) "سؤاالته"
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 قال قال: إيّل، كتب  فيما إمساعيل بن حرب وقال ابن أيب حامت: أخربنا
 به. "اجلرح بأس فال عاصم بن علي حديث من صح ما حنبل: بن أمحد

 .199 /6والتعديل" 
 بن أمحد مسعت قال: الثلج، أيب ابن حدثنا أيب، وقال ابن أيب حامت: حدثين

يكتب حديثه، أخطأ يرتك له؟  ما فقال عاصم؟ بن علي عن وسئل حنبل
 .199-198 /6والتعديل"  . "اجلرحخطأ غريهأخطأه ويكتب صوابه، قد 

 بن علي يف حنبل بن ألمحد قلت: قال النيسابوري حيىي بن وعن حممد
 - خيطئ سلمة بن محاد كان:  أمحد فقال - خطأه له وذكرت - عاصم

 /11بغداد"  "تاريخ .بأسا عنه بالرواية ير ومل كثريا،  خطأ - بيده أمحد أمو وأ
447. 

وقال حممود بن غيالن: أسقطه أمحد وابن معني وأبو خيثمة، ث قال يل عبد 
 اهلل بن أمحد: إن أباه أمره أن يدور على كل من هناه عن الكتابة عن

 .348 /7" هتذيب التهذيب"علي بن عاصم فيأمره أن حيدث عنه. 
 

 :446 /11بغداد"  يف "تاريخوقال اخلطيب 
 ينفق يزل ومل الدنيا، يف واالتساع األحوال ذوي من عاصم بن علي "كان

 .وحديثا" قدميا أهله على ويفضل العلم، طلب يف
 :449 /11وقال 

 بسببه فيه كالمهم  أكثر وكان عاصم بن علي على الناس أنكره ومما"
ث ساق  (من عزى مصابا فله مثل أجره)يعين  - سوقة بن حممد حديث

قال: حضرت وكيعا وعنده أمحد بن  ،إبراهيم بن مسلمعن  -بإسناده 
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فقال خلف: إنه غلط يف  ،حنبل وخلف املخرمي فذكروا علي بن عاصم
عن  ،أحاديث، فقال: وكيع وما هي؟ فقال: حديث حممد بن سوقة

من عزى مصابا ":  قال النيب :قال ،إبراهيم، عن األسود، عن عبد اهلل
عن حممد بن سوقة، عن  ،حدثنا قيس بن الربيع :فقال وكيع"، مثل أجرهفله 

 إبراهيم، عن األسود، عن عبد اهلل.
 إبراهيم، عن قال وكيع: وحدثنا إسرائيل بن يونس، عن حممد بن سوقة، عن

" ... من عزى مصابا فله مثل أجره": األسود، عن عبد اهلل، عن النيب 
هذا شعبتكم، هات حىت أعد مائة  ومن يسلم من الغلط؟" :عقال وكي

حديث مما غلط فيه، هذا سفيان عد حىت أعد عليك ثالثني حديثا مما 
 ."غلط

 :246 /3وقال العقيلي يف "الضعفاء" 
 ثقة". عليه يتابعه مل أجره( مثل فله مصابا عزى ")من

 
 

أحاديث  يفكان ثقة معروفا باحلديث والناس يظلمونه وقال العجلي:  
 (.1304. "ترتيب ثقاته" )ن يدعها فلم يفعلأ يسألون

 
 

 ٭ ٭ ٭
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 ثقة. :الكوفي مسلم أبي بن احالصبَّ  أبو رالماصِ  قيس بن ( عمر38) 
 :186 /6وقال البخاري يف "التاريخ الكبري" 

 ."وقال بعضهم: عمرو بن قيس، وال يصح"
 
 الجرح:  -

من  ،عن حيىي بن معني (52يف "املختلف فيهم" )ص  ابن شاهني ذكر
ه َسن دل، وهو قبعنه أنه قال: عمر بن قيس املكي، ل ،رواية العباس بن حممد
 بن حيىي. مجَفضملضعيف. وكذا قال ال  

قلت: هذا خطأ من ابن شاهني رمحه اهلل تعاىل، فسندل ليس هو عمر بن 
قيس املاصر، فذاك آخر مرتوك احلديث وهو الذي قال فيه ابن معني: 

بل قال فيه  (342) الدوري رواية - "معني ابن تاريخما يف "ضعيف ك
 ( عنه.185"كذاب" كما يف رواية ابن طهمان )

بإمجاع، مل يشك أحد فيه، وقد كذبه هو ضعيف "و وقال ابن عدي: 
 ."مالك

فلم خيتلفوا يف ضعف سندل، وأما املاصر فقد وثقه ابن معني، وغريه كما 
 لتعديل.يف قسم ا -إن شاء اهلل  –سيأيت 
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ضعيف احلديث  :وعن عثمان بن أيب شيبة أنه قال: عمر بن قيس املاصر
احملتلف فيهم" )ص و "، (363) "الضعفاء"نقله عنه ابن شاهني يف  .مرجئ

52.) 

 : 490 /7 التهذيب"هتذيب يف "حلافظ وقال ا

 ".قال ابن حزم: عمر بن قيس جمهول، فما أدري أراد هذا أو غريه"

 :(4958)ب" وقال يف "التقري

 ".صدوق رمبا وهم ورمي باإلرجاء"
 

 

 التعديل:  -

 بن عمر: يقول معني بن حيىي مسعت" :(84) ته"سؤاالقال ابن اجلنيد يف "
 يكون كان  لعله ،املاصر مسي مل: ليحىي قلت .ثقة لثقيف، موىل املاصر قيس

 ؟!".املاصر مسي مل أدري ال: قال باملاصر؟
 

 :129 /6" والتعديل رحاجلوقال أبو حامت كما يف "
 ."ثقة"
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عمر بن قيس، ثقة ليس فيه شك، وإمنا طعن " وعن أمحد بن صاحل قال:
نقله ابن شاهني يف "املختلف فيهم"  "بأس بهفيه من قبل الغلط وهو ال 

 .(52)ص 
 
: سئل أبو داود عن عمر بن قيس املاصر، قال: من يال أبو عبيد اآلجر قو 

 ق. وأبوه أشهر منه وأوث ،الثقات
 اإلرجاء رجل من أهل الكوفة يقال له: : أول من تكلم يفيقال األوزاع

  .486 -485 /21نقله املزي يف "هتذيب الكمال"  قيس املاصر.
 

 :95 /3 "املعرفة والتاريخ"وقال يعقوب بن سفيان يف 
 "ثقة".

 
 "الثقات" يف خلفون ابن، و 181 /7 "الثقات"يف وذكره ابن حبان 

 .109 /10 "الكمال ذيبهت إكمالكما يف "
 

-52 ص) "فيهم املختلف"ويف  (،700"الثقات" ) وقال ابن شاهني يف
53): 

 ".ثقة" 

 
 :(4101وقال احلافظ الذهيب يف "الكاشف" )
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 ".ثقة مرجئ"

 

 

 ٭ ٭ ٭
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ُعَمر بن َأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهِرّي ( 39)
 َل بأس به. :المدني

 

 الجرح: -

 شعبة كان:  قال ،سعيد بن حيىي مسعت قال - املديين بن: اعيني - عليعن 
 السفر - " البن أيب خيثمةالكبري التاريخ". سلمة أيب بن عمر يضعف
 /6و  146 /1 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح"، و 264 /2 الثالث
 .77 /6، و "الكامل" 164 /3 للعقيلي "الضعفاء، و "117-118
 من شعبة يسمع مل: يقول أيب مسعت: قال حنبل بن أمحد بن اهلل عبدوعن 
 .164 /3 للعقيلي "الضعفاء. "شيئا سلمة أيب بن عمر
 شعبة: مهدي بن الرمحن لعبد قلت: قدامة أيب عن اهلياج، بن إسحاق وقال
 هتذيب" .واهية أحاديثه: قال عنه؟ حيمل ومل سلمة، أيب بن عمر أدرك

 .376 /21 "الكمال
نه كان خيضب مل يرو عن عمر بن أيب سلمة ألشعبة وقال أبو داود: 

 (.1279اآلجري" ) . "سؤاالتبالسواد
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سلمة بن عبد الرمحن بن عوف روى عنه  أيبعمر بن  :بن املديين يال علوق
 /6" والتعديل اجلرح. "وتركه شعبة ،بو عوانة وهشيمأبراهيم و إسعد بن 

118. 
 

 من أثبت إبراهيم بن سعد :يقول أيب مسعت وعن عبد اهلل بن أمحد قال:
 .(1875) "الرجال ومعرفة العلل. "مرة مخسني سلمة أيب بن عمر

 
 خيثمة أيب ابن أخربنا :118 /6 "والتعديل اجلرحيف " حامت أيب ابنوقال 
 :فقال ؟سلمة أيب بن عمر عن معني بن حيىي ئلسج  :قال ،إيلّ  كتب  فيما
" البن أيب لكبريا التاريخوهو يف " .احلديث ضعيف هشيم عنه روى يالذ

يعين هشيما هو ، وقال ابن أيب خيثمة: "264 /2 الثالث السفر - خيثمة
 ."ضعيف هذا احلديث وحده عنه

ففيه أن ابن معني ال يضعف عمر بن أيب سلمة قلت: وهذه فائدة عزيزة، 
قال فيه:  ابن معني ، وسيأيت أنيمٌ ولكن ضّعف حديثا رواه عنه هش مطلقا

، وقد نّبه إىل هذا احلافظ حديثا، واستحسن آخر لهال بأس به، وصّحح 
 لكنه قال: 65 /10مغلطاي يف "إكمال هتذيب الكمال" 

" وعبارة ابن أيب خيثمة توحي يعين أبو زكريا هشيًما ضعيف احلديث عنه"
 بأنه حديث واحد، واهلل أعلم.
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 "الكربى الطبقات. "حبديثه حيتج وليس احلديث كثري  كانوقال ابن سعد:  
 .(235 ص) - التابعني مممت -
 

 (.248. "أحوال الرجال" )ليس بالقوي يف احلديثوقال اجلوزجاين: 
 

 (: ليس بالقوي.467وقال النسائي يف "الضعفاء واملرتوكني" )
ليس بالقوي : (188(، ويف "عمل اليوم والليلة" )4980وقال يف "سننه" )

 .يف احلديث
 

 .378 /21" الكمال هتذيب" .حبديثه حيتج ال: خزمية بنوقال ا
 

 :(260) ثق"مو  وهو فيه تكلم منوقال احلافظ الذهيب يف "
 ".معني ابن وضعفه النسائي قاله بالقوي ليس"
 

 (: صدوق خيطئ.4910وقال احلافظ يف "التقريب" )
 صدوق فيه ضعف.  :48 /11"الفتح" وقال يف 

 
 التعديل:  -
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 : 1 /2" الكبري التاريخقال البخاري يف "
 بن حيىي مسع يعقوب أخو إسحاق أبو البصري احلضرمي إسحاق نب أمحد"

 ".عمرو بن حممد من إيلّ  أحب سلمة أيب بن عمر :يقول القطان سعيد
 سعيد بن حيىي وكانلإلمام أمحد: " (909) "الرجال ومعرفة العللوجاء يف "

 . "عمر على عمرو بن حممد خيتار
 
 فقال ؟سلمة أيب بن عمر عن )يعين: والده( سألتهعن عبد اهلل بن أمحد: و 

 .(909) "الرجال ومعرفة العلل"اهلل.  شاء إن صاحل
: (51، و "املختلف فيهم" )ص (711وجاء يف "الثقات" البن شاهني )

 ."ن شاء اهللإصاحل ثقة "
وقال أبو داود: قلت ألمحد: عمر بن أيب سلمة؟ قال: صاحل، قيل ألمحد: 

هو أحب إيل، وحيىي زعموا كان  هو أحب إليك، أو حممد بن عمرو؟ قال:
 .(154) "سؤاالته"خيتار حممد بن عمرو عليه. 

 

 التاريخ" .بأس به ليس: معني بن حيىي عن خيثمة، أيب بن بكر أبو قالو 
" الكمال هتذيب"، و 264 /2 الثالث السفر - خيثمة" البن أيب الكبري

21/ 377. 
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ىي عن حديث سألت حي (:1371"تاريخ ابن معني" )وقال الدوري يف 
حديث أىب هريرة  :عن عمر بن أىب سلمة ،عن سعد بن إبراهيم ،سفيان

عن  ،هو سعد بن إبراهيم ،هو صحيح :فقال (؟نفس بن آدم معلقة بدينه)
عن سعد بن  :وبعضهم يقول ،هريرة عن أيب ،عن أبيه ،سلمة عمر بن أيب

ن عمر بن م تدري :ث قال يل حيىي ،هريرة عن أيب ،سلمة عن أيب ،إبراهيم
قلت ليحىي روى عنه سعد بن  ،هذا الذي روى عنه هشيم ،سلمة هذا أيب

 ".نعم :قال ؟إبراهيم
 عن  ،معني حديث سفيانذاكرت حيىي بن (: 1372وقال الدوري )

عن النيب  ،عن أىب هريرة ،عن أبيه ،سلمة عن عمر بن أيب ،سعد بن إبراهيم
: (مراء يف القرآن كفر) سلمة  أيضا عمر بن أيب هذا :فاستحسنه وقال

 ".الذي روى عنه هشيم
 عن سفيان، حديث عن: وسئل معني بن حيىي مسعتوقال ابن أيب خيثمة: 

 النيب عن هريرة، أيب عن أبيه، عن سلمة، أيب بن عمر عن إبراهيم، بن سعد
 قال: هو صحيح، وبعض احملدثني  (املؤمن معلقة بدينه سنف): قال

وبعض  ،سلمة، عن أبيه، عن أيب هريرة يقول: سعد، عن عمر بن أيب
 يقول: سعد، عن أيب هريرة.

إلسناد عن ويروى هبذا ا ،وعمر بن أيب سلمة هو الذي روى عنه هشيم
 /2 الثالث السفر - "الكبري التاريخ" (.مراء يف القرآن كفر): النيب 
263-264. 
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 خيثمة أيب ابن ناخرب أ: 118 /6" والتعديل اجلرحوقال ابن أيب حامت يف "
 نإ صاحل :فقال ؟سلمة أيب بن عمر عن أيب سألت :قال ،إيل كتب  فيما
 .عمر على عمرو بن حممد خيتار سعيد بن حيىي وكان ،اهلل شاء

 
 /10الكبري" كما يف "إكمال هتذيب الكمال"  التاريخ" يف البخاري قالو 

 بعض يف خيالف أنه إال صدوق: 457 /7 "التهذيب هتذيب، و "66
 .حديثه

 
 يصل ليس بذلك القو هو عندي صاحل صدوق يف األوقال أبو حامت: 

 /6 "والتعديل اجلرح"يء. وال حيتج به خيالف يف بعض الش ،يكتب حديثه
118. 

 
 (.1349. "ترتيب ثقاته" )س بهأمدين ال بوقال العجلي: 

 
 ، وقال:164 /7" الثقاتوذكره ابن حبان يف "

 اثنتني سنة بالشام علي بن اهلل عبد لهقت ،ولد أم أمه ،املدينة أهل عنه روى"
 على عمر وكان ،عوانة وأبو هشيم عنه فكتب واسط وقدم ،ومائة وثالثني
 ".املدينة قضاء
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 .به بأس ال احلديث متماسك: 85 /6" الكاملوقال ابن عدي يف "
 .به بأس ال احلديث حسن سلمة أيب بن وعمر: اجلرجاين أمحد أبو قالو 
 .66 /10" الكمال هتذيب إكمال"
 

 يف كتاب "الثقات"، وقال:  وذكره ابن خلفون
 .66 /10" الكمال هتذيب إكمال" أرجو أن يكون ال بأس به.

 
 :201 /3" يزانوقال احلافظ الذهيب يف "امل

 احلق، عبد فناقشه ،(القبور زوارات لعن): حديث الرتمذي له صحح قد"
 ."احلق عبد فأسرف عندهم، ضعيف عمر: وقال

 
ذكره الربقي : 65 /10 "الكمال هتذيب إكمالافظ مغلطاي يف "وقال احل

( من احتمل حديثه من املعروفني وتكلم فيه بعض أهل العلم)يف باب: 
 فزعم حيىي بن سعيد القطان أنه ضعيف.

 .وأكثر أهل العلم باحلديث يثبتونه
 

 .فيه مقال لكن حديثه حسن: 327 /13"الفتح" وقال احلافظ يف 
 .667و  643 /1البزار" خمتصر ". أحد رجاله وه ديثحّسن إسناد حو 
 

 ٭ ٭ ٭
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د بن َعبد اللَّه بن َعْمرو بن العاص ( 40)  َعْمرو بن شعيب بن ُمَحمَّ
 ثقة.: القرشي السهمي

 
 الجرح: -

: يقول -القطان  سعيد يعين: ابن - حيىي مسعت: قال بن املديين، عليعن 
 التاريخ" ، و238 /6" تعديلوال اجلرح". واه عندنا شعيب بن عمرو حديث
 للعقيلي "الضعفاء" ، و240 /2 الثالث السفر - خيثمة أيب بن" الالكبري

3/ 273. 

 
  كان  :يقول ،عيينة بن سفيان مسعت - املديين ابن :يعين - عليوعن 
 فيه الناس عند حديثه وكان ،جده عن ،بيهأ عن حيدث مناإ شعيب بن عمرو

 .238 /6ل" والتعدي اجلرحيء. "ش
 
 مبا يدك شل: سليم أيب بن لليث يقول أيوب، مسعت: قال معمر عنو 

 بن وعمرو منبه بن وهب: وجواليقك وإياك وجماهد، سو طاو  من مسعت
 .273 /3" للعقيلي الضعفاء. "كتب  صاحبا فإهنما شعيب
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لكن قال: )فالن( بدال عن )وهب بن  238 /6" والتعديل اجلرحوهو يف "
 منبه(.

 من حياء رأسي غطيت شعيب بن عمرو أتيت إذا تكن:  قال أيوب عنو 
 .202 /6" البن عدي الكامل" .الناس

 
 اجلرح. "شعيب بن عمرو بصحيفة يعبأ ال مغرية كان  :قال ،جريروعن 

 .238 /6" والتعديل
 أيب بن سامل حبديث يعبأ ال كان:  قال مغرية، عن :202 /6" الكامل" ويف

 ...عمرو بن اهلل عبد حيفةوبص الطفيل وأيب عمرو بن وخالس اجلعد
عن مغرية قال: ما يسرين أن صحيفة عبد اهلل بن عمرو عندي بتمرتني أو 

 .بفلسني
 

 إمنا شيئا، أبيه من يسمع مل شعيب بن عمرو: قال معروف بن هارون وعن
 /2 الثالث السفر - خيثمة أيب بن" الالكبري التاريخ. "أبيه كتاب  يف وجد

 .(53 ص) ن شاهني" البفيهم املختلف، و "240
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 بن عمرو: يقول حنبل بن أمحد مسعت: قال احلميد عبد بن امللك عبدوعن 
. فال حجة يكون أن فأما نعتربه، حديثه نكتب إمنا مناكري، أشياء له شعيب

 .273 /3 للعقيلي "الضعفاء"
 

 حدث إذا :يقول حيىي مسعت :(5302) "معني ابن تاريخالدوري يف "وقال 
 بن عمرو هو (،17) كتاب  فهو ،جده عن ،أبيه نع ،شعيب بن عمرو

 عن ،أيب :يقول وهو ،العاص بن عمرو بن اهلل عبد بن حممد بن شعيب
 قاله الكالم من هذا حنو أو ضعفه جاء هنا ها فمن  النيب عن ،جدي

  عن أو املسيب بن سعيد عن شعيب بن عمرو حدث فإذا ،حيىي
 الكالم هذا من قريب أو الءهؤ  عن ثقة فهو عروة عن أو يسار بن سليمان

  ".حيىي قاله
 أيب بن بكر : أخربنا أبو239 /6" والتعديل اجلرحوقال ابن أيب حامت يف "

 بن عمرو حديث عن معني بن حيىي سئل :قال يلّ إ كتب  فيما خيثمة
 .بذاك ليس :فقال ؟شعيب

عمرو بن شعيب  :نه قالأ ،عن حيىي بن معني ،عن إسحاق بن منصورو 
 .239 /6" والتعديل اجلرح. "يكتب حديثه

 

                                                           

 (.!إىل )كذاب 274 /3طبوع "الضعفاء" للعقيلي حترّفت هذه اللفظة يف م - 17
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 عليهما يغث ال شعيب بن وعمرو قتادة، كان:  العالء بن عمرو أيب عنو 
 السفر - خيثمة أيب بن" الالكبري التاريخ" .أحد كل  عن يأخذا شيء

 .68 /22" الكمال هتذيب"، و 240 /2 الثالث
 

 عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو: داود أليب قيل: اآلجرى عبيد أبو وقال
- 71 /22"هتذيب الكمال"  .حجة نصف وال ال،: قال حجة؟: جده
 .264 /3 "االعتدال ميزان"، و 72

 
. به فيذاكر الثقات عنه روى وما حديثه يكتب بقوي ليسوقال أبو حامت: 

 .239 /6" والتعديل اجلرح"
 

 :232 /5ى" احمللوقال ابن حزم يف "
 وقد تصح ال فصحيفة جده عن ،بيهأ عن شعيب بن عمرو حديث"أما 

 ".تقليدهم توافق ال حيث تركوها
 

 التعديل: -

" الكامل" .شعيب بن عمرو من أكمل قرشيا رأيت ما: قال األوزاعي عن
 .203 /6البن عدي 



267 
 

حممد بن إدريس، عن آخر، عن سلمة بن الفضل، وقال الربذعي : حدثين 
ن قال: قلت البن أيب جَنيح: ما تقول يف عمرو ب ،عن حممد بن إسحاق

 .728-727 /2" سؤاالتهشجعيب؟ فقال: شريٌف. "
 
 بن عمرو عن وسئل عيينة، ابن مسعت: قال الرقي ميمون بن عليعن و 

 بن وعمرو أيوب: الناس ثقات عنه روى وقد منه، خري غريه: فقال ؟شعيب
 .273 /3 " للعقيليالضعفاء. "العمري عمر بن اهلل وعبيد وقتادة دينار

 
عنه الثقات  روى إذا: القطان سعيد بن حيىي نع :الفضل بن صدقة قالو 

 .68-67 /22الكمال"  . "هتذيبفهو ثقة حيتج به
 

 بن عمرو عن سئل حنبل بن أمحد اهلل عبد أبا مسعت :قال األثرموعن 
 القلب يف وجس ورمبا ،به احتججنا ورمبا حديثه تبأك ناأ :فقال ؟شعيب

 .238 /6 "والتعديل اجلرح" .عنه رجل عن ييرو  ومالك ،منه
 بن عمرو: حنبل بن ألمحد قلت: الوراق اجلوزجاين علي بن حممد وقال

قلت: فأبوه مسع من  ،أيب حدثين: يقول: قال شيئا؟ أبيه من مسع شعيب
 /22" الكمال هتذيب" .عبد اهلل بن عمرو؟ قال: نعم، أراه قد مسع منه

68-69. 
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 شاؤوا إذا ثاحلدي أصحاب :يقول ،حنبل بن أمحد مسعتداود:  قال أبوو 
 "سؤاالته" .تركوه شاؤوا وإذا جده، عن أبيه، عن شعيب، بن بعمرو احتجوا

 .202 /6 "الكامل"، و (216)
 أهنم على حممول هذا: 168 /5ء" النبال أعالم سريالذهيب يف "قال 

 .التشهي سبيل على ذلك يفعلون أهنم ال به، االحتجاج يف يرتددون
 

 ما :فقال ؟شعيب بن عمرو عن عنيم بن حيىي سألتوقال أبو حامت: 
 /6" والتعديل اجلرح. "ئمةاأل عنه روى فيه قولأ ما :وقال ،وغضب شأنه؟
239. 
 بن وعمرو"عن ابن معني:  (874)" معني ابن تاريخالدوري يف "وقال 

 ."ثقة شعيب
قلت ليحىي: عمرو بن شعيب، " :(654)يف "سؤاالته" وقال ابن اجلنيد 

 قلت: فما روى عن .؟ فقال: كأنه ليس بذاكعن أبيه، عن جده، ضعيف
 ".سعيد بن املسيب وغريه؟ قال: عمرو بن شعيب ثقة

 شعيب بن عمروعن ابن معني: " (71يف "سؤاالته" ) وقال ابن طهمان
 قلت .احلديث أصحاب يقول كذا  :قال ؟أبيه عن يروي فيما :له قيل .ثقة
 ".نعم :قال ،صحيفة كانت  له
 عن شعيب بن عمرو حديث: معني بن ليحىي لتق: خيثمة أيب ابن قالو 

 ينكرون إهنم: قلت بلى،: قال أبيه؟ من يسمع مل فيه؟ تقول ما رجدم؟ ملَ  أبيه
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 إىل أب عن أب فذكر شعيب بن عمرو حدثين: أيوب قال: فقال ذلك،
 أبيه عن شعيب بن عمرو مات حني قالوا ولكنهم أبيه، من مسع وقد جده،

 الثالث السفر - خيثمة أيب بن" الالكبري التاريخ. "كتاب  هو إمنا جده عن
 .(54 ص) " البن شاهنيفيهم املختلف" ، و240 /2
 

 عليهما يعاب ال شعيب بن وعمرو قتادة كان:  العالء بن عمرو أيبوعن 
 /6"التاريخ الكبري"  .به حدثا إال بشيء يسمعان ال كانا  أهنما إال بشيء
 "الضعفاء"و  ،ا للبخاريكالمه  (273و "الضعفاء الصغري" ) ،342

 .274 /3 للعقيلي
 
 ي،واحلميد ،بن عبد اهلل يوعل ،بن حنبلرأيت أمحد : البخاري قالو 

"التاريخ . عن أبيه ،وإسحاق بن إبراهيم حيتجون حبديث عمرو بن شعيب
 .274 /3 للعقيلي "الضعفاء"، و 343-342 /6الكبري" 

  حنبل، بن أمحد رأيت: البخاري قال 69 /22" الكمال هتذيبيف "و 
 حيتجون أصحابنا وعامة عبيد، وأبا راهويه، بن وإسحاق املديين، بن وعلي

 .املسلمني من أحد تركه ما جده، عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو حبديث
  ؟بعدهم الناس نمَ : البخاري قال
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 شعيب، بن عمرو قال راهويه بن إسحاق عن سفيان، بن احلسن وحكى
 .202 /6" الكامل" .عمر ابن عن نافع، عن ،وبيكأ  جده عن أبيه، عن
 

 مثل الرجال يف نظروا الذين عنه روى ثقة، شعيب بن عمرو: الدارميوقال 
 واحلكم، واحتج أصحابنا حبديثه، ومسع أبوه من  والزهري، أيوب،

 هتذيب". عبد اهلل بن عمرو، وعبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل بن عباس
 .73-72 /22" الكمال

 
 بن عمرو عن أيب سئل: 239 /6" والتعديل اجلرحأيب حامت يف " وقال ابن

 عن ،أبيه عن ،حكيم بن هبز أو إليك أحب جده عن ،أبيه عن، شعيب
 .إيلّ  حبأ جده عن ،أبيه عن ،شعيب بن عمرو :فقال جده؟

 
با زرعة عن أسألت : 239 /6" والتعديل اجلرحوقال ابن أيب حامت يف "

 أيبو  ،يوب السختياينأ :نه الثقات مثلروى ع :فقال ؟عمرو بن شعيب
عن  ،بيهأنكروا عليه كثرة روايته عن أمنا إو  ،واحلكم بن عتيبة ي،والزهر  ،حازم
وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها، ، حاديث يسريةأمنا مسع إ :وقال ،جده

من  ،عن جده ،بيهأقل ما نصيب عنه مما روى عن غري أما  :وقال أبو زرعة
منا هي عن إعن عمرو بن شعيب  ىاملناكري الذي يرو  وعامة هذه ،املنكر

 ثىن بن الصباح وابن هليعة والضعفاء.امل
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كأنه ثقة يف نفسه   يمك :فقال ؟سئل أبو زرعة عن عمرو بن شعيب :قالو 
 منا تكلم فيه بسبب كتاب عنده.إ

 
 ،مساع وكله جده عن أبيه من مسع شعيب بن عمرو :صاحل بن أمحد قالو 

 شاهني" البن الثقات. "الثبت مقام تقوم وأحاديثه بتث شعيب بن وعمرو
(841). 
 

 :(641وقال الرتمذي يف "سننه" )
عمرو بن شعيب هو ابن حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص، وشعيب "

قد مسع من جده عبد اهلل بن عمرو، وقد تكلم حيىي بن سعيد يف حديث 
منا ضعفه من قبل أنه ومن ضعفه، فإ .عمرو بن شعيب وقال: هو عندنا واه

وأما أكثر أهل احلديث  ،حيدث من صحيفة جده عبد اهلل بن عمرو
فيحتجون حبديث عمرو بن شعيب، ويثبتونه منهم: أمحد، وإسحاق 

 ".وغريمها
 
 .ثقة: النسائيقال و 

 .72 /22" الكمال هتذيب" .بأس به ليس: آخر موضع يف وقال
 

  (.1388"ترتيب ثقاته" )وقال العجلي: ثقة. 
 

 : 73-72 /2 "اجملروحني" يفوقال ابن حبان 
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كان أمحد بن حنبل وعلي بن املديين وإسحاق بن إبراهيم حيتجون حبديثه   "
 .بن القطان وأما حيىي بن معني فمرض القول فيهاوتركه 

 سئل حيىي بن معني عن  :يقول ،أمحد بن زهري :مسعت احلنبلي يقول
 .ليس بذاك :فقال ؟عن جده ،عن أبيه ،عمرو بن شعيب
 عن املسيب وابن طاووس عن شعيب بن عمرو روى إذاقال ابن حبان: 

 عن روى وإذا هؤالء، عن يروي مبا االحتجاج جيوز ثقة فهو بيهأ غري الثقات
 عن رواه بشيء عندي االحتجاج جيوز ال كثرية،  مناكري ففيه جده عن أبيه
 منقطعا أو سالمر  يكون أن من خيلو ال اإلسناد هذا الن جده، عن أبيه
 أبيه عن روى فإذا عمرو، بن اهلل عبد بن حممد بن شعيب بن عمرو نهأل

 فإن شعيب جد عمرو بن اهلل عبد وأراد جده عن روى وإذا شعيب فأبوه
 عن بقوله رادأ وإن منقطع، هذا بنقله واخلرب عمرو بن اهلل عبد يلق مل شعيبا
 ال اهلل عبد بن وحممد ،عمرو بن اهلل عبد بن حممد فهو دىناأل جده جده،
 ال خباراأل من واملنقطع واملرسل مرسال، يكون النقل هبذا فاخلرب له صحبة

 ...حجة هبا يقوم
 عن أبيه عن روى ما جمانبة إال شعيب بن عمرو يف عندي احلكم ليسف

 لذكرت التطويل كراهة  ولوال يه،أب غري الثقات عن روى مبا واالحتجاج جده
 هذا وهن على يستدل أشياء جده عن أبيه عن رواها يتال أخباره مناكري من

 اإلسناد".
 عبد جده من شعيب مساع يصحح مل: حبان ابن كالم  الدارقطين ذكر ملاو 

 عن - األئمة من وهو - العمري اهلل عبيد روى قد خطأ هذا: قال ،اهلل
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 رجل فجاء عمرو بن اهلل عبد عند كنت): قال أبيه عن ،شعيب بن عمرو
 (عباس بن اهلل عبد إىل معه امض شعيب يا: يل فقال مسألة يف فاستفتاه

 .اهلل عبد جده من شعيب مساع هبذا صح فقد
 /10 "الكمال هتذيب إكمال" .وغريه حنبل بن أمحد منه مساعه أثبت وقد

190. 
 

