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٦٥١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المقدمة

إن احلمد هللا حنمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 
من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

  .ً                                                      شريك له ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم 

أما بعد فإن االشتغال بعلوم احلديث وخدمتها من القرب اليت يتقرب �ا املرء إىل اهللا تعاىل ، 
  ..وإن من العلوم املهمة يف علم احلديث علم اجلرح والتعديل لنقلة السنة املطهرة 

ِ                              للحافظ أيب احلسن نور الدين علي "  جممع الزوائد ومنبع الفوائد"وإن كتاب احلافظ اهليثمي 

له أمهية خاصة عند العلماء وطالب العلم )  هـ٨٠٧ت (أيب بكر بن سليمان اهليثمي ابن 
َ                                                                                   فهو يعد من أوائل الكتب اليت صنـفت يف الزوائد على الكتب الستة املشهورة ، فقد مجع فيه  َُّ
زوائد ستة كتب من أمهات الكتب احلديثية، من مسند اإلمام احلافظ أيب عبد اهللا أمحد بن 

ومسند اإلمام احلافظ أيب يعلى املوصلي أمحد بن )  هـ٢٤١ت ( الشيباين حممد بن حنبل
، ومسند احلافظ اإلمام أىب بكر البزار أمحد بن عمرو بن عبد )  هـ٣٠٧ت (علي بن املثىن 

، ومعاجم اإلمام احلافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب )  هـ٢٩٢ت (اخلالق 

، ولذلك  حظي الكتاب بعناية . ري واألوسط والكبريالصغ: الثالثة)  هـ٣٦٠ت (الطرباين 
  :العلماء وطالب العلم ملا له من أمهية كبرية ومن األعمال اليت حظي �ا هذا السفر العظيم  

لكنه مل يتمه ذكر ذلك يف فهرست مؤلفاته يف فن " ذيل عليه السيوطي بغية الرائد  -

  .احلديث
ذكر فيها خليل حممد العريب عددا من " الفرائد على جممع الزوائد "دراسة بعنوان  -

 . مل أعرفه أو مل أجد له ترمجة: الرواة الذين قال فيهم احلافظ يف جممع الزوائد

تنبيهات على حتريفات وتصحيفات يف كتاب جممع الزوائد " رسالة صغرية بعنوان -  -
  . للدكتور عاصم بن عبد اهللا القريويت" 

د سليمان . ا. ثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائدحبث بعنوان السرية النبوية عند اهلي -

 .بن عبد اهللا السويكت
وغريها من األعمال اليت تدل على أمهية هذا الكتاب وأهليته لعناية العلماء 

  .والباحثني



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٥٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

  :أهمية البحث
أو حنو " وفيه فالن أمجعو على ضعفه " احلافظ اهليثمي رمحه اهللا تعاىل ممن هلج كثريا بقوله و

لباحثني ن األلفاظ الدالة على اإلمجاع يف كتابه جممع الزوائد، ورأيت كثريا من اذلك م

 يعتمدون على حكايته اإلمجاع ويستشهدون بذلك غلني باحلديثتشواحملققني وغريهم من امل
 .يف تضعيفهم حلديث ما، أو يف تضعيفهم للراوي نفسه 

يت أن أساهم خبدمة هذا الكتاب اجلليل من خالل هذا البحث وذلك ولذلك رأ

ودراسة تلك اإلمجاعات " اإلمجاع على ضعفهم : "جبمع الرواة الذين حكى فيهم
  ً                                                              للوقوف على دقة الوصف على الرواة ومدى حتقق اإلمجاع من عدمه، أوال؛ 

وضاعا فهو أشد وصف الراوي مبا يليق فأحيانا يكون مرتوكا أو متهما أو : وثانيا

و ، ... احلفظمن قوله أمجعوا على ضعفه وأحيانا يكون أقل من ضعيف أو سيئ
ا الذي ميكن انطباق ، وهذضعيفا، وأحيانا يكون الراوي  خالفهذا هو الذي فيه

  ..االمجاع عليه

 والتنبيه على  القول يف بعض املشتبهني بغريهمذكر فوائد أخرى منها حتقيقأ: وثالثا 
  يف فيها املصنفون كثريا كابن حبان وابن اجلوزي وابن عدي تراهاأخطاء وقع

وكذلك من جعلهم البعض واحدا وهو عند البعض اثنان وغري ذلك من  مواضعها

  الفوائد
  .معرفة منهج اهليثمي رمحه اهللا تعاىل يف هذا الباب: ورابعا

 من خالله يقف القارئ على مجلة من الضعفاء يف درجة متقاربة ويستطيع: ً       وخامسا

  .املقارنة بني أئمة اجلرح والتعديل

 :ومنهجيتي في هذا البحث
 أين أبدأ أوال بذكر الراوي املرتجم له كما ذكره اهليثمي يف كتابه مع اإلشارة إىل  - ١

املوضع الذي ذكره وأكتفي باإلحالة إىل موضع واحد باجلزء والصفحة من 
 .وإن كان قد ذكر يف عدة مواضع ) جممع الزوائد (

االختالف يف اسم الراوي  أقوم برتمجة موجزة السم الراوي وكنيته ولقبه، وأذكر - ٢

 .وأحقق القول يف ذلك ، إن وجدبراو آخر، أو االشتباه أو التصحيف
أذكر أقوال أئمة اجلرح والتعديل، حيث أعتمد املصادر الرئيسية فاليت تليها يف  - ٣

الزمن وال أرجع غالبا إىل كتب املتأخرين إال حلاجة، وأكتفي بذكر املصدر 



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٥٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

الرئيسي يف العزو غالبا؛ اختصارا، وإن كنت قد عثرت على املعلومة يف مصادر 
 .  مل أجدها يف األصلأخرى، ما مل يكن عند املتأخر زيادة أو فائدة

أذكر غالبا نص األئمة يف الراوي، وإذا اتفقت كلمتهم أمجعها لالختصار وأبني  - ٤

ما زاد بعضهم على بعض، وقد أمجع املراجع كلها يف حاشية واحدة، 
 .لالختصار، أو أضع لكل قول مرجعه يف حاشية مستقلة

إن اشتبه الراوي بآخر أرجع إىل احلديث الذي أخرجه اهليثمي وأحبث يف سنده  - ٥

 .حىت يتبني مقصوده بالراوي
 .أذكر من وافقه من األئمة يف حكاية اإلمجاع على ضعف الراوي - ٦

  :الدراسات السابقة
 ذكرت يف املقدمة بعض االهتمام الذي حظي به كتاب اهليثمي جممع الزوائد، 

ن قد تناول موضوع إمجاعاته ببحث فهذا البحث يعترب حبثا غري أين مل أجد م

 .جديدا مل يطرق من قبل وفيه فوائد مجة كما تقدم

 :خطة البحث
مقدمة البحث وتشتمل على تعريف موجز باحلافظ اهليثمي وكتابه جممع الزوائد وأمهية 

  .البحث وسبب اختيار املوضوع ومنهجية البحث والدراسات السابقة

  .الرواة الذين حكى اإلمجاع على ضعفهم: ةقسم الدراس
 ي كما ذكرهم اهليثمي يف كتابه ومن ذكره –وقد رتبتهم حبسب حروف املعجم من حرف أ 

  .بالكنية جعلتهم يف آخر البحث

  .وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات: اخلامتة
  :املصادر واملراجع

  الفهارس

  



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٥٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

  :تمهيد
يتبني لنا أمهية اجلرح والتعديل من خالل قول ابن حجر منبها على خطر اجلرح والتعديل يف 

وليحذر املتكلم يف هذا الفن من التساهل يف اجلرح والتعديل فإنه «): ١٩٢ص(نزهة النظر 

ً                                                                             إن عدل أحدا بغري تثبت، كان كاملثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل يف زمرة  ً
، وإن جرح بغري حترز، فإنه أقدم على الطعن يف مسلم "ً                  ا وهو يظن أنه كذبمن روى حديث"

  .». ً                                               بريء من ذلك، وومسه مبيسم سوء يبقى عليه عاره أبدا

فكيف إذا حكى اإلمجاع على ضعف راو فإن ذلك يكون أدعى لطرح حديثه والزهد يف 
ٍ                       اتفقوا على تعديل أو وإذا«): ٨٢|١١(مروياته، قال اإلمام الذهيب يف سري أعالم النبالء 

 .»...ٍ                                                    جرح، فتمسك به واعضض عليه بناجذيك، وال تتجاوزه فتندم 

وإن احلافظ اهليثمي ممن هلج كثريا حبكاية اإلمجاع على ضعف الرواة ومما يؤكد أنه يهتم مبسألة 
، بل إنه يسرتوح للحديث إذا مل يكن فيه ول واجلمهور على ضعفه أو واألكثراإلمجاع أنه يق

أيب سعيد اخلدري أن أباه مالك بن سنان ملا  حديث  فقد قال يف؛ جممع على ضعفهراو

صلى اهللا -  يف وجهه يوم أحد مص دم رسول اهللا-  صلى اهللا عليه وسلم- أصيب رسول اهللا 
ه من أمجع على دِ                 ، ومل أر يف إسنارواه الطرباين يف األوسط: قال عقبه.. - عليه وسلم 

  . ١ضعفه

وهو عند حكايته اإلمجاع معنت �ذا األمر فال يقول ذلك إال فيمن ظهر له اإلمجاع ومل جيد 
هو خمالفا لذلك فنجده أحيانا مثال يقول واجلمهور على ضعفه أو األكثر أو خيص بذلك 

رأيت أهل :  عدينقال ابو: أمحد بن عبد اجلبار العطارديأهل بلد كقوله يف العطاردي 

�ين كقو� يف٢العراق جممعني على ضعفه وقد : كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف �س�ت، أو 
َّ                                     أمجعوا على ضعفه، وقد حسن الرتمذي حديثه

ِ                  إال أن الرتمذي حسن :  ويف موضع آخر قال٣

، ولذلك قمت �ذه الدراسة اليت أسأل اهللا أن جيعلها خالصة لوجهه ٤له بعض حديثه 

   ، إنه مسيع جميبالكرمي وأن ينفع �ا
 :وهذا أون الشروع يف الكالم عن الرواة  فإىل الدراسة 

  

                                                           

 )٢٧٠/ ٨( جممع الزوائد١

 )٢٩٣/ ٢( املصدر نفسه ٢

 )٢٠٣/ ١( املصدر نفسه ٣

 )١٦٠/ ٤( املصدر نفسه ٤



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٥٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

  لرواةقسم ا
  ١.أغلب بن تميم -١
 .٢أغلب بن متيم بن النعمان الكندي السعودي أبو حفص البصري : هو

ِ                              وليس يتبع أغلب عليه إال من هو : مسعت منه وليس بشيء، وقال: قال حيىي بن معني

  .٣دونه

هو ضعيف :  ضرب عمرو بن علي الصرييف على حديثه يف كتايب وقال:وقال أبو حامت

  .٤احلديث
وزاد ابن : ة ابن قاسم، وكذا قال ابن حبان ومسلم٥منكر احلديث : وقال البخاري

يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم حىت خرج عن حد االحتجاج به لكثرة : حبان

 ،٦خطئه 

                                                           

 )١٥٥/ ٩( جممع الزوائد١

/ ١(الكىن واألمساء لإلمام مسلم ) ٢١٦/ ٢(والتاريخ األوسط ) ٧٠/ ٢( التاريخ الكبري للبخاري٢
ذكر اسم ) ١١٧/ ١(الضعفاء الكبري للعقيلي ) ٣٤٩/ ٢(واجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٢١٠

: ص(و فتح الباب يف الكىن واأللقاب ) ٣١: ص(فق امسه لألزدي كل صحايب ممن ال أخ له يوا
 )٢٧٢/ ٣(و الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة )٢١٣

 الشعوذي وقال آخرون املسعودي ، والصواب السعودي على ما صححه : و قال ابن عدي وبعضهم
                                                            ِ
َ ْ َّ

ُّ                                                أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبـغا الس:  ابن أيب حامت ،قال َ َ ُْْ ِْ                                 ودوين يف كتابه الثقات ممن مل يقع ُ ُ ْ
ً                                     يف نسبه السعودي  هكذا جمودا وعليه صح : وقال ابن أيب حامت: قال) ٢٧٣/ ٣(يف الكتب الستة  �

عن زكريا بن خالد حدثنا حبان بن أغلب بن متيم السعودي : َُ          البن دريد» األخبار«ويف كتاب ... 
 .َّ                     ُّ               امليم يف الكتابني من الن ساخ ، واهللا أعلممن بين سعود بن لقيط بطن من األزد فالواو و

الضعفاء ) ٣٤٩/ ٢(واجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ١٢٧/ ٤( رواية الدوري - تاريخ ابن معني ٣
 )١١٧/ ١(الكبري للعقيلي 

الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي : وانظر أيضا) ٢٧٣/ ٣( الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة ٤
/ ٤(و تاريخ اإلسالم) ١٩٣/ ١(واملقتىن يف سرد الكىن ) ٩٣/ ١(، املغين يف الضعفاء ) ١٢٧/ ١(

و تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ) ٤٦٤/ ١(ولسان امليزان ) ٢٧٣/ ١(دال وميزان االعت) ٨١٣
 ) .٩١/ ١(ونزهة األلباب يف األلقاب ) ٥٧: ص(

/ ١(و الضعفاء الكبري للعقيلي ) ٢١٦/ ٢(والتاريخ األوسط ) ٧٠/ ٢( التاريخ الكبري للبخاري٥
١١٧( 

 )٤٦٥ -٤٦٤/ ١(لسان امليزان ) ١٧٥/ ١( ا�روحني البن حبان ٦



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٥٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

، وذكره العقيلي والساجي ٢ليس باحلافظ: ، وقال البزار١وضعفه النسائي وابن القيسراين
  . ٣وابن اجلارود يف الضعفاء 

وهذه األحاديث اليت أمليتها مع أحاديث له سواها عامتها غري حمفوظة : قال ابن عدي

ِ                                                                              إال أنه من مجلة من يكتب حديثه وله أحاديث غري ما ذكرته ومل أجد له فيما يرويه أنكر 
  .٤من هذه األحاديث اليت أمليتها

  . فهو ضعيف بإمجاع كما قال اهليثمي أنه منكر احلديث ،: واخلالصة

جعله بعضهم اثنني  وهو من األمساء املفردة ال ثاين له من الرواة فقد ذكره ابن أيب : تنبيه
 فيمن مل يوافقه يف امسه راو ٥حامت يف األمساء املفردة وأورده أبو الفتح األزدي املوصلي

  .٦آخر  

ْ              أوس بن عبد اهللا - ٢
٧  

َْ                                        أوس بن عبد اهللا بن بريدة بن خصيب األسلمي : هو
٨  

                                                           

 )٢٦٤٣/ ٥(و ) ٢٣٥٠/ ٤(وذخرية احلفاظ )٢٠: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ١

 )٢١٦/ ٢( لسان امليزان ت أيب غدة ٢

 ) ٤٦٥ -٤٦٤/ ١(املصدر نفسه ٣

 ).١٢٢-١١٩/ ٢(الكامل يف ضعفاء الرجال  ٤

وله كتاب ذكر ) ـه٣٧٤: املتوىف(حممد بن احلسني بن أمحد بن عبد اهللا بن بريدة املوصلي األزدي : هو ٥
ً                                                                                        اسم كل صحايب روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرا أو�يا ومن بعده من التابعني وغريهم ممن ال  ً

 .أخ له يوافق امسه من نقلة احلديث من مجيع األمصار 

ممن ال أخ له يوافق امسه لألزدي وذكر اسم كل صحايب ) ٣٤٩/ ٢( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٦
 ) ٤٦٥/ ١(ولسان امليزان ) ٣١: ص(

 )٦٤/ ١٠( جممع الزوائد٧

   أوس بن عبد الله بن حجر األسلمي .  يشتبه معه يف االسم واسم األب اثنان أما األول فصحايب وهو ٨
                                 ْ ْ ْ
َِّ َ

ْ َ                               أ بو أوس متيم بن حجر األسلمي، قيل: ْ                        أوس بن حجر األسلمي، وقيل: وقيل ُ       َ              كنيته أ بو متيم، وقال : ُ
ُ                                                     َ   أوس بن حجر، بفتحتني كاسم الشاعر التميمي اجلاهلي ، قال أ ب: بعضهم ُ                     أسلم بعد قدوم رسول : و عمرْ َ

 الله صلى الله عليه وسلم املدينة، وكان يسكن العرج
      

  
                                                    َ

َّ َّ َّ ََّ َ
ِ ِ
ْ ََُ  )٣٢٤/ ١(أسد الغابة ط العلمية . َ

 هـ روى عن عائشة وابن ٨٣أوس بن عبد اهللا الربعي، أبو اجلوزاء البصري ت :وأما الثاين فتابعي وهو
     يف إسناده نظر، وانظر:وقال البخاري  " بصري ثقة: "عباس وعبد اهللا بن عمرو، قال عنه أبو زرعة

                       ٌَ َ ِ ِ
َ ْ ِ يف : ِ

 رواية -، تاريخ ابن معني ) ١٢٤ /١(، الضعفاء الكبري للعقيلي ) ٨٤٨/ ٣(الضعفاء أليب زرعة: ترمجته
/ ٢(التاريخ الكبري للبخاري حبواشي حممود خليل ) ٨٣/ ٩(التاريخ الكبري للبخاري) ١٣١/ ٤(الدوري 

الضعفاء الكبري ) ٢٣٧/ ١(الثقات للعجلي ط الدار ) ٧٤: ص(، الثقات للعجلي ط الباز ) ١٦
 )١٢٤/ ١(للعقيلي 



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٥٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

،و نقل العقيلي كالم البخاري فيه مث ذكر حديث فضل مرو الذي ١فيه نظر: قال البخاري
  ٣ليس بثقة :  ، وقال النسائي٢ذكره اهليثمي

، ٤كان ممن خيطئ فأما املناكري يف روايته فإ�ا من قبل أخيه سهل ال منه:  وقال ابن حبان
وكذا قال أبو نعيم يف ترمجة أخيه ، سهل بن عبد اهللا بن بريدة روى عن أبيه يف فضل مرو 

  .٥ أحديث منكرة يرويها عنه أخوه أوس بن عبد اهللا وغريه
، وذكره ابن قطلوبغا ٧مناكرييف بعض أحاديثه : ، وقال ابن عدي٦مرتوك : وقال الدارقطين

، ولعله وهم منه ، أو اشتبه عليه بأوس بن عبد  ٨يف الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة 
  اهللا الربعي، أبو اجلوزاء البصري ، واهللا اعلم 

أما هذا فلم أجد اختالفا كبريا للمتقدمني على ضعفه ، وأرى أن حكاية اإلمجاع على ضعفه 
فيها مبالغة وجتعله يف عداد املرتوكني مبرة وهو خمتلف فيه اختالفا يسريا فهو مع ضعفه مل يبلغ 

  حد الرتك ، واهللا أعلم
َّ                            بحر بن كنـيز السقاء -٣ ْ َْ ُ ُ ْ ُ َ

٩
 

 بن كنيز الباهلي، أبو الفضل البصري املعروف بالسقاء  ، وهو جد عمرو بن علي حبر :  هو
                                                                                ِ
ْ ْ َ ّ ِ ْ َ َُ

  ١٠الفالس
ما كتبت عن حبر السقاء إال حديثا واحدا فجاءت السنور : ال شيء وقال:قال يزيد بن زريع

  . ١٢ضعيف : ال يكتب حديثه ، وقال أبو حامت: ، وعن حيىي بن معني١١فأحدث عليه

                                                           

و الكامل يف ضعفاء الرجال ) ١٢٤/ ١(و الضعفاء الكبري للعقيلي ) ١٧/ ٢( التاريخ الكبري للبخاري١
)١٠٦/ ٢( 

 )٦٤/ ١٠( جممع الزوائد ومنبع الفوائد ٢

 )١٢٩/ ١(و الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي )٢٠: ص(لنسائي  الضعفاء واملرتوكون ل٣

 )١٣٥/ ٨( الثقات البن حبان ٤

 )٩٠: ص( الضعفاء أليب نعيم ٥

الضعفاء ) ٣١٠/ ١(والعلل املتناهية يف األحاديث الواهية ) ٢٥٩/ ١( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ٦
 )١٢٩/ ١(واملرتوكون البن اجلوزي 

 )١٠٧ -٢/١٠٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ٧

 )٣٦/ ١( الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة ٨

 )٢٢٠/ ١( جممع الزوائد٩

 )١٢/ ٤( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ١٠

 )٢٢٩/ ٢( الكامل يف ضعفاء الرجال ١١

 )٤١٨/ ٢( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١٢



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٥٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

َ                  ، وقال البخاري١وضعفه ابن سعد ساقط ، وقال : ، وقال اجلوزجاين٢ليس عندهم بقوي: َ
  .٣مرتوك : علي بن اجلنيد ، و أبو داود ،و النسائي و الدارقطين

َ              قال ابن حبان    ال يكتب حديثه : َ
 
                  ُُ َ

ِ
َ ُُ ْ َ

وكل رواياته مضطربة وخيالف : ، وضعفه ابن عدي  وقال٤

وكل ما حيدث به وما يروون ... الناس يف أسانيدها ومتو�ا والضعف على حديثه بني 
أصحاب النسخ عنه فعامة ذلك أسانيدها ومتو�ا ال يتابعه عليه أحد، وهو إىل الضعف 

  ٥ .أقرب منه إىل غريه

: فيقول سعد: كان حبر السقاء حيدث عن سعد بن إبراهيم عن قتادة قال: عن أيوب قال
  . ٦لعن اهللا قتادة، ولعن من حيدثنا عنه 

ابن اجلوزي  ، و ا�مه ٧وحبر ال شيء يف احلديث ، مرتوك احلديث : قال ابن القيسراين

 .٩، هذا وقد ضعفه مجاعة من املتأخرين ٨بالوضع 
  ١٠ .ال بأس به: -وهو عثمان ابن أيب شيبة –وقال أبو احلسن الكويف 

ُ                                                                       متفق على ضعفه غري أن ابن أيب شيبة نقل عنه قوله ال بأس به فقول اهليثمي جممع : قلت
  .على ضعفه فيه نظر، واهللا أعلم

                                                           

 )٢٠٩/ ٧( الطبقات الكربى ط العلمية ١

 )١٢٨/ ٢( التاريخ الكبري للبخاري٢

إكمال �ذيب ) ٢٦٠/ ١(الضعفاء واملرتوكون للدارقطين )٢٤: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ٣
 )٣٥٠/ ٢(الكمال 

 )١٩٢/ ١( ا�روحني البن حبان ٤

  ) ٢٣٥ -٢٢٨/ ٢( الكامل يف ضعفاء الرجال ٥

 )١٥٤/ ١( الضعفاء الكبري للعقيلي ٦

 )٣٠٥/ ١( ذخرية احلفاظ ٧

العلل املتناهية يف األحاديث :وانظر ) ٤١/ ١( تنزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة ٨
/ ١(والآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة ) ٢٧٤/ ١(واملوضوعات البن اجلوزي ) ٨٩/ ٢(الواهية 
١١١( 

والضعفاء ) ١٢٦/ ٧(يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب  اإلكمال ٩
/ ١(والكاشف ) ١٣ -١٢/ ٤(و�ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ١٣٥/ ١(واملرتوكون البن اجلوزي 

ان وميز) ٣٠/ ٤(وتاريخ اإلسالم) ١٤/ ٢(واملقتىن يف سرد الكىن ) ١٠٠/ ١(واملغين يف الضعفاء ) ٢٦٤
: ص(و خالصة تذهيب �ذيب الكمال ) .٣٥٠/ ٢(و إكمال �ذيب الكمال ) ٢٩٨/ ١(االعتدال 

 )٤١٩/ ١(�ذيب التهذيب ) ٢٩٨/ ٧(توضيح املشتبه ) ٥١/ ١٠(الوايف بالوفيات ) ٤٦

 )٣٥٠/ ٢( إكمال �ذيب الكمال ١٠



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٥٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

ُّ                       بشير بن ميمون الواسطي  -٤
١.  

 .٢بشري بن ميمون اخلراساين، مث الواسطي أبو صيفي : هو
د كتبت ليس بشيء وق: وقال أمحد، ٣على طرح حديثهاجتمع الناس : قال حيىي بن معني
 و عمرو بن علي، و ابن و حامت ، وأبةزرعو ، وأب املديينال علي ابن ، وق٤عنه فلم نرو عنه 

   ،ى الضعفعليكتب حديث : وقال وعامة روايته مناكري، :، زاد أبو حامت٥ ضعيفعدي 
  ٦ .ومل مينع  من قراءة حديثه

سكتوا :  وقال مسلم ،٧يتهم بالوضع:  موضع آخريف القمنكر احلديث و: البخاريال وق
  . ٨عنه
: ئي والدارقطينا، وقال النس١٠ليس بشيء: قال أبو داود، و٩غري ثقة : ال اجلوزجاينوق

  .١١ليس بثقة، وال مأمون : موضع آخرمرتوك ، وزاد النسائي يف
  ، ١٢رد ِ                      حد االحتجاج به إذا انفن خيطىء كثريا حىت خرج ع: وقال ابن حبان

ن عروى : قال أبو نعيم، ١٣مثل بشري ال يذكر يف العلم : قال حممد بن احلسن الواسطي
  .١٤ه حيىي قاليثه حدتب يك ال ريي باملناكاملقربيد وسعة وعكرمد جماه

                                                           

 )١٤٨/ ١٠( جممع الزوائد١

و تاريخ بغداد وذيوله ط ) ١٧٨/ ٤(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٦٠٤/ ٢( الضعفاء أليب زرعة٢
 )١٣٣/ ٧(العلمية 

 )١٤٥/ ١(الضعفاء الكبري للعقيلي : وانظر) ١٤٥/ ١( الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ٣

و حبر الدم فيمن تكلم فيه ) ١٦١/ ١( موسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف رجال احلديث وعلله ٤
 )٢٩: ص(اإلمام أمحد مبدح أو ذم 

/ ٧(و تاريخ بغداد)١٧٩/ ٢(الكامل يف ضعفاء الرجال ) ٣٧٩/ ٢( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٥
٦٣٤( 

 )٣٧٩/ ٢( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٦

،الضعفاء الصغري للبخاري ت أيب )٢٥٥/ ٢(والتاريخ األوسط ) ١٠٥/ ٢( التاريخ الكبري للبخاري٧
 )٦٣٤/ ٧(و تاريخ بغداد) ٣٤: ص(العينني 

 )٤٥١/ ١( الكىن واألمساء لإلمام مسلم ٨

 )٦٣٤/ ٧(وتاريخ بغداد) ٢٦٠: ص( أحوال الرجال ٩

 )٤٢٥/ ٢(و إكمال �ذيب الكمال ) ٦٣٤/ ٧( تاريخ بغداد١٠

و موسوعة أقوال أيب )١٨: ص(للدارقطينسؤاالت الربقاين ) ٢٣: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ١١
 )٦٣٤/ ٧(و تاريخ بغداد) ١٥٢/ ١(احلسن الدارقطين يف رجال احلديث وعلله 

 )١٩٢/ ١( ا�روحني البن حبان ١٢

 )١١٨: ص( مسائل ابن أيب شيبة عن شيوخه ١٣

 )٦٦: ص( الضعفاء أليب نعيم ١٤



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٦٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

   .١ الوضعَ             تركوه وا�م ب: والذهيب  وقال ،وابن اجلوزي  والكناين ، وضعفه ابن القيسراين 
 وقد قال ابن معني اجتمع الناس على أنه كما قال اهليثمي جممع على ضعفه ،: واخلالصة

يكتب حديثه على :طرح حديثه، واهللا أعلم ، ومل أر له توثيقا وأقل ما قيل فيه قول أيب حامت 

  .الضعف 
 ، يروي عن عمه أسامة بن أخدري البصري يشتبه امسه مع بشري بن ميمون الشقري ،: تنبيه

م أنه بشري بن ميمون املذكور يف التهذيب فأحلق يف ترمجة هذا ما قيل يف ، وقد ظن بعضه

  !ذاك 
نه عمه أسامة بن أخدري، وله صحبة  ، رواه ع: حديث واحد يرويه عن لهوهذا الشقري ، 

 بأس ، ليس به:  حيىي بن معنيه ، وعلي بن عاصم الواسطي ، قال عنن املفضلبشر ب: 

  .٣ ، انتهى٢ة  أحاديثه منكر: وقال أبو حامت
  

ْ                        ثـوير ابن أبي فاختة   -٥ َ ُ
٤  

بن أيب فاختة سعيد بن عالقة اهلامشي، أبو اجلهم الكويف موىل أم هانئ، وقيل موىل اثوير :هو
  ، ٥زوجها جعدة

  .٧ بشيء ، وقال ليسضعيف : قال حيىي، و٦ الكذب أركان من كان: قال الثوري

ا م: فقالاد زيبن أيب اد ويزيبن أيب سليم اث ولية فاختبن أيب ار ثوين ع سئلوعن أمحد أنه 
  .٨عضهم من بعضبأقرب 

                                                           

) ١٠٨/ ١(املغين يف الضعفاء )١٤٥/ ١(الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي )٦٥١/ ٢( ذخرية احلفاظ ١
تنزيه الشريعة ) ٢٧٢/ ١(والكاشف ) ٣٣٠/ ١(ميزان االعتدال ) ٣٢٢/ ١(املقتىن يف سرد الكىن 

 )٤٢/ ١(املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة 

 . هكذا يف لسان امليزان والذي أراه أن هذا من الوهم حيث اشتبه عليه بصاحب الرتمجة واهللا أعلم٢

وإكمال �ذيب ) ٣١٥/ ٢(ولسان امليزان ) ١٧٨/ ٤(و�ذيب الكمال ) ٥٥١/ ١( املتفق واملفرتق ٣
 ) ٤٢٥/ ٢(الكمال 

 )٤٠١/ ١٠( جممع الزوائد ٤

 )٣٢٦/ ٦(، والطبقات الكربى ط دار صادر ) ١٨٣/ ٢( التاريخ الكبري للبخاري٥

 ) .١٨٠/ ١( الضعفاء الكبري للعقيلي ٦

/ ٢(، الكامل يف ضعفاء الرجال )١٨١/ ١(الضعفاء الكبري للعقيلي ) ٤٧٠: ص( سؤاالت ابن اجلنيد ٧
٣١٦( 

 )٥٠/ ٣( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد اهللا ٨



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٦١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

وقال ، ١بد الرمحن ابن مهديزه وتركه حيىي بن سعيد، وعينة يغمكان ابن عي: قال البخاري
   ٢كويف ليس بذاك القوي: أبو زرعة

، و ٤ع التشي يف غال:، وقال وضعفه أبو حامت ، ٣ا رافضي كان: ِ      إسحاق أيبن با يونس لاق

 ، و النسائي ليس أبو داود، وقال  ٥مرتوك :  وقال مرةالدارقطيناجلوزجاين ، وضعفه أيضا 
  ٦ حديثهى عل ب ابن مهديضر:، قال أبو داود ة بثق

 وهو يثهحدتب يك ثوير: عموضهو وأبوه ال بأس �ما وىف :  يف الثقات وقال العجليوذكره

  ٧.يفضع
 ابن ، وقال٨ة موضوعا كأ�اء أشي رواياته يفيء جي حىتيد األسان يقلب كان: قال ابن حبان

، وقال ابن ٩ى رواياته عل وأثر الضعف بني ،وقد نسب إىل الرفض وضعفه مجاعة : عدي

  .١٠يف جدا ضع: القيسراين
أرى أن حكاية اإلمجاع على ضعفه وإن كانت غري بعيدة إال أ�ا تشعر بأكثر مما : واخلالصة

،و قال  يكتب حديثه وهو ضعيف: ال بأس به وىف موضع آخر: يستحق فقد قال العجلي

 سوى أمحد بينه وبني ليث ابن أيب سليم ويزيد ابن أيب زياد، ، و ليس بذاك القوي: أبو زرعة
هما ضعف يسري ، احتج �ما مسلم ، والبخاري تعليقا واألربعة ، فضعفه ومها صدوقان في

  . ، واهللا أعلم يسري ليس كغريه ممن اتفق على ضعفه واهللا املوفق 
                                                           

 )٣١٦/ ٢( الكامل يف ضعفاء الرجال ١

 )٧٩٩/ ٣( الضعفاء أليب زرعة٢

 )١٨٠/ ١( الضعفاء الكبري للعقيلي ٣

 )٢٩٠/ ٢(، األباطيل واملناكري والصحاح واملشاهري ) ٤٤٦/ ٤( علل احلديث البن أيب حامت ٤

/ ١(و الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ) ٣٧٧ و ٣٧٦/ ١٢(علل الدارقطين  ) ٥٧: ص( أحوال الرجال ٥
و موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلديث ) ٢٠: ص(سؤاالت الربقاين للدارقطين)٢٦١
 )١٦٣/ ١(وعلله 

سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح )٢٧: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ٦
 )٢٠٣: ص(و) ١٤٣: والتعديل ص

 )٢٦٢/ ١( الثقات للعجلي ط الدار ٧

 )٢٠٥/ ١( ا�روحني البن حبان ٨

و )٦٤: ص(تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني : وانظر أيضا) ٣١٦/ ٢(ل  الكامل يف ضعفاء الرجا٩
/ ١(واملغين يف الضعفاء ) ٢٨٦/ ١(والكاشف ) ١٦١/ ١(ضعيف الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي 

 )١٣٥: ص(وتقريب التهذيب ) ٦٢٦/ ٣(وتاريخ اإلسالم) ١٢٤

 )٨٣٣/ ٢( ذخرية احلفاظ ١٠



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٦٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

  .١ َ             جرير بن أيوب -٦
   .٢جرير بن أيوب ابن أيب زرعة بن عمرو بن جرير البجلي الكويف:هو

  ٣عيف ضء ، بشي ليس ، بذاك هو ليس: معنيقال ابن 

 ، وزادواه :  يف موضع أبو زرعة،زاد٤ يثاحلدنكر م:  وأبو زرعة ، وأبو حامت قال البخاري
  .ف احلديثليس بشئ  ، ضعي: أبو حامت

، وقال ابن خزمية بعد ٦احلديث بوضع: نعيمو أب ، ورماه٥مرتوك : لدارقطين، وا وقال النسائي

  . ٧وب أيقلب من جرير بن ال يف: إخراجه حديثه يف صحيحه
 حديثه إال ما حيتمل يفومل أر : وقال ابن عدي، ٨ه خطؤن فحش كان مم: قال ابن حبان

  .٩ حديث منكر قد جاوز احلدلهوليس 

جرير ليس باحلافظ :  قوله البزار، ونقل عن١٠يثاحلديف ضع:  البغوي و بن السكنوقال
  . ١٢ليس بشيء: قال ابن شاهني ، و١١

  .١٣يث حلدا جرير يضع كان: ونسب ابن اجلوزي إىل أيب نعيم  ووكيع قوهلم

                                                           

 )٣٤٥/ ١٠( جممع الزوائد ١

 ) .٢١٥/ ٢( والتاريخ الكبري للبخاري٢

و من كالم أيب زكريا حيىي ) ٥٤٠/ ٣(و ) ٤٤٩/ ٣(و ) ٣٠٢/ ٣( رواية الدوري - تاريخ ابن معني ٣
 )٥٧: ص(بن معني يف الرجال 

والضعفاء الصغري للبخاري ت أيب ) ٢١٥/ ٢(والتاريخ الكبري للبخاري) ١٠٧/ ٢( التاريخ األوسط ٤
) ٥٠٣/ ٢(اجلرح والتعديل البن أيب حامت )٣٨٩: ص(العلل الكبري للرتمذي ) . ٣٨: ص(العينني 

 )٤١٩/ ٢(الضعفاء أليب زرعة

 )١٦٨/ ١(الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي )٢٨: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ٥

 )٢٧٥/ ٨( علل الدارقطين٦

 )٣٨٥/ ١( تعجيل املنفعة ٧

 )٢٢٠/ ١( ا�روحني البن حبان ٨

 )٣٤٣/ ٢( الكامل يف ضعفاء الرجال ٩

 )٤١/ ٢(معجم الصحابة للبغوي ) ٣٨٥/ ١( تعجيل املنفعة ١٠

 )٣٤٣/ ١( نثل النبال مبعجم الرجال ١١

 )٦٥: ص( تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ١٢

واملقتىن يف سرد ) ١٢٩/ ١(املغين يف الضعفاء : وانظر) ١٦٨/ ١( الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ١٣
) ٣٨٤/ ١(وتعجيل املنفعة )٨٣: ص(والكشف احلثيث ) ٣٩١/ ١(وميزان االعتدال ) ٤٣٠/ ١(الكىن 

 ).٤٢٩/ ٢(ولسان امليزان ت أيب غدة 



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٦٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

غري أن ابن خزمية وابن عدي يريان ضعفه يسريا ال أ�م قد اتفقوا على ضعفه : والذي أراه
  .يبلغ حد النكارة وهذا ال خيالف حكاية اإلمجاع على ضعفه واهللا أعلم 

  ١ جعفر بن أبي جعفر -٧
َُ                         ميسرة ، أبو الوفا جعفر بن أيب جعفر: هو َ َ        األشجعيَْ   ٢ الكويفْ

ٌ     شيخ : ، ويف موضع جداوزاد:  أبو حامت، ومثله قال٣يث احلدنكر مضعيف ، : قال البخاري
ُ     ضعيف

 : قال ابن عدي  ، و ٦ضعيف:  وقال الدارقطين،٥ليس بقوي : قال أبو زرعة، و٤

  . ٨ كذا قال ابن القيسراين و. ٧ البخارييث كما قاله حلدامنكر 
  .ه خمالفا ، واهللا أعلم ومل أجد ملن ضعفأنه جممع على ضعفه ، كما قال اهليثمي : واخلالصة

 . ٩ُّ                  جعفر بن الزبير -٨
  .١٠الباهلي، الشامي الدمشقي نزل البصرة : هو جعفر بن الزبري احلنفي ، وقيل

كذبا ا حديث أربعمائة وسلم عليه اهللاى صل اهللا رسولى عل وضع: نقل العقيلي عن شعبة قال

ه حديثى علب أمحد ضرو ،  بثقة ليس: آخر قال ويف موضع ،  اجد حييي ضعفه: وقال
١١.  

قال أبو ، و١٢مرتوك احلديث: ويف موضع ،تركوه:  وقالَ          تركه  ،مثيع وك أدركه: قال البخاري

  .١٣ليس بشيء لست أحدث عنه : زرعة
                                                           

 )١٢٠/ ٢( جممع الزوائد ١

 )٣٧٨/ ٢(و الكامل يف ضعفاء الرجال ) ١٨٧/ ١( الضعفاء الكبري للعقيلي ٢

و الضعفاء الصغري للبخاري ت أيب ) ١٨٩/ ٢(والتاريخ الكبري للبخاري) ١٢٩/ ٢( التاريخ األوسط ٣
 ) .١٨٧/ ١(و الضعفاء الكبري للعقيلي ) ٣٦: ص(العينني 

 )١١٣/ ٢(علل احلديث البن أيب حامت )٤٩٠/ ٢( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٤

 )٤٩٠/ ٢( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٥

 )١١٧/ ١٣( علل الدارقطين٦

 ).٣٧٨/ ٢( الكامل يف ضعفاء الرجال ٧

 )٤١٨/ ١(ميزان االعتدال : وانظر) ٧١٤/ ٢( ذخرية احلفاظ ٨

 )٢٠٦/ ١( جممع الزوائد٩

 )٣٢/ ٥( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ١٠

 )١٨٢/ ١(الضعفاء الكبري للعقيلي :  انظر١١

الضعفاء الصغري للبخاري ت أيب )١٩٢/ ٢(التاريخ الكبري للبخاري)١٠٦/ ٢( التاريخ األوسط ١٢
 )٣٦: ص(العينني 

 )٧٧٧/ ٢( الضعفاء أليب زرعة١٣



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٦٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

ابن ود واألزدي ْ     اجلنيعلي بن والدارقطين و وقال النسائي ، يثه حدنبذوا :  اجلوزجاين وقال
  ١يث احلدوك مرت: القيسراين

  .٢ى حديثه بني علليه والضعف ع يتابع المما، وعامة أحاديثه :  ابن عديقال
  .واهللا أعلم  ، ، بل على تركهكما قال اهليثميأنه جممع على ضعفه : واخلالصة

 . ٣ حارثة بن محمد -٩
األنصاري من  ل حممد بن عبد الرمحنجا أيب الرجال واسم أيب الرنحارثة بن حممد ب: هو 

  ٤ أهل املدينة
 ليس هو بذاك: ، قال أمحد ٥ة ، ضعيف احلديثوليس هو بثقء ، ليس بشي: معنيقال ابن 

 ،٧ا يضعفونه مل يزل أصحابن: قال ابن املديينو ،٦وقال ضعيف ليس بشيء
   ٩متماسك األمر: اجلوزجاين، وقال ٨ابن أيب الرجال منكر احلديث ، ضعيف : قال أبو حامت

د أمحكه ترن كثر ومهه وفحش خطوه مم كان: قال ابن حبان، و١٠وقال النسائي مرتوك 
  .١١وحيىي

  .١، ومثله قال ابن ماكوال ١٢ليس بالقوي يف احلديث : قال الدارقطين
                                                           

عفاء واملرتوكون الض)٢٦١/ ١(الضعفاء واملرتوكون للدارقطين )٢٨: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ١
 )١٦٦٤/ ٣(ذخرية احلفاظ ) ١٧١/ ١(البن اجلوزي 

 )٣٦٦/ ٢( الكامل يف ضعفاء الرجال ٢

 )٢٢٠/ ١( جممع الزوائد ٣

 رواية ابن حمرز -وتاريخ ابن معني ) ٢٦٨/ ١(وا�روحني البن حبان ) ٩٤/ ٣( التاريخ الكبري للبخاري٤
)٥٧/ ١( 

) ٣٢٣/ ٣( رواية الدوري -تاريخ ابن معني ) ٩٦: ص(و )٩١: ص( رواية الدارمي - تاريخ ابن معني ٥
 )٤١٧: ص(سؤاالت ابن اجلنيد 

تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح حبر الدم فيمن ) ٧٦: ص( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية املروذي وغريه٦
 )٢٥٥/ ٣(و اجلرح والتعديل البن أيب حامت )  ٣٦: ص(أو ذم 

 )١٢٦: ص( سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين ٧

 )٢٥٥/ ٣( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٨

 )٢٣٤: ص( أحوال الرجال ٩

  .)٢٩: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ١٠

 )٢٦٨/ ١( ا�روحني البن حبان ١١

/ ١(الكاشف : وانظر) ٤١٠/ ١٤(و علل الدارقطين) ٤٤٧/ ١( املؤتلف واملختلف للدارقطين ١٢
 ) .٨٣٦/ ٣(وتاريخ اإلسالم) ١٤٤/ ١(واملغين يف الضعفاء ) ٣٠٥



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٦٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

  ، ٢ليه ع يتابع البعض ما يرويه منكر، :  ابن عديقال
   ، ٤وا على ضعفهأمجع: قال ابن القيسراين، ٣ضعيف : وقال ابن شاهني

متماسك األمر ، وقول :  فيها نظر مع قول اجلوزجاين على ضعفهحكاية اإلمجاع : قلت
الدارقطين ليس بالقوي فهو وإن كان تضعيفا إال أنه ضعفه يسريا عند هؤالء على األقل 

  .كما قال اهليثمي ، واهللا أعلم فليس 
  

   حسام بن مصك- ١٠
                 ّ ِ
ُ ْ ُ َ ُ

٥ 
    هو حسام بن مصك بن ظامل بن شيطان أبو سهل البصري من األزد

 
                                                          ْ َ ُ

ِ
ُ ْ َ ُ

٦  
، وقال حممد بن ٨هو ضعيف : ، وقال ابن سعد٧حسام بن املصك ارم به: ن املباركقال اب
  . ٩تركنا حديثه": غندر"جعفر 

أرى الناس قد تركوا : مطروح احلديث ، وقال: ، وقال أمحد١٠ليس حديثه بشيء : وقال حيىي
  ١١حديثه

  
  

                                                                                                                                                    

 )٨/ ٢( والكىن واألنساب  اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء١

 )٤٧٣/ ٢( الكامل يف ضعفاء الرجال ٢

 ) .٧٧: ص( تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ٣

 )١٨٠٢/ ٣( ذخرية احلفاظ ٤

 )٦٤/ ١٠( جممع الزوائد ٥

و إكمال اإلكمال البن نقطة ) ٢٠٩/ ٧(وط العلمية ) ٢٨٤/ ٧( الطبقات الكربى ط دار صادر ٦
،و �ذيب ) ٥١/ ٤(و إكمال �ذيب الكمال ) ٥/ ٦(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٢٥٦/ ٢(

 ) ٢٤٤/ ٢(التهذيب 

 )٥١/ ٤(و إكمال �ذيب الكمال ) ٢٩٩/ ١( الضعفاء الكبري للعقيلي ٧

 )٢٠٩/ ٧( الطبقات الكربى ط العلمية ٨

 )٢٦٨/ ٢( �جة احملافل وأمجل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل ٩

و املغين يف )٢٩٩/ ١(و الضعفاء الكبري للعقيلي )  ٨٩: ص( رواية الدارمي - تاريخ ابن معني ١٠
 ) .٥١/ ٤(، إكمال �ذيب الكمال ) ٤٧٧/ ١(و ميزان االعتدال )١٥٥/ ١(الضعفاء 

،و �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٣٩: ص( حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم ١١
خالصة تذهيب �ذيب الكمال ) ٤٧٧/ ١(و ميزان االعتدال ) ١٥٥/ ١(و املغين يف الضعفاء ) ٦/ ٦(
 )٢٤٢/ ١(موسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف رجال احلديث وعلله )٩٨: ص(



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٦٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

: ،وقال أبو زرعة١ خيالف يف حديثه: ليس بالقوي عندهم وقال يف األوسط: اريوقال البخ
 ، وسئل عنه  أبو داود قيل ٣ليس بالقوي: ، وقال أبو حامت٢" احلديث، منكر احلديثواهي"
  ٤. ال: هو ثقة؟ قال: له

مرتوك احلديث : ، وقال الدارقطين٦ضعيف: ، وقال النسائي٥ مرتوك احلديث: وقال الفالس
  .٧ري يعترب بهبص: وقال يف موضع

  .٨كان كثري اخلطأ، فاحش الوهم، حىت خرج عن حد االحتجاج به : وقال ابن حبان

وعامة أحاديثه إفرادات، وهو مع ضعفه حسن احلديث، وهو إىل الضعف :  وقال ابن عدي
، وروى له الرتمذي يف ١٠مرتوك احلديث :،  وقال ابن القيسراين ٩أقرب منه إىل الصدق

  . ١١ال يصح: حديثا واحدا وقال" لشمائلا"

صدوق فيه : لست أحدث عنه بشيء، وعن الساجي قال: ونقل مغلطاي عن ابن املديين
 غريه أوثق منه، وقال أبو حممد :وعن أيب إسحاق احلريب.. ضعف ليس بقوي يف احلديث ، 

  .١٢وخرج احلاكم حديثه يف الشواهد: قال.. ليس حديثه بشيء، : بن اجلارود

                                                           

الضعفاء الصغري للبخاري ت أيب العينني )١٣٥/ ٣(التاريخ الكري للبخاري) ١٩٥/ ٢( التاريخ األوسط ١
/ ١(ميزان االعتدال ) ٣٣١/ ٤(، تاريخ اإلسالم) ٢٥٦/ ٢(إكمال اإلكمال البن نقطة ) ٥٤: ص(

٤٧٧( 

 )٥٤٤/ ٢(والضعفاء أليب زرعة) ٣١٧/ ٣( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٢

 ) .٦٨٨/ ٥( علل احلديث البن أيب حامت ٣

 )٢٤٤/ ٢(و �ذيب التهذيب )٥٢/ ٤( إكمال �ذيب الكمال ٤

 )٣٦١/ ٣( الكامل يف ضعفاء الرجال ٥

و تاريخ ) ٧/ ٦(و �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٣٣: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ٦
 )٤٧٧/ ١(،و ميزان االعتدال ) ٣٣١/ ٤(اإلسالم

و ميزان ) ٣٣١/ ٤(و تاريخ اإلسالم) ١٥٥/ ١(و املغين يف الضعفاء ) ١٤٠/ ٥( علل الدارقطين٧
 )١٩٣/ ١(موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلديث وعلله )٤٧٧/ ١(االعتدال 

 )٢٧٢/ ١(وحني البن حبان  ا�ر٨

 )٣٦٦-٣٦١/ ٣( الكامل يف ضعفاء الرجال ٩

 ) .٨٢١/ ٢(و ) ٢٧٧/ ١( ذخرية احلفاظ ١٠

، �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٢٦٨/ ٢( �جة احملافل وأمجل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل ١١
)٧/ ٦( 

 )٥٢ -٥١/ ٤(إكمال �ذيب الكمال :  أنظر١٢



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٦٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

وأرى واهللا أعلم إن القول باإلمجاع على ضعفه يشعر بشدة ضعفه وليس كذلك فقد قال فيه 
هو مع ضعفه حسن احلديث، وهو إىل الضعف أقرب :ال ابن عدي يعترب به وق: الدارقطين

: صدوق فيه ضعف ليس بقوي يف احلديث وعن أيب إسحاق احلريب: ،وعن الساجي قال

أنه ليس بالقوي ، وضعفه ليس بالشديد واهللا : غريه أوثق منه ، وأعدل األقوال فيه عندي
  .أعلم 

  

     الحسين بن عبد الله بن ض- ١١
                                   ُ ِ ْ ْ
ِ َِّ ْ َْ ُ ُ َ ُ  .١َ     ميرةْ

  ٢ن ضمرية واسم ضمرية سعد  احلمريي من آل ذي يزن مدييناحلسني بن عبد اهللا ب:هو

 .٤كان يتهم بالزندقة: َِ                  وقال ابن أيب أويس ، ٣كذبه مالك

  . ٥.َ                   ليس بثقة، وال مأمون: وقالكذاب : آخر ويف موضع، بشيء ليس: وقال حيىي
: وزاد أبو زرعةئا ،  شي يسوى ال: ، زاد أمحد٦ليس بشيء : ُ                  أبو زرعة أبو داودووقال أمحد 

  . ٧منكر احلديث  : وقال البخاري، يضرب على حديثه

ال يكتب ليس بثقة، و: زاد النسائيُ            مرتوك احلديث : الدارقطينو النسائي أبوحامت و وقال
  .٨ضعيف :  مرةوزاد الدارقطينحديثه 

ن ع أبيهن عي يرو: قال ابن حبان، ٩ ابن ضمرية ال ينبغي أن حيدث عنه:  اجلوزجاينو قال

ن جده ع أبيهة نسخ عليهقلب ياحلا ص رجال حسني وكان.... ةموضوعجده بنسخة 
  ١٠ يعلموملا �حدث ف

                                                           

 ) .١٥٥/ ١(  جممع الزوائد ١

 )٣٨٨/ ٢( التاريخ الكبري للبخاري٢

 )٢٤٦/ ١( الضعفاء الكبري للعقيلي ٣

 )١٧٣/ ٣( لسان امليزان ت أيب غدة ٤

 )٢٢٦/ ٣(و الكامل يف ضعفاء الرجال ) ٢٤٦/ ١( الضعفاء الكبري للعقيلي ٥

و موسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف )٢١٣/ ٣(د اهللا  العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عب٦
 )١٧٣/ ٣(لسان امليزان ت أيب غدة ) .٢٦٦/ ١(رجال احلديث وعلله 

 )٤٧: ص(والضعفاء الصغري للبخاري ت أيب العينني )٣٨٨/ ٢( التاريخ الكبري للبخاري٧

لسان امليزان ت أيب ) ٢٢٦/ ٣(الكامل يف ضعفاء الرجال )١٦٨/ ٦( علل احلديث البن أيب حامت ٨
 )٤٢/ ١(من تكلم فيه الدارقطين يف كتاب السنن من الضعفاء واملرتوكني وا�هولني )١٧٣/ ٣(غدة 

 )٢٢٦/ ٣( الكامل يف ضعفاء الرجال ٩

 )٢٤٤/ ١( ا�روحني البن حبان ١٠



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٦٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

  .١حديثهى عل بني وضعفه منكر احلديث ضعيفهو : ابن عدي قال
   .٣احلديث مرتوك: قال ابن القيسراين،و٢كذاب ليس بشيء: وقال ابن اجلارود

  .واخلالصة أنه جممع على ضعفه كما قال اهليثمي ، واهللا أعلم 
َ                      حصين بن عمر- ١٢ َ ُ ُُ ْ ْ َ ُ

٤ . 
ُ                                                                   حصني بن عمر بن الفرات أبو عمر وقيل أبو عمران األمحسي الكويف :هو َُ ََ َ َُ ُْ ْ

٥.  
منكر : وأبو زرعةمسلم ووقال البخاري  ، ٧ليس بشيء : معنيوقال حيىي بن ، ٦كذبه أمحد 

  .٩يروي أحاديث ننكرها : قال السعدي، و٨عنده مناكري : ، وزاد البخارياحلديث
، ال أعلم يروي حديثا يتابع عليه، هو مرتوك احلديث  واهي احلديث جدا: قال أبو حامت

١٠ .  
  .١٢يف ضع: وقال النسائي،  ١١ةكوىف ثق: ال العجليوق

ِ                يروي املوضوعات : قال ابن حبان وعامة أحاديثه : قال ابن عدي،و١٣ت األثبان عْ
  . ١٤معاضيل

  .١٦ليس بشيء : قال ابن شاهني، ١٥وذكره الدارقطين يف الضعفاء واملرتوكني 

                                                           

 )٢٣١/ ٣( الكامل يف ضعفاء الرجال ١

 )١٧٣ /٣( لسان امليزان ت أيب غدة ٢

 )٢٤٧: ص(  تذكرة احلفاظ البن القيسراين٣

 )٤٢/ ١(جممع الزوائد  ٤

/ ٦(و�ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ١٧٩/ ٩(وتاريخ بغداد) ٢٩٩/ ٣( الكامل يف ضعفاء الرجال ٥
٥٢٦( 

 )١٩٤/ ٣( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٦

 )٢٧٦: ص( سؤاالت ابن اجلنيد ٧

و ) ٤٨: ص(و الضعفاء الصغري ) ٢٥٦/ ٢(التاريخ األوسط )١٠/ ٣( التاريخ الكبري للبخاري٨
ح والتعديل البن أيب و اجلر) ٥٤٠/ ١(الكىن واألمساء لإلمام مسلم )٣١٤/ ١(الضعفاء الكبري للعقيلي 

 )٥١٣/ ٢(الضعفاء أليب زرعة) ١٩٤/ ٣(حامت 

 )٣٠١/ ٣( الكامل يف ضعفاء الرجال ٩

 )١٩٤/ ٣( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١٠

 )٢٥٨/ ٨(تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية : وانظر) ٣٠٥/ ١( الثقات للعجلي ط الدار ١١

 )٣١: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ١٢

 )٢٧٠/ ١( ا�روحني البن حبان ١٣

 )٢٩٩/ ٣( الكامل يف ضعفاء الرجال ١٤

 )١٤٩/ ٢( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ١٥

 )٨٠: ص( تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ١٦



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٦٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

     عبد الله بن علي بن اجلارود النيسابوري أنه اخلطيب عنوذكر
                                            ْ ْ ّْ
َِّ ، منكر احلديث : عنه  قالَ

حصني بن :وقال يعقوب بن شيبة ، كويف كذاب : عبد الرمحن بن يوسف بن خراش: وعن

َ                                              ضعيف جدا، ومنهم من جياوز به الضعف إىل الكذبعمر شيخ، قد روي عنه، وهو ِ َ
١.  

  :أما ابن اجلوزي فجعله اثنني فقال 
ِ                       اله حيىي بن معني وليس هوَ      عيف قِ      كويف ضني بن عمر حص: األول   . األمحسي َ

  .ِ    ويف ُ                                       حصني بن عمر بن الفرات أبو عمر األمحسي الك: والثاين

عفه مسلم والنسائي وقال أبو زرعة ضِ                                       يروي عن إمسعيل بن أيب خالد وليس بالقوي و
ديث وقال أبو حامت الرازي مرتوك احلديث وقال يعقوب بن أيب شيبة كر احلنوالبخاري م

  .٢ب ِ                                 ومنهم من جتاوز به الضعف إىل الكذالقيف جدا ، ضع

  .٣ومل أر من جعله اثنني غري ابن اجلوزي فالظاهر أنه وهم منه رمحه اهللا تعاىل 
واخلالصة أنه ليس مبجمع على ضعفه ، فقد خالف فيه العجلي فقال ثقة ، وإن كان توثيقه 

  .ل مسألة اإلمجاع فيها نظر ، واهللا أعلم شاذ إال أنه جيع

ٍ                         الحكم بن ظهير - ١٣ َِ ُ ْ ُ َ َ ْ٤ . 
  :٥دحممو الكويف أب الفزارياحلكم بن ظهري : هو

 عن عاصم بن ايب النجود باحاديث وعن علقمة بن مرثد  و ابو نعيم حدث عن السديقال

منكرة مل جييء �ا احد غريه ومل حيدث عن شيخ اال جاء بشيء مل يعرف فمن مث جاءه 
  ٦الضعف 

  .٧ احلكم بن ظهري صدوق وليس ممن حيتج به: وقال عثمان بن أيب شيبة أيضا

  .٩ة بثق وليس منهعت مسقد :  ، وقال٨ء بشي ليس: وقال حيىي

                                                           

 )٢٥٨/ ٨( تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية ١

 )٢١٩/ ١( الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ٢

) ٥٢٦/ ٦(و�ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٢١٩/ ١(الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي :  انظر أيضا٣
 )٨٣٥/ ٤(وتاريخ اإلسالم) ١٧٧/ ١(املغين يف الضعفاء ) ٣٣٨/ ١(والكاشف 

 )٣٩٦/ ١٠( جممع الزوائد ٤

 )٢١٤/ ٢( التاريخ األوسط ٥

  )١٢٨ - ١٢٧: ص( مسائل ابن أيب شيبة عن شيوخه ٦

 )٦٣: ص( تاريخ أمساء الثقات ٧

 ) .٢٧٦/ ٣( رواية الدوري - تاريخ ابن معني ٨

الضعفاء ) ٤٤٣و ٣٨٤: ص(، و سؤاالت ابن اجلنيد ) ٥٤٩/ ٣( رواية الدوري - تاريخ ابن معني ٩
 ).١١٩/ ٣(و اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٢٥٩/ ١(الكبري للعقيلي 



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٧٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

احلكم بن ظهري، كيف حديثه؟ فكأنه ضعفه : قلت ألمحد بن حنبل: قال حرب بن إمساعيل
١ .  

 منكر احلديث ، تركوه: قال البخاري
                    ِ
َ ُ

مرتوك :  وأبو حامت والنسائيأبو زرعةوقال مسلم ، و٢

  .٣ال يكتب حديثه : أبو حامت، وزاد ، ليس بشيء ، واهي احلديثأبو زرعة وزاداحلديث 
لو : هري فقال وذكر احلكم بن ظ-قال ابن أيب شيبة " : وقال، ٤ساقط : وقال اجلوزجاين

  ليس بشيء : وقال العقيلي، "٦ حلدثتكم عنه٥كان فيه لباخ
   

             ٍ
ْ َ ِ

َ َْ
٧.  

َ              يـروي عن ا: قال ابن حبان ِ َ                             لثـقات األشياء املوضوعات َْ ْ َ ْ َ ِّ
وعامة أحاديثه : قال ابن عدي، و٨

  ٩غري حمفوظة

  

  .١٠ذكره أبو حفص بن شاهني ، يف املختلف فيهم 
وهذا الكالم يف احلكم بن ظهري، قد أمجع عليه قول من مدحه، ومن ذمه، : قال أبو حفص

. ً                                                   تج به، وإن يف حديثه اضطرابا، فقد وافق قول حيىي بن معنيأنه ال حي: وإذا قال من مدحه

  .١١وباجلملة يف أمره أنه ال يدخل يف الصحيح 
  .١٢ليس حديثه بشيء: وقال ابن شاهني أيضا

  

                                                           

، وموسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف رجال احلديث ) ١١٩/ ٣( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١
 ) ٢٨٤/ ١(وعلله 

و الضعفاء الصغري للبخاري ت أيب ) ٣٤٥/ ٢(التاريخ الكبري للبخاري)٢١٤/ ٢( التاريخ األوسط ٢
 )٢٥٩/ ١(و الضعفاء الكبري للعقيلي ) ٤٣: ص(العينني 

الضعفاء ) ٤٩٢/ ٢(و ) ٤٢٧/ ٢(الضعفاء أليب زرعة) ٧٣٤/ ٢( الكىن واألمساء لإلمام مسلم ٣
 ).١١٩/ ٣(و اجلرح والتعديل البن أيب حامت )٣٠: ص(واملرتوكون للنسائي 

 )٦٠: ص( أحوال الرجال ٤

  .قال كذا ٥

 ).١١٩/ ٣( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٦

 )٢٥٩/ ١( الضعفاء الكبري للعقيلي ٧

 )٢٥٠/ ١( ا�روحني البن حبان ٨

 )٤٩٥/ ٢(و ) ٤٩٠/ ٢( الكامل يف ضعفاء الرجال ٩

 )٢٦: ص( املختلف فيهم ١٠

و تاريخ ) ٥٠  -٤٩:ص(ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه ) ٢٧: ص( املختلف فيهم ١١
 )٥٥٦: ص(جرجان 

 )٧٥: ص(كذابني  تاريخ أمساء الضعفاء وال١٢



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٧١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

  . ١ذاهب احلديث: قال البغدادي
  .٢ونعته ابن القيسراين بالكذب وا�مه بالوضع 
وقد اختلف اهل احلديث يف امره ومالوا اىل : وممن حكى اخلالف فيه ابن املستويف فقال 

  .٣تضعيفه 
 وأشار إىل اخلالف فيه التـرمذي  بقوله

  
                                   ّ

ِ ِ
ْ   .٤قد تركه بعض أهل احلديث : ِّ
  . ٥سفيان الثوري: وقد روى عنه من القدماء

 كان يضع احلديث ، وعن أيب : ونقل مغلطاي عن أيب علي صاحل بن حممد جزرة قوله
، ويف  ال يكتب حديثه: كان كذابا ، وقول أيب داوود: الفضل حممد بن طاهر املقدسي قوله

  .٦ليس بشيء وليس بثقة: ابن اجلارود» كتاب«
  . ٧روى احلروف عن عاصم بن أيب النجود

 عفه، بل قد حكى اخلالف فيه، التـرمذي وابن شاهني أنه ليس جممعا على ض: واخلالصة
  

                                              ّ
ِ ِ

ْ ِّ
وكذلك ابن املستويف وتقدم قول عثمان بن أيب شيبة وأيب نعيم، والظاهر واهللا أعلم أنه 
صدوق يف نفسه لكنه انفرد برواية أحاديث منكرة عن شيوخه كما ذكر ذلك أبو نعيم 

 ووصفاه وحدثا عنه،�ما رأياه فاستحق الرتك ورجحت قول ابن ايب شيبة وأيب نعيم لكو
  .بالنبل والصدق واهللا أعلم

ِ                      حماد بن الجعد- ١٤ ْ َ ْ ُ ْ ُ َّ َ
٨. 

  ٩د اجلعمحاد بن اجلعد اهلذيل البصري ويقال ابن أيب :هو
   ١٠ءبشي ليس: وقال ءبشييثه حد ليسيف، ضع: ة، وقال مرةبثق ليس: قال ابن معني

                                                           

 ) .١٥٣٨/ ٣( املتفق واملفرتق ١

 )٣٢٠/ ١(وذخرية احلفاظ ) ٣٥: ص(و )١١: ص( تذكرة احلفاظ البن القيسراين  ٢

 ) .٤٠٣/ ٢( تاريخ اربل ٣

 ) .١٠٢/ ٧(و �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٥٣٩/ ٥( سنن الرتمذي ت شاكر ٤

 ) .٥٧١/ ١(زان االعتدال  مي٥

/ ١(واملغين يف الضعفاء ) ٥٧١/ ١(ميزان االعتدال : وانظر أيضا) ٩٢/ ٤( إكمال �ذيب الكمال ٦
 )١٠٢/ ٧(و �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٣٤٤/ ١(والكاشف ) ١٨٣

 )٢٥٧/ ١(غاية النهاية يف طبقات القراء  ٧

 )٢١١/ ١( جممع الزوائد٨

 )١٨٨/ ١( املغين يف الضعفاء ٩

و الضعفاء الكبري ) ٣٣٠و  ٢٧٧و ٢٥٦و ١٤٨و ١٠٩/  ٤( رواية الدوري- تاريخ ابن معني ١٠
 ٣١٠/ ١(للعقيلي 



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٧٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

م يف محاد بن لمحن بن مهدي ، يتك الرعبد كان:  الرتمذي عنهرواهومل جيرحه  البخاري ذكره
  .١اجلعد

كان محاد عنده كتاب عن حممد بن عمرو ، : قالوكالم عبد الرمحن بن مهدي هو أنه 
وليث وقتادة فما كان يفصل بينهم فذكرت هذا أليب داود فقال كان إمامنا أربعني سنة فما 

  .٢رأينا إال خريا 
ْ                                شيخ ضعيف ،مسعت حيىي بن معني يقول": وقال أبو داود َ وضعفه ، ٣"هو شيخ ضعيف: َْ

  ، ٦ما حبديثه بأس :  وقال أبو حامت،٥بصري لني : ، وقال أبو زرعة٤النسائي 
رد ينفيث احلدنكر م: أما ابن حبان فقد جعله اثنني وقد جرحهما فقال يف محاد بن اجلعد

  . عليهابع يت الثقات مبا الن ع
ث ولية وقتادرو عمن بد حممن عي يرومحاد ابن أيب اجلعد من أهل البصرة : وقال يف الثاين

ا منها شيئز مييَ              يكن حيسن أن مل حىت صحائفه عليهط اختل الطيالسيد داوو أب عنهروى 
  .٧ك الرت فاستحق

الصواب أنه هو نفسه محاد بن اجلعد وقد تقدم قول ابن مهدي فيه بنفس ما قال : قلت
  .واهللا أعلم ،  ٨الرتمذي يف هذا األخري وهو هو

وذكره الدارقطين ، ٩جرحه عبد الرمحن : قلت للدارقطين محاد بن اجلعد؟ قال: قال احلاكم
وذكره احلاكم فيمن ، ١٠يف الرواة الذين صحت روايتهم عن الثقات عند البخاري ومسلم

  .١٢ حبديث واحد متابعة البخارياستشهد له ، و١١أخرج هلم البخاري وحده 

                                                           

 )٢٧: ص( العلل الكبري للرتمذي ١

 )١٣٤/ ٣(واجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٣١٠/ ١( الضعفاء الكبري للعقيلي ٢

 )٣٢٠: ص( سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل ٣

 )٣١: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ٤

 )١٣٤/ ٣( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٥

 )١٣٤/ ٣( املصدر السابق ٦

 )٢٥٣/ ١( ا�روحني البن حبان ٧

هو محاد بن اجلعد بعينه وقد سبق . قلت:   مث وجدت كالم ابن حجر بنفس ما ذكرت قال ابن حجر٨
 )٥/ ٣(�ذيب التهذيب : قول بن مهدي فيه �ذا املعىن انظر

 )٢٢٥/ ١( رجال احلديث وعلله  موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف٩

 ) ١١١/ ١( ذكر أمساء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم ١٠

 )٩٤: ص(مسلم  تسمية من أخرجهم البخاري و١١

 )٢٢٧/ ٧( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ١٢



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٧٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

 حسنو وه، ذكرتا م غري األحاديث من له ليس: بعد أن ذكر له حديثنيي عد ابنقال 
: وقال يف موضع آخر، ضعيف : وقال ابن شاهني، ١حديثه يكتب ضعفه ومع احلديث

  . ٣احلديث يف بشيء ليس: ، قال ابن القيسراين٢بصري ليس بثقة
وهو وهم : قلت، ٥ة ثق: معنين اب قال وقالوضعفه يف املغين  ، ٤بصري شيخ: قال الذهيب

: ويؤكد ذلك أنه قال  يف تاريخ اإلسالم، أو سقط ظاهر وقد تقدم قول ابن معني ليس بثقة 
  . ٦ بثقة ليس: معنيقال ابن 

: وقال يف امليزان، ٧خرج له البخاري تعليقا: ، وقال الذهيب فيمن تكلم فيه وهو موثقوذكره
  ٨وصلحه أبو حامت 

بل قد حسن أمره مجاعة من  كما قال اهليثمي مبجمع على ضعفه، أنه ليس: واخلالصة
 كان إمامنا أربعني سنة فما رأينا إال خريا: األئمة فقد استشهد به البخاري ، وقال أبو داود

،  وقال ابن عدي وهو »الثقات«ما حبديثه بأس ، وذكره ابن خلفون يف : ، وقال أبو حامت
  .حسن احلديث ومع  ضعفه يكتب حديثه وذكره الذهيب فيمن تكلم فيه وهو موثق

   خالد بن عبد الرحمن المخزومي - ١٥
 أنظر من: " قال - وسلم عليه اهللاى صل -  اهللا رسول عن«، الدرداء أيب وعن: قال اهليثمي

، رواه الطرباين يف الكبري وفيه خالد بن  "»القيامة يوم ظله يف اهللا أظله عنه وضعو أ، معسرا
  .٩ وهو جممع على ضعفه ، عبد الرمحن املخزومي

وقد تتبعت طرق هذا احلديث يف معجم الطرباين الكبري وغريه من الكتب اليت أخرجته  فلم 
  .١٠ٍ                       أجده من طريق خالد هذا 

                                                           

 ).٢٢ -١٩/ ٣( الكامل يف ضعفاء الرجال ١

 )٧٣: ص( تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ٢

 )٣١٠/ ١(وذخرية احلفاظ ) ٣٣٩: ص( تذكرة احلفاظ البن القيسراين ٣

 )٣٤١/ ٤( تاريخ اإلسالم٤

 )١٨٨/ ١( املغين يف الضعفاء ٥

 )٣٤١/ ٤( تاريخ اإلسالم٦

 ) .١٧٥: ص( من تكلم فيه وهو موثق ت الرحيلي ٧

 )٥٨٩/ ١( ميزان االعتدال ٨

 )١٣٤/ ٤( جممع الزوائد ومنبع الفوائد ٩

وصحيح مسلم ) ١٦٨٦/ ٣(وسنن الدارمي ) ٢٧٩/ ٢٤(و) ٣٢٩/ ١٤( مسند أمحد ط الرسالة ١٠
و  )٤٥٩ /٣(واآلحاد واملثاين البن أيب عاصم ) ٥٩٠/ ٢(و سنن الرتمذي ت بشار ) ٢٣٠٢/ ٤(

  = واملسند للشاشي) ١٨٥/ ١(والكىن واألمساء للدواليب ) ٣٤٣/ ١٥(البحر الزخار = مسند البزار 



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٧٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

 بن حدثنا علي بن سعيد، ثنا إسحاق بن رزيق الراسيب، ثنا خالد: والذي يف املعجم الكبري
عبد الرمحن املخزومي، ثنا سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن حممد بن املنتشر، عن 

من حلف على ميني «: مسروق، عن عبد اهللا بن مسعود، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .١»فاجرة؛ ليقتطع �ا مال امرئ مسلم، لقي اهللا وهو عليه غضبان
  .فلعله اشتبه عليه رمحه اهللا تعاىل 

  :ذ قد ذكره اهليثمي وذكر فيه االمجاع على ضعفه فأقول إو

  بن خالد بن سلمة ال مخزوميالرحمن عبد بن خالدأبو سليمان :هو
 

          ْ                  ُّ
ِ

ُ ْ   .٢  المكيَ
هناك من خلط بني صاحب الرتمجة وبني خالد بن عبد الرمحن اخلرساين الثقة، والصواب 

  . ٣التفرقة بينهما كما قال احلفاظ ؛ املزي والذهيب و ابن حجر

 غري وله: ، وقال العقيلي ذاهب مكي املخزومي الرمحن عبد بن خالد: البخاري: قال
، وقال ٥هو ذاهب احلديث، تركوا حديثه: قال أبو حامت،و ٤ الثقات عن منكر حديث

  . ٦ ليس بالقوي : وقالضعيف: الدارقطين

بد الرمحن أبو اهليثم اخلراساين املخزومي من عخالد بن : "وممن خلط بينهما ابن عدي فقال
  . ٧ "ساكين ساحل الشام وليس بذاك

                                                                                                                                                    

) ٢٧٠/ ١(واملعجم األوسط ) ٤٢٤/ ١١( حمققا -وصحيح ابن حبان ) ٤٠٥/ ٣(و ) ١٣٥/ ٣ (=
/ ١(واملعجم الصغري للطرباين ) ١٥٤/ ٨(و ) ١٨٥/ ٥(و) ١٣/ ٥(و ) ٢٩٤/ ٤(و) ٢٥٤/ ٤(و

واملستدرك ) ١٧٠و )١٦٩و) ١٦٦/  و١٦٥/ ١٩(و ) ١٠٦/ ١٩(و املعجم الكبري للطرباين ) ٣٤٩
ومسند الشهاب ) ٢٠/ ٢(وحلية األولياء وطبقات األصفياء ) ٣٣/ ٢(على الصحيحني للحاكم 

 )٢٨١/ ١(القضاعي 

 )١٥٧/ ١٠( املعجم الكبري للطرباين ١

وتاريخ ابن يونس ) ٣٧٦/ ١(والكىن واألمساء لإلمام مسلم ) ٣٤٢/ ٣(امت  اجلرح والتعديل البن أيب ح٢
 ) .٧٢/ ٢(املصرى 

؛و تاريخ )) ٦٣٣/ ١(ميزان االعتدال (و؛ ) ١٢٥/ ٨(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال :  انظر٣
 ) .٢٩٤/ ٩(و لسان امليزان ت أيب غدة ) ١٠٣/ ٣(�ذيب التهذيب (و )٦٦/ ٥(اإلسالم

�ذيب الكمال يف ) ٢٤٧/ ١(والضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ) ٨/ ٢( الضعفاء الكبري للعقيلي ٤
 ).١٢٥/ ٨(أمساء الرجال 

 )١٢٥/ ٨(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٣٤٢/ ٣( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٥

و من تكلم فيه الدارقطين يف )٢٣٦/ ١( موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلديث وعلله ٦
 )٥٢/ ٢(كتاب السنن من الضعفاء واملرتوكني وا�هولني 

 )٤٦٦/ ٣( الكامل يف ضعفاء الرجال ٧



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٧٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

بد احلكم له ، وساق أحاديث يف بعضها عمد بن ليه فقد نقل توثيق ابن معني وحموبناء ع
  .نكارة ولعلها بسبب خلطه بينهما 

ويف بعض أحاديثه إنكار وعامة ما ينكر من حديثه قد ذكرته على أن : يعد ابنمث قال 
  .١ني قد وثقه وأرجو أن ما ينكر من حديثه إمنا هو وهم منه أو خطأمع بن حيىي

ويف تاريخ اإلسالم  ، ٣مرتوك: وقال الذهيب، ٢ى ضعفهعلوهو ضعيف جممع : قال املزي
  ٥واه: ويف السري٤ شيخ: قال

  .٦وممن خلط بينهم أيضا ابن خلفون
ن وثقوه اختلط عليهم باخلراساين ، واخلالصة مل أر له توثيقا فهو متفق على ضعفه ، والذي

  .واهللا أعلم 
َِّ                 الربيع بن بدر- ١٦

٧  
ُ         الربيع ْ                      بن بدر بن عمرو بَِّ َ ْ ن َُ         عليلة ب:  أبا العالء ويقال لهالسعدي ، يكىن التميمين جراد ْ

  .٨ األعرجيبدر البصري بنبدر وعليلة لقب وامسه ربيع 
 ومثىن بن الصباح أحب إيل من عطاء بن هو: حديثه شيئا  ، وقالال يسوى : قال أمحد

  .٩ روى عن األعمش عن أنس حديثا منكرا:وقال ،عجالن يف التثبيت يف حديثه 
 ضعفه: ، وقال البخاري١٠ا ضعيف كان: ،وقالة بثق ليسليس بشيء ، : معنيقال حيىي بن 

   .١١قتيبة

                                                           

 ).٤٦٨/ ٣( نفس املصدر ١

 )١٢٤/ ٨( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٢

 )٣٦٦/ ١( الكاشف ٣

 )٦٦/ ٥( تاريخ اإلسالم   ت بشار ٤

 )٣٩٠/ ٦( سري أعالم النبالء ط الرسالة ٥

 )٢٣٧: ص( املعلم بشيوخ البخاري ومسلم ٦

 )١٤٣/ ١( جممع الزوائد ٧

و الكامل يف ضعفاء الرجال ) ٥٣/ ٢(و الضعفاء الكبري للعقيلي ) ٣٧٤: ص( سؤاالت ابن اجلنيد ٨
) ٢٠٥/ ١(و جتريد األمساء والكىن املذكورة يف كتاب املتفق واملفرتق ) ٤٠٤/ ٩(و تاريخ بغداد) ٢٩/ ٤(

 )٣٩١/ ١(والكاشف ) ٦٣/ ٩(و�ذيب الكمال يف أمساء الرجال 

 )٣٣٠/ ٤(إكمال �ذيب الكمال )٥٣: ص( حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم ٩

، ومن كالم أيب زكريا ) ٤٥٥/ ٣(و اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٣٧٤: ص( سؤاالت ابن اجلنيد ١٠
 )٤٠٤/ ٩(تاريخ بغداد) ٥٣/ ٢(والضعفاء الكبري للعقيلي ) ١٠١: ص(حيىي بن معني يف الرجال 

والضعفاء ) ٦١: ص(عفاء الصغري للبخاري ت أيب العينني والض) ٢٨٠/ ٣( التاريخ الكبري للبخاري١١
 )٤٠٤/ ٩(تاريخ بغداد) ٥٣/ ٢(الكبري للعقيلي 



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٧٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

ُ                                                           ال يشتغل به وال بروايته فإنه ضعيف احلديث ، ذاهب احلديث ، مرتوك : وقال أبو حامت
 .  ١احلديث

، ٣يثه حد ال يكتب :بو داود وقالأو، وضعفه العجلي ، ٢واهي احلديث : وقال اجلوزجاين

 ،٤ضعيف مرتوك ، وقال مرة أخرى ال يكتب حديثه : وقال يعقوب بن سفيان
ليس بثقة، وال يكتب : ، وزاد النسائي يف موضعمرتوك احلديث :  والنسائيوقال العقيلي

  .٥حديثه

  .٧فيه نظر : وقال الربدجيي ، ٦ وذكره ابن حبان يف الثقات وضعفه
قال ، و٨وعامة حديثه ورواياته عمن يروي عنهم مما ال يتابعه أحد عليه: قال ابن عدي

: ، وقال ابن شاهني٩مرتوك:  أيضا وقال،منكر احلديث، عن مالك واملدنيني : الدارقطين

  ١٠ليس بشي 
  .١٢كذا قال ابن القيسراينو، ١١مرتوك احلديث : ن خراشبن يوسف ب الرمحند ال عبق

مسعت حممد : قال ابن األعرايب ، وعن فيه ضعف:  الساجيونقل مغلطاي وابن حجر عن

خرج احلاكم حديثه يف الشواهد، وملا :  ، وقاالعليلة ضعيف: بن أيب شيبة يقولابن عثمان 

                                                           

 ، و علل احلديث )٦٠٦/ ١(علل احلديث البن أيب حامت ) ٤٥٥/ ٣( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١
 )٦٢٠/ ٤(البن أيب حامت 

 )٤٠٤/ ٩(و تاريخ بغداد) ١٩١: ص( أحوال الرجال ٢

و سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح ) ٣٥٠/ ١( الثقات للعجلي ط الدار ٣
 )٣٢٩ و ٢٥٢: ص(والتعديل 

 )٣٢٩/ ٤(و إكمال �ذيب الكمال ) ٤٠٤/ ٩( تاريخ بغداد٤

/ ٩(و تاريخ بغداد)٢٩/ ٤(و الكامل يف ضعفاء الرجال )٤١: ص(الضعفاء واملرتوكون للنسائي :  انظر٥
 )٣٣٠/ ٤(وإكمال �ذيب الكمال ) ٤٢٧/ ٣(الضعفاء الكبري للعقيلي )٤٠٤

 )٢٠/ ٣(الثقات البن حبان  ٦

 )٥٣: ص( طبقات األمساء املفردة من الصحابة والتابعني وأصحاب احلديث ٧

 )٣٧/ ٤( الكامل يف ضعفاء الرجال ٨

 )٢٢٦/ ١(و املغين يف الضعفاء ) ١٥٢/ ٢( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ٩

 )٨٩: ص( تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ١٠

 )٤٠٤/ ٩( تاريخ بغداد١١

 )٢٧٧/ ١( ذخرية احلفاظ ١٢



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٧٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

ن الثقات املقلوبات، وعن يقلب األسانيد، ويروي ع: سأله مسعود السجزي عنه قال
   ١.الضعفاء املوضوعات

  .جد ملن ضعفه خمالفا ، واهللا أعلم أومل وكثري من تركه ، واخلالصة أنه متفق على ضعفه 

بني اهليثمي رمحه اهللا ياثنان بصري وحجازي ، ومل " الربيع ابن بدر" ومما ينبغي التنبيه عليه أن 
 اآلخر فلم يرو اتعاىل املقصود به منهما إال أن األحاديث اليت ساقها هي هلذا املرتجم له أم

  .عنه إال حديث واحد 

  :وممن ميز بينهما 
أحدمها حجازي حدث عن مواله طلحة بن مها اثنان ، : اخلطيب البغدادي ، قال - ١

حدثنا الربيع بن بدر قال :روى عنه نوفل بن عمارة املدين  ، عبيد اهللا بن عوف

مسعت موالي طلحة بن عبد اهللا بن عوف مسع عبد اهللا بن عمرو أكرب الكبائر 
  .شرب اخلمر

  . ٢ واآلخر الربيع بن بدر املعروف بعليلة السعدي التميمي من هل البصرة 

ّ                                                         قال ومث آخر يقال له الربيع بن بدر حجازي حدث عن مواله طلحة : ابن اجلوزي - ٢
  .٣بن عبيد اهللا بن عوف ما عرفنا فيه قدحا 

الربيع بن بدر ، روى عن مواله طلحة بن : قال وهلم شيخ آخر يقال له: مغلطاي - ٣

   . ٤»رب الكبائر شرب اخلمرأك«: عبد اهللا بن عوف، مسع عبد اهللا بن عمر
أكرب : وساق له احلديث السابق: وقد ذكره البخاري يف التاريخ ومل يذكر فيه جرحة - ٤

  . ٥الكبائر

  :وأما ابن حبان فقد خلط بينهما فقال 
الربيع بن بدر التميمي السعدي موىل طلحة بن عبد اهللا بن عوف الذي يقال له  

  .٦....عليلة

                                                           

 )٢٣٩/ ٣(و�ذيب التهذيب ) ٣٣٠/ ٤(إكمال �ذيب الكمال :  أنظر١

 )٩٢٨  -٩٢٦/ ٢( املتفق واملفرتق ٢

 ) .٢٨٠/ ١( الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ٣

 )٣٣٠/ ٤( إكمال �ذيب الكمال ٤

 )٢٨٠/ ٣( التاريخ الكبري للبخاري٥

 ) .٢٩٧/ ١( ا�روحني البن حبان ٦



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٧٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

فإن الذي يروي عن مواله طلحة بن عبد اهللا ليس هو التميمي السعدي الذي يقال له عليلة 
  .و من أهل البصرة كما تقدم بيانه ، واهللا أعلم وليس ه

  ١د بن المنذر زيا- ١٧
  ٢.ىويقال النهدي أبو اجلارود الكويف األعم اهلمداين ، الثقفي زياد بن املنذر: هو

وك مرت: قال أمحد، و٣ا فلسي يساو ليس  ،َّ        دو اللهعبيث ، خاب ، كذة بثق ليس: قال حيىي

: قال أبو زرعة، و٥ فيهني  ، يتكلمون معاه بن رم: قال البخاري، و٤عفه جدا وضيث احلد

  .٧منكر احلديث جدا : قال أبو حامت، ٦كويف ضعيف احلديث، واهي احلديث
وقال أبو ، ٨ال حتدث عن أىب اجلارود فإنه أخذ كتابه فأحرقه: قال يزيد بن زريع أليب عوانة

وك مرت: ، وقال النسائي و الدارقطين ، وابن القيسراين٩كذاب، مسعت حيىي يقوله: داود

  .١٠يث احلد
 وسلم عليه اهللاى صل النيباب أصح مثالب يفيث احلدا يضع رافضي كان: قال ابن حبان

  .١١يثه حدة كتاب حتل الول أصاله ماء أشيت البيل أهل فضائن عويروي 

، هو من املعدودين من أهل الكوفة الغالني ، و غري حمفوظة عامة أحاديثه: يعد ابن قال
ني إمنا تكلم فيه وضعفه ألنه يروي أحاديث يف فضائل أهل البيت ويروي ثلب معن بوحيىي 

  .١٢ن يروي عنهم فيها نظرعمغريهم ويفرط فلذلك ضعفه مع أن أبا اجلارود هذا أحاديثه 
                                                           

 )٣٢٩/ ١(جممع الزوائد ١

: ص(و الكشف احلثيث ) ٥١٨/ ٩(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٩٣/ ٢( ميزان االعتدال ٢
١٢١. ( 

و اجلرح والتعديل البن أيب حامت )٥٥٩و  ٤٥٦و ٤٤٤و ٣٦٦/ ٣( رواية الدوري - تاريخ ابن معني ٣
 )٣٠٦/ ١(ا�روحني البن حبان )٥٤٦/ ٣(

 )٥٤٦/ ٣(و اجلرح والتعديل البن أيب حامت )٣٨٢/ ٣( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد اهللا ٤

 )٣٧١/ ٣(التاريخ الكبري للبخاري)١٤٨/ ٢( التاريخ األوسط ٥

 )٥٤٦/ ٣(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٨٠٦/ ٣( زرعة الضعفاء أليب٦

 )٥٤٦/ ٣( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٧

 )٥٤٦/ ٣( نفس املصدر ٨

 )٥١٨/ ٩( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٩

ذخرية احلفاظ ) ١٥٤/ ٢(الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ) ٤٤: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ١٠
)٩٤١/ ٢( 

 )٣٠٦/ ١( ا�روحني البن حبان ١١

 ) وما بعدها ١٣٣/ ٤( الكامل يف ضعفاء الرجال ١٢



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٧٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

 أحد: قال الذهيب، ١ريه وغل الفضائ يفري املناكب الردي روى املذهاحب ص: قال أبو نعيم
  ، ٢، رافضي متهم له أتباع وهم اجلارودية املرتوكني 

وملا ذكره ابن  ، يخ نيسابور فيما ذكره احلاكم يف تار- حيىي بن حيىي النيسابوري : وممن كذبه

  .٤..دع ضال مبت: وقال اخلزرجي، ٣هو كذاب : اجلارود يف مجلة الضعفاء قال
  .٥وقال ابن عبد الرب اتفقوا على أنه ضعيف احلديث منكره ونسبه بعضهم إىل الكذب 

  . واهللا أعلم  واألكثر على تركهجممع على ضعفه ،فهو  وقد وافقه اهليثمي يف حكاية اإلمجاع 

َ                      سعد بن طريف اإلسكاف - ١٨
٦ . 