 أبيه، عن روى إذا أنه إال ثقة نفسه يف شعيب بن عمرووقال ابن عدي: 
 جده عن أبيه، عن يرويه، ما يكون حنبل بن أمحد نسبه ما على جده عن
 حممد ،عمرو بن اهلل عبد بن حممد هو عنده جده ألن ،مرسال  النيب عن

 ومجاعة ،وثقاهتم الناس أئمة شعيب بن عمرو عن روى وقد ،صحبة له ليس
 الناس اجتنبه  النيب عن جده عن أبيه، عن أحاديثه، أن إال الضعفاء من
 .صحيفة هي :وقالوا خرجوه ما صحاح يف خلوهيد ومل ،إياه احتماهلم مع
 .205 /6" الكامل"

 ، بقوله: 266 /3فتعقبه الذهيب يف "امليزان" 
 حىت رباه الذي وهو اهلل، عبد من مساعه ثبت شعيبا نأل ،يءش ال هذا"

 فإذا اهلل، عبد جده شعيبا فكفل اهلل، عبد أبيه حياة يف مات حممدا إن قيل
 إىل عائد أنه جده يف بالضمري يريد فإمنا ،جده عن: قال ث أبيه، عن: قال

 أصحاب جتنبها وهلذا وجادة، رواها صحيفة بأهنا تعلل وبعضهم، شعيب
 املشافهة خبالف الصحف من الرواية على يدخل والتصحيف الصحيح،
 ".بالسماع
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عن  -الدارقطين يعين:  - سألتجه(: 228وقال السلمي يف "سؤاالته" )
 ،فقال: إذا قال: عن أبيه عن جده؟ يب، عن أبيه،حديث عمرو بِن شع

، فإذا  ،عن جده يوهم أن يكون جده األعلى أو جده األدىن، ما مل يجبنيِّ
 ."بنيم فهو صحيٌح، ومل َيرتك حديَثه أحٌد من األئممةِ 

 الرسالة: - 474 /3 ه"سننوقال يف "
  قلت :قال ،الوراق علي بن حممد ناحدث ،النيسابوري بكر أبو حدثنا"

 حدثين يقول: قال شيئا؟ أبيه من مسع شعيب بن عمرو: حنبل بن ألمحد
 مسع قد أراه نعم: قال عمرو؟ بن اهلل عبد من مسع فأبوه: قلت: قال ،أيب
 بن حممد بن شعيب بن عمرو هو: يقول ،النيسابوري بكر أبا مسعت ،منه
 يهأب عن ،شعيب بن عمرو مساع صح وقد ،العاص بن عمرو بن اهلل عبد

 ".عمرو بن اهلل عبد جده من شعيب مساع وصح ،شعيب
 :476-475 /3وقال 
 عبد أليب قلت: قال ،متيم بن أمحد نا، حدثالنقاش احلسن بن حممد ثنا"حد

  من مسع شعيب بن عمرو والد شعيب: البخاري إمساعيل بن حممد اهلل
 عن ،أبيه عن ،شعيب بن فعمرو: له قلت ،نعم: قال عمرو؟ بن اهلل عبد
 ،حنبل بن وأمحد ،املديين بن علي رأيت: قال فيه؟ الناس يتكلم جده

 فيه يتكلم فمن: قلت: قال ،به حيتجون راهويه بن وإسحاق، واحلميدي
 ".هذا حنو أو أكثر شعيب بن عمرو إن يقولون: قال ماذا؟ يقول

 
  معني، بن وحيىي السختياين، أيوب :فيه قال ومنوقال ابن شاهني: 
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 يعلل أن حيق ال والثقة، بالسماع له وشهدوا القول هذا صاحل بن وأمحد
 املختلف. "والسماع بالثقة له وشهدوا فيه، قالوا كما  وهو يطرح، وال حديثه
 .(55 ص) "فيهم

 
 

 :65 /2" املستدركوقال احلاكم يف "
 شعيب بن عمرو روايات تصحيح يف احلجج الكتاب هذا يف أكثرت قد"

 وكنت ،الروايات هذه من أحسن عنه يذكر وال ثقة عنه الراوي كان  إذا
 فلم عمرو بن اهلل عبد عن ،حممد بن شعيب مساع يف الظاهرة احلجة أطلب
 حدثنا احلافظ، عمر بن علي احلسن أبو حدثين، الوقت هذا إىل إليها أصل

 بن حممد حدثنا النيسابوري، الفقيه زياد بن حممد بن اهلل عبد بكر أبو
 :أبيه عن شعيب، بن عمرو عن عمر، بن اهلل عبيد حدثنا عبيد،

  إىل فأشار بامرأة، وقع حمرم عن يسأله عمرو بن اهلل عبد أتى رجال أن)
 يعرفه فلم: شعيب قال. فسله ذاك، إىل اذهب: فقال عمر بن اهلل عبد

 فما :الرجل فقال. حجك بطل: فقال عمر ابن فسأل معه فذهبت الرجل،
 فحج قابال، أدركت وإذا يصنعون، ما واصنع الناس، مع أحرم: قال أصنع؟
 عباس ابن إىل اذهب: فقال معه، وأنا عمرو بن اهلل عبد إىل فرجع وأهد

 قال كما  له فقال فسأله، عباس ابن إىل معه فذهبت: شعيب قال فسله،
 ث عباس ابن قال مبا فأخربه معه، وأنا عمرو بن اهلل عبد إىل فرجع ،عمر ابن
 .(قاال ما مثل قويل فقال أنت؟ تقول ما: قال

 وقال احلاكم: 
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  مساع صحة يف باليد كاآلخذ  وهو حفاظ، رواته ثقات حديث هذا"
 " وأقره الذهيب.عمرو بن اهلل عبد جده عن حممد، بن شعيب

 
 : 397 /7" السنن الكربى" يف البيهقي وقال

 جيب لكن اهلل، عبد جده من صحيح اهلل عبد بن حممد بن شعيب ومساع"
 ."صحيحا عمرو إىل سناداإل يكون أن
 

 )ص"  النيب حديث من املوطأ يف ملا التقصيوقال ابن عبد الرب يف "
515): 

 العلم أهل أكثر عند مقبول جّده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث"
 بن حممد بكر أبو ناحدث: قال ،حممد بن اهلل عبد حممد أبو ناخرب أ، بالنقل
 بن علي ناحدث: قال ،القاضي إسحاق بن إمساعيل ناحدث: قال ،عثمان
 بن حممد بن شعيب بن عمرو هو شعيب بن عمرو :قال ،املديين

 أبوه ومسع أبيه، من شعيب بن عمرو مسع العاص، بن عمرو بن اهلل عبد
 ."العاص بن عمرو بن اهلل عبد من شعيب

 :62 /3" التمهيدوقال يف "
 احلديث يف رينظ ممن أصحابنا من أحدا رأيت ما :شيبة بن يعقوب قال"

 وهو صحيح عندهم وحديثه ،شيئا شعيب بن عمرو يف يقول الرجال وينتقي
 عنه زوروها ضعفاء لقوم هي إمنا حديثه من أنكروا اليت واألحاديث ثبت ثقة
 مسع قد :يقول املديين بن علي ومسعت :قال ،فصحيح الثقات عنه روى وما
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 عندنا شعيب بن رووعم :علي قال ،عمرو بن اهلل عبد جده من شعيب أبوه
 ".صحيح وكتابه ثقة
 

 :(42 ص" )االعتباراحلازمي يف " أبو بكر وقال
 مل أبيه غري عن روى وإذا احلديث، أئمة باتفاق ثقة :شعيب بن عمرو"

 فاألكثرون جده، عن أبيه، عن روايته وأما به، االحتجاج يف أحد خيتلف
 من خلق عنه روى وقد انقطاع، وال إرسال فيها ليس متصلة أهنا على

 .التابعني
 البخاري املغرية بن إمساعيل بن حممد عن (العلل) كتاب  يف الرتمذي وذكر

 هو الذكر مس باب يف الباب هذا يف عمرو بن اهلل عبد حديث: قال أنه
 ".صحيح عندي

 
 :576 /4" والرتهيب الرتغيبوقال املنذري يف "

 كالم  فيه :اصالع بن عمرو بن اهلل عبد بن حممد بن شعيب بن عمرو"
 ."جده عن ،أبيه عن بروايته االحتجاج وعلى توثيقه على فاجلمهور طويل

 
 :30-29 /2 "واللغات األمساء هتذيبوقال النووي يف "

 بكر أبو وقال اهلل، عبد من شعيب مساع األئمة من وغريه الدارقطين أثبت"
ر ن الصحيح املختاإ ...اهلل عبد جده من شعيب مساع صح: يالنيسابور 

 ".االحتجاج به عن أبيه عن جده كما قاله األكثرون صحة
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 :341 /4 "السنة منهاجسالم يف "وقال شيخ اإل
 لكن املرتوك، الضعيف به املراد ليس الرأي، من خري الضعيف احلديث إنّ "

 وحديث جده، عن ،أبيه عن ،شعيب بن عمرو كحديث  احلسن، به املراد
 ".يصححه أو حديثه الرتمذي نحيس ممن وأمثاهلما اهلجري، إبراهيم

 
 :266 /3" يزانوقال الذهيب يف "امل

 .جده من مسع أنه واحد وغري داود، وأبو البخاري، ذكر قد"
 عمر، بن اهلل عبيد عن كالمها  والدراوردي اهلل، عبيد بن حممد حديث ويف
 حمرم عن يسأل عمرو بن اهلل عبد مسع أنه :أبيه عن شعيب، بن عمرو عن
 وابن عباس ابن ومن جده من مسع أنه اخلرب هذا يفف .رأتهام على وقع
 ال وهذا اهلل، عبد جده من مسع بأنه شعيب ترمجة يف البخاري وصرح، عمر
 .فيه ريب
 حممدا فإن صحت، علمتها فما اهلل عبد بن حممد أبيه عن شعيب، رواية أما

 وهو ،اهلل عبد من مساعه ثبت شعيبا نإ ...شابا مات وكأنه الوفاة، قدمي
 شعيبا فكفل اهلل، عبد أبيه حياة يف مات حممدا إن قيل حىت رباه الذي
 يف بالضمري يريد فإمنا ،جده عن: قال ث أبيه، عن: قال فإذا اهلل، عبد جده
 .."..شعيب إىل عائد أنه جده
 :268 /3 وقال

 قبيل من هو بل الصحيح، أقسام أعلى من حديثه إن: نقول ولسنا"
 ."احلسن
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 :(5050افظ يف "التقريب" )وقال احل
 "صدوق".

 /4" املغيث فتحيف " ، وعنه السخاوي54 /8يف "هتذيب التهذيب" وقال 
190: 

فإذا شهد له ابن معني أن أحاديثه صحاح غري أنه مل يسمعها، وصح "
صحيحة، وهو أحد وجوه مساعه لبعضها، فغاية الباقي أن يكون ِوجادة 

 ".التحمل
 

 :733-732 /2" الراوي بتدريوقال السيوطي يف "
 عما واجلواب النسخة هبذه االحتجاج صحة يف مفردا جزءا العالئي ألف"

 ،(املوطأ) يف هبا مالك احتجاج لصحتها به حيتج ومما: قال ،عليها به طعن
 شيطان الراكب): حديث عنه حرملة بن الرمحن عبد عن أخرج فقد

 .(ركب والثالثة شيطانان والراكبان
 رواية وهو داود، أيب عن اآلجري وحكاه به، االحتجاج ترك إىل قوم وذهب

 هنا فمن ووجادة، كتاب  جده عن أبيه عن روايته ألن: قال معني، ابن عن
 جتنبها ولذا الصحف من الراوي على يدخل التصحيف ألن ضعفه، جاء

 .الصحيح أصحاب
 صحبة ال حممدا جده ألن مرسلة، جده عن أبيه عن روايته: عدي ابن وقال

 .له
 منقطعا، فيكون يلقه، مل فشعيب اهلل عبد جده أراد إن: حبان ابن وقال

 وإن أراد حممدا فال صحبة له فيكون مرسال.
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قال الذهيب وغريه: وهذا قول ال شيء، ألن شعيبا ثبت مساعه من عبد اهلل، 
 رباه ملا مات أبوه حممد.وهو الذي 

 أنه احتج هبا يف وهذا القول اختاره الشيخ أبو إسحاق يف اللمع، إال
 املهذب.

وذهب الدارقطين إىل التفرقة بني أن يفصح جبده أنه عبد اهلل فيحتج به، أو 
وحنوه مما يدل على أن  ال فال، وكذا إن قال عن جده قال: مسعت النيب 

 مراده عبد اهلل.
حبان إىل التفرقة بني أن يستوعب ذكر آبائه بالرواية أو يقتصر  وذهب ابن

جده، فإن صرح هبم كلهم فهو حجة، وإال فال، وقد أخرج يف  عن أبيه عن
له حديثا واحدا هكذا: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن  (صحيحه)

حممد بن عبد اهلل بن عمرو، عن أبيه عبد اهلل بن عمرو، عن أبيه مرفوعا: 
 احلديث. (حدثكم بأحبكم إيل وأقربكم مين جملسا يوم القيامةأال أ)

ا جاء فيه التصريح برواية حممد عن أبيه يف السند، فهو شاذ قال العالئي: م
 ".نادر

 
 

 ٭ ٭ ٭
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 صدوق.: العوام بن حمزة المازني الَبصريّ  (41)
 

 الجرح: -

 بن العوام :يقول ،حيىي مسعت: (4244) "معني ابن تاريخقال الدوري يف "
 .بشيء حديثه وليس ،وغندر ،سعيد بن حيىي عنه ييرو  محزة

 
ال: له أحاديث قف ؟عن العوام بن محزة أيبهلل بن أمحد: سألت قال عبد او 

 /3، و "الضعفاء" للعقيلي (3284) "العلل"مناكري، روى عنه حيىي. 
413 . 

 
 .فيه خمتلف: 388 /9" امليزان لسانيف "وقال احلافظ 

 .صدوق رمبا وهم(: 5210يف "التقريب" )وقال 

 يذكروا له ومها، ووثقههذا القيد فيه نظر، ذلك أن العوام مل قلت: 
حامت: سئل أبو زرعة عنه، فقال: شيخ،  بن أيبااسحاق بن راهويه، وقال 

 قيل له: فكيف ترى استقامة حديثه؟ قال: ال أعلم إال خريا.
وقال اآلجري: قلت ألىب داود: العوام بن محزة؟ قال: حيدث عنه حيىي 

: ليس -معني يعين ابن  -داود: قال عباس عن حيىي  القطان، قلت أليب
 بشيء.
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 قال: ما نعرف له حديثا منكرا.
 وقال يف موضع آخر: سألت أبا داود عنه فقال: ثقة.

 وقال النسائي: ليس به بأس.
 وقال ابن عدي: قليل احلديث، وأرجو أنه ال بأس به.

 وذكره ابن حبان يف "الثقات".
قيلت  وأما قول اإلمام أمحد له أحاديث مناكري، فإن هذا ليس جبرح فيمن

 قله قول اإلمام أمحد يفبعد ن - 453 /1فيه، قال احلافظ يف "الفتح" 
 :-يزيد بن عبد اهلل بن خصيفة أنه منكر احلديث 

"هذه اللفظة يطلقها أمحد على من يغرب على أقرانه باحلديث عرف ذلك 
 باالستقراء من حاله وقد احتج بابن خصيفة مالك واألئمة كلهم".

 
 (:98 - 97لرفع والتكميل" )ص وقال اللكنوي يف "ا

من "ميزان االعتدال" وغريه من كتب أمساء الرجال أال "فعليك يا من ينتفع 
تغرت بلفظ االنكار الذي جتده منقوال من أهل النقد يف األسفار، بل جيب 

عليك أن تثمبمَت وتفهَم أن املنكر إذا أطلقه البخاري على الراوي فهو ممن ال 
كون وأما إذا أطلقه أمحد ومن حيذو حذوه فال يلزم أن يحتل الرواية عنه، 

الراوي ممن ال حيتج به، وأن تفرق بني )َرَوى املناكري أو يروي املناكري، أو يف 
حديثه نكارة( وحنو ذلك وبني قوهلم: )منكر احلديث( وحنو ذلك، فإن 

ا العبارات األوىل ال تقدح الراوي قدحا يعتد به واألخرى جترحه جرحا معتد
ما َرَوى(، يف حق روايته  به، وأن ال تبادر حبكم ضعف الراوي بوجود )أنكرج 



283 
 

يف "الكامل" و"امليزان" وحنومها فإهنم يطلقون هذا اللفظ على احلديث 
 احلسن والصحيح أيضا مبجرد تفرد راويها.

وأن تفرق بني قول القدماء هذا حديث منكر، وبني قول املتأخرين هذا 
وإن  دماء كثريا ما يطلقونه على جمرد ما تفرد به راويهحديث منكر، فإن الق

 كان من األثبات، واملتأخرين يطلقونه على رواية راو ضعيف خالف
 الثقات".

 :130 /2وقال السخاوي يف "فتح املغيث" 
"قال ابن دقيق العيد يف "شرح االملام" قوهلم روى مناكري ال يقتضي مبجَجرمِدِه 

منكر ناكري يف روايته وينتهي إىل أن يقال فيه ترك روايته حىت تكثر امل
احلديث، ألن منكر احلديث وص ف يف الرجل يستحق به الرتك حلديثه، 

 والعبارة األخرى ال تقتضي الدممي جوَمة، كيف وقد قال أمحد بن حنبل يف
حممد بن ابراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة. وهو ممن اتفق عليه 

 يف حديث إمنا االعمال بالنيات".الشيخان وإليه املرجع 
أن اإلمام أمحد وحيىي القطان وغريمها يطلقون املنكر على التفرد، فاخلالصة 

 وليس على املخالفة فتنبه هلذا فإنه مهم.
 
 التعديل: -

. بأس به يكن مل :ومسعود ،علي بن مسعود من هج بَ أقرَ  ما :القطان حيىي قال
 .23 /7"اجلرح والتعديل" ، و 67 /7 للبخاري "الكبري التاريخ"
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 .426 /22" الكمال هتذيب" .ثقة بصري،: راهويه بن إسحاق وقال
 

 :23 /7ل" والتعدي اجلرحوقال ابن أيب حامت يف "
 ترى كيف  :قيل شيخ، :فقال ؟املازين محزة بن العوام عن زرعة أبو سئل"

 ."اخريً  إال أعلم ال فقال حديثه؟ استقامة
 

 ؟سألت أبا داود عن العوام بن محزة(: 563) ه"سؤاالتوقال اآلجري يف "
 .فقال: ثقة

 ليس إنه معني بن حيىي عن :عباس قال: داود أليب قلت (:355وقال )
 .منكرا حديثا له نعرف ما: قال ؟بشيء

 
 .426 /22ل" الكما هتذيب" .بأس به ليس: ائيلنسا وقال

 
 .299 /7وذكره ابن حبان يف "الثقات" 

 
 ال أنه وأرجو احلديث قليل هو: 103 /7" لكاملاوقال ابن عدي يف "

 .به بأس

 ٭ ٭ ٭
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َنة بن عبد الرحمن بن جَ ( 42) : اني، أبو مالك البصريّ فَ طَ ن الغَ شَ وْ ُعيَ ي ْ
 ثقة.

 

 الجرح: -

 (56 ص) "فيهم املختلف"ابن شاهني يف مل أجد فيه جرحا إال ما ذكره 
بشيء!"  ليس: قال أنه عنه حممد بن العباس "ورى :عن ابن معني بقوله

(، ومل أجد هذا عن ابن معني، فالعبارة اليت 401وكذا قال يف "الضعفاء" )
( هي 3618)قاهلا العباس بن حممد الدوري عن ابن معني يف "تارخيه" 

اهلل  ، وابن شاهني رمحه78 /23 الكمال "ليس به بأس"، وكذا يف هتذيب
ل: ابن شاهني يلح قال محزة السهمي: مسعت الدارقطين يقو قد يهم، تعاىل 

 .على اخلطأ وهو ثقة
 قال اخلطيب: ومسعت حممد بن عمر الداوودي يقول:

ابن شاهني ثقة، يشبه الشيوخ إال أنه كان حلانا، وكان أيضا ال يعرف من 
الشافعي وغريه، الفقه ال قليال وال كثريا، وإذا ذكر له مذاهب الفقهاء ك

 يقول: أنا حممدي املذهب.
الدارقطين يوما: ما أعمى قلب أيب حفص بن شاهني!  قال يل أبو احلسن

كتابه الذي صنفه يف التفسري، وسألين أن أصلح ما فيه من اخلطأ،   محل إيلّ 
فلقيته قد نقل )تفسري أيب اجلارود(، وفرقه يف الكتاب، وجعله عن أيب 

 اجلارود، عن زياد بن املنذر، وإمنا هو اسم أيب اجلارود.
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 ت ابن شاهني يقول: أنا أكتب وال أعارض.ث قال الداوودي: ومسع
قال الربقاين:  -يعين: ثقة بنفسه فيما ينقل  -قاين وكذا حكى عنه الرب 

 .فلذلك مل أستكثر منه زهدا فيه
: ما - ترمجة ابن شاهني - 434 /16" أعالم النبالء قال الذهيب يف "سريو 

  كان الرجل بالبارع يف غوامض الصنعة، ولكنه راوية اإلسالم.
 الذي يروي عن: عيينة بن عبد الرمحنولعّل ابن معني قال هذا يف 

معني، وهلذا حني  ابن وثقه الذي الغطفاين وليس ،عبيد اهلل بن عمر العمري
العمري، أتبعه بذكر عبيد اهلل بن عمر ذكر الذهيب: الذي يروي عن 

معني وثقه ابن ، مفرقا بينهما، فقال: "329 /3الغطفاين كما يف "امليزان" 
نه ابن علية، ويزيد بن وقال أبو حامت: صدوق، روى ع والنسائي وغريمها.

 ". وقال أمحد: ليس به بأس زريع، وحيىي القطان، وخلق.
البن  "توضيح املشتبه، و "31 /7وانظر "اجلرح والتعديل" البن أيب حامت 

 .172-171 /6 ناصر الدين الدمشقي
 
 التعديل: -

 به ليس :قال ؟الرمحن عبد بن عيينة عن أيب لسئ :قال عبد اهلل بن أمحد
 عثمان :له قيل .باملشهور ليس :قال ؟أبوه :قيل .احلديث صاحل ،بأس

 ،أبيه عن ،عيينة أو إليك أحب ،أبيه عن ،بكرة أيب بن مسلم عن ،الشحام
 (.5272" )العلل. "أقرهبما ما :قال ؟بكرة أيب عن
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 (.69. "سؤاالته" )قةثقة وأبوه ث وقال ابن طهمان عن ابن معني:
 : ثقة.(3697) معني" ابن يف "تاريخوقال الدوري 
 ليس الرمحن عبد بن عيينة :يقول حيىي مسعت (:3618)أيضا وقال الدوري 

 .بأس به
 
 ناحدث ،أيب ناحدث :31 /7 "والتعديل اجلرحقال ابن أيب حامت يف "و 

 جوشن بن نالرمح عبد بن عيينة عن ،وكيع ناحدث ،الطنافسي حممد بن علي
 .ثقة وكان الغطفاين

 
 .صدوق :فقال ؟عن عيينة بن عبد الرمحن أيبسألت وقال ابن أيب حامت: 

 .31 /7 "والتعديل اجلرح"
 

 .إن شاء اهلل ثقةكان :  272 /7وقال ابن سعد يف "الطبقات الكربى" 
 
 .79 /23" الكمال هتذيب" .ثقة: النسائي قالو 
 

 (.1468قاته" للهيثمي ): بصري ثقة. "ترتيب ثوقال العجلي
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 .301 /7وذكره ابن حبان يف "الثقات" 
 

 .ثقة :181 /4م" اإلسال تاريخوقال الذهيب يف "
 

 : ثقة.171 /6وقال ابن ناصر الدين الدمشقي يف "توضيح املشتبه" 
 

 (: صدوق.5343وقال احلافظ يف "التقريب" )
 

 ٭ ٭ ٭
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 متروك متهم.: َأبُو الورقاء، رالعطا الكوفي فائد بن عبد الرحمن( 43)
 
 الجرح: -

 ؟الورقاء أيب فائد عن أيب سئل: (4149)" العللقال عبد اهلل بن أمحد يف "
 .احلديث مرتوك :فقال

: سألته )يعين أبا عبد اهلل( عن فائد؟ فقال: مرتوك احلديث. هانئوقال ابن 
 (.2243) "سؤاالته"

عن أيب داود نفيع، وعن أيب  وقال املروذي: سألته )يعين أبا عبد اهلل(
الورقاء، فلني أمر نفيع، وضعف أبا الورقاء، وقدم أبا داود عليه، وقال: هو 

 (.159) "سؤاالته"أمثل. 
وقال امليموين: قلت: فائد موىل عجبيد اهلل؟ قال: هذا الذي ترك الناس 

 (.437) "سؤاالته"احب ابن أيب أوىف. حديثه، أبو الورقاء، يقال له: ص
 
 (: ضعيف.704" )ل الدوري يف "تاريخ ابن معنيقاو 

 .ليس هو بشيء(: 1137وقال أيضا )
 .وامسه فايد (كذا) أبو الورقاء بشيء(: 2337وقال أيضا )

 مسعت :قال ،الدوري حممد بن العباس على قرئوقال ابن أيب حامت: 
 اجلرحيء. "بش وليس بثقة ليس فائد امسه الورقاء أبو :يقول ،معني بن حيىي

 .83 /7" التعديلو 
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بثقة. "سؤاالته"  ، ليس: روى عنه الكوفيونهمان عن ابن معنيط ابن قالو 
(315). 
 

 .احلديث منكر: 132 /7" الكبري التاريخوقال البخاري يف "
 (:1857) -باسم التاريخ الصغري  املطبوع خطأ -" األوسط التاريخويف "
 .حديثه يف يتابع ال كويف

 .عنده مناكري(: 2089يف موضع آخر منه )قال و 
 

 ،زرعة أيب وأبا مسعت: 84 /7" والتعديل اجلرحوقال ابن أيب حامت يف "
 .به يشتغل ال الورقاء أبو فائد :يقوالن
  عند وكان حديثه يكتب ال احلديث ذاهب فائد :يقول أيب، مسعت
 عن حاديثهأو  ،عنه نسأله ال وكنا ،عنه حيدث ال فكان عنه ابراهيم بن مسلم

ابن أيب  حديث يشبه ال كأنه  ،صالأ هلا ترى تكاد ال بواطيل أوىف ابن أيب
 .حينث مل كذب  حديثه عامة نأ حلف رجال أن ولو أوىف

 .احلديث ضعيفقال أبو زرعة: : 434 /2يف "سؤاالت الربذعي" و 
 

 (.101: ضعيف ضعيف. "أحوال الرجال" )اجلوزجاينوقال 
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 ؟داود عن فايد أيب الورقاء لت أباأس(: 187وقال اآلجري يف "سؤاالته" )
 شيء.قال: ليس ب

 
 .فائد بن عبد الرمحن يضعف يف احلديث(: 479وقال الرتمذي يف "سننه" )

 
 .احلديث (: مرتوك487وقال النسائي يف "الضعفاء واملرتوكني" )

 .بثقة ليس: النسائي : قال139 /23 الكمال" ويف "هتذيب
 

 .ضعيف فائد: 224 /2" ريخوالتا املعرفةوقال يعقوب بن سفيان يف "
 .مهجور احلديث منكر: 141 /3 وقال يف موضع آخر

 
 مبكة يونس بن عيسى عند كنا:  قال البصرة أهل من املغرية، الفتح أيبوعن 
 هذا: رجل أو املستملي فقال ،الورقاء أيب العطار فائد عن حديث حدثنا
 .اءالسفه جمالسة عن هنينا: وقال فقام عمرو، أبا يا ضعيف شيخ

 .460 /3 للعقيلي" الضعفاء"
 

. دخلت عليه وجاريته تضرب بني يديه بالعود، قال: وعن مسلم بن إبراهيم
 .460 /3 للعقيلي" الضعفاء"
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 .256 /8 "التهذيب هتذيب" .بالقائم ليس حديثه :أمحد أبو احلاكم قالو 
 

 عن املناكري يروي ممن كان  :203 /2" اجملروحنيوقال ابن حبان يف "
 .به االحتجاج جيوز ال ،باملعضالت أوىف أيب بنا عن ويأيت ،هرياملشا

 
 .حديثه يكتب ضعفه مع :139 /7" الكاملوقال ابن عدي يف "

 
 .تركوه(: 4438وقال الذهيب يف "الكاشف" )

 
، وأبو نعيم يف "الضعفاء" (431)الدارقطين يف "الضعفاء واملرتوكني"  وذكره

 (.2692املرتوكني" )، وابن اجلوزي يف "الضعفاء و (189)
 .256 /8وضعفه الساجي. "هتذيب التهذيب" 

 
 .مرتوك اهتموه(: 5373وقال احلافظ يف "التقريب" )

 
 .هالك :(39 ص) اجملموعة" يف تعليقه على "الفوائد املعلميوقال 
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 التعديل:  -

(: 57، و "املختلف فيهم" )ص (1140) "الثقاتقال ابن شاهني يف "
 ."املديين بن علي قاله فايد وامسه ثقة الورقاء أبو"

ه وقع سقٌط من هذه العبارة ولعلّ قلت: تفّرد ابن شاهني هبذا عن املديين، 
" بثقة ليس فائد امسه الورقاء أبو" ابن معني أنه قال يف فائد:فقد نجقل عن 

ملديين بن افقد يكون سقط من هذه العبارة )ليس(، ونسبها ابن شاهني ال
املعلمي بنقل ابن شاهني عن  ومل يعتدّ  حٌد هذا النقل،ومل يعتمد أ خطًأ،
فقال يف . حبجة وليس صدوق الربيع بن احلسنأنه قال:  شيبة أيب بن عثمان

 :441 /1" التنكيل"
 ."يدركه مل عمن( ثقاته) يف حيكيه فيما منقطعة احلكاية وهذه"

  االتفاق على تضعيف 403 /2" األفكار نتائجوقد نقل احلافظ يف 
 نقل، فلو كان هذا التوثيق ثابتا عن ابن املديين ملا د بن عبد الرمحنفائ

 .االتفاق على ضعفه
  

 !!احلديث مستقيم: 320 /1" املستدركوقال احلاكم يف "
 :(39 ص) اجملموعة" قال املعلمي يف تعليقه على "الفوائد
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 ،بالقائم ليس حديثه: أمحد أبو احلاكم وقال "التهذيب" من فائد ترمجة "يف
 أوىف أيب ابن عن روى: احلاكم وقال. والدارقطين والعقيلي الساجي وضعفه

 أبو هو الثاين احلاكم أن الظاهر: -املعلمي  - أقول) موضوعة أحاديث
 أبا املراد كان  ولو اإلطالق، عند املراد هو ألنه "املستدرك" صاحب اهلل عبد
 يف اكماحل غفل فقد قلت، كما  هذا كان  فإذا كلمتيه،  جلمع أمحد

 شديدة...". "املستدرك" غفلة
 

 ٭ ٭ ٭
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، ضعيف عابد: َأبُو يعقوب الَبْصِريّ ي، خِ بَ د بن يعقوب السَّ قَ رْ ف َ ( 44)
 الحديث.

 
 الجرح: -

شيء. ليس ب :فقال ؟محاد بن زيد قال سألت أيوب عن فرقد السبخيعن 
ء ، "الضعفا(1531، و "التاريخ األوسط" )131 /7" الكبري التاريخ"

 .458 /3، و "الضعفاء" للعقيلي للبخاري ثالثتها (313الصغري" )
 "أحوال الرجال" و، 243 /7" البن سعد الكربى الطبقاتويف "

، و "الضعفاء" للعقيلي 81 /7و "اجلرح والتعديل" ، (153) للجوزجاين
 .ليس بصاحب حديث :458 /3

بصر بالعلم لون وال ،كان متقشفا ال يقيد علما ذاك لونوزجاين: و وزاد اجل
 .آخر

 
. ما يعجبين احلديث عن فرقد السبخي :القطان بن سعيد ال حيىيوق
 .81 /7، و "اجلرح والتعديل" 131 /7" للبخاري الكبري التاريخ"
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 التاريخ. "عنه أمحل فلم ههنا جاءنا السبخي فرقد رأيناوقال ابن عيينة: 

 .21 /2 " للبخارياألوسط
السمَبِخي؟ فحرك يده عن فَ ر َقد )يعين: أباه( لته سأبن أمحد: قال عبد اهلل و 

 (.3282) العلل"" .كأنه مل يرضه
ليس هو بقوي يف احلديث، قلت: هو ضعيف؟ قال: : (751وقال أيضا )

 .ليس هو بذاك
 عن)يعين اإلمام أمحد(  سألته: "(83) لمروذيل "الرجال ومعرفة العللويف "
 ".بذاك ليس وحديثه صاحل، رجل: فقال ؟السبخي فرقد

 :فقال ي؟عن فرقد السبخ :محد بن حنبلأقال سألت  ،طالب أيبوعن 
 اجلرح" .احلديث مل يكن صاحب حديث يليس هو بقو  ،رجل صاحل

 .82 /7 "والتعديل
"أحوال  .منكرات ةرّ مج  عن ىرو  فرقد :يقولأمحد : مسعت اجلوزجاينوقال 

 .82 /7 "والتعديل اجلرح" (، و153الرجال" )
كويف كيف صار عنده عن مرة أحاديث عن   ،وصدق أمحدزجاين: وقال اجلو 

 ؟!أيب بكر الصديق مرفوعة مل يشركه يف شيء منها أحد من أهل الكوفة
قال أمحد بن حنبل: فرقد (: 509وقال ابن شاهني يف "الضعفاء" )

 .ليس بثقة :السبخي
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يب نا أبو بكر بن أ: حدث82 /7قال ابن أيب حامت يف "اجلرح والتعديل" و 

 :قال ي؟سئل حيىي بن معني عن فرقد السبخ :قال خيثمة فيما كتب إيلّ 
 .ليس بذاك

 
 .263 /8 "التهذيب هتذيب. "بثقة يكنمل  :املديين بنا وقال

 
 .82 /7 "والتعديل اجلرح". يف احلديث يليس بقو وقال أبو حامت: 

 
. اتة؟ قال: منكر وقال الربذعي أليب زرعة: قلت: أحاديث فَ ر َقد عن مجرّ 

 .1/331 "سؤاالته"
 .(269)وذكره أبو زجرعة الرازي يف "أسامي الضعفاء" 

 
 منكر ضعيفا، كان  :243 /7" الكربى الطبقات"وقال ابن سعد يف 

 .احلديث
 

 هتذيب. "جدا احلديث ضعيف صاحل، رجل: شيبة بن يعقوب وقال
 .167 /23 "الكمال
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عفاء الصغري" ، و "الض131 /7" الكبري التاريخوقال البخاري يف "

 ."مناكري حديثه يف" (:313)
 .(391 ص) "الرتمذي علل ترتيب. "جدا احلديث منكروقال: 

 
وقال اآلججرّي: سجئل أبو داود عن فرقد؟ فقال: ذكرت ألمحد بن حنبل 

 .(1351) "سؤاالته" به.حديث الزيت فلم يعبأ 
 (. 18أدهن غري مجَقتمت  ) : يعين أن النيب (1352) قال اآلججري  

 
 هتذيب. "والسنن األحكام يف حبجة وليس فيه اختلف دوق :الساجي قالو 

 .264-263 /8 "التهذيب

                                                           

و  72و  59و  25 /2وأمحد (، 3083، وابن ماجه )(962) الرتمذي أخرجه  - 18
فرقد السبخي، عن سعيد بن جبري، عن ابن من طريق  (2652وابن خزمية )، 145و  126
 ."كان يدهن بالزيت وهو حمرم غري املقتت  النيب  أن" :عمر

 وقال الرتمذي:
ذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث فرقد السبخي، عن سعيد بن جبري، وقد تكلم ه"

 ".حيىي بن سعيد يف فرقد السبخي، وروى عنه الناس
 وقال ابن خزمية:

عل ابن عمر ال من فعل ف الصحيح، االدهان بالزيت يف حديث سعيد بن جبري، إمنا هو من"
 ".ديث، وأتقن من عدد مثل فرقد السبخي، ومنصور بن املعتمر أحفظ وأعلم باحلالنيب 
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 (:1946وقال الرتمذي يف "سننه" )

 ".قبل حفظهقد تكلم أيوب السختياين وغري واحد يف فرقد السبخي من "
 

 (:5073وقال البزار يف "مسنده" )
وا لم شعبة وغريه واحتمفرقد قد حدث عنه مجاعة من أهل العلم منه"و 

 ".حديثه على سوء حفظ فيه
 

 (: ضعيف.490) واملرتوكني" الضعفاء وقال النسائي يف "
 

 .264 /8" التهذيب هتذيب. "احلديث منكر :أمحد أبو احلاكم وقال
 

 :205 /2 "اجملروحنيحبان يف "وقال ابن 
 داءةور  غفلة فيه وكان ،وقرائهم البصرة أهل عباد من حائكا فرقد كان"

 املوقوف ويسند ،يعلم ال وهو املراسيل فريفع ،يروي فيما يهم فكان ،حفظ
 بطل الثقات خمالفته وفحش منه ذلك كثر  فلما ،يفهم ال حيث من

 يكن مل بأنه منه علما فيه القول ميرض معني بن حيىي وكان ،به االحتجاج
 ".ذلك يتعمد
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 : ضعيف.467 /5وقال الدارقطين يف "سننه" 
 .(433)"الضعفاء واملرتوكني"  وذكره يف

 
 .ضعيف: 59 /9" احمللىوقال ابن حزم يف "

 :(4447وقال احلافظ الذهيب يف "الكاشف" )
ضعفوه لكن قال  ،الصاحل الزاهد عن أنس ومجع وعنه احلمادان ومهام"

 ".ثقة :عثمان الدارمي عن حيىي
 

 :(5384وقال احلافظ يف "التقريب" )
 ".يث كثري اخلطأصدوق عابد لكنه لني احلد"

 : 338 /1، و "خمتصر البزار" 235 /6وقال يف "إحتاف املهرة" 
 ."ضعيف"
 

(: "عابد ليس يف الرواية 74"الفوائد" )ص يف تعليقه على  وقال املعلمي
 بشيء".
 حنوه. وفرقد مرتوك، -راشد بنيعين: ا - بشر": (237ص وقال )

 .(: "ليس بثقة"149يف "األنوار الكاشفة" )ص قال و 
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 التعديل:  -

 فرقد عن حيىي سألت: "(693) "معني ابن تاريخقال الدارمي يف "
 ".ثقة :فقال ؟السبخي

. فقال: ثقة ؟سئل حيىي وأنا أمسع عن فرقد السبخيوقال ابن اجلنيد: 
 .(150)"سؤاالته" 

 فرقد عن حيىي سألت(: 4008)" العللوقال عبد اهلل بن أمحد يف "
 .مسكني ،بأس به ليس :قال ؟السبخي

 
 .(1144) للهيثمي "هثقاتترتيب " .وقال الِعجلي: بصري، ال بأس به

 رجل به بأس ال بصري :العجلي قال: 263 /8 "التهذيب هتذيبويف "
 .صاحل

 
 أهل صاحلي من يعد كان  وفرقد: "141 /7" الكاملوقال ابن عدي يف "

 ".احلديث بكثري هو وليس البصرة
 

 (.294. "سؤاالت السلمي" )ادِ الز هم وقال الدارقطين: من 
 

 (: ليس به بأس.1144وقال ابن شاهني يف "الثقات" )
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 :480 /3" اإلسالم تاريخوقال الذهيب يف "
 ".األعالم العجبمادِ  أحد"
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 الفضل بن العالء أبو الَعبَّاس، ويُقال: أبو العالء الكوفي ( 45)
 .صدوق له أوهام: نزيل البصرة

 
 الجرح: -

، و "املختلف فيهم" )ص (498) "والكذابني الضعفاءقال ابن شاهني يف "
ومن رواية املفضل بن غسان عن حيىي بن معني أنه قال: " (:58-59

بن العالء، كان يكون بالبصرة، حدث عن أشعث بن سوار ضعفه  الفضل
 ا".أبو زكري

 
 .65 /7والتعديل"  حديثه. "اجلرح يكتب قال أبو حامت: شيخو 
 
"سؤاالته" كثري الوهم.   :فضل بن العالء؟ قال ينقال احلاكم: قلتج للدارقطو 
(453). 
 

 :244 /23 "الكمال هتذيبوقال املزي يف "
 ".بغريه مقرونا واحدا حديثا البخاريّ  له روى"
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 التعديل: -
الفضل بن العالء كان من أهل الكوفة وكان عندنا  :قال علي بن املديين

(، و "املختلف فيهم" 112. "الثقات" البن شاهني" )ةبالبصرة وكان ثق
 (.58)ص 

 
 :يقول حيىي مسعت :(3416) "معني ابن تاريخوقال الدوري يف "

 ال وهو وغريه سوار بن أشعث عن حدث بالبصرة يكون العالء بن الفضل
 .به بأس

 
 .244 /23ل" الكما هتذيب"بأس.  به ليس: النسائي قالو 
 

 ، وقال:5 /9و  318 /7ثقات" وذكره ابن حبان يف "ال
 ".روى عنه علي بن املديين"
 

 : (59 ص) "فيهم املختلفوقال ابن شاهني يف "
 ".منكرا حديثا له أعرف ال مستقيمة، أحاديثه"
 

 : (970)" االستغناء"وقال ابن عبد الرب يف 
 ".ثقة عندهم هو"
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 : (4472وقال احلافظ الذهيب يف "الكاشف" )
 ."بآخرصدوق قرنه البخاري "
 

 (: 5412وقال احلافظ يف "التقريب" )
 ."صدوق له أوهام"
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 صدوق. :قاشيرزوق اَْلَغر الرَّ يل بن مَ ضَ فُ ( 46)
 

 الجرح: -

عن فضيل بن  أيبسألت : 75 /7" والتعديل اجلرحيف "قال ابن أيب حامت 
ثه، قلت يكتب حدي ،هو صدوق صاحل احلديث يهم كثريا :فقال ؟مرزوق

 حيتج به؟ قال ال.
 

 مسعت :يقول ،احلنبلي مسعت: 209 /2" اجملروحنيوقال ابن حبان يف "
 :فقال ؟مرزوق بن فضيل عن معني بن حيىي سئل :يقول ،زهري بن أمحد

 .ضعيف
 
 مرزوق بن فضيل :يقال :(698) "معني ابن تاريخالدارمي يف " قالو 

 .ضعيف
 

 .308 /23" الكمال هتذيب. "ضعيف: النسائي وقال
 

 ، وقال:316 /7 "الثقاتوذكره ابن حبان يف "
 ".خيطئ ممن كان"

، كان مّمن خيطئ على ا"منكر احلديث جد: 209 /2 "اجملروحني"يف وقال 
الثقات، ويروي عن عطية املوضوعات، وعن الثقات األشياء املستقيمة 
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زق والذي عندي أّن كّل ما روى عن عطية من المناكير يل فاشتبه أمره،
، ويربأ فضيل منها، وفيما وافق الثقات من الروايات عن ذلك كله بعطية

تجا به، يتنكب  ممّا مل يجتابع عليه وفيما انفرد عن الثقات األثبات يكون حمج
 ...".حتجاج هباعنها يف اال

 
 .، ورمي بالتشيع(: صدوق يهم5437وقال احلافظ يف "التقريب" )

 
(: "أخرج له مسلم يف 353وائد" )ص "الفوقال املعلمي يف تعليقه على 

وحنوها أحاديث يسرية، ومل خيرج له النسائي إال حديثًا واحًدا،  املتابعات
وكالمهم فيه خمتلف، وقد خّلصهج ابن حجر يف "التقريب" بقوله: صدوق يهم 

 ورجمي بالتشيع".
 
 

 التعديل:  -

 أيب بن كرب أبو ناخرب أ": 75 /7والتعديل"  قال ابن أيب حامت يف "اجلرح
 :قال أيب، ناحدث :قال ،معاذ بن املثىن ناحدث :قال ،إيلّ  كتب  فيما خيثمة
 ."ثقة :فقال ؟مرزوق بن فضيل عن - الثوري :يعين - سفيان سألت
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 ؟سئل أبو داود عن فضيل بن مرزوق" :(308وقال اآلجري يف "سؤاالته" )
عيينة  قال: مسعت ابن ،الشافعي ناحدثثنا احلسن بن علي، حدفقال: 

 ".عطية ما أدري ما عطية، يقول: فضيل بن مرزوق ثقة
 

 رأينا من أصدق من وكان مرزوق بن فضيل حدثنا :قال ي،الرؤاس محيدوعن 
 .239 /2 حمرز ابن رواية - "معني ابن تاريخ. "الناس من
 

 بن فضيل حنبل بن أمحد اهلل عبد أليب قلت :قال ،األثرم بكر أيبوعن 
 .75 /7 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح. "خريا إال لمأع ال :فقال مرزوق؟

 

 أيب بن بكر أبو ناخرب أ": 75 /7" والتعديل اجلرحوقال ابن أيب حامت يف "
 مرزوق بن فضيل :يقول ،معني بن حيىي مسعت :قال ،إيلّ  كتب  فيما خيثمة

 ."ثقة
 بن فضيل يقول حيىي مسعت: "(1298)" معني ابن تاريخوقال الدوري يف "

 ".ثقة :رزوقم
 ولكنه احلديث، صاحل: معني بن حيىي عن ،منصور بن اخلالق عبد وقال

 .307 /23" الكمال هتذيب" .التشيع شديد
  .بأس به ليس: عن ابن معني: (698) "معني ابن تاريخوقال الدارمي يف "
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وثقه حيىي مرة  :فضيل بن مرزوق" (:1122وقال ابن شاهني يف "الثقات" )
 ".وضعفه أخرى

 
 "الرتمذي علل ترتيب. "احلديث مقارب مرزوق بن فضيلوقال البخاري: 

 .(391 ص)
 

 جاء: يقول مجيل بن اهليثم مسعت: املروزي احلسن بن احلسني وقال
 ،حيّ  بن احلسن إىل وفضال زهدا اهلدى أئمة من وكان مرزوق، بن فضيل
 فآتاه فيخربه شديد ضيق عند إال عنده ليس أنه يعلمه وال يأتيه ال وكان

 ليس أنه وأخربه دراهم، ستة فأخرج احلسن فقام عندهم، ليس أنه فأخربه
 احلسن فأىب آخذها، وأنا غريها عندك ليس اهلل سبحان: فقال غريها، عنده

 .ثالثة وترك ثالثة فأخذ ناصفه حىت فضيل وأيب كلها،  يأخذها أن إال
 .309 -308 /23" الكمال هتذيب"
 

 .ثقة كويف:  133 /3 "والتاريخ ملعرفةاوقال يعقوب بن سفيان يف "
 

 . احلديث، ثقة، وكان فيه تشيع، وهو كويفجائز وقال العجلي: 
 (.1488. "ترتيب ثقاته" للهيثمي )ثقة كويف  :ويف موضع آخر
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. ثقة مرزوق بن فضيل :قال ،خراش بن يوسف بن الرمحن عبدوعن 
 .364 /2 " للخطيب البغداديوالتفريق اجلمع أوهام موضح"
 

 أن وأرجو حسان أحاديث لفضيل: 129 /7 "الكاملوقال ابن عدي يف "
 .به بأس ال
 

 (: ثقة.4492وقال احلافظ الذهيب يف "الكاشف" )
 .سب غري من بالتشيع معروفا وكان: 362 /3 "يزانوقال يف "امل
 وال البخاري، الضعفاء يف ذكره ما: 342 /7 "النبالء أعالم سريوقال يف "
 وهو - اهلل شاء إن - احلسن عداد يف وحديثه لدواليب،ا وال العقيلي،

 .شيعي
 

 به احتج صدوق ثقة: 308 /1" املصنوعة الآللئوقال السيوطي يف "
 !صحيحه يف مسلم

 

 ٭ ٭ ٭
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  ،ياْلسلم :ويقال ي،الخزاع المغيرة، يأب بن سليمان بن ليحفُ  (47)
دوق ص :(لقب وفليح) الملك عبد اسمه :ويقال ،يالمدن يحيى أبو

 كثير الخطأ.
 
 الجرح:  -

 احلميد عبد وأخوه فليح كان  :املديين بن علي قال :شيبة أيب بنا قال
 .304 /8" التهذيب هتذيب. "ضعيفني

 
، والدارمي يف "تاريخ ابن (156)معني"  ابن قال ابن حمرز يف "تاريخو 

 ."ضعيف" ابن معني:عن  (695معني" )
 ؟سألت حيىي عن فليح بن سليمان"( 817)وقال ابن اجلنيد يف "سؤاالته" 

 ".فقال: ضعيف احلديث
 بن فليح وذكر حيىي مسعت: "(766)" معني ابن تاريخوقال الدوري يف "

 ".أمره يقو فلم سليمان
فليح بن سليمان وابن عقيل وعاصم بن عبيد اهلل ال "(: 1212وقال أيضا )

 ".حيتج حبديثهم
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حممد بن  :(19) بو كاملقال أ :مسعت حيىي يقول(: "1988وقال أيضا )
قد  :قال حيىي .طلحة وفليح بن سليمان وأيوب بن عتبة ليسوا هم بشيء

 ".أدركهم أبو كامل
 يأبو كامل صاحبنا كان قد لق :مسعت حيىي يقول(: 4882وقال أيضا )

 ".حممد بن طلحة وفليحا وأيوب بن عتبة وكان ال يرضاهم
 أمحد بن اهلل عبد ناحدث: "467-466 /3 "الضعفاءوقال العقيلي يف "

 : حديثهم يتقى ثالثة: يقال كان:  يقول معني بن حيىي مسعت: قال
 ممن: له قلت سليمان، بن وفليح عتبة، بن وأيوب مصرف، بن طلحة
 عنه آخذ وكنت مدرك، بن املظفر كامل  أيب من مسعته: قال هذا؟ مسعت

مسعت  حدثنا حممد بن أمحد، حدثنا معاوية بن صاحل قال:...الشأن هذا
 ".حيىي قال: فليح بن سليمان ضعيف

 بن العباس على قرئ: "85 /7" والتعديل اجلرحوقال ابن أيب حامت يف "
 وال يبقو  ليس سليمان بن فليح :قال نهأ معني بن حيىي عن ،الدوري حممد
 ".منه ثبتأ والدراوردى ي،الدراورد دون وهو حبديثه، حيتج

                                                           

 عن إال حيدث ال كان  متقن ثقة: احلافظ اخلراساينمظفر بن مدرك أبو كامل: امسه  - 19
 هذا آخذ كنت:  حيىي وقال متقن، باحلديث بصري ،مثله فيهم ليس: اإلمام أمحد ثقة، قال

  .الصاحلني من وكان يشبهه رأيت من قلّ  عنه، الشأن
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 كنا  :يقول مظفرا كامل  أبا عتمس ،معني بن حيىي مسعت :بكر أبو قالو 
 بن حيىي ومسعت :بكر أبو قال،  (20) النيب أصحاب يتناول ألنه نتهمه
 هو :أخرى مرة وقال اجلائز بذاك حديثه وليس صاحل فليح :يقول معني

 .(1234) " للباجيرجال البخاري" .ضعيف
 هتذيب. "ويشتهونه حديثه يكتبون وهم ضعيف معني بنا عن :الربقي وقال

 .304 /8 "لتهذيبا
 

 .85 /7ل" والتعدي اجلرحي. "بالقو  ليسوقال أبو حامت: 
 

أويس ضعيف  وأبو احلديث، ضعيف سليمان بن فليحوقال أبو زرعة: 
 /2"سؤاالت الربذعي"  .أهنما من حسن حديثهما نعمتان إالاحلديث، 

366-367. 
 وأبو د،الزنا أيب بن الرمحن وعبد سليمان، بن فليح :قلت: الربذعي وقال

 الدراوردي،: قال إليك؟ أحب أيهم حازم، أيب وابن والدراوردي، أويس،
قيل له: فليح؟ فحرك رأسه، ، كلهم  هؤالء من إيلّ  أحب حازم أيب وابن

                                                           

قال احلافظ يف "هتذيب ، و 365 /3فظ الذهيب عن الساجي يف "امليزان" ونقله احلا - 20
به ما روى عن حيىي بن  يصعب ما رمأ :بن القطاناقال : "305-304 /8التهذيب" 

 !كذا ذكره هذا.   كنا نتهمه ألنه كان يتناول أصحاب النيب  :معني عن أيب كامل قال
تصحيف الشنيع الذي وقع له والصواب ما وهو من ال ،بن القطان يف كتاب البيان لهاوهكذا 

البخاري  بن القطان يف رجالاث رأيته مثل ما نقل  - أنه يتناول رجال الزهرييعين:  - تقدم
 ".فالوهم منه للباجي
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-424 /2 مجيعا واهيان. ،وقال: واهي احلديث، هو وابنه حممد بن فليح
425. 

 
 .304 /8 "التهذيب هتذيب. "بشيء ليس :داود أيب عن :الرملي وقال

 
 .ليس بالقوي مدين (:486وقال النسائي يف "الضعفاء واملرتوكني" )

 : 321 /23" الكمال هتذيبويف "
 ."ضعيف: النسائي قال"

 كتابه،  يف صاحل أيب بن سهيل حديث البخاري إمساعيل بن حممد تركوقال: 
 وال وجها، له أعرف ال سليمان، بن وفليح اليمان وأيب بكري ابن عن وأخرج

 .(158) "للدارقطين السلمي سؤاالت" .عذرا فيه له رفأع
 

 .304 /8 "التهذيب هتذيب. "ويهم الصدق أهل من هو :الساجي وقال
 
 .304 /8 "التهذيب هتذيب. "عندهم باملتني ليس :أمحد أبو احلاكم قالو 
 

 (: صدوق كثري اخلطأ.5443وقال احلافظ يف "التقريب" )
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 التعديل:  -

 (.21! )معني بنا قاله ثقة فليح: (1142) "الثقاتيف "قال ابن شاهني 
 
 :144 /7 "الكاملقال ابن عدي يف "و 
 ويروي ،نسخة عمر ابن عن نافع عن يروي ،يرويها صاحلة أحاديث لفليح"

 ،أحاديث هريرة أيب عن عمرة أيب بن الرمحن عبد عن علي بن هالل عن
 أحاديث وغريه ضرالن أيب مثل املدينة أهل من الشيوخ سائر عن ويروي

 ،الكثري عنه وروى (صحيحه) يف البخاري اعتمده وقد ،وغرائب مستقيمة
 .به بأس ال عندي وهو أنيسة، أيب بن زيد عنه روى وقد
 

عبد احلميد بن سليمان " (:348وقال الدارقطين يف "الضعفاء واملرتوكني" )
 ."ةثق -يعين: فليحا  - حازم، وأخوهمدين، أخو فليح عن أيب 

 .304 /8 "التهذيب هتذيب" .خيتلفون فيه وليس به بأسال أيضا: وق
 

 :(62-61 ص) فيهم املختلفوقال ابن شاهني يف "
أقرب، وحديثه جيد قليل املنكر، والقول فيه قول حيىي عن  الثقة إىل هو"

 ".نفسه: هو ثقة، واهلل أعلم
                                                           

التوثيق املزعوم عن ابن  مل أجد هذا(، و 61وذكره أيضا يف "املختلف فيهم" )ص  - 21
 يف )اجلرح(. ابن معني وانظر ما تقّدم عناهني، ومل يعتمد أحٌد هذا النقل من ابن شمعني، 
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 يبهتذ. "أمره يقوي عليه الشيخني اتفاق :اهلل عبد أبو احلاكم وقال
 .304 /8 "التهذيب

 
 .324 /7وذكره ابن حبان يف "الثقات" 

 
 :365 /3 "يزانيف "املوقال احلافظ الذهيب 

قد اعتمد أبو عبد اهلل ...احتجا به يف الصحيحني...الكبار العلماء أحد"
 (،إن يف اجلنة مائة درجة)البخاري فليحا يف غري ما حديث، كحديث: 

إذا سجد أمكن )وحديث: (، لليلةهل فيكم أحد مل يقارف ا)وحديث: 
خيالف الطريق )وحديث: ، صححه الرتمذي - األرض(جبهته وأنفه من 

 (".يوم العيد
 :352 /7النبالء"  أعالم سرييف "وقال 

 ".منه أقوى وغريه ومتابعة، استقالال، الستة األصول يف حديثه"
 :479 /4" اإلسالم تاريخوقال يف "

 ".به شيخنيال احتجاج مع منه، أوثق غريه"
 

 :142 /1" فتحوقال احلافظ يف "ال
 يف حديثه من البخاري خيرج ومل ،حفظه يف األئمة بعض تكلم صدوق"

 طائفة شاكلها وما واآلداب املواعظ يف له وأخرج ،عليه توبع ما إال األحكام
 ...".أفراده من



317 
 

 : (435)ص " هدي الساري" يف قالو 
وأصحاب السنن وروى له مسلم مشهور من طبقة مالك احتج به البخاري "

 على اعتماده البخاري عليه يعتمد ومل...حديثا واحدا وهو حديث اإلفك
 املناقب، يف أكثرها أحاديث له أخرج وإمنا، وأضراهبما عيينة وابن مالك

 ".الرقاق يف وبعضها
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 فيه لين.: بي الكوفينْ يان الجَ بْ وس بن َأبي ظَ ابُ قَ ( 48)
 

 جرح:ال -

 قال أبو موسى حممد بن املثىن: مسعت حيىي حيدث عن سفيان، عن 
 قابوس بن أيب ظبيان، وما مسعت عبد الرمحن حدث عنه شيئا قط.

، و 145 /7 حامت أيب البن والتعديل" "اجلرح .وكذلك قال عمرو بن علي
 .328 /23، و "هتذيب الكمال" 489 /3"الضعفاء" للعقيلي 

 
 /3 للعقيلي" الضعفاء. "اجليد الثقة من قابوس نيك مل: قال جريروعن 
489. 

 التاريخ. "فساده بعد قابوس تيناأ :قال ،جرير عن :اهلل عبد بن أمحد قالو 
 .193 /7 للبخاري "الكبري

 
 ليس :قال ؟ظبيان أيب بن قابوس عن أيب سألتوقال عبد اهلل بن أمحد: 

 نفق :قالف قابوس أحاديث من شيء عن جرير سئل :وقال ،بذاك هو
 (.4019و ) (771) "العلل. "نفق قابوس
 هتذيب" .اجليد النقد من يكن مل: حنبل بن أمحد قال: داود أبو وقال

 .328 /23" الكمال
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 :فقال ؟سألت حيىي عن قابوس بن أيب ظبيانوقال عبد اهلل بن أمحد: 
 (.4018. "العلل" )ضعيف احلديث

 
 اجلرح" .به حيتج وال ثهحدي يكتب لني، احلديث ضعيف: وقال أبو حامت

 .145 /7" والتعديل
 (.943) البن أيب حامت علل"المل يكن قابوس بالقوي. "وقال أيضا: 

 
قابوس بن أيب الظبيان " (:495وقال النسائي يف "الضعفاء واملرتوكني" )

 ".ليس بالقوي
 .ضعيف بالقوي، ليس: النسائي قال: 329 /23" الكمال هتذيبويف "

 
 .به حيتج ال ضعف فيه: 339 /6" الكربى الطبقات "وقال ابن سعد يف

 
 /8 التهذيب" . "هتذيبعليا على عثمانليس بثبت يقدم  الساجي: وقال

306. 
 

 :216 /2" اجملروحنيوقال ابن حبان يف "
 ال مبا أبيه عن يتفرد ،احلفظ رديء كان  ،الكوفة وأهل الثوري عنه روى"

 احلمل شديد معني بن حيىي كان  ،وفاملوق وأسند املراسيل رفع رمبا ،له أصل
 ".عليه
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 .(418" )سؤاالته" .يرتك ال ولكن ضعيف: الدارقطين عن الربقاين وقال
 

 مضعف وقابوس: "626 /4" واإليهام الوهم بيان" يف القطان ابنوقال 
 ".الفرية يف وحمدود

 ".صدوقا كان  وإن ضعيف،: "660 /4وقال 

بعضهم حديثه، وال يدفع عن ضعيف عندهم، ورمبا ترك : "81 /5وقال 
 ."لذلك رصدق، وإمنا كان قد افرتى على رجل فحد، فكس

 
 (: فيه لني.5445وقال احلافظ يف "التقريب" )

 

 التعديل: -

 قال أبو موسى حممد بن املثىن: مسعت حيىي حيدث عن سفيان، عن 
 قابوس بن أيب ظبيان، وما مسعت عبد الرمحن حدث عنه شيئا قط.

، و 145 /7 حامت أيب البن والتعديل" "اجلرح .رو بن عليوكذلك قال عم
 .328 /23، و "هتذيب الكمال" 489 /3"الضعفاء" للعقيلي 

 
 :يقول حيىي مسعت :(1308)" معني ابن تاريخوقال الدوري يف "

 .ثقة ظبيان أيب بن قابوس
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 (.193: عن ابن معني: ليس به بأس. "سؤاالته" )وقال ابن طهمان
 ثقة ظبيان أيب بن قابوس :يقول ،معني بن حيىي مسعت ،رميم أيب ابنوعن 
 .172 /7" الكامل" .احلد جلده ليلى أيب بنا نأ إال احلديث جائز

قابوس بن  :يقول ،مسعت حيىي (:2938قال الدوري يف "تاريخ ابن معني" )
 .(22) أيب ظبيان ضربه بعض الوالة يف شيء كان له ظامل

" الكمال هتذيب" .بن معني، قال: إنه ثقة ن حيىيأبلغين : داود أبو وقال
23/ 328. 

 
 .ثقة :145 /3 "والتاريخ املعرفةوقال يعقوب بن سفيان يف "

 
 (.1493. "ترتيب ثقاته" )ال بأس به كويفوقال العجلي:  

 
 : 176 /7"  الكاملوقال ابن عدي يف "

 ".به بأس ال نهأ وأرجو متقاربة أحاديثه"
 

 ٭ ٭ ٭
                                                           

: مسعتج َأيب يقول: جاء قابوس بن أيب ظبيان إىل ابن أيب ليلى، بن أمحد قال عبد اهلل - 22
 .(926) "عللال"فشهد عنده، فكانت له قصة، فعجل عليه ابن أيب ليلى، قال: فضربه. 
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صدوق في نفسه  :اْلسدي، أبو محمد الكوفيُّ  قيس بن الربيع( 49)
 .اَلحتجاج به ُأدخلت عليه أحاديث فحدث بها فسقطإَل أنه 

 

 الجرح: -

 /7"التاريخ الكبري"  ."حدثنا علي قال: كان وكيع يجَضعِّفه"قال البخاري: 
 .(301)"الضعفاء الصغري"  و ،172 /2" األوسط"التاريخ  و 704

 
ثان عن قيس بن قال:   ،َعمرو بن عليعن و  كان حيىي وعبد الرمحن ال حيجَدِّ

 172 /2األوسط" التاريخ "الربيع، وكان عبد الرمحن حدثنا عنه ث تركهج. 
 .97 /7للبخاري، و "اجلرح والتعديل" البن أيب حامت 

 
 عن املبارك ابن سألت: قال أبيه، عن الضرير، عمر أيب بن حممدوعن 
 .158 /7" البن عدي لالكام" .خطأ حديثه يف :فقال ؟قيس

 
 بن إبراهيم حدثين: يقول أيب مسعت :قال املديين بن علي بن اهلل عبدوعن 
 أيب عن كتابه  يف وضعوا الربيع بن قيس أن أبيه عن مهدي بن الرمحن عبد

 بن لقيط بن عاصم عن كثري  بن إمساعيل هاشم أيب حديث الرماين هاشم
 الرماين صاحب فقال هاشم؟ أبو من: له فقيل به فحدث الوضوء، يف صربة
 قيس يسمع ومل الرماين، صاحب هاشم أبو يروه مل احلديث وهذا: أيب قال
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 حديثه، من أشياء عليه قلب له ابن أهلكه وإمنا شيئا، كثري  بن إمساعيل من
 . تركه ث زمانا عنه حيدث مهدي بن الرمحن عبد وكان
 .جدا فضعفه بيعالر  بن قيس عن أيب سألت: آخر موضع يف اهلل عبد قال

 .455 /12د" بغدا تاريخ"
 
بنه يأخذ حديث الناس ابنه، كان اقال أبو داود: أيت قيس من ِقَبل و 

األوسط" التاريخ " ."فَ يجدخلها يف ف جرَِج كتاب قيس، وال يَ ع رف الشيخ ذلك
 .456 /12، و "تاريخ بغداد" 172 /2للبخاري 

 
: قال ؟الربيع بن قيس عن منري ابن سألت: قال ،احلافظ أبان بن جعفروعن 
 حديثه، فأنكروا كتبه  يف احلديث أصحاب نظر - آفته وهو - ابن له كان
 .455 /12" بغداد تاريخ" .غريها قد ابنه أن وظنوا

 
 كان  :قال ،أيب حدثين: 98 /7ل" والتعدي اجلرحوقال ابن أيب حامت يف "

 عليه قدمت :فقال فيه؟ تتكلم له فقيل ،فيه ويتكلم ،قيس عن ييرو  عفان
 ومغرية :فيقول ،ومغرية :رجل له فيقول ،الشعيب عن ،الشيباين حدثنا :فقال
 .حصني بوأو  :فقال ،حصني بوأو  :له فقال

 
 اجلرح. "املستعان واهلل الربيع بن قيس حدثنا :اجلراح بن كيعو قال و 

 .97 /7 حامت أيب البن "والتعديل
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 الربيع بن قيس من نسمع ال كنا:  قال أيب مسعت: قال وكيع بن سفيانوعن 
 .456 /12" بغداد تاريخ" .غريه عند جنده ال شيئا إال
 

 على جعفر أبو استعمله الربيع بن قيس كان  :الطنافسي عبيد بن حممدوعن 
 /7" الكامل" .الزنابري عليهن ويرسل بثديهن النساء يعلق فكان املدائن
159. 

ال أنه استعمل فأقام على مل يكن قيس بن الربيع عندنا بدون سفيان إوعنه: 
 .159 /7" الكامل. "رجل احلد فمات فطفي أمره

 فقتل استقضي حىت مستقيما أمره زال ما: 394 /8 التهذيب هتذيبويف 
 .فمات احلد عليه أقام يعين رجال

 
أبا عبد اهلل( عن قيس بن الربيع؟ فقال: ليس  :: وسئل )يعينهانئقال ابن 

 .(2267) "سؤاالته"حديثه بشيء. 
محد بن حنبل قيس بن قلت أل، قال: عيل الكرماينامسإحرب بن وعن 

 /7. "اجلرح والتعديل" روى أحاديث منكرة :ضعفه؟ قال يءالربيع أي ش
97-98. 