  . ٨ الكويف احلنظلي التميمي احلذاء ٧سعد بن طريف اإلسكاف:هو

وهو :  ، زاد الفالس٩ضعيف احلديث: قال أمحد والعجلي ، و عمرو بن علي، وأبو داود

، قال ١١ليس بشئ ، ليس حيل ألحد أن يروي عنه: ، قال ابن معني١٠يغرق يف التشيع 

                                                           

 )٨٣: ص( الضعفاء أليب نعيم ١

تاريخ ) ١٤١/ ١(املقتىن يف سرد الكىن ) ٢٤٤/ ١(و املغين يف الضعفاء ) ٤١٣/ ١( الكاشف ٢
 )٨٦٨/ ٣(اإلسالم  

 )١٢٢/ ٥( إكمال �ذيب الكمال ٣

 )١٢٦: ص( خالصة تذهيب �ذيب الكمال ٤

 )٣٨٧/ ٣( �ذيب التهذيب ٥ 

 )٢٣/ ٢( جممع الزوائد ٦

: العامة تقول: »تقومي اللسان«ويف كتاب . األسكيف ): ٨٧/ ٤( ويف اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٧
واإلسكاف عند العرب كل صانع، يعمل : األسكف ، كذا قاله ابن األعرايب، قال: اإلسكاف والصواب

 ) .٢٣٧/ ٥(إكمال �ذيب الكمال : انظر. اخلفاف

 )٢٧١/ ١٠(و �ذيب الكمال يف أمساء الرجال )٣٨٣/ ٤(الكامل يف ضعفاء الرجال  ٨

سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح ) ١٧٩: ص( الثقات للعجلي ط الباز ٩
 )٣٨٣/ ٤(ل الكامل يف ضعفاء الرجا) ١١٩: ص(والتعديل 

 )٣٨٣/ ٤( الكامل يف ضعفاء الرجال ١٠

والتاريخ الكبري ) ٤٥٣/ ٣(وري  رواية الد-تاريخ ابن معني ) ٨٧/ ٤( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١١
/ ٢(والضعفاء الكبري للعقيلي )٩٩: ص(من كالم أيب زكريا حيىي بن معني يف الرجال ) ٥٩/ ٤(للبخاري

١٢٠( 



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٨٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

: ، وسئل أبو زرعة عنه فقال٢مذموم : ، وقال اجلوزجاين١ليس بالقوي عندهم : البخاري
  .٣كوىف لني 

 ،و قال ٥وكقوله األخري قال النسائي٤منكر احلديث ، ضعيفه ، مرتوكه : وقال أبو حامت

  .٦يضعف: الرتمذي
شراركم " ، قال ابن عدي بعد روايته حلديث ٧كان يضع احلديث على الفور: قال ابن حبان

وهو ضعيف : كم عليه بالضعف مث قالولو مل يرو سعد غري هذا احلديث حل...): معلموكم

  . ٨جدا 
سعد بن : مسعت الدارقطين يقول: وذكره الدارقطين يف الضعفاء واملرتوكني ، وقال الربقاين

  .٩طريف، كذاب

كذاب ،  ليس : ، وقال ابن القيسراين١٠مسعت أبا الوليد يضعفه : وقال أبو بكر األعني 
كان اإلسكاف وضاعا : ، وقال ابن اجلوزي١١ضعيف جدا : بشيء يف احلديث وقال مرة

  .١٢للحديث بال شك 

  ، ١٤ وهو شيعي، ضعيف احلديث ١٣جممع على ضعفه وا�مه ابن حبان : قال الذهيب

                                                           

و الضعفاء الصغري للبخاري ت أيب )٥٩/ ٤(و التاريخ الكبري للبخاري) ٦٤/ ٢( التاريخ األوسط ١
 )٧١ :ص(العينني 

 )٧٨: ص( أحوال الرجال ٢

 )٨٧/ ٤( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٣

 )٨٧/ ٤( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٤

 )٥٣: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ٥

 )٢٧٤/ ١٠( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٦

 )٣٥٧/ ١( ا�روحني البن حبان ٧

 )٣٨٣/ ٤( الكامل يف ضعفاء الرجال ٨

علله موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلديث و)١٥٦/ ٢( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ٩
)٢٧٨/ ١( 

 )٢٧٤/ ١٠( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ١٠

 و معرفة التذكرة) ٢٩٣: ص(تذكرة احلفاظ البن القيسراين) ١١٣٨/ ٢) (٣٣٠/ ١( ذخرية احلفاظ ١١
 )١٩٧: ص(

 )٤٦/ ٣( املوضوعات البن اجلوزي ١٢

 )٢٥٥/ ١( املغين يف الضعفاء ١٣

 )٨٧٢/ ٣( تاريخ اإلسالم١٤



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٨١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

فقد وافقه اهليثمي يف حكاية اإلمجاع فهو كما قال اهليثمي جممع على ضعفه ، بل : قلت
  .وأشد من ذلك ، واهللا أعلم 

 . ١ سالم الطويل - ١٩
ْ                                                                     سالم بن سلم ويقال ابن سليم ويقال ابن سليمان والصواب ابن سلم، التميمي :هو

: أبو أيوب، املدائين ، خراساين األصل ، وكان احلوضي يكنيه: السعدي، أبو سليمان، ويقال
 .٢َّ              أبا عبد الله 

ليس : ، وقال حيىي٣روى أحاديث منكرات، ومل يرضه: ديث ، و قالمنكر احل: قال أمحد
، وضعفه ٤له أحاديث منكرة : بثقة ، ليس حديثه بشيء ، ضعيف ال يكتب حديثه ، وقال

  . ٥سالم ما نصنع به: العجلي ، وابن املديين جدا، و أبو زرعة وقال
، ٧غري ثقة:  ، وقال اجلوزجاين٦، ذاهب احلديث يضعه يتكلمون فيه ، تركوه: وقال البخاري

  .٩ضعيف احلديث، تركوه ، مرتوك احلديث : ، وقال أبو حامت٨فيه لني : عقيليوقال ال

: ، قال ابن حبان١٠ديث ، وقال مرة ليس بثقة وال يكتب حديثه مرتوك احل: وقال النسائي
،ونقل ابن اجلوزي عن الدارقطين أنه ١١روي عن الثقات املوضوعات كأنه كان املعتمد هلا 

  .١مرتوك : ضعفه ، وقال
                                                           

 )٢١٢/ ١( جممع الزوائد ١

 )٢٧٧/ ١٢(و �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٢٧١/ ١٠( تاريخ بغداد٢

 )٢٧١/ ١٠(وتاريخ بغداد) ٣٠٦/ ٤( الكامل يف ضعفاء الرجال ٣

/ ٤(اجلرح والتعديل البن أيب حامت )١١٧: ص(من كالم أيب زكريا حيىي بن معني يف الرجال :  أنظر٤
 )٢٧١/ ١٠(تاريخ بغداد)٣٠٦/ ٤(الكامل يف ضعفاء الرجال )٣٣٩/ ١(ا�روحني البن حبان ) ٢٦٠

و األباطيل واملناكري )١٥٨/ ٢(والضعفاء الكبري للعقيلي ) ٢٦٠/ ٤(يل البن أيب حامت  اجلرح والتعد٥
) ٦/ ٢(الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ) ٢٧١/ ١٠(تاريخ بغداد) ٩٨/ ٢(والصحاح واملشاهري 

الضعفاء أليب ).٢٨٢ -٢٨١/ ٤(�ذيب التهذيب ) ٢٧٨/ ١٢(و�ذيب الكمال يف أمساء الرجال 
 )٥٦٧/ ٢(زرعة

والكامل يف ) ٧٢: ص(والضعفاء الصغري للبخاري ت أيب العينني ) ١٣٣/ ٤( التاريخ الكبري للبخاري٦
 )١٧٦/ ٦(إكمال �ذيب الكمال )٣٠٦/ ٤(ضعفاء الرجال 

 )٢٧١/ ١٠( تاريخ بغداد٧

 )٤٢٠/ ٤( الضعفاء الكبري للعقيلي ٨

) ٦٤٣/ ١(و )٥٥٢/ ١(علل احلديث البن أيب حامت ) ٢٦٠/ ٤( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٩
 )٩٨/ ٢(واألباطيل واملناكري والصحاح واملشاهري 

و العلل املتناهية يف األحاديث )٢٧١/ ١٠(و تاريخ بغداد) ٣٠٦/ ٤( الكامل يف ضعفاء الرجال ١٠
 )٢٨٢ -٢٨١/ ٤(�ذيب التهذيب )٣٨٧/ ١(الواهية 

 ٣٣٩/ ١( ا�روحني البن حبان ١١



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٨٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

، وقال ٢وعامة ما يرويه عمن يرويه عن الضعفاء والثقات ال يتابعه أحد عليه: قال ابن عدي
 .٣احلاكم روى أحاديث موضوعة 

ضعيف ، وقال يف :  ليس حبجة ، وعن ابن الغاليب قال: ونقل اخلطيب عن ابن عمار قال

: مرتوك ، وقال يف موضع آخر: مذموم و عن عبد الرمحن بن يوسف بن خراش: موضع آخر
  . ٤عنده مناكري:   وعن زكريا بن حيىي الساجي كذاب

ليس : ْ                                    ، وقال حممد بن عبد اهللا بن عمار املوصلي٥مرتوك احلديث: وقال ابن القيسراين

  .٧ضعيف احلديث جدا: ، وقال البغوي٦حبجة
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا إسحاق بن عيسى ثنا سالم الطويل وكان : وقال ابن اجلارود

  .٨ثقة 

ونقل مغلطاي تضعيفه عن أيب خيثمة زهري بن حرب ، وعن احلاكم يف املدخل  أن ابن 
ثنا إسحاق بن إبراهيم : له أحاديث موضوعة ، ويف كتاب ابن اجلارود: املبارك كذبه، وقال

  .عن سالم الطويل، وكان ثقةثنا إسحاق بن عيسى 

فرق أبو عبد اهللا احلاكم بني سالم بن سامل، وبني سالم بن سلم، فذكر يف األول ما : وقال
وملا ذكر احلافظ أبو » مستدركه«هو ثقة، وصحح سند حديثه يف : ذكرناه، ويف الثاين قال

  .سلم: الصواب: سالم بن سليم رده، وقال: بكر اخلطيب قول من قال

و داود وابن اجلارود وابن عمار والسعدي وابن خراش، فإ�م تكلموا كالما فظيعا يف وأما أب
سالم بن سلم بعد ذكرهم سالم بن سامل مبا سبق ، وفرق ابن عدي وغريه أيضا بني ابن 

  ..٩سالم وابن سليمان

  .١مرتوك : وابن حجر: قال الذهيب
                                                                                                                                                    

 )٣٨٧/ ١( العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ١

  )٣١٠ -٣٠٧/ ٤( الكامل يف ضعفاء الرجال ٢

 )٢٨٢ -٢٨١/ ٤( �ذيب التهذيب ٣

و �ذيب التهذيب ) ٣٨٧/ ١(العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ) ٢٧١/ ١٠(تاريخ بغداد:  أنظر٤
)٢٨٢ -٢٨١/ ٤( 

 )٦١٣/ ٢(ذخرية احلفاظ  ٥

 )٢٧٨/ ١٢( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٦

 )٢٨٢ -٢٨١/ ٤( �ذيب التهذيب ٧

 )٤٣٦/ ١(و التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة )٢٨٢ -٢٨١/ ٤( �ذيب التهذيب ٨

 )١٧٦/ ٦( إكمال �ذيب الكمال ٩



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٨٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

و أبو نعيم يف ٢جممع على تضعيفه : ممن حكى اإلمجاع على ضعفه ابن اجلوزي فقال:  قلت
  .٣مرتوك باالتفاق: احللية قال

فهو جممع على تركه وضعفه ، ومن وثقه جعله اثنني ، وقد قال ابن عدي له أحاديث صاحلة 

  .فلهذا التبس على من جعله اثنني واهللا أعلم 
 . ٤ سليمان بن سلمة الخبائري - ٢٠
ْ                                                      سليمان بن سلمة بن عبد اجلبار اخلبائري محصي، يكىن أبا أيوب:هو

 ٥  

  .٧كان يكذب :  ، وقال مرة مرتوك احلديث:  ، وقال أبو حامت٦ذكره البخاري يف التاريخ 

له أحاديث صاحلة غري ما ذكرته : ، وقال ابن عدي٨ليس بشيء : قال النسائي وابن حبان

عن حممد بن حرب وبقية وغريمها وله، عن ابن حرب عن الزبيدي غري حديث أنكرت 
  .٩عليه

، وقال أبو أمحد احلاكم وابن ١٠ مرتوك احلديث :قال احلاكم مسعت أبا علي احلافظ يقول

، ١٣معروف بالكذب : ، وقال األزدي١٢، وضعفه الدارقطين ١١ليس بالقوي عندهم : مندة

                                                                                                                                                    

 )٢٦١: ص(وتقريب التهذيب )٦٢٨/ ٤(و تاريخ اإلسالم) ٢٧٠ /١( املغين يف الضعفاء ١

 )٦٩/ ١( العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ٢

 )٤٣٦/ ١(تاريخ املدينة الشريفة و التحفة اللطيفة يف )٢٨٢ -٢٨١/ ٤( �ذيب التهذيب ٣

 )٣٠٧/ ١( جممع الزوائد ٤

قال أبو نصر بن ماكوال ) ٢٩٧/ ٤(الكامل يف ضعفاء الرجال ) ١٩/ ٤( التاريخ الكبري للبخاري٥
اخلبائر بطن من الكالع وهوخبائر بن سواد بن عمرو بن الكالع بن شرحبيل انظر االكمال البن ماكوال 

 ).٣٢٣/ ٢٢(دمشق البن عساكر و تاريخ ٢٩١ / ٣

 )١٩/ ٤( التاريخ الكبري للبخاري٦

 )١٩٤/ ٧(و ) ١٤٧/ ٤( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٧

  ٤٩)٤١٥/ ٦(الثقات البن حبان : ) ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ٨

 )٢٩٧/ ٤( الكامل يف ضعفاء الرجال ٩

 )٣٢٣/ ٢٢( تاريخ دمشق البن عساكر ١٠

 )٦٨: ص(فتح الباب يف الكىن واأللقاب ) ٣٢٣/ ٢٢( تاريخ دمشق البن عساكر ١١

 )٣٠٠/ ١(و )١٩٦/ ١( موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلديث وعلله ١٢

 )٢٠/ ٢( واملرتوكون البن اجلوزي ١٣



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٨٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

أبو عبد اهللا حممد ابن أيب بكر بن : ، وقال١واخلبائري مشهور بالضعف : وقال اخلطيب
  .٢مرتوك احلديث : اكشي املالكي املعروف بابن املواقخلف املر

أنه ضعيف باتفاق، وقول ابن عدي له أحاديث صاحلة ال ينايف الضعف، واهللا : واخلالصة

  .أعلم 
ٍ                        سوار بن مصعب - ٢١ َ ْ ُ َُ ْ ُ َّ

٣ . 
             هو سوار بن مصعب اهلمداين الكويف الضرير، أبو عبد اهللا ، يـقال له سوار المؤذن و سوار 

                                                                                                َ ُ ُّ َ ْ ُْ َ َُ ُُ
ِ َّ ُّ ِ ُِ ُّ َ َْْ ٍ َ ْ ُ ْ َّ َ

َ         األعمى ْ َ ْ
٤.  

   ليس بشيء ، زاد حيىي: قال أمحد وابن معني
                    ْ َ ِ
َ ََْ             وقد رأيته: َْ َ                        كان جييئنا إىل منزلناَ ِ َ

:  وقال مرة٥

  كان ضعيفا 
             ً ِ
َ َ َ

َ                                        ،  وقال أخرى مل يكن بثقة، وال يكتب حديثه ٦
٧.  

سبحان اهللا : سويد، قال: وقال ومن حيدث عنه؟ قيل، ٨مرتوك احلديث : وقال أمحد أيضا
٩.  

 منكر احلديث : وقال  البخاري
             ِ
َ ُ

  .١١، وضعفه أبو زرعة وابن املديين١٠

ذاهب احلديث : مرتوك احلديث، ال يكتب حديثه، زاد أبو حامت: وقال أبو حامت والنسائي
 .١٢ ليس بثقة: وزاد النسائي يف التمييز

                                                           

 )٢٠٩/ ٢(ميزان االعتدال :  أنظر١

 )١٤١/ ٢( بغية النقاد النقلة ٢

 )٢٥٧/ ١( جممع الزوائد ٣

 )٥٣١/ ٤(و الكامل يف ضعفاء الرجال ) ٣٥٦/ ١( ا�روحني البن حبان ٤

/ ٣( رواية الدوري -، تاريخ ابن معني )٨٣: ص(العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية املروذي وغريه:  انظر٥
 )٢٧٢/ ٤(و جلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٣٣٥: ص(و سؤاالت ابن اجلنيد ) ١١٣/ ٤(و ) ٤٢٢

 )٢٧٢/ ٤(و جلرح والتعديل البن أيب حامت ) ١٦٨/ ٢(ي  الضعفاء الكبري للعقيل٦

 )٥٣١/ ٤( الكامل يف ضعفاء الرجال ٧

/ ٤(و اجلرح والتعديل البن أيب حامت )٧١: ص( حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم ٨
٢٧٢( 

 )٢٨٨/ ١٠( تاريخ بغداد٩

: ص(والضعفاء الصغري للبخاري ) ١٦٩/ ٤(التاريخ الكبري للبخاري ) ١٦٥/ ٢( التاريخ األوسط ١٠
٧٢. ( 

 )٢٨٨/ ١٠(تاريخ بغداد)٦٢٤/ ٢(الضعفاء أليب زرعة:  انظر١١

لسان امليزان ت ) ٥٠: ص(الضعفاء واملرتوكون للنسائي  ) ٢٧٢/ ٤( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١٢
 )٢١٦/ ٤(أيب غدة 



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٨٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

  .٢، ولينه البزار ، وأبو أمحد احلاكم ١غري ثقة: وسئل عنه أبو داود  فقال
ِ                                                          ن يأيت باملناكري عن املشاهري حىت يسبق إىل القلب أنه كان املتعمد كان مم: قال ابن حبان ِ

  .٣هلا

َ                                               عامة ما يرويه ليست حمفوظة ، وهو ضعيف كما ذكروه : قال ابن عدي
٤.  

َ             متـروك احل: وقال الدارقطين و أبو نعيم و ابن القيسراين َُ : وقال الدارقطين أيضا٥ِ     ديث ْ

  .٦ضعيف

  .٨روى، املناكري و املوضوعات: ، وقال أبو عبد اهللا احلاكم٧ضعيف : وقال ابن شاهني
 أحد الضعفاء ، واه : قال الذهيب

 
 

                        ٍ
َ

ِ
َ َ ُّ ُ َ ُ          متـروك : َّ            ، قال الفتين٩َ َْ

١٠.  

  .جممع على ضعفه ومل أجد هلم خمالفا واهللا أعلم : واخلالصة أنه

 .١١ سويد بن عبد العزيز - ٢٢
سويد بن عبد العزيز بن منري السلمي القاضي ،أصله واسطي  وقيل كويف ، سكن محص :هو

 ١٢ويقال سكن دمشق ، موىل بين سليم ، ويكىن أبا حممد قاضي دمشق، و بعلبك 

ثقة، وكانت له : ، وقال الدارمي، عن دحيم١كان يروي أحاديث منكرة : قال ابن سعد
سويد بن عبد العزيز ممن إذا : مسعت دحيما وقيل له: ، وقال أبو حامت٢أحاديث يغلط فيها

  .٣نعم : دفع إليه من غري حديثه قرأه على ما يف الكتاب؟ فقال
                                                           

 )٢٨٨/ ١٠( تاريخ بغداد١

 )٢١٦/ ٤( لسان امليزان ت أيب غدة ٢

 )٣٥٦/ ١( ا�روحني البن حبان ٣

 )٥٣١/ ٤( الكامل يف ضعفاء الرجال ٤

و موسوعة أقوال أيب احلسن ) ٢٩٠/ ١(،املغين يف الضعفاء )١٥٥، ١٢٨/ ١( سنن الدارقطين ٥
/ ٢(ذخرية احلفاظ ) ٩٠: ص(الضعفاء أليب نعيم ) ٣٠٨/ ١(الدارقطين يف رجال احلديث وعلله 

١٠٥١( 

 )١٥٧/ ٢( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين) ١٢٨/ ١( سنن الدارقطين ٦

 ).١٠٤: ص( تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ٧

 )٢١٦/ ٤( لسان امليزان ت أيب غدة ٨

 )٥٢/ ٢(معجم الشيوخ الكبري للذهيب ) ٦٣٦/ ٤(سالم تاريخ اإل٩

 )١٣٩: ص( تذكرة املوضوعات للفتين ١٠

 )١٤١/ ١(  جممع الزوائد ١١

و الكامل يف ) ٣٧٩/ ٤( رواية الدوري -تاريخ ابن معني ) ٣٢٦/ ٧( الطبقات الكربى ط العلمية ١٢
 )٣٤٥/ ٧٢(ريخ دمشق البن عساكر تا) ٤٩٠/ ٤(ضعفاء الرجال 



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٨٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

كان : ، وقال نعيم بن محاد٤سويد بن عبد العزيز والريح سواء : قال عثمان بن أيب شيبة
شيخ من أهل واسط : سألت هشيما، قلت: ، وقال علي بن حجر٥هشيم حيسن أمره 

 .. ٦سويد بن عبد العزيز؟ فأثىن عليه خريا : بالشام يقال له

 ٧ال جيوز يف الضحايا : ليس بشيء، وقال: ليس بثقة  ، وقال: قال ابن معني
مسعت أبا عبد اهللا ، يعين أمحد، وعنده : ، وذكر األثرم قال ٨مرتوك احلديث : وقال أمحد

 كم كانت روايته عن: اهليثم بن خارجة فذكر سويد بن عبد العزيز فقال أبو عبد اهللا للهيثم

ال، كلها : فيها أرى ختليط، فقال: أربع مائة أو ستمائة ، قال أبو عبد اهللا: حصني؟ فقال
أليس فيها سرتة اإلمام سرتة ملن خلفه عن الشعيب عن مسروق؟ : صحاح، فقال أبو عبد اهللا

  . ٩وتبسم كأنه ينكره 

يف بعض حديثه نظر ، : وعند ابن عدي أنه قاليف حديثه نظر ال حيتمل، : قال البخاري
   .١٠عنده مناكري، أنكرها أمحد:وعند ابن عساكر قال البخاري 

ّ                                ليس بالقوي، يف حديثه نظر، هو لني : ، وقال أبو حامت١١تب حديثهيك:  وقال العجلي
  .١٢احلديث

، ١مستور، ويف حديثه لني: ضعيف احلديث، وقال يف موضع آخر: وقال يعقوب بن سفيان

  .٢وغمزه أبو زرعة 

                                                                                                                                                    

 )٣٧٩/ ٤( رواية الدوري - تاريخ ابن معني ١

 )٢٦١  -٢٥٩/ ١٢( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٢

 )٢٣٨/ ٤( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٣

 )١٠٥: ص( تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ٤

 )٢٦١  -٢٥٩/ ١٢(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال )٣٥٠/ ٧٢( تاريخ دمشق البن عساكر ٥

 )٢٦١  -٢٥٩/ ١٢ ( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال٦

و سؤاالت ) ٤٥٨/ ٤( رواية الدوري -تاريخ ابن معني ) ٥١/ ١( رواية ابن حمرز - تاريخ ابن معني ٧
 )٢٦١  -٢٥٩/ ١٢(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٣٣١: ص(ابن اجلنيد 

 )١٥٧/ ٢(و الضعفاء الكبري للعقيلي ) ٤٧٦/ ٢( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد اهللا ٨

 )٣٥٢/ ٧٢( تاريخ دمشق البن عساكر ٩

الكامل )١٥٧/ ٢(و الضعفاء الكبري للعقيلي ) ٧٢: ص( الضعفاء الصغري للبخاري ت أيب العينني ١٠
 )٣٤٧/ ٧٢(تاريخ دمشق البن عساكر )٤٩١/ ٤(يف ضعفاء الرجال 

 )١٦٧/ ٦( إكمال �ذيب الكمال ١١

 )٣٥٥/ ٧٢( تاريخ دمشق البن عساكر ١٢



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٨٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

كثري الغلط يف : ، وقال الرتمذي٣ليس بثقة: ضعيف وقال يف موضع آخر: وقال النسائي
  .٤احلديث

َ                                                           كان كثري اخلطأ فاحش الوهم حىت جييء يف أخباره من املقلوبات أشياء : قال ابن حبان

والذي عندي يف سويد بن عبد العزيز تنكب ... ِ                                    تتخايل إىل من يسمعها أ�ا عملت تعمدا 
ما خالف الثقات من حديثه واالعتبار مبا روى مما مل خيالف األثبات واالحتجاج مبا وافق 

  .٥َّ                                         أستخري الله عز وجل فيه ألنه يقرب من الثقاتالثقات وهو ممن 

ولسويد أحاديث صاحلة غري ما ذكرت وعامة حديثه مما ال يتابعه الثقات : قال ابن عدي
، قال أبو حفص بن ٧ويف حديث سويد لني: ، قال البغوي٦عليه، وهو ضعيف كما وصفوه 

  .٩يعترب به:  ، قال الدارقطين٨ليس بشيء: شاهني

ّ                                                                وهو ضعيف عند بعض أهل النقل ، وقال يف موضع تغري بآخره، فأكثر اخلطأ : قال البيهقي
، قال ابن ١٠ ضعيف مبرة، ال يقبل منه ما تفرد به ، وقال ليس بالقوي :يف روايته  وقال

  .١١مرتوك احلديث : القيسراين

ليس باحلافظ، وال حيتج به إذا انفرد حبديث ، : عن البزار أنه قال يف مسنده:نقل مغلطاي 
يف حديثه نظر، وذكره احلاكم أبو عبد اهللا يف مجلة الثقات، وخرج حديثه يف : الساجيوعن 

 يف الثقات، وخرج حديثه يف صحيحه، وكذلك - أيضا -املستدرك ، وذكره ابن حبان 

  . ١٢أستاذه إمام األئمة

                                                                                                                                                    

) ٢٦١  -٢٥٩/ ١٢( أمساء الرجال و �ذيب الكمال يف) ٣٥٤/ ٧٢( تاريخ دمشق البن عساكر ١
 )٢٧٦/ ٤(�ذيب التهذيب 

 )٢٣٨/ ٤(و اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٤٩٨/ ٢( الضعفاء أليب زرعة٢

 )٢٦١  -٢٥٩/ ١٢(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال )٥٠: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ٣

 )٢٠٨: ص( العلل الكبري للرتمذي ٤

 )٣٥٠/ ١( ا�روحني البن حبان ٥

 )٤٩٥/ ٤( الكامل يف ضعفاء الرجال ٦

 )٣١٦/ ١(لصحابة للبغوي  معجم ا٧

 )١٠٤: ص( تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ٨

 )٣٥٥/ ٧٢( تاريخ دمشق البن عساكر ٩

 )٢٩٦/ ٩( و )٣١٧/ ٤ ) ( ٤/٨٢(و)١٦١/ ٢: ( السنن الكربى١٠

 )٣٥٩/ ١( ذخرية احلفاظ ١١

 )١٦٧/ ٦( إكمال �ذيب الكمال ١٢



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٨٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

   خمتلف فيه ،أنه ليس مبجمع على ضعفه ، كما قال اهليثمي بل: واخلالصة
فقد تقدم توثيق دحيم له ، وثناء علي بن حجر و هشيم عليه ،  وقول ابن حبان وهو ممن 

استخري اهللا فيه ألنه يقرب من الثقات ، وقول البيهقي وهو ضعيف عند بعض أهل النقل ، 

  .وما ذكره مغلطاي عن ابن خزمية و احلاكم وابن حبان 
 ١ صالح المري- ٢٣
من األقاعسة : صاحل بن بشري بن وادع املري بضم امليم وتشديد الراء، ابن أىب األقعس:  هو

  ،٢من ولد عارم بن حنيفة ، أبو بشر البصرى القاص الزاهد
القصص : كنت أذكر صاحلا املري لسفيان الثوري فيقول: قال عبد الرمحن بن مهدي

  .٣ هذا ليس بعاص هذا نذير قوم: القصص ، كأنه يكرهه، ومسع موعظة له فقال

ْ                          ليس به بأس  ،وقال الدوري: ليس بشىء ، ويف رواية: قال حيىي رأيت حيىي بن معني ليس : ِ
ً          كان ضعيفا: له يف صاحل املري كبري رأي ، وقال

ليس بشيء ضعيف :   ، قال ابن املديين٤

  .٥ضعيف 

كان صاحب قصص يقص ليس هو صاحب آثار وحديث، وال يعرف : قال أمحد بن حنبل
  .٦احلديث

، وقال أبو داود ٨كان قاصا واهي احلديث : ، وقال اجلوزجاين٧منكر احلديث: قال البخاري

وسألت حممدا عنه فقال هو ضعيف احلديث ذاهب : ، وقال الرتمذي٩ال يكتب حديثه 

                                                           

 )٣٥٠/ ١٠(جممع الزوائد ١ 

و الضعفاء الكبري )٢٤٢: ص( سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل ٢
 )١٩٩/ ٢(للعقيلي 

 )٢٠٧/ ٧( الطبقات الكربى ط العلمية ٣

ومن كالم أيب زكريا حيىي بن )١٠٥/ ٤(و رواية الدوري ) ٦١/ ١( رواية ابن حمرز - تاريخ ابن معني ٤
/ ٢(لضعفاء الكبري للعقيلي )٣٩٦/ ٤( البن أيب حامت اجلرح والتعديل) ٦٦: ص(معني يف الرجال 

١٩٩( 

 )٥٦: ص( سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين ٥

 )٩٢/ ٥(الكامل يف ضعفاء الرجال ) ٣٩٦/ ٤( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٦

والضعفاء الصغري للبخاري ت أيب ) ٢١٢/ ٢(التاريخ األوسط )٢٧٣/ ٤( التاريخ الكبري للبخاري٧
 )٧٥: ص(العينني 

 )٢٠٤: ص( أحوال الرجال ٨

 )٢٤٢: ص( سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل ٩



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٨٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

هو رجل صاحل ثقة ، تفرد بأحاديث عن الثقات خياف عليه : احلديث  ، وقال الرتمذي
 .٢مرتوك احلديث : ِ                       ، وقال النسائي والدواليب١الغلط

منكر احلديث، يكتب حديثه، وكان من املتعبدين : ،و قال أبو حامت٣وكذبه محاد بن سلمة 

  . ٤ بذاك القوىومل يكن يف احلديث
منكر احلديث جدا حيدث عن قوم ثقات أحاديث مناكري، وهو رجل : قال عمرو بن علي

  .٥صاحل ، وكان يهم يف احلديث 

غلب عليه اخلري والصالح حىت غفل عن اإلتقان يف احلفظ فظهر يف روايته : قال ابن حبان
َّ                                                                              املوضوعات اليت يرويها عن األثبات واستحق الرتك عند االحتجاج ، وإن كان يف الدين مائال 

  .٦ِ                 عن طريق االعوجاج 

ه اليت ذكرت واليت مل أذكر منكرات ينكرها األئمة عليه وليس وعامة أحاديث: قال ابن عدي
هو بصاحب حديث وإمنا أيت من قلة معرفته باألسانيد واملتون وعندي مع هذا ال يتعمد 

رجل صاحل قل ما يوافق فيما يرويه عن احلسن : ، وقال الدارقطين٧الكذب بل يغلط بينا 

  . ٨واجلريري
حيتمل أن يكون : وعلق على تعديل ابن معني بقوله: ذكره ابن شاهني يف املختلف فيهم 

ً                                              ما رأيت أحدا مدحه بالثقة، واهللا أعلم باحلق فيما : وقال..وصف صالحه وديانته ووعظه
  .٩يس به بأسصاحل املري ل: هو، وقال أيضا يف كتابه تاريخ أمساء الثقات

من : تعرف أيوب عن أيب قالبة؟ قال: قال رجل حلماد بن زيد: وعن سليمان بن حرب قال
هدها حني شهد فاحتة الكتاب حني تستفتح، كان كمن شهد فتحا يف سبيل اهللا، ومن ش

                                                           

 )٣٨٩: ص(لكبري للرتمذي  العلل ا١

 )٦٥٣/ ٤(تاريخ اإلسالم) ٥٧: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ٢

 )١٩٩/ ٢( الضعفاء الكبري للعقيلي ٣

 )٣٩٦/ ٤( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٤

�ذيب الكمال يف )٩٢/ ٥(الكامل يف ضعفاء الرجال ) ٣٩٦/ ٤( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٥
 )١٩/ ١٣(ل أمساء الرجا

 )٣٧٢/ ١( ا�روحني البن حبان ٦

 )٩٥/ ٥( الكامل يف ضعفاء الرجال ٧

 )١٥٨/ ٢( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ٨

تاريخ )١٠٣-١٠٢: ص(و ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه )٣٩: ص( املختلف فيهم ٩
 )١١٦: ص(أمساء الثقات 



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٩٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

مث قال له : فأنكر محاد إنكارا شديدا، قال: خيتم كان كمن شهد الغنائم حني تقسم؟ قال
أستغفر اهللا ما أخلقه أن يكون حقا، فإن : صاحل املري، قال: من حدثك �ذا؟ قال: بعد

  .١ .صاحلا كان هذا وحنوه من باله ، ويعىن ويطلب هذا النحو، ما أخلقه أن يكون صحيحا
صاحل املري ، ليس هو يف احلديث شيئا، يروي أحاديث مناكري عن : وقال صاحل بن حممد

  . ٢ثابت البناين، وعن اجلريري وعن سليمان التيمي ، أحاديث ال تعرف
  .٣ِ                                             ما يف ضعفه نزاع ، إمنا اخلالف هل يرتك حديثه أو ال : قال الذهيب

هذا حديث : قال» مستدركه«وملا خرج أبو عبد اهللا احلاكم حديثه يف : قال مغلطاي
إذا : »تارخيه«مستقيم اإلسناد، وصاحل أحد زهاد أهل البصرة ، وقال أبو إسحاق احلريب يف 

ليس فيه : البن اجلارود» الضعفاء«ري أن يصيب وإن أسند فاحذروه، ويف كتاب أرسل فباحل
  .٤ليس بالقوي عندهم : كبري رأي ، وقال أبو أمحد احلاكم

وأرى واهللا أعلم أنه وإن كان ضعيفا عند األكثر إال أنه قد اختلف فيه الناس ووقع نزاع يف 
ُ                                                                             ضعفه ولعل ذلك راجع إىل صالحه وديانته وما وضع له من القبول يف نفوس الناس ، وعلى 

رجل صاحل قل ما : كل فهو خمتلف فيه وضعفه يسري فقد وثقه الرتمذي ، وقال الدارقطين
  . ليس به بأس ، واهللا أعلم : ويه و ذكره ابن شاهني يف املختلف فيهم  وقاليوافق فيما ير

 .٥ الصلت بن دينار - ٢٤
 .٦الصلت بن دينار األزدي البصري أبو شعيب اهلنائي ا�نون الطائي

كان : ، وقال ابن املديين٧ ليس بشيء وزواد ابن سعد ضعيف: قال ابن سعد وابن معني
  .٨ضعيفا

ترك الناس حديثه ، مرتوك : �اين أيب أن أكتب حديثه ، وقال: قال عبد اهللا ابن اإلمام أمحد
   ٩َ                               و�اين أن أكتب عنه شيئا من احلديث

                                                           

 )٣٠٨/ ٩(داد وذيوله ط العلمية  تاريخ بغ١

 )٣٠٩/ ٩( تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية ٢

 )٦٥٣/ ٤( تاريخ اإلسالم٣

 ) ٣٢٠/ ٦( إكمال �ذيب الكمال ٤

 )٢١٩/ ١( جممع الزوائد ٥

 )١٣٦: ص(تعليقات الدارقطين على ا�روحني البن حبان ) ١٣٤/ ٢( التاريخ األوسط ٦

و العلل ومعرفة ) ١٢٨/ ٤( رواية الدوري - تاريخ ابن معني )٢٠٦/ ٧( الطبقات الكربى ط العلمية ٧
 )٤٣٧/ ٤(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٧/ ٣(الرجال ألمحد رواية ابنه عبد اهللا 

 )٧٦: ص( سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين ٨

 )٣١٠/ ٢(و )٨٩/ ١( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد اهللا ٩



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٩١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

، وقال ٢ليس بقوي احلديث : ، وقال اجلوزجاين١ شعبة يتكلم فيه وكان: ذكره البخاري وقال
  .٤ضعيف : ،وقال أبو داود٣لني : عنه أبو زرعة

أي شيء تستطيع أن تقول يف : وعاب شعبة على الثوري التحديث عنه ، وقيل لشعبة

  .٥قد روى عن أيب شعيب: سفيان الثوري؟ قال
 .٦ومع ذلك فقد روى عنه شعبة بن احلجاج: قلت

  .٧كان حيىي وعبد الرمحن ال حيدثان عنه: مرتوك احلديث يكثر الغلط وقال: وقال الفالس

، وقال ٨لني احلديث، إىل الضعف ما هو، مضطرب احلديث يكتب حديثه: قال أبو حامت
  .٩ليس بثقة: النسائي

أبو شعيب ممن يشتم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويبغض علي : قال ابن حبان

: ، وقال ابن عدي١٠ب وينال منه ومن أهل بيته على كثرة املناكري يف روايتهابن أيب طال
  .١١وعامة مايرويه مما ال يتابعه الناس عليه 

  . ١٢ليس هو من شرط هذا الكتاب: قال» مستدركه«وملا ذكر له احلاكم حديثا يف 

، ١٣الصلت بن دينار الطائي، مرتوك احلديث : ِ                      عن إبراهيم بن أمحد قال:وعن الدارقطين 
بو ، وضعفه أبو بشر الدواليب و مسلم  بن إبراهيم ، و قال أ١٤مثله : وقال ابن القيسراين

  . ١٥مرتوك احلديث: أمحد احلاكم
                                                           

 )١٣٤/ ٢( التاريخ األوسط ١

 ).٢٠٧: ص( أحوال الرجال ٢

 )٨١١/ ٣(والضعفاء أليب زرعة) ٤٣٨/ ٤(  اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٣

 )٣٢٧: ص(جستاين يف اجلرح والتعديل  سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود الس٤

 )٢٠٩/ ٢(لضعفاء الكبري للعقيلي )٤٣٧/ ٤(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٥

 )١٩٨/ ٢٤(تاريخ دمشق البن عساكر : أنظر ٦

 )٢٠٩/ ٢(الضعفاء الكبري للعقيلي ) ٤٣٨/ ٤( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٧

 )٤٣٨/ ٤( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٨

 )١٢٦/ ٥( الكامل يف ضعفاء الرجال ٩

 )٣٧٥/ ١( ا�روحني البن حبان ١٠

 )١٢٨/ ٥( الكامل يف ضعفاء الرجال ١١

 )٣٩٢/ ٦(ب الكمال  إكمال �ذي١٢

 )١٣٦: ص( تعليقات الدارقطين على ا�روحني البن حبان ١٣

 )٤٢٠/ ١( ذخرية احلفاظ ١٤

 )١٩٨/ ٢٤(تاريخ دمشق البن عساكر :  أنظر١٥



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٩٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

، ونقل ابن حجر عن الرتمذي ، قال تكلم بعض أهل العلم فيه، ١ضعفوه :  قال الذهيب
 .٢ال حيتج حبديثه : ضعيف ليس بشيء، وقال البخاري: وقال يعقوب بن سفيان

  .أنه متفق على ضعفه ، ومل أجد ملن ضعفه خمالفا ، واهللا أعلم : واخلالصة
  . ٣ طلحة بن زيد الرقي- ٢٥
طلحة بن زيد الشامي  أبو مسكني ويقال أبو حممد القرشي الرقي قيل أنه دمشقي :هو

 .٤وسكن الرقة
   .٦، زاد أمحد ليس بشيء٥كان يضع احلديث : قال أمحد و ابن  املديين

 ، زاد أبو ٧منكر احلديث: وقال البخاري ، وأبو حامت ، والنسائي ، وابن حبان ، والساجي
يروي عن : ، وزاد ابن حبان٨ضعيف احلديث ال يكتب حديثه ، ال يعجبين حديثه: حامت

:  ، وزاد النسائي٩ليس بثقة : ربه ، ويف موضع آخرالثقات املقلوبات ال حيل االحتجاج خب
 .١٠مرتوك احلديث  ، ليس بثقة 

  .١١ضعيف : وذكره أبو زرعة والدارقطين يف الضعفاء وقال الدارقطين
،  و بعد أن ساق ابن عدي له عدة أحاديث قال يف ١٢وقال ابن عدي والربقاين ، ضعيف

ولطلحة هذا أحاديث مناكري غري ما :  بعضها أ�ا موضوعة، وقال يف بعضها أ�ا باطلة
 . ١٣ذكرت

                                                           

 )٨٩٨/ ٣( تاريخ اإلسالم١

 )٤٣٤/ ٤( �ذيب التهذيب ٢

 )٢٣٨/ ١( جممع الزوائد ٣

 )١٥/ ٥(�ذيب التهذيب ) ٢٤/ ٢٥( تاريخ دمشق البن عساكر ٤

: ص(خالصة تذهيب �ذيب الكمال ) ١١٦: ص( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية املروذي وغريه ٥
 )٢٧/ ٢٥(تاريخ دمشق البن عساكر ) ١٧٩

: ص(خالصة تذهيب �ذيب الكمال ) ١١٦: ص(رجال ألمحد رواية املروذي وغريه العلل ومعرفة ال٦
١٧٩( 

والضعفاء الصغري للبخاري ت أيب ) ٢٠٢/ ٢(والتاريخ األوسط ) ٣٥١/ ٤( التاريخ الكبري للبخاري٧
 )١٦/ ٥(و�ذيب التهذيب ) ٣٩٧/ ١٣(الكمال يف أمساء الرجال �ذيب )٧٧: ص(العينني 

 )٣٩٧/ ١٣(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٤٨٠/ ٤( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٨

 )٣٨٣ و  ٢٨٦/ ١( ا�روحني البن حبان ٩

 )٣٩٧/ ١٣(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال )١٧٤/ ٥( الكامل يف ضعفاء الرجال ١٠

الضعفاء أليب ) ٢٩/ ٢٥(و تاريخ دمشق البن عساكر ) ١٥٩/ ٢(ملرتوكون للدارقطين  الضعفاء وا١١
 )٦٢٨/ ٢(زرعة

 )٣٩٧/ ١٣(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال )١٠٤/ ١( الكامل يف ضعفاء الرجال ١٢

 )١٧٩/ ٥( الكامل يف ضعفاء الرجال ١٣



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٩٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

ليس بشيء يف احلديث، ضعيف  ، منكر احلديث ال حيل كتب حديثه : قال ابن القيسراين
١.  

  .٢ال يكتب حديثه: وقال صاحل بن حممد البغدادي

  .٣ضعفوه وقيل كان يكذب: كان يضع احلديث، وقال: قال الذهيب
  .فهو متفق على ضعفه  كما قال اهليثمي ، بل هو متهم بالوضع ، واهللا أعلم : قلت

ََّ                عباد بن كثير- ٢٦
٤ 

  ،٥عباد بن كثري البصري الثقفي الكاهلي سكن مكة:هو 
مل : ، وقال ابن املديين٦ليس حديثه بشيء ، ضعيف ، يف حديثه ضعف : قال ابن معني

عمارة وأىب أسوأ حاال من احلسن بن :ليس هو بذاك ، وقال هو: ، قال أمحد٧يكن بشيء 

شيبة إبراهيم بن عثمان ، روى أحاديث كاذبة مل يسمعها وكان من أهل مكة وكان صاحلا، 
 .٨فكيف كان يروى ما مل يسمع؟ قال البالء الغفلة : قيل

مرتوك : ، وقال أبو داوود ، و النسائي١٠تركوه:  ، وقال البخاري٩وترك سفيان حديثه 

  . ١١احلديث
ما أدري من رأيت رجال أفضل من عباد بن كثري يف ضروب من اخلري فإذا : قال ابن املبارك

  . ١٣، ووهاه أبو زرعة ١٢يءجاء احلديث فليس منها يف ش

                                                           

 )١٨٧: ص(معرفة التذكرة )٦٨: ص(تذكرة احلفاظ البن القيسراين) ٦١٦/ ٢ ( ذخرية احلفاظ١

 )٣٩٧/ ١٣( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٢

 ) ٣١٦/ ١(املغين يف الضعفاء ) ٥١٤/ ١( الكاشف ٣

 )٣٠٢/ ١( جممع الزوائد ٤

 )١٦٦/ ٢(ا�روحني البن حبان ) ٤٣/ ٦( التاريخ الكبري للبخاري٥

 )٢٦٨و ١٢٣/ ٤(و رواية الدوري ) ٥٣/ ١( رواية ابن حمرز - تاريخ ابن معني ٦

 )١٢٥: ص( سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين ٧

 )٨٥/ ٦(اجلرح والتعديل البن أيب حامت )٨٠: ص( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية املروذي وغريه ٨

 )٢٠٧/ ٢(علل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد اهللا  ال٩

 )٨٩: ص(الضعفاء الصغري للبخاري ت أيب العينني ) ٤٣/ ٦( التاريخ الكبري للبخاري١٠

الكامل يف ضعفاء ) ٢٥٠: ص( سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل ١١
 )٧٥/ ٢(والضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ) ٥٤٣-٥٣٩- / ٥(الرجال 

 )١٦٧/ ٢( ا�روحني البن حبان ١٢

 )٣٨٥/ ٢(الضعفاء أليب زرعة)٨٥/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١٣



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٩٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

ضعيف احلديث، وىف حديثه عن الثقات  إنكار ، وهو ضعيف احلديث يف :  قال أبو حامت
  . ١نفسه

  .٢وكان شعبة ال يستغفر لعباد بن كثري ، وقال  احذروا روايته

: َ                                                                ومقدار ما أمليت منه عامته مما ال يتابع عليه ، ونقل عن السعدي قوله: قال ابن عدي
  ٣ عباد بن كثري ال ينبغي حلليم أن يذكره يف العلم حسبك حبديث النهي

ْ                              ، ونقل عن  إبراهيم بن أمحد٤وذكره الدارقطين يف الضعفاء واملرتوكني  َ ْ                 كان عباد بن كثري : ِ
كذبه سفيان الثوري : ، وقال أبو نعيم األصفهاين٥من الزهاد، حيدث باألباطيل واملناكري 

  . ٦وحضر وفاته فلم يصل عليه 

  .َّ                                                   عباد بن كثري ، يشتبه مع عباد بن كثري الرملي الفلسطيين: تنبيه

وصاحب الرتمجة ثقفي بصري سكن مكة  ، وروايته عن جعفر الصادق وهشام بن عروة 
  . ٧ ، وأيب محيد الطويل ، وطبقتهم واحلسن البصري ونافع

عباد بن كثري الرملي فلسطيين ، ومن العلماء من ذهب أن الرملي والثقفي : وقال ابن اجلوزي

  .٨واحد وليس كذلك
أن عباد ابن كثري الثقفي البصري ضعيف متفق على ضعفه ، كما قال اهليثمي ، : واخلالصة

  .واهللا أعلم

 ٩ عبد العزيز بن أبان- ٢٧
شي عبد العزيز بن أبان بن حممد بن عبد اهللا بن سعيد بن العاص، أبو خالد القر: هو

  .١٠األموي الكويف وكان قد ويل قضاء واسط مث عزل فقدم إىل بغداد فنزهلا وتويف �ا

                                                           

 )٦٢١/ ٢( حامت علل احلديث البن أيب)٨٥/ ٦( جلرح والتعديل البن أيب حامت ١

 )٥٣٨/ ٥( الكامل يف ضعفاء الرجال ٢

 )٥٤٣-٥٣٩-/ ٥( املصدر السابق ٣

 )١٦٥/ ٢( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ٤

 )١٩٩: ص( تعليقات الدارقطين على ا�روحني البن حبان ٥

 )١٢٢: ص( الضعفاء ليب نعيم ٦

/ ٣(املتفق واملفرتق ) ٢٠٦: ص(مشتبه أسامي احملدثني ) ١٤٥/ ١٤( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٧
١٥٦٣( 

 )٧٦/ ٢( الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ٨

 )٢٢٧/ ١( جممع الزوائد ٩

 )٢٠٣/ ١٢(تاريخ بغداد) ١٠٥: ص(الضعفاء أليب نعيم ) ٣٧١/ ٦( الطبقات الكربى ط العلمية ١٠



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٩٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

  . ١وكان كثري الرواية عن سفيان مث خلط بعد ذلك فأمسكوا عن حديثه: قال ابن سعد
كان حيدث بأحاديث موضوعة : ليس حديثه بشيء كان يكذب ، وقال مرة: قال ابن معني

كذاب خبيث يضع احلديث : ليس بثقة  ،كان يأخذ أحاديث الناس فريويها ، وقال: وقال

اديثه مل يدعي ما مل يسمع وأح: ، وقال ، وقال وضع أحاديث عن سفيان الثوري مل تكن
كان كذابا ، :  وسئل حيىي عن الواقدي، قال٢َّ                                        خيلقها الله قط ، وقال واهللا إنه كان كذابا 

ال ، ليس هو مثله، ولكنه ضعيف واه، ليس بشيء، : فعبد العزيز بن أبان مثله؟ قال: قيل

ليس هلا أصل، مل ... غري شيء، أحاديث كذب: ما تنقم على عبد العزيز؟ قال: قيل له
  . ٣حيدث �ا أحد قط إال سقط حديثه

  .٤ليس بذاك، وليس هو يف شيء من كتيب : قال ابن املديين

وعبد العزيز بن أبان عند أصحابنا مجيعا مرتوك كثري اخلطأ، كثري الغلط، وقد : قال يعقوب
ما رأيت أحدا أبني أمرا : ذكروه بأكثر من هذا، ومسعت حممد بن عبد اهللا بن منري، يقول

  .٥هو كذاب : منه، وقال

َ                                          قال أمحد مل أخرج عنه يف املسند شيئا وقد أخرج ت عنه عن غري وجه احلديث، منذ حدث َ
ِ                                                                                حبديث املواقيت حديث سفيان عن علقمة بن مرثد تركته ، وقيل له إن عبد العزيز بن أبان 