 بن قيس عن -حنبل بن أمحد :يعين - سألته: قال املروذي بكر أيبوعن 
 وكيع كان:  وقال ،بلى: قال شعبة؟ عنه روى قد أليس: قلت فلينه، ؟الربيع

، (228)و  (206) "سؤاالته" .املستعان اهلل: قال الربيع بن قيس ذكر إذا
 .456 /12بغداد"  "تاريخو 
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 الناس ترك ملَ  قيس - حنبل بن ألمحد :يعين -: قلت طالب وعن أيب
ل" البن الكام" .احلديث يف اخلطأ كثري  وكان يتشيع كان:  قال ؟حديثه
 .157 /7عدي 
كان  فقال: ،عت أمحد بن حنبل وذكر قيساأمحد بن حممد، قال: مسوعن 

بن يأخذ حديث مسعر وسفيان الثوري واملتقدمني فيدخلها يف حديث اله 
 .157 /7"الكامل" البن عدي  أبيه، وهو ال يعلم.

 
معني"  ابن ، والدوري يف "تاريخ(707"تاريخ ابن معني" )وقال الدارمي يف 

 أبو يعلى املوصلي، و (54)"سؤاالت اآلجري" ، وأبو داود كما يف (1327)
 ."ليس بشيء"عن ابن معني:  :456 /12كما يف "تاريخ بغداد" 

 ( عنه: "ال يساوي شيئا".1378وقال الدوري أيضا )
 :فقال ؟وسئل عن قيس بن الربيعمسعت حيىي (: "2184وقال الدوري )

عفان أتيناه فكان حيدث فرمبا أدخل حديث مغرية يف حديث  :قال
 ".منصور
 ،مندل وحبان فيهما ضعف :مسعت حيىي يقول(: "3057لدوري )وقال ا

 ".من قيس ومها أحب إيلّ 
 (. 360بشيء. "سؤاالته" ) حديثه ليس وقال ابن طهمان: عن ابن معني:

 ؟آفته أي شيء بن معني وأنا أمسع قيس بن ربيع ىيقيل ليحوقال ابن حمرز: 
 (.216. "تاريخ ابن معني" )تخ  البَ  :قال

 له وذكر يقول ،معني بن حيىي مسعت :قال ،الفالس هارون بن حممدوعن 
 .98 /7 "والتعديل اجلرح. "شيئا حديثه من كتبنا  ما :فقال الربيع بن قيس
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 يء،ليس حديثه بش: يقولبن معني حيىي  قال: مسعتة، خيثمابن أيب وعن 
 /7 والتعديل" . "اجلرحهو ضعيف احلديث ال يساوي شيئا :خرىأوقال مرة 

98. 
 بن حيىي :يعين - ومسعته قال شيبة أيب بن عثمان بن حممد جعفر أيب وعن
 /12" بغداد تاريخ" .ضعيفا كان:  فقال ؟الربيع بن قيس عن وسئل - معني
456. 
 .ضعيف الربيع بن قيس: قال معني بن حيىي عن ،صاحل بن معاويةوعن 

 .456 /12" بغداد تاريخ"
 يكتب ال ضعيف :قال ؟ربيعال بن قيس عن حيىي سألت مرمي أيب ابنوعن 
" الكامل" .منصور عن ندهع وهو دة،يعب عن باحلديث حيدث كان  ،حديثه

، و "هتذيب الكمال" 454 /12، و "تاريخ بغداد" 157 /7البن عدي 
24/ 32. 

 
 ."أنا ال أكتبج حديث قيس بن الربيع وال أروي عنه"وقال البخاري: 

 .(379)ص "ترتيب علل الرتمذي" 
 

 (.73: ساقط. "أحوال الرجال" )جاينوقال اجلوز 
 

 .مسعت أبا داود قال: ما أخرجت له إال ثالثة أحاديثوقال اآلجري: "
 . قال: ومسعت أمحد بن حنبل قال: َويلَ قيس بن الربيع فلم حيمد
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أحاديث عبيد،  هير ومسعت أبا داود يقول: حدث بأحاديث عن منصو 
 (.54الته" )"سؤا ."وأحاديث عن املغرية هي أحاديث فراس

 
 راهأف اآلن ماأو  عنه الرواية يف الناس ينشط وال به عهديوقال أبو حامت: 

 أحب وهو ،به حيتج وال حديثه يكتب بقوي وليس ،الصدق وحمله حلىأ
 اجلرح. "حبديثهما حيتج وال ليلى أيب بن الرمحن عبد بن حممد من إيلّ 

 .98 /7ل" والتعدي
( و 2838) البن أيب حامت يث""علل احلد كما يف  أبو حامت ضّعفهو 
(285). 
الرمحن بن أيب قيس أحب إيل من حممد بن عبد ": (285) قال أبو حامتو 

 . "ليلى
 

  عن زرعة باأ سألت: 98 /7" والتعديل اجلرحوقال ابن أيب حامت يف "
 .لني فيه :فقال ؟الربيع بن قيس

  ،(2838) البن أيب حامت "علل احلديث" كما يف  وضّعفه أبو زرعة
 (.272)وذكره يف "أسامي الضعفاء" 

 
 ".يجَضعمفج يف احلديث": (1846يف "سننه" ) وقال الرتمذي

 ."َضعمفهج وَكيع وغريه": (3115) وقال أيًضا
 

 ".مرتوك احلديث كويف": (524)" ني"الضعفاء واملرتوكيف  وقال النسائي
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 .بثقة ليس: النسائي قال: 35 /24 "الكمال هتذيبويف "
 

 أصحابنا مجيع عند الربيع بن وقيس: السدوسي شيبة بن قوبيع وقال
 اخلطأ، كثري  مضطربه، جدا احلفظ رديء وهو صاحل، وكتابه صدوق،
 .35 /24" الكمال هتذيب" .روايته يف ضعيف

 
."املعرفة (باب من يجرغب عن الرواية عنهم)وذكره يعقوب بن سجفيان يف 

 .36 /3والتاريخ" 
 

وكان معروفا باحلديث  ،فونه وكان شعبة يروى عنهالناس يضعوقال العجلي: 
. "ترتيب إن ابنه أفسد عليه كتبه بأخرة فرتك الناس حديثه :ويقال ،صدوقا

 (.1530ثقاته" للهيثمي )
 .395 /8 "التهذيب هتذيب. "بالقائم حديثه ليس احلاكم أمحد أبو وقال

 
 :219-218 /2" اجملروحنيوقال ابن حبان يف "

 وتتبعتها ،واملتأخرين القدماء رواية من الربيع بن قيس أخبار ترب س قد"
 بابن وامتحن ،حفظه ساء كرب  فلما ،شابا كان  حيث مأمونا صدوقا فرأيته
 غلب فلما ،بابنه منه ثقة فيه فيجيب احلديث عليه يدخل فكان سوء

 فكل االحتجاج عند جمانبته استحق ،يتميز ومل حديثه صحيح على املناكري
كان ذلك منهم ملا نظروا إىل األشياء   ،وحث عليهئمتنا أ من مدحه من
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املستقيمة اليت حدث هبا عن مساعه وكل من وهاه منهم فكان ذلك ملا 
 ".علموا مما يف حديثه من املناكري اليت أدخل عليه ابنه وغريه

 
 .20 /4، ويف "العلل" 120 /2وضّعفه الدارقطين يف "سننه" 

 
 :136 /6 ى"الكرب  وقال البيهقي يف "السنن

 ".قيس بن الربيع ضعيف عند أهل العلم باحلديث"
 به. حيتج : ال344 و 42 /8أيضا  وقال

 : ضعيف.271 /10وقال 
 

 صدوق تغري ملا كرب وأدخل عليه ابنه" :(5573)وقال احلافظ يف "التقريب" 
 ."ما ليس من حديثه فحدث به

  "صدوق ضجعِّف من قبل حفظه".: 285 /13"الفتح" وقال يف 
 "فيه ضعف". : 221 /2" احلبري "تلخيصوقال يف 

 "ضعيف لكنه مل يتهم بالكذب".: 443 /1وقال أيضا 
 "فيه لني". : 225 /2البزار" خمتصر "وقال يف 
 "ضعيف من قبل حفظه". : 313 /2"اإلصابة" وقال يف 

 فضعفوا حديثه".  ،"تغري حفظه بأخرة: 517 /4وقال أيضا 
"صدوق لكنه اختلط، ومل يتميز ما : 193 /2خلرب" "موافقة اخلرب اوقال يف 

 حدث به". 
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 .حتجاج به""خمتلف يف اال: 171 /3ليق" عالتوقال يف "تغليق 
 :-قيس  حممد بنابنه  ترمجة - 456 /7" امليزان لسان"وقال يف 

 "هو الذي أفسد حديث أبيه". 
 

 :(3457الذهيب يف "ديوان الضعفاء" ) احلافظ وقال
 ".تج بهصدوق، ال حي "

 :393 /3 "يزانوقال يف "امل
 ".احلفظ ئسي نفسه، يف صدوق، العلم أوعية أحد"

 :482 /4م" اإلسال تاريخوقال يف "
 ".روايته يف لني على اأَلعالم، أحد"
 

 :607 /2" التنكيلاملعلمي يف "وقال الشيخ 
 وتكلموا والفضل بالعلم عليه وأثنوا وشعبة الثوري سفيان منهم مجاعة وثقه"

 ".روايته يف
 (: 394" )ص اجملموعة يف "الفوائدوقال يف تعليقه على 

 "أجدخلت عليه أحاديث فحدث هبا فسقط".
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 التعديل: -

 ارحتلوا :شعبة لنا وقال :قال ،قيس على يثين حصني أبا مسعت :شعبةعن 
، ويف 96 /7 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح" .ميوت أن قبل قيس إىل
 ".ميوت أن قبل قيسا أدركوا" :28 /24" الكمال هتذيب"

ال وجدنا قيس بن الربيع قد سبقنا إما أتينا شيخا بالكوفة وعن شعبة، قال: 
-96 /7 حامت أيب البن "والتعديل . "اجلرحوكان يسمى قيس اجلوال ،إليه
97. 

؟ حولمن يعذرين من حيىي هذا األ :مسعت شعبة يقول :قال ،داود وعن أيب
 . "اجلرحال يرضى قيس بن الربيع -سعيد القطان  حيىي بن :يعين -

 .97 /7 حامت أيب البن والتعديل"
 ينتقص سعيد بن حيىي مسعت: قال أيب حدثنا: قال معاذ بن اهلل عبيدوعن 
 األسدي؟ قيسا تذكر أحول يا: شعبة له فقال شعبة عند الربيع بن قيس
 .453 /12" بغداد تاريخ. "وهناه ذاك عن فزجره
 بن حيىي إىل ترى أال :شعبة يل قال: قال معاذ بن معاذ حدثين ،عفانوعن 
 تاريخ" .سبيل ذلك إىل ما واهلل ال األسدي؟ الربيع بن قيس يف يقع سعيد
 .454 /12" بغداد

 كأمنا  الضحك على يقع فجعل الربيع بن قيس ذاكرين :قال ،شعبة عنو 
 .97 /7 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح. "أصحايب من أمسعها
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 وقع البيت أن فلوددت حصني أيب حديث قيس ذاكرين: قال شعبة عنو 
 /12" بغداد تاريخ. "علي يغرب كان  ما لكثرة وتمن حىت وعليه يّ عل

 .28 /24، و "هتذيب الكمال" 453
 

 نأيت كنا  ما :يقول ،اهلل عبد بن شريك مسعت: قال النخعي، نعيم أيبوعن 
 .158 /7 " البن عديلالكام" .قيس إليه سبقنا وقد إال شيخا

 
 بن قيس من للحديث أطلب كان  ئناش بالكوفة نشأ ماوقال شريك: 

 .217 /2 حبان البن "اجملروحني. "الربيع
الوليد، قال: كان شريك يعظمه وخرج يف جنازته ماشيا، وال أدري  أيبوعن 

 .158 /7"الكامل" البن عدي  من أين ركب.
 

 . عليه ثىنأ الربيع بن قيس ذكر إذا سفيان مسعت ، قال:نعيم أيبوعن 
 .97 /7 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح"

ن باحلديث إىل سفيان ئو كانوا جيي  ، قال:نعيم الفضل بن دكني أيبوعن 
ن قيس بن الربيع قد ، إنعم :ن حبديث قيس فيقولئو فكأنه منكر له وجيي

 .97 /7 حامت أيب البن والتعديل" . "اجلرحمسع
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 أو بغلطة، فيه يقول سفيان مسعت هل: سعيد بن حىيلي قلت: عفان قالو 
 قال ،ال قال بكذب؟ أفتتهمه ليحىي قلت ال، قال بشيء؟ فيه يتكلم
 .454 /12" بغداد تاريخ" .حبجة فيه جاء فما: عفان

 
جود أما رأيت رجال  :مسعت سفيان بن عيينة يقولوعن أيب احلارث، قال: 

 .97 /7 حامت يبأ البن والتعديل" . "اجلرححديثا من قيس
 الربيع بن قيس من نفسك يف نعيم يبأل قلت :قال ،صاحل بن أمحدوعن 

 .97 /7 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح. "ال :قال ؟يءش
 

 بن الرمحن عبد مسعت: قال احلارثي حبيب بن منصور بن الرمحن عبدوعن 
 بن احلسن وأعبدهم الثوري، سفيان الكوفة أهل أعلم: يقول العذري حيىي

 شريك، جوابا وأحضرهم الربيع، بن قيس باحلديث وأعرفهم حي، بن صاحل
 .453 /12" بغداد تاريخ" .ثابت بن النعمان واألصول بالفقه وأعرفهم

 
 حيث: عثمان بن اهلل عبد يل قال :قال أيب حدثين معاذ، بن مثىنوعن 
 /12د" بغدا تاريخ" .سفيان تلقى ال أن تبايل ما الربيع بن قيس لقيت
453. 

 
". قيس على الثناء حيسن معاذ بن معاذ مسعت" :قال علي بن عمرووعن 

 .97 /7 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح"
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حسن رأيا يف أحدا أيب الوليد ما رأيت قلت أل :قال ،عمرو بن عليوعن 
 والتعديل" "اجلرح وجل. نه واهلل كان ممن خياف اهلل عزّ إ :قال ؟قيس منك

 .97 /7 حامت أيب البن
 

وحدثنا عن قيس حبديث فقلت يب داود قلت أل :قال ،عمرو بن عليوعن 
هنا كانت أنعم وددت  :فقال ه،حتدث عن قيس؟ فرفع رأسه وقد امحر وجه

 .97 /7 حامت أيب البن والتعديل" . "اجلرحكثرأ
 

 عن كتبت:  يقول الوليد أبا مسعت: قال الذهلي، حيىي بن حممدوعن 
 .دينار آالف ستة من إيل أحب هي حديث، آالف ستة الربيع بن قيس

 .454 /12" بغداد تاريخ"
  كان:  قال الطيالسي الوليد أبو حدثنا اجلوهري، الليث بن حامتوعن 
 وحدثنا: قال معاذ بن معاذ عنه حدث احلديث، حسن ثقة الربيع بن قيس
 وهو شريكا فسمعت بالكوفة، قيس جنازة شهدت قال الطيالسي الوليد أبو

 /12" بغداد تاريخ" .مثله بعده قيس خلف ما: قيس جنازة يف يقول
454. 

 
. وشعبة الثوري، يوثقه ثقة قيس كان:  قال عفان حدثنا: قال اجلوهريوعن 

 .454 /12" بغداد تاريخ"
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 املدائن ويل ولكنه باحلديث، عاملا الربيع بن قيس وكان: عمار ابن قالو 
 .455 /12" بغداد تاريخ" .عنه الناس فنفر -بلغين فيما -رجال فقتل

 
 الكواكب. "وعلمه مساعه لكثرة اجلوال: لقيس يقال كان:  سعد ابن قالو 

 .(492 ص) "النريات
 

وكان ... ثقة  عثمان بن عاصم أبو حصني األسدي كويفوقال العجلي: 
ن قيس بن الربيع كان أروى الناس إ :شيخا عاليا وكان صاحب سنة ويقال

، (1213ثقاته" ). "ترتيب ه أربع مائة حديثنه كان عنده عنإ :عنه يقال
 .455 /12و "تاريخ بغداد" 

 
 :(64 ص) فيهم املختلفوقال ابن شاهني يف 

 الربيع بن وقيس فيه، التوقيف يوجب الربيع بن قيس يف اخلالف وهذا"
 عنه حدمث وقد قات،ثال عداد يف عندي وهو وصحيحه، احلديث، حسن

 على اجتمع إذا ألنه ضعفه، من يكون ال وهذا وأنبل، منه أجل هو من
 ثناء سيما وال الغايات، من غاية فهو عنه الكتابة يف وشعبة الثوري الرجل

 سنني، بسبع قبله الثوري ومات الثوري، عنه حدث وقد عليه، حصني أيب
 .بست وقيل

 . سنني بسبع قبله شعبة ومات احلجاج، بن شعبة عنه وحدث
 . سنة عشرة بسبع قبله ريجج ابن ومات جريج، ابن عنه وحدث
 .سنة وعشرين بست قبله ومات تغلب، بن أبان عنه وحدث
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 عندي وحديثه ،سنة وثالثني بأربع قبله ومات اجلعفي، جابر عنه وحدث
 ".اهلل شاء إن جائز صحيح

 
 :171 /7 "الكاملوقال ابن عدي يف "

 قد وهو الكبار، من وغريه شعبة عنه حدث وقد مستقيمة رواياته عامة" 
 صاحب أنه على ذلك ويدل ،وغريمها عيينة بنا وعن شعبة عن حدث
 ."به بأس ال نهأو  ،شعبة قاله ما فيه والقول حديث

 
 

 ٭ ٭ ٭
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 أبو بكر، ويُقال: أبو بكير، ، رشييم القُ نَ َلْيث بن َأبي ُسَلْيم بن زُ ( 50)
 .الحفظ يعتبر به ضعيف: يفالكو 

 
 الجرح: -

لليث بن أيب سليم كيف سألت عطاء  :شعبة قال: قال نعيم أيبعن 
"اجلرح . بيكأف خسل عن هذا  :وس وجماهدا كلهم يف جملس؟ فقالو وطا

 .15 /4 للعقيلي "الضعفاء" ، و178 -177 /7والتعديل" 
 عطاء لك اجتمع أين سليم أيب بن لليث: شعبة قال: قال قبيصة وعن
 . هعرس ليلة باخلف يضرب أبوك إذ فقال وجماهد؟ سو وطاو 
 من لليث متقيا شعبة زال فما: لسفيان جالسا كان  رجل فقال قبيصة،: قال

 .15 /4 للعقيلي "الضعفاء" .يومئذ
 
 "الضعفاء. "سليم أيب بن ليث يضعف عيينة ابن كان:  قال معمر أيبعن و 

 .15 /4 للعقيلي
 أبيه، عن مصرف، بن طلحة عن روى ليثا إن لسفيان قلت: قال عليوعن 

 يكون أن منه وعجب سفيان ذلك فأنكر يتوضأ،  النيب رأى جده، عن
 .16 /4 للعقيلي "الضعفاء" . النيب لقي طلحة جد

  ناحدث ،أيب حدثين: "178 /7 "والتعديل اجلرحوقال ابن أيب حامت يف "
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 أيب بن ليث حديث عن وكيعا سألت :قال ،الطنافسي حممد بن علي
 .ثالي يسمى ال سفيان كان  ليث، ليث فقال ؟سليم

 حفظ حيمد ال عيينة ابن كان  :يقول ،معمر أبا مسعت :يقول ،أيب مسعت
 ".سليم أيب بن ليث

 الكوفة قدمت إذا: مسلم بن حسن أخو هارون قال: قال عيينة ابنوعن 
" الضعفاء" .رده أال: حسن أخي كتاب  أخذ له قل أو ليث على فاخرج

 .16 /4للعقيلي 
 

 بني وجدته: قال س؟و طاو  عن كثرت مل كيف:  أليوب قلت: قال معمروعن 
 /4 للعقيلي "الضعفاء. "سليم أيب بن وليث أمية أبو الكرمي عبد :ثقيلني

15. 
 
قال عبد اهلل: حدثين ابن خالد، قال: مسعت حيىي يذكر أن حجاًجا مل ير و 

الزهري، وكان سيء الرأي فيه جًدا، ما رأيته أسوأ رأيًا يف أحد منه يف 
وليث، ومهام، ال يستطيع أحد أن يراجعه  حجاج، وحممد بن إسحاق،

 (.4936) "العلل"فيهم. 
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ىي بن سعيد أسوأ رأيًا يف أحد وقال عبد اهلل: مسعتج َأيب يقول: ما رأيت حي
منه يف ليث، وحممد بن إسحاق، ومهام، ال يستطيع أحد أن يراجعه فيهم. 

 .14 /4" للعقيلي ضعفاء"ال
  عن حيدث ال كان  أنه لقطان،ا سعيد بن حيىي عن معني، بن حيىيوعن 
 .16 /4 للعقيلي "الضعفاء. "سليم أيب بن ليث

 عن وال سليم أيب بن ليث عن حيدث ال حيىي كان:  قال علي بن عمرووعن 
 /7، و "اجلرح والتعديل" 14 /4و  280 /1 للعقيلي" الضعفاء. "حجاج
178. 
 ليث من إيل أحب جمالد: يقول حيىي، مسعت: قال بن املديين، عليوعن 

 /24، و "هتذيب الكمال" 16 /4 للعقيلي" الضعفاء" .أرطاة بن وحجاج
284. 

 
 السائب بن وعطاء سليم أيب بن ليث ي، قال:مهد بن الرمحن عبدوعن 
 أيب البن "والتعديل اجلرح. "عندي حاال حسنهمأ ليث ،زياد أيب بن ويزيد
 .178 /7 حامت

 
 ونس مل تسمع منقلنا لعيسى بن ي :قال ،مؤمل بن الفضلوعن 
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وكان يصعد املنارة  ،قد رأيته وكان قد اختلط :ليث بن أيب سليم؟ قال
 .178 /7 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح" ارتفاع النهار فيؤذن.

 
وقال عبد اهلل: حدثين عثمان بن أيب شيبة، قال: سألت جريًرا عن ليث، 

أحسنهم استقامة فقال: كان يزيد  ؟وعطاء بن السائب، ويزيد بن أيب زياد
يف احلديث، ث عطاء بن السائب، وكان ليث أكثر ختليطًا، وسألت أيب عن 

 (.5684) "العلل"فقال: أقول كما قال جرير.  ؟هذا
أبا عبد اهلل أمحد بن حنبل(: ليث ليس  :: قال )يعينهانئوقال ابن 

 (.1051) "سؤاالته"بالقوي، حنظلة أوثق من ليث. 
فقال: ليس هو  ؟عبد اهلل، عن ليث بن أيب سليم ملروذي: سألت أباوقال ا
 (.137) "سؤاالته"بذاك. 

 وقال أبو داود: مسعت أمحد، قيل له: يزيد بن أيب زياد أحب إليك أو ليث
؟ قال أمحد: يزيد عنه اختالف، مرة طاووس، مرة - هو ابن أيب سليم -

 (.350) "سؤاالته"مقسم، مرة جماهد. 
محد بن حنبل، عن ليث بن أيب سليم، فقال: بن أبان: سألت أ وقال جعفر

 .2/231البن حبان  "اجملروحون"ضعيف احلديث جًدا، كثري اخلطأ. 
وقال البخاري: كان أمحد بن حنبل يقول: ليث بن أيب سليم ال يفرح 

 (.543) "ترتيب علل الرتمذي"حبديثه. 
؟ وليث بن أيب سليموقال الفضل بن زياد: سئل أمحد، عن جابر اجلعفي، 

فقال: جابر أقوامها حديثًا، وليث أحسنهما رأيًا، وإمنا ترك الناس حديث 
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جابر لسوء رأيه كان له رأي سوء، وأما ليث فحديثه مضطرب، وهو حسن 
 .2/164 "املعرفة والتاريخ"الرأي. 

وقال الفضل: وسئل أمحد بن حنبل عن جابر وحجاج أيهما أحب إليك؟ 
فقال له أبو جعفر: فليث بن أيب سليم؟   أدري ما أخربك،فأطرق ث قال: ال

 .2/164املعرفة والتاريخ "قال: هو دوهنم، إال أنه مضطرب. 
قال عبد اهلل: مسعتج َأيب يقول: ليث بن أيب سليم، مضطرب احلديث، و 

 (.2691) "العلل"ولكن حدث عنه الناس. 
يب وقال عبد اهلل: سئل أيب وأنا أمسع: عن ثوير بن أيب فاختة، وليث بن أ

" العلل"سليم، ويزيد بن أيب زياد، فقال: ما أقرب بعضهم من بعض. 
(4118). 

قال أمحد بن حنبل: ليث ال يفرح حبديثه، كان ليث وعن البخاري، قال: 
 (.2801"سنن الرتمذي" ) .فلذلك ضعفوه ،يرفع أشياء ال يرفعها غريه

 
 سليم عبد امللك بن عبد احلميد قال: مسعت حيىي، ذكر ليث بن أيبوعن 

وس غريه فالزيادة هو و س قال: إذا مجع طاو عن طاو  ،فقال: ضعيف احلديث
 .17 /4 للعقيلي ""الضعفاء ضعيف.

يعين:  -: قلت: (720و ) (560)" معني ابن تاريخيف "الدارمي وقال 
 .ضعيف :فقال ؟سليم أيب بن ليث حال ما -البن معني 

 سليم أيب بن ليث: معني بن ليحىي قلت: قال أمحد بن اهلل عبدوعن 
 حيىي يل وقال ،نعم: قال السائب؟ بن وعطاء زياد أيب بن يزيد من أضعف
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 .احلديث يف فوقه ويزيد زياد أيب بن يزيد من أضعف ليث: أخرى مرة
 .17 /4 للعقيلي "الضعفاء"

معاوية بن صاحل قال: مسعت حيىي بن معني، يقول: ليث بن أيب سليم وعن 
 .17 /4 للعقيلي ""الضعفاء ضعيف إال أنه يكتب حديثه.

  له وقيل حيىي مسعت :84 /1" معني ابن تاريخوقال ابن حمرز يف "
 .نعم :قال ؟حديثهما يكتب سليم أيب بن وليث أرطاة بن احلجاج

وسئل حيىي عن ليث  (:2104وقال الدوري يف "تاريخ ابن معني" )
 .ما أقرهبما :فقال ؟وحجاج

جاج سواء وعبد الرمحن بن حرملة جمالد وليث وح: (2103وقال أيضا )
 .أحب إىل منهم
مسعت حيىي بن معني  :(859)و  (553) سؤاالته"يف " وقال ابن اجلنيد

 .يقول: ليث بن أيب سليم ليس بذاك القوي
 أيب بن ليث حديث عن معني بن حيىي سألت :قالوعن ابن أيب خيثمة، 

 -230 /1"التاريخ الكبري" . ضعيف بذاك، حديثه ليس :فقال ؟سليم
 .178 /7 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح"السفر الثالث، و 

فقال: ليس به  ؟مسعت أبا داود يقول: سألت حيىي عن ليث وقال اآلجري:
 (.144. "سؤاالته" )ومسعت حيىي يقول: عامة شيوخه ال يعرفون، بأس

 سليم أيب بن ليث :يقول ،معني بن حيىي مسعت ،أيوب بن حممدوعن 
 .233 /7" البن عدي كاملال" .ضعيف

 أيب بن ليث :يقول ،معني بن حيىي مسعت: قال حيىي، أيب بن أمحدوعن 
 بن عطاء عن روى من ومجيع ،السائب بن عطاء مثل ضعيف سليم
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 /7" البن عدي الكامل" .وسفيان شعبة إال االختالط يف عنه روى السائب
233. 

 
 أيب مسعت قال: 179-178 /7" والتعديل اجلرحوقال ابن أيب حامت يف "

زياد، كان ابرأ ساحة  أيبيزيد بن من  إيلّ  أحب سليم أيب بن ليث يقول:
له قول جرير بن عبد احلميد  يكتب حديثه وهو ضعيف احلديث، فذكرت

 .قول كما قال جريرأفيه فقال 
 

 زرعة وأبا أيب مسعت : قال179 /7والتعديل"  وقال ابن أيب حامت يف "اجلرح
 .احلديث مضطرب هو به يشتغل ال ليث يقوالن:

 
 هلأ عند احلجة به تقوم ال احلديث لني سليم أيب بن ليثوقال أبو زرعة: 

 .179 /7 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح. "باحلديث العلم
 

"أحوال . ، ليس بثبتحديثه يضعف سليم أيب بن ليثوقال اجلوزجاين: 
 .234 /7" البن عدي الكامل"(، و 132الرجال" )

 
. حبجة وليس صدوق ثقة سليم أيب بن ليث :بن أيب شيبة عثمان قالو 
 (.65، و "املختلف فيهم" )ص (1189) " البن شاهنيالثقات"
 



344 
 

 "التهذيب هتذيب. "احلديث ضعيف صدوق هو :شيبة بن يعقوبوقال 
8/ 468. 
 

 فيه صدوق :الساجي قال: "468 /8 "التهذيب هتذيبوقال احلافظ يف "
، كان حيىي القطان بآخره ال حيدث عنه،  الغلط كثري  ظاحلف ئسي كان  ضعف
روى عن الناس إىل أن  ،بن معني منكر احلديث وكان صاحب سنةاوقال 

وكان أبو داود ال يدخل حديثه يف كتاب السنن الذي  :قال الساجي
 ."كذا قال وحديثه ثابت يف السنن لكنه قليل  .ضعفه

 
 :349 /6" الكربى الطبقاتوقال ابن سعد يف "

 يسأل كان  يقال احلديث يف ضعيفا وكان ،عابدا صاحلا رجال ليث كان
 غري من اتفقوا أهنم فريوي فيه فيختلفون الشيء عن وجماهدا ساو وطاو  عطاء
 .لذلك تعمد

 
مسعت أبا داود يقول: حدث شعبة عن مجاعة من الضعفاء وقال اآلجري: 

وجابر  بيدة،عوعمرو بن عبيد، وموسى بن ، والعرزمي ،عورعن مسلم األ
وكان شعبة يقول: ال حيل يل أن أحدث عن  ،واحلسن بن عمارة، اجلعفي

ليث ليس هو مثل  :فقال، فقلت له: قد حدث عن ليث. احلسن بن عمارة
 (.977"سؤاالته" ) .هؤالء
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 :(2801وقال الرتمذي يف "سننه" )
وقال حممد بن إمساعيل:  .الشيءليث بن أيب سليم صدوق ورمبا يهم يف "
ل أمحد بن حنبل: ليث ال يفرح حبديثه، كان ليث يرفع أشياء ال يرفعها قا

 ".فلذلك ضعفوه ،غريه
 

 (: 4880وقال البزار يف "مسنده" )
كان ليث قد أصابه شبه االختالط ومل يثبت ذلك عنه فقد بقي يف حديثه "

 ."لني بذلك السبب
 تكلم وإمنا حديثه فاضطرب اختالط أصابه أنه إال العباد أحد كان"وقال: 

 /8 التهذيب هتذيب"". حديثه ترك أحدا نعلم فال وإال هبذا العلم أهل فيه
468. 

 
 (: ضعيف.511وقال النسائي يف "الضعفاء واملرتوكني" )

 
 .468 /8 "التهذيب هتذيب. "عندهم بالقوي ليس :أمحد أبو احلاكم وقال

 
 :231 /2 "اجملروحنيحبان يف "وقال ابن 

 حيدث ما يدري ال كان  حىت عمره آخر يف اختلط نولك العباد من كان"
 من ليس مبا الثقات عن ويأيت ،املراسيل ويرفع األسانيد يقلب فكان ،به

 مهدي وابن القطان حيىي تركه ،اختالطه يف منه كان  ذلك كل  ،أحاديثهم
 ".معني بن وحيىي حنبل بن وأمحد
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: -حديثه  بعد أن ذكر شيئا من - 238 /7" الكاملوقال ابن عدي يف "
 روى وقد ذكرت ما غري صاحلة أحاديث احلديث من له سليم أيب بن ليث"

 يكتب فيه الذي الضعف ومع ،الناس ثقات من وغريمها والثوري شعبة عنه
 ه".حديث

 
 :112 /1وقال الدارقطين يف "سننه" 

 ".حبافظ ليس سليم أيب بن ليث"
 ".ليث سيء احلفظ: "114 /1وقال أيضا 
 : "ضعيف".170 /7 " للبيهقيالسنن الكربى"، و122 /2وقال أيضا 
 ".ليث من واالضطراب احلديث، يصح ال: "74 /9" عللوقال يف "ال
 ".ليث ليس بقوي: "21 /12وقال أيضا 

 
 /8 "التهذيب هتذيب. "حفظه سوء على جممع اهلل عبد أبو احلاكم وقال

468. 
 

 :192 /7و  160و  120 /2 "السنن الكربىوقال البيهقي يف "
 ".ال حيتّج به"

 ".غري حمتّج به: "38 /10و  215 /6أيضا  وقال
 ".ضّعفه أهل العلم باحلديث" :108 /4وقال 
 ".ليس بالقوي" :58 /5وقال 
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 :956 /3" اإلسالم تاريخ"وقال احلافظ الذهيب يف 
 ".بغريه مقرجونًا مسلمٌ  له أخرج" 
 

 :(5685) وقال احلافظ يف "التقريب"
 ".دا ومل يتميز حديثه فرتكصدوق اختلط ج"
 

 (: 470" )ص اجملموعة "الفوائدوقال املعلمي يف تعليقه على 
ومثله: ( صدوق اختلط أخريًا ومل يتميز حديثه فرتك)"ليث كما يف التقريب 

 اإلنكار اجته احلكم بوضعه".إذا جاء باملنكر الشديد 
 
 التعديل: -

قد روى  :حيىي يقول مسعت (:3572قال الدوري يف "تاريخ ابن معني" )
 .شعبة عن ليث بن أيب سليم

 
يعين: ليث بن أيب سليم،  - عنهما حيدث مهدي بن الرمحن عبد كانو 

و  280 /1 للعقيلي "الضعفاء" .غريه وعن سفيان عن -وحجاج بن أرطأة 
 .178 /7، و "اجلرح والتعديل" 14 /4
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 "الكامل" .مالعل أوعية من سليم أيب بن ليث كان:  قال الوارث، عبدوعن 
 .235 /7 البن عدي

 
ليث بن أيب سليم كويف متعبد وروى " :(4873وقال البزار يف "مسنده" )

 ."عنه أهل الكوفة واحتملوا حديثه
 

 ليث :يقول أيب مسعت: 179 /7" والتعديل اجلرحوقال ابن أيب حامت يف "
 قد أليس :قلت س،و طاو  عن وهرام بن سلمة من إيلّ  أحب سو طاو  عن

 الإ سلمة عن روى نعلم وال ،سلمة من شهرأ ليث قال ليث؟ يف تكلموا
 .وزمعة عيينة ابن
 

 .ال بأس به :وقال مرة .جائز احلديثوقال العجلي: كويف 
وحدث ليث بن أيب سليم يوما قال  :قال ،حدثين أيب ،حدثنا أبو مسلم

أين  :سألت القاسم وساملا وعطاء وطاووسا وذكر غريهم فقال له شعبة
 (.1567. "ترتيب ثقاته" )يف عرس أمك :قال ؟هؤالءاجتمع 

 
مسعت فضيل بن  :قال ،ثنا أمحد بن يونسحدقال أبو داود: وقال اآلجري: 

 (.144"سؤاالته" )الكوفة باملناسك.كان ليث أعلم أهل   عياض:
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فقال:  ؟عن ليث بن أيب سليم )يعين: الدارقطين( سألتهوقال الربقاين: 
أنكروا عليه اجلمع بني عطاء وطاووس  :قال ث ،صاحب سنة خيرج حديثه

 (.421. "سؤاالته" )وجماهد حسب
 

 :(3503وقال احلافظ الذهيب يف "ديوان الضعفاء" )
سليم الكويف: حسن احلديث، ومن ضعفه فإمنا ضعفه ليث بن أيب "

 ."خرةأالختالطه ب
 

 ٭ ٭ ٭
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  عمير أبو :ويقال ،مروع أبو ،الَهْمَداِنيّ  ميرعُ  بن سعيد بن دجالِ مُ ( 51)
  .ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره ي:الكوف سعيد، أبو :ويقال

 
 الجرح: -

سفيان يقول أشعث أثبت من جمالد عبد الرمحن بن مهدي قال مسعت عن 
 للبخاري . "التاريخ األوسط"وهو أشعث بن سوار الكندي الكويف

(1743.) 
 

 حديث: يقول ،مهدى بن الرمحن عبد مسعت :قال ،سنان بن أمحدوعن 
 حديث ولكن ،يءبش ليس سامةأ أيبو  سعيد بن حيىي حداثاأل عند جمالد
 أنه يعين ابن أيب حامت: قال .القدماء وهؤالء وهشيم زيد بن ومحاد شعبة
 .361 /8 "والتعديل اجلرح" .عمره آخر يف حفظه تغري

 
يضعفه، كان حيىي القطان (: "384قال البخاري يف "الضعفاء الصغري" )و 

 ."وكان ابن مهدي ال يروي عنه عن الشعيب، وقيس بن أيب حازم
 يف: قال جمالد؟: القطان سعيد بن ليحىي قلت قال ،املديين بن عليوعن 
 .361 /8 حامت أيب البن "والتعديل اجلرحيء. "ش منه نفسي
 يقول ،القطان سعيد بن حيىي مسعت: قال ،الصرييف يعل بن عمرووعن 
 - السرية كتبأ جرير بن وهب إىل أذهب: قال ؟تذهب أين: اهلل لعبد
 كلها  جمالد يل جيعلها نأ شئت لو كثريا  كذبا  تكتب :قال - جمالد عن يعين
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 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح" .فعل اهلل عبد عن مسروق عن الشعيب عن
8/ 361. 

 بن جمالد عن حيدث سعيد، بن حيىي مسعت ما: قال املثىن بن حممدوعن 
 مسعت: قال جمالد عن وغريه، سفيان، عن ،مهدي بن الرمحن وعبد د،سعي

 .233 /4 للعقيلي "الضعفاء. "احلديث يف يضعفه حيىي،
 

" فيهم املختلف" .كذابا  وكان سعيد، بن اجملالد: قال حازم بن جريروعن 
 .(66 ص) البن شاهني

 
 ءيبش ليس: فقال ؟جمالد عن حنبل بن محدأ سألت :قال ،طالب وعن أيب

 البن "والتعديل اجلرح" .الناس احتمله وقد الناس، يرفعه ال كثريا  حديثا يرفع
 .361 /8 حامت أيب
كان ابن حنبل ال يراه شيئا، " (:384قال البخاري يف "الضعفاء الصغري" )و 

 ".يقول: جمالد ليس بشيء
أمحد أحاديث جمالد  (: "قال:596وقال البخاري يف "التاريخ األوسط" )

لو شئت جلعلها كلها عن الشعيب عن  :وقال حيىي بن سعيد ،كلها حلم
 ".مسروق عن عبد اهلل

 وحرك ،وكذا كذا:  قال ؟جمالد عن أيب سألت: قال أمحد بن اهلل عبدوعن 
 .233 /4 للعقيلي "الضعفاء. "اإلسناد يف يزيد ولكنه يده

قال: مسعت أمحد، يقول: جمالد  ،عبد امللك بن عبد احلميد امليموينوعن 
وذكر واهلل شيئا عن جمالد، فقال: كم من  ،عن الشعيب، وغريه ضعيف
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 /4 للعقيلي "الضعفاء"، و (473)و  (362) "سؤاالته". عجوبة جملالدأ
233. 

وقال امليموين: قال رجل أليب عبد اهلل: ابن أيب ليلى؟ قال: ضعيف، 
عن  حديثه يف - ابن أيب ليلى :يعين - واحلجاج أكثر يف نفسي منه إال أنه

املنهال كأنه، قال له رجل: أين جمالد منهما؟ قال: هذا متييز شديد. 
 (.493) "سؤاالته"

 ليس: فقال الشعيب؟ أصحاب من يقدم من :-اإلمام أمحد  :يعين - له قيل
 كان  فإنه جمالد من كان  ما إال مطرف ث خالد أيب بن إمساعيل مثل القوم يف

 .165 /2" والتاريخ املعرفة" ويضطرب. يكثر
وقال املروذي: سألته )يعين أبا عبد اهلل( عن جمالد بن سعيد كيف هو؟ 

فقال: كذا وكذا، وقال: روى عنه حيىي، قلت: حيتج به؟ فتكلم بكالم لني. 
 .(54) "سؤاالته"

 "أسامي الضعفاء"وقال أبو زرعة الرازي: قال أمحد بن حنبل: ليس بشيء. 
(334). 
 

 الكندي أجلح وفوق ،سوار بن أشعث فوق جمالدوعن علي بن املديين: 
 .17 /3 "والتاريخ املعرفة(. "23)
 

                                                           

 :83 /3والتاريخ"  قال يعقوب بن سفيان يف "املعرفة - 23
 األجلح". من أمثل حال على وجمالد فيهما، الناس تكلم قد واألجلح: "جمالد
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جمالد  :مسعت حيىي يقول" (:3142)وقال الدوري يف "تاريخ ابن معني" 
 ".وحجاج ال حيتج حبديثهما

 ،جمالد وليث وحجاج سواء :يقول ،مسعت حيىي" (:2103)وقال أيضا 
 ".منهم وعبد الرمحن بن حرملة أحب إيلّ 

 ".حبديثه أحتج ال :جمالد: "233 /4 للعقيلي "فاءالضعويف "
 الثالث السفر - خيثمة أيب بن" الالكبري التاريخ. "ضعيف وقال ابن معني:

3/ 73. 
 السفر - خيثمة أيب بن" الالكبري التاريخوقال: ضعيف واهي احلديث. "

قلت له: وقال: " ،362-361 /8و "اجلرح والتعديل"  ،117 /3 الثالث
حديثه كله  يقول: لو أردت أن يرفع يل جمالد القطان، ن سعيدكان حيىي ب

 ."؟ قال: لضعفهرفع حديثهي قلت: وملَِ  رفعه؟ قال: نعم.
 مسعت: قال عثمان بن حممد حدثنا: 233 /4" الضعفاءوقال العقيلي يف "

 .ضعيفا كان:  فقال ،سعيد بن جمالد وذكر معني، بن حيىي
 

. "ترتيب وال موسى بن عبيدة ،الدأنا ال أكتب حديث جم: وقال البخاري
 (.172علل الرتمذي" )
له: ال  -الرتمذي  - قلت. أنا ال أشتغل حبديث جمالدوقال البخاري: "

وال عن موسى بن  ،وال عن جابر اجلعفي ،تروي عن جمالد شيئا؟ قال: ال
"ترتيب علل الرتمذي"  ."وجمالد أحسن حاال من جابر اجلعفي ،عبيدة

(432.) 
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 :362 /8ل" والتعدي اجلرحن أيب حامت يف "وقال اب
 من إيلّ  أحب وهو ال، قال حبديثه؟ حيتج سعيد بن جمالد عن أيب سئل"

 داود من إيلّ  حبأو  حوشب، بن وشهر العبدي هارون وأيب حرب بن بشر
 ."احلديث يبقو  جمالد وليس احلناط، وعيسى يوداأل
 

 :349 /6ى" الكرب  الطبقاتوقال ابن سعد يف "
 ".احلديث يف ضعيفا كان"
 

 (.126"أحوال الرجال" ) .يضعف حديثهوقال اجلوزجاين: 
 

 (:648وقال الرتمذي يف "سننه" )
 ".وقد ضعف جمالدا بعض أهل العلم وهو كثري الغلط"

جمالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم: (: "1119وقال أيضا )
 ".أمحد بن حنبل

 ".الد بن سعيد من قبل حفظهوقد تكلم بعضهم يف جم(: "1172وقال )
 ".هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث جمالد(: "3752وقال )

 
 .كويف ضعيف  (:552"الضعفاء واملرتوكني" )وقال النسائي يف 

 .: ليس بالقوي: قال النسائي223 /27 "الكمال هتذيبويف "
 

 :10 /3" اجملروحنيوقال ابن حبان يف "
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 ".به االحتجاج جيوز ال ،املراسيل ويرفع نيداألسا يقلب احلفظ رديء كان"
 :169 /8" الكاملوقال ابن عدي يف "

 من جابر غري وعن ،صاحلة أحاديث جابر عن الشعيب عن له وجمالد"
 غري عن رواه وقد الشعيب عن يرويه ما ومجلة ،صاحلة أحاديث الصحابة
 ."حمفوظ غري يرويه ما وعامة ،عنه روايته أكثر ولكن ،الشعيب

 
 ."كويف ليس بقوي" :(531)قال الدارقطين يف "الضعفاء واملرتوكني" و 

، يزيد بن أيب زياد أرجح منه ،ليس بثقة :جمالد بن سعيد الكويفوقال: 
 (.484"سؤاالت الربقاين" ) وجمالد ال يعترب به.

 ".منه أثبت غريه جمالد: "191 /3وقال يف "سننه" 
 ".بالقوي ليس: "300 /5وقال أيضا 

 .438 /3 "االعتدال ميزان. "ضعيف: وقال
 

 :438 /3" يزانوقال احلافظ الذهيب يف "امل
 ".فيه لني على حديث صاحب مشهور"
 

 (:6478وقال احلافظ يف "التقريب" )
 ".ليس بالقوي وقد تغري يف آخر عمره"
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 التعديل: -

جمالد بن  :مسعت حيىي يقول" (:1277قال الدوري يف "تاريخ ابن معني" )
 ".ثقةسعيد 

كان حيىي بن سعيد القطان ال يروي عن إسرائيل   (: "2445وقال أيضا )
وكان يروي عمن  :قال حيىي ،وكان يستضعف عاصما األحول ،شريك وال

 ".دونه جمالد
 :117و  73 /3 الثالث السفر - ه"تارخيوقال ابن أيب خيثمة يف "

 ".ثقة جمالد: يقول معني بن حيىي مسعت"
 ؟ليحىي فمجالد كيف حديثهقلت " (:811لتاريخ" )وقال الدارمي يف "ا

 ".صاحل كأنه :فقال
 

 .41 /10 "التهذيب هتذيب. "صدوق البخاري وقال
 

 .223 /27 "الكمال هتذيب" .ثقة: النسائي وقال
 

 .ثقة: 100 /3 "والتاريخ املعرفة"يف وقال يعقوب بن سفيان 
 الناس كلمت :سفيان بن يعقوب قال: "41 /10 "التهذيب هتذيبويف "

 ".صدوق وهو فيه
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 هتذيب. "لصدقه حديثه حيتمل :املثىن بن حممد قال :الساجي وقال
 .41 /10 "التهذيب

 
جائز احلديث حسن احلديث إال أن  كويف  :جمالد بن سعيدوقال العجلي: 

والناس ال  ،كان يقول أشعث بن سوار أقوى منه  يعبد الرمحن بن مهد
سوار وقال حيىي بن فع من أشعث بن كان جمالد أر ،  يتابعونه على هذا

كان جمالد يلقن احلديث إذا لقن وقد رآه ومسع منه صاحل الكتاب   :سعيد
 (.1685. "ترتيب ثقاته" )عن قيس بن أيب حازم والشعيب ييرو 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 أبو محمد الَبْصِرّي، إمام مسجد ، نيمة المازِ قَ لْ مة بن عَ لَ سْ مَ ( 52)
 .وقصد: داود بن أبي هند

 
 الجرح: -

 عن حيدث مهدي، بن الرمحن عبد مسعت ما: قال املثىن بن عن حممد
 .212 /4 للعقيلي "الضعفاء" .علقمة بن مسلمة

 (.1418"سؤاالت اآلجري" ) حديثه. ترك عبد الرمحنوقال أبو داود: 
 ابن مسعت قدريا، وكان مناكري، هند بن داود أيب عن حيدث: الساجي قالو 

 أراه بشيء، عنه حيدث مهدي بن الرمحن عبد مسعت ام: يقول املثىن
 .190 /11 " ملغلطايالكمال هتذيب كمالإ. "لبدعته

 
قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل: مسعتج َأيب يقول: بلغين عن حيىي بن و 

 /4 للعقيلي الضعفاء""سعيد أنه مل يكن بالراضي عن مسلمة بن علقمة. 
212. 

 
أيب، يقول: مسلمة بن علقمة شيخ ضعيف عبد اهلل بن أمحد: مسعت وقال 

 "العلل" وأسند عنه. ،حدث عن داود بن أيب هند أحاديث مناكري ،احلديث
 /4 للعقيلي "الضعفاء"و ، 267 /8و "اجلرح والتعديل" ، (3454)

، و "الضعفاء" البن (613، و "الضعفاء" البن شاهني )212-213
 (.3319اجلوزي )
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علقمة، ل: سألت أبا عبد اهلل عن مسلمة بن قااألثرم، أمحد بن حممد وعن 
يروون  ،فقلت له: كيف هو؟ قال: ما أدري ما أخربك ،قلت: رأيته؟ قال: ال
 للعقيلي "الضعفاء". وأراهم قد تساهلوا يف الرواية عنه ،عنه أحاديث مناكري

 .190 /11، و "إكمال هتذيب الكمال" 213 /4
 

 .567 /27" الالكم هتذيب" .بالقوي ليس: وقال النسائي
 

 : 213 /4" الضعفاءوقال العقيلي يف "
 ".كثري  حديثه من عليه يتابع ال وما ،مناكري :داود عن ،علقمة بن ملسلمة"
 

 /8يف "الكامل" عن داود بن أيب هند  مناكريهشيئا من  عدي ابنوذكر 
 ، ث قال:22

 ".عليه يتابع ال مما ذكرت ما غري داود عن هذا "وملسلمة
 

 :109 /4" يزانافظ الذهيب يف "املوقال احل
 إيالء يف عائشة عن مسروق، عن الشعيب، عن داود، عن روايته مناكريه من"

 .نسائه من  النيب
: الشعيب عن داود، عن مسهر، بن على رواه: فقال الرتمذي، أخرجه
 ."أصح وهو، مرسال

 
 (:6661وقال احلافظ يف "التقريب" )
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 ".صدوق له أوهام"
 
 التعديل: -

مسلمة بن  (: عن ابن معني:3692ابن معني" )وقال الدوري يف "تاريخ 
 .علقمة ثقة

 
 .268 /8" والتعديل اجلرح. "احلديث صاحلوقال أبو حامت: 

 
 :268 /8" والتعديل اجلرحوقال ابن أيب حامت يف "

 عن حيدث به بأس ال: فقال ؟علقمة بن مسلمة عن زرعة أبو سئل"
 ."اناحس أحاديث هند أيب بن داود

 
 حدثنا، القواريري عمر بن اهلل عبيد حدثنا ،خيثمة أيب بن بكر أيب عن

وكان  له، هند حافظا بن أيب داود حبديث عاملا وكان علقمة بن مسلمة
، و "هتذيب 268-267 /8" والتعديل اجلرح" يء".يف حفظه ش :يقال

 .567 /27الكمال" 
 

 /10 "التهذيب ذيبهت. "احلديث صاحل بصري :البغوي القاسم أبو وقال
145. 
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 ، وقال:180 /9وذكره ابن حبان يف "الثقات" 
يروي عن داود بن أيب هند روى عنه قيس بن حفص الدارمي وأهل "

 ".البصرة
 

 :(1427) "الثقاتوقال ابن شاهني يف "
 حبديث عاملا وكان (كذا) عمار بن اهلل عبيد عنه يروي علقمة بن مسلمة"

 ".شيء حفظة يف :يقال انوك حافظا هند أيب بن داود
 (:67 ص) "فيهم املختلفوقال يف "

 كذماب،  أنه ال األحاديث، رفع لِِعّلة ضعيف، إنه حنبل، بن أمحد وقول"
 ".أقرب معني بن حيىي بقول الثقة إىل وهو

 
 تنبيه:

 /27ذكر الدكتور بشار عواد معروف يف حاشيته على "هتذيب الكمال" 
 .(260 /7: طبقاته) !ةثق كان:  ، قالأن ابن سعد 567

سلمة بن علقمة ويكىن: أبا سعد هذا يف ترمجة ) ابنج  ، إمنا قالوهذا وهم منه
 (.بشر التميمي

 
 

 ٭ ٭ ٭
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: ويُقال: أبو هاشم الموصليي، أبو هشام، لِ جَ غيرة بن زياد البَ المُ ( 53)
 .صدوٌق له أوهام

 

 الجرح: -

ياد، مضطرب قال عبد اهلل بن أمحد: مسعت أيب يقول: مغرية بن ز 
 (.815) "العلل"األحاديث، منكره. 

 وقال عبد اهلل: سألت أيب، فقال: ضعيف احلديث.
وقال: روى عن عطاء، عن ابن عباس يف الرجل حيضر اجلنازة، قال: ال بأس 

امللك، عن عطاء،  يصلي عليها ويتيمم، قال أيب: رواه ابن جريج، وعبدأن 
 مرسل.

من صلى يف يوم ) :ة، عن النيب قال أيب: وروى عن عطاء، عن عائش
من )، وهذا يرويه عن عطاء، عن عنبسة، عن أم حبيبة (ثنيت عشرة ركعة

 .(صلى يف يوم ثنيت عشرة ركعة بين له بيت يف اجلنة
، (كان إذا سافر قصر وأمت  أن النيب ) :عطاء، عن عائشةوروى عن 

 .(835) "العلل"والناس يروونه عن عطاء مرسل. 
: سألته عن املغرية بن زياد، فقال: ضعيف احلديث، له وقال عبد اهلل

 (.1501) "العلل"أحاديث منكرة. 
 .هو مضطرب احلديث :فقال ؟سألت أيب :وقال عبد اهلل

 ؟كيف  :فقلت أليب .مغرية له حديث واحد منكر :يقولمسعت حيىي وقال: 
 يتيمم :يف الرجل متر به اجلنازة قال)بن عباس اروى عن عطاء عن  :قال
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بن اليس فيه  ،بن جريج وعبد اهلل عن عطاء قولهاوهذا رواه  :قال (،ويصلي
من صلى يف ) :وروي عن عطاء عن عائشة :قال ،وهؤالء أثبت منه ،عباس

والناس يروونه عن عطاء عن عنبسة عن أم  :قال (ركعةيوم ثنيت عشرة 
كان يقصر يف   أن النيب ) :وروي عن عطاء عن عائشة :قال ،حبيبة
وهذا يرويه الناس عن عطاء عن رجل آخر  :قال (،ة يف السفر ويتمالصال

 .ليس هو عن عائشة
". "العلل" كل حديث رفعه مغرية بن زياد فهو منكر  :مسعت أيب يقول

 (.4012و )  (4011و )  (4010)
وقال عبد اهلل: مسعتج أيب يقول: مغرية بن زياد أحاديثه مناكري روى عن 

 (من صلى يف يوم ثنيت عشرة ركعة):  عطاء، عن عائشة، عن النيب
 ويروونه عن عطاء، عن عنبسة، عن أم حبيبة.

 ،وحديث عطاء، عن ابن عباس يف اجلنازة متر وهو غري متوضئ، قال: يتيمم
قال أيب: رواه عبد امللك وابن جريج عن عطاء موقوًفا مل يقوال عن ابن 

قال: أحاديثه مناكري. عباس، خالفا مغرية بن زياد، وذكر مغرية بن زياد، ف
 (.4729) و (4056) و (4055) و (4054) "لعلل"ا

 فلنّي  ؟( عن املغرية بن زياد املوصلياإلمام أمحدسألته )يعين و وقال املروذي: 
 (.84) "سؤاالته"أمره. 

 "سؤاالته"مغرية بن زياد، ما أدري.  عن اإلمام أمحد:وقال امليموين: 
(395). 

 وكيع، حدثناكىن املغرية، فقال: حدثنا   وقال أبو داود: مسعت أمحد
  املغرية بن زياد أبو هاشم.
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قال احلسني )هو ابن إدريس راوي الكتاب عن أيب داود(: مسعت أبا عبد 
يقول: أهل العراق يغلطون يف  ،اهلل حممد بن عبد اهلل بن عمار املوصلي

وداره  كنية املغرية بن زياد يقولون: أبو هاشم، وأما هو أبو هشام، قال:
 هاهنا عندنا.

 "سؤاالته"محد يقول: روى سفيان، عن أيب هاشم املغرية بن زياد. مسعت أ
(88.) 

 فقال: قال أمحد: روى ؟وسئل أبو داود عن املغرية بن زيادوقال اآلجري: 
 (.1835. "سؤاالته" )مناكري

 
 :222 /8" والتعديل اجلرحوقال ابن أيب حامت يف "

 حيتج قلت شيخ،: فقاال ؟زياد بن غريةم عن زرعة وأبا أيب سألت"
 جمالد، بابة يالقو  بذاك ليس صدوق صاحل هو: أيب وقال ال: قاال حبديثه؟
 .الضعفاء كتاب  يف البخاري وأدخله

 ."الضعفاء كتاب  من امسه حيول :يقول أيب فسمعت
 

 وقال:  (،313)يف "أسامي الضعفاء" رعة ز وذكره أبو 
 ". اباضطر  حديثه يف :زياد بن مغرية"
 

 :(414الرتمذي يف "سننه" )وقال 
 ".مغرية بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه"
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  (:562وقال النسائي يف "الضعفاء واملرتوكني" )
 ".مغرية بن زياد أبو هشام املوصلي يروي عن عطاء ليس بالقوي"
 

 .362 /28 "الكمال هتذيب" .عندهم باملتني ليس: أمحد أبو احلاكم وقال
 

 :7-6 /3ني" اجملروحوقال ابن حبان يف "
أبو هشام روى عنه الثوري ووكيع كان ممن ينفرد عن الثقات مبا ال  كنيته"

يات وترك االحتجاج افوجب جمانبة ما انفرد من الرو  ،يشبه حديث األثبات
 ".ياتامبا خالف األثبات واالعتبار مبا وافق الثقات يف الرو 

 
 مغرية بن زياد، موصلي حيدث عنه :يقول ،الدارقطينقال الربقاين: مسعت و 

 (.510)"سؤاالته" وكيع، يعترب به. 
 ".ليس بالقوي :املغرية بن زياد: "164 /3 يف "سننه" وقال

 
، املكفوف هشام بوأ له يقال املوصلي زياد بن املغرية" وقال احلاكم:

يب رباح أنه حدث عن عطاء بن إ :صاحب مناكري مل خيتلفوا يف تركه ويقال
 ".يب الزبري جبملة من املناكري مل خيتلفوا يف تركهأو 
 .(146) "للحاكم السجزي سؤاالت" 

: ويقال" :362 /28" الكمال هتذيب" ، و13 /60"تاريخ دمشق"  ويف
 ".موضوع حبديث نسي بن عبادة عن حدث إنه
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 قال املزي:
قدم وال العلم قد وثقوه كما تويف هذا القول نظر، فإن مجاعة من أهل "

 إنه مرتوك احلديث، ولعله اشتبه عليه بغريه، فإن  :نعلم أحدا منهم قال
أصرم بن حوشب يكىن أبا هشام أيضا وهو من الضعفاء املرتوكني، فلعله 

 ".اشتبه عليه به، واهلل أعلم
 :260 /10 "التهذيب هتذيبوقال احلافظ يف "

 أبو رواه قد احلاكم هإلي أشار الذي واحلديث مردود تركه على اإلمجاع نقل"
 عن ثعلبة بن األسود عن نسي بن عباده عن طريقه من هماج وابن داود

 معدود احلديث هذا :الرب عبد بنا وقال ،القرآن تعليم يف الصامت بن عبادة
 ليس :الدارقطين وقال .ثقة أبيه عن :أمحد بن صاحل قال فقد ،مناكريه يف

 ".منكر التفهيم يف حديثه :قطانال سعيد بن حيىي وقال .به يعترب بالقوي
 

 :114 /21" التمهيدوقال ابن عبد الرب يف "
 ".مناكر له ولكنه العلم حبمل معروف زياد بن املغرية"
 

 (:6834وقال احلافظ يف "التقريب" )
 ".صدوق له أوهام"

 "خمتلف فيه". : 164 /2" احلبري "تلخيصوقال يف 
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 :82 /3وقال أيضا 
 ق". "صاحب مناكري، وقد وجثِ 

 
 التعديل:  -

 :222 /8و  227 /1" والتعديل اجلرحقال ابن أيب حامت يف "
 ."ثقة املوصلي زياد بن مغرية: وكيع قال :يقول أيب مسعت قال"
، و "الضعفاء الصغري" 326 /7الكبري"  قال البخاري يف "التاريخو 
(348:) 

 ضطراب".ا حديثه يف غريه: وقال ثقة، وكان وكيع: قال الثوري، عنه "روى
 عبدا وكان زياد، بن املغرية ثناحد وكيع، ثناحدثابت اخلطاب،  وعن أيب

 .318 /11 "الكمال هتذيب إكمال. "صاحلا
 

، 319 /11 "الكمال هتذيب إكمال. "ثقة: ، عن أبيهأمحد بن صاحلعن 
 .260 /10 "التهذيب هتذيبو "
 

غرية بن امل :مسعت حيىي يقول" (:5029وقال الدوري يف "تاريخ معني" )
 ".زياد املوصلي ثقة
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 :فقال ؟زياد بن مغرية عن معني بن حيىي سألت": قال مرمي، أيب ابنوعن 
 .74 /8" البن عدي الكامل" ."ثقة بأس به ليس

 املوصلي زياد بن املغرية: يقول معني بن حيىي مسعت": ابن أيب خيثمة قالو 
 .240 /3 الثالث السفر - "خيثمة أيب ابن تاريخ" ."ثقة

فقال:  ؟سألت حيىي بن معني، عن املغرية بن زياد": بن أمحد وقال عبد اهلل
 .(4009و ) (835) "العلل" ."ليس به بأس

 
 فقال: صاحل. ؟سئل أبو داود عن املغرية بن زياد املوصلي وقال اآلجري:

 (.1828و ) (61"سؤاالته" )
 

 .362 /28" الكمال هتذيب" ."بأس به ليس": النسائي وقال
 

 :452 /2 والتاريخ املعرفةيعقوب بن سفيان يف " وقال
 ".ثقة"
 

 (.1771وقال العجلي: ثقة. "ترتيب ثقاته" )
 

 .133 /3 اجلوزي البن "واملرتوكون الضعفاء. "األزدي الفتح أبو ووثقه
 

 :76 /8" الكاملوقال ابن عدي يف "
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 يف هذا يقع كما  حديثه يف يقع أنه إال مستقيم زياد بن مغرية يرويه ما عامة"
 ".عندي به بأس ال وهو الغلط، من بأس به ليس من حديث

 
 :(6378) "الضعفاء يف املغينوقال الذهيب يف "

 ".حبان ابن اهوهّ  ،مشهور احلديث صاحل"
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 ، ويقال: ابن عبد الرحمن، التميمي المعروفح بن عبد اهللناصِ ( 54)
 ضعيف. :كوفي الحائِ مي، أبو عبد اهلل الكلِّ حَ بالمُ 

 
 الجرح: -

: (3223و ) (3221و ) (1234قال الدوري يف "تاريخ ابن معني" )
 ".صاحب مساك ليس بثقة ناصح الكويف :يقولمسعت حيىي "

 ".وناصح الذي يروى عن مساك ليس بشيء" :(1348وقال أيضا )
عن ناصح الكويف، ، أمحد بن علي األبار قال: سألت حيىي بن معنيوعن 
 ، و311 /4"الضعفاء" للعقيلي  .فقال: ليس بشيء ؟ب مساكصاح

 .262 /29" الكمال هتذيب"
 :فقال ؟مساك عن ناصح عن معني بن حيىي سئل قال:، زهري بن أمحدوعن 

 .54 /3 حبان البن "نو اجملروح. "ضعيف
 

 عن روى كويف  اهلل عبد بن ناصح ن"إ ، قال:الفالس يعل بن عمرووعن 
 اجلرح" ."احلديث ضعيف، مرتوك منكرة، حاديثأ حرب بن مساك

 .302 /8، و "الكامل" البن عدي 503 /8 حامت أيب البن "والتعديل
 

 :122 /8وقال البخاري يف "التاريخ الكبري" 
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 :311 /4" الضعفاء، وزاد العقيلي يف ""يعد يف الكوفيني، منكر احلديث"
 ".الرمف ضِ  إىل يذهب كان"
 

 .احلديث منكر احمللمي اللمه َعبد أبو ناصح :يفالكو  أبان بن ِإمساعيل وقال
 .302 /8" البن عدي الكامل"
 

 بن مساك عن عنده احلديث، منكر احلديث، ضعيفوقال أبو حامت: "
 ال كأنه  منكرات، كلها  الفضائل يف مسندات مسرة بن جابر عن حرب
 ."حرب بن مساك بن سعيد مثل الضعف يف وهو جابر، غري مساك يعرف

 .503 /8 "والتعديل اجلرح"
 ".حرب بن مساك مثل الضعف يف وهو" :263 /29 "الكمال هتذيبويف "

 
 (.346) "الضعفاء أسامي" زرعة أبو وذكره

 من) مسرة بن جابر عن مساك، حديث عن زرعة، أبا سألتوقال الربذعي: 
 .باطل هذا: وقال يقرأه، فلم ؟ثالثة دفن
 (كذا) احملاريب اهلل عبد بن حناص من يعين ،ناصح من هذا: زرعة أبو قال

 .692 /2"سؤاالته"  .الكذابني وزن يف عنده وليته مساك، عن هذا، راوي
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 ناصح، من هذا باطل، هذا: "778 /2يف موضع آخر  زرعة أبووقال 
 ".يقرأه ومل عليه، نضرب أن وأمرنا

 
 (:4273وقال البزار يف "سننه" )

 ." يروه غريههو لني احلديث، وإمنا يكتب من حديثه ما مل"
 ".ضعيف ناصح: "384 /1 "األستار كشفوقال أيضا كما يف "

 
 ليس: فقال ؟مساك صاحب ناصح عن داود أبا سألتوقال اآلجري: 

 .(894ثر السؤال رقم: )إوب (380ه" )سؤاالت. "بشيء
 

 :(1951وقال الرتمذي يف "سننه" )
 ".ليس عند أهل احلديث بالقوي"

 العالء، وقال أيضا:لكن قال الرتمذي: إنه ابن 
بصري، يروي عن عمار بن أيب عمار وغريه وهو أثبت وناصح شيخ آخر "

 ".من هذا
، عن عمار بن أيب عمارإمنا يروي  ال يروي عن مساك ناصح بن العالءإن 

كما جاء مصّرحا به عند   هو ناصح بن عبد اهللالذي يف هذا احلديث وهذا 
وأبو وأبو زرعة، وابن أيب حامت، ، وقد فّرق بينهما البخاري، غري الرتمذي

 والدارقطين. ،والنسائيداود، 
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 :264 /29" الكمال هتذيبوقال املزي يف "
 العالء ابن إمنا العالء ابن هو: قوله يف -يعين: الرتمذي  - وهم قد"

 ".الكويف ال البصري
 

 (:584وقال النسائي يف "الضعفاء واملرتوكني" )
 ."ناصح بن عبد اهلل ضعيف كويف"

 ."بثقة ليسأن النسائي قال أيضا: " 262 /29 "الكمال هتذيبويف "
 

من يرغب )باب:  45 /3وذكره يعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" 
 (.عن الرواية عنهم

 
 هتذيب". احلديث ذاهب اهلل عبد بن ناصح أمحد أبو احلاكم وقال

 .402 /10" التهذيب
 

 :54 /3" اجملروحنيوقال ابن حبان يف "
 ،األثبات حديث بشبه ليس ما الثقات عن يروي صاحلا شيخنا كان"

 بالشيء يأيت فكان ،الصالح عليه غلب مشاهري ثقات عن باملناكري وينفرد
 ".حديثه ترك استحق منه ذلك فحش فلما ،التوهم على
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 شيئا من حديثه عن مساك، وقال: 305 /8" الكاملوذكر ابن عدي يف "
 ...حرب عن جابر بن مسرة غري حمفوظاتك بن وهذه األحاديث عن مسا"

 أهل متشيعي مجلة يف وهو احلديث، من ذكرت ما غري ولناصحوقال: 
 ".حديثه يكتب ممن وهو الكوفة،

 .(536)وذكره الدارقطين يف "الضعفاء واملرتوكني" 
 ".ضعيف :الدارقطين قال: "402 /10 "التهذيب هتذيبويف "

 
 :(5775ف" )"الكاشوقال احلافظ الذهيب يف 

 ".صاحل ضعفوه"
 

 (:7067وقال احلافظ يف "التقريب" )
 "ضعيف".
 :243 /11"الفتح" وقال يف 

 "ضعيف جًدا". 
 