  .٦رواه عن سفيان فقال كل من حدث به فهو كذاب يعين عن سفيان 

ال يشتغل به، تركوه، ال : ، وقال أبو حامت٧َ                             تركه أمحد وقال يف الصغري تركوه : لبخاريقال ا
  .٨يكتب حديثه 

                                                           

 )٣٧١/ ٦( الطبقات الكربى ط العلمية ١

 رواية الدوري -و ) ١٦١: ص( رواية الدارمي -و )٦٠و ٥٠/ ١( رواية ابن حمرز - تاريخ ابن معني ٢
/ ٣(الضعفاء الكبري للعقيلي ) ٣١٣/ ٣(أخبار القضاة ) ٢٩٣: ص(وسؤاالت ابن اجلنيد )٢٧٦/ ٣(

 )٣٧٧/ ٥(حامت اجلرح والتعديل البن أيب ) ١٦

 )٢٠٣/ ١٢( تاريخ بغداد٣

 )٢٠٣/ ١٢( املصدر نفسه٤

 )٢٠٣/ ١٢( املصدر نفسه ٥

 ) ٢٩٨/ ٣(و )٥٠/ ٢(و ) ٣٧٠/ ٢( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد اهللا ٦

الضعفاء الصغري للبخاري ت أيب العينني ) ٣١٢/ ٢(التاريخ األوسط )٣٠/ ٦( التاريخ الكبري للبخاري٧
 )٣٧٧/ ٥(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٨٨: ص(

 )٣٧٨/ ٥( حامت  اجلرح والتعديل البن أيب٨



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٩٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

ما مات عبد العزيز حىت قرأ ما ليس من حديثه ، : "مسعت ابن منري يقول: قال أبو زرعة
 وترك حديثه، - ما يعجبين إالعلى االعتبار : وضعفه أبو زرعة ، فقيل يكتب حديثه؟ قال

  . ١وامتنع من قراءته 

وأبو علي احلافظ ٤، و البيهقي٣ وكذا قال  الدارقطين ٢مرتوك احلديث: قال النسائي
  .٥النيسابوري

أخذ كتب الناس فريويها من غري مساع ويسرق احلديث ويأيت عن كان ممن ي: قال ابن حبان

  ٦.الثقات باألشياء املعضالت تركه أمحد وكان شديد احلمل عليه 
.. وهذان احلديثان عن الثوري باطالن ليس هلما أصل : بعد ذكر حديثني له: قال ابن عدي

  .٧لبواطيل وعن غريهوله عن الثوري غري ما ذكرت من ا

  .٩ليس بشيء: ، وقال ابن شاهني٨يروي عن مسعر والثوري املناكري ال شيء : قال أبو نعيم

  .١٠وقال ابن حزم متفق على ضعفه

فهو كما قال اهليثمي ، جممع على ضعفه بل على تركه ، وقد حكى اإلمجاع أيضا ابن : قلت
  .حزم ويعقوب الفسوي كما تقدم 

  

                                                           

 )٣٧٨/ ٥( املصدر نفسه ١

 )٧٢: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ٢

 )١٦٢/ ٢(الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ) ١٩٣/ ٦( علل الدارقطين٣

 )٩٠: ص( معجم اجلرح والتعديل لرجال السنن الكربى ٤

 )٢٠٣/ ١٢( تاريخ بغداد٥

 )١٤٠/ ٢( ا�روحني البن حبان ٦

 )٥٠٤/ ٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ٧

 )١٠٥: ص( الضعفاء أليب نعيم ٨

 )١٣٦: ص( تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ٩

 )٣٣١/ ٦( �ذيب التهذيب ١٠



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٩٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

 .١ عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي- ٢٨
ْ                                                             عبد العزيز بن عبد الرمحن البالسي اجلزري موىل مسلمة بن عبد الملك:هو 

٢  
: ، وقال النسائي٣اضرب على أحاديثه هي كذب أو قال موضوعة أو كما قال:  قال أمحد
يأيت باملقلوبات عن الثقات فيكثر وامللزقات باألثبات :  ، وقال ابن حبان٤ليس بثقة

وسائر :  ، وقال ابن عدي بعد أن ساق له أحاديث٥ ال حيل االحتجاج به حبال..فيفحش
َ                                            ذاك كله ليس هلا أصول، وال يتابعه الثقات عليها

، ٧، وذكره الدارقطين يف الضعفاء واملرتوكني٦
  .٨كذاب : وقال ابن القيسراين

: دم من قوله لعبد اهللا، وهو فهم منهما ملا تق٩ا�مه اإلمام أمحد : قال الذهيب وابن حجر
  اخل...اضرب على أحاديثه هي كذب أو قال موضوعة

 ، وكالم الذهيب أقرب وإن كان فيه إيهام بالتصريح ، ١٠كذبه أمحد: وفسرها غريمها بقوله
  واهللا أعلم 
  .كما قال اهليثمي بل هو متهم أنه جممع على ضعفه : واخلالصة

 ١١ عبد العزيز بن أبي ثابت - ٢٩
عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرمحن بن عوف الزهري، املديين، :هو

  . ١٢األعرج، املعروف بابن أيب ثابت 
ما كتبت : ، وقال امحد١٣مل يكن صاحب حديث، كان نسابة مل يكن بثقة: قال ابن معني

  ١٥ال يكتب حديثه ، منكر احلديث : ، وقال البخاري١٤عنه شيئا 

                                                           

 ) ٢١٩/ ١( جممع الزوائد ١

 )١٣٨/ ٢( البن حبان  ا�روحني٢

 )٣٨٨/ ٥(و اجلرح والتعديل البن أيب حامت )٣١٨/ ٣( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد اهللا ٣

 )٧٢: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ٤

 )١٣٨/ ٢( ا�روحني البن حبان ٥

 )٥٠٥/ ٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ٦

 )١٦٢/ ٢( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ٧

 )١٩٧: ص( معرفة التذكرة ٨

 )٢١٢/ ٥(لسان امليزان ت أيب غدة ) ٦٣١/ ٢( ميزان االعتدال ٩

 )٢٧٠/ ٢( مصباح األريب يف تقريب الرواة الذين ليسوا يف تقريب التهذيب ١٠

 )٢٦٧/ ١( جممع الزوائد ١١

 )٨١٥/ ٣( الضعفاء أليب زرعة١٢

 )١١٥٨/ ٤( تاريخ اإلسالم١٣

 )٣٩٠/ ٥(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٢٩٧/ ٣( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد اهللا ١٤

 )٨٨: ص(الضعفاء الصغري ) ٢٥٧/ ٢(التاريخ األوسط )٢٩/ ٦(ريخ الكبري للبخاري التا١٥



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٩٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

ً                                                    علي بدنة إن حدثت عن عبد العزيز حديثا واحدا، وضعفه : قال حممد بن حييي الذهلي ً
  .١جد

مرتوك احلديث ، :  ، وقال أبو حامت٢وامتنع أبو زرعة من قراءة حديثه وترك الرواية عنه 

  .٣على االعتبار :يكتب حديثه ؟ قال : ضعيفه ، منكره جدا ، قيل
كان ممن يروي املناكري عن املشاهري : ، و قال ابن حبان٤مرتوك احلديث : وقال النسائي

فلما أكثر مما ال يشبه حديث األثبات مل يستحق الدخول يف مجلة الثقات فكان الغالب 

  ٦ضعيف احلديث : ، وقال الدارقطين٥عليه الشعر واألدب دون العلم
ّ                                                    وهو منكر وقد حدث عنه مجاعة من الثقات أحاديث غري حمفوظة: قال ابن عدي

٧ .  

   ، ٨اتفقوا على تضعيفه : تركوه ، وقال: وقال الذهيب

  َّ                                                      اهليثمي يف حكاية اإلمجاع ومل أجد من وثقه  فهو ضعيف باتفاق ُ                فقد وافق الذهيب :  قلت
  .واهللا أعلم 

  

َّ                                        عبد الغفور بن سعيد أبو الصباح الواسطي- ٣٠
٩. 

سكتوا عنه ، تركوه ، منكر :  ، وقال البخاري١٠ليس حديثه بشيء: قال ابن معني

  .١٣وأبو زرعة  ١٢ وضعفه أبو حامت ١١احلديث

                                                           

 )١٣٥: ص( تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ١

 ٨١٥/ ٣(يب زرعة الضعفاء أل٢

 )٣٩١/ ٥( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٣

 )٧٢: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ٤

 )١٣٩/ ٢( ا�روحني البن حبان ٥

 )١١٥/ ١٣) (٢٢٠/ ١(علل الدارقطين)١٦٢/ ٢( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ٦

 )٥٠٠/ ٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ٧

 ) ١١٥٨/ ٤(تاريخ اإلسالم)٦٥٧/ ١( الكاشف ٨

 )١١٣/ ٣( الضعفاء الكبري للعقيلي ٩

 )٤٦٨/ ٣( رواية الدوري - تاريخ ابن معني ١٠

الضعفاء الصغري للبخاري ت أيب )١٣٧/ ٦(التاريخ الكبري للبخاري) ٢٠٣/ ٢(  التاريخ األوسط ١١
 )٩٥: ص(العينني 

 )٥٥/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١٢

 )٤٣٥/ ٢( الضعفاء أليب زرعة١٣



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٦٩٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

كان ممن يضع احلديث على : ،و قال ابن حبان١مرتوك احلديث: لم والنسائيوقال مس
: ابن عدي: ، وقال٢ِ                                                       الثقات ال حيل كتابة حديثه وال الذكر عنه إال على جهة التعجب

  . ٣حديثه ورواياته بني، وهو منكر احلديثالضعف على 
   .٥ليس حديثه بشيء: ،و قال ابن شاهني٤يف الضعفاء :  وذكره الدارقطين

  .واخلالصة أنه كما قال اهليثمي جممع على ضعفه  ومل أجد هلم خمالفا ، واهللا أعلم 
 ٦ عبد اهللا بن سعيد ابن أبي سعيد - ٣١
  .٧عبد اهللا بن سعيد ابن أيب سعيد املقربي أبو عباد: هو

، وضعفه حيىي ٨منكر احلديث، مرتوك احلديث : ليس هو بذاك، وقال أيضا: قال أمحد
، ونقل ٤، وذكره البخاري يف التاريخ ومل جيرحه ٩ليس بشيء : ال يكتب حديثه وقال: وقال

  ١٠تركوه: العقيلي عنه قوله
 أبو داود واجلوزجاين ، وأبو زرعة ، ، وضعفه١١استبان يل كذبه يف جملس: قال حيىي القطان

  .١٢ليس بقوي : وزاد ليس يوقف منه على شيء ، وقال أبو حامت
أيضا الساجي وابن اجلارود ويعقوب الفسوي ، وذكره العقيلي، وابن شاهني، وأبو : وضعفه

  ١٣القاسم البلخي يف مجلة الضعفاء
  .١٥ منكر احلديثوزاد: ، وكذا قال عمرو بن علي١٤مرتوك احلديث : قال النسائي

                                                           

 )٧٠: ص(الضعفاء واملرتوكون للنسائي )٤٤٧/ ١( الكىن واألمساء لإلمام مسلم ١

 )١٤٨/ ٢( ا�روحني البن حبان ٢

 )٢٢/ ٧( الكامل يف ضعفاء الرجال ٣

 )١٦٣/ ٢( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ٤

 )١٣٤: ص( تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ٥

 )٢٩٢/ ١( جممع الزوائد٦

 )١٠٥ /٥(التاريخ الكبري للبخاري) ٦٤٦/ ١( الكىن واألمساء لإلمام مسلم ٧

) ٧١/ ٥(اجلرح والتعديل البن أيب حامت )٦٣: ص( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية املروذي وغريه٨
 )٦٣: ص(العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية املروذي وغريه

 ) ٢٦١/ ٢(الضعفاء الكبري للعقيلي )٧١/ ٥( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٩

 )٢٦١/ ٢( الضعفاء الكبري للعقيلي ١٠

 )١٠٥/ ٥( التاريخ الكبري للبخاري١١

/ ٥(اجلرح والتعديل البن أيب حامت )٢٦١/ ٢(الضعفاء الكبري للعقيلي ) ٢٣٩: ص( أحوال الرجال ١٢
٧١( 

 )٢٣٧/ ٥(�ذيب التهذيب ) ٣٨٢/ ٧( إكمال �ذيب الكمال ١٣

 )٦٤: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ١٤

 )٧١/ ٥( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١٥



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٠٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

ِ                                                           كان ممن يقلب األخبار ويهم يف اآلثار وحىت يسبق إىل قلب من يسمعها : قال ابن حبان

  .٢عامة ما يرويه الضعف عليه بني : ،وقال ابن عدي١أنه كان املتعمد هلا 

  ،٤ضعيف ذاهب :  وزاد يف موضع٣مرتوك: ْ                             وقال الدارقطين و علي بن اجلنيد

  .٦، وذكره الربقي يف باب من األغلب عليه الضعف يف حديثه٥وكذا قال احلاكم أبو أمحد
فقد وافق اهليثمي يف االتفاق على ضعفه وهو كما : ، قلت٧متفق على ضعفه: قال الذهيب

  .قاال فلم أر له توثيقا من أحد ، واهللا أعلم

 .٨ عبد اهللا بن شبيب - ٢٣
  هو عبد اهللا بن شبيب بن خالد بن رفيف القيسي أبو سعيد مكي سكن البصرة وقيل موىل 

 
                                                                               َُ

ِ
ْ ََْ ِ

  .٩بين قيس بن ثعلبة ذكر أبو روق اهلزاين أنه بصري نزل مكة

يقلب : ،و قال ابن حبان١٠رفيق أيب مبدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن أيب حامت
   ١١األخبار ويسرقها ال جيوز االحتجاج به لكثرة ما خالف أقرانه يف الروايات عن األثبات

، قال الذهيب ١٣حيل ضرب عنقه:   ، قال فضلك الرازي١٢وذكره أبو زرعة يف الضعفاء

،وقال ابن ١٥، وا�مه عبد الرمحن بن خراش بسرقة األحاديث ١٤بالغ فضلك الرازي : معلقا
  . ١٦]كثري[ولعبد اهللا بن شبيب غري ما ذكرت من األحاديث اليت أنكرت عليه : عدي

                                                           

 )٩/ ٢( ا�روحني البن حبان ١

 )٢٦٩ /٥( الكامل يف ضعفاء الرجال ٢

 )١٢٤/ ٢(الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي )١٥٩/ ٢( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ٣

 )٣٦٦/ ١٠( علل الدارقطين٤

 )٣٣/ ١٥( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٥

 )٣٨٢/ ٧( إكمال �ذيب الكمال ٦

 )٩٠٥/ ٣(تاريخ اإلسالم)٣٤٠/ ١( املغين يف الضعفاء ٧

 )١٥٥/ ٩( جممع الزوائد٨

 )١٤٩/ ١١(تاريخ بغداد) ٤٣٠/ ٥(ضعفاء الرجال الكامل يف ) ٤٧/ ٢( ا�روحني البن حبان ٩

 )٨٣/ ٥( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١٠

 )٤٧/ ٢(ني البن حبان  ا�روح١١

 )١١٠/ ١( الضعفاء أليب زرعة١٢

 )٤٣٠/ ٥( الكامل يف ضعفاء الرجال ١٣

 )٤٣٨/ ٢(ميزان االعتدال ) ١٤١/ ٢(تذكرة احلفاظ ) ١٠٣/ ٦( تاريخ اإلسالم١٤

 )٤٣٠/ ٥( الكامل يف ضعفاء الرجال ١٥

 ).٤٣٠/ ٥(الكامل يف ضعفاء الرجال : هكذا ، انظر ١٦



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٠١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

 ،و قال ١ذاهب احلديث: ] بن أمحد بن إسحاق احلاكمحممد بن حممد[َ              وقال أبو أمحد 
 ونقل اخلطيب عن ابن ،٢غري عبد اهللا بن شبيب أثبت منه، وقال ليس بقوي: الدارقطين

  .٣خزمية أنه كتب عنه ، مث مل حيدث عنه قط 

أحد أوعية : ، وقال الذهيب٤ال بأس به : قال مسلمة: وذكره ابن قطلوبغا يف الثقات وقال
  .٥ه العلم على ضعفه أخباري عالمة ، لكنه وا

َ                                                                     قد خالف مسلمة اجلمهور ، وكالم الدارقطين  فيه خفيف ، ويف كالم ابن أيب حامت : قلت ُ
 فيه وإن كان اجلمهور على ضعفه إشعار بالتزكية ، فيظهر أن اإلمجاع على ضعفه غري متحقق

  .واهللا أعلم 

 ٦ عبد الملك بن هارون بن عنترة - ٣٣
  .٧عبد امللك بن هارون بن عنرتة بن عبد الرمحن الشيباين:هو

دجال ، : ، زاد اجلوزجاين٨كذاب : ، واجلوزجاين ، و�ز بن أسد ، وابن شاهني  قال حيىي

 منكر احلديث : ، وقال البخاري٩وضعفه أمحد ، وأبو  زرعة ، والدارقطين
            ِ
َ

،و قال أبو ١٠

  ١١روى عن أبيه مناكري : نعيم
  .١٢ذاهب احلديث : مرتوك احلديث ، زاد أبو حامت: وقال أبو حامت و النسائي

                                                           

 )١٢٦/ ٢( الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ١

من تكلم فيه الدارقطين يف كتاب السنن من الضعفاء واملرتوكني )٥٠٠/ ٤( لسان امليزان ت أيب غدة ٢
 )٧٦/ ٢(وا�هولني 

 )١٤٩/ ١١( تاريخ بغداد٣

 )٣٨/ ٦(و ) ١٨٥/ ١( الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة ٤

/ ٢(طبقات احلفاظ للذهيب = تذكرة احلفاظ ) ١٠٣/ ٦(تاريخ اإلسالم)٣٤٢/ ١( املغين يف الضعفاء ٥
 )٤٣٨/ ٢(ميزان االعتدال ) ١٤١

 )١٥٠/ ١٠( جممع الزوائد٦

 )٢٦١/ ٢( التاريخ األوسط ٧

/ ٣(الضعفاء الكبري للعقيلي )١٠١: ص(أحوال الرجال )٣٤٩/ ٣( رواية الدوري - تاريخ ابن معني ٨
 )١٣٣: ص(تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني )٣٩

الضعفاء )٦٣٤/ ٢(يب زرعةالضعفاء أل)٣٧١/ ٢( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد اهللا ٩
 )١٦٣/ ٢(واملرتوكون للدارقطين 

 )٢٦١/ ٢( التاريخ األوسط ١٠

 )١٠٥: ص( الضعفاء أليب نعيم ١١

 )٧٠: ص(الضعفاء واملرتوكون للنسائي ) ٣٧٤/ ٥( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١٢



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٠٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

ث غرائب، له أحادي:  ، وقال ابن عدي٢، وتبعه ابن القيسراين ١ورماه ابن حبان بالوضع 
ذاهب احلديث : ، وقال احلاكم٣ِ                                                عن أبيه، عن جده عن الصحابة مما ال يتابعه عليه أحد

   . ٥وا�م بوضع حديث :  ، قال الذهيب٤جدا 

  .فه وكذبه مجاعة من األئمة فهو كما قال اهليثمي جممع على ضع: قلت
      عبـيد الله بن أبي حميد- ٣٤

                            ُ َِ ُ ْ
َِّ ُ ْ َ

٦ 
َُ                                                     وهو الذي ذكره اهليثمي بعد ذلك باسم عبد اهللا ابن أيب محيد

٧ .  

  .عبيد اهللا ابن أيب محيد غالب اهلذيل، أبو اخلطاب البصري :وهو
،و ٨ضعيف ، وكررها يعقوب : قال حيىي ، ودحيم وأبو داود ، ويعقوب بن سفيان

ْ                          روي عن أيب المليح عجائب ، : ، وقال البخاري٩ترك الناس حديثه : قال أمحد
  .١٠منكر احلديث ، ذاهب ، ال أروي عنه شيئا

مرتوك احلديث ، :  ، قال النسائي١١منكر احلديث ضعيف احلديث: وقال أبو حامت

  ، ١٢وقال مرة ليس بثقة 

ما مسعت عبد الرمحن حيدث عن عبيد اهللا ابن أيب محيد اهلذيل : حممد بن املثىن: قال
 ١٣، ضعيف احلديث

                                                           

 )١٣٣/ ٢( ا�روحني البن حبان ١

 )٣١٩: ص( تذكرة احلفاظ البن القيسراين٢

 )٥٢٩/ ٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ٣

 )٢٠٣: ص( سؤاالت السجزي للحاكم ٤

 )٦٦٧/ ٢( ميزان االعتدال ٥

 )١٠٢/ ١(  جممع الزوائد ٦

 )١٧٠/ ١( املصدر نفسه ٧

�ذيب )٣٠/ ١٩(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال )٣٠٩/ ٣( رواية الدوري - تاريخ ابن معني ٨
 )٩/ ٧(التهذيب 

 )٣١٣/ ٥( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٩

إكمال )٨٦: ص(الضعفاء الصغري )٣٧٧/ ٥(التاريخ الكبري للبخاري)٤٤/ ٢( التاريخ األوسط ١٠
 )١٤/ ٩(�ذيب الكمال 

 )٣١٣/ ٥( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١١

 )٣٠/ ١٩(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال )٦٦: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ١٢

 )١١٨ /٣( الضعفاء الكبري للعقيلي ١٣



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٠٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

َ                                                             وكان ممن يقلب األسانيد ويأيت باألشياء اليت ال يشك من احلديث صناعته : قال ابن حبان
والبن أيب محيد غري ما : ، وقال ابن عدي١أ�ا مقلوبة فاستحق الرتك ملا كثر يف رواياته 

  ، ٢ من احلديث، عن أيب املليح وعامة روايته، عن أيب املليح ذكرت

  .ومل يعقب كعادته بذكر رأيه يف الراوي : قلت
وذكره أبوزرعة ، والدارقطين ، وأبو نعيم والساجي وابن اجلارود وأبو القاسم البلخي يف مجلة 

  . ٣املليح وعطاء باملناكري ال شيءروي عن أيب : الضعفاء وقال أبو نعيم

  .٤كذاب : قال ابن القيسراين
  .هو كما قال اهليثمي متفق على ضعفه ومل أر يف ذلك خالفا، واهللا أعلم: تقل

َِّ                         عبـيدة بن معتب - ٣٥ ُ ُ ْ ُ َ ْ َُ
٥ 

ُ                                                                             عبيدة بن معتب الضيب ويكىن أبا عبد الكرمي وقد قيل أبو عبد الرمحن  من أهل  الكوفة :هو 
  .٦ وكان مكفوفا

عبيدة وحممد : ليس بشيء وقال: ، وقال حيىي بن معني ٧وكان ضعيفا جدا: قال ابن سعد

، و�ى عن كتابة حديثه  بعضهم من بعضبن سامل وجابر اجلعفي ضعفاء وما اقرب حديث 
فمن مسع منه : ضعيف ليس بشيء قيل: أما إنه من عتيق حديثه ، وسئل عنه فقال: وقال

ال يشتغل : ترك الناس حديثه ، وقال:  ، قال أمحد٨ليس بشيء حديثا وقدميا: قدميا؟ قال

  .٩حبديثه

                                                           

 )٦٥/ ٢( ا�روحني البن حبان ١

 )٥٢٥/ ٥( الكامل يف ضعفاء الرجال ٢

الضعفاء واملرتوكون للدارقطين )٦٣٤/ ٢ (- الضعفاء أليب زرعة الرازي يف أجوبته على أسئلة الربذعي ٣
 )١٤/ ٩(إكمال �ذيب الكمال ) ١٠٣: ص(الضعفاء أليب نعيم ) ١٦١/ ٢(

 )٦٣: ص( تذكرة احلفاظ البن القيسراين٤

 )٢١٨/ ١( جممع الزوائد ٥

ا�روحني البن ) ٦٤٩/ ١(الكىن واألمساء لإلمام مسلم ) ٣٣٩/ ٦( الطبقات الكربى ط العلمية ٦
 )١٧٣/ ٢(حبان 

 )٣٣٩/ ٦( الطبقات الكربى ط العلمية ٧

من كالم أيب زكريا حيىي ) ١٢٩/ ٣(الضعفاء الكبري للعقيلي )٩٤/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٨
 )١١٦/ ٩(إكمال �ذيب الكمال )٥٩/ ٧(الكامل يف ضعفاء الرجال )٦٠: ص(بن معني يف الرجال 

 )٦٩: ص(أحوال الرجال )٥٤٩/ ٢( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد اهللا ٩



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٠٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

ف احلديث وقال أبو ضعي: سيئ احلفظ مرتوك احلديث، وقال أبو حامت: قال عمرو بن على
  . ٢ليس بثقة: ضعيف وكان قد تغري ،ومرة قال: ، وقال النسائي١زرعة ليس بقوى

، و قال ٣ معرفة برواة األخبار ليس ممن جيوز االحتجاج خبربه عند من له: وقال ابن خزمية

كان ممن اختلط بأخرة حىت جعل حيدث باألشياء املقلوبة عن أقوام أئمة ومل : ابن حبان
وهو مع : ، وقال ابن عدي٤يتميز حديثه القدمي من حديثه اجلديد فبطل االحتجاج به 

 ٥ضعفه يكتب حديثه

،و الظاهر أنه أراد بتغريه االختالط وقد يريد أنه ساء ٦قال شعبة أخربين عبيدة قبل أن يتغري
  .٧حفظه

  .٨وترك ابن املبارك حديثه و�ى عن كتابته

ُ                                                     ما ا�مت إال عطاء بن عجالن وعبيدة فذكر ذلك حلفص بن غياث : قال زهري بن معاوية
  .٩دة فصدقه يف عطاء بن عجالن وكره ما قال لعبي

  .١٠ضعيف:  وكان حيىي بن سعيد وابن مهدي ال حيدثان عن عبيدة الضىب وقال القطان عنه

:  ، و قال الدارقطين١٢ليس بشي:  قال ابن شاهني١١ضعيف ال حيتج خبربه: وقال البيهقي
  .١٣بعد ذكره حلديث مل يروه سواه وهو ضعيف ال تقوم به حجة 

  
                                                           

 )٩٤/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١

 )٢٧٦/ ١٩(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال )٧٣: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ٢

 )٢٩٦/ ٢(وحاشية علل احلديث البن أيب حامت ) ٢٦/ ٣( ميزان االعتدال ٣

 ) ١٧٣/ ٢( ا�روحني البن حبان ٤

 )٥٩/ ٧( الكامل يف ضعفاء الرجال ٥

 )١٢٨/ ٦( التاريخ الكبري للبخاري٦

 )٢٣٤: ص( االغتباط مبن رمي من الرواة باالختالط ٧

الضعفاء الكبري للعقيلي ) ٢١: ص(الثقات للعجلي ط الباز )٩٤/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٨
)١٢٩/ ٣( 

 )١٢٩/ ٣( الضعفاء الكبري للعقيلي ٩

الكامل يف ضعفاء ) ١٢٩/ ٣(الضعفاء الكبري للعقيلي )٩٤/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١٠
 )٥٩/ ٧(الرجال 

 )٢٩٦/ ٢( حاشية علل احلديث البن أيب حامت ١١

 )١٣٨: ص( تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ١٢

 )٢٧١/ ١٤( علل الدارقطين١٣



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٠٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

  ١وقال عثمان ابن أيب شيبة ال بأس به
قال البخاري يف : متابعة ، كما نقل مغلطاي:  ، قلت٢استشهد به البخاري: قال املزي

مل يذكره البخاري إال يف موضع واحد : ، قال ابن حجر٣تابعه عبيدة عن الشعيب: األضاحي

يف األضاحي قال عقب حديث مطرف عن الشعيب عن الرباء بن عازب تابعه عبيدة عن 
  .٤الشعيب 

، ٦"خرج ابن خزمية حديثه يف صحيحه استشهادا: "، وقال مغلطاي٥مل يرتك:قال الذهيب 

  .قد مر تصرحيه بعدم جواز االحتجاج خبربه والقول أبلغ من الفعل : قلت
صدوق : تغري بآخره فرتكوه ، وعن الساجي: ونقل مغلطاي أيضا عن أيب أمحد احلاكم قوله

ليس به بأس، : �ى عنه ابن املبارك، ، وقال الربقي: سيئ احلفظ ، يضعف عندهم، وقال

قال أبو : حديثه ال يسوى شيئا ، وكان الثوري إذا حدث عنه كناه: ل يعقوب بن سفيانوقا
عبد الكرمي، وسفيان ال يكاد يكىن رجال إال وفيه ضعف، يكره أن يظهر امسه فينفر الناس 

الثقات " منه ، وذكره ابن اجلارود، والعقيلي، وأبو العرب يف مجلة الضعفاء واحلاكم يف 

  .٧كان حيىي القطان ال حيدث عنه: اود فقالوسئل عنه أبو د".
ال : أنه وإن كان ضعيفا إال أنه قد اختلف فيه ، فعثمان ابن أيب شيبة قال: وأرى واهللا أعلم

استشهد به البخاري ، وخرج ابن خزمية حديثه يف صحيحه و الساجي : بأس به وقال املزي

ليس به بأس ، فاإلمجاع على ضعفه مل يتم، ال سيما : فظ وقال الربقيصدوق سيئ احل: قال
وأن بعضهم عزى الضعف إىل اختالطه وتغريه فيكون ضعيفا باعتبار التغري واالختالط وما 

  .قبل ذلك فال بأس واهللا املوفق

 ٨ عثمان بن عبد الرحمن الزهري - ٣٦
  ٩عثمان بن عبد الرمحن الزهري الوقاصي يقال أبو عمرو املالكي من ولد سعد بن مالك: هو

                                                           

 )١٦٧: ص(لثقات  تاريخ أمساء ا١

 )٢٧٦/ ١٩( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٢

 )١١٦/ ٩( إكمال �ذيب الكمال ٣

 )٨٧/ ٧(�ذيب التهذيب  ٤

 )٩٢٥/ ٣( تاريخ اإلسالم٥

 )١١٦/ ٩(إكمال �ذيب الكمال  ٦

 )١١٦/ ٩(إكمال �ذيب الكمال :  أنظر٧

 )١٧٩/ ١( جممع الزوائد ٨

 )١٦١/ ٢( التاريخ األوسط ٩



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٠٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

، وضعفه أبو زرعة ، وابن معني ، وزاد ١تركوه : سكتوا عنه ، وقال يف موضع: قال البخاري
  .٢ال يكتب حديثه، كان يكذب : ليس بشيء وقال:  موضع آخرابن معني يف

 كان ممن يروي عن :، وقال ابن حبان٣مرتوك احلديث ذاهب احلديث كذاب: قال أبو حامت

  . ٤الثقات األشياء املوضوعات ال جيوز االحتجاج به 
: ونقل عن السعدي قوله.. وعامة أحاديثه مناكري إما إسناده أو متنه منكرا: قال ابن عدي

  ، ٥ليس بثقة وال يكتب حديثه: مرتوك احلديث ، و يف موضع آخر:ساقط ، وعن النسائي 

، وقال ٨ليس بشيء:  ،و قال أبو داود٧، و الدارقطين ٦وضعفه علي ابن املديين جدا
  .٩والرتمذي يتساهل يف الرجال:ليس بالقوي ، قال الذهيب معلقا : الرتمذي 

ليس بثقة، : ، ونقل ابن حجر عن ابن الربقي١٠حيدث بأحاديث بواطيل: وقال الساجي

   .١١لني احلديث ، وعن أيب أمحد احلاكم مرتوك احلديث: زاروعن أيب بكر الب
مل أر له توثيقا ، وقول الرتمذي ليس بالقوي ، فيه ما فيه على أن الرتمذي متساهل يف : قلت

  .الرجال كما قال الذهيب واهللا أعلم ولذلك فنقول كما قال اهليثمي ، متفق على تضعيفه 

 . ١٢ن مطر عثمان ب- ٣٧
أبو : عثمان بن مطر الشيباين، أبو الفضل ، بصري وكان ضريرا، يكىن أبا الفضل ويقال: هو

 .١٣علي

                                                           

 )٢٣٨/ ٦(التاريخ الكبري للبخاري)١٦١/ ٢( التاريخ األوسط ١

 )١٥٥/ ١٣(تاريخ بغداد)٢٠٦/ ٣(الضعفاء الكبري للعقيلي )٦٣٩/ ٢( الضعفاء أليب زرعة٢

 )١٥٧/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٣

 )٩٨/ ٢( ا�روحني البن حبان ٤

 )٤٢٧/ ١٩(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٢٧١/ ٦(كامل يف ضعفاء الرجال  ال٥

 )١٥٥/ ١٣( تاريخ بغداد٦

 )١٦٦/ ٢( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ٧

 )١٥٥/ ١٣( تاريخ بغداد٨

 )٤٥٤/ ٤(تاريخ اإلسالم)٤٢٧/ ١٩( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٩

 )١٦٥/ ٩( إكمال �ذيب الكمال ١٠

 )١٣٤/ ٧( �ذيب التهذيب ١١

 )٣٤٣/ ١٠( جممع الزوائد ١٢

 )٢٧٧/ ٦(الكامل يف ضعفاء الرجال )٦٧٤/ ٢( الكىن واألمساء لإلمام مسلم ١٣



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٠٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

كان ضعيفا، : ليس بشيء وقال مرة ال يكتب حديثه ، وقال: ضعيف، وقال: قال حيىي
  ١ضعيفا 

: من روى عنه؟ قال: ال أدري، قيل: قالوسئل عنه أمحد فقال كذا وكذا ، وسئل كيف هو؟ 
، ٣منكر احلديث : عنده عجائب ، وقال: ، وقال البخاري٢ال أعلمه، ومل يعرف حديثه 

محاد بن : ، وسئل أبو زرعة عنه فقال٤ضعيف احلديث: وقال أيضا: وكذا قال أبو حامت
  .٥ضعيف احلديث : ماتقول فيه؟ قال: سلمة أحب إيل منه، قيل

َ      وأبو  ابن املديين ، جدا،: ، وضعفه أيضا٦ليس بثقة : وضعفه النسائي ، وقال يف موضع آخر
  .٧داود ، وابن شاهني ، وابن اجلارود

، وقال ابن ٨كان ممن يروي املوضوعات عن األثبات ال حيل االحتجاج به : قال ابن حبان
وأحاديثه عن ثابت خاصة مناكري وسائر أحاديثه فيها مشاهري وفيها مناكري والضعف : عدي

 . ١٠ال يكتب حديثه:  ، وقال صاحل بن حممد البغدادي٩بني على حديثه
، وكذا ذكره أبو العرب، وأبو القاسم البلخي والربقي وابن وذكره الدارقطين يف الضعفاء 

  .١١ليس بالقوي : فيه ضعف ، وقال البزار: شاهني يف مجلة الضعفاء ، وقال الساجي
ثنا حممد بن أمحد بن عيسى، حد: قال أبو أمحد بن عدي: ونقل املزي عن ابن عدي قوله

حدثنا عثمان بن مطر الرهاوي وكان حافظا : حدثنا عبد اهللا بن سامل الباجدائي، قال: قال
  ..١٢ للحديث

                                                           

والكامل يف ) ١٧٠/ ٦(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ١٢٨/ ٤( رواية الدوري - تاريخ ابن معني ١
 )١٥٢/ ١٣(تاريخ بغداد)٢٧٧/ ٦(ضعفاء الرجال 

 )١٥٢/ ١٣(تاريخ بغداد)١٠٠: ص( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية املروذي وغريه٢

 )٢٥٣/ ٦(التاريخ الكبري للبخاري)٢٤٩/ ٢( التاريخ األوسط ٣

 )١٧٠/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٤

 )٨١٧/ ٣( الضعفاء أليب زرعة٥

 )٤٩٧/ ١٩(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال )٢٨٠/ ٦( ضعفاء الرجال  الكامل يف٦

سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح ) ١٢٣: ص( تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ٧
 )١٨٨/ ٩(إكمال �ذيب الكمال )١٥٢/ ١٣(تاريخ بغداد) ٣١٦: ص(والتعديل 

 )٩٩/ ٢( ا�روحني البن حبان ٨

 )٢٨٠/ ٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ٩

 )٤٩٦/ ١٩( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ١٠

 )١٨٨/ ٩(إكمال �ذيب الكمال :وانظر ) ١٦٦/ ٢( إالضعفاء واملرتوكون للدارقطين ١١

 )٤٩٧/ ١٩( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ١٢



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٠٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

  .١عمار بن مطر العنربي الرهاوي : الذي قال فيه ذلك هو:  قلت
  .ومل أجده : ، قلت٢ال بأس به: قال أمحد بن صاحل العجلي:وقال املزي 

حكاية اإلمجاع على ضعفه ، فيها نظر ، وهو مع أن ضعفه ظاهر وتوارد عليه األئمة : قلت
ال بأس به، وقول البزار والساجي يدل على أن :إال أنه يعكر على اإلمجاع ، قول العجلي 

فيه ضعف يسري ، أما نقل املزي عن ابن عدي قوله كان حافظا للحديث فوهم منه رمحه اهللا 
  اعلمتعاىل ، واهللا 

 . ٣ عطاء بن عجالن- ٣٨
 ٤عطاء بن عجالن احلنفي أبو حممد البصري العطار:هو

ليس بشىء ، كان يكذب ، حيدث عنه الكوفيني وليس بثقة ،  ليس حديثه بشي : قال حيىي
 كذاب 

، قال أمحد روى ٥ وكان يوضع له حديث األعمش عن أيب معاوية الضرير وغريه فيحدث �ا
وكم روى؟ شيئا : كيف حديثه؟ فقال: عنه، محاد بن سلمة وهشام بن حسان، فقيل له

   .٦يسريا
، ٨منكر احلديث : ، وقال البخاري٧كان شيخا ضعيفا ليس بشيء:  و قال ابن املديين

ضعيف احلديث منكر احلديث جدا مثل أبان :  ، وقال أبو حامت٩كذاب :  وقال السعدي

                                                           

َ                              وك احلديث، يكىن أبا عثمان،وهو مرت) ١٣٨/ ٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ١ ُْ َّ َ هالك : قال الذهيب. ُ
 ) .٥٢/ ٦(لسان امليزان ت أيب غدة : ومنهم من وصفه باحلفظ انظر، وثقه بعضهم 

 )١٨٨/ ٩( إكمال �ذيب الكمال ٢

 )٢٨٤/ ١( جممع الزوائد ٣

 )٢٠٨/ ٧( �ذيب التهذيب ٤

و  ) ٥٥٨/ و٤٦٧ و ٤٠٤/ ٣(و رواية الدوري ) ٦٠ و ٥٣/ ١( رواية ابن حمرز - تاريخ ابن معني ٥
 )٤٥٦/ و٤٢٩/ ٤(

 )٤٠٢/ ٣( الضعفاء الكبري للعقيلي ٦

 )١٥٤: ص( سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين ٧

 )١٠٨: ص(الضعفاء الصغري للبخاري ت أيب العينني ) ٤٧٦/ ٦(خ الكبري للبخاري التاري٨

 )١٦٥: ص( أحوال الرجال ٩



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٠٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

مرتوك :،و قال النسائي ٢عفه أبو زرعة  ، وض١بن أىب عياش وذا الضرب وهو مرتوك احلديث
  ٣ليس بثقة، وال يكتب حديثه : احلديث وقال
  .  ٤عطاء بن عجالن  بصري ، ثقة : وقال العجلي

  . ٥وا�مه زهري بن معاوية 

كان ال يدري ما يقول يتلقن كما يلقن وجييب فيما يسأل حىت صار يروي : قال ابن حبان
: ، وقال ابن عدي٦املوضوعات عن الثقات ال حيل كتابة حديثه إال على سبيل االعتبار 

  . ٧عامة رواياته غري حمفوظة

ضعيف : ، وذكره الدارقطين يف الضعفاء ، وقال مرة٨ليس بثقة وال مأمون: وقال ابن شاهني
  .١١ضعيف، مرتوك  : ، وقال البيهقي١٠مرتوك: ، ومرة قال٩،يعترب به 

ضعيف ، : ليس بشيء وقال الرتمذي: كان كذابا وقال أبو داوود:وقال عمرو بن علي 

  .١٢ذاهب احلديث
: كذاب ليس بثقة، وقال أبو علي الطوسي: بن اجلارودويف كتاب أيب حممد : وقال مغلطاي

ليس بثقة، وال يكتب حديثه ، وقال أبو : ذاهب احلديث، وقال ابن عبد الرحيم التبان

منكر احلديث ، وقال : ضعيف يف روايته، تفرد بأشياء، وقال الساجي: القاسم الطرباين
  . ١٣كويف ضعيف ال يسوى حديثه شيء : يعقوب الفسوي

                                                           

 )٣٣٥/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١

 )٦٤٥/ ٢(الضعفاء أليب زرعة) ٣٣٥/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٢

 )٩٦/ ٢٠(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٨٥: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ٣

 )٣٣٣: ص( الثقات للعجلي ط الباز ٤

 )٤٠٢/ ٣( الضعفاء الكبري للعقيلي ٥

 )١٣٠/ ٢(ن  ا�روحني البن حبا٦

 )٧٩/ ٧( الكامل يف ضعفاء الرجال ٧

 )١٤٣: ص( تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ٨

 ) .ال(زيادة . يعترب به] ال[ضعيف، :  و امليزان يف نسخة وقال الدارقطين٩

/ ٩(إكمال �ذيب الكمال ) ٧٠٠/ ٣(تاريخ اإلسالم)١٦٧/ ٢( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ١٠
٢٤٩( 

 )١١٠: ص(معجم اجلرح والتعديل لرجال السنن الكربى )٣١٨/ ١: (  السنن الكربى١١

 )٢٠٨/ ٧(�ذيب التهذيب ) ٩٦/ ٢٠( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ١٢

 )٢٥٠/ ٩ (ذيب الكمال إكمال �١٣



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧١٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

العجيب توثيق العجلي له ، وهو وإن كان متساهال يف التوثيق إال أن يف توثيقه لعطاء : قلت
عجب ، لكن مما يزيل وحشة توثيق العجلي قول الدارقطين ضعيف يعترب به ، و�وين أمحد 

رجة الضعف لشأنه ، وذلك وإن مل يكن توثيقا له إال أ�ا أخرجته من دائرة الكذب إىل د
  .،ومن درجة اإلمجاع إىل االختالف اليسري، واهللا اعلم 

 ١ عفير بن معدان - ٣٩
 ٢عفري بن معدان أبو عائذ احلضرمي ويقال اليحصيب:هو

  .٤منكر احلديث ضعيف: ، وقال  أمحد ٣ليس بثقة: ليس بشيء، و قال: قال حيىي بن معني

   .٦منكر احلديث :  وقال يف الصغري٥وذكره البخاري يف التاريخ ومل يذكر فيه جرحة
ُ                              كل من مل أبني فيه جرحة فهو على (وعليه فإن ما نسب إيل اإلمام البخاري من قوله : قلت

على "أنه ميكن أن يقبل أوال يقبل ، وليس كما زعم بعضهم أن معىن قوله : يعين ) االحتمال
  .، واهللا أعلم ٧أن روايته حمتملة ، وأنه توثيق له ":  االحتمال 

ً                                                              منكر احلديث جدا إال أنه رجل فاضل كان مؤذ�م حبمص وكان من أفاضلهم : قال أبو زرعة
  .٩شيخ صاحل، ضعيف احلديث،: ، وقال أبو داوود٨إال أن حديثه ضعيف جدا 

: ، وقال  دحيم١٠واهي احلديث ، ال يشتغل بروايته وحبديثه، منكر احلديث: قال أبو حامت
  ١ليس بثقة ، وال يكتب حديثه : ، وقال النسائي١١ليس بشئ 

                                                           

 )١٧٧/ ٢( جممع الزوائد ١

 ).٦٥٠/ ١(الكىن واألمساء لإلمام مسلم ) ٨١/ ٧( التاريخ الكبري للبخاري٢

 رواية -تاريخ ابن معني )٣٦/ ٧(و اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٣٩٦: ص( سؤاالت ابن اجلنيد ٣
) ١٣٠: ص(وتاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ) ٤٣٠/ ٣(والضعفاء الكبري للعقيلي ) ٤٢٢/ ٤(الدوري 

. 