 (: 364"الفوائد" )ص وقال املعلمي يف تعليقه على 
"شيعي، منكر احلديث، ذاهب احلديث، مرتوك احلديث، روى عن مساك 

 عن جابر بن مسرة أشياء ال تعرف".
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 يل:التعد -

ابن  :ناصح أبو عبد اللمه احمللمي نعم الرجل قال: قال صاحل، بن احلسن عن
" الكمال هتذيب"، و 302 /8"الكامل" البن عدي . سعيد رجل صاحل

29/ 263. 
 ناصح، من امسع: صاحل بن احلسن صاحب يل قال: قال أنه نعيم أيب وعن
. منع: قال حرب؟ بن مساك عن روى الذي ناصح: نعيم أليب قلت

 ، وقال ابن شاهني:(68 ص) " البن شاهنيفيهم املختلف"
قول احلسن بن صاحل أليب نعيم، امسع منه، يدل على ثقته يف احلديث، "

ألن احلسن بن صاحل من أهل الورع والصدق، فال يأمر أبا نعيم بالسمع 
 ".منه، وهو عنده متهم يف احلديث، واهلل أعلم

 (.647ذكره يف "الضعفاء" ) هذا ابن شاهني فقدقلت: فلم يتبىن 

 

 ٭ ٭ ٭
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 متروك. :َنْصر بن باب، أبو َسْهل الُخراسانيّ ( 55)
 

 الجرح: -

، (5338) "العلل ومعرفة الرجال"هري بن حرب: كذاب. ز قال أبو خيثمة 
 .310 /3و "مسند أمحد" 

 
 :56-55 /1 "معني ابن تاريخيف " حمرز ابنوقال 

نا وابن احلجاج بن أبن باب يوما أتيت نصر  :معني يقولمسعت حيىي بن "
 ...وجعل يقرأ من الكتاب وقد طوى رأسه ،ليناإأرطاة فخرج 

 :فقال ،باب بن نصر عنده وذكرت :يقول أخرى مرة معني بن حيىي مسعتو 
 ليناإ فأخرج رطاةأ بن احلجاج وابن ناأ ليهإ ذهبت ،هلل عدو خبيث كذاب

 ،به فاسرتبت الكتاب سأر  فطوى حيدثنا فجعل عوف كتاب  فيها كان  كتبا
 نأ فأىب األحاديث بعض عنا خنس قد نهأ وظننت ،الكتاب ناولين :فقلت
 عن حيدث وكان ،فيه فنظرت منه الكتاب فأخذت عليه فوثبت ،يعطيين
 عصمة أبو مرمي أيب بن نوح حدثين الرحيم الرمحن اهلل بسم ولهأ فإذا عوف

 :له فقلت ،وتركناه وقمت ييد من الكتاب فطرحت ،عوف عن ،اخلراساين
 ".وتركناه فقمنا بعد مسعتها ث عصمة أيب عن كتبتها  هاه :فقال ؟هذا كيف

نصر بن  :مسعت حيىي يقول(: "4758وقال الدوري يف "تاريخ ابن معني" )
 ".باب ليس بشيء
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. خراساين ليس بثقةباب  بن نصر قال: معني بن حيىي حدثنا ن الدمو َرِقّي،وع
 .283-282 /8" البن عدي الكامل"

 .ضعيف باب بن نصر: يقول حيىي، مسعت: قال صاحل بن معاويةوعن 
 .302 /4 للعقيلي "الضعفاء"

 حديثه ليس باب بن نصر :قال ،معني بن حيىي عن ،زهري بن أمحدوعن 
 .53 /3 حبان البن "نو اجملروح"، و 469 /8"اجلرح والتعديل" . بشيء

 
 كتب:  يقول أيب مسعت: قال يناملدي اهلل عبد بن علي بن اهلل عبدوعن 
 .حديث ألف عشرين باب بن نصر عن معني بن حيىي
 أوله يف فرأى - عنه حيدثهم وكان - الصائغ إبراهيم عن له كتاب  يف قرأ

 ...إبراهيم عن امسه حما قد رجال
شيئا ورميت حبديثه، قال: مسعت أيب يقول: نصر بن باب كتبت عنه و 

 .280 /13 "بغداد "تاريخ وضعفه.
 

 لسان" .صاحلا امرأ وكان حديثه تركنا: سالم بن القاسم عجَبيد أبو وقال
 .257 /8ن" امليزا

 
 هبا ورأيت ،مرو يسكن كان  باب بن نصر :قال مصعب بن العباسوعن 

 عن يعقوب بن سعيد :سألت ،بثقة يكن ومل ،قراها بعض من وأصلهم ،ابنه
 أنه على فسكت ،ضعيف :قلت ؟حاله كيف  :يل فقال باب بن نصر

 .282 /8" البن عدي الكامل" .كذلك



378 
 

 .469 /8" والتعديل اجلرح. "احلديث مرتوكوقال أبو حامت: 
 

" امليزان لسان" .كثريا  عنه كتبنا  أن بعد حديثه تركنا: عاصم بن أمحد وقال
8/ 257. 
 

"الضعفاء الصغري"  ، و105 /8يف "التاريخ الكبري" وقال البخاري 
(372:) 

 ."مونه بالكذب"ير 
 . "عنه سكتوا": (2548يف "التاريخ األوسط" ) قالو 
 

 عنه حيدث أن ينبغي ال ببا بن نصر: يقول زرعة أبا مسعتوقال الربذعي: 
 القرشي، عمرو بن خلالد حديث جبنبه وكان حديثه، على اضرب: يل وقال
 .446 /2"سؤاالته"  .به أحلقه أيضاً  وخالد فقال

 
 :345 /7" الكربى الطبقاتوقال ابن سعد يف "

 فاهتموه، الصائغ إبراهيم عن حدث ث عنه، ورووا منه فسمعوا بغداد نزل"
 ".حديثه فرتكوا

 
 (.362) "أحوال الرجال. "شيئا حديثه يساوي ال وزجاين:اجل وقال
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"سؤاالته"  .جدا اهفوهّ  ؟باب بن نصر عن داود أبا سالت: وقال اآلجري
(1955.) 
 

تاريخ "، و 283 /8لكامل" البن عدي "ا. احلديث مرتوك :النسائي وقال
 .282 /13 "بغداد
 وال بثقة، ليس: "التمييز" يف النمسائي قال: "257 /8" امليزان لسانويف "

 ."حديثه يكتب
 

 عنه حيدث شبيب بن سلمة مسعت خراساين باب بن نصر: الساجيوقال 
 .282 /13" بغداد تاريخ" .مبناكري

 
 حديثه على خيثمة وأبو معني وابن أمحد، ضرب: غيالن بن حممود وقال

 .258 /8ن" امليزا لسان" .وأسقطوه
 

"، البالء موكل بالقدرحديث " 302 /4وذكر العقيلي يف "الضعفاء" 
 وقال:

 ".ال يعرف إال به"
 

 :53 /3" اجملروحنيوقال ابن حبان يف "
 يشبه ال ما األثبات عن ويروي ،باملقلوبات الثقات عن ينفرد ممن كان" 

 ".به االحتجاج بطل روايته يف ذلك كثر  فلما الثقات حديث
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 :285 /8" الكاملوقال ابن عدي يف "
 ".حديثه يكتب ضعفه مع"
 
 .(544) "الضعفاء واملرتوكني"ذكره الدارقطين يف و 

 /1" البن كثري والتعديل اجلرح يف التكميل" .ضعيف: الدارقطين وقال
342. 

 
 :934 /3" اإلرشادوقال اخلليلي يف "

 ".عفوهض"
 

 :(2944) "املقتىنوقال الذهيب يف "
 ".واه" 
 
 التعديل: -

فقال: إمنا أنكر  ؟قال عبد اهلل بن أمحد: سألت أيب، عن نصر بن باب
قلت له: إن  ،الناس عليه حني حدمث عن إبراهيم الصائغ، وما كان به بأس

قال: ما  ؟قال: نصر بن باب كذابٌ  -حرب  بن زهري يعين: - أبا خيثمة
، و "الضعفاء" (5338) "العلل"رتئ على هذا أن أقوله، أستغفر اهلل. أج

 (24. )302 /4للعقيلي 
                                                           

 = ووقع حتريف يف مطبوع "الضعفاء" للعقيلي يف موضعني: - 24



381 
 

 ؟أليب: مسعت أبا خيثمة يقول: نصر بن باب كذابوقال عبد اهلل: قلت 
فقال: أستغفر اهلل، كذاب! إمنا عابوا عليه أنه حدث عن إبراهيم الصائغ، 

 /3" املسند"يكون مسع منه. وابراهيم الصائغ من أهل بلده، فال يجنكر أن 
310. 

 هو: قال أمحد عن :257 /8ن" امليزا لسان" كما يف "نيسابور تاريخ" يف
 .ثقة

 

 

 

 

 ٭ ٭ ٭
 

 

 

 

 

                                                           

 األول: حتّرف فيه أبو خيثمة إىل أيب حنيفة.= 
 (.ما أخربين( إىل )رتئما أجوالثاين: حترف فيه )
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:قي، مولى بني أميةإسحاق الرَّ  ي، أبورِ زَ مان بن راشد الجَ عْ الن ُّ  (56)
 صدوق يهم.

 الجرح: -

 فضعفه راشد بن انالنعم :القطان سعيد بن حيىي ذكر" :املديين بن عليقال 
، و "الضعفاء" للعقيلي 448 /8 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح". "جدا

4/ 268. 
 
فقال: روى  ؟راشدسألت أيب، عن النعمان بن "قال عبد اهلل بن أمحد: و 

 (.916) "العلل". "أحاديث مناكري
 . "قال أيب: النعمان بن راشد، مضطرب احلديث"(: 3247)أيضا وقال 
 سئل أيب وأنا أمسع، عن إسحاق بن راشد، وعن "(: 4168) وقال

، وأصح حديثًا من ، فقال: إسحاق بن راشد أحب إيلّ ؟النعمان بن راشد
ان؟ قال: ال، ث قال: النعمان وَ ه: فهما أخَ قيل ل ،النعمان، وهو عندي فوقه

 . "جزري، واسحاق رقي، ما أعلم بينهما قرابة
راشد، ليس بقوي يف احلديث،  قال أيب: النعمان بن"(: 5271وقال )

 ."تعرف فيه الضعف
فقال: هو  ؟أبا عبد اهلل( عن النعمان بن راشد :وقال املروذي: سألته )يعين

(.112) "سؤاالته". "جزري، ليس بذاك
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 :مسعت حيىي يقول" (:4220وقال الدوري يف "تاريخ ابن معني" )
 ".النعمان بن راشد ليس بشيء

النعمان بن راشد ضعيف  :حيىي يقول مسعت" (:4536وقال أيضا )
 ".احلديث

ضعيف مسعت حيىي بن معني يقول: النعمان بن راشد "وقال ابن اجلنيد: 
احلديث، قلت ليحىي: ضعيف فيما روى عن الزهري وحده؟ قال: عن 

 .(698)"سؤاالته"  ."الزهري وغري الزهري، هو ضعيف احلديث
: النعمان بن راشد جزري، مسعت حيىي بن معني يقول" :(739)وقال أيضا 

قلت ، وإسحاق بن راشد جزري، ليس بأخيه، وال بينهما قرابة وال رحم
أيهما أعجب إليك؟ قال: ليس مها يف الزهري بذاك، قلت: ففي ليحىي: 

 ".غري الزهري؟ قال: ليس بإسحاق بأس
حممد بن أيب حفصة ليس بذاك القوي وقال ابن طهمان: عن ابن معني: "

 (.171". "سؤاالته" )بن راشد يف الزهريمثل النعمان 
 راشد بن النعمان: يقول معني بن حيىي مسعت": قال صاحل بن معاويةوعن 

 .268 /4 للعقيلي "الضعفاء". "ضعيف
 

 :80 /8"التاريخ الكبري"  وقال البخاري يف
 ".وهو صدوق يف األصل، هم كثريو يف حديثه "

 :(371وقال يف "الضعفاء الصغري" )
 ".هم كثريو ه يف حديث"
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 (:658ويف "التاريخ األوسط" )
 ".حديثه وهم وهو صدوق يف األصل بعضيف "
 

 :449 /8 والتعديل" وقال ابن أيب حامت يف "اجلرح
 يف صدوق وهو ،كثري  وهم حديثه يف راشد بن النعمان: يقول أيب "مسعت

 .صلاأل
 (،الضعفاء كتاب) يف امسه ادخل البخاري كان:ابن أيب حامت  قال

 ."الكتاب هذا من امسه حيول: يقول أيب سمعتف
 

قال: هذا أخو  د؟سالت أبا داود عن إسحاق بن راشوقال اآلجري: "
 (.1819"سؤاالته" ) ."النعمان بن راشد، إسحاق فوق النعمان

 :448 /29 "الكمال هتذيبويف "
: يعين فيهم؟ راشد بن النعمان: داود أليب قلت: اآلجري عبيد أبو قال"

 ."إسحاق أخوه ولكن ضعيف، النعمان: قال لزهري؟ا أصحاب
 

بعد أن روى من طريقه حديث  -(8088وقال البزار يف "مسنده" )
 :-االستسقاء 

 ".أخطأ فيه النعمان ومل يتابعه على هذه الرواية أحد، عن الزهري"
 

 (:587وقال النسائي يف "الضعفاء واملرتوكني" )
 ".كثري الغلط  "
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 :448 /29" الكمال هتذيب، و "247 /8ي " البن عدالكاملويف "
 ".الغلط كثري  ضعيف"

 ."مقلوبة أحاديثه: آخر موضع يف" املزي: وقال
 

 :345 /1 "والتاريخ املعرفةوقال يعقوب بن سفيان يف "
 ".لني وهو راشد بن النعمان عن ،وهيب عن ،أسد بن املعلى حدثنا"
 

 :(1422وقال ابن خزمية يف "صحيحه" )
 ".حديثه، عن الزهري ختليط كثريالنعمان بن راشد فإن يف  يف القلب من"

 :115 /5كار" األف نتائجقال احلافظ يف "
 وخالفه النعمان، فيه أخطأ: فقال (العلل) يف عنه الدارقطين كشف"

 ."عمه عن متيم بن عباد عن الزهري عن: فقالوا كلهم  الزهري أصحاب
 

 .59 /12 "الكمال هتذيب إكمال. "ضعف فيه صدوق،: الساجي وقال
 

 :121 /6" احمللىوقال ابن حزم يف "
 ".الغلط كثري  ضعيف :راشد بن النعمان"

 (:5846وقال احلافظ الذهيب يف "الكاشف" )
 ".صدوق يف حديثه وهم كثري :وقال البخاري ،ضعف"
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 (:7154وقال احلافظ يف "التقريب" )
 ".صدوق سيء احلفظ"
 
 التعديل: -

  :مسعت حيىي يقول" (:5036ابن معني" )قال الدوري يف "تاريخ 
 ".النعمان بن راشد ثقة

 ".ثقة راشد بن النعمان :يقول معني بنا مسعت" :ابن أيب خيثمة قالو 
، و "رجال 233 /3و  130 /1 الثالث السفر - "خيثمة أيب ابن تاريخ"

 .776 /2البخاري" للباجي 
 

كتاب الضعفاء يعين:   - الكتاب هذا من امسه حيولوقال أبو حامت: "
 .449 /8 والتعديل" اجلرح" ."-للبخاري 

 
 :453 /2 "والتاريخ املعرفةب بن سفيان يف "وقال يعقو 

 ".به بأس ال :راشد بن النعمان"
 

 :248-247 /8" الكاملوقال ابن عدي يف "
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الناس روى عنه الثقات مثل محاد بن زيد  احتمله قد راشد بن النعمان"
وله نسخة عن  ،خالد وغريهم من الثقاتحازم ووهيب بن وجرير بن 

 ."الزهري، وال بأس به
 

 ، وقال:532 /7وذكره ابن حبان يف "الثقات" 
 ".روى عنه محاد بن زيد والبصريون ،يروي عن الزهري"
 

 :(350) ق"موث وهو فيه تكلم من"وقال احلافظ الذهيب يف 
 ".ملناكريه معني ابن ضعفه احلديث حسن"
 

 : 15 /2ائج األفكار" وقال احلافظ يف "نت
 "صدوق، يف حديثه عن الزهري مقال".

 
 

 ٭ ٭ ٭
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 ضعيف. :اب الَبْصِريُّ طَّ ، أبو الخَ يُّ سِ يْ م القَ هْ اس بن ق َ هَّ الن َّ  (57)
 

 الجرح: -

فقال:  ؟قال عبد اهلل بن أمحد: سألته )يعين أباه( عن الن مهماس بن قهم
 .(3280) "العلل"، وكان حيىي يضعف حديثه. (25) الن مهماس قاص

 عن كتبت:  يقول سعيد بن حيىي مسعت :قال ،املديين بن ليوعن ع
 عباس ابن عن عطاء عن يروى كان:  قال ث وكذا، كذا  قهم بن النهاس

 سبعا بالبيت طاف من): هريرة أيب عن عطاء عن وروى ،منكرة شياءأ
 .511 /8 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح" .(ركعتني املقام خلف وصلى
 يعين -؟ عنه القطان سعيد بن حيىي سألت :قال ،خرزاذ بن عثمانوعن 

 .56 /3 حبان البن "نو جملروح". "اضعيف :فقال - قهم بن النهاس عن
 ؟قهم بن النهاس حديث عن القطان حيىي سألت: قال خلف بن بكروعن 
 .312 /4 للعقيلي "الضعفاء. "بشيء النهاس عن أحدث لست: فقال

 
. "تاريخ ابن معني" يساوي هناس بن قهم شيئا ال :دي يقولبن أيب عاكان و 

 (.3920رواية الدوري ) -

                                                           

 إىل قاضي! 312 /4لي وحتّرف )قاص( يف مطبوع "الضعفاء" للعقي - 25
 إىل فيها حتريفات كثرية، وهي حتتاج - عبد املعطي أمني قلعجيحتقيق:  -وهذه الطبعة 

 ، ومسعت أن الدكتور بشار عواد يعمل على ذلك، وهو حمقق متقن.إعادة حتقيق متقنة
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عن  )يعين: ابن معني(: سألته" (:824وقال الدارمي يف "تاريخ ابن معني" )
 ".ضعيف :فقال ؟النهاس بن قهم

قال حيىي بن " :(4219و ) (3633ابن معني" )وقال الدوري يف "تاريخ 
 ".ان قاصا وليس بشيءالنهاس بن قهم وك :معني
 ليس: فقال قهم؟ بن النهاس عن معني بن حيىي سألت": اجلنيد ابن وقال

 ليس قاصا قهم بن النهاس كان:  قهم بن حممد قال: قال ث. بشيء
 .(707) "سؤاالته". "بشيء
 قهم بن هناس": قال معني بن حيىي حدثنا ،يالدورق أمحد بن اهلل عبدوعن 

 .326 /8" البن عدي الكامل" ."يقص كان  احلديث ضعيف
" الكاملاحلديث. " ضعيف: ، قالمعني بن حيىي عن عن معاوية بن صاحل،و 

 .326 /8البن عدي 
 

 .511 /8" والتعديل اجلرحيء. "شب ليسوقال أبو حامت: 
 

قال: كان حيىي  ؟داود عن النهاس بن قهمسألت أبا " وقال اآلجري:
 (.913"سؤاالته" ) يضعفه.

فقال: ليس  ؟لت أبا داود عن النهاس بن قهمأس(: "1397وقال أيضا )
 ."بذاك

فقال: ليس  ؟لت أبو داود عن النهاس بن قهمأس" (:1475وقال )
 ."بالقوي، تكلم فيه ابن أيب عدي
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 : (758يف "سننه" ) وقال الرتمذي
 تكلم حيىي بن سعيد يف هناس بن قهم من ِقَبِل ِحفظه".قد "
 

 (:598ملرتوكني" )وقال النسائي يف "الضعفاء وا
 "ضعيف".

 
 املروزي احلسن بن حسنيمن طريق  312 /4 "الضعفاءوأخرج العقيلي يف "

 بن عبيد بن اهلل عبد عن قهم، بن النهاس عن زريع، بن يزيد حدثنا: قال
 (الطواف يف الشعر ينشدون ، اهلل رسول أصحاب وكان": قال عمري

 ،إبراهيم عن ،منصور هذا ىرو  لو هو إال إله ال الذي واهلل: حسني قالو 
 .قبلناه ما اهلل عبد عن ،علقمة عن
 

 :56 /3" اجملروحنيوقال ابن حبان يف "
 جيوز ال ،الروايات يف الثقات وخيالف املشاهري عن املناكري يروي ممن كان" 

 ".به االحتجاج
 

 /10 "هتذيب التهذيب"، و 274 /4"امليزان"  .لني: احلاكم أمحد أبو وقال
478. 

 
 "327 /8" الكاملال ابن عدي يف "وق
 ".عليه يتابع وال الثقات، عن به ينفرد مما أحاديثه"
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 :200 /9" عللوقال الدارقطين يف "ال
 ".القطان حيىي تركه احلديث مضطرب"
 

 (:7197"التقريب" )وقال احلافظ يف 
 "ضعيف".

 
 التعديل: -

 (.26) (!1484ذكره ابن شاهني يف "الثقات" )
 :(71لف فيهم" )ص قال يف "املختو 
وقال ابن معني يف رواية جعفر بن أيب عثمان عنه: النهاس بن قهم، ليس "

 ".به بأس
 

 ٭ ٭ ٭

 
 
 
 

                                                           

 (.658الضعفاء" )كره يف "ذ وأعاد  - 26
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 ثقة. :وفيي الكُ بِّ ع الضَّ مِّ جَ ل بن مُ شَ هْ ن َ ( 58)
 
 الجرح: -

 :(71 ص) "فيهم املختلفقال ابن شاهني يف "
 هنشل، عن منري ابن يروي: قال أنه...العباس رواية من معني، بن حيىي"عن 
 ء".بشي هنشل وليس

إمنا مل خيتلف النقل عن ابن معني يف توثيق هنشل الضيب كما سيأيت، قلت: 
وانظر "تاريخ (، هنشل بن سعيد بن وردان القرشيقال هذا ابن معني يف )

"هتذيب الكمال"  ، و(4775و ) (1681رواية الدوري ) -ابن معني" 
، و "هتذيب 406 /1ديل" والتع، و "التكميل يف اجلرح 32 /30

 .479 /10التهذيب" 
 
 التعديل: -

 العلل" هنشل بن جممع الضيب وكان مرضيا. أخربين :قال سفيان الثوري
، و 115 /8، و "التاريخ الكبري" (5890) و (5721) "ومعرفة احلديث

 .495 /8و  79 /1"اجلرح والتعديل" 
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 عن هنشل عن فيانس حديث عن معني بن حيىي سئلوقال ابن أيب خيثمة: 
 "والتعديل اجلرح" .غالب باأ عرفأ وال ثقة :الضيب هنشل: فقال ؟غالب أيب
8/ 495. 

". الضيب، كويف ثقةقلت ليحىي: هنشل؟ قال: هنشل وقال ابن اجلنيد: "
 .(729)"سؤاالته" 

سألت حيىي عن حديث (: "1368وقال الدوري يف "تاريخ ابن معني" )
 ،هنشل الضيب :فقال ؟هنشل هذا ن  مَ  ،غالب سفيان عن هنشل عن أيب

 ".قال نعم ؟هو ثقة :قلت
مسعت حيىي يقول قد روى سفيان الثوري وجرير عن (: "1666وقال أيضا )
 ة".وهو ثقهنشل الضيب 

 
 .495 /8 "والتعديل اجلرح". "ال بأس به يكتب حديثهوقال أبو حامت: "

 
 هتذيب" .ثقة: فقال ؟الضيب هنشل عن داود أبا سألت: اآلجري وقال

 .35 /30" الكمال
 

 :153 /3 "والتاريخ املعرفةوقال يعقوب بن سفيان يف "
 ".قال: حدثنا سفيان، عن هنشل الضيب ال بأس به كويف   ،حدثنا أبو نعيم"

قاال: حدثنا  ،حدثنا أبو نعيم وقبيصة: "187 /3وقال يف موضع آخر 
 ".سفيان، عن هنشل الضيب وهو ثقةٌ 
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روى عنه سفيان الثوري وحممد بن  ،ثقة كويف  :ال حيىيق"وقال العجلي: 
 (.1867". "ترتيب ثقاته" )فضيل وجرير بن عبد احلميد

 
 .542 /7وذكره ابن حبان يف "الثقات" 

 
 (:7199وقال احلافظ يف "التقريب" )

 "صدوق".
 

 ٭ ٭ ٭
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 ضعيف. :يل بن بالل، أبو البهلول الفزاري المدائنيذَ الهُ ( 59)
 

 لجرح:ا -

 أغرم "مل :يقول سعدويه علي صاحل بن حممد األسدي قال: مسعت أيبعن 
 بالل بن هذيل إىل املدائن إىل زورقا هبما ركبت درمهني، إال احلديث يف

حدثنا عن نافع موىل ابن عمر  -ضعيفا  كان  فيه، يل يبارك فلم -الفزاري 
 اجلمعة من جاء إىل): قال: مسعت أبا هريرة يقول: قال رسول اهلل 

يقول: رأيت زر بن  - خرب اهلل بيته - قال: ومسعت هذيال، (فليغتسل
 .78 /14بغداد"  "تاريخ ."كأنه أنكر ذلك عليه:  حلحبيش. قال صا

 :364 /4" الضعفاءوقال العقيلي يف "
 ،وأيوب ،عمر بن اهلل وعبيد ،مالك قال(، فليغتسل اجلمعة أتى من")

 ".عمر ابن عن نافع، عن ،غفريا مجعا والناس
". إمنا هو: نافع، عن ابن عمر. وعن أيب هريرة منكر وقال أبو زرعة: "

 (.612"علل احلديث" البن أيب حامت" )
 :(2193وقال الدارقطين يف "العلل" )

والصحيح عن نافع، عن ابن عمر،  -ذيل بن بالل اهليعين:  - وهم فيه"
 ".من احلفاظ كذلك رواه أيوب، ومالك، وعبيد اهلل بن عمر، وغريهم

 
واهلذيل بن عن ابن معني: " (:4858الدوري يف "تاريخ ابن معني" )قال و 

 ".ليس بشيء :بالل
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اهلذيل بن بالل  :مسعت حيىي يقول(: "4945و ) (4892وقال أيضا )
 ".كان ينزل املدائن وليس بشيء

 ليس :بالل بن اهلذيل" :قال ،معني بن حيىي عنوعن ابن أيب خيثمة، 
 .95 /3 حبان البن "نو روحاجمل". "بشيء
 :فقال الفزاري بالل بن اهلذيل :معني بن حيىي وذكر": قال الغاليب ابنوعن 
 .78 /14 "بغداد تاريخ" ."ضعيف مدائين

 
 :320 /7ى" الكرب  الطبقاتوقال ابن سعد يف "

 ".احلديث يف ضعيفا كان"
 

 ".بالقوي ليس: فقال بالل؟ بن اهلذيل عن زرعة أبا سألتوقال الربذعي: "
 .500 /2 سؤاالته""

 .113 /9ل" والتعدي اجلرح". "هو لني، ليس بالقويوقال أبو زرعة: "
 

: هفقال: قال سعدوي ؟لت أبا داود عن هذيل بن باللأس"وقال اآلجري: 
". "سؤاالته" ووهاه أبو داود رحلت إليه فبطلت رحليت وضاعت نفقيت.

(1961.) 
 

ضعيف  :هذيل بن بالل" (:610كني" )واملرتو وقال النسائي يف "الضعفاء 
 ".مدائين
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 (:861" )قبول األخبار ومعرفة الرجالوقال أبو القاسم البلخي يف "
 يء".كان ينزل املدائن وليس بش"
 

 :95 /3" اجملروحنيوقال ابن حبان يف "
 خمالفته كثر  فلما ،روايته قلة على املراسيل ويرفع ،األسانيد يقلب ممن كان"

 يف وصار ،اجلرح إىل العدالة حد عن خرج ،األثبات عن رويهي فيما الثقات
 ".به حيتج ال ممن املرتوكني عداد

 
 .(565)وذكره الدارقطين يف "الضعفاء واملرتوكني" 

 الضعفاء"(، و 410"سؤاالت السلمي" ). ضعيف :الدارقطينوقال 
 .173 /3 اجلوزي البن "واملرتوكون

 
 :416 /6 "النبوة دالئلوقال البيهقي يف "

 ".قوي غري بالل بن هذيل"
 

 :213 /6" والنهاية البدايةوقال ابن كثري يف "
 ".ضعف فيه"
 

 :328 /2 "املنفعة تعجيلوقال احلافظ يف "
 ".الضعفاء يف اجلارود وابن شاهني وابن يوالعقيل الساجي وذكره"
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 التعديل: -

 بالل بن لهجَذي: حنبل بن أمحد اهلل عبد أليب ليق": األثرم بكر قال أبو
" بغداد تاريخ"(، و 35"سؤاالته" ) ."بأًسا به أرى ما: قال هو؟ كيف

14/ 78. 
 ."ثقة :اهلذيل بن بالل الفزاري قال يل أمحد"معاوية بن صاحل قال: وعن 

 .78 /14" بغداد تاريخ"
 

" بغداد تاريخ" ."اهلذيل أبو البهلول مدائين صاحل": ، قالابن َعمماروعن 
14/ 78. 