، و موسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف رجال احلديث ) ١٠٠/ ٧( الكامل يف ضعفاء الرجال ٤
 )١٥/ ٣(وعلله 

 ) .٤٩٤/ ٦( التاريخ الكبري للبخاري حبواشي حممود خليل ٥

 ) . ١٧٤ / ٢: تارخيه الصغري  (٦

 ممن نص على التوثيق من املعاصرين الشيخ حممود الطحان يف كتابه أصول التخريج ودراسة األسانيد ، ٧
 .وعنه تلقفه كثري من الباحثني والدارسني 

 ) .٣٧٢/ ٢(فاء أليب زرعة الضع٨

 )٨٣/ ٣(،و ميزان االعتدال ) ١٧٧/ ٢٠( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٩

 )٣٦/ ٧( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١٠

 )٣٦/ ٧( املصدر نفسه١١



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧١١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

َّ                                                            هو ممن يروي املناكري عن أقوام مشاهري فلما كثر ذلك يف روايته بطل : وقال ابن حبان
 . ٣عامة رواياته غري حمفوظة: ، و قال ابن عدي٢حتجاج بأخبارهِ   اال

  .٤لني : ضعفوه ، وقال: قال الذهيب
هو ضعيف متفق على ضعفه ومل أر ملن ضعفه خمالفا فهو كما قال اهليثمي جممع على : قلت

  ضعفه ، واهللا أعلم 
 . ٥ العالء بن عمرو الحنفي - ٤٠

مسعت أنا والعالء بن عمرو احلنفي، حديثا من رجل عن : قال عبد اهللا بن عمر بن أبان قال
 .٦حدثنا سعيد بن مسلمة:  العالء عنه حبضريت فقالسعيد بن مسلمة، فسألوا

، وقال ٧قلت أليب ما حال العالء بن عمرو؟ قال ما رأينا اال خريا: قال ابن أيب حامت
  .٨ضعيف: النسائي

العالء بن عمرو احلنفي من أهل الكوفة يروي عن :هو: وذكره ابن حبان يف الثقات وقال
ِ                                                       عبد اهللا بن إدريس روى عنه احلسني بن إسحاق التسرتي رمبا خالف : ،وقال يف ا�روحني٩ ِ

اج به العالء بن عمرو شيخ يروي عن أيب إسحاق الفزاري العجائب ال جيوز االحتج
  .١٠حبال

  .١١ال بأس به: ونقل احلاكم يف تاريخ نيسابور عن صاحل جزرة أنه سئل عنه فقال
  .١٢وقال األزدي ال يكتب عنه حبال 

 وقال ١شيخ واهي احلديث:  ، وقال١٣قال ابن حبان ال حيتج به وتركه غريه: قال الذهيب
  ٢.مرتوك

                                                                                                                                                    

 )١٧٧/ ٢٠(و �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ١٨٠/ ٢( الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ١

 )١٩٨/ ٢( ا�روحني البن حبان ٢

 )١٠٠/ ٧( الكامل يف ضعفاء الرجال ٣

 )٣٣٩/ ١(املقتىن يف سرد الكىن )٤٣٦/ ٢(،ومغين يف الضعفاء  ) ٢٨/ ٢( الكاشف ٤

 ) ٥٢/ ١٠( جممع الزوائد ٥

 )٣٤٨/ ٣( الضعفاء الكبري للعقيلي ٦

 )٣٥٩/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٧

 )٤٦٦/ ٥( لسان امليزان ت أيب غدة ٨

 )٥٠٤/ ٨( الثقات البن حبان ٩

 )١٨٥/ ٢( ا�روحني البن حبان ١٠

 )٤٦٦/ ٥( لسان امليزان ت أيب غدة ١١

 )١٨٨/ ٢( الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ١٢

 )٤٤٠/ ٢( املغين يف الضعفاء ١٣



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧١٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

روى عن : ، وقال٣مرتوك ، ونقل عن ابن حبان القولني : وقال ابن حجر يف لسان امليزان
  . أيب إسحاق الفزاري حديثا موضوعا، وعن وضاح بن  حسان حديثا موضوعا

  .، تبعا البن حبان ٤رمبا خالف: وذكره ابن قطلوبغا يف الثقات وقال
 أمجعوا على ضعفه ، ليس كذلك فقد قال أبو حامت ما رأينا إال خريا ،: وعليه فقول اهليثمي

ووثقه صاحل جزرة وذكره ابن حبان وابن قطلوبغا يف الثقات ، فهو خمتلف فيه وإن كان 
الراجح تضعيفه ألن ابن حبان جعله اثنني ، أحدمها ضعفه وابن قطلوبغا تبعه يف ذلك ، وأبو 

 جزرة لعلهما مل يطلعا على حاله، ومن جرحه عنده زيادة علم فهو جرح مفسر حامت وصاحل
  .كما تقدم ، واخلالصة أنه خمتلف فيه وإن كان األكثر على تضعيفه 

 ٥ العالء بن كثير الليثي- ٤١
كن العالء بن كثري الليثي، أبو سعيد أو أبو سعد الشامي الدمشقي، موىل بين أمية س

  ٦الكوفة
ليس حديثه : ، وقال ابن معني٧ال يسوى حديثا شيئا: ليس بشيء، وقال يف رواية: قال أمحد

  .٨بشئ 
منكر :  ، وأيضا ضعفه أبو زرعة ، وأبو حامت ، وزاد أبو حامت٩ وضعفه علي بن املديين جدا

واهي احلديث، حيدث عن مكحول عن واثلة : ، وزاد أبو زرعة١٠احلديث اليعرف بالشام
  .١١مبناكري

  .١٢  احلديثمنكر: وقال البخاري
 ونقل ابن حجر عن النسائي قال يف موضع ١وقال النسائي ، و الدارقطين ضعيف احلديث

  ٢آخر مرتوك احلديث 

                                                                                                                                                    

 )٦٤٩/ ٥( تاريخ اإلسالم١

 )١٠٣/ ٣( ميزان االعتدال ٢

 )٤٦٦/ ٥( لسان امليزان ت أيب غدة ٣

 )٤٣٠/ ٧( الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة ٤

 )٢٤٨/ ١( جممع الزوائد ٥

 )٥٣٦/ ٢٢( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٦

 )١٢٢: ص( حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم ٧

 )٣٧٥/ ٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ٨

 )٣٧٥/ ٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ٩

 )٣٧٥/ ٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ١٠

 )٨٢١/ ٣( الضعفاء أليب زرعة١١

 )٥٢٠/ ٦( التاريخ الكبري للبخاري١٢



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧١٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

كان ممن يروي املوضوعات عن األثبات ال حيل االحتجاج مبا روى وإن وافق : قال ابن حبان
فيها الثقات ومن أصحابنا من زعم أنه العالء بن احلارث وليس كذلك ألن العالء بن 
احلارث حضرمي من اليمن وهذا من موايل بين أمية وذاك صدوق وهذا ليس بشيء يف 

  ٣احلديث 
منكر احلديث ذكره العقيلي يف :  ،وقال الساجي٤وقال األزدي ساقط ال يكتب حديثه

  .٥الضعفاء 
وللعالء بن كثري عن مكحول عن الصحابة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال ابن عدي
  .٦حمفوظة، وهو منكر احلديثنسخ كلها غري 

  . ٧والعالء هذا ال شيء، يروي املوضوعات: قال ابن القيسراين
  .فهو كما قال اهليثمي ضعيف باإلمجاع واهللا أعلم : قلت
 ٨ علي بن يزيد األلهاني - ٤٢
أبو احلسن : اهلاليل أبو عبد امللك، ويقال: علي بن يزيد ابن أيب هالل األهلاين، ويقال:هو

  .الدمشقي
  ٩قال البخاري منكر احلديث 

ليس بقوى :، وضعفه أبو زرعة ، وقال ١٠وسئل عنه أمحد ؟ قال هو دمشقي، كأنه ضعفه
١١.  

ضعيف احلديث ، حديثه منكر ، فإن : ،و قال أبو حامت١٢وضعف أحاديثه حيىي بن معني
  ١كان ما روى علي بن يزيد عن القاسم على الصحة فيحتاج ان ننظر يف أمر على بن يزيد 

                                                                                                                                                    

 )٤٠٦/ ١(سنن الدارقطين ) ٣٧٥/ ٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ١

 )١٩١/ ٨( �ذيب التهذيب ٢

 )١٨٢/ ٢(ان  ا�روحني البن حب٣

 )١٨٨/ ٢( الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ٤

 )١٩١/ ٨( �ذيب التهذيب ٥

 )٣٧٦/ ٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ٦

 )٣٩٥: وص٣٨٠: ص( تذكرة احلفاظ البن القيسراين٧

 )٥٩/ ٩( جممع الزوائد ٨

 )٣٠١/ ٦(التاريخ الكبري للبخاري) ٣١٠/ ١( التاريخ األوسط ٩

 )٢٠٩/ ٦( البن أيب حامت  اجلرح والتعديل١٠

 )٦٤١/ ٢(الضعفاء أليب زرعة) ٢٠٩/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١١

 )١٧٩/ ٢١( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ١٢



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧١٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

  .٢مرتوك احلديث ، وقال يف موضع آخر  ليس بثقة: وقال النسائي
ما أعلم إال خريا انظر من يروي عنه ابن أيب العاتكة ليس من أهل : قال أبو مسهر عنه

  .٣احلديث ونظرائه
روايته ممن هؤالء يف إسناده ثالثة منكر احلديث جدا فال أدري التخليط يف : قال ابن حبان

ضعفاء سواه وأكثر روايته عن القاسم أيب عبد الرمحن وهو ضعيف يف احلديث جدا وأكثر 
من روى عنه عبد اهللا بن زحر ومطرح بن يزيد ومها ضعيفان واهيان فال يتهيأ إلزاق اجلرح من 

سنا ممن يستحل علي بن يزيد وحده ألن الذي يروي عنه ضعيف والذي روى عنه واه ول
إطالق اجلرح على مسلم من غري علم عائذ باهللا من ذلك وعلى مجيع األحوال جيب التنكب 

  .٤عن روايته ملا ظهر لنا عمن فوقه ودونه من ضد التعديل ونسأل اهللا مجيل السرت مبنه 
ه اليت يرويها عنه عبيد اهللا بن زحر رأيت غري واحد من األئمة ينكر أحاديث: وقال اجلوزجاين

  ، ٥وعثمان بن أيب العاتكة عنه
ولعلي بن يزيد أحاديث ونسخ غري ما ذكرت ويروي عنه حيىي بن أيوب بن : قال ابن عدي

أيب مرمي وله غري هذه النسخة، وهو يف نفسه صاحل إال أن يروي عنه ضعيف فيؤتى من قبل 
  .٦لضعيف ذلك ا

  ٧مرتوك : وقال األزدي والدارقطين وأبو بكر الربقاين
: نكرات وقال الرتمذي واهي احلديث، كثري امل: عن يعقوب قوله: ونقل املزي يف التهذيب 

تكلم بعض أهل العلم يف علي بن يزيد، وضعفه ، : يضعف يف احلديث، ويف موضع آخر
  .٨ذاهب احلديث: فيه نظر، وقال احلاكم أبو أمحد: وقال أبو سعيد بن يونس

   .١٠ضعفه مجاعة ومل يرتك  : ، ويف الكاشف٩مرتوك: قال الذهيب يف امليزان
  . ٢منكر احلديث: ، ويف كتاب ابن اجلارود١اتفق أهل النقل على ضعفه: وقال الساجي

                                                                                                                                                    

 )٢٠٩/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١

 )١٧٩/ ٢١(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال )٧٧: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ٢

 )٢٨٢/ ٤٣( تاريخ دمشق البن عساكر ٣

 )١١٠/ ٢( ا�روحني البن حبان ٤

 )٣٨٨/ ٩( إكمال �ذيب الكمال ٥

 )٣٠٥/ ٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ٦

�ذيب ) ١٧٩/ ٢١(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٢٠٠/ ٢( الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ٧
 )٣٩٧/ ٧(التهذيب 

 )١٧٩/ ٢١( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٨

 )١٦٢/ ٣( ميزان االعتدال ٩

 )٤٩/ ٢( الكاشف ١٠



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧١٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

يتبني من كالم ابن معني وأيب حامت واجلوزجاين وأيب مسهر وابن حبان وابن عدي أنه : قلت
يف نفسه صاحل ، لكنه يروي عن ضعفاء ومن يروي عنه أيضا ضعيف ، فلذلك ترك حديثه ، 

  .وإن كان اإلمجاع على ضعفه فيه نظر 

 ٣ِ                          عمر بن إسماعيل بن مجالد- ٤٣
  . ٤هو عمر بن إمساعيل بن جمالد بن سعيد اهلمذاين الكويف

ليس بشيء كذاب رجل سوء خبيث حدث عن أىب معاوية عن األعمش عن : قال حيىي

وهو " انا مدينة العلم وعلى با�ا " جماهد عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 ، ٥حديث ليس له اصل

:  ، ويف نسخة صدوق ، قال أبو حامت٦قال عبد اهللا وسألت أيب عنه فقال ما أراه إال صدق 

  .٧ضعيف احلديث
وسئل أبو زرعة عن عمر بن امسعيل بن جمالد فقال أملى علينا عن أىب معاوية عن األعمش 

ََّ                                                         عن جماهد عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ِّ َ ََِّ ِ ٍِ َّ " انا مدينة العلم وعلى با�ا " ْ

 كتبت انت هذا عن اىب فأتيت حيىي بن معني فذكرت ذلك له فقال قل يا عدو اهللا مىت
  ٨.معاوية؟ امنا كتبت انت عن أىب معاوية ببغداد ومل حيدث أبو معاوية هذا احلديث ببغداد

ٌ     ضعيف: قال الدارقطين
 ومل ١٠مرتوك : ه عن  الدراقطين أنه قال، ونقل ابن اجلوزي وغري٩

  .١١ليس بثقة مرتوك احلديث : أجده يف كتبه ، وقال النسائي
ٍَُّ                                                    حيدث، عن أيب عن بيان أحاديث، وهو مع ضعفه يكتب حديثه:  قال ابن عدي

١ .  

                                                                                                                                                    

 )٣٨٨/ ٩( إكمال �ذيب الكمال ١

 )٣٨٨/ ٩( املصدر السابق ٢

 )٤٠٦/ ١٠ ( جممع الزوائد٣

 )٣٨/ ١٣( تاريخ بغداد٤

العلل ومعرفة الرجال ) ٢٨٤: ص(و سؤاالت ابن اجلنيد ) ٩٩/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٥
 )٩/ ٣(ألمحد رواية ابنه عبد اهللا 

 )٩٩/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٦

 )٩٩/ ٦( املصدر السابق٧

 )٥٢٠/ ٢(و )١٥٤/ ١(الضعفاء أليب زرعة)٩٩/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٨

 )٢١٧: ص( سؤاالت السلمي للدارقطين ٩

 )٢٠٥/ ٢( الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ١٠

 )٨٢: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ١١



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧١٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

وهذا الذي ذكره حيىي بن معني أن عمر بن إمساعيل : وقال معلقا  على كالم ابن معني
حدث عن أيب معاوية فذكر هذا احلديث وهذا أيضا يعرف بأيب الصلت اهلروي عبد السالم 

بن صاحل، عن أيب معاوية حدثناه علي بن سعيد بن بشري الرازي، عن أيب الصلت، وحدث 

  .أمحد بن سلمة الكويف من ساكين جرجان وكان متهما، عن أيب معاوية كذلكبه 
وثناه احلسن بن علي العدوي، وهو ضعيف عن احلسن بن علي بن راشد، عن أيب معاوية 

فقد شاركوا عمر بن إمساعيل بن جمالد واحلديث أليب الصلت، عن أيب معاوية وبه يعرف 

  ٢.وعندي أن هؤالء كلهم سرقوا منه
  كأنه يشري إىل عدم تفرده وأن احلمل ليس عليه وإن كان يرى أنه سرق احلديث ،

  .مع ضعفه فنقل اإلمجاع عليه فيه نظر مع قول أمحد صدوق ،و اهللا أعلم : واخلالصة أنه

 
 .٣ عمر بن حفص العبدي- ٤٤
  ٤عمر بن حفص بن ذكوان أبو حفص العبدي : هو

  . ٥كان ضعيفا عندهم يف احلديث ، كتبوا عنه مث تركوه: قال ابن سعد
: ، وقال البخاري٦ليس بشيء ، مل يكن ثقة: تركنا حديثه وحرقناه ، وقال حيىي: قال أمحد

ضعيف احلديث ليس : ، وقال أبو حامت٨ضعيف احلديث : ، وقال مسلم٧ليس بالقوي

واهي احلديث ال أعلم حدث عنه كبري :  ، وقال أبو زرعة الرازي٩بقوى هو على يدى عدل

                                                                                                                                                    

 )١٣١/ ٦(ء الرجال  الكامل يف ضعفا١

 )١٣١/ ٦(صدر نفسه امل٢

 )٣٢٦/ ١(  جممع الزوائد ٣

 )٤٦٣/ ٢( املغين يف الضعفاء ٤

 )٢٤٧/ ٧( الطبقات الكربى ط العلمية ٥

 )١٥٥/ ٣(الضعفاء الكبري للعقيلي ) ٢٢/ ١٣( تاريخ بغداد٦

 )١٥٠/ ٦(التاريخ الكبري للبخاري) ٢٩٥/ ٢( التاريخ األوسط ٧

 )٢٠٩/ ١( الكىن واألمساء لإلمام مسلم ٨

 )١٠٣/ ٦(اجلرح والتعديل البن أيب حامت  ٩



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧١٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

: ، و قال السعدي٢ليس بثقة: ، وقال ابن املديين و النسائي١أحد إال من ال يدري احلديث
  .٣أبو حفص العبدي، وأبو هارون العبدي قريب له يرفض حديثهما

كان ممن يشرتي الكتب وحيدث �ا من غري مساع وجييب فيما يسأل وإن مل : قال ابن حبان
  . ٦ضعيف: ،وقال الدارقطين٥الضعف بني على رواياته: ، وقال ابن عدي٤يكن مما حيدث به

   ٨مرتوك احلديث : ،وقال زكريا الساجي٧روى عن ثابت باملناكري: قال أبو نعيم
  .هو جممع على ضعفه ، كما قال اهليثمي واهللا اعلم : قلت
وأما العقيلي فإنه فرق بني عمر بن حفص العبدي وبني عمر ابن أيب : قال الذهيب: تنبيه

  ٩خليفة 
عمر بن حفص أبو حفص العبدي عن ثابت البناين، وعنه علي بن حجر : وقال ابن حجر

  .ومجاعة
، عمر ابن أيب خليفة : هو الذي يقال له: بن حفص بن ذكوان ، وقال ابن حبانوهو عمر 

  .١٠إن اسم أيب خليفة حجاج بن عتاب: وقد قيل
من فرق بينهما مل يأت بدليل ، والذي يظهر أنه واحد عمر بن حفص ابن أيب خليفة : قلت

ً                  ابن أيب خليفة أيضا: فص العبدي يقال لهالعبدي وقد قال احلافظ أن عمر بن ح
١١.  

                                                           

 )٢٢/ ١٣( تاريخ بغداد١

 )٢٢/ ١٣(تاريخ بغداد) ٨١: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ٢

 )٩٩/ ٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ٣

 )٨٤/ ٢( ا�روحني البن حبان ٤

 )٩٩/ ٦(لكامل يف ضعفاء الرجال  ا٥

 )١٣٨/ ٣( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ٦

 )١١٢: ص( الضعفاء أليب نعيم ٧

 )٢٢/ ١٣( تاريخ بغداد٨

 )١٩٠/ ٣( ميزان االعتدال ٩

 )٨٨/ ٦( لسان امليزان ت أيب غدة ١٠

 )٩٥/ ٦( لسان امليزان ت أيب غدة ١١



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧١٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

َ                عمر بن رياح - ٤٥ ُ
١ 

عمر بن رياح العبدي أبو حفص البصري الضرير وهو عمر ابن أيب عمر موىل عبد اهللا :هو 
  .٢بن طاوس

قال أبو : ، ويف كتاب العقيلي٤وعنه حكى البخاري ومسلم ٣دجال: قال عمرو بن علي
ً                             كان دجاال، حدث ببواطيل ومناكري: كريب

، وقال أبو ٦مرتوك احلديث :  سائي، وقال الن٥
  ،٧هو رد: حامت

كان ممن يروي املوضوعات عن األثبات ال حيل كتابة حديثه إال على جهة : وقال ابن حبان
يروي عن ابن طاووس بالبواطيل ما ال يتابعه أحد عليه : ، وقال ابن عدي٨التعجب 

  .٩والضعف بني على حديثه 

   . ١٠مرتوك كعادته: وذكره الدارقطين يف الضعفاء واملرتوكني ، ونقل ابن اجلوزي عنه قوله
  .١٢تركوه :، قال الذهيب ١١ذاهب احلديث : وقال احلاكم أبو أمحد

  .هو جممع على ضعفه ومل يوثقه أحد فيما أعلم: قلت

ُ                عمر بن صهبان - ٤٦
١٣ 

هو عمر بن حممد بن صهبان األسلمي مدين ، موىل هلم ويكىن أبا حفص،وقال ابن عدي  

  ١٤يكىن أبا جعفر

                                                           

 )٢٤٦/ ١( جممع الزوائد ١

 )٤٤٧/ ٧( �ذيب التهذيب ٢

 )١٦٠/ ٣( الضعفاء الكبري للعقيلي ٣

/ ١(الكىن واألمساء لإلمام مسلم ) ١٥٦/ ٦(التاريخ الكبري للبخاري) ٢٣٦/ ٢( التاريخ األوسط ٤
٢٠٥( 

 )٥٣/ ١٠( إكمال �ذيب الكمال ٥

 )٨٣: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ٦

 )٣٤٧/ ٢١(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ١٠٨/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٧

 )٨٦/ ٢( ا�روحني البن حبان ٨

 )١٠٦/ ٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ٩

 )٢٠٩/ ٢(الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ) ١٦٤/ ٢(ارقطين  الضعفاء واملرتوكون للد١٠

 )٣٤٧/ ٢١( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ١١

 )٦٠/ ٢( الكاشف ١٢

 )٢٨/ ٢( جممع الزوائد ١٣

 )٢٤/ ٦(الكامل يف ضعفاء الرجال )٤٦٣/ ٥( الطبقات الكربى ط العلمية ١٤



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧١٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

:  ، وقال أمحد٢ال يسوى فلسا ، ليس بثقة : ، قال حيىي١وكان قليل احلديث : قال ابن سعد
 يكتب حديثه وليس كان ضعيفا ال:  ، وقال ابن املديين٣مل يكن بشيء، أدركته ومل أمسع منه

  .٤بشيء 

 ، ٦مرتوك احلديث، ويف موضع آخر ضعيف: ، وقال النسائي٥منكر احلديث: قال البخاري
واهي : ،وقال أبو زرعة٧ضعيف ، منكر ، مرتوك احلديث: ومجع األوصاف الثالثة أبو حامت

    . ٨احلديث، ضعيف احلديث

ا مسعها من احلديث صناعته مل كان ممن يروي عن الثقات املعضالت اليت إذ:  قال ابن حبان
عامة أحاديثه ما : ،و قال ابن عدي٩يشك أ�ا معمولة جيب التنكب عن روايته يف الكتب 

  . ١٠ال يتابعه الثقات عليه والغلبة على حديثه املناكري 

 يعين –قال أمحد بن صاحل : ، وذكره يف الثقات وقال١١وضعفه ابن شاهني يف الضعفاء
  .١٢ِ                                                ما علمت منه إال خريا ثقة ما رأيت أحدا يتكلم فيه- العجلي 

  .١٤ضعيف : ، وقال البيهقي١٣مرتوك احلديث : وقال أبو الفتح األزدي ، والدارقطين

  .١٦شيخ من أهل املدينة : ، وقال يف التاريخ١٥قال الذهيب يف املغين تركوه 

                                                           

 )٤٦٣/ ٥( الطبقات الكربى ط العلمية ١

 )٤١٨: ص(سؤاالت ابن اجلنيد )٢٥٤/ ٣( رواية الدوري - تاريخ ابن معني ٢

 )٤٠٠/ ٢١(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٢٤/ ٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ٣

 )١٤٢: ص( سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين ٤

الضعفاء الصغري للبخاري ت أيب ) ١٢٩/ ٢( التاريخ األوسط ١٦٥/ ٦( التاريخ الكبري للبخاري٥
 )٩٦: ص(العينني 

 )٨٣: ص(رتوكون للنسائي  الضعفاء وامل٦

 )١٣٢/ ٦) (١١٦/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٧

 . نفس املصدر السابق ٨

 )٨١/ ٢( ا�روحني البن حبان ٩

 )٢٤/ ٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ١٠

 )١٢١: ص( تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ١١

 )١٣٧: ص( تاريخ أمساء الثقات ١٢

 )٤٠٠/ ٢١(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٥٧/ ٩( علل الدارقطين١٣

 )١١٨: ص( معجم اجلرح والتعديل لرجال السنن الكربى ١٤

 )٤٦٩/ ٢( املغين يف الضعفاء ١٥

 )٦٩٨/ ٤( تاريخ اإلسالم١٦



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٢٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

فيه ضعف حيدث عن أيب الزبري وعمارة بن غزية بأحاديث : وذكر مغلطاي عن الساجي
وذكره أبو العرب القريواين والعقيلي وابن اجلارود وابن شاهني : خيالف فيها ، وقال مغلطاي

روى عن نافع وزيد بن أسلم : يف مجلة الضعفاء  وقال أبو عبد اهللا احلاكم وأبو سعيد النقاش

 رواها عنه الثقات ، أنبا إبراهيم بن يعقوب، ثنا احلنفي، ثنا عمر أبو حفص أحاديث مناكري
، ونقل ابن حجر ١أهل املدينة له حامدون: خال ابن أيب حيىي وكان أرضى أهل املدينة يومئذ

يف عن سعيد ابن أيب مرمي مل يكن بشيء ، أدركته ومل أمسع منه ، وقال البغوي ضع

  .٢احلديث
وهو وإن كان ضعيفا باتفاق إال أن ابن شاهني تردد فيه والعجلي وثقه والذهيب قال : قلت

  . عنه مرة شيخ ، وعليه فإن اإلمجاع على ضعفه فيه نظر ، واهللا أعلم 

 ٣ عمر بن عبد اهللا بن يعلى - ٤٧
  .٤عمر بن عبد اهللا بن يعلى بن مرة الثقفي الكويف :هو 

كان : قال جرير: يتكلمون فيه ، وقال: ، وقال البخاري٥ليس بشيء ضعيف: قال ابن معني

أي شيء : -من رهطه  وكان - عمر بن يعلى حيدث عن انس رضى اهللا عنه، وقال يل زائدة 
أشهد أنه شرب كذا وكذا فإن شئت فاكتب وأن شئت فدع : عن أنس قال: حدثك؟ قلت

ً                                                     كان زائدة ال يرى شرب ما يسكر فأحسبه رآه يشرب شيئا من : ،  قال الساجي معلقا٦
ً               يراها حراما مخرهذه األنبذة اليت هي عند ممن 

٧.  
منكر احلديث : ضعيف ، وزاد أمحد وأبو حامت: وقال أمحد وأبو حامت والنسائي وابن شاهني

قيل ما حاله؟ ! ليس بقوى : وروى نسخة أكثرها مقلوبة ، وقال أبو زرعة: و قال أبو حامت٨

 .٩ضعيف احلديث : قال أسال اهللا السالمة ، وقال يف موضع
                                                           

 )٧٦/ ١٠( إكمال �ذيب الكمال ١

 )٤٦٤/ ٧( �ذيب التهذيب ٢

 )٢٦٠/ ١( جممع الزوائد ٣

 )٨٨/ ٢( التاريخ األوسط ٤

 )١٣٩: ص( رواية الدارمي - تاريخ ابن معني ٥

 )١٧٠/ ٦(التاريخ الكبري للبخاري)١١٣/ ٢( التاريخ الكبري للبخاري٦

 )٨٤/ ١٠( إكمال �ذيب الكمال ٧

اجلرح والتعديل )٨١: ص(الضعفاء واملرتوكون للنسائي )١٢٠: ص( تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ٨
 )١٧٦/ ٣( للعقيلي الضعفاء الكبري) ١١٨/ ٦(البن أيب حامت 

 )٣٦٤/ ٢(الضعفاء أليب زرعة)١١٨/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٩



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٢١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

: ،وقال ابن عدي١ما أستحل أن أروي عنه: منكر الرواية ونقل عن أيب نعيم: قال ابن حبان
  . ٢مجلة ما يرويه فقد ذكرت، وليس له غري ما ذكرت إال الشيء اليسري

 ، ونقل عن ابن حزم ٤ضعفوه: ، وقال الذهيب٣مرتوك: ونقل ابن اجلوزي عن الدارقطين قال

  .٥عمر جمهول:أنه قال 
ذكره أبو العرب وابن :ليس بشيء ، وقال : ونقل مغلطاي عن أيب الفضل بن طاهر املقدسي

منكر احلديث، ونقل عن : رود يف مجلة الضعفاء ، وقال اجلوزقاينشاهني والعقيلي وابن اجلا

" الثقات " وقال ذكره ابن خلفون يف كتاب ! العجلي أنه قال كويف ثقة ، ومل أجده يف كتابه 
" صحيحه " هو عندي ممن يكتب حديثه ، وخرج ابن خزمية حديثه يف احلج يف : وقال

  .٦..مسنده " مي يف وكذلك احلاكم النيسابوري وأبو حممد الدار

  ، فقد انتفى اإلمجاع ، وكذا ابن - على تساهله- أنه إن ثبت توثيق العجلي : واخلالصة 
فليس مبجمع على ضعفه ،وإن كان األكثر على .. خلفون كتب حديثه وذكره يف الثقات 

  .تضعيفه واهللا علم 

 . ٧ عمرو بن الحصين- ٤٨
 .٨الباهلي، أبو عثمان، البصري مث اجلزري: عمرو بن احلصني العقيلي الكاليب ، ويقال:هو 

مسع منه أىب وقال تركت الرواية عنه، ومل حيدثنا حبديثه وقال هو ذاهب :  قال ابن أيب حامت

عالثة احلديث ليس بشيء ، أخرج أول شيء أحاديث مشبهة حسانا مث أخرج بعد البن 
  . ٩أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا عنه فرتكنا حديثه 

                                                           

 )٩١/ ٢( ا�روحني البن حبان ١

 )٦٦/ ٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ٢

 )٢١٣/ ٢( الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ٣

 )٦٤/ ٢( الكاشف ٤

 )٢٦٣/ ٣( لسان امليزان ت أيب غدة ٥

 )٨٣/ ١٠( إكمال �ذيب الكمال ٦

 )٢٤٢/ ١٠( جممع الزوائد ٧

ً                                                                       كذا ذكره املزي، وفيه نظر من حيث إن عقيال هو ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن :  قال مغلطاي٨
ً                           قيس عيالن بن مضر ، وكالبا صعصعة بن معاوية بن بكري بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن

 )١٥٢/ ١٠(ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة فأىن جيتمعان؟ إكمال �ذيب الكمال : هو

 )٢٢٩/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٩



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٢٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

ليس هو يف موضع حيدث عنه : وسئل أبو زرعة عنه عند ما امتنع من التحديث عنه فقال
هو : حديث عن الثقات منكر ، وقال حدث بغري: ، وقال ابن عدي١هو واهي احلديث

  . ٢مظلم احلديث

  .٤ضعيف جدا يتكلمون فيه: ، وقال أبو الفتح األزدي٣مرتوك : وقال الدارقطين
ثنا أبو بكر بن إسحاق : قال احلاكم:  ، وقال مغلطاي٥وهوه ، ضعفوه جدا:قال الذهيب 

  .٦صحيح اإلسناد : ً                                                    عن حممد بن أيوب، ثنا عمرو بن حصني، فذكر حديثا قال فيه

له ضمنيا ، واحلق أن احلاكم مل يوثقه وإن كان قال ذلك كأنه يشري إىل توثيق احلاكم : قلت
ّ                                                                              يف مواضع، إال أنه يف اجلزء األول وهو اجلزء الذي بيضه وقل فيه االنتقاد عليه، قال عقب 

عمرو بن احلصني وحممد بن عالثة ليسا من شرط «:حديث من طريق عمرو بن احلصني 

 ، بينما ذكر يف اجلزء الثالث حديثني ٧»الشيخني، وإمنا ذكرت هذا احلديث شاهدا متعجبا
: ، وقال يف الثاين٨»هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه«: من طريقه قال يف األول

 ٩"صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه 

فلم يوثقه أحد فيما أعلم ، و تصحيح احلاكم إلسناد هو فيه ، لعله غفلة من احلاكم : وعليه
  .، وكان قبل تبييضه للكتاب ، فهو جممع على تضعيفه ، واهللا أعلم 

ْ                 عمرو بن خالد - ٤٩ َ
١٠ 

  ١١عمرو بن خالد القرشى أبو خالد موىل بىن هاشم الواسطي:هو 
  .�١٢                                                   مرتوك احلديث ذاهب احلديث ال يشتغل به ، ضعيف احلديث جدا : قال أبو حامت

                                                           

 )٢٢٩/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١

 )٢٥٦/ ٦(الكامل يف ضعفاء الرجال  ٢

 )١٦٥/ ٢( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ٣

 )٥٨٧/ ٢١( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٤

 )٤٨٢/ ٢(املغين يف الضعفاء )٧٥/ ٢( الكاشف ٥

 )١٥٢/ ١٠( إكمال �ذيب الكمال ٦

 )٢٨٣/ ١(املستدرك على الصحيحني للحاكم  ٧

 )١٤٨/ ٣( املصدر نفسه٨

 )٤٥٣/ ٣( املصدر نفسه٩

 )٢٨٦/ ١( جممع الزوائد ١٠

 )٢٣٠/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١١

 )٣٤٨/ ٢(علل احلديث البن أيب حامت )٢٣٠/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١٢



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٢٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

مرتوك احلديث ليس يسوى : ، زاد أمحد١كذاب : قال أمحد وابن معني وأبو داود والدارقطين
، وزاد الدارقطين كان ٣ليس بثقة:وال مأمون ويف موضع آخر غري ثقة : ، وقال حيىي٢شيئا 

  ٤.مشهورا بوضع احلديث وقال ابن عبد اهلادي وهو كذاب مرتوك، باالتفاق

كان يضع : ، وقال اسحاق بن راهويه ووكيع و أبو زرعة٥منكر احلديث: قال البخاري
 احلديث ، وزاد 

  ،٧ليس بثقة ، غري ثقة: ، وقال اجلوزجاين و النسائي٦أبو زرعة اضربوا عليه

كان ممن يروي املوضوعات عن األثبات حىت يسبق إىل القلب أنه كان : و قال ابن حبان
، قال ابن ٩وعمرو بن خالد يكتب حديثه: ، قال ابن صاعد٨املتعمد هلا من غري أن يدلس

  .١٠وعامة ما يرويه موضوعات : عدي

ابن اجلارود، و الربقي ، و ابن حزم و ابن القطان ، وقال أبو :  ونقل مغلطاي تكذيبه عن
  .١١١٢يروي عن زيد بن علي املوضوعات: سعيد النقاش وأبو عبد اهللا احلاكم

قلت اجتمع على تكذيبه مجع من األئمة يقل اجتماعهم على مثل هذا ، وقول ابن صاعد 

يكتب حديثه ،فيه تساهل ، مع أ�ا ال تعد توثيقا له ، فهو كما قال اهليثمي جممع على 
  .ضعفه بل وأكثر من ذلك ، واهللا أعلم 

                                                           

الكامل يف ضعفاء الرجال ) ٧٦/ ٢(ا�روحني البن حبان ) ٢٣٠/ ٦(أيب حامت  اجلرح والتعديل البن ١
 )١٦٦/ ٢(الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ) ٦٠٥/ ٢١(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٢١٧/ ٦(

 )٢٣٠/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٢

 )٢١٧/ ٦(الكامل يف ضعفاء الرجال )٢٣٠/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٣

 )٥١: ص( تعليقة على العلل البن أيب حامت ٤

 )٣٢٨/ ٦( التاريخ الكبري للبخاري٥

 )٢١٧/ ٦(الكامل يف ضعفاء الرجال ) ٢٣٠/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٦

 )١٦١/ ١٠(إكمال �ذيب الكمال )٢١٧/ ٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ٧

 )٧٦/ ٢( ا�روحني البن حبان ٨

 )٢٢١/ ٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ٩

 )٢٢١/ ٦( املصدر السابق ١٠

 )١٦١/ ١٠(ب الكمال  إكمال �ذي١١

 )٢٦/ ٨( �ذيب التهذيب ١٢



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٢٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

ََْ                           بد الرحمن بن عنبسة األمويََْ               عنبسة بن ع- ٥٠
١ 

  . ٢عنبسة بن عبد الرمحن بن عنبسة بن سعيد بن العاص القرشي األموي:هو

 .٤منكر احلديث : تركوه ، وقال: ، قال البخاري٣ذكره أبو زرعة يف الضعفاء 

ال أعرفه ، وزاد : ال شيء ، ويف موضع: مرتوك، زاد حيىي: قال حيىي ، وأبو حامت ، والنسائي
  .٥كان يضع احلديث : أبوحامت

صاحب أشياء موضوعة وما ال أصل له مقلوب : ، وقال ابن حبان٦يضعف : وقال الرتمذي 

 ، ونقل ابن اجلوزي عن ٨وهو منكر احلديث:  ، وقال ابن عدي٧ال حيل االحتجاج به 
، قال الذهيب ٩كذاب : ضعيف ، وعن األزدي: تركوه ، وعن الدارقطين: العقيلي قال

  .١٠تركوه:

  .ع على ضعفه ومل أر له توثيقا واهللا أعلم جمم: فهو كما قال اهليثمي
ْ                        فضال بن جبـير - ٥١ َ ُ ُ ْ ُ َّ َ

١١. 
َُ                        أبو املهنا فضال بن جبري : كذا قال ابن نقطة١٢فضال بن جبري، يكىن أبا املهنا:هو 

  .١٤أبو املهند:  وقال الذهيب وابن حجر١٣الغداين

                                                           

 )٣٨١/ ١٠( جممع الزوائد ١

 )٤٥٩/ ٦(الكامل يف ضعفاء الرجال ) ٤٠٢/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٢

 )٦٤٧/ ٢( الضعفاء أليب زرعة٣

 )٣٦٧/ ٣(الضعفاء الكبري للعقيلي ) ٤٥٩/ ٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ٤

الكامل يف ضعفاء الرجال )٤٠٢/ ٦( والتعديل البن أيب حامت اجلرح)٢٦٢/ ٢(التاريخ األوسط :  أنظر٥
)٤٥٩/ ٦( 

 )٤١٨/ ٢٢( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٦

 )١٧٨/ ٢( ا�روحني البن حبان ٧

 )٤٥٩/ ٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ٨

 )٢٣٥/ ٢( الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ٩

 )١٠٠/ ٢( الكاشف ١٠

 )١١٧/ ١٠( جممع الزوائد ١١

 )١٣١/ ٧( الكامل يف ضعفاء الرجال ١٢

 )٣٠٠/ ٤( إكمال اإلكمال البن نقطة ١٣

 )٣٢٩/ ٦(لسان امليزان ت أيب غدة ) ٣٤٧/ ٣( ميزان االعتدال ١٤



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٢٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

فضال بن جبري شيخ من أهل البصرة :  ،و قال ابن حبان١ضعيف احلديث: قال أبوحامت
مة ما ليس من حديثه ال كان يزعم أنه مسع أبا أمامة روى عنه البصريون يروي عن أيب أما

  . ٢حيل االحتجاج به حبال 

  .٣ولفضال بن جبري، عن أيب أمامة قدر عشرة أحاديث كلها غري حمفوظة : قال ابن عدي
افظان أبو أمحد ابن وفضال هذا مل يتكلم فيه املتقدمون، وأنكر عليه احل:  قال ابن القيسراين

  .٤عدي وأبو حامت ابن حبان رواية أحاديث ال يتابع عليها

وقد أخرج له احلاكم يف : ،و قال ابن حجر٥فضال ال شيء: وقال الذهيب وابن قطلوبغا
   .٦ه حديثا يف الشواهدمستدرك

  .متفق على ضعفه ومل أر له توثيقا من أحد واهللا أعلم : هو على قلة رواياته: قلت

ُّ                           الفضل بن عيسى الرقاشي- ٥٢ ِ َ َّ
٧ 

الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي  ، أبو عيسى البصري الواعظ ابن أخي يزيد بن أبان :هو 

 ٨. الرقاشي، وخال املعتمر ابن سليمان

رجل سوء قدري من : ضعيف شيخ قاص ، وقال: ، وقال حيىي٩ضعيف : قال أمحد
   . ١٠قدري اخلبيث: رؤسائهم ، ويف موضع

 وقال  أيوب لو ولد الفضل الرقاشي أخرس كان خريا له
                                                ِ
ُ

ال : ،و سئل ابن عيينة عنه فقال١١

  ١٢شئ 

                                                           

 )٥١٠/ ٢( املغين يف الضعفاء ١

 )٢٠٤/ ٢( ا�روحني البن حبان ٢

 )١٣١/ ٧( الكامل يف ضعفاء الرجال ٣

 )٧٠: ص( تذكرة احلفاظ البن القيسراين٤

 )٣٤/ ٣(الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة )٤٧٧/ ٤( تاريخ اإلسالم٥

 )٣٢٩/ ٦( لسان امليزان ت أيب غدة ٦

 )٣٥٠/ ١٠( جممع الزوائد ٧

 )٢٤٤/ ٢٣( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٨

 )٦٤/ ٧(مت اجلرح والتعديل البن أيب حا) ٥٥/ ٣( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد اهللا ٩

اجلرح )٢١٩: ص(تعليقات الدارقطين على ا�روحني البن حبان )٤٣٥: ص( سؤاالت ابن اجلنيد ١٠
 )٦٤/ ٧(والتعديل البن أيب حامت 

 )١٩٢: ص( سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ١١

 )٦٤/ ٧( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١٢



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٢٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

ما مسعت حيىي، وال عبد الرمحن حيدثان عن الفضل بن عيسى ، : قال حممد بن املثىن قال
 ١شيئا قط 

، وقال أبو ٢..قال ابن عيينة كان يرى القدر وكان أهال أن ال يروى عنه : قال البخاري
  .٣منكر احلديث: شيخ صاحل إال أنه ضعيف ،ويف موضع آخر قال: "زرعة

  ٤كاد أن يغلب على حديثه الوهم،: قال العقيلي
  . ٥يف حديثه بعض الوهن وهو منكر احلديث ليس بقوي :  قال أبو حامت

َ      كان " كرامة له ، وقال ال، وال: "أكتب حديث فضل الرقاشي قال: قال أبو عبيد أليب داود َ
  هالكا 

       ً ِ
َ

حدث عن محاد بن زيد عن الفضل بن عيسى الرقاشي : ، وقال يف موضع آخر٦
  . ٨ليس بثقة: عيف وقال يف موضع آخرض: ، وقال النسائي٧وكان من أخبث الناس قوال

الفضل بن عيسى الرقاشي كنيته أبو عيسى وهو ابن أخت يزيد : وذكره يف ا�روحني وقال
  ، ٩الرقاشي وكان قدريا داعية إىل القدر وكان يقص بالبصرة ممن يروي املناكري عن املشاهري

، ونقل ١١جممع على ضعفه : ، وقال الذهيب١٠الضعف بني على ما يرويه: وقال ابن عدي
  .١٢ابن حجر تضعيفه عن يعقوب بن سفيان

  .ه ومل أجد خمالفا ملن ضعفه فهو كما قال اهليثمي أنه متفق على ضعف: واخلالصة
  كثير بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف- ٥٣

َّ                                         وقد أمجعوا على ضعفه، وقد حسن الرتمذي حديثه:  قال اهليثمي
ِ    إال :  ، ويف موضع آخر١٣

  .١٤أن الرتمذي حسن له بعض حديثه 

                                                           

 )٤٤٢/ ٣( الضعفاء الكبري للعقيلي ١

 )١١٨/ ٧( التاريخ الكبري للبخاري٢

 )٦٤/ ٧(يب حامت اجلرح والتعديل البن أ) ٣٣٨/ ٢( الضعفاء أليب زرعة٣

 )٢٧٤/ ٢( الضعفاء الكبري للعقيلي ٤

 )٦٤/ ٧( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٥

 )٣٢٣: ص) (٢٧٧: ص( سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين اجلرح والتعديل٦

 )٢٤٧/ ٢٣( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٧

 )٢٤٧/ ٢٣( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٨

 )٢١٠/ ٢( ا�روحني البن حبان ٩

 )١٢٠/ ٧( الكامل يف ضعفاء الرجال ١٠

 )٥١٢/ ٢( املغين يف الضعفاء ١١

 )٢٨٤/ ٨( �ذيب التهذيب ١٢

 )٢٠٣/ ١( جممع الزوائد ١٣

 )١٦٠/ ٤( املصدر نفسه١٤



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٢٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

  ١كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة اليشكري املزين املدين:هو
 ٢ضعيف احلديث: حديثه ليس هو بشيء وال يكتب ، جلده صحبة ، ويف موضع: قال حيىي

 ،  

حسني بن عبد اهللا بن ضمرية وكثري بن عبد اهللا ال يسويان شيئا مجيعا متقاربان : قال أمحد
منكر : ، وقال  ٣ومل حيدث �ا يف املسندليس بشيء وضرب على حديث كثري بن عبد اهللا 

، قال أبو ٥ذاك أحد الكذابني أو أحد أركان الكذب:  ، قال الشافعي٤احلديث ليس بشئ

  .٦ال حتدث عن كثري بن عبد اهللا املزين شيئا: مة قال يل أمحدخيث
ّ                      ، وضعفه علي بن املديين٧ومل يذكر فيه شيئا : وذكره البخاري يف تارخيه َ

: ، وقال أبو زرعة٨

  �٩ز وعبد املهيمن أحب إيل منه : بقوى، وقالواهى احلديث ليس 

 ، ١١جمهول : ، ونقل ابن كثري يف التكميل عنه أنه قال١٠ليس باملتني: وقال أبو حامت
  .يقدم ما يف كتابه وهو رواية ابنه عنه : قلت

كان أحد : وقال أبو داود ١٣ليس بثقة: ، ويف موضع١٢مرتوك احلديث : وقال النسائي

  ، ١٤الكذابني

                                                           

 )٤٢١/ ٨( �ذيب التهذيب ١

الضعفاء الكبري للعقيلي )٤٦٩: ص(سؤاالت ابن اجلنيد ) ٢٣٢/ ٣( رواية الدوري - تاريخ ابن معني ٢
 )١٨٧/ ٧(الكامل يف ضعفاء الرجال ) ٤/ ٤(

 )٢١٣/ ٣( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد اهللا ٣

 )١٥٤/ ٧( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٤

 )١٣٧/ ٢٤( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٥

 )١٨٧/ ٧( الكامل يف ضعفاء الرجال ٦

 )٢١٧/ ٧( التاريخ الكبري للبخاري٧

 )١٣٣: ص( الضعفاء أليب نعيم ٨

 )١٥٤/ ٧( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٩

 )١٥٤/ ٧( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١٠

 )١٢٨/ ١(يل  التكميل يف اجلرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء وا�اه١١

 )٨٩: ص( احلديث الضعفاء واملرتوكون للنسائي ١٢

 )١٣٧/ ٢٤( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ١٣

 )١٣٧/ ٢٤( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ١٤



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٢٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

ومل يكن أحد من :، وذكر العقيلي عن مطرف بن عبد اهللا قال ١ضعيف : قال السعدي
منكر احلديث جدا يروي عن أبيه عن جده نسخة : ، قال ابن حبان٢أصحابنا يأخذ عنه

   .٣حيل ذكرها يف الكتب وال الرواية عنه إال على جهة التعجبموضوعة ال 

، وقال ٤وعامة أحاديثه اليت قد ذكر�ا وعامة ما يرويه، ال يتابع عليه: قال ابن عدي
ٌ     مرتوك: الدارقطين 

 ٥.  

كان قليل احلديث يستضعف وعن ابن السكن يروي : ابن سعد قال: ونقل ابن حجر عن

عن أبيه عن جده أحاديث فيها نظر وقال احلاكم حدث عن أبيه عن جده نسخة فيها 
مناكري وضعفه الساجي ويعقوب بن سفيان وابن الربقي وقال بن عبد الرب جممع على ضعفه 

٦.  

قلت حملمد يف حديث كثري بن عبد اهللا عن أبيه عن جده يف الساعة اليت : وقال الرتمذي
حديث حسن إال أن أمحد بن حنبل كان حيمل على : كيف هو؟ قال: ترجى يف يوم اجلمعة

على إمامته، عن كثري بن عبد : كثري يضعفه ، وقد روى حيىي بن سعيد األنصاري، يعين

  .٧اهللا
فرأي البخاري فيه مل يكن كرأي أمحد وغريه ، ولعل هذا سبب عدم جرحه يف كتابه : قلت

  .روى له يف جزء القراءة :التاريخ ، واهللا أعلم ، ويؤيد ذلك أنه 

  .٨البخاري يف جزء القراءة وأبو داود والرتمذي وابن ماجة  : قال ابن حجر روى له
: َّ                                                               استدرك اهليثمي يف حكاية اإلمجاع الرتمذي فإنه حسن له بعض حديثه ، قلت: قلت

والذي محل الرتمذي على ذلك هو شيخه اإلمام البخاري ، والبخاري له فيه رأي مغاير 

ن كان واستند على رواية حيىي عنه وهو إمام ، وعليه فإن اإلمجاع على ضعفه فيه نظر ، وإ
  .األكثر على تضعيفه ، واهللا أعلم 

                                                           

 )٢٣٦: ص( أحوال الرجال ١

 )٤/ ٤( الضعفاء الكبري للعقيلي ٢

 )٢٢١/ ٢( ا�روحني البن حبان ٣

 )١٩٧/ ٧( الكامل يف ضعفاء الرجال ٤

 )٢٧٢: ص( سؤاالت السلمي للدارقطين ٥

 )٤٢٣/ ٨(�ذيب التهذيب : أنظر٦

 )١٣٧/ ٢٤( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٧

 )٤٢١/ ٨( �ذيب التهذيب ٨



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٢٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

َ                  مبارك بن سحيم - ٥٤ ُ
١ . 

  .٢هو أبو سحيم مبارك بن سحيم بن عبد اهللا البناين بصري، موىل عبد العزيز بن صهيب
أمر أمحد بالضرب على حديثه ، قال عبد اهللا وأظنه قال ليس هو ثقة وأنكرها إنكارا 

  .٣شديدا
ضعيف : منكر احلديث ، زاد أبوحامت: قال البخاري و مسلم وأبو حامت و أبو زرعة والساجي

واهى احلديث ما أعرف له حديثا صحيحا  وقد حسنوه مبوىل عبد : احلديث وزاد أبو زرعة
  ٤العزيز بن صهيب

  ٦ليس بثقة، وال يكتب حديثه:  وقال يف موضع آخر٥مرتوك احلديث : قال النسائي
عبد العزيز بن صهيب ال جيوز االحتجاج به إذا كان ممن ينفرد باملناكري عن : قال ابن حبان

  .٧انفرد وإذا وافق الثقات فإن اعترب به معترب مل حيرج يف فعله ذلك 
يف بعض رواياته مناكري، وال أعلم يرويه إال عن عبد العزيز بن صهيب وكان : قال ابن عدي

  . ٨مواله 
  .٩ذكره الدارقطين يف الضعفاء واملرتوكني 

  ١١ وانتقده مغلطاي١٠مرتوك احلديث: ونقل املزي عن أيب بشر الدواليب قال فيه
» املستدرك«، وملا ذكره أبو عبد اهللا احلاكم يف ١٢حلديثذاهب ا: وقال احلاكم أبو أمحد

  .١٣ومبارك ال ميشي يف مثل هذا الكتاب، ولكنين ذكرته اضطرارا: قال

                                                           

 )٢٢٥/ ١( جممع الزوائد ١

 )٢٦/ ٨(الكامل يف ضعفاء الرجال )٤١٧/ ١( الكىن واألمساء لإلمام مسلم ٢

 )٤٣٨/ ٣(و)٣٩٩/ ١( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد اهللا ٣

 الكبري الضعفاء)٣٤١/ ٨(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٤١٧/ ١( الكىن واألمساء لإلمام مسلم ٤
 )١٧٦/ ٢٧(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٢٢٣/ ٤(للعقيلي 

 )٩٨: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ٥

 )١٧٦/ ٢٧( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٦

 )٢٣/ ٣( ا�روحني البن حبان ٧

 )٢٨/ ٨( الكامل يف ضعفاء الرجال ٨

 )١٣٢/ ٣( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ٩

 )١٧٦/ ٢٧( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ١٠

 )٥٧/ ١١( إكمال �ذيب الكمال ١١

 )١٧٦/ ٢٧( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ١٢

 )٥٧/ ١١( إكمال �ذيب الكمال ١٣



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٣٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

وقال البزار له مناكري ومل يسمع عن عبد العزيز بن صهيب شيئا وقال بن عدي ال أعلمه 
  .١روى عن غري عبد العزيز مواله 

  .٢أمجعوا على أنه ضعيف مرتوك : قال أبو عمر ابن عبد الرب
و جممع على ضعفه بل على تركه كما قال ابن عبد الرب ، مل أر له توثيقا من أحد فه: قلت

  .واهللا أعلم
ُ                    محمد ابن أبي حميد- ٥٥

٣ 
محاد : حممد ابن أيب محيد األنصاري الزرقي املدين أبو إبراهيم الضرير ، وبعضهم يقول:هو

  .٤ابن أيب محيد ومحاد لقب 
، ٦أحاديثه أحاديث مناكري: ، وقال أمحد٥ضعيف ليس حديثه بشئ :قال ابن معني يقول 

 ، قال أبوطالب سألت أمحد بن حنبل عن محاد بن أيب ٧ احلديث ليس هو بقوي يف: وقال
 .٨أحسب يقال له حممد، قد روي عنه : محيد فقال

وزاد ضعيف احلديث يروى عن الثقات : وكذا قال أبو حامت٩منكر احلديث : وقال البخاري
  ١٠باملناكري 

، وقال ١١وحممد بن أيب محيد هو محاد بن أيب محيد واهي احلديث ضعيف : قال السعدي
  . ١٢ضعيف احلديث: أبو زرعة

                                                           

 )٢٧/ ١٠( �ذيب التهذيب ١

 )٥٧/ ١١( إكمال �ذيب الكمال ٢

 )١٦٥/ ١( جممع الزوائد ٣

) ٤٥٢/ ٥(الطبقات الكربى ط العلمية ) ٤٠٦: ص(قا  حمق- متمم التابعني - الطبقات الكربى ٤
) ٢٣٣/ ٧(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٧٠/ ١(التاريخ الكبري للبخاري) ١٨٤/ ٢(التاريخ األوسط 

 )١١٢/ ٢٥(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال 

اجلرح والتعديل البن أيب )٤٧٧: ص(سؤاالت ابن اجلنيد )٥٥/ ١( رواية ابن حمرز - تاريخ ابن معني ٥
 )٢٣٤/ ٧(حامت 

 )٢٣٣/ ٧(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٤٠٥/ ٢( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد اهللا ٦

 )٤٨١/ ٢( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد اهللا ٧

 )١٣٥/ ٣( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٨

الضعفاء الصغري للبخاري ت أيب العينني ) ٧٠/ ١(يخ الكبري للبخاريالتار) ١٨٤/ ٢( التاريخ األوسط ٩
 )١١٩: ص(

 )٢٣٤/ ٧( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١٠

 )٢٢١: ص(ال أحوال الرج . ١١

 )٢٣٤/ ٧( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١٢



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٣١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

  : أما ابن حبان فقد خلط وجعله اثنني ومل مييز بينهما فقال يف األول
محاد ابن أيب محيد الزرقي األنصاري من أهل املدينة كنيته أبو إبراهيم وهو الذي يقال له 

ن عمرو بن شعيب وغريه روى عنه الناس كان كثري اخلطأ فاحش حممد بن أيب محيد يروي ع

الوهم يروي املناكري عن املشاهري حىت يسبق إىل القلب أنه املعتمد هلا ال جيوز االحتجاج 
  ١خبربه 

قال له حممد ابن أيب محيد املدين الزرقي كنيته أبو إبراهيم وهو الذي ي: وقال يف موضع آخر

محاد بن أيب محيد يروي عن موسى بن وردان وعمرو بن شعيب روى عنه العراقيون وأهل 
بلده كان شيخها مغفال يقلب اإلسناد وال يفهم ويلزق به املنت وال يعلم فلما كثر ذلك يف 

  ٢.أخباره بطل االحتجاج بروايته

محاد ابن أيب محيد ، وهو حممد ابن : وابن عدي أيضا تردد يف كونه واحد أو اثنان ، فقال
  ٣أيب محيد ويقال محاد لقب أبو إبراهيم الزرقي األنصاري

وحديثه متقارب، وهو مع ضعفه يكتب : وضعفه يبني على ما يرويه وقال: وهذا قال فيه

 .٤حديثه
  .حممد بن أيب محيد الزهري مديين:ويف موضع آخر 

وحممد ابن أيب محيد الزهري هذا يشري حيىي بن معني إىل أنه غري حممد بن أيب محيد : قال

فإن كان هذا غري .. الذي يلقب محاد بن أيب محيد وذكر أن أبا بكر بن عياش روى عنه 
  محاد بن

ر من هذا وهذا شبه ا�هول وإن كان غري فما أقربه وأقرب محيد فحماد بن أيب محيد أشه

  .٥رواياته من روايات محيد بن أيب محيد واهللا أعلم 
، فالزهري قرشي ، وهذا ٦حممد ابن أيب محيد القرشي ليس بثقة : ابن معني قال: قلت

  .اري زرقي مدين ، فالظاهر أنه غري صاحب الرتمجة أنص

  :وابن شاهني ذكره مرتني يف الثقات ويف الضعفاء فقال 

                                                           

 )٢٥٣/ ١( ا�روحني البن حبان ١

 )٢٧١/ ٢( املصدر السابق ٢

 )١١/ ٣( الكامل يف ضعفاء الرجال ٣

 )١١/ ٣(در نفسه املص٤

 )٤١٣/ ٧( املصدر نفسه٥

 )١٢٠: ص( من كالم أيب زكريا حيىي بن معني يف الرجال ٦



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٣٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

حممد بن أيب محيد ثقة ال شك فيه حسن احلديث روى عنه أهل املدينة : قال أمحد بن صاحل
ان يقولون محاد وغريهم يقولون حممد ابن أيب محيد ولقد قال رجل محاد وحممد اخوان ضعيف

وهذا الرجل هو الضعيف إذ يضعف رجال مل خيلقه اهللا محادا أو مل يكونا اخوين قط إمنا هو 
واحد فجعل واحدا اثنني مث جعلهما ضعيفان فمن أضعف من هذا واكذب إذ يبسط لسانه 
على من ال يعرف وال جيوز ألحد ان يقول يف رجل انه ضعيف اال رجل قد امجع عليه 

  .١اب بالتكذيب فيقال هذا كذ
فرضنا أن هذا الرجل غلط يف جعله إياه اثنني لكنه مل يقدم : قال ابن حجر معلقا على ذلك

على تضعيفه إال بعد أن تبني له أن أحاديثه ضعيفة لشذوذها أو إنكارها أو غري ذلك 
منطبقة على تصحيفه فالبحث الذي قاله أمحد بن صاحل غري صحيح ال سيما واأللسنة كلها 

وقد فرق حيىي بن معني فيما نقله بن عدي بني حممد بن أيب محيد الذي يقول له محاد وحممد 
بن أيب محيد الزهري فنقل عن الدوري عن حيىي بن معني حممد بن أيب محيد وهو محاد بن أيب 

 أبو بكر محيد مديين ليس حديثه بشيء مث قال حممد بن أيب محيد الزهري مديين روى حديثه
بن عياش منكر احلديث مث أورد بن عدي من رواية حيىي بن يعلى عن حممد بن أيب محيد 
حديثني وقال حيىي كويف مثل أيب بكر فإن كانا اثنني فهذا الزهري جمهول وإن كانا واحدا وهو 

  ٢األقرب فإن روايتهما متقاربة
  :حممد بن أيب محيد هو: قال حييي بن معني: ابن شاهني  ذكره يف الضعفاء قالوأعاد 

 حممد بن - محاد بن أيب محيد وهو مدين وليس حديثه بشيء ويف رواية أخرى مها اثنان  ثنا
: وقال:سألت حييي بن معني:  علي بن إبراهيم البغوي  ثنا سليمان بن معبد قال- احلسن ثنا

  ٣محيد مدنيان ليسا بشيءحممد بن محاد ابين أيب 
حممد ابن أيب محيد هو محاد ابن أيب محيد وهو مديين وليس حديثه : مث ذكره مرة أخرى

  .٤بشيء 
  :وابن اجلوزي ميز بينهما 

حممد ابن أيب محيد وهو محاد بن أيب محيد وإمنا محاد لقب ، وهو ابن إبراهيم الزرقي : فقال
واسم أيب محيد إبراهيم مديين يروي عن نافع وموسى بن وردان وعمرو بن شعيب 

  .٥..والقرظي

                                                           

 )٢٠٩: ص( تاريخ أمساء الثقات ١

 )١٣٣/ ٩( �ذيب التهذيب ٢

 )٧٣: ص( تاريخ أمساء الضعفاء والكذأبني ٣

 )١٦٤: ص( املصدر نفسه٤

 )٥٤/ ٣( الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ٥



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٣٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

وقال ابن عدي .. بو بكر بن عياش حممد ابن أيب محيد مديين روى عنه أ: وقال يف اآلخر
  .١إن كان هذا غري األول فهو شبه جمهول 

  .٢هذا . محاد بن أيب محيد هو حممد بن أيب محيد، يقال هذا، ويقال: وقال أبو داود

حممد بن أيب محيد : وقال..يب محيد حممد بن أيب محيد املدين هو محاد بن أ: قال الذهيب
  ٣الزهري شيخ أليب بكر بن عياش هو الذي قبله قال ابن عدي هو آخر شبه ا�هول

  . ٤محاد بن أيب محيد املدين، وهو حممد بن أيب محيد األنصاري ضعيف : وقال يف امليزان

كره يعقوب بن سفيان يف باب من يرغب عن الرواية عنهم وذكره ابن ذ: قال ابن حجر
  .٥الربقي فيمن كان الغالب على روايته الضعف 

  
 ٦ محمد بن الفضل بن عطية - ٥٦

هو ، حممد بن الفضل بن عطية بن عمر  بن خالد العبسي، موالهم، أبو عبد اهللا الكويف، 

  ٧املروزي، سكن خبارا: ويقال

ليس بشيء حديثه :  ،وقال أمحد٨كذاب : ليس بشيء ، ويف موضع قال: قال حيىي 
  . ١٠ عنهسكتوا: رماه ابن أيب شيبة ،ويف موضع قال:  ،وقال البخاري٩حديث أهل الكذب 

كان كذابا سألت ابن حنبل عنه فقال ذاك عجب جييئك بالطامات هو : قال السعدي

   ،١١صاحب حديث ناقة مثود وبالل املؤذن

                                                           

 )٥٤/ ٣( املصدر نفسه١

 )١١٢/ ٢٥( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٢

 )٥٧٣/ ٢( املغين يف الضعفاء ٣

 )٥٨٩/ ١( ميزان االعتدال ٤

 )١٣٣/ ٩( �ذيب التهذيب ٥

 )٥٠/ ٢( جممع الزوائد ٦

 )٢٨٠/ ٢٦( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٧

) ١٠٦: ص(معني يف الرجال من كالم أيب زكريا حيىي بن )٣٥٥/ ٤( رواية الدوري - تاريخ ابن معني ٨
 )٥٧/ ٨(اجلرح والتعديل البن أيب حامت 

 )٥٧/ ٨(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٥٤٩/ ٢( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد اهللا ٩

 )١٢٤: ص(الضعفاء الصغري للبخاري ت أيب العينني )٢٠٨/ ١( التاريخ الكبري للبخاري١٠

 )٣٤٢: ص( أحوال الرجال ١١



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٣٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

مرتوك : وقال عمرو بن علي وابن خراش و مسلم ، وأبو حامت ،و النسائي،  والدارقطين
ذاهب احلديث ترك حديثه ، وزاد عمرو بن على، وعبد الرمحن :  ، وزاد أبو حامت١احلديث

  . ضعيف  : كذاب وزاد الدارقطين: بن يوسف بن خراش

، وقال حيىي بن الضريس لعمرو بن عيسى وحدث عن ٢ وضعفه علي بن املديين وأبو زرعة 
 ، وسئل إسحاق بن سليمان عن حديثه ٣أمل ا�ك عن هذا الكذاب: حممد بن الفضل

  . ٤عن حديث الكذابني تسألوىن : فقال

كان ممن يروي املوضوعات عن األثبات ال حيل كتابة حديثه إال على سبيل : قال ابن حبان
  . ٥االعتبار

   ٦وعامة حديثه ما ال يتابعه الثقات عليه: وقال ابن عدي

   ، و٧ليس بشيء ، حديثه حديث أهل الكذب: ابن شاهنيقال 
: حدث مبناكري وأحاديث معضلة، وروى عن صاحل بن حممد البغدادي قال: قال اخلطيب

  ٨كان يضع احلديث 

كتبت عن حممد بن :  حيىيقال يل حيىي بن: قال إسحاق بن راهويه: وويف �ذيب الكمال
  . ٩الفضل كذا مث مزقته

  .١٠مشهور تركوه وبعضهم كذبه : قال الذهيب

                                                           

اجلرح والتعديل )٩٣: ص(الضعفاء واملرتوكون للنسائي )٤٩٩/ ١(الكىن واألمساء لإلمام مسلم :  أنظر١
/ ٣(طين الضعفاء واملرتوكون للدارق) ٤٥٧/ ٦(علل احلديث البن أيب حامت )٥٧/ ٨(البن أيب حامت 

 ) ٢٤٨/ ٤(تاريخ بغداد)٦١: ص(سؤاالت الربقاين للدارقطين) ١٤٠/ ٥(علل الدارقطين) ١٣١

�ذيب الكمال يف أمساء ) ٣٩٨/ ٢(ىالضعفاء أليب زرعة)٥٧/ ٨( البن أيب حامت  اجلرح والتعديل٢
 )٢٨٠/ ٢٦(الرجال 

 )٥٧/ ٨( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٣

 )٥٧/ ٨( نفس املصدر ٤

 )٢٧٨/ ٢( ا�روحني البن حبان ٥

 )٣٦٢/ ٧( الكامل يف ضعفاء الرجال ٦

 )١٦٤: ص( تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ٧

 )٢٤٨/ ٤( تاريخ بغداد٨

 )٢٨٠/ ٢٦( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٩

 )٦٢٤/ ٢( املغين يف الضعفاء ١٠



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٣٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

روى عن أيب إسحاق وداود بن أيب هند أحاديث موضوعة : عن احلاكم قوله: ونقل مغلطاي
وحممد هذا ممن ال يرتاب يف تركه، وقال أبو : قال اإلمام: ، ويف كتاب أيب إسحاق الصريفيين

  .١روى عن زيد بن أسلم ومنصور املوضوعات: سعيد النقاش

  اتفقوا على ترك حديثه وتضعيفه ، ومل أر له توثيقا من أحد ، واهللا أعلم: قلت
 ٢ محمد بن القاسم األسدي الكوفي- ٥٧

ليس بشيء ، ومذهب حيىي يف حممد بن : ليس بشيء كان يكذب ، وقال: قال ابن معني

 أصحاب احلديث ، قال القاسم أنه رجل مل يكن من أصحاب احلديث ومل يكن له تيقظ
ليس من طريق الكذب مل يرضه، أحسبه لغفلته ، وروى عنه أبو بكر ابن : عباس بن حممد

  .٣ثقة قد كتبت عنه : أيب خيثمة أنه قال

، موضوعة ليس بشيء ، ما يستأهل أن حيدث عنه ٤يكذب أحاديثه أحاديث: قال أمحد
  .٥بشيء روى أحاديث مناكري

ً          كان شيخا : ، وذكره العجلي يف الثقات وقال٦يعرف وينكر، تركه أمحد : قال البخاري
�               صدوقا عثمانيا ً

ليس بقوى، ال يعجبين : ، وقال أبو حامت٨"شيخ: "، وقال عنه أبو زرعة٧
  .٩هذا حديث منكر، مل يروه غري حممد بن القاسم : حديثه ، وقال يف حديث عنه

وأظن أبا داود أراد : غري ثقة، وال مأمون، أحاديثه موضوعة ، قال أبو عبيد: قال أبوداود

  . ١٠عبيد بن القاسم، واهللا أعلم

                                                           

 )٣١٠/ ١٠( إكمال �ذيب الكمال ١

 )٦٧/ ١٠( جممع الزوائد٢

) ٦٥/ ٨(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٤٨/ ٤(و) ٥٠/ ١( رواية ابن حمرز -  تاريخ ابن معني ٣
 ) .٣١٥/ ١٠(ذيب الكمال إكمال �) ٤٠٠: ص(سؤاالت ابن اجلنيد 

 حدث أحاديث موضوعة:  هكذا ولعلها٤

العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية املروذي )١٧٠/ ٢( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد اهللا ٥
 )٩٧: ص(وغريه 

 ١٢٦/ ٤( الضعفاء الكبري للعقيلي ٦

 )٤١١: ص( الثقات للعجلي ط الباز ٧

 )٩٣٣/ ٣(الضعفاء أليب زرعة)٦٥/ ٨( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٨

 )٤٧٧/ ٦(علل احلديث البن أيب حامت )٦٥/ ٨( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٩

 )٣٠٣/ ٢٦( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ١٠



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٣٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

قد : ،و قال الرتمذي٢شيخ : ، وقال ابن حبان يف الثقات١مرتوك احلديث: قال النسائي
كان ممن يروي عن الثقات ما ليس : ، ويف ا�روحني قال٣تكلم فيه أمحد بن حنبل وضعفه

، ٤من أحاديثهم ويأيت عن األثبات مبا مل حيدثوا ال جيوز االحتجاج به وال الرواية عنه حبال

  . ٥وعامة أحاديثه، ال يتابع عليه: وقال ابن عدي
   .٦ثقة قال حيىي وقد كتبت عنه: ووثقه ابن شاهني يف الثقات فقال

   .٨هو مرتوك: ، وقال يف العلل٧كويف يكذب:قال الدارقطين 

مرتوك : ليس بالقوي عندهم ، وقال أبو الفتح األزدي: ونقل مغلطاي عن أيب أمحد احلاكم
  ، ٩احلديث

  ١٠وذكره الذهيب مرتني ومل مييز بينهما ، ونقل فيهما أقوال أمحد والبخاري وغريمها ؟

بن القاسم األسدي عن الشعيب ومجاعة وعنه معاوية "  حممد- متييز : "وميز ابن حجر فقال
   .١١قال الذهيب ال يعرف: بن قرة هو أقدم من الذي قبله ذكره بن حبان يف الثقات قلت

أن حممد بن القاسم األسدي الكويف خمتلف فيه فقد ثبت توثيقه عن ابن معني واخلالصة 

وابن شاهني وقال أبو زرعة شيخ ، فليس مبجمع على تضعيفه ومنهم من جعله اثنني ومنهم 
  .من مل مييز ، واهللا أعلم

                                                           

 )٩٥: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ١

 )٣٧٨/ ٧( الثقات البن حبان ٢

 )٣٠١/ ٢٦( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٣

 )٢٨٧ /٢( ا�روحني البن حبان ٤

 )٤٩١/ ٧( الكامل يف ضعفاء الرجال ٥

 )٢١٣: ص( تاريخ أمساء الثقات ٦

 )١٣٠/ ٣( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ٧

 )٤١/ ٤( علل الدارقطين٨

 )٣١٥/ ١٠( إكمال �ذيب الكمال ٩

 )١٨٨/ ٥(و ) ١٢٠٠/ ٤(يخ اإلسالم تار١٠

 )٤١٤/ ٩(لسان امليزان ت أيب غدة ) ٤٠٧/ ٩( �ذيب التهذيب ١١



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٣٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

ِّ                                           محمد بن عبد الرحمن ابن البـيـلماني- ٥٨ ِ َ َ ْ َْ
١ 

   ٣ الكويف النحوي ، موىل عمر بن اخلطاب ٢حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين املدين:هو

 ٥منكر احلديث: ، وقال البخاري و النسائي و أبو نعيم والساجي٤ليس بشيء :  َ       قال حيىي

 .٦كان احلميدي يضعفه: ، زاد البخاري
،و قال أبو داود ٧هو منكر احلديث ، ضعيف احلديث  ، مضطرب احلديث :  قال أبو حامت

  .٨يف حديث من طريقه ، البلية من ابن البيلماين

حدث عن أبيه : ، وقال٩يضع على أبيه العجائب: قال ابن حبان يف الثقات يف ترمجة أبيه 
بنسخة شبيها مبائيت حديث كلها موضوعة ال جيوز االحتجاج به وال ذكره يف الكتب إال 

  ١٠على جهة التعجب 

كل ما روي عن ابن البيلماين فالبالء فيه منه ، والضعف على حديثه : قال ابن عدي
  .١١بني

كان يتهم بوضع نسخة يرويها عن : ،و قال ابن القيسراين١٢وذكره الدارقطين يف الضعفاء 

  .١٣أبيه
وقال العقيلي روى عنه صاحل بن عبد اجلبار وحممد بن احلارث مناكري وقال احلاكم روى عن 

  .١واه : ،و قال الذهيب١٤أبيه عن بن عمر املعضالت
                                                           

 )٢٣٩/ ١( جممع الزوائد ١

 )٣٨٤/ ٧( الكامل يف ضعفاء الرجال ٢

 )٥٩٤/ ٢٥( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٣

 )٣١١/ ٧(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٢٠١: ص( رواية الدارمي - تاريخ ابن معني ٤

 )٢٩٤/ ٩(�ذيب التهذيب ) ١٤٠: ص(الضعفاء أليب نعيم ) ٩٢: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ٥

اري ت أيب الضعفاء الصغري للبخ) ١٦٣/ ١(التاريخ الكبري للبخاري) ١٠٩/ ٢( التاريخ األوسط ٦
 )١٢٢: ص(العينني 

 )٣١١/ ٧( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٧

 )٢٧٣ :ص(سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل  . ٨

 )٩١/ ٥( الثقات البن حبان ٩

 )٣١٨/ ١( ا�روحني البن حبان ١٠

 )٣٨٤/ ٧( الكامل يف ضعفاء الرجال ١١

 )١٢٩/ ٣( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ١٢

 )٤٣: ص(بن القيسراين تذكرة احلفاظ ال١٣

 )٢٩٤/ ٩( �ذيب التهذيب ١٤



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٣٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

  .قلت مل أر له توثيقا من أحد فهو جممع على ضعفه 
 ٢الرحمن بن رداد محمد بن عبد - ٥٩
حممد بن عبد الرمحن بن رداد بن عبد اهللا بن شريح بن مالك القرشي املدين ، من ولد : هو

 . ٣ابن أم مكتوم
:  ، قال أبو زرعة٤مسع منه امسعيل بن أيب أويس حدثين عنه: ذكره البخاري يف التاريخ وقال

  . ٥لني

، وذكره ابن حبان يف ٦ ليس بقوي ، ذاهب احلديث ومل يقرأ علينا حديثه: وقال أبو حامت
  ٧ان خيطىءك: الثقات وقال

  .٩، وقال األزدي ال يكتب حديثه ٨عامة ما يرويه غري حمفوظ: قال ابن عدي

  .١٢ضعيف : ، وقال ابن حجر١١، وذكره ابن قطلوبغا يف الثقات١٠ضعفوه  : وقال الذهيب
يف حكاية اإلمجاع على ضعفه نظر ، مع توثيق ابن حبان وابن قطلوبغا ، وأيضا كالم : قلت

  .يه لني البخاري يشعر القبول ، وأعدل األقوال ف

َ                           محمد بن عبيد اهللا العرزمي- ٦٠ ُ
١٣ 

َ                                                    حممد بن عبيد اهللا العرزمي الفزاري أبو عبد الرمحن الكويف:هو ُ
 كان فزاريا وكان نزل يف ١٤

   .١٥عرزم
                                                                                                                                                    

 )١٩٢/ ٢( الكاشف ١

 )٢٩٩/ ٣( جممع الزوائد ٢

 )٩٦١/ ٤(تاريخ اإلسالم) ٤٣١/ ٧( الثقات البن حبان ٣

 )١٦٠/ ١( التاريخ الكبري للبخاري٤

 )٨٢٦/ ٣(الضعفاء أليب زرعة) ٣١٥/ ٧( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٥

 )٣١٥/ ٧( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٦

 )٤٣١/ ٧( الثقات البن حبان ٧

 )٤٠٢/ ٧( الكامل يف ضعفاء الرجال ٨

 )٧٥/ ٣( اضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ٩

 )٦٠٦/ ٢( املغين يف الضعفاء ١٠

 )٤١٤/ ٨( الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة ١١

 )٦٥٨/ ٢( تبصري املنتبه بتحرير املشتبه ١٢

 )٢٧٩/ ١( جممع الزوائد ١٣

 )١٧١/ ١( التاريخ الكبري للبخاري١٤

 )١٧٧: ص( سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ١٥



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٣٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

كان قد مسع مساعا كثريا وكتب ودفن كتبه فلما كان بعد ذلك حدث، وقد : قال ابن سعد
 .١ذهبت كتبه فضعف الناس حديثه هلذا املعىن 

، وقال ٢فمن ذاك  أيت ، فكان حيدث حفظا ، كان رجال صاحلا قد ذهبت كتبه : قال وكيع

  .٣رجل صدوق ولكن ذهبت كتبه وكان رديء احلفظ ومن مث أنكرت أحاديثه : ابن منري

كان حيىي وعبد الرمحن ال حيدثان عنه وكان سفيان و شعبة حيدثان : قال عمرو بن علي

  . ٤عنه
  . ٥ ، و النسائي مرتوك احلديثقال عمرو بن علي و مسلم

ليس بشيء ،و قال هو أضعف من عبيدة وجويرب وابن سامل وجابر اجلعفي، : قال حيىي

ال : ، وقال أبو زرعة٧ضعيف احلديث جدا:  ، وقال أبو حامت٦ال يكتب حديثه: وقال
   .٨يكتب حديثه 

، قال ١١ساقط : ،و قال السعدي١٠، و تركه ابن املبارك وحيىي٩ترك الناس حديثه : قال أمحد

:  بل قال: قلت١٣ضعيف: قال الدارقطين: ، وقال ابن اجلوزي١٢ضعيف احلديث :العجلي 
   ١٤ضعيف جدا

                                                           

 )٣٤٧/ ٦( الطبقات الكربى ط العلمية ١

 )١٠٥/ ٤( الضعفاء الكبري للعقيلي ٢

 )٢٤٧/ ٢( ا�روحني البن حبان ٣

 )١٠٥/ ٤( الضعفاء الكبري للعقيلي ٤

الضعفاء واملرتوكون )٥٢٣/ ١(الكىن واألمساء لإلمام مسلم ) ٢/ ٨( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٥
 )٩١: ص(للنسائي 

الضعفاء ) ٢/ ٨(اجلرح والتعديل البن أيب حامت )٥٦٣ و ٢٨٥/ ٣(الدوري  رواية - تاريخ ابن معني ٦
 )١٠٥/ ٤(الكبري للعقيلي 

 )٢/ ٨( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٧

 )٢/ ٨( املصدر نفسه٨

 )٢/ ٨(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٣١٣/ ١(العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد اهللا  ٩

 )١٢٣: ص( الضعفاء الصغري للبخاري ت أيب العينني ١٠

 )٧٧: ص( أحوال الرجال ١١

 )٤٠٩: ص(لباز  الثقات للعجلي ط ا١٢

 )٩٩/ ٢( الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ١٣

 )١١٧/ ١٥( علل الدارقطين١٤



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٤٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

وكان صدوقا إال أن كتبه ذهبت وكان رديء احلفظ فجعل حيدث من حفظه : قال ابن حبان
  .٢عامة رواياته غري حمفوظة : ، وقال ابن عدي١ويهم فكثر املناكري يف روايته

   .٤مرتوك :  ، وقال ابن القيسراين٣ليس بشيء: قال ابن شاهني

هو يف نفسه صدوق صاحل ، لكن اتفق العلماء على ترك حديثه ملا تقدم من أمره فهو : قلت
  .كما قال اهليثمي متفق على ضعفه واهللا أعلم 

 .٥ محمد بن مروان السدي- ٦١
بد حممد بن مروان بن عبد اهللا بن إمساعيل بن عبد الرمحن الكويف موىل اخلطابيني موىل ع: هو

   ٦الرمحن بن زيد بن اخلطاب يعرف بالسدي ،و يقال له الكليب 

  . ٧ ليس بشيء: كذاب ، وقال: قال ابن منري جرير

 ، ١٠ سكتوا عنه: ، وقال البخاري٩أدركته قد كرب فرتكته:  ، وقال أمحد ٨ليس بثقة: قال حيىي
والدارقطين يف ، وذكره أبو زرعة ١١كذاب، شتام: ذاهب  ويف موضع آخر:  وقال السعدي

ذاهب احلديث ، مرتوك احلديث ، ال :  و قال بو حامت١٢مضعف: الضعفاء وقال الدارقطين

 ١٣يكتب حديثه البتة 

                                                           

 )٢٤٦/ ٢(وحني البن حبان  ا�ر١

 )٢٥٤/ ٧( الكامل يف ضعفاء الرجال ٢

 )١٦٤: ص( تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ٣

 )٢٠٩: ص( تذكرة احلفاظ البن القيسراين٤

 )٢١٤/ ١( جممع الزوائد ٥

 )٤٦٨/ ٤( تاريخ بغداد٦

�ذيب الكمال يف أمساء ١٣/ ٤(الضعفاء الكبري للعقيلي ) ٨٦/ ٨( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٧
 )٣٩٢/ ٢٦(الرجال 

 )١٣٦/ ٤( الضعفاء الكبري للعقيلي ٨

 )١٣٦/ ٤(املصدر نفسه٩

 )١٣٦/ ٤( املصدر نفسه١٠

 )٣٣٣/ ١٠(إكمال �ذيب الكمال ) ٧٨: ص( أحوال الرجال ١١

 )١٣٠/ ٣(الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ) ٦٥٧/ ٢( الضعفاء أليب زرعة١٢

 )٨٦/ ٨( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١٣



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٤١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

ألثبات ال حيل كتابة حديثه إال على جهة كان ممن يروي املوضوعات عن ا: قال ابن حبان
": التهذيب"، وقال أبو جعفر الطربي يف كتاب ١االعتبار وال االحتجاج به حبال من األحوال

  .٢والسدي ممن ال حيتج حبديثه
عامة ما يرويه غري حمفوظ : ، وقال ابن عدي٣مرتوك احلديث: قال النسائي واألزدي

  ٤والضعف على رواياته بني 
  ٦ ثقة ضعيف غري: ، وقال يعقوب بن سفيان٥ساقط يف أكثر رواياته:  قال أبو نعيم

   ٧كان ضعيفا، وكان يضع احلديث أيضا : قال أبو علي صاحل بن حممد
ال يكتب حديثه، روى عنه الثقات، وقال : الساجي قال: ونقل مغلطاي أيضا عن

ي عن أيب جمروح ، ويف كتاب املنتجيل: ً                                   كان ضعيفا منكر احلديث، وقال اجلوزقاين: السمعاين
ً                                ناولت السدي من يدي إىل يده نبيذا: حفص األبار قال

٨.  
ومل أر له توثيقا من أحد ومل خيتلف الناس يف ضعفه : ، قلت٩تركوه وا�م :  قال الذهيب

  . ومنهم من كذبه
َ                         مسلمة بن علي الخشني- ٦٢ ُ ْ َ

١٠ 
مسلمة بن علي بن خلف اخلشين ، أبو سعيد  الدمشقي البالطي، كان يسكن البالط :هو

 ١١.قرية من قرى دمشق على حنو فرسخ منه
مرتوك احلديث، زاد السعدي : ،وقال السعدي والنسائي١٢ليس بشيء ، ضعيف : قال حيىي

   ١٣ضعيف:

                                                           

 )٢٨٦/ ٢( ا�روحني البن حبان ١

 )٣٣٣/ ١٠( إكمال �ذيب الكمال ٢

 )٣٣٣/ ١٠(إكمال �ذيب الكمال ) ٥١٢/ ٧( الكامل يف ضعفاء الرجال ٣

 )٥١٢/ ٧( الكامل يف ضعفاء الرجال ٤

 ١٤٣: ص( الضعفاء أليب نعيم ٥

 )٤٦٨/ ٤( تاريخ بغداد٦

 )٤٦٨/ ٤( املصدر نفسه٧

 )٣٣٣/ ١٠( إكمال �ذيب الكمال ٨

 )٣٢/ ٤(ميزان االعتدال ) ٦٣١/ ٢( املغين يف الضعفاء ٩

 )٢٧٨/ ١( جممع الزوائد ١٠

 )٥٦٧/ ٢٧(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٢٦٨/ ٨( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١١

سؤاالت ابن )٢٦٨/ ٨(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٤٥٠/ ٤( رواية الدوري - تاريخ ابن معني ١٢
 )٤٢٨: وص٣٥٩: ص(اجلنيد 

 )٩٧: ص(الضعفاء واملرتوكون للنسائي ) ٢٨٢: ص( أحوال الرجال ١٣



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٤٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

  . ١منكر احلديث: ال  البخاري و أبو زرعة ق
صحبت مسلمة بن علي من دمشق فلم أمسعه حيدث حبديث يوافق : قال نعيم بن محاد

  ٢حديث الناس 

  .٣ل ابن شاهنيليس بشيء وكذا قا: قال  دحيم
كان ممن يقلب األسانيد ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم تومها فلما : قال ابن حبان

كل أحاديثه ما ذكرته وما مل أذكره : ، وقال ابن عدي٤فحش ذلك منه بطل االحتجاج به 

روى عن : ، و قال أبو نعيم٦،وذكره الدارقطين يف الضعفاء٥كلها أو عامتها غري حمفوظة
  . ٧األوزاعي والزبيدي وابن جريج باملناكري 

  .٨قال يعقوب بن سفيان ضعيف احلديث ال ينبغي ألهل العلم أن يشغلوا أنفسهم حبديثه

د ضعيف احلديث ، منكر احلديث، ال يشتغل به، هو يف ح: أيب حامت قال: ونقل املزي عن
ضعيف، : ذاهب احلديث ، وقال أبو علي احلافظ النيسابوري: الرتك، وقال احلاكم أبو أمحد

قدم مصر، فسكنها وحدث �ا، ومل يكن عندهم بذاك يف : وقال أبو سعيد بن يونس

  . ٩احلديث
  .١٠تركوه : وقال الذهيب

  .هو كما قال اهليثمي متفق على ضعفه ومل أر له توثيقا من أحد : قلت

َ                مطرح بن يزيد- ٦٣ ُ
١١  

 ١٢عداده يف الشاميني مطرح بن يزيد األسدي الكناين  أبو املهلب الكويف:هو

                                                           

 )٢١١/ ٤(الضعفاء الكبري للعقيلي ) ٢٦٨/ ٨( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١

 )٢١١/ ٤ ( الضعفاء الكبري للعقيلي٢

 )١٧٧: ص(تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني )٢٦٨/ ٨( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٣

 )٣٣/ ٣( ا�روحني البن حبان ٤

 )٢١/ ٨( الكامل يف ضعفاء الرجال ٥

 )١٣٣/ ٣( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ٦

 )١٤٩: ص(عيم  الضعفاء أليب ن٧

 )٥٦٧/ ٢٧(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال )١٢٠/ ٣( الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ٨

 )٥٦٧/ ٢٧( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٩

 )٦٥٧/ ٢( املغين يف الضعفاء ١٠

 )٥٩/ ٩( قال يف موضع آخر مطرح بن زياد وهو خطأ) ٢٦٢/ ١٠( جممع الزوائد ١١

 )٨٢٩/ ٣(الضعفاء أليب زرعة)٣٥٥/ ٣( رواية الدوري - تاريخ ابن معني ١٢



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٤٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

  .١ ضعيف احلديث: ليس بثقة ويف موضع قال: ليس حديثه بشي وقال: قال حيىي
،و ٣ضعيف: ،و قال عنه أبو زرعة و النسائي٢ذكره البخاري يف التاريخ، ومل يذكر فيه شيئا 

ليس بالقوى، هو ضعيف احلديث، يروى أحاديث ابن زحر عن على بن :  قال أبو حامت
  . ٤يزيد فال أدري من على بن يزيد أو منه 

أن مطرح بن يزيد ال : قال ابن حبان كالما انتقد فيه ابن معني لتضعيفه مطرح ، حاصله
يروي إال عن ابن زحر وعلي بن يزيد ومها ضعيفان فكيف يتهيأ اجلرح ملن ال يروي إال عن 

  الضعفاء ، ولكنه ال حيتج به ألنه يروي عن الضعفاء ؛
فإن وجد له خرب صحيح روي عن ثقة عن عدل كذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال

 االحتجاج مبا انفرد واالعتبار مبا روى عن الثقات وترك ما وسلم موصوال حكم عليه مث يرتك
 .٥روى عن الضعفاء على األحوال هذا حكم االعتبار بني احملدثني واملرتوكني 

، وذكره ٦عامة رواياته عن عبيد اهللا بن زحر والضعف على حديثه بني:  قال ابن عدي
  .٧الدارقطين يف الضعفاء 

هو أبو املهلب روى عنه سفيان زعموا أن البلية من قبل علي بن : قال أبو داود: ونقل املزي
  ٨يزيد

  . ٩جممع على ضعفه: قال الذهيب
وذكره ابن اجلارود والعقيلي والبلخي وأبو العرب والدواليب والساجي وابن : قال مغلطاي

ضعيف احلديث ، وقال أبو : شاهني ويعقوب بن سفيان يف مجلة الضعفاء ، وقال العجلي
  . ١٠حديثه ليس بالقائم : أمحد احلاكم

                                                           

اجلرح )٤٢٦/ ٤(و ) ٤٤٩/ ٣(و رواية الدوري ) ١٩٩: ص( رواية الدارمي - تاريخ ابن معني ١
 )٢٦١/ ٤(الضعفاء الكبري للعقيلي ) ٣٩٦: ص(اجلنيد سؤاالت ابن )٤٠٩/ ٨(والتعديل البن أيب حامت 

 )١٩/ ٨( التاريخ الكبري للبخاري٢

الضعفاء أليب )٩٧: ص( للنسائي الضعفاء واملرتوكون) ٤٠٩/ ٨( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٣
 )٨٢٩/ ٣(زرعة

 )٤٠٩/ ٨( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٤

 )٢٧/ ٣( ا�روحني البن حبان ٥

 )٢٠٣/ ٨( الكامل يف ضعفاء الرجال ٦

 )١٣٤/ ٣( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ٧

 )٦٠ /٢٨( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٨

 )١٢٣/ ٤(ميزان االعتدال )٦٦١/ ٢( املغين يف الضعفاء ٩

 )٢٢٦/ ١١( إكمال �ذيب الكمال ١٠



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٤٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

مطرح األسدي قال بن عمار روى عنه أبو بكر بن : وذكره ابن شاهني يف الثقات وقال
  ١عياش وابن منري وأبو معاوية والناس قد رووا عنه ومامسعت فيه إال خريا 

  : قال ابن حجر
مطرح األسدي روى عن أيب طاهر وعنه عبد اهللا بن وفرق البخاري بني مطرح بن يزيد وبني 

منري قال أبو حامت هو هو ال أعلم مطرحا غريه قلت وتبع ابن حبان البخاري فذكر بن يزيد 
   .٢يف الضعفاء وذكر مطرح اآلسدي يف ثقات أتباع التابعني وقال البخاري منكر احلديث

صواب ، وعليه فإنه قد وثقه ابن شاهني وابن عمار وابن حبان هو ال: قول أيب حامت: قلت
َّ                                                                                 فصل ، بني ما انفرد وما وافق الثقات ، فحكاية اإلمجاع ال تنطبق عليه ، مع أن األكثر على 

  .ضعفه ، وقد وافق اهليثمي على حكاية اإلمجاع الذهيب كما مر 
  .٣  موسى بن محمد بن إبراهيم - ٦٤
موسى بن حممد بن إبراهيم بن احلارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد : هو

بن تيم بن مرة ، وأمه أم عيسى بنت عمران ابن أيب حيىي وهو عمري، وكان موسى ابن حممد 
 ٤يكىن أبا حممد 
  .٥ديث وله أحاديث منكرةوكان كثري احل: قال ابن سعد
 كان: ، وقال ابن املديين٦ضعيف ، ليس بشيء حديثه ، وال يكتب حديثه : قال ابن معني

: ، وقال السعدي٨عنده مناكري ، منكر احلديث :  ، وقال البخاري٧ضعيفا ضعيفا ضعيفا
  .٩ينكر األئمة أحاديثه اليت يرويها عنه عقبة بن خالد وغريه

 ، زاد أبو ١١منكر احلديث: ، وقال أبو زرعة والنسائي١٠ضعيف احلديث : قال أبو حامت
  . ١٢وال يعرف إال به، ال يتابع على حديثه :  واهي احلديث جدا ،و قال العقيلي: زرعة

                                                           