 
 .113 /9ل" والتعدي اجلرح". "حديثه بتيك الصدق حملهبو حامت: "وقال أ

 
 :ث قال 433 /8" الكامليف " عدة أحاديث ابن عدي َوأوَرَد له

 ".فأذكره منكر حديث حديثه يف ليسو "
 

 ٭ ٭ ٭
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 صدوق.: بي، أبو يزيد الكوفيي الوالِ دِ سَ قاء بن إياس اْلَ وِ ( 60)
 
 الجرح: -

 إياس بن وقاء كان  ما :يقول القطان حيىي مسعت :املديين بن عليقال 
"تاريخ ، و 377 /8" البن عدي الكامل" (27) .عليه يعتمد بالذي

 .489 /13بغداد" 
مل يكن وقاء  :يقول بن سعيد القطان مسعت حيىي" :املديين بن علي قالو 

 .378 /8" البن عدي الكامل"، و 49 /9"اجلرح والتعديل" . بالقوي
 
فقال: كذا  ؟سألته )يعين أباه( عن وقاء بن إياس"محد: قال عبد اهلل بن أو 

 .(3313) "العلل"ث قال: حيىي ضعفه.  ،وكذا
قال: كتبنا عنه  ؟وسألته عن وهب بن إمساعيل األسدي: "(3414)وقال 

فقلت له: ترجو أن يكون صاحل احلديث؟ قال: ما أدري،  ،أحاديث
 ."اء بن إياسفقال: روى بعدنا أحاديث مناكري، عن وق ،فراجعته

 

                                                           

قال ابن معني: ما وقاء بن إياس: " (4537قال احلافظ الذهيب يف "ديوان الضعفاء" ) - 27
 ".كان بالذي يعتمد عليه

 وليس هذا القول ليحىي بن معني إمنا هو ليحىي بن القطان.
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 حيىي ضعفه: قال ث وكذا، كذا:  فقال ؟عنه أيب سألت: خيثمة أيب بنوقال ا
 .457 /30" الكمال هتذيب" .القطان

 
فقال: قال حيىي بن  ؟إياسسألت أبا داود عن وقاء بن "وقال اآلجري: 

 (.33". "سؤاالته" )سعيد: مل يكن وقاء بالذي يعتمد عليه
 

 هتذيب". "عليه يعتمد ممن ليس: حيىي قال ي،بالقو  ليس": النسائي وقال
 .457 /30" الكمال

 
 إمساعيل بن ووهب حممد بن أسباط عنه وروى مناكري، عنده: الساجي وقال

 .222 /12 "الكمال هتذيب إكمال" .مناكري األسدي
 

، و "إكمال 335 /4"امليزان"  .عندهم باملتني ليس: احلاكم أمحد أبو وقال
" البن كثري والتعديل اجلرح يف التكميل، و "222 /12هتذيب الكمال" 

 .122 /11 "التهذيب هتذيب، و "79 /2
 

 (:7411وقال احلافظ يف "التقريب" )
 ".لني احلديث"
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 التعديل: -

 ال وكان إياس، بن وقاء عن ،الثوري سفيان حدثنا: عقبة بن قبيصة قال
 /13د" "تاريخ بغدا ، و231 و 108 /3"املعرفة والتاريخ"  .به بأس

 .456 /30" الكمال هتذيب" ، و489
 

". "اجلرح ياس كويف ثقةإقال حيىي بن معني: وقاء بن " وقال ابن أيب خيثمة:
 .49 /9والتعديل" 

 
 .49 /9"اجلرح والتعديل"  صاحل.وقال أبو حامت: 

 
 :354 /6ى" الكرب  الطبقاتوقال ابن سعد يف "

 ".اهلل شاء إن ثقة وكان ،يزيد أبا ويكىن األسدي إياس بن وقاء"
 

 ، وقال:565 /7وذكره ابن حبان يف "الثقات" 
 ".القطانروى عنه الثوري وحيىي بن سعيد "
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 :378 /8" الكاملوقال ابن عدي يف "
 ."به بأس ال أنه وأرجو بالكثري ليس حديثه"

 

 

 ٭ ٭ ٭
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يحيى بن أيوب بن أبي ُزْرَعة بن عمرو بن َجرِيٍر الَبَجلي، ( 61)
 .ربما وهمصدوق  :لكوفيا

 

 الجرح: -

 :391-390 /4" الضعفاءقال العقيلي يف "
 أيوب بن حيىي: قال معني بن حيىي مسعت: قال علي بن أمحد حدثنا"

 . ضعيف البجلي
 بن ليحىي قلت: قال سعيد بن عثمان حدثنا: قال حممود بن أمحد حدثين
 .بشيء ليس: قال حاله؟ ما البجلي أيوب بن حيىي: معني

ومن حديثه ما حدثناه حممد بن زكريا، حدثنا مسروق بن املرزبان، حدثنا 
مروان بن معاوية قال: حدثنا حيىي بن أيوب البجلي، عن أيب زرعة، عن أيب 

إذا تبايع املسلمان فال يفرتقا إال )يقول:  ،هريرة قال: مسعت رسول اهلل 
 . (عن رضا

 ".فظ من طريق يثبتواحلديث يروى بغري هذا اإلسناد وغري هذا الل

 :287 /12 "الكمال هتذيب إكمالوقال احلافظ مغلطاي يف "
 وقال حديثه، يكتب ال ضعيف: معني بن حيىي عن: (الربقي) كتاب  ويف"

 من أضعف هو أخوه، أيوب بن وجرير صاحل،: أيوب بن حيىي: أيضا
 ."أخيه
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 :504 /2" والتعديل اجلرح"يف كما قال أبو حامت  و 
 أوثق وهو احلديث ضعيفهو و ، احلديث منكر: البجلي أيوب بن جرير"

 ."به حيتج وال حديثه يكتب حيىي أخيه من
 ي؟البجل يوبأ بن حيىي عن أيب سألت: "127 /9وقال ابن أيب حامت أيضا 

 ".جرير أخيه من إيلّ  أحب وهو يوبأ بن جرير خوأ هو: فقال
 

  وقال الربذعي:
 متقاربان؟ فهما: قلت ،نعم: قال أخوان؟ أيوب بن وحيىي أيوب، بن جرير"

 .419 /2. "سؤاالته أليب زرعة" "واه وجرير جرير، من أشبه حييي ،ال: قال
 

 :524 /3" واإليهام الوهم بيانوقال ابن القطان يف "
 ".عدالته تثبت مل باجلملة والرجل .بثقة ليس: النسائي قال"و 
 
 التعديل: -

". صاحل احلديث :وبحيىي بن أيقال ابن طهمان: عن ابن معني: "
 (.120"سؤاالته" )

، والدوري يف "تاريخ ابن معني" (910وقال الدارمي يف "تاريخ ابن معني" )
 ".ليس به بأس: عن ابن معني: "(2644و ) (2210و ) (1434)
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 (: "ثقة".2229وقال الدوري يف "تاريخ ابن معني" )
 

 :قال ،ثاحلار  بن منجاب مسعت" :حممد بن عثمان بن أيب شيبةوقال 
 من عندنا البجلي يوبأ بن حيىي كان  :يقول ،مسهر بن علي مسعت

 عن شيبة أيب ابن مسائل". "دبه عون بن عبد اهللأكان ممن ،  الصاحلني
 .(31) "شيوخه

 
 ."يب داود: حيىي بن أيوب البجلي؟ قال: ثقةقيل أل"وقال اآلجري: 

 (.79"سؤاالته" )
 

 :137 /3 "تاريخوال املعرفةسفيان يف "وقال يعقوب بن 
 أيوب بن حيىي عن ،املبارك ابن عن ،املكي إبراهيم بن إسحاق حدثنا"

 ".بأس به وليس البجلي
 

 .594 /7وذكره ابن حبان يف "الثقات" 
 

  (:1593"الثقات" )وقال ابن شاهني يف 
بأس وحيىي بن وحيىي بن أيوب البجلي مسع منه عبد اهلل بن املبارك وليس به "

 ".احل احلديثأيوب البجلي ص
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 (:6136يف "الكاشف" )الذهيب وقال احلافظ 

 "ثقة".
 

 (:7510وقال احلافظ يف "التقريب" )
 "ال بأس به".

 :(458 ص)" الساري هديوقال يف "
 ".قليال البخاري له وعلق معني بن حيىي قول فيه اختلف"
 

 تنبيه:
 :287 /12 "الكمال هتذيب إكمالقال احلافظ مغلطاي يف "

 ".ثقة زرعة أيب بن أيوب بن حيىي: (السنن كتاب) يف زاربال قال"
الغافقي املصري،  أيوب بن حيىي مل أقف عليه، والذي وجدته توثيققلت: 

 املسند :عزوه للسنن، ومن املمكن أن يقصد ب(3509وانظر "مسنده" )
يقصدون  ، فقد تتبعت هذا العزو فوجدهتمنفسه، املعروف ب  )البحر الزخار(

 :سنده"به "م
 - 383 /5 "الكمال هتذيب إكمال"افظ مغلطاي يف احل قال :مثاله

 :- سفيان بن حسنيترمجة: 
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 ."ثقة واسطي: تأليفه (السنن) يف البزار قال"
 (.4897مسند البزار" )يف " عينهاهذه الفقرة ب دتوج

 - 301 /6 "الكمال هتذيب إكمال"افظ مغلطاي يف احل قال مثال آخر:
 :- شبشهر بن حو ترمجة: 

وال يعلم أحدا ترك الرواية شعبة : تكلم فيه 301 /6 (السنن)قال البزار يف "
  ".عنه وقد حدث شعبة عن رجل عنه

 (.3482مسند البزار" )يف " عينهاهذه الفقرة ب دتوج
 - 64 /11 "الكمال هتذيب إكمال"افظ مغلطاي يف احل قال مثال آخر:

 :- املثىن بن سعيد: ترمجة
 .": ثقة(سننال)البزار يف قال "

 (.3888مسند البزار" )يف " عينهاهذه الفقرة ب دتوج
 توثيق البزار 86 /1يف "إكمال هتذيب الكمال"  مغلطاينقل  مثال آخر:

  (.أمحد بن عثمان بن حكيمل  )
 .375 /2" كشف األستاريف " ا التوثيقهذ دتوجو 

 - 153 /2 "الكمال هتذيب إكمال"افظ مغلطاي يف احل قال :آخر مثال
 :- إمساعيل بن أيب احلارثترمجة: 

 ".: ثقة مأمون(السنن)البزار يف كتاب قال "
 (.3476مسند البزار" )يف " عينهاهذه الفقرة ب دتوج
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ترمجة:  - 252 /2 "الكمال هتذيب إكمالقال مغلطاي يف "مثال آخر: 
 :- أصبغ بن نباتة

 أكثر: أليفهت (السنن) كتاب  يف البزار اخلالق عبد بن عمرو بن أمحد قال"
 ."غريه يرويها ال علي عن أحاديثه

 (.899مسند البزار" )يف " عينهاهذه الفقرة ب دتوج
أبو (، فقد عزاه 8563حديث أيب هريرة يف "مسند البزار" ) ر:أخيمثال 

 بقوله: (27 ص) الشارب" قص العراقي يف "مسألةالفضل 
، حينما يعزو طايولكن احلافظ مغل، السنن" كتاب  يف البزار بكر أبو "رواه

أنه للسنن، يقول: "تأليفه"، وحينما يعزو للمسند ال يقول: "تأليفه"، ك
 .لشهرة املسند بني العلماء

فهو ينقل  تهذيب"يف "هتذيب ال سنن البزارو ليعز حينما افظ ابن حجر واحل
 ومثاله:من قرأ الكتابني،  ذا كل  الكمال" كما يعرف هعن "إكمال هتذيب 

، عبيد اهلل بن إيادو  ،جندل بن والقو ، بن أيب احلارثإمساعيل ترمجة 
 ،صاحل بن عبيدو  ،سويد بن حجريو حبان بن علي، و  ،سليمان بن حيانو 
 واهلل أعلم.، بن عاصم عاصم بن عبيد اهللو 
 

 ٭ ٭ ٭
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 ر أيضا، بِّ جَ ر، ويُقال: المُ َيْحَيى بن َعبد اللَّه بن الَحاِرث الجابِ  (62)
ْيِمّي البَ  مسجد بني تيم اهلل، كان الكوفي، إمامأبو الحارث ، ريّ كْ الت َّ

 .لين الحديث: اْلعضاء ُيَجبِّر

 الجرح: -

هو حيىي بن  :فقال ؟سألت حيىي عن حيىي اجلابر"  بن أمحد:قال عبد اهللو 
(.3999". "العلل" )احلارث ضعيف احلديث

 .يءش ال: فقال ؟اجلابر حيىي عن ،معني بن حيىي سئلوعن ابن أيب خيثمة: 
للبلخي "قبول األخبار"  ، و161 /9 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح"
 .124 /3"اجملروحون" البن حبان  (، و896)
 البن "والتعديل اجلرح" .ضعيف عن ابن معني، قال: :عن ابن أيب خيثمةو 

 .161 /9 حامت أيب
سألت حيىي بن معني عن حيىي اجلابر، كيف حديثه؟ وقال ابن اجلنيد: "

ىي بن عبد اهلل اجلابر ليس حديثه بشيء، قلت ليحىي: هو كويف؟ حيفقال: 
 (.845)" ". "سؤاالته- يعين: حيىي اجلابر- قال: نعم

 
، و 29 /9"الكامل" البن عدي . احلديث ضعيف :أمحد اإلمام وقال

 (.3735"الضعفاء واملرتوكون" البن اجلوزي )
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 .161 /9 "والتعديل اجلرحوقال أبو حامت: ضعيف. "
 سألت أيب عن حديث" (:911قال ابن أيب حامت يف "املراسيل" )و 

ن معدي كرب هل لقي معاوية بن صاحل عن حيىي بن جابر عن املقدام ب
 ".أيب حيىي عن املقدام مرسل :قال ؟بن معدي كرب بن جابر املقدام ىيحي
 
اجلابر: من أبو ماجد احلنفي؟  ىيقال ابن عيينة: قلت ليح"قال احلميدي: و 

"الضعفاء الصغري"  طار علينا طري فحدثنا، وهو منكر احلديث". قال:
 (.382) أليب زرعة "(، و "الضعفاء442للبخاري )

 
وأبو ماجد غري ، حيىي بن عبد اهلل اجلابر غري حممودوقال اجلوزجاين: "

قال  ،عن علي حدثنا سفيان عن حيىي اجلابر عن أيب ماجد، معروف
قال طرأ علينا من البصرة فهو بالكوفة  ؟دأبو ماج ن  قلت ليحىي مَ  :سفيان

يثه أحاد ؟فعالم تتحمل روايته ،وأثره بالبصرة غري موجود ،غري معروف
و  (65". "أحوال الرجال" )مرفوعة ال يعرفها أصحاب عبد اهلل املعروفون

(66). 
 

 :(3184وقال أبو داود يف "سننه" )
ال أبو داود: وهذا حيىي بن عبد اهلل وهو حيىي اجلابر، قوهو ضعيف هو "

 ".كويف وأبو ماجدة بصري، قال أبو داود: أبو ماجدة، هذا ال يعرف
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 (.623"الضعفاء واملرتوكون" )وقال النسائي: ضعيف. 
 

من يرغب ، )باب: 35 /3وذكره يعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" 
 (.عن الرواية عنهم

 
. "ترتيب ثقاته" بالقوي حيىي اجلابر كويف يكتب حديثه وليس: العجليوقال 

(1966.) 
 

 :123 /3 "اجملروحنيوقال ابن حبان يف "
 رمبا حىت ،األئمة حديث تشبه ال اليت كثريةال املناكري يروي ،احلديث منكر"

 ".حبال به االحتجاج جيوز ال لذلك يتعمد كان  أنه القلب إىل سبق
 
 هو ابن: ابريقول حيىي اجل ،مسعت أبا احلسن الدارقطين"الربقاين: قال و 

، ال يتابع على أحاديثه، وال يكاد ربِّ جمجَ عبد اهلل التيمي، كويف، يعترب به، 
 (.529) و (528. )"غريه يروي عن شيوخه

 
 :318 /8و  22 /4 وقال البيهقي يف "السنن الكربى"

 ".ضعيف :اجلابر اهلل عبد بن حيىي"
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 :25 /4وقال أيضا 
 ".ضّعفه مجاعة من أهل الّنقل"
 

 (:6194حلافظ الذهيب يف "الكاشف" )وقال ا

 ".صدوق فيه ضعف"
 

 (:7581وقال احلافظ يف "التقريب" )
 ".لسادسة وروايته عن املقدام مرسلةلني احلديث من ا"

 التعديل:  -
 :816 /2 "والتاريخ املعرفة"قال يعقوب بن سفيان يف 

 جدما أبا ألن ماجد، أيب غري عن روى فيما ثقة اجلابر حيي: علي قال"
 ."بأس به فليس غريه عن حديثه فأما يعرف، ال جمهول

 
 :فقال ؟اهلل اجلابر سألت أيب عن حيىي بن عبد" قال عبد اهلل بن أمحد:و 

وأبو ماجد رجل  ،ليس به بأس حدث عنه شعبة حبديث عن أيب ماجد
 (.4000و ) (804". "العلل" )جمهول ال يعرف
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 "والتعديل اجلرح" ابر معروف.: حيىي بن عبد اهلل اجلبن املديين يقال علو 
 .161 /9 حامت أيب البن

 
 :389 /4" يزانوقال الذهيب يف "امل

 ."يعرف ال ماجد أبو شيخه لكن بأس، به ليس: معني بنا عن آخر وروى"
(28.) 
 

 (:1011وقال الرتمذي يف "سننه" )
ال حيىي إمام بين تيم اهلل ثقة، يكىن أبا احلارث، ويقال له حيىي اجلابر، ويق"
حيىي اجملرب أيضا، وهو كويف، روى له شعبة، وسفيان الثوري، وأبو  :له

 .(29) "األحوص، وسفيان بن عيينة
 

 :31 /9 "الكاملوقال ابن عدي يف "
 ."به بأس ال أنه وأرجو منكر، حديث فيه وليس متقاربة أحاديثه"

                                                           

 َنص  هذه العبارة منقول عن اإلمام أمحد، ومل أجدها عن ابن معني. - 28
 ثقة".: داود أبو : "قال337 /12 الكمال" ذيبهت ويف "إكمال - 29

 ، ولعل احلافظ مغلطاي أراد توثيق الرتمذي، فوقع هذا سهواإياهداود وقد تقّدم تضعيف أيب 
ومل ينقل هذا التوثيق احلافظ يف "هتذيب التهذيب" مع كثرة استفادته من احلافظ  ،منه

 واهلل أعلم. مغلطاي،
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 ٭ ٭ ٭
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 :الَجْهمبو ، أبو حمزة الكوفي، ويقال: أيونس بن َخبَّاب( 63)
 ضعيف.

 

 الجرح: -

 قتل عثمان إن :يل فقال خباب بن يونس لقيت" :قال ،عباد بن عبادعن 
  ."تفلح ال أنت :قال ؟!األخرى زوجه فلم :له قلت، !! اهلل رسول بنت

أشهد لقتل عثمان بنيت  :مسعت يونس بن خباب يقول" :عباد املهليبوعن 
 ".!!رسول اهلل 

 :لقيت يونس بن خباب باألهواز فسمعته يقول :هليبعباد بن عباد املوقال 
 :قال ؟األخرى قتل واحدة فزوجه :فقلت له، قتل عثمان بنيت رسول اهلل 

 .515 /8"الكامل" البن عدي  ."قم عين فإنك صاحب هوى
بن خباب فسألته عن حديث عذاب أتيت يونس " :عباد بن عباد قالوعن 
قال:  ؟فاها الناصبة، قال: قلت ما هيهاهنا كلمة أخ :فحدثين فقال ؟القرب

ما فقلت واهلل  ،قال علي بن أيب طالب جنا أن يسأل يف قربه من وليك فإن
قلت من أهل البصرة  ؟من أين أنت :فقال يل ،مسعنا هبذا يف آبائنا األولني

 ،حتب عثمان الذي قتل ابنيت رسول اهلل  أنت عثماين خبيث إنك :قال
 /4"الضعفاء" للعقيلي ". فأمسك ؟ألخرىقتل واحدة فزوجه ا :قلت

 .516-515 /8"الكامل" البن عدي ، و 458
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 عن حدثا الرمحن عبد وال حيىي، مسعت ما": قال املثىن بن حممدوعن 
  ."خباب بن يونس عن سفيان،

 ما مسعت عبد الرمحن، وال حيىي حدثنا عن "عمرو بن علي قال: وعن 
 .458 /4 للعقيلي "الضعفاء" ."يونس بن خباب بشيء قط

 
 عن الرواية تعجبنا ما: يقول سعيد بن حيىي مسعت"قال علي بن املديين: و 

 .238 /9 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح" ."خباب بن يونس
 :207 /2" معني ابن تاريخوقال ابن حمرز يف "

 عنه يرو أ ال خباب بن يونس :يقول -يعين: ابن املديين  - عليا مسعت"
 ،وغريه عباد بن عباد ذكره ،عنه صحّ  قد الكالم ذلك نأ وذلك أبدا، حديثا
 :املديين بن يعل :فقال ،عثمان يشتم كان  :احلجام بن شعيب بوأ له فقال

 يء".ش ىلإ جيبه ومل ألمحق عنه يسئل ما كل  يف يفيت يالذ نإ
 

كان عبد الرمحن بن مهدي ال حيدث عن يونس بن "وقال اإلمام أمحد: 
 .(4381) "العلل". "خباب

فقال:  ؟أباه( عن يونس بن خباب :سألته )يعين"قال عبد اهلل بن أمحد: و 
: فقال: حدثنا عنه ؟هو يف احلديثكان خبيث الرأي، فقلت: كيف 

 .(910) "العلل". "عباد
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 ،وقال املروذي: وذكر )أبو عبد اهلل( يونس بن خباب، فتكلم فيه، ومل يرضه
 (.108) "هسؤاالت"وقال: هذا كان يقع يف عثمان. 

ز يقول: قال: مسعت علي بن عبد العزي ،حدثنا أبو عوانة: "(109)وقال 
، فسألته عن حديث القرب، فحدثين به، وقال: حدثنا إبراهيم بن خباب مبىن

 ."فيه شيء كتمته املرجئة، وحىت سئل عن علي
: هذا قد حكي )يعين: أبا عبد اهلل( فقال ،يونس بن خباب"وقال املروذي: 

 (.298) "سؤاالته". "ين يف عثمان، ولينهعنه، يع
 

وسئل عن يونس بن  -ومسعت حيىي بن معني يقول وقال ابن اجلنيد: "
، ومن شتم فقال: ليس بثقة، كان يشتم أصحاب النيب ، -؟ خباب

 .(559)"سؤاالته"  ."فليس بثقة  أصحاب النيب
 ؟سأل رجل حيىي وأنا أمسع عن يونس بن خباب: "(869)وقال أيضا 

كان يشتم عثمان، ومن ،  فقال: ليس بذاك، كان يشتم أصحاب النيب 
 ".فليس بثقة شتم أصحاب النيب 

 ؟فيونس بن خباب :قلت" (:862يف "تاريخ ابن معني" ) ارميالدوقال 
 ".ضعيف :فقال

  :مسعت حيىي يقول(: "1986ابن معني" )وقال الدوري يف "تاريخ 
 ".يونس بن خباب رجل سوء

كان يونس بن خباب يشتم   :ومسعت حيىي يقول" (:2313)أيضا وقال 
 ".وقد روى عنه محاد بن زيد ومنصور بن املعتمر ،عثمان
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يونس بن خباب قد مسع منه عباد بن  :مسعت حيىي يقول" (:3200وقال )
ومل أمسع ، عثمان قتل ابنيت رسول اهلل  :يقول ،عباد وهو يتناول عثمان

 ".هذا أنا من عباد
 بن يونس": قال أنه معني بن حيىي عن، الكوسج منصور بن إسحاقوعن 

 .238 /9 حامت أيب البن "والتعديل اجلرحيء". "ش ال :خباب
 بن يونس عن معني بن حيىي سألت" :مرمي أيب بن سعد بن أمحدوعن 

 .515 /8" البن عدي الكامل" ."يرتفض كان:  فقال ،فضعفه ؟خباب
 خباب بن يونس :قال ،معني بن حيىي حدثنا الدورقي، بن اهلل عبدوعن 
 .516 /8 البن عدي "الكامل" ."بشيء ليس

 
 (.22". "أحوال الرجال" )اب مفرتكذ  :يونس بن خبابوقال اجلوزجاين: "

 
 /9 والتعديل" "اجلرحي". مضطرب احلديث، ليس بالقو وقال أبو حامت: "

238. 
يف  يونس بن خباب وهو ذاهبحكيم بن جبري هو حنو "وقال أبو حامت: 

 .(2724). "علل احلديث" "الضعف
 

ي سوء، أيونس بن خباب كان له ر  يقول:مسعت أبا داود اآلجري: "وقال 
 .": وعلي ويل-حديث زاذان  -د يف حديث القرب زا

 (.246سؤاالت اآلجري )
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مسعت أبا داود يقول: يونس بن خباب شتام " (:254وقال أيضا )
 .صحاب رسول اهلل أل

 ثين من مسع عليا قال: ال أحدث عنه حىت أتوسد مييين.قال أبو داود: وحد
ليست الرافضة و ، ت أحاديث شعبة عنه مستقيمةأيقال أبو داود: وقد ر 

 ."كذلك
، فقال: من شرار الناس ؟سئل أبو داود عن عمرو بن ثابت(: "333وقال )
وأبو إسرائيل، ويونس بن خباب ليس يف أبو داود: عمرو بن ثابت،  ث قال

وعلي : )نكارة إال أن يونس بن خباب زاد يف حديث القربحديثهم 
 ".(وليي

 
  (:619) وقال النسائي يف "الضعفاء واملرتوكني"

 ".ضعيف :يونس بن خباب"
 :507 /32" الكمال هتذيبويف "

 .فيه خمتلف بالقوي، ليس: النسائي وقال"
 .بثقة ليس: آخر موضع يف وقال
 وكذلك احلديث، يف بالقوي ليس مهاجر بن إبراهيم: آخر موضع يف وقال
 ".مهاجر بن إبراهيم دون عندنا هو خباب، بن يونس

 
 : 98 /3 املعرفة والتاريخ""يف  وقال يعقوب بن سفيان



420 
 

قال: قال عباد بن عباد: مسعت  ،مسعت شيًخا من أصحابنا من أهل مرو"
ومشهور  يونس بن خباب يقول: قتل عثمان بن عفان ابنيت رسول اهلل 

 ."اول عثمان، وهو رجل سوءنتفاض أنه كان يتعنه مس
م قال: حدثنا عبادة بن مسل ،: حدثنا أبو نعيم191 /3 وقال أيًضا

الكوفة  ا، إال أن أهلقال: حدثنا يونس بن خباب، وكان رافضيً  ،الفزاري
 ".ه، وكان ال يسترت ويشتم وينتقص عثمان رضي اهلل عنهنرووا ع

 
 :458 /4 "الضعفاءوقال العقيلي يف "

 ".الرفض يف يغلو ممن كان"
 

النيب  إنه كان يقول عثمان قتل ابنيت :خبيث يقال يشيعوقال العجلي: "
." ( "2065"ترتيب ثقاته.) 
 

 :140 /3وقال ابن حبان يف "اجملروحني" 
كان يزعم أن عثمان بن عفان قتل ابنيت   ،كان رجل سوء غاليا يف الرفض  "

ألنه كان داعية إىل مذهبه ث مع ذلك  ،ال حيل الرواية عنه رسول اهلل 
رقها عن واألحاديث الصحاح اليت يس ،ينفرد باملناكري اليت يرويها عن الثقات

 ".األثبات فريويها عنهم
 

 :519 /8 "الكاملوقال ابن عدي يف "
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 غلوه مع وأحاديثه عثمان على حيمل وكان التشيع يف الغالني من هو"
 ".تكتب

 
 كان  ألنه ذلك يف وأحسنا الرمحن وعبد حيىي تركه" :أمحد أبو احلاكم وقال
". عنه يروي ال أن أهل فهو الصحابة من أحدا سب ومن عثمان يشتم

 .438 /11 "التهذيب هتذيب"
 

 :(602)وقال الدارقطين يف "الضعفاء واملرتوكني" 
 ".كويف سيء املذهب  :يونس بن خباب"

 : 471 /1 "املؤتلف واملختلف"يف وقال 
 ."يف التشيعكان يغلو "
 : 235 /12يف "العلل"  وقال 
 ...".هو رجل سوء، فيه شيعية مفرطة، كان يسب عثمان"
 

 ص) "فيهم املختلف، وقال يف "(712شاهني يف "الضعفاء" )وذكره ابن 
75): 

 رسول حديث يف توثيقه أحب وال للسلف، السب يف بدعته اشتهر ممن"
 اهلل رضي عثمان يتناول كان  أنه خباب بن يونس عن ذكر وقد ، اهلل
 ".عنه
 

 (:7263وقال الذهيب يف "املغين" )
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وزعم أن عثمان قتل  ،وغريهرافضي بغيض كذبه القطان وضعفه النسائي "
 ".ال حتل الرواية عنه حبان: وقال ابن، ابنيت النيب 

 (:4828وقال يف "ديوان الضعفاء" )
ال حتل الرواية  كذاب، وقال ابن حبان:رافضي جلد، قال حيىي القطان:  "

عنه. وقال الدارقطين: كان رجل سوء يسب عثمان، وقال ابن معني وغريه: 
 ."ضعيف

 
 (:7903ظ يف "التقريب" )وقال احلاف

 ".ورمي بالرفض خيطئصدوق "
 

 التعديل: -

 /11 "التهذيب هتذيب" ".كان ثقة وكان يشتم عثمان" :بن معنياقال 
438. 

 
"الثقات" البن  ".ثقة صدوق :بن خبابيونس " بن أيب شيبة: عثمانوقال 

 (.1623شاهني )
 
 كشف األستار:  -( 3196قال البزار )و 
اد بن زيد، وعباد املهليب، ومجاعة، وكان له رأي، وقد مح :روى عن يونس"

 ".احتمل حديثه
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 ".السوء رأيه جهة من فيه تكلموا احلديث يف صدوق" :الساجي وقال
 .438 /11 "التهذيب هتذيب"
 
 

 ٭ ٭ ٭
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صدوق  :َجْعَفر ْبن الحارث أبو اْلشهب الكوفي كان بواسط( 64)
 .كثير الخطأ

 

 الجرح: -
أبو  :مسعت حيىي يقول" (:1977الدوري يف "تاريخ ابن معني" ) قال

 ".وليس هو بثقة ،امسه جعفر بن احلارث النخعي األشهب الكويف

 هب الكويف هوأبو األش :مسعت حيىي يقول" (:2384أيضا )وقال 
عنه حممد بن يزيد الواسطي وغريه ليس حديثه  يجعفر بن احلارث يرو 

 عنه يفأبو األشهب الذي يرو  :معنيقال إنسان ليحىي بن  .بشيء
ذاك إنسان آخر وقد مسعت من  ،ليس هو هذا :قال ؟إمساعيل بن أيب خالد

 ".يسميه وهو خنعي
هارون عن أيب  قد روى يزيد بن :مسعت حيىي يقول" (:4974وقال )

عنه حممد بن يزيد الواسطي  ياألشهب الكويف وهو جعفر بن احلارث ويرو 
 ".وهو ضعيف احلديث

 
، عن منصور: األشهب أبو الواسطي احلارث بن جعفر: البخاري الوق

 /1 للعقيلي "الضعفاء" (، و48". "الضعفاء الصغري" )احلديث منكر
188. 
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 يف منصور عن :األشهب أبو طيالواس احلارث بن جعفروقال البخاري: "
 .188 /1 للعقيلي "الضعفاء". "حديثه يكتب شيء حفظه

 
 (.47ي الضعفاء" )وذكره أبو زرعة يف "أسام

 
 (:109واملرتوكني" )وقال النسائي يف "الضعفاء 

 ".ضعيف :جعفر بن احلارث أبو األشهب"
 

  .333 /1"الكىن واألمساء"  ."منكر احلديث ليس بثقة"وقال الدواليب: 
 ".كويف، ضعيف: "644 /2وقال أيضا 

 ".ضعيف احلديث، وليس بشيء، ليس بثقة: "645 /2وقال 
 

، و 210 /3"إكمال هتذيب الكمال"  ارود: ليس بثقة.وقال ابن اجل
 .447 /2، و "لسان امليزان" 89 /2 "التهذيب هتذيب"
 

 :212 /1وقال ابن حبان يف "اجملروحني" 
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 من يصري حىت خطؤه يكثر ومل الشيء بعد شيءال يف خيطىء كان"
 الثقات من وهو انفرد إذا به حيتج ال ممن ولكنه ،احلقيقة يف اجملروحني

 ".فيه اهلل أستخري ممن وهو ،ربغي
 

"إكمال هتذيب الكمال" ". عندهم بالقوي ليس" :احلاكم أمحد أبو وقال
 .447 /2، و "لسان امليزان" 89 /2 "التهذيب هتذيب" ، و210 /3
 
 :(7308و ) (1137قال الذهيب يف "املغين" )و 
 ".ضعفوه"
 

 :(936وقال احلافظ يف "التقريب" )
 ".اجلوزي فخلطه بالذي قبلهبن اأخطأ  ،صدوق كثري اخلطأ"

(، جعفر بن حيان السعدي أبو األشهب العطاردي البصرييعين: خلطه ب  )
توثيق  ، فقد نقل(75يف "املختلف فيهم" )ص  ابن شاهنيبه وأيضا خلطه 

جعفر بن كويف(، ومل يوثّقه إمنا وّثق )جعفر بن احلارث الاإلمام أمحد ل  )
 (.حيان السعدي

 
 :(503 ص) "اجملموعة الفوائدعلمي يف تعليقه على "املوقال 
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 ".بشيء ليس :احلارث بن جعفر"
 
 التعديل: -

 .189 /2 للبخاري "الكبري التاريخ" .صدوقا ثقة كان:  هارون بن يزيد قال

 

و  476 /2 "والتعديل اجلرح" ."بأس حبديثه ليس شيخقال أبو حامت: "و 
7/ 52. 
 

 /7و  476 /2 "والتعديل اجلرح" ."يعندال بأس به وقال أبو زرعة: "
52. 

 
 :139 /6 "الثقاتوقال ابن حبان يف "

 أهل من وهذا بصري ذلك العطاردي األشهب بأيب هذا وليس ،ثقة ثقة"
 ".ثقتان ومجيعا واسط

 
 :369 /2 "الكاملل ابن عدي يف "وقا
 هارون بن يزيد عنه وروى بنسخة الواسطي يزيد بن حممد عنه روى"

 ال أنه وأرججو حسان أحاديث وأحاديثه صاحلة بأحاديث عياش نب وإمساعيل
 ."منكرا حديثا أحاديثه يف أجد ومل حديثه يكتب ممن وهو به، بأسَ 
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 وأبو عمر بن مجيع بن احلارث بن جعفر" (التاريخ) يف احلاكم وقال
 ونشأ ببلخ ولد املسلمني أئمة وثقات التابعني أتباع من النخعي األشهب

 األفراد وأكثر ،أفراد عنه وللشاميني نيسابور سكن ث لشاما ودخل بواسط
". علينا وقرأها أحاديثه مجع احلافظ علي أبو كان  وقد ،نيسابور ألهل

، و 89 /2 "التهذيب هتذيب، و "210 /3"إكمال هتذيب الكمال" 
 .447 /2"لسان امليزان" 

 

 ٭ ٭ ٭
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 بن أبي بكر  الرحمنة بن عبد ميَّ عثمان بن أُ عبد الرحمن بن ( 65)
  ضعيف. :راوي الَبْصِريّ كْ في، َأبُو بحر البَ قَ الث َّ 
 
 الجرح: -

 .حديثه ذهب البكراوي عثمان بن الرمحن "عبد: املديين بن علي قال
فسكت،  ؟عن أيب حبر البكراوي يينألت علي بن املدسوقال أبو حامت: 

 ". "اجلرحأن يذكره بسوء ألن له عشرية وأهل بيت فظننت أنه ال جيسر
 .265 /5 حامت أيب البن والتعديل"

 ،فيه الرأي حسن حيىي كان  البكراوي حبر أبو" :قال املديين بن علي عنو 
 .بشيء عنه أحدث وال :علي قال
 ."دونه عمن تكتبون كنتم  :ويقول فيه كلمين  ارمب حيىي وكان :علي قال

 .483 /5" البن عدي الكامل"
 
 ؟أيب، عن عبد الرمحن بن عثمان البكراويسألت "قال عبد اهلل بن أمحد: و 

 .(4383) "العلل". "فقال: طرح الناس حديثه، وهو أبو حبر
 /5 "التاريخ الكبري". "قال أمحد: طرح الناس حديثه"وقال البخاري: 

 وقال البخاري يف "األوسط":(، 2591، و "التاريخ األوسط" )331
 ".مل يتبني طرحه"
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 ؟لت أمحد عنهأ: كان علي ال حيدث عنه سقال يل عباسوقال أبو داود: "
 ي البصريني فيه.أفقال: ما أسوأ ر 

، قال أبو داود: سألين أمحد قال: من حدث عنه؟ قلت: حدثنا عنه...وغريه
سؤاالت " ."علمت: ال أدري ومل يكن عندي فقال: علي حيدث عنه؟ قل

 (.1211) "اآلجري
 

رواية الدوري  -" ". "تاريخ ابن معنيضعيف احلديثوقال ابن معني: "
(3998.) 
 
". فيه تكلم أنه علي عن بلغين أنه إال عنه، يكتب بعضهم": البخاري قالو 
 .335 /2 للعقيلي "الضعفاء"
 

 والتعديل" "اجلرح ."وال حيتج به ،ليس بقوي يكتب حديثهأبو حامت: "وقال 
 .265 /5 حامت أيب البن

 
. "يعين أبا حبر - همسعت أبا داود يقول: تركوا حديث"وقال اآلجري: 

 (.1211) "سؤاالت اآلجري"
 
 

 (:357وقال النسائي يف "الضعفاء واملرتوكني" )
 "ضعيف بصري".
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 ث قال: 335 /2وذكر له العقيلي حديثني يف "الضعفاء" 
 ".ما نظرفيه"

 :61 /2 "اجملروحنيوقال ابن حبان يف "
 ال ما الثقات عن ويأيت ،األثبات عن املقلوبات يروي ممن ،احلديث منكر"

 ".به االحتجاج جيوز ال ،أحاديثهم يشبه
 

 /6 "التهذيب هتذيب". "عندهم بالقوي ليس: "أمحد أبو احلاكم وقال
227. 

 
 :485 /5" الكاملوقال ابن عدي يف "

 - نسبته ذكرت كما-  بكرة أيب ولد من البصرة أهل من معروف مشهور"
 يكتب ممن وهو يني،البصر  من غريه وعن ،شعبة عن غرائب أحاديث وله

 ."حديثه
 

 (:2468وقال الذهيب يف "ديوان الضعفاء" )
 "تركوا حديثه".

 
 (:3943احلافظ يف "التقريب" )وقال 

 "ضعيف".
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 التعديل:  -

 قال ،فيه الرأي حسن حيىي كان  البكراوي حبر أبو" :املديين بن عليقال 
 .بشيء عنه أحدث وال :علي
 ."دونه عمن تكتبون كنتم  :ويقول فيه كلمين  رمبا حيىي وكان :علي قال

 .483 /5" البن عدي الكامل"
 
فقال: مسعت أمحد بن  ؟داود عن أيب حبر البكراويسئل أبو : "قال اآلجريو 

 (.1396ت اآلجري" )"سؤاال ."س بهأحنبل يقول: ال ب
 

 ."فقال: صاحل ؟سألت أبا داود، عن أيب حبر البكراوي": اآلجري وقال
 .(1211)"سؤاالته" 

 

 (.1058وقال العجلي: "ثقة". "ترتيب ثقاته" )

 

 ٭ ٭ ٭
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 التيمي، أبو حنيفة الكوفي، مولى تيم اهلل بن النعمان بن ثابت ( 66)
 .فقيه أهل العراق، وإمام أهل الرأي :ثعلبة

 

 (:77-76يف "املختلف فيهم" )ص  قال ابن شاهني
ال: ذكر أبو ل بن إمساعيل قمعن البغوي، عن حممود بن غيالن، عن املؤ "

فقال: غري ثقة وال مأمون، غري ثقة وال  ،حنيفة عند الثوري يف احلجر
 .فمأمون، فلم يزل يقول حىت جاوز الطوا

حديثه قبل أن ميوت  وعن احلسن بن الربيع قال: ضرب ابن املبارك على
 بأيام يسرية.

حديث عاصم، فقال: واهلل ما مسعه أبو  شقال: وذكر أبو بكر بن عيا
 قط.حنيفة 

 وعن أمحد بن حنبل قال: أبو حنيفة يكذب.
وعن حيىي بن معني، أنه سئل عن أيب يوسف، وأيب حنيفة؟ فقال: أبو 

: كان يوسف أوثق منه يف احلديث، قلت: وكان أبو حنيفة يكذب؟ قال
 أنبل يف نفسه من أن يكذب.
ت الشافعي يقول: كان أبو حنيفة ممن وفق له وعن حرملة بن حيىي قال: مسع

 لفقه.ا
قال أبو حفص بن شاهني: وهذا الكالم يف أيب حنيفة، طريقه طريق 

الروايات، واضطراهبا، وما فيها من اخلطأ ال أنه كان يضع حديثا، وال يركب 
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نا على إسناد، وال يدعي لقاء من مل يلقه، كان أورع إسنادا على منت، وال مت
سم، وابن معني، : القامأنبل، وقد فضله العلماء يف الفقه منهمن ذلك و 

والشافعي، واملقرئ، وابن مطيع، واألوزاعي، وابن املبارك، ومن يكثر عدده، 
اضطراب، وكان قليل الرواية، وكان بالرأي أبصر من  هولكن حديثه في

ذا قلم بصرية إمنا طعن عليه من طعن من األئمة يف الرأي، و احلديث، وإ
بالسنن، وكفاك بسفيان الثوري،  لعامل بالسنن وفَ َتح الرأي تكلم فيه العلماءا

وابن املبارك وأمحد بن حنبل، سادات من نقل السنن وعرف احلق من 
 ".الباطل، واهلل أعلم

 :81 /8 بخاريلل "الكبري التاريخوقال املعلمي يف تعليقه على "

 تعاىل اهلل رمحه حنيفة أيب ماماإل على والفقه احلديث أئمة من كثري  أثىن قد"
 أبو كان) :قال وعنه(، احلديث يف ثقة حنيفة أبو كان) معني ابن قال

 وعن (،حيفظ ال مبا حيدث وال حيفظه مبا الإ باحلديث حيدث ال ثقة حنيفة
 حييي وعن (،مثله الفقه يف يترأ ما حنيفة أبو الناس أفقه) :املبارك ابن

 أخذنا وقد حنيفة أيب رأي من أحسن مسعنا ما اهلل نكذب ال) :قال القطان
 (حنيفة أيب على الفقه يف عيال الناس) :الشافعي ماماإل وقال (،أقواله ربأكث
 رمحه حجر ابن احلافظ وختم ،452-449 /10" التهذيب هتذيب" راجع

 عنه اهلل يفرض جدا كثرية  حنيفة أيب ماماال ومناقب) :بقوله الرتمجة اهلل
 ".(آمني اجلنة وأسكنه
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 :721-720 /2" التنكيلوقال يف "
 أن يثبت أن احلنفية يضر وال احلديث، يف الثقة تستلزم ال الفقه يف واإلمامة"

 مسألة هلم توجد تكاد وال بروايته، ينفرد مبا احلجة تقوم ال ممن حنيفة أبا
 يستدلون وهم إال بروايته حنيفة أبو تفرد بشيء عليها يستدلوا أن ميكن
 حنيفة أيب حبديث الشافعي على بعضهم استدل وقد أخرى، بأشياء عليها

 ذهبت إمنا إين): قال بل يكابر مل ذلك عليه رد فلما املرتدة، يف عاصم عن
 أن وكما ،الشافعي ترمجة يف تقدم كما  (... القياس إىل النساء قتل ترك يف

كسفيان الثوري وغريه من األئمة   عن ثبت ما يتخذ ال أن ييقض اإلنصاف
مبا ينفرد بروايته، ذريعة إىل  قوهلم يف أيب حنيفة ما يقتضي أهنا ال تقوم احلجة

 ...".الطعن يف فقهه مجلة ويف مذهبه
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 :از الَبْصِريّ زَّ موَلهم، أبو عامر الخَ  نيّ زَ ستم المُ الح بن رُ صَ  (67)
 صدوق يخطئ.

 

 الجرح: -

فقال: قد  ؟أبا عبد اهلل( عن أيب عامر اخلزاز :سألته )يعين"قال املروذي: 
 (.155) "سؤاالته". "روي عنه، ولني أمره

 

قال:  ؟سألت حيىي بن معني عن أيب عامر صاحل بن رستموقال ابن اجلنيد: "
 .(615)"سؤاالته"  ."بصري، فقلت: فكيف حديثه؟ قال: ليس بشيء

عن حيىي بن معني أنه قال: صاحل بن " الكوسج: منصورإسحاق بن وعن 
 .403 /4 " البن أيب حامتاجلرح والتعديل" يء".رستم ال ش

 :مسعت حيىي يقول" :(3608يف "تاريخ ابن معني" ) الدوري عباس قالو 
 ".أبو عامر اخلزاز ضعيف

 رجل قال: قال حممد، بن أمحد حدثنا الساجي، حدثناوقال ابن عدي: "
 حيدث وال اخلزاز، عامر أيب عن حيدث، املديين بن علي إن :معني بن ليحىي

 .111 /5" املالك " ."عينه سخنة :قال ؟القطان عمران عن
 

 أيب ابن عن حيدث كان:  فقال ؟عنه املديين ابن سألت": شيبة أيب ابن وقال
 .294 /2 "االعتدال ميزان" .يء"بش ليس ضعيفا، كان  مليكة،
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شبه من أكتب حديثه وال حيتج به، هو صاحل وهو شيخ يوقال أبو حامت: "
 .403 /4 "اجلرح والتعديل" ."ابنه عامر

 
 :(489ول األخبار" )وقال البلخي يف "قب

 ".مل يكن حيفظ :قال ابن علية: صاحل بن رستم أبو عامر"
 (: "ضعيف".997وقال أيضا )

 
 .50 /13 "الكمال هتذيب" ."بالقوي ليس": الدارقطين وقال

 
 "الكمال هتذيب إكمال" ."عندهم بالقوي ليس": احلاكم أمحد بوأ قالو 
6/ 330. 
 

 :331 /6 "الكمال بهتذي إكمالوقال احلافظ مغلطاي يف "
 .("الضعفاء مجلة) يف الربقي وابن والعقيلي، العرب، أبو وذكره"
 

 (:2861وقال احلافظ يف "التقريب" )
 ".صدوق كثري اخلطأ"
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 التعديل: -

روى  :يقول وضاح ابن مسعت: يقول خالد بن أمحد عتمس: الصديف قال
ل البصرة غري حيىي بن سعيد القطان عن أيب عامر اخلزاز وهو ثقة سيد أه

 .330 /6 "الكمال هتذيب إكمال". "مدافع
 
 مسعت: قال ،-يعين: الطيالسي  - داود أبو ناخرب أ" :حبيب بن يونسعن و 

 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح" ."ثقة وكان رستم بن صاحل اخلزاز عامر أبا
4/ 403. 
 
ث، امسه قال أيب: أبو عامر اخلزاز، صاحل احلدي"قال عبد اهلل بن أمحد: و 

 (.1302) "العلل". "صاحل بن رستم
 ؟مسعت أبا عبد اهلل أمحد بن حنبل يسأل عن صاحل بن رستم"وقال األثرم: 

 .403 /4 " البن أيب حامتاجلرح والتعديل". "فقال: صاحل احلديث
 

فقال: صاحل بن  ز؟سألت أبا داود عن أيب عامر اخلزاوقال اآلجري: "
 (.1095"سؤاالته" ) ."انرستم، ثقة، حدث عنه حيىي القط

 
 (.748". "ترتيب ثقاته" )بصري جائز احلديث: "وقال العجلي
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، و يف "مشاهري علماء األمصار" 457 /6وذكره ابن حبان يف "الثقات" 
 ، وقال:(1190)
 ".ونمن احلفاظ الذين كانوا خيطّ "

 (:864يف "صحيحه" )وقال 
عون حديثا، من ثقات اسم أيب عامر اخلزاز: صاحل بن رستم روي له أرب"

 ".أهل البصرة
 

 :112 /5" الكاملوقال ابن عدي يف "
 ،حديثا مخسني أسنده ما مجيع ولعل ،البصرة أهل من احلديث عزيز هو"

 ومل به بأس ال عندي وهو استقصائه، دةش مع القطان حيىي عنه روى وقد
 ."جدا منكرا حديثا أر
 

 :(163) "ثقمو  وهو فيه تكلم منوقال احلافظ الذهيب يف "
 ".معني ابن لينه ،ثقة وغريه احلسن عن"

 :294 /2 "يزانوقال يف "امل
 ".هو كما قال أمحد بن حنبل: صاحل احلديث"
 

 :331 /6 "الكمال هتذيب إكمالوقال احلافظ مغلطاي يف "
 .ثقة: (مسنده) يف البزار وقال"

 ،حبان وابن خزمية، ابن وكذلك ،(صحيحه) يف حديثه عوانة أبو جوخرّ 
 .ثقة هو: وقال واحلاكم
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 يف حديثه إسناد حصحّ  والدارقطين والدارمي، ،(املنتقى) يف اجلارود وابن
وابن خلفون وابن شاهني يف  (...األحكام) كتاب  يف والطوسي ،(السنن)
 ."، زاد ابن خلفون: وأرجو أن يكون صدوقا يف احلديث(لة الثقاتمج)
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 :سنان بن يزيد التميمي الجزري، أبو فروة الرهاوييزيد بن ( 68)
 ضعيف.

 

 الجرح: -

 .266 /9 حامت أيب البن "والتعديل اجلرح". "ضعيفي بن املديين: "قال عل
 
( عن حديث يزيد بن سنان أيب : اإلمام أمحدسألته )يعين": هانئقال ابن و 

 (.2196) "سؤاالته". "فروة الرهاوي؟ قال: ليس حديثه بشيء
عته يقول: أبو فروة الرهاوي ال ينبغي أن يكتب مس"(: 2308)أيضا  وقال

 ."حديثه
سألته عن حديث أيب فروة الرهاوي؟ فقال: ضعيف ال "(: 2319وقال )

 ."يعجبين أن حيدث عنه
مسعت أمحد بن حنبل يقول: أبو فروة يزيد بن ": قال د بن أيب حيىيأمحعن و 

 .152 /9 " البن عديالكامل". "ضعيف :سنان
 
 :105 /2و  71 /1" معني ابن تاريخقال ابن حمرز يف "و 
 ".احلديث ضعيف :سنان بن يزيد يالرهاو  فروة بوأ :يقول حيىي مسعت"

 ".ليس بشيءابن معني "(: عن 894وقال الدارمي يف "تاريخ ابن معني" )
يزيد بن  :يقولمسعت حيىي (: "2063وقال الدوري يف "تاريخ ابن معني" )

 ".يروي عن الزهري ليس حديثه بشيء سنان أبو فروة
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أبو فروة اجلزري امسه يزيد بن  :مسعت حيىي يقول(: "5023وقال أيضا )
 ".وليس بثقة ،سنان وقد روى الكوفيون عنه

 اجلرح"يء". ليس حديثه بشابن معني: " وعن ابن أيب خيثمة، عن
 .267-266 /9 حامت أيب البن "والتعديل

 سنان بن يزيد الرهاوي فروة أبو: حيىي عتمس": قال صاحل بن معاويةوعن 
 .382 /4 للعقيلي "الضعفاء"". بشيء ليس

 
حمله الصدق والغالب عليه الغفلة يكتب حديثه وال حيتج وقال أبو حامت: "

 .267 /9 التعديل"و  ". "اجلرحبه
 

 .267 /9 والتعديل" "اجلرح ".ليس بقوى احلديثوقال أبو زرعة: "
 

ليس  :ا داود يقول: أبو فروة يزيد بن سنان اجلزريمسعت أبوقال اآلجري: "
 (.1813يء". "سؤاالته" )ليس بش :وابنهيء، بش
 

 (:650وقال النسائي يف "الضعفاء واملرتوكني" )
 "مرتوك احلديث".

 مرتوك ضعيف،: النسائي قال: "158-157 /32 "الكمال ذيبهتويف "
 ".وقال يف موضع آخر: ليس بثقة. احلديث
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". فيه لني وضعف :أبو فروة يزيد بن سنان الرهاويجاين: "وقال اجلوز 
 (.319"أحوال الرجال" )

 
 :382 /4 "الضعفاءوقال العقيلي يف "

 ".به إال يعرف وال ،: حديثه()يعين عليه يتابع ال"
 

 :451 /2 "والتاريخ املعرفةيف " وقال يعقوب بن سفيان
 ."ضعيف وهو :اجلزري سنان بن يزيد فروة أبو"

 .38 /3يف )باب: من يرغب عن الرواية عنهم(  وذكره
 :193 /3وقال 

ضعيف أضعف من  :وهو ضعيف، وابنه: أبو فروة الرهاوي يزيد بن سنان"
 ".األب

 
 هتذيب". "احلديث منكر" :زدياأل عمار بن اهلل عبد بن حممد وقال

  .336 /11 "التهذيب
 

 :106 /3 "اجملروحنيوقال ابن حبان يف "
 ،األثبات حديث يشبه ال ما الثقات عن يروي حىت كثريا  خيطئ ممن كان"
 انفرد إذا فكيف ،الثقات وافق إذا خبربه االحتجاج يعجبين ال

 ؟!".باملعضالت
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 (.587) "كنيالضعفاء واملرتو "وذكره الدارقطين يف 
يزيد بن حممد بن يزيد بن سنان  :مسعت الدارقطين يقول"الربقاين: قال و 

 (.560) ه"سؤاالت". "وجده مرتوكالرهاوي هو أبو فروة، 
خالد بن يزيد اجلمحي( ثقة، أثبت  :أبو عبد الرحيم )يعين"وقال الدارقطين: 

 .140 /6 "العلل". "من يزيد بن سنان( :منه، )يعين
 :315 /1ننه" يف "س وقال

 . "ضعيف" 
 
شعبة، عن أيب من طريق  159-158 /9" الكاملابن عدي يف " أخرجو 

 أتى من) قال:، عن النيب  ،مهران، عن ابن عمر عن ميمون بن ،فروة
 : ، وقال(شهيد فهو ماله دون فقتل فقاتل

 سنان بن يزيد فروة أيب عن شعبة، يرو مل سليمان بن اهلل عبد لنا قال"
اثنني يكنيان أبا فروة غري هذا  وقد روى شعبة عن، لني حديثه يفو  احلريب

وأىب  ،ن عبد الرمحن بن أيب ليلىأبو فروة مسلم بن سامل اجلهين كويف روى ع
 فروة اهلمداين عروة بن احلارث كويف أيضا روى عن مجاعة وهذان ثقتان.

ل من قت)بن عمر : وهذا احلديث عن ميمون بن مهران، عن ابن عديقال ا
عن ميمون ولشهرة هذا احلديث رواه شعبة، عن أيب  (دون ماله فهو شهيد

 ".اءفروة عن ميمون ألن شعبة يتقي الضعف
 :159 /9 وقال ابن عدي
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 نسخة أنيسة أيب بن زيد عن ويروي صاحل حديث هذا الرهاوي فروة أليب"
 عن متفرقة مسروقة أحاديث زيد غري عن وله ،بأحاديث زيد عن فيها ينفرد

 ."حمفوظة غري حديثه وعامة ،لشيوخا
 

 رياملناك عروة بن وهشام كثري  أيب بن وحيىي الزهري عن روى" :احلاكم وقال
  .336 /11 "التهذيب هتذيب". "الكثرية

 
 (:7727قال احلافظ يف "التقريب" )و 

 "ضعيف".
 

 التعديل: -

ان معاوية يثبت يزيد بن سنكان مروان بن " :يوب الزاهد قالأعن حيىي بن 
 .266 /9ي". "اجلرح والتعديل" البن أيب حامت اجلزر 

 

 أن ابنه حممد بن يزيد أبو فروة الرهاوي مقارب احلديث إالوقال البخاري: "
 (.2694". "سنن الرتمذي" )يروي عنه مناكري

ليس حبديثه بأس إال رواية  :بو فروة يزيد بن سنان الرهاويأوقال أيضا: "
 (.2918"سنن الرتمذي" ) ".نه مناكريابنه حممد عنه، فإنه يروي ع
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وأبو فروة الرهاوي صدوق إال أن ابنه حممدا روى عنه أحاديث وقال: "
 (.196". "ترتيب علل الرتمذي" )اكريمن

 

 ٭ ٭ ٭
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 ،انمّ اني، مولى بني حِ رّ تادة الحَ عبد اهلل بن واقد، أبو قَ ( 69)
 ل: متروك الحديث.صراساني اْلويقال: مولى بني تميم، خُ 

 

 الجرح: -

قال اآلجري: سئل أبو داود عن أيب قتادة احلراين؟ فقال: أهل حران 
". "سؤاالته" ث قال: إمنا كان يؤتى من لسانه ،وأمحد حدثنا عنهيضعفونه، 

(1782.) 
 

 واقد بن اهلل عبد قتادة أبو: يقول حيىي مسعت": قال أمحد بن اهلل عبدوعن 
 .313 /2 للعقيلي "الضعفاء" ".بشيء ليس احلراين

 :67 /1 "معني ابن تاريخوقال ابن حمرز يف "
 ىء".خيط كان  ولكنه يكذب يكن مل ايناحلر  قتادة بوأ :يقول حيىي مسعت"
 

 .219 /5 "الكبري التاريخ". "احلديث منكر تركوه،وقال البخاري: "
 ".تركوه(: "198وقال يف "الضعفاء الصغري" )

 ". عنه سكتوا: "(2724وسط" )يف "التاريخ األ وقال
 

 (: "مرتوك احلديث".2805وقال مسلم يف "الكىن واألمساء" )
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 :486 /7 الطبقات الكربى"سعد يف " ابن وقال
 ".كان له فضل وعبادة، ومل يكن يف احلديث بذاكو "
 

 .67 /6 "التهذيب هتذيب". "مهني ضعيف" :جزرة صاحل وقال
 

 ".غريه أوثق منه" :وقال اجلريري
وهذه العبارة يقوهلا اجلريري يف الذي يكون شديد " ل احلافظ ابن حجر:قا

 .67 /6 التهذيب" ". "هتذيبالضعف
 
 (:4855ال البزار يف "مسنده" )وق
عفيفا، وكان حافظا متفقها بقول أيب حنيفة،  عبد اهلل بن واقد كان حرانيا"

 ".قاضيا وكان يغلط فيلقن الصواب فال يرجع، وكان يكىن أبا قتادة، وكان
 

 ".حيمل على حفظه فيغلط: "احلسني بن أيب معشرأبو عروبة وقال 
 .320 /5 " البن عديالكامل"
 

 اجلرح" ."حديثه وذهب، احلديث منكر فيه، تكلمواأبو حامت: " وقال
 .192 /5 "والتعديل
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 (.175وذكره أبو زرعة يف "أسامي الضعفاء" )
 :192 /5 "والتعديل اجلرحوقال ابن أيب حامت يف "

قال: نعم،  ؟قلت: ضعيف احلديث ،سألت أبا زرعة عن أيب قتادة احلراين"
 .حديثهال حيدث عنه، ومل يقرأ علينا 

أيب قتادة كتاب أيب  يقول: دفع إىلقال أبو زرعة مسعت ابن نفيل احلراين 
 ."؟!شك أيب نعيم فقال: ما هذا نعيم عن مسعر فقرأه حىت انتهى إىل

يل أبو زرعة، يف إبراهيم بن موسى: مل يكن يف كتبه وقال "وقال الربذعي: 
ث قال: كأنه  ،حلراينمن الضعف إال رجلني: عبد العزيز بن أبان وأبو قتادة ا

 .528 /2ته" ؤاال"س ".قد مجع له الثقات
 

". "أحوال غري مقنع ألنه برك فلم ينبعث :أبو قتادة احلراينوقال اجلوزجاين: "
 .(325الرجال" )

 ".احلديث مرتوك: اجلوزجاين"قال  :262 /16" الكمال هتذيبويف "
 

 (:337وقال النسائي يف "الضعفاء واملرتوكني" )
 ".ك احلديثمرتو "

 ."بثقة ليس: النسائي قال: "262 /16 "الكمال هتذيبويف "
 

 .67 /6 "التهذيب هتذيب". "بالقائم ليس حديثه" :أمحد أبو احلاكم وقال
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 :29 /2ني" وقال ابن حبان يف "اجملروح
 حىت الصالح عليه غلب ممن وقرائهم اجلزيرة أهل عباد من قتادة أبو كان"

 أخباره يف املناكري فريفع التوهم على حيدث فكان ،اإلتقان عن غفل
 اعترب وإن ،خبربه االحتجاج جيوز ال حىت الثقات عن يروى فيما واملقلوبات

 حيكم أن غري من أساب بذلك أر فلم معترب األحاديث من الثقات وافق مبا
 ".مبوافقته اجملروح يعدل أو بروايته العدل فيجرح عليه أو له
 
 (.309) "واملرتوكنيلضعفاء ا" ذكره الدارقطين يفو 

 : 517 /2 "االعتدال ميزانوقال كما يف "
 ."ضعيف"
 

 (، وقال:119وذكره أبو نعيم يف "الضعفاء" )
 ".يروي عن هشام وابن جريج منكرا"
 

 :104 /5 "اإلسالم تاريخ يف وقال الذهيب
 ."الضعفاء أحد"
 

 (:3687وقال احلافظ يف "التقريب" )
 ".عليه وقال لعله كرب واختلط وكان يدلسمرتوك وكان أمحد يثين "
 

 :(336 ص) "اجملموعة الفوائدوقال املعلمي يف تعليقه على "
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 ".ةخر أب فسد ث وأمحد حيىي وثقه حىت مستقيما ظاهره كان"
(: "كان أواًل متماسًكا، حىت أثىن عليه بعض األئمة، 485)ص  قال أيضاو 

ك، فليس بشيء البتة".ث فسد جدً   ا فرتج
 
 تعديل:ال -

قال أبو احلسن امليموين، عن أمحد بن حنبل: "ثقة، إال أنه كان رمبا أخطأ، 
وكان من أهل اخلري، يشبه النساك، وكان له حركة وذكاء". "هتذيب 

 .260 /16 "الكمال
فقال: ما كان  ،مسعتج َأيب وذكر أبا قتادة احلراين"ل عبد اهلل بن أمحد: قاو 

سك واخلري، إال أنه كان رمبا أخطأ، قيل به بأس، رجل صاحل، يشبه أهل الن
قلت: إهنم يقولون: إنه مل  ،يتكلمون فيه؟ قال: مل يكن به بأس له: إن قوما

قال ، ل، كان ذكيايكن يفصل بني سفيان، وحيىي بن أيب أنيسة؟ فقال: باط
أيب: ما كان يف أيب قتادة شيء أكرهه، إال أنه كان يلبس الثوب فال يغسله 

 (.1065) و( 216) "العلل". "حىت يتقطع
كر قلت أليب: كان يعقوب بن إمساعيل بن صبيح ذ ": (1533)أيضا وقال 

 -قال: هؤالء  ؟أن أبا قتادة احلراين كان يكذب، فعظم ذلك عنده جدا
حيملون عليه، كان أبو قتادة يتحرى الصدق، لرمبا رأيته  -حران يعين أهل 

ت له: إهنم زعموا، أعين قل ،يشك يف الشيء، وأثىن عليه، وذكره خبري
رأ عليهم كتاب مسعر أليب نعيم، أو غريه، فق  ميعقوب وغريه، أنه دفع إليه
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حىت بلغ موضعا يف الكتاب، فيه: شك أبو نعيم، أو غري أيب نعيم، فرمى 
قال: لقد رأيته وهو يشبه أصحاب احلديث، أو يشبه الناس،  ،الكتابب

لط الشيخ، وقت ما رأيناه، كان ث قال: لعله كرب واخت ،وأنكر هذا ودفعه
إىل  ةو قتادث قال: خرج أب ،يشبه الناس، ما علمته، كان يتحرى الصدق

 ،زاعياألوزاعي، فلما صار يف بعض الطريق، لقيه قوم قد رجعوا من عند األو 
فقال هلم أبو قتادة: أمساع أم عرض؟ فقالوا له: لتعلمن، أظن مسكينا أو 

قال أيب: كان إذا حدثنا يقول يف رجل قال  ،ذاغريه الذي قال أليب قتادة ه
وقال أيب:  ، ذكر الزايلرجل حىت ذكر الزاي من شدة ورعه، تقول حني

 ."علمأأظن أبا قتادة كان يدلس، واهلل 
. "مسعت أمحد حيدث عن أيب قتادة احلراين غري مرة"وقال أبو داود: 

 (.320) "سؤاالته"
بل، رمحه اهلل يقول: أبو جعفر بن مسعت أمحد بن حن"وقال جعفر بن أبان: 

قلت: سأله أبو عبد الرمحن احلبلي عن حديث  ،نفيل حيدث، عن أيب قتادة
إن فقال: دعه ف ،فسمع عبد اهلل ؟أيب قتادة فقلت: أي شيء يصنع هبذا

البن  "اجملروحون". "القوم أعرف بأهل بلده، وأبو جعفر أهل أن يقتدى به
 .35 /2حبان 

 
أبو قتادة  :مسعت حيىي يقول" (:5234) تاريخ ابن معني"وقال الدوري يف "

 ".احلراين ثقة
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وأبو قتادة احلراين ليس به بأس إال أنه " :عن ابن معني (4898)أيضا وقال 
 ".كان يغلط يف احلديث

 
 :29 /2قال ابن حبان يف "اجملروحني" و 
 مسعت حيىي بكري :قال ،حدثنا أبو زرعة :قال ،أخربين حممد بن املنذر"

وكان عليه جبة صوف  ،قدم أبو قتادة احلراين على الليث بن سعد :يقول
فلما  ،وقد وضع صوفة يف قشرة جوز يكتب منها ،وهو يكتب يف كتف

فردها أبو قتادة فال أدري  ، دينارابعث إليه الليث سبعني ،ذهب إىل منزله
 ."؟اأيهما كان أنبل الليث بن سعد حني وجه إليه أو أبو قتادة حني رده

 
 ل ابن عدي:وقا
 على حيمل أنه إال الكذب يتعمد ممن هو ليس هذا :احلراين قتادة أبو"

 عن ذكرت ما غري وغرائب ذكرت ما غري كثرية  أحاديث وله ئفيخط حفظه
 بن أمحد فيه قال كما  عندي وهو شيوخه، وسائر ريجج وابن الثوري،

 .325 /5 " البن عديالكامل". "حنبل
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