 )٢٣٢: ص( تاريخ أمساء الثقات ١

 )١٧١/ ١٠( �ذيب التهذيب ٢

 )١٤٨/ ٩( جممع الزوائد ٣

 )٣٩٧: ص( حمققا - متمم التابعني - الطبقات الكربى ٤

 )٣٩٧: ص( حمققا - متمم التابعني - الطبقات الكربى ٥

الضعفاء واملرتوكون البن )٤٨١: ص(سؤاالت ابن اجلنيد )١٨٢/ ٣( رواية الدوري - تاريخ ابن معني ٦
 )١٤٨/ ٣(اجلوزي 

 )٩٥: ص( سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين ٧

 )١٦٩/ ٤(الضعفاء الكبري للعقيلي )٢٩٥/ ٧(التاريخ الكبري للبخاري)١٤٣/ ٢( التاريخ األوسط ٨

 )٢٢٠: ص( أحوال الرجال ٩

 )١٦٠/ ٨( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١٠

الضعفاء ) ١٦٠/ ٨(اجلرح والتعديل البن أيب حامت )٣٩٣/ ٢(و) ٤٢٤/ ٢( الضعفاء أليب زرعة١١
 )٩٥: ص(واملرتوكون للنسائي 

 )١٦٩/ ٤( الضعفاء الكبري للعقيلي ١٢



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٤٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

أبيه ما ليس من حديثه فلست أدري أكان املتعمد لذلك أو كان يروي عن :  قال ابن حبان
  ، ١فيه غفلة فيأيت باملناكري عن أبيه واملشاهري على التوهم وأميا كان فهو ساقط االحتجاج 

 ترجم له ابن عدي ونقل أقوال األئمة فيه وذكر بعض أحاديثه وقال يف بعضها، غري حمفوظني

عقبة هذا يروي :ال يرويهما عن موسى غري حممد بن طلحة التيمي ، وقال يف حديث آخر
 ، ومل يذكر ابن عدي فيه خالصة ٢عن موسى بن حممد بن إبراهيم أحاديث، ال يتابع عليها

 تكون من غريه ،واهللا حكمه كعادته ، وكأنه متوقف يف أمره وال ختفى إشارته إىل أن البلية قد

  .أعلم 
: وقال ابن اجلوزي قال الدارقطين٤، ذكره الدارقطين يف الضعفاء٣ضعيف : قال ابن شاهني

  . الضعفاء واملرتوكني قال ذلك وقد تتبعت ذلك مرارا  ، ولعله إذا وجده يف٥مرتوك

  .٦روى عن أبيه أحاديث مناكري : وقال أبو نعيم
ال يكتب حديثه وبلغين عن أمحد أنه كان يضعفه ، وعن الواقدي  : وقال املزي عن أيب داود

  .٧كان فقيها حمدثا : ، ويعقوب بن شيبة قاال

  . ٨ضعيف : قال الذهيب
وذكره الدواليب، وأبو العرب، وابن  منكر احلديث : وقال أبو أمحد احلاكم: قال مغلطاي

السكن، وابن اجلارود، وابن شاهني، والبلخي، ويعقوب بن سفيان يف مجلة الضعفاء وخرج 

  .٩احلاكم حديثه يف صحيحه 
متفق على ضعفه ، وقول يعقوب بن شيبة كان فقيها حمدثا ال ينايف الضعف ، واهللا : قلت

  .أعلم 

                                                           

 )٢٤١/ ٢(ا�روحني البن حبان  . ١

 )٥٩/ ٨( الكامل يف ضعفاء الرجال ٢

 )١٧٢: ص( تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ٣

 )١٣٣/ ٣( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ٤

 )١٤٨/ ٣( الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ٥

 )١٣٦: ص( الضعفاء أليب نعيم ٦

 )١٤٢ -٢٩/١٣٩(كمال يف أمساء الرجال  �ذيب ال٧

 )٣٠٨/ ٢( الكاشف ٨

 )٣٥/ ١٢( إكمال �ذيب الكمال ٩



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٤٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

 . ١ نافع أبو هرمز - ٦٥
  ٢نافع بن عبد الواحد ، أبو هرمز اجلمال، السلمي البصري موىل بين سليم: هو

ال : ال يكتب حديثه، ليس بثقة كذاب وقال مرة، ليس بشيء ، كان ضعيفا : قال حيىي

  ٣ أعرفه
مرتوك : ، وقال أبو حامت٥هو ذاهب :   ، وقال أبو زرعة٤ضعيف احلديث:  قال أمحد

ليس : ، وقال النسائي٧الغالب على حديثه الوهم :، وقال العقيلي ٦احلديث ذاهب احلديث 

  . ٨بثقة
ال جيوز االحتجاج به وال كتابة حديثه إال على سبيل االعتبار روى عن : قال ابن حبان

عامة ما يرويه غري حمفوظ : ، وقال ابن عدي٩عطاء وابن عباس وعائشة نسخة موضوعة 

 ، وذكره الدارقطين يف ١١ليس بشيء : ، وقال ابن شاهني١٠والضعف على روايته بني
  .١٣ مرتوك احلديث:  ، وقال ابن القيسراين١٢الضعفاء 

  .جممع على ضعفه ومل أر يف ذلك اختالفا : هو كما قال اهليثمي: قلت

 . ١٤  النضر بن عبد الرحمن أبو عمر- ٦٦
 ١٥النضر بن عبد الرمحن أبو عمر اخلزاز الكويف يشكري : هو

                                                           

 )٢٨٤/ ١( جممع الزوائد ١

 )٥٣٠/ ٤(تاريخ اإلسالم)٣٠٦/ ٨(الكامل يف ضعفاء الرجال ) ٥٧/ ٣( ا�روحني البن حبان ٢

الكامل يف ضعفاء )٢٨٦/ ٤(الضعفاء الكبري للعقيلي )١٨٠/ ٤( رواية الدوري - تاريخ ابن معني ٣
 )٣٠٦/ ٨(الرجال 

 )٢٨٦/ ٤( الكبري للعقيلي الضعفاء) ٤٥٥/ ٨( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٤

 )٨٣١/ ٣(الضعفاء أليب زرعة)٤٥٥/ ٨( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٥

 )٤٥٥/ ٨( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٦

 )٢٨٦/ ٤( للعقيلي  الضعفاء الكبري٧

 )٣٠٦/ ٨( الكامل يف ضعفاء الرجال ٨

 )٥٧/ ٣( ا�روحني البن حبان ٩

 )٣٠٩/ ٨( الكامل يف ضعفاء الرجال ١٠

 )١٨٧: ص( تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ١١

 )١٣٤/ ٣( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ١٢

 )٨٦: ص( تذكرة احلفاظ البن القيسراين١٣

 )١٩٧/ ٢  -٥٢/ ٢( جممع الزوائد ١٤

 )٢٥٧/ ٨( الكامل يف ضعفاء الرجال ١٥



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٤٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

ال يسوى : قال أبو نعيم الفضل بن دكني وسئل عن النضر ،فرفع شيئا من األرض؟ فقال
  . ٢مرتوك احلديث: ،و قال ابن منري١هذا

  . ٤ليس بشئ ضعيف احلديث : ، وقال أمحد٣ليس حيل ألحد أن يروي عنه: قال حيىي
البخاري ضعيف ذاهب :  ، ونقل عنه ابن اجلوزي قوله٥منكر احلديث: قال البخاري

، وقال ٨مل يصح حديثه: وقال البخاري:  ومل أجده ، وقال مغلطاي٧ وتابعه  املزي٦احلديث
  .١٠، وقال أبو زرعة كوىف لني احلديث٩منكر احلديث، ضعيف احلديث : أبو حامت

: ، وقال يف موضع آخر١٢ مرتوك احلديث: ، وقال النسائي١١أحاديثه بواطيل: وقال أبو داود
  ١٣ليس بثقة، وال يكتب حديثه

كان ممن يروي عن الثقات ما ال يشبه حديث األثبات فلما كثر ذلك يف : قال ابن حبان
  . ١٥مع ضعفه يكتب حديثه  : ، وقال ابن عدي١٤روايته بطل االحتجاج به 

  ١٧ضعيف: ، ونقل ابن اجلوزي أنه قال١٦وذكره الدارقطين يف الضعفاء 
   .١٩ساقط: ، وقال الذهيب١٨مرتوك احلديث : هنيقال ابن شا

                                                           

 )٢٥٧/ ٨( املصدر نفسه١

 )٤٩/ ٣( ا�روحني البن حبان ٢

 )٤٧٥/ ٨(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٢٩١/ ٤(لي  الضعفاء الكبري للعقي٣

 )٤٧٥/ ٨(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٢٩١/ ٤( الضعفاء الكبري للعقيلي ٤

خاري ت أيب العينني لضعفاء الصغري للب) ٩١/ ٨(التاريخ الكبري للبخاري) ٨٨/ ٢( التاريخ األوسط ٥
 )١٣٣: ص(

 )١٦٢/ ٣( الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ٦

 )٣٩٣/ ٢٩( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٧

 )٤٦/ ١٢( إكمال �ذيب الكمال ٨

 )٤٧٥/ ٨( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٩

 )٤٧٥/ ٨( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١٠

 )٩٩٠/ ٣( تاريخ اإلسالم١١

 )١٠١: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ١٢

 )٣٩٣/ ٢٩( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ١٣

 )٤٩/ ٣( ا�روحني البن حبان ١٤

 )٢٦١/ ٨( الكامل يف ضعفاء الرجال ١٥

 )١٣٤/ ٣( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ١٦

 )١٦٢/ ٣( الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ١٧

 )١٨٥: ص( تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ١٨

 )٣٢١/ ٢(الكاشف  . ١٩



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٤٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

منكر احلديث ، وذكره العقيلي والدواليب وأبو العرب، : وقال الساجي: ويف اإلكمال
منكر : والفسوي، وابن السكن، وابن اجلارود، واملنتجايل يف مجلة الضعفاء ، وقال ابن حزم

  . ١احلديث

  . ٢قد تكلم بعضهم فيه: وقال الرتمذي
  .واخلالصة أنه ضعيف باتفاق األئمة كما قال اهليثمي، ومل أر يف ذلك اختالفا 

 . ٣  هشام بن زياد - ٦٧
هشام بن زياد بن سعدويه املروزي أبو املقدام القرشي صاحب حممد بن كعب القرظي : هو

  ٤ .ن أيب هشام وهو هشام أبو املقدام ، البصري، ، موىل آل عثمان بن عفانوهو هشام اب

 ٦ليس بشيء ، ليس بثقة ضعيف: ،و قال حيىي٥هشام بن زياد ارم به: قال ابن املبارك،

، ونقل مغلطاي ٨يتكلمون فيه ، ضعيف: ، وقال البخاري٧ضعيف احلديث: ،وقال أمحد
  .، ومل أجدها ٩حدث عنه عبد الرمحن بن مهدي مث تركه: "عنه أنه قال 

: ، وقال أبو زرعة١٠ احلديث ليس بالقوي ضعيف احلديث ، وهو منكر: قال أبو حامت

، وقال النسائي ١١ضعيف احلديث ، وكذا قال العجلي يف الثقات ، وابن شاهني يف الضعفاء
   ١٢مرتوك احلديث:

                                                           

 )٤٦/ ١٢( إكمال �ذيب الكمال ١

 )٣٦٥/ ١(يل ومعرفة الثقات والضعفاء وا�اهيل  التكميل يف اجلرح والتعد٢

 )١٧٩/ ٢( جممع الزوائد ٣

 )٢٠٠/ ٣٠(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٣٣٩/ ٤( الضعفاء الكبري للعقيلي ٤

 )٣٣٩/ ٤( الضعفاء الكبري للعقيلي ٥

واجلرح والتعديل البن أيب )١٤٤/ ٤(و )٢٣٣/ ٤(و) ٢٠٥/ ٣( رواية الدوري - تاريخ ابن معني ٦
 )١١٨: ص(من كالم أيب زكريا حيىي بن معني يف الرجال ) ٥٨/ ٩(حامت 

 )٥٨/ ٩( اجلرح والتعديل البن أيب حامت) ٥٠٨/ ٢( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد اهللا ٧

 )٢٠٠/ ٨(التاريخ الكبري للبخاري)١٨٠/ ٢(التاريخ األوسط ٨

 )١٤١/ ١٢( إكمال �ذيب الكمال ٩

 )٥٨/ ٩( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١٠

تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني )٤٥٧: ص(الثقات للعجلي ط الباز )٨٣٢/ ٣( الضعفاء أليب زرعة١١
 )١٩٣: ص(

 )١٠٤: ص(الضعفاء واملرتوكون للنسائي  ١٢



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٤٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

كان ممن يروي املوضوعات عن الثقات واملقلوبات عن األثبات حىت يسبق : قال ابن حبان 
  .١إىل قلب املستمع أنه كان املتعمد هلا ال جيوز االحتجاج به

  . ٢ أحاديثه يشبه بعضها بعضا والضعف بني على رواياته: قال ابن عدي

  .٥ضعيف جدا: ، وقال ابن القيسراين٤مرتوك : ، وقال البيهقي٣وضعفه الدارقطين 
   ٧ضعفوه : ، وقال الذهيب٦يضعف: غري ثقة ، وعن الرتمذي: ونقل املزي عن أيب داود قال

: ، وأمحد بن صاحل العجلي، وقال تضعيفه عن أيب علي الطوسي وابن سعد: ونقل مغلطاي
مرتوك احلديث ، وذكره الساجي، وأبو : ال حيتج حبديثه ، ويف موضع آخر: قال ابن خزمية

ثه ، وخرج العرب، وابن شاهني، وابن اجلارود يف مجلة الضعفاء، والربقي فيمن ترك حدي

  . ٨ضعيف ال يفرح حبديثه: احلاكم حديثه يف الشواهد، وقال يعقوب بن سفيان
  .هو متفق على ضعفه كما قال اهليثمي ، واهللا أعلم : قلت

 . ٩  الوازع بن نافع - ٦٨
   وهو عقيلي من أهل اجلزيرة

ه ليس حديثه بشيء وسئل عن:  ، وقال أمحد١٠ليس بشىء ، ليس بثقة: قال حيىي بن معني

 .١منكر احلديث :  ،و قال البخاري١١مرة وقال ال أدري كيف هو كأنه ضعفه 

                                                           

 )٨٨/ ٣( ا�روحني البن حبان ١

 )٤٠٧/ ٨( الكامل يف ضعفاء الرجال ٢

من تكلم فيه ) ١٧٤/ ٣(الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ) ١٣٥/ ٣( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ٣
 )٩١/ ٢(الدارقطين يف كتاب السنن من الضعفاء واملرتوكني وا�هولني 

 )١٧١: ص( معجم اجلرح والتعديل لرجال السنن الكربى ٤

 )٣٠٣: ص( تذكرة احلفاظ البن القيسراين٥

 )٢٠٠/ ٣٠( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٦

 )٣٣٦/ ٢( الكاشف ٧

 )١٤١/ ١٢( إكمال �ذيب الكمال ٨

 )٢٤١/ ١( جممع الزوائد ٩

: ص(من كالم أيب زكريا حيىي بن معني يف الرجال ) ٥٦/ ١( رواية ابن حمرز - تاريخ ابن معني ١٠
 )٣٩/ ٩(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٢٣/ ٣(العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد اهللا )١٠٣

/ ٩(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٢٣/ ٣( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد اهللا ١١
 )٥٣: ص(العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية املروذي وغريه )٣٩



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٥٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

غري حممود يف احلديث حدثت أن شعبة قال ملسكني بن بكري وكان يذكره : قال السعدي
  ٢لشعبة فيقول هات يا وازعي 

مرتوك :  ،و قال النسائي٣قال مرة اخرى ذاهب احلديث ضعيف احلديث و: قال أبو حامت

  .٤احلديث 
ضعيف احلديث  جدا ليس بشيء وكان يف كتابنا أحاديث فلم : وسئل أبو زرعة عنه فقال

  . ٥ اضربوا عليها فإ�ا أحاديث منكرة مبرة يقرأها وقال

كان ممن يروي املوضوعات عن الثقات على قلة روايته ويشبه أنه مل يكن : قال ابن حبان
املتعمد لذلك بل وقع ذلك يف روايته لكثرة ومهه فبطل االحتجاج به ملا انفرد عن الثقات مبا 

  .٦ديثهم ليس من أحا

وللوازع غري ما ذكرت وقد حدث عنه ثقات الناس وعامة ما يرويه عن :  قال ابن عدي
،و قال أبو ٨،وذكره الدارقطين يف مجلة الضعفاء ٧شيوخه باألسانيد اليت يرويها غري حمفوظة 

  .٩روى عن أيب سلمة وسامل مناكري مدارها على علي بن ثابت اجلزري : نعيم األصبهاين

يروي عن الثقات :  ، وقال ابن القيسراين١٠تكلموا فيه  ضعيف :وقال البيهقي 

  . ١١املوضوعات

                                                                                                                                                    

الضعفاء الصغري للبخاري ت أيب ) ١٨٣/ ٨(التاريخ الكبري للبخاري)١٤٤/ ٢( التاريخ األوسط ١
 )١٣٦: ص(العينني 

 )١٤٢: ص( أحوال الرجال ٢

 )١٠/ ٢(علل احلديث البن أيب حامت ) ٣٩/ ٩( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٣

 )١٠٣: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ٤

 )٣٩/ ٩( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٥

 )٨٣/ ٣( ا�روحني البن حبان ٦

 )٣٨٤/ ٨( الكامل يف ضعفاء الرجال ٧

 )١٣٥ /٣( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ٨

 )١٥٨: ص( الضعفاء أليب نعيم ٩

 )١٧٢: ص( معجم اجلرح والتعديل لرجال السنن الكربى ١٠

 )٢٩٧: ص( تذكرة احلفاظ البن القيسراين١١



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٥١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

وذكره الدواليب والعقيلي والساجي، وابن اجلارود، وابن السكن ومجاعة يف الضعفاء، وقال 
روى : َ                           ضعيف جدا، وقال احلاكم، وغريه: غريه أوثق منه ، وقال البغوي: إبراهيم احلريب

  . ١أحاديث موضوعة

  .واخلالصة أنه كما قال اهليثمي جممع على ضعفه ومل أجد من خالف من ضعفه 
  واصل بن السائب - ٦٩

                 ِ
َ

٢ . 
  ٣واصل بن السائب الرقاشي، أبو حيىي البصري:هو

ليس بشيء فقيل له أميا أحب أليك هو أم طلحة بن عمرو فقال طلحة : قال حيىي بن معني
 .٤أيضا ليس منهما أحد أحبه ، ليس بثقة ، ضعيف احلديث 

  .٦مرتوك احلديث : ، وقال النسائي٥منكر احلديث: العقيليقال البخاري ، وأبو حامت ، و

مثل أشعث بن : زاد أبو زرعة٧ضعيف احلديث :  أيب شيبة ، وأبو زرعةقال أبو بكر ابن 
  . سوار وليث بن أىب سليم واشباههم

كان ممن يروي عن عطاء ما ليس من حديثه وعن غريه : ، وقال ٨ضعيف: قال ابن حبان

، وقال ابن ٩حديث األثبات فسقط االحتجاج به ملا ظهر ذلك منه من الثقات ماال يشبه 
  . ١١،وذكره الدارقطين يف الضعفاء ١٠أحاديثه ال تشبه أحاديث الثقات: عدي

حدث عن عطاء وأيب سورة بأحاديث مل يتابع عليها، وهو لني، : وذكر مغلطاي عن البزار

منكر احلديث، وذكره أبو جعفر العقيلي، : ليس بثقة وقال الساجي: ويف كتاب ابن شاهني

                                                           

 )٣٦٨/ ٨( لسان امليزان ت أيب غدة ١

 )٢٣٠/ ١( جممع الزوائد ٢

 )٦٦٧/ ٢( حاشية الضعفاء أليب زرعة٣

و )٣٤: ص(من كالم أيب زكريا حيىي بن معني يف الرجال )٥٤/ ١( رواية ابن حمرز - تاريخ ابن معني ٤
 )٨٣: ص(

اجلرح )١٣٦: ص(الضعفاء الصغري ) ١٧٣/ ٨(التاريخ الكبري للبخاري )١٤٣/ ٢( التاريخ األوسط ٥
 )٣٢٧/ ٤(الضعفاء الكبري للعقيلي ) ٣١/ ٩(والتعديل البن أيب حامت 

 )١٠٣: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ٦

 )٣١/ ٩( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٧

 )٢٣١/ ٩( الثقات البن حبان ٨

 )٨٣/ ٣( ا�روحني البن حبان ٩

 )٣٧١/ ٨( الكامل يف ضعفاء الرجال ١٠

 )١٣٥/ ٣( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ١١



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٥٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

وأبو حممد ابن اجلارود، وأبو بشر الدواليب، وأبو العرب القريواين، والفسوي يف مجلة الضعفاء، 
مرتوك احلديث، وخرج احلاكم حديثه يف الشواهد، وقال أبو علي : لفتح األزديوقال أبو ا

منكر احلديث : إسناده ليس بالقوي، وقال يعقوب بن سفيان: -  وذكر حديثه - الطوسي 

  .١ضعيف
  .فهو كما قال اهليثمي جممع على ضعفه ومل أر فيه اختالفا : قلت

 ٢د بن عياض   يزي- ٧٠
 ٣زيد بن عياض بن يزيد بن جعدبة أبو احلكم الليثي حجازي وقال بعضهم يزيد بن جعدبة:هو

 . ٥يزيد بن عياض من أكذب أهل املدينة:  ، وقال عبد احلكم بن أعني٤كذاب : قال مالك

أبو العطوف، : أميا خري: ليس بثقة وال يكتب حديثه ،و سئل ليس بشيء ، ضعيف: قال حيىي
   .٦ابن جعدبة أمثل، وكالمها ضعيفان ليسا بشيء: أو يزيد بن عياض بن جعدبة؟ فقال

، زاد أبو حامت ٧منكر احلديث : قال البخاري ، ومسلم ، وأبو حامت ، و زكريا بن حيىي الساجي

   ، ٨ على حديثه اضربوا: ضعيف احلديث وانتهى وقال: ضعيف احلديث ، وقال أبو زرعة

ضعيف : ضعيف وليس بقوي ، وعن الفالس: ونقل ابن كثري عن علي بن املديين قال

ً    جدا
٩،  

                                                           

 )٢٠٠ -١٩٩/ ١٢( إكمال �ذيب الكمال ١

 )٢/ ٢( جممع الزوائد ٢

 )١٤١: ص( الضعفاء الصغري للبخاري ت أيب العينني ٣

 )٤١١/ ٢( الضعفاء أليب زرعة٤

 )٤١٢/ ٢( نفس املصدر٥

) ٧٤/ ٣( رواية الدوري -) ٢٢٧: ص( رواية الدارمي -) ٦١/ ١(رواية ابن حمرز  - تاريخ ابن معني ٦
الكامل يف ضعفاء )٣٨٧/ ٤(لضعفاء الكبري للعقيلي )٣٧١: ص(و)٣٦٢: ص(سؤاالت ابن اجلنيد 

 )١٤٠/ ٩(الرجال 

الضعفاء الصغري للبخاري ت أيب العينني ) ٣٥٢/ ٨(التاريخ الكبري للبخاري)٨٩/ ٢(سط  التاريخ األو٧
تاريخ )٢٨٣/ ٩(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٢٤١/ ١(الكىن واألمساء لإلمام مسلم ) ١٤١: ص(

 )٤٨٢/ ١٦(بغداد

 )٢٨٣/ ٩( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٨

 )٣٦٤/ ٢( التكميل يف اجلرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء وا�اهيل ٩



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٥٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

ُ                       ترك حديثه ، ابن عيينة : ، وقال أبو داود١ذهب حديثه سكت الناس عنه: قال اجلوزجاين
  .٢يتكلم فيه 

ُ                        ليس بثقة، وال يكتب حديثه: كذاب، ومرة: مرتوك احلديث ، ومرة: وقال النسائي
٣ ،  

  .٤ يعين احلديث - أظن يزيد بن عياض كان يضع للناس : وقال أمحد بن صاحل
كان ممن ينفرد باملناكري عن املشاهري واملقلوبات عن الثقات فلما كثر ذلك يف : قال ابن حبان

  ٦عامة ما يرويه غري حمفوظ:  ،وقال ابن عدي٥حتجاج بهروايته صار ساقط اال

  . ٨مرتوك: ضعيف احلديث، ويف موضع آخر:وقال الدارقطين ٧ليس بشيء: قال ابن شاهني
و ذكره يعقوب بن سفيان ٩قال ابن سعد كان قليل احلديث فيه ضعف : ويف �ذيب التهذيب

  .١٠يف باب من يرغب عن الرواية عنهم 

  .وثيقا من أحد ، واهللا أعلم أمجعوا على ضعفه وكذبه بعضهم ، ومل أر له ت: قلت
َ                 يوسف بن السفر-١٧ َّ

١١ . 
هو يوسف بن : يوسف بن السفر أبو الفيض كاتب األوزاعي الشامي وقال ابن صاعد:هو

السفر بن الفيض أبو الفيض يعين أن الفيض اسم جده فمن قال يوسف بن الفيض أصاب 
 .١٢ونسبه إىل جده ومل يصحف كنيته

جدا ،ضعيف :و حامت  ، زاد أب١منكر احلديث: قال البخاري ومسلم ، وأبو حامت الرازي

  . ٣ذاهب احلديث:  ، وقال أبو زرعة٢احلديث شبه املرتوك

                                                           

 )٢١٩: ص(ل  أحوال الرجا١

 )٢٢٤/ ٣٢( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٢

عرفة الثقات والضعفاء وا�اهيل التكميل يف اجلرح والتعديل وم)١١٠: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ٣
)٣٦٤/ ٢( 

 )٢٨٣/ ٩( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٤

 )١٠٨/ ٣( ا�روحني البن حبان ٥

 )١٤٥/ ٩( الكامل يف ضعفاء الرجال ٦

 )١٩٦: ص( تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ٧

 )٣٩٤/ ١٣(علل الدارقطين)٣٥١/ ١٠( علل الدارقطين٨

 )٣٥٣/ ١١( �ذيب التهذيب ٩

 )٣٥٣/ ١١( نفس املصدر ١٠

 )٢١٨/ ١( جممع الزوائد١١

 )٥٥٨/ ٨(لسان امليزان ت أيب غدة )٢٢٣/ ٢( التاريخ األوسط ١٢



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٥٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

كان ممن يروي عن األوزاعي ما ليس من أحاديثه من املناكري اليت ال يشك : قال ابن حبان
وهذه : ، وقال ابن عدي٤عوام أصحاب احلديث أ�ا موضوعة ال حيل االحتجاج به حبال 

روى عن : ، وقال أبونعيم األصفهاين٥األحاديث اليت رواها يوسف عن األوزاعي بواطيل كلها

 .٦األوزاعي باملناكري منكر احلديث
حيدث مبناكري : ، وقال العقيلي٧ وكذبه السعدي وابن معني ، وأبو بشر الدواليب و أبو مسهر

  .٩ال يف السماء وال يف األرض  وقال  ليس بشيء : ، قال دحيم٨

:   ، زاد النسائي يف موضع آخر١٠لدارقطين و احلاكم مرتوك احلديث قال أبو زرعة والنسائي وا
َ                ، وال يكتب حديثه١١ليس بثقة

ومل أجدها يف ١٣يكذب:  زاد ابن اجلوزي عن الدارقطين١٢

وتكذيب : ، قال ابن حجر١٤كتب الدارقطين ، وعلق ابن حجر على الذهيب يف نقله

  ،١٥الدارقطين ما أدري من أين نقله ولعله تبع يف ذلك ابن اجلوزي

                                                                                                                                                    

الضعفاء الصغري للبخاري ت أيب ) ٢٢٣/ ٢(التاريخ األوسط ) ٣٨٧/ ٨( التاريخ الكبري للبخاري١
 )٦٨٢/ ٢(الكىن واألمساء لإلمام مسلم ) ١٤٢: ص(العينني 

علل احلديث )٢٢٠/ ٣(الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ) ٢٢٣/ ٩( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٢
 )٢٦٩/ ٣(البن أيب حامت 

 )٨٣٦/ ٣(الضعفاء أليب زرعة) ٢٢٣/ ٩( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٣

 )١٣٣/ ٣( ا�روحني البن حبان ٤

 )٥٠١/ ٨(لرجال  الكامل يف ضعفاء ا٥

 )١٦٥: ص( الضعفاء أليب نعيم ٦

 )٥٥٨/ ٨(لسان امليزان ت أيب غدة ) ١٢٥٧/ ٤(تاريخ اإلسالم) ٢٧٧: ص( أحوال الرجال ٧

 )٤٥٢/ ٤( الضعفاء الكبري للعقيلي ٨

الضعفاء واملرتوكون البن )٤٥٢/ ٤(الضعفاء الكبري للعقيلي ) ٢٢٣/ ٩( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٩
 )٢٢٠/ ٣(اجلوزي 

ا�روحني البن )١٣٧/ ٣(الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ) ٣٣٤: ص( سؤاالت السلمي للدارقطين ١٠
 )٥٥٨/ ٨(لسان امليزان ت أيب غدة ) ٢٢٠/ ٣(لضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ) ١٣٣/ ٣(حبان 

 )٥٠٠: ص(لدارقطين يف سننه  تراجم رجال ا١١

 )٥٥٨/ ٨( لسان امليزان ت أيب غدة ١٢

 )٢٢٠/ ٣(  الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ١٣

 )٤٤٩/ ٢( التكميل يف اجلرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء وا�اهيل ١٤

 )٥٥٨/ ٨( لسان امليزان ت أيب غدة ١٥



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٥٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

   ١هو يف عداد من يضع احلديث:  وقال البيهقي
وذكره الدواليب : أحاديثه شبيهة باملوضوعة، وقال: عن أيب أمحد احلاكم:  ابن حجرونقل

أمجعوا على أنه منكر : َ                                                   والساجي والعقيلي، وغريهم يف الضعفاء، وعن ابن عبد الرب

  .٢احلديث
 قاال ، وعبارة ابن عبد قد وافق اهليثمي ابن عبد الرب على حكاية اإلمجاع ، وهو كما: قلت

  .الرب أقرب ، واهللا أعلم 

                                                           

 )١٢٥٧/ ٤( تاريخ اإلسالم١

 )٥٥٨/ ٨( لسان امليزان ت أيب غدة ٢



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٥٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

  يوسف بن خالد السمتي - ٧٢
                       ِ
ْ َّ

١ . 
ِّ                                                                        يوسف بن خالد بن عمري السميت أبو خالد البصري  ، موىل صخر بن سهل الليثي، :هو َّ ْ َ

 .٢يقال امنا مسى السمىت للحيته ومسته وكان صاحب رأي. َّ                         وصخر هذا من أوالد الصحابة
رجل سوء خياصم : كان كذابا عدو اهللا خبيثا من حيدث عنه  ،وقال: قال حيىي بن معني

، قال ٣، زنديق كذاب ال يكتب عنه شيء ليس بثقة للدين ال حيدث عنه أحد فيه خري
  . ٤مرتوك، ليس بثقة:العجلي 

  . ٥سكتوا عنه ،ونقل هو ومسلم تكذيب ابن معني وعمرو بن علي: قال البخاري
  . ٦ذاهب احلديث، ضعيف احلديث، اضرب على حديثه: قال أبوز رعة
انكرت قول حيىي بن معني فيه انه زنديق حىت محل إيل كتاب قد وضعه يف : قال أبو حامت

  التجهم بابا بابا ينكر امليزان
ذاهب احلديث  : يف القيامة فعلمت ان حيىي بن معني ال يتكلم االعلى بصرية وفهم ، و قال

٧.  
 كان يضع احلديث على الشيوخ ويقرأ عليهم مث يرويها عنهم ال حتل الرواية :قال ابن حبان

بلغين أنه كانا يضع : عنه حبيلة وال االحتجاج به حبال، ونقل عن أيب جعفر بن نفيل ،قوله
   .٨احلديث 

 وعن  أمحد بن حدثنا يوسف بن خالد السميت وكان ضعيفا ،: نقل ابن عدي عن الشافعي
قد أمجع على :كذاب ال حيل أن تكتب حديثه ، مث قال ابن عدي : احلسني الصويف قال

  ، ٩كذبه أهل بلده

                                                           

 )٢٢٦/ ١( جممع الزوائد ١

التكميل يف اجلرح ) ١٣١/ ٣(ا�روحني البن حبان ) . ٢٢١/ ٩( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٢
 )٤٤٤/ ٢(عرفة الثقات والضعفاء وا�اهيل والتعديل وم

/ ٣(اية ابنه عبد اهللا العلل ومعرفة الرجال ألمحد رو) ١٣٣/ ٤( رواية الدوري - تاريخ ابن معني ٣
 )٤٩١/ ٨(الكامل يف ضعفاء الرجال )١٤

 )٤٨٦: ص( الثقات للعجلي ط الباز ٤

الضعفاء الصغري للبخاري ت أيب ) ٢٤٦/ ٢(التاريخ األوسط ) ٣٨٨/ ٨( التاريخ الكبري للبخاري٥
 )٢٨٣/ ١(الكىن واألمساء لإلمام مسلم ) ١٤٢: ص(العينني 

 )٢٢١ /٩(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ٣٨٤/ ٢( الضعفاء أليب زرعة٦

 )٢٢١/ ٩( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٧

 )١٣١/ ٣( ا�روحني البن حبان ٨

 )٤٩٧/ ٨( الكامل يف ضعفاء الرجال ٩



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٥٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

، وكذبه أبو داود ٢يف حدثه مناكري: ،وقال أبو نعيم األصبهاين١وذكره الدارقطين يف الضعفاء 
  .٣ليس بثقة وال مأمون ، مرتوك احلديث : و النسائي،  زاد النسائي

  .٤وقال يعقوب بن سفيان ال يكتب حديثه ، وقال احلاكم روى عن زياد بن سعد مناكري

كان : أحد الفقهاء ومل يكن يف احلديث بذاك ، وقال حممد بن سعد: وقال يعقوب بن شيبة
  .  ٥له بصر بالرأي والفتوى والشروط، وكان الناس يتقون حديثه لرأيه، وكان ضعيفا يف احلديث

ضعيف : ، ونقل ابن حجر تضعيف ابن قانع   وقول الساجي٦وقال البيهقي غريه أوثق منه 
كذبه حيىي بن معني وأحسب أنه : احلديث كثري الوهم ، وقال معلقا على قول ابن معني فيه

محل عليه ألنه قيل أنه ناظر نصرانيا فقطعه مث قال له انقلد قولك وتناظرين فاحسب أن ابن 

 أمره من هذا الطريق وأما احلديث فليس مبوضع لذلك وذلك أن اجلهمية تتقلد ٧معني غلط
   ٨.قوله وجتعله إماما وال مسعت بندارا وال بن مثىن حدثا عنه شيئا قط

  .متفق على ضعفه ، وكذبه مجاعة : قلت

    أبو األسباط  بشر بن رافع- ٧٣
      

  
                            ٍ ِْ

َ ُ ْ ُْ ْ
ِ ِ

َ َ َُ
٩ . 

ْ                    بشر بن رافع اليماني:هو
  ١ النجراني  الحارثي١١ أبو أسباط١٠

                                                           

 )١٣٧/ ٣( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ١

 )١٦٤: ص(اء أليب نعيم  الضعف٢

 )٤٢١/ ٣٢(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٧٦٢/ ٢( املغين يف الضعفاء ٣

 )٤١٢/ ١١(يب  �ذيب التهذ٤

 )٤٢١/ ٣٢( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٥

 )٧٦٢/ ٢( املغين يف الضعفاء ٦

 .بالظاء املعجمة ..ذا ، ولعلها غلظ  هك٧

 )٤١٢/ ١١( �ذيب التهذيب ٨

 ) ١٩٢/ ١( جممع الزوائد ومنبع الفوائد ٩

وكذلك نسبه ابن منده إىل اليمامة فتح ) ٣٥٧/ ٢" (ميامي " ويف اجلرح والتعديل البن أيب حامت أنه ١٠
كما يف الكامل يف ضعفاء الرجال ) كوىف(،  وعن ابن معني أنه ) ٩٨: ص(الباب يف الكىن واأللقاب 

بدليل روايته عن حيىي "اليمامة "نسبا ودارا ؛ ألنه حارثي جنراين ، ولكنه دخل " مياين" ، وهو) ١٦٧/ ٢(
 .أيضا " الكوفة"بن أيب كثري، ودخل 

ويف الكىن واألمساء أبو ) ٣٥٧/ ٢(  وعند ابن أيب حامت أبو األسباط اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١١
 ) .١١٠/ ١(أألشباط لعله تصحيف الكىن واألمساء لإلمام مسلم 



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٥٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

حيدث مبناكري ، : أبو أسباط احلارثي  شيخ كوىف وهو ثقة قيل له هو ثقة ؟ قال: قال حيىي
  .٣ليس بشيء ، ضعيف احلديث: ، وقال أمحد٢ليس به بأس : وقال يف موضع آخر

       وذكره البخاري يف تارخيه بشر بن رافع، اليماين، أبو أسباط، احلارثي ونقل عن ابن أيب 
                                                                              َِ َ َْ ّْ
ِ ِ

  .٤ جنران ومفتيهمبشر إمام أهل: إسرائيل قوله
 بشر بن رافع ال يتابع يف حديثه ، وعن التـرمذي: ونقل املزي يف التهذيب عن البخاري قوله

  
   

                                            ّ
ِ ِ

ْ ِّ َ
ِ ْ :

ِ                             بشر بن رافع يضعف يف احلديث ،  ْ
٥  

ليس بالقوي :  ، وعن النسائي٧"له مناكري: "، وقال العقيلي٦وذكره اإلمام مسلم يف الكىن 
   .٩ضعيف: ، وذكر املزي عنه قوله٨

  . ١٠كر احلديث ال ترى له حديثا قائماضعيف احلديث من: وقال أبو حامت
  .١١وقد احتمل حديثه : وكذا قال البزار وزاد" لني احلديث: "وقال يعقوب بن سفيان

َ                                                               يأيت بالطامات فيما يروي عن حيىي بن أيب كثري أشياء موضوعة يعرفها من : وقال ابن حبان
ِ            ليس بشيء يف : مل يكن احلديث صناعته كأنه كان املتعمد هلا ، وقال يف موضع آخر

  . ١٢احلديث 
   أجد له حديثا منكرا ، وهو مقارب احلديث ال بأس بأخباره ومل: قال ابن عدي

ليس :  ، وقال ابن منده و احلاكم أبو أمحد و البيهقي١٣منكر احلديث : وقال الدارقطين
ليس باملرتوك وإن مل : ، وقال احلاكم أبو  عبداهللا ملا خرج حديثه يف الشواهد١بالقوي عندهم

  .٢خيرجاه

                                                                                                                                                    

الكامل يف ضعفاء الرجال ) ١٨٨/ ١(، وا�روحني البن حبان ) ٧٥ -٧٤/ ٢(بخاري التاريخ الكبري لل١
 )٢٥٩/ ١(والضعفاء واملرتوكون للدارقطين ) ١٦٣/ ٢(

 )٣٥٧/ ٢(و اجلرح والتعديل البن أيب حامت )  ١٧٤ و٣/١٣٣( الدوري  رواية-تاريخ ابن معني ٢

 )٣٥٧/ ٢( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٣

 )٧٥ - ٧٤/ ٢( التاريخ الكبري للبخاري٤

 )١١٨/ ٤( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٥

 )١١٠/ ١( الكىن واألمساء لإلمام مسلم ٦

 )٤٤٨/ ١( �ذيب التهذيب ٧

 )١١٦: ص( الضعفاء واملرتوكون للنسائي ٨

 )١١٨/ ٤( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٩

 )٣٥٧/ ٢( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١٠

 )٤٤٨/ ١( �ذيب التهذيب ١١

 )٣٢٩/ ١(و )١٨٨/ ١( ا�روحني البن حبان١٢

 )٢٥٩/ ١( الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ١٣



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٥٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

بد الرب ، وكذا قال ابن ع٣هو عندهم ضعيف احلديث منكره : وقال أبو احلسن ابن القطان
اتفقوا على إنكار حديثه وطرح ما رواه وترك : "يف الكين ، وقال يف كتاب اإلنصاف

 ٤"االحتجاج به ال خيتلف علماء احلديث يف ذلك

  .٦، وذكر يف امليزان تقوية ابن معني وابن عدي له ٥ضعفه أمحد وقواه بن معني : قال الذهيب

كابن معني والنسائي وجعله غريهم واحد كالبخاري وأيب : قد جعله بعضهم اثنني: قلت

وما قاله البخاري فمحتمل وما قاله حيىي والنسائي فمحتمل أيضا : حامت ، قال ابن عدي
نان وبشر بن رافع، وأبو األسباط إن كانا اثنني فلهما أحاديث واهللا أعلم أ�ما واحد أو اث

  . ٧غري ما ذكرته وكأن أحاديث بشر بن رافع أنكر من أحاديث أيب األسباط 

 ومل يرجحا ٨وممن ذكر اخلالف فيه الذهيب يف امليزان و برهان الدين احلليب سبط ابن العجمي
  .شيئا 

حامت بن :  قال الدوري عن حيىي:اخلالف فيه ومل يرجح ، قال : ونقل احلافظ ابن حجر

حيدث "له هو ثقة قال : قلت، "ثقة"إمساعيل يروي عن أيب أسباط احلارثي شيخ كويف وهو 
  " ليس به بأس: "بشر بن رافعوقال مرة قد روى عبد الرزاق عن شيخ يقال له ، "مبناكري

  .٩وحكى احلاكم عن الذهلي أيضا أن أبا االسباط هو بشر بن رافع : قال احلافظ ابن حجر

  .وكذا صنيع البخاري يف التاريخ  ومسلم يف الكىن و أبو حامت وابن حبان وغريهم : قلت
  .، و النسائي ،كما ذكر ذلك ابن عدي عنه ابن معني  كما مر فرتجم الثنني : والذين فرقوا

ثقة حيدث باملناكري ، وقال يف بشر بن رافع : أما ابن معني فقال يف أيب األسباط احلارثي

  .ليس به بأس وابن عدي جعل أحاديث بشر بن رافع أنكر من أحاديث أيب األسباط 
                                                                                                                                                    

ومعجم اجلرح والتعديل لرجال ) ٢٤٣/ ٢: السنن الكربى) (٩٨: ص( فتح الباب يف الكىن واأللقاب ١
 )١٢٠/ ٤(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال )٢٤: ص (السنن الكربى

 )٣٩٨/ ٣٩٧/ ٢( إكمال �ذيب الكمال ٢

 )٣٩٨/ ٢( املصدر نفسه٣

 )٤٤٨/ ١( �ذيب التهذيب ٤

 )١٠٥/ ١(املغين يف الضعفاء ) ٢٦٨/ ١( الكاشف ٥

 )٣١٧/ ١( ميزان االعتدال ٦

  ).١٦٧ -١٦٣/ ٢( الكامل يف ضعفاء الرجال ٧

 )٧٦: ص( الكشف احلثيث ٨

 )٤٤٨/ ١( �ذيب التهذيب ٩



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٦٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

ن ابن معني مل يصرح والذي يرتجح لدي أ�ما واحد فلم أجد حجة قوية ملن فرق بينهم بل إ
بالتفريق بينهم بل ترجم الثنني وال يبعد أن يكون ومها وأما النسائي فلم أعثر على نص إال 
ما نقله ابن عدي عنه والذين مل يفرقوا أكثر كما تقدم ، وباجلملة فإن درجتهما متقاربة ومما 

 عكس ما يؤيد أ�ما واحد اختالف درجتمها عند ابن معني وابن عدي فابن عدي على
  .ذهب إليه ابن معني والقول بأ�ما واحد تطمئن إليه النفس واهللا أعلم 

هو بشر بن رافع " أبو أسباط: مث رأيت ابن حجر  مييل إىل ما ترجح لدي واهللا املوفق ، وقال
عن " اين النجر:  ، وقال يف ترمجة١مرتوك: حدث عن حامت بن إمساعيل وهو ثقة قال الدواليب

ابن عمر لعله هو بشر بن رافع احلارثي أبو األسباط اليماين فقيه إمام مسجد جنران عن حيىي 
  .٢بن أيب كثري وعنه حامت بن أيب إمساعيل وعبد الرزاق وثقه بن معني وابن عدي 

ن حيىي ابن أيب كثري ِ                                               بشر بن رافع احلارثي أبو األسباط إمام مسجد جنران ع: وقال اخلزرجي
 وعنه حامت بن إمساعيل وعبد الرزاق وثقه ابن معني وابن عدي وقال البخاري  ال يتابع 

                                                                            َ
ِ٣  

 :٥ ٤ أبو مالك النخعي- ٧٤
عبد امللك ابن : هو

 
             

َ
َ                    ابن أيب احلسني، ويعرف : عبادة بن احلسني ، ويقال: ُ            احلسني، ويقال

  . ٦بابن در ، الواسطي 
 ، وقال أبو حامت ٨ وقال البخاري ليس بالقوي عندهم٧ليس بشيء:  قال حيىي بن معني

منكر احلديث :، زاد الفالس ١ضعيف احلديث : وأبو زرعة،و الفالس وأبو داود و الدارقطين
.  

                                                           

 )٧/ ٧( لسان امليزان ١

 )٥١٩/ ٧( لسان امليزان ٢

 )٤٨: ص( خالصة تذهيب �ذيب الكمال ٣

ٍ                        َ                   بعد ذكره حديث عن علي بن أ يب طالب ) ٢٧٦/ ١(جممع الزوائد ومنبع الفوائد :   قال اهليثمي يف ٤ ِ َِ ِ ِ ْ ِّ َ َْ
َ َ                              وأ يب موسى األشعري قاال َ ِّ ِ َ ْ َ ْ َ ُ ِ َِّ                     قال رسول الله : َ ُ َُ َ   صلى الله عليه وسلم -َ

     
 
                         َ

َّ َّ ََّ َ
ِ
ْ ََُ                 ال تـقرأ القرآن وأ نت جنب رواه «: " -َ

              َ                 ُ َ ََ ٌْ ُ ُ َ ْ َْ ُ َْ ِ
َ َ

     زار، ويف إسنادمها أ بو مالك الن خعي، وقد أ مجعوا على ضعفهَْ      البـ
              

 
  

 
    

                َ         َّ           َ                 ِ ِِ ِ ِ
ْ َ ََ َ َُ ْ َْ َ َُّ َ

ٍ
َ ُ

ِ
َ ْ ِ ِ

ُ َّ . 

 أبو مالك النخعي الدمشقي:           َ               يشتبه مع أ يب مالك النخعي٥
                           ّ
ِ ْ َ      حديثه عند معاوية ، . إن له صحبة: قيل.ِّ

 
                    َ ِْ ُُ

ِ
َ

أسد ) ١٧٤٥/ ٤(ة األصحاب االستيعاب يف معرف: والصحيح أنه ال صحبة له، وحديثه مرسل  انظر
         عبـيد الله بن األخنس، أ بو . وأيضا مع )) ٢٧٣/ ٥(أسد الغابة ط الفكر ) ٢٦٨/ ٦(الغابة ط العلمية 

       َ                      ُ َِ َ ْ َ ُ ْ ْ
َِّ ُ ُ

                     مالك الن خعي الكويف اخلزاز وثـقه أ محد، وغيـره
 
 

  
            َ                      َّ        ُُ ْ َُ َ َُ َْ ََّ ُِ ََّ ْ ُّ ُ ْ ُّ

ِ
َ

ٍ ِ
 )٩٢٢/ ٣(تاريخ اإلسالم: انظر. َ

 )٢٤٧/ ٣٤(، �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٤١١/ ٥( التاريخ الكبري للبخاري٦

 )٥٨/ ١( رواية ابن حمرز - تاريخ ابن معني ٧

 )٧٣: ص(و الضعفاء الصغري للبخاري ت زايد ) ٤١١/ ٥( التاريخ الكبري للبخاري٨



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٦١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

   . ٣ليس بثقة وال يكتب حديثه : ، وقال النسائي٢مرتوك :وقال أبو إسحاق اجلوزجاين 
، وقال ابن ٤..إنه ممن يروي املقلوبات عن األثبات ال جيوز االحتجاج به : قال ابن حبان

  ٥له أحاديث حسان وعامتها، ال يتابع عليها: عدي
  .٩مرتوك :  ، وقال ابن حجر٨ضعفوه : ، وقال الذهيب٧ وابن القيسراين ٦وضعفه العقيلي ، 

   .١٠أنه جممع على ضعفه : واخلالصة
له أحاديث حسان ، فإن املتتبع لكالمه يف الضعفاء جيد أنه كثري :  وأما قول ابن عدي

الدفاع عنهم بل وعن املتهمني ، ويظهر أن أكثر نظره عند اعتبار أحاديث الراوي وسربها 
إمنا كان يتوجه إىل متو�ا دون أسانيدها  ، ولعل هذا من أسباب التساهل يف األحكام على 

ة وتقوية الضعفاء ،  ولذلك جند البن عدي تقوية بعض الضعفاء ا�مع على ضعفهم الروا
  ُ                                                                  بل ممن ا�م أو جهل، وسبب ذلك أنه جيمع أحاديث الراوي كلها ، واهللا املوفق

 ١١ أبو هارون العبدي - ٧٥
  .١٢ هو عمارة بن جوين البصري

غري ثقة ، يكذب ، ليس : كذبه شعبة ، واجلوزجاين ، وابن معني ومحاد بن زيد، وقال حيىي
  .١كذاب مفرت: بشيء يف احلديث وال يف غريه ، وقال اجلوزجاين

                                                                                                                                                    

 أسئلة الربذعي و الضعفاء أليب زرعة الرازي يف أجوبته على) ٣٤٧/ ٥( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ١
 - ٣٤٧/ ٣٤(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ١٦٣/ ٢(الضعفاء واملرتوكون للدارقطين )٨١٦/ ٣(

 )٤٤٥/ ٤(وتاريخ اإلسالم) ٢٤٨

 )٨٢: ص( أحوال الرجال ٢

 )٢٤٨/ ٣٤( �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ٣

 )١٣٥/ ٢( ا�روحني البن حبان ٤

 )٥٢٨/ ٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ٥

 )٢٢/ ٣(لضعفاء الكبري للعقيلي  ا٦

 )٢٦٢٩/ ٥( ذخرية احلفاظ ٧

 )٤٥٦/ ٢(الكاشف )٤٠٤/ ٢( املغين يف الضعفاء ٨

 )٦٧٠: ص( تقريب التهذيب ٩

والتكميل يف ) ٦٥٣/ ٢(ميزان االعتدال ) ١٤٨/ ٢(الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي :  وانظر أيضا١٠
ومغاين ) ٢١٩/ ١٢(و�ذيب التهذيب ) ٤٠٩/ ٣(اجلرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء وا�اهيل 

 )٤٥٩: ص(وخالصة تذهيب �ذيب الكمال ) ٣٢٤/ ٣(األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار 

 )٢٨٤/ ١( جممع الزوائد ١١

/ ٧(الطبقات الكربى ط العلمية ) ٦٤٦/ ٢(عفاء أليب زرعةوالض) ٤٩٩/ ٦( التاريخ الكبري للبخاري١٢
 )٧٠٩/ ٣(وتاريخ اإلسالم) ١٨٢



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٦٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

َ                  تركه حيىي القطان : ،و قال البخاري٣ ، وأشار أبو زرعة إىل ضعفه ٢وضعفه ابن سعد  َْ
٤.  

  .٦ليس بشئ :  ، وزاد أمحد مرة٥مرتوك:  وقال أمحد ، والنسائي ، و ابن القيسراين

  .٧جب ِ                                 ال حيل كتابة حديثه إال على جهة التع: وقال ابن حبان

متلون خارجي، وشيعي، يصلح أن يعترب له مبا يرويه عنه الثوري، واحلمادان : وقال الدارقطين
٨.  

 له أحاديث صاحلة، عن أيب سعيد اخلدري وغ: وقال ابن عدي
                                       ِ
َ َِ ريه ، وقد حدث عنه عبد اهللا َ

بن عون بغري حديث واحلمادان وهشيم وشريك، وعبد الوارث والثوري وغريهم من ثقات 
 الناس وقد حدث أبو هارون، عن أيب سعيد حبديث املعراج بطوله وقد حدث عنه الثوري 

                                                                               ِ
َ َِ ََ ُ

  .٩هحبديث املعراج ومل يذكر عنه شيئا من التشيع والغلو فيه وقد كتب الناس حديث

 ١١مرتوك ومنهم من كذبه، شيعي: ، وقال ابن حجر١٠مرتوك ، تابعي لني مبرة : قال الذهيب
.  

واخلالصة أنه ضعيف جدا وابن عدي حسن الرأي فيه بناء على منهجه يف االستقراء واجلمع 

ألحاديث الضعفاء ، ولكن حكاية اإلمجاع على ضعفه يعكرها رأي ابن عدي ، وأيضا 
الدارقطين قال يصلح لالعتبار فيما يرويه عنه الثوري واحلمادان ، وإن كان ال يرتفع عن دائرة 

 .مجاع شيء كبري الضعف إال أن األ

  
                                                                                                                                                    

اجلرح والتعديل البن ) ١٧٦: ص(فة الرجال ألمحد رواية املروذي وغريه ت وصي اهللا عباس  العلل ومعر١
) ١٤٧/ ٦(الكامل يف ضعفاء الرجال )٣١٣/ ٣(والضعفاء الكبري للعقيلي )١٧٨و ١٤٩/ ١(أيب حامت 

 من كالم أيب زكريا حيىي) ٢٧١: ص(وسؤاالت ابن اجلنيد ) ٢١٧/ ٤( رواية الدوري -تاريخ ابن معني 
 )٦١: ص(بن معني يف الرجال 

 )١٨٢/ ٧( الطبقات الكربى ط العلمية ٢

 )٤٧٣/ ٢( الضعفاء أليب زرعة٣

 )١١٠: ص(و الضعفاء الصغري للبخاري ت أيب العينني ) ٤٩٩/ ٦( التاريخ الكبري للبخاري٤

 )٢٥٣٩/ ٥(ذخرية احلفاظ ) ٨٤: ص(الضعفاء واملرتوكون للنسائي ) ١٧٧/ ٢( ا�روحني البن حبان ٥

 )٣٦٤/ ٦( اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٦

 )١٧٧/ ٢( ا�روحني البن حبان ٧

 )١٦٤/ ٢(والضعفاء واملرتوكون للدارقطين ) ٢٥٩: ص( سؤاالت السلمي للدارقطين ٨

 )١٤٩/ ٦( الكامل يف ضعفاء الرجال ٩

 ) ١٧٣/ ٣(ميزان االعتدال )٥٣/ ٢( الكاشف ١٠

 )٤١٢/ ٧(وانظر أيضا �ذيب التهذيب ) ٤٠٨: ص( تقريب التهذيب ١١



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٦٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

  
  
  



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٦٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

   :اخلامتة
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحات وحبول قوة من اهللا تعاىل، مت مجع هذه املادة 

  :وتوصلت إىل نتائج مهمة كثرية أمهها 
أن حكاية اإلمجاع على ضعف الراوي استند عليها اهليثمي يف رد  -١

 .األحاديث بناء على ما توصل إليه من مراجع
وجدت مخسا وسبعني راويا ممن حكى فيهم اهليثمي اإلمجاع على  -٢

ضعفهم وبعد النظر والدراسة ألقوال أئمة هذ الفن تبني أ�م ينقسمون 
 .إىل أربعة أقسام
ال يستحقون وصف اإلمجاع وقد حصل خالف بني : القسم األول 

  .أهل الشأن يف جرحهم وتعديلهم 
ق إال أن ضعفهم يسري وحكاية وإن كانوا ضعفاء باتفا: القسم الثاين

  .اإلمجاع تشعر بعكس ذلك 
وضاعون أو متهمون بالوضع فحكاية اإلمجاع على : القسم الثالث

ضعفهم فيها جتوز وهم أشد من ذلك، وتبني يل أن اهليثمي رمحه اهللا 
  .تعاىل جتوز وأخذ باحلد األدىن املتفق عليه يف الراوي غالبا 

  .مجاع على ضعفهم يستحقون وصف اإل: وقسم رابع 
هناك عدد من الرواة يشتبهون بغريهم ، ومل يبينهم اهليثمي أو يشري  -٣

 .إىل التمييز بينهم فقد خيتلط على القارئ غري املتخصص 
 عدد من الرواة اختلف فيهم هل هو احد أم اثنان ، ومل ينبه عليهم  -٤

                                                             ِ
ُ

 .احلافظ وقد بينتهم وحققت القول فيهم 
 واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل

  
 
  

  

  
  



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٦٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

 واملراجع املصادر فهرس
 .القرآن الكرمي  - ١
األباطيل واملناكري والصحاح واملشاهري للحسني بن إبراهيم اهلمذاين اجلورقاين  - ٢

 -دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض : عبد الرمحن الفريوائي   . د: ت) هـ٥٤٣:ت(
  م٢٠٠٢ -  هـ ١٤٢٢الرابعة، :السعودية، ط

باسم فيصل . د:، ت) هـ٢٨٧:ت(اآلحاد واملثاين ، البن أيب عاصم الشيباين  - ٣
   .١٩٩١ - ١٤١١األوىل، : الرياض ،ط–دار الراية : أمحد اجلوابرة

األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي : صحيح ابن حباناإلحسان يف تقريب  - ٤
 هـ ١٤٠٨األوىل، :مؤسسة الرسالة، بريوت ط: شعيب األرنؤوط   : ت)  هـ٧٣٩:ت(
  م١٩٨٨ -

) هـ٢٥٩:ت(أحوال الرجال إلبراهيم بن يعقوب السعدي أبو إسحاق اجلوزجاين  - ٥
   فيصل آباد، باكستان- َ                                           عبد العليم عبد العظيم البستوي حديث اكادمي :ت

االستيعاب يف معرفة األصحاب أليب عمر يوسف بن عبد الرب القرطيب  - ٦
 -  هـ ١٤١٢األوىل، :دار اجليل، بريوت ط: علي حممد البجاوي:ت) هـ٤٦٣:ت(

  م ١٩٩٢
، ) هـ٦٣٠:ت(أسد الغابة يف معرفة الصحابة ، أليب احلسن ابن األثري اجلزري،  - ٧

: األوىل: دار الكتب العلمية ،ط:  عادل أمحد عبد املوجود- علي حممد معوض :ت
   م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

عالء :ت) هـ٨٤١:ت(االغتباط مبن رمي من الرواة باالختالط لربهان الدين احلليب  - ٨
  م١٩٨٨األوىل، : القاهرة ط–دار احلديث : ي رضا،   الدين عل

هـ ٦٢٩:ت(إكمال اإلكمال البن نقطة حممد بن عبد الغين احلنبلي البغدادي  - ٩
 ١٤١٠األوىل، : مكة املكرمة ط-جامعة أم القرى : عبد القيوم عبد ريب النيب. د:ت
)٢٥٦/ ٢ ( 

أبو :ت) هـ٧٦٢:ت(إكمال �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ملغلطاي بن قليج  -١٠
الفاروق احلديثة للطباعة :  أبو حممد أسامة بن إبراهيم-عبد الرمحن عادل بن حممد 

  م ٢٠٠١ هـ١٤٢٢األوىل، :والنشر ط
اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب  -١١

دار الكتب ): هـ٤٧٥:ت(لسعد امللك، أبو نصر علي بن هبة اهللا بن جعفر بن ماكوال 
  .م ١٩٩٠-هـ١٤١١األوىل : لبنان ط-بريوت-العلمية 

  ليوسف بن حسن ابن املبـرد : حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم -١٢
                         َ ْ
ِ

دار الكتب العلمية، بريوت : روحية عبد الرمحن السويفي. د :ت ) هـ٩٠٩:ت(احلنبلي 
  ١٩٩٢ -  هـ ١٤١٣األوىل، : لبنان ط–



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٦٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

وأغفله أو أمل به فما متمه وال كمله » البيان«لنقلة فيما أخل به كتاب بغية النقاد ا -١٣
: املتوىف(أليب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن خلف املراكشي املالكي املعروف بابن املواق 

: مكتبة أضواء السلف، الرياض السعودية الطبعة: الدكتور حممد خرشايف: ت)  هـ٦٤٢
  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥األوىل، 

احملافل وأمجل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل إلبراهيم بن إبراهيم بن حسن �جة  -١٤
شادي بن . د: دراسة وت)هـ١٠٤١:ت(اللقاين، أبو اإلمداد، برهان الدين املالكي 

مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية اليمن : حممد بن سامل آل نعمان   
  م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢األوىل، :ط

جممع : حممد كامل القصار   : اجلزء األول:  رواية ابن حمرز حمقق-ني تاريخ ابن مع -١٥
  .م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥األوىل، : دمشق ط–اللغة العربية 

. د:، ت) هـ٢٣٣:ت(، أليب زكريا حيىي بن معني ) رواية الدوري(تاريخ ابن معني  -١٦
 مكة املكرمة -مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي : أمحد حممد نور

  . م١٩٧٩ -  ١٣٩٩األوىل، :ط،
تاريخ ابن يونس املصرى عبد الرمحن بن أمحد بن يونس الصديف، أبو سعيد  -١٧

   هـ١٤٢١األوىل، :دار الكتب العلمية، بريوت ط)   : هـ٣٤٧:ت(
ت )هـ٦٣٧:ت(تاريخ إربل للمبارك بن أمحد بن املبارك ، املعروف بابن املستويف  -١٨

: قافة واإلعالم، دار الرشيد للنشر، العراق  وزارة الث: سامي بن سيد مخاس الصقار:
 . م١٩٨٠

) هـ٣٨٥:ت(تاريخ أمساء الثقات  أليب حفص عمر بن أمحد البغدادي ابن شاهني  -١٩
 ١٩٨٤ - ١٤٠٤األوىل، : الكويت ط–الدار السلفية : صبحي السامرائ:ت

تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني  أبو حفص البغدادي املعروف بـ ابن شاهني  -٢٠
األوىل، : الطبعة-: عبد الرحيم حممد أمحد القشقري   :ت) هـ٣٨٥:ت(

  م١٩٨٩/هـ١٤٠٩
َ                                                       تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ، لشمس الدين الذهيب  -٢١ ، ) هـ٧٤٨:ت(ََ

  . م٢٠٠٣األوىل، :دار الغرب اإلسالمي ،ط: ّ                        الدكتور بشار عواد معروف:ت
حممود :، ت) هـ٢٥٦:ت(التاريخ األوسط حملمد بن إمساعيل البخاري، أبو عبد اهللا  -٢٢

األوىل، : القاهرة ،ط،  حلب - مكتبة دار الرتاث ، دار الوعي : إبراهيم زايد ،   
١٩٧٧ - ١٣٩٧   

)   هـ٢٦١:ت(تاريخ الثقات أليب احلسن أمحد بن عبد اهللا بن صاحل العجلى الكوىف  -٢٣
  م١٩٨٤-هـ١٤٠٥عة األوىل الطب:دار الباز ط: 

دائرة املعارف :،ط) هـ٢٥٦:ت(التاريخ الكبري ، حملمد بن إمساعيل البخاري -٢٤
 .حممد عبد املعيد خان :  الدكن ، طبع حتت مراقبة–العثمانية، حيدر آباد 



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٦٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

، ) هـ٤٦٣:ت(تاريخ بغداد ، أليب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي  -٢٥
هـ ١٤٢٢األوىل، : بريوت ،ط–غرب اإلسالمي دار ال: الدكتور بشار عواد معروف:ت
 . م ٢٠٠٢ -

 –دار الكتب العلمية ): هـ٤٦٣:ت(تاريخ بغداد وذيوله ، للخطيب البغدادي  -٢٦
   هـ١٤١٧األوىل، :مصطفى عبد القادر عطا، ط: بريوت، دراسة وت

تاريخ جرجان أبو القاسم محزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي اجلرجاين  -٢٧
   م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧الرابعة : بريوت ط–عامل الكتب ): هـ٤٢٧:ت(

تاريخ دمشق أليب القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا املعروف بابن عساكر  -٢٨
: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: عمرو بن غرامة العمروي:ت)هـ٥٧١:ت(

 . م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥
 حجر العسقالين تبصري املنتبه بتحرير املشتبه  أليب الفضل أمحد بن علي بن -٢٩

املكتبة العلمية، : علي حممد البجاوي: حممد علي النجار مراجعة: ت) هـ٨٥٢:ت(
  لبنان-بريوت 

َُْ                                                                          جتريد األمساء والكىن املذكورة يف كتاب املتفق واملفرتق للخطيب البغدادي لعبـيد اهللا  -٣٠
َْ                                                 بن علي بن حممد ، ابن القاضي أيب يـعلى احلنبلي  َ َِ شادي . د: دراسة وت)هـ٥٨٠:ت(ْ

الرتاث والرتمجة، : مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وت: بن حممد بن سامل
   م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢األوىل، :اليمن ط

التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن  -٣١
  م١٩٩٣/هـ١٤١٤االوىل :لبنان ط–الكتب العلميه، بريوت ): هـ٩٠٢:ت(السخاوي 

أليب الفضل حممد بن ) أطراف أحاديث كتاب ا�روحني البن حبان(تذكرة احلفاظ  -٣٢
دار : محدي عبد ا�يد السلفي:ت) هـ٥٠٧:ت(طاهر ، املعروف بابن القيسراين 
   م١٩٩٤ -  هـ ١٤١٥األوىل، :الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض ط

): هـ٩٨٦:ت(ََِّ            دي الفتين تذكرة املوضوعات حملمد طاهر بن علي الصديقي اهلن -٣٣
   هـ ١٣٤٣األوىل، :إدارة الطباعة املنريية ط

تراجم رجال الدارقطين يف سننه الذين مل يرتجم هلم يف التقريب وال يف رجال احلاكم  -٣٤
 ، ملقبل بن هادي الوادعي 

  
    

 
                       ُّ

ِ ِ
َ ُ ُ ْ

ُ
األوىل، : صنعاء ،ط–دار اآلثار : ،   ) هـ١٤٢٢:ت(

 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠
البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما أليب عبد اهللا تسمية من أخرجهم  -٣٥

مؤسسة الكتب : كمال يوسف احلوت:ت) هـ٤٠٥:ت(احلاكم املعروف بابن البيع 
 .الثقافية 

تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر  -٣٦
األوىل ـ :شائر ـ بريوت طدار الب: إكرام اهللا إمداد احلق. د:ت) هـ٨٥٢:ت(العسقالين 

 م١٩٩٦



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٦٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

تعليقات الدارقطين على ا�روحني البن حبان  أليب احلسن علي بن عمر الدارقطين  -٣٧
األوىل، :  القاهرة ط–الفاروق احلديثة: خليل بن حممد العريب: حتقيق) هـ٣٨٥: املتوىف(

  م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤
د بن عبد اهلادي تعليقة على العلل البن أيب حامت لشمس الدين حممد بن أمح -٣٨

فضيلة الشيخ : سامي بن حممد بن جاد اهللا تقدمي: ت) هـ٧٤٤:ت(الدمشقي احلنبلي 
 هـ ١٤٢٣األوىل، :أضواء السلف، الرياض ط: احملدث عبد اهللا بن عبد الرمحن السعد   

   م٢٠٠٣ -
، ) هـ٨٥٢:ت(تقريب التهذيب ، أليب الفضل أمحد بن علي ابن حجر العسقالين  -٣٩

 . م١٩٨٦ - ه١٤٠٦األوىل، :  سوريا ،ط–دار الرشيد : ة ،   حممد عوام:ت
  التكميل يف اجلرح والتـعديل ومعرفة الثـقات والضعفاء وا�اهيل  أليب الفداء إمساعيل  -٤٠

                                                                                        ِ ِ
َ ُّ ِّ َْ ِ ْ َْ ََّ َّْ

: شادي بن حممد بن سامل آل نعمان. د: دراسة وت) هـ٧٧٤:ت(بن عمر بن كثري
األوىل، :الرتاث والرتمجة، اليمن ط: لنعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتمركز ا

   م ٢٠١١ - هـ ١٤٣٢
تنزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة لنور الدين، علي بن حممد بن  -٤١

عبد اهللا حممد ، عبد الوهاب عبد اللطيف :ت) هـ٩٦٣:ت(علي ابن عراق الكناين 
  هـ  ١٣٩٩األوىل، : بريوت ط–ر الكتب العلمية دا: الصديق الغماري

): هـ٨٥٢:ت(�ذيب التهذيب ، أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين  -٤٢
  .هـ ١٣٢٦األوىل، : مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند ،ط

ج، �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ، ليوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجا -٤٣
 بريوت –مؤسسة الرسالة : بشار عواد معروف. د:، ت) هـ٧٤٢:ت(املزي 

 . م١٩٨٠ -  ١٤٠٠األوىل، :،ط
توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنسا�م وألقا�م وكناهم املؤلف  البن ناصر  -٤٤

 بريوت -مؤسسة الرسالة / حممد نعيم العرقسوسي دار النشر : الدين الدمشقي ت
 م  ١٩٩٣ -األوىل : الطبعة

دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد ): هـ٣٥٤:ت(الثقات ، حملمد بن حبان البسيت  -٤٥
 .م١٩٧٣=  ه١٣٩٣األوىل، :الدكن اهلند ،ط

َ                                           أليب الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبـغا  الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة -٤٦ َ ُْْ ُ
ِْ                   السودوين احلنفي  ُ ْ مركز : ن سامل آل نعمانشادي بن حممد ب: دراسة وت) هـ٨٧٩:ت(ُّ

   م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢األوىل، :النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية صنعاء، اليمن ط
) : هـ٣٢٧:ت(اجلرح والتعديل ، أليب حممد عبد الرمحن بن حممد ابن أيب حامت  -٤٧

 اهلند ، دار إحياء الرتاث – حبيدر آباد الدكن -طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية 
  . م ١٩٥٢ هـ ١٢٧١األوىل، : بريوت ،ط–العريب 
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  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

 - السعادة ): هـ٤٣٠:ت(حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم األصبهاين  -٤٨
م مث صور�ا عدة دور منها دار الكتب ١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤جبوار حمافظة مصر، 

 .هـ ١٤٠٩طبعة ( بريوت -العلمية
اهللا بن أيب اخلري خالصة تذهيب �ذيب الكمال يف أمساء الرجال ألمحد بن عبد  -٤٩

) هـ٩٢٣بعد :ت(بن عبد العليم اخلزرجي األنصاري الساعدي اليمين، صفي الدين 
/  حلب -دار البشائر /مكتب املطبوعات اإلسالمية: عبد الفتاح أبو غدة   :ت

   هـ١٤١٦اخلامسة، :بريوت ط
ذخرية احلفاظ أليب الفضل حممد بن طاهر بن علي ، املعروف بابن القيسراين  -٥٠

األوىل، : الرياض ،ط–دار السلف : عبد الرمحن الفريوائي. د:، ت) هـ٥٠٧:ت(
 .م ١٩٩٦- هـ ١٤١٦

ذكر أمساء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم  -٥١
: كمال يوسف احلوت/ بوران الضناوي :ت) هـ٣٨٥:ت(أليب احلسن الدارقطين 
  .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٦األوىل، :ن ط لبنا- بريوت - مؤسسة الكتب الثقافية 

) هـ٣٨٥:ت(ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه أليب حفص ابن شاهني  -٥٢
األوىل، : السعوديةط- الرياض -مكتبة أضواء السلف : محاد بن حممد األنصاري:ت

  م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩
ْ                                                      سنن الرتمذي ، حملمد بن عيسى بن سورة ، الرتمذي، أبو عيسى  -٥٣ ، ) هـ٢٧٩:ت(َ

  م ١٩٩٨:  بريوت ، –دار الغرب اإلسالمي : ار عواد معروف ،   بش:ت
، حققه ) هـ٣٨٥:ت(سنن الدارقطين ، أليب احلسن علي بن عمر الدارقطين  -٥٤

شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد اللطيف حرز : وضبط نصه وعلق عليه
 ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤األوىل، : لبنان ،ط–مؤسسة الرسالة، بريوت : اهللا، أمحد برهوم

 .م
دار الكتب : حممد عبد القادر عطا:، ت) هـ٤٥٨:ت(السنن الكربى للبيهقي  -٥٥

  . م  ، ٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤الثالثة، : لبنات ،ط–العلمية، بريوت 
زياد حممد . د:سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهم ت -٥٦

 ١٤١٤األوىل، :ورةط املدينة املن- مكتبة العلوم واحلكم : منصور   
سليمان بن األشعث أبو : سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين املؤلف -٥٧

 املدينة املنورة -اجلامعة اإلسالمية : حممد علي قاسم العمري:: داود السجستاين ت
  م١٩٧٩الطبعة األوىل 

ألمحد بن حممد بن أمحد بن )  ٢٠: ص(سؤاالت الربقاين للدارقطين ت القشقري  -٥٨
: عبد الرحيم حممد أمحد القشقري:ت) هـ٤٢٥:ت(غالب، أبو بكر املعروف بالربقاين 

 هـ١٤٠٤األوىل، : الهور، باكستان ط- كتب خانه مجيلي 
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  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

فق مو:ت) هـ٢٣٤:ت(سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املديين  -٥٩
 .هـ ١٤٠٤األوىل، : الرياض ط–مكتبة املعارف : عبد اهللا عبد القادر   

أمحد حممد نور : ت) ه٢٣٣: املتوىف(سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكريا حيىي بن معني  -٦٠
  .م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨األوىل، :  املدينة املنورة الطبعة- مكتبة الدار : سيف دار النشر

د اهللا احلاكم النيسابوري املعروف بابن أليب عب(سؤاالت مسعود بن علي السجزي  -٦١
دار الغرب اإلسالمي : موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر دار النشر:ت) هـ٤٠٥:ت(البيع 

 م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨األوىل، : بريوت ط–
دار املعرفة للطباعة : علي حممد البجاوي: سري أعالم النبالء طبعة  الرسالة ت -٦٢

   م١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢األوىل، : لبنان ،ط–والنشر، بريوت 
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول : صحيح مسلم املسمى -٦٣

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري 
املكتب العصرية صيدا الرتا : بشرح النووي، تقدمي وتقريض وهبة الزحيلي) هـ٢٦١:ت(
  ) .٣٢٢/ ١( بريوت -

حممود إبراهيم :، ت) هـ٢٥٦:ت(اء الصغري ، حملمد بن إمساعيل البخاري الضعف -٦٤
  . هـ ١٣٩٦األوىل، : حلب ،ط–دار الوعي : زايد

) هـ٣٢٢: املتوىف(الضعفاء الكبري للعقيلي ، أبو جعفر حممد بن عمرو العقيلي  -٦٥
، األوىل:  بريوت الطبعة–دار املكتبة العلمية : عبد املعطي أمني قلعجي   : احملقق

  م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤
عمادة : لسعدي بن مهدي اهلامشي: الضعفاء أليب زرعة الرازي رسالة علمية -٦٦

البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة النبوية، 
  )٩٠: ص(مالضعفاء أليب نعيم ١٩٨٢/هـ١٤٠٢:السعوديةط

عبد الرحيم . د:، ت) هـ٣٨٥:ت(الضعفاء واملرتوكون ، أليب احلسن الدارقطين  -٦٧
جملة اجلامعة :  القشقري، أستاذ مساعد بكلية احلديث باجلامعة اإلسالميةحممد

  ، ٦٤ - ٦٣، و  ٦٠، ، ٥٩اإلسالمية باملدينة املنورة العدد 
الضعفاء واملرتوكون ، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي  -٦٨

  .هـ ١٣٩٦وىل، األ: حلب ،ط–دار الوعي : حممود إبراهيم زايد:، ت)  هـ٣٠٣:ت(
الضعفاء واملرتوكون ، جلمال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي  -٦٩

األوىل، : بريوت ،ط–دار الكتب العلمية : عبد اهللا القاضي:، ت) هـ٥٩٧:ت(
١٤٠٦   

طبقات األمساء املفردة من الصحابة والتابعني وأصحاب احلديث أليب بكر أمحد بن  -٧٠
طالس : سكينة الشهايب: حققته وقدمت له) هـ٣٠١:ت(دجيي هارون بن روح الرب

  م١٩٨٧األوىل، :للدراسات والرتمجة والنشر ط
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: إحسان عباس:ت) هـ٢٣٠:ت(الطبقات الكربى أليب عبد اهللا حممد بن سعد بن  -٧١
   م١٩٦٨األوىل، : بريوت ط–دار صادر 

أبو طالب : رتبه على كتب اجلامع) هـ٢٧٩:ت(علل الرتمذي الكبري أبو عيسى  -٧٢
عامل : حممود خليل الصعيدي، أبو املعاطي النوري ، صبحي السامرائي :القاضي ت

  ١٤٠٩األوىل، : بريوت ط–مكتبة النهضة العربية ، الكتب 
وزي العلل املتناهية يف األحاديث الواهية جلمال الدين أبو الفرج ابن اجل -٧٣

إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد، باكستان : إرشاد احلق األثري:ت) هـ٥٩٧:ت(
  م١٩٨١/هـ١٤٠١الثانية، :ط

: ، ت) هـ٣٨٥:ت(العلل الواردة يف األحاديث النبوية،  أليب احلسن الدارقطين  -٧٤
 ١٤٠٥األوىل :  الرياض ط–دار طيبة : حمفوظ الرمحن زين اهللا السلفي ،   : وختريج

حممد بن :  م ، وا�لدات من الثاين عشر، إىل اخلامس عشر ، علق عليه١٩٨٥ -هـ 
  الدمام- دار ابن اجلوزي : صاحل بن حممد الدباسي

فريق من الباحثني : ت)  هـ٣٢٧:ت(العلل البن أيب حامت حممد عبد الرمحن   -٧٥
مطابع : خالد بن عبد الرمحن اجلريسي/ سعد بن عبد اهللا احلميد و د/ بإشراف وعناية د

  م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧األوىل، :احلميضي ط
دار : وصي اهللا بن حممد عباس:العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد اهللا ت -٧٦

   م٢٠١ -  هـ ١٤٢٢الثانية، :الرياض ط، اخلاين 
مد الدكتور وصى اهللا بن حم:العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية املروذي وغريه ت -٧٧

  م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨األوىل، : اهلند ط–الدار السلفية، بومباى : عباس
): هـ٨٣٣:ت( غاية النهاية يف طبقات القراء لشمس الدين أبو اخلري ابن اجلزري،  -٧٨

  برجسرتاسر. هـ ج١٣٥١عين بنشره ألول مرة عام :مكتبة ابن تيمية ط
اق بن حممد بن حيىي بن فتح الباب يف الكىن واأللقاب أليب عبد اهللا حممد بن إسح -٧٩

َ               منده العبدي   السعودية -مكتبة الكوثر : أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب:ت) هـ٣٩٥:ت(َْ
  م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧األوىل، : الرياض ط–

الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ، لشمس الدين الذهيب  -٨٠
ة للثقافة اإلسالمية دار القبل: حممد عوامة أمحد حممد منر اخلطيب:، ت) هـ٧٤٨:ت(
  م ١٩٩٢ -  هـ ١٤١٣األوىل، :  مؤسسة علوم القرآن، جدة ، ط-

: ، ت) هـ٣٦٥:ت(الكامل يف ضعفاء الرجال ، أليب أمحد بن عدي اجلرجاين  -٨١
لبنان - بريوت- الكتب العلمية : علي حممد معوض-عادل أمحد عبد املوجود

 م ١٩٩٧هـ١٤١٨األوىل، :،ط
أبو عبد :ت) هـ٢٥٦:ت(اعيل البخاري، أبو عبد اهللا كتاب الضعفاء حملمد بن إمس -٨٢

 .مـ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦األوىل :مكتبة ابن عباس ط: اهللا أمحد بن إبراهيم بن أيب العينني
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ً                                                                  كتاب ذكر اسم كل صحايب روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرا أو�يا  -٨٣ ً
حلديث من مجيع ومن بعده من التابعني وغريهم ممن ال أخ له يوافق امسه من نقلة ا

أبو شاهد :ت) هـ٣٧٤:ت(األمصار أليب الفتح حممد بن احلسني املوصلي األزدي 
 األوىل:ضياء احلسن حممد السلفي دار ابن حزم ط

الكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث لربهان الدين احلليب سبط ابن العجمي  -٨٤
 بريوت –ة مكتبة النهضة العربي، عامل الكتب : صبحي السامرائي:ت) هـ٨٤١:ت(

  ١٩٨٧ - ١٤٠٧األوىل، :ط
ْ                                                الكىن واألمساء ، أليب بشر حممد بن أمحد الدواليب الرازي  -٨٥ أبو :ت) هـ٣١٠:ت(ِ

 - هـ ١٤٢١األوىل، :لبنان ،ط/  بريوت-دار ابن حزم : قتيبة نظر حممد الفاريايب
 .م ٢٠٠٠

 عبد الرحيم حممد أمحد:ت) هـ٢٦١:ت(الكىن واألمساء لإلمام مسلم بن احلجاج  -٨٦
عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، السعودية : القشقري   

  م١٩٨٤/هـ١٤٠٤األوىل، :ط
الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين  -٨٧

دار الكتب : أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة   :ت) هـ٩١١:ت(السيوطي 
  م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧األوىل، :ريوت ط ب–العلمية 

، ) هـ٨٥٢:ت(لسان امليزان ، أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين  -٨٨
 . م ٢٠٠٢األوىل، :دار البشائر اإلسالمية ،ط: عبد الفتاح أبو غدة :ت

) هـ ٤٦٣:ت(املتفق واملفرتق أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي  -٨٩
دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع، : مد صادق آيدن احلامديالدكتور حم:: دراسة وت
  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧األوىل، :دمشق ط

، ) هـ٣٥٤:ت(ا�روحون من احملدثني والضعفاء واملرتوكني ، حملمد بن حبان البسيت  -٩٠
  هـ ١٣٩٦األوىل، : حلب ،ط–دار الوعي : حممود إبراهيم زايد:ت

 احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان جممع الزوائد ومنبع الفوائد أليب -٩١
: مكتبة القدسي، القاهرة  : حسام الدين القدسي   :ت) هـ٨٠٧:ت(اهليثمي 
  م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤

: عبد الرحيم القشقري:ت) هـ٣٨٥:ت(املختلف فيهم أليب حفص ابن شاهني  -٩٢
  م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠األوىل، :مكتبة الرشد، الرياض، السعودية ط 

مسائل ابن أيب شيبة عن شيوخه يف اجلرح والتعديل أليب جعفر حممد بن عثمان ابن  -٩٣
 –دار البشائر اإلسالمية : عامر حسن صربي دار النشر:ت) هـ٢٩٧:ت(أيب شيبة 
 م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥األوىل، :بريوت ط

مصطفى :: ، ت) هـ٤٠٥:ت(املستدرك على الصحيحني ، أليب عبد اهللا احلاكم   -٩٤
 .م١٩٩٠ – ١٤١١األوىل، : بريوت ،ط–دار الكتب العلمية :  ،   عبد القادر عطا



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٧٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

 عادل -شعيب األرنؤوط :، ت) هـ٢٤١:ت(مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،  -٩٥
األوىل، :مؤسسة الرسالة ط: د عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي: مرشد، وآخرون إشراف

 .ه)٢٦٢/ ١( يف  السنن ١ م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١
 باسم البحر الزخار ، أليب بكر أمحد بن عمرو مسند البزار املنشور -٩٦

حمفوظ الرمحن زين اهللا، ، وعادل بن سعد ، وصربي عبد :، ت) هـ٢٩٢:ت(البزار
م، ١٩٨٨بدأت (األوىل، : املدينة املنورة ،ط-مكتبة العلوم واحلكم : اخلالق الشافعي

  ) .م٢٠٠٩وانتهت 
 عبد اهللا بن عبد الرمحن بن ، أليب حممد) سنن الدارمي(مسند الدارمي املعروف بـ  -٩٧

دار : حسني سليم أسد الداراين:: ، ت) هـ٢٥٥:ت(َ                            الفضل بن �رام بن السمرقندي 
 . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢األوىل، :املغين للنشر والتوزيع، السعودية ،ط

مسند الشهاب القضاعي أيب عبد اهللا حممد بن سالمة القضاعي املصري  -٩٨
الثانية، : بريوت ط–مؤسسة الرسالة : لسلفيمحدي بن عبد ا�يد ا:ت) هـ٤٥٤:ت(

١٩٨٦ - ١٤٠٧ 
َ                                                                     املسند للشاشي أيب سعيد اهليثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي البنكثي  -٩٩ ِْ

 املدينة املنورة -مكتبة العلوم واحلكم : حمفوظ الرمحن زين اهللا. د:ت) هـ٣٣٥:ت(
  ١٤١٠األوىل، :ط

أبو عبد اهللا : يف تقريب التهذيب مجعهمصباح األريب يف تقريب الرواة الذين ليسوا  -١٠٠
 الفاروق احلديثة للطباعة -مكتبة صنعاء األثرية، اليمن : حممد بن أمحد املصنعي العنسي

 . م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦األوىل، :والنشر، مصر ط
، )هـ٣٦٠:ت(املعجم األوسط ، لسليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين  -١٠١

دار احلرمني : عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين،    ، طارق بن عوض اهللا بن حممد:ت
  القاهرة -

َ                                                                            معجم اجلرح والتعديل لرجال السنن الكربى مع دراسة إضافية ملنهج البـيـهقي يف  -١٠٢ َْ َ َ َ
ْ                                                            نـقد الرواة يف ضوء السنن الكربى ، لنجم عبد الرمحن خلف ُ َُّ ْ َ َّ ْ ُ                            دار الراية للنشر والتوزيع : َ َ

 . م١٩٨٩األوىل، :،ط
الدكتور حممد :ت) هـ٧٤٨:ت(مشس الدين الذهيب : الشيوخ الكبري للذهيبمعجم  -١٠٣

 ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨األوىل، : السعودية ط–مكتبة الصديق، الطائف : احلبيب اهليلة   
  م

معجم الصحابة ، أليب القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي  -١٠٤
 الكويت –بة دار البيان مكت: حممد األمني بن حممد اجلكين ،   :، ت) هـ٣١٧:ت(

  م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١األوىل، : ،ط



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٧٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

املعجم الصغري لرواة اإلمام ابن جرير الطربي ، ألكرم بن حممد زيادة الفالوجي  -١٠٥
 دار ابن - الدار األثرية، األردن : علي حسن عبد احلميد األثري ،   : األثري ، تقدمي
  .عفان، القاهرة 

، ) هـ٣٦٠:ت(ن أيوب ، أبو القاسم الطرباين املعجم الكبري ، لسليمان بن أمحد ب -١٠٦
  الثانية : القاهرة ،ط–مكتبة ابن تيمية : محدي بن عبد ا�يد السلفي ، دار النشر:ت

املعجم يف مشتبه أسامي احملدثني أليب الفضل عبيداهللا بن عبد اهللا بن أمحد بن  -١٠٧
األوىل، : الرياض ط–مكتبة الرشد : نظر حممد الفاريايب:ت) هـ٤٠٥:ت(يوسف اهلروي 

١٤١١ 
) هـ٥٠٧:ت(معرفة التذكرة يف األحاديث املوضوعة أليب الفضل ابن القيسراين  -١٠٨

األوىل، : بريوت ط–مؤسسة الكتب الثقافية : الشيخ عماد الدين أمحد حيدر:ت
 م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٦

 ٦٣٦املتوىف (أليب بكر حممد بن إمساعيل بن خلفون  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم -١٠٩
  األوىل: بريوت ط–دار الكتب العلمية : أبو عبد الرمحن عادل بن سعد:ت) هـ

مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار ، أليب حممد حممود بن أمحد بن  -١١٠
ر دا: حممد حسن حممد حسن إمساعيل: ، ت) هـ٨٥٥:ت(موسى بدر الدين العيىن 
 . م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧األوىل، : لبنان ،ط–الكتب العلمية، بريوت 

الدكتور :، ت) هـ٧٤٨:ت(املغين يف الضعفاء ، لشمس الدين أبو عبد اهللا الذهيب  -١١١
  .نور الدين عرت 

ا�لس : حممد صاحل عبد العزيز املراد:ت) هـ٧٤٨:ت(املقتىن يف سرد الكىن للذهيب  -١١٢
  هـ ١٤٠٨األوىل، :دينة املنورة، السعودية طالعلمي باجلامعة اإلسالمية، امل

َّ                                                                         من تكلم فيه الدارقطين يف كتاب السنن من الضعفاء واملرتوكني وا�هولني  ، حملمد  -١١٣ َّ َ ْ َ
أبو عبد اهللا حسني بن :، ت) هـ٨٠٣:ت(بن عبد الرمحن املقدسي املعروف بابن زريق 

 - هـ ١٤٢٨وىل، األ:وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر ،ط: عكاشة
  . م ٢٠٠٧

، ) هـ٧٤٨:ت(من تكلم فيه وهو موثق  ، لشمس الدين أبو عبد اهللا الذهيب  -١١٤
األوىل، : الزرقاء ،ط–مكتبة املنار : حممد شكور بن حممود احلاجي أمرير املياديين:ت

 م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦
بن معني أليب زكريا حيىي ) رواية طهمان(من كالم أيب زكريا حيىي بن معني يف الرجال  -١١٥
  دمشق–دار املأمون للرتاث : أمحد حممد نور سيف. د:ت) هـ٢٣٣:ت(
) هـ٣٨٥:ت(أيب احلسن علي بن عمر الدارقطين : املؤتلف واملختلف للدارقطين -١١٦

األوىل، : بريوت ط–دار الغرب اإلسالمي : موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر:: ت
  م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٧٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

 يف رجال احلديث وعلله ، �موعة من املؤلفني موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين -١١٧
 . م ٢٠٠١األوىل، :،ط

عدد : موسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف رجال احلديث وعلله مجع وترتيب -١١٨
 . م ١٩٩٧/  هـ ١٤١٧األوىل، :عامل الكتب ط: من املؤلفني، دار النشر

مد اجلوزي مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حم: املوضوعات البن اجلوزي -١١٩
املكتبة السلفية باملدينة املنورة : عبد الرمحن حممد عثمان   : ضبط وتقدمي) هـ٥٩٧:ت(

  األوىل: ط
علي : ، ت) هـ٧٤٨:ت(ميزان االعتدال يف نقد الرجال ، لشمس الدين الذهيب  -١٢٠

 هـ ١٣٨٢األوىل، : لبنان ،ط–دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت : حممد البجاوي،   
    م١٩٦٣ -

أبو : نثل النبال مبعجم الرجال الذين ترجم هلم أبو إسحاق احلويين ، مجعه ورتبه -١٢١
 -  هـ ١٤٣٣األوىل، :دار ابن عباس، مصر ،ط: عمرو أمحد بن عطية الوكيل ،   

  . م ٢٠١٢
عبد العزيز حممد :ت) هـ٨٥٢:ت(نزهة األلباب يف األلقاب البن حجر العسقالين  -١٢٢

  م١٩٨٩- هـ١٤٠٩األوىل، : الرياض ط–شد مكتبة الر: بن صاحل السديري   
) هـ٧٦٤:ت(الوايف بالوفيات لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي  -١٢٣

 - هـ١٤٢٠: بريوت   –دار إحياء الرتاث : أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى   :ت
 .م٢٠٠٠

  



        
 
 

 

 
 

 

 
 
 

٧٧٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

  ض وم" ا   اواة  ل   اوا و ااإت

  املوضوعات فهارس

  الصفحة                                                  املوضوع

                    ٦٥١  المقدمة وفيها تعريف موجز بمجمع الزوائد وعناية العلماء به             

                        ٦٥٢    أهمية البحث                                                          

                       ٦٥٢           منهجية البحث                                                

                                 ٦٥٣    الدراسات السابقة                                                    

                       ٦٥٣     خطة البحث                                                        

                        ٦٥٤                                                   :                تمهيد

  ٦٥٥      الرواة الذين حكى اإلجماع على ضعفهم : قسم الدراسة

                                       ٧٦٢      :                                               الخاتمة

                                      ٧٦٣                                    المصادر والمراجع        

                                        ٧٧٤        الفهارس                                             

  


