
 جامعــــة األزهــــــر

 كليـــة أصـــول الديـــن

 والدعوة اإلسالمية بالمنوفية

 

 
 

 

 

أقوال أئمة الجرح والتعديل التي رواها أحمد بن 

 أبي يحيى من خالل ضعفاء    ابن عدى
 

 " جمعاً ودراسة" 
 

 إعداد الدكتور

 عبدالصمد بن محمد البرادعي
 

 بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عضو هيئة التدريس
 

 

 مستلة من
 

السابع العدد  حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

والمودعة بدار الكتب تحت رقم م 2018هـ/1439، لعام الثالثونو

 I.S.S.N 2636-2481 والترقيم الدولي  6157/2018
 

شددددبين الكددددوم ز -عمدددداراز الدددد راعيين-أمددددام كليددددة ال ندسددددة-دار األندددددلس للةباعددددة

0482222090 



 السابع والثالثونالعدد  ة باملنوفيةحولية كلية أصول الدين والدعو

 

 - 3 - 

 
 

 ملخص البحث
 

موضوع هذا البحث هو: جمع مرويات أحمد بن أبي يحيى في الرجال، التي  
يرويها عن شيوخه من أئمة الجرح والتعديل، والتي أخرجها ابن عدي، في كتابه 
"الكامل في الضعفاء". والتحقق من صحة النص المروي، عن طريق المقابلة بين 

لكامل. ثم التثبت من صحة ما يرويه أحمد بن أبي يحيى هو عدة طبعات لكتاب ا
 عن شيوخه، عن طريق مقارنة مروياته، بمرويات غيره عن نفس الشيوخ.

بدأت البحث بعد المقدمة بتمهيد: تضمن التعريف بابن أبي يحيى، ونقلت  
تكذيب أحد النقاد له، وبينت باألدلة أن ابن أبي يحيى ال يستحق ذلك، بل هو 

ل الرواية. ثم عرفت بالكتاب، مع بيان النسخ التي اعتمدت عليها في مقبو 
 التحقيق. 

 ثم النص المحقق، مع التعليق عليه في الحاشية. 
ثم الخاتمة، ذكرت فيها نتيجة دراستي لهذه األخبار التي يرويها ابن أبي يحيى  

ع عن شيوخه، وذكرت أنها ال توجد فيها نكارة، سوى أربعة أخبار من مجمو 
( خبرا، وأجبُت عنها. وأوردت في الخاتمة أيضًا، بعض المرويات التي تفرد 123)

بها، وتناقلها المحدثون بعده جيال بعد جيل، من غير نكير. وهذا يبين لنا مدى 
 قيمة هذه المرويات عندهم، وصدق راويها ابن أبي يحيى.
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ABSTRACT 

 The theme of this research is: commonsense collection 

Ahmed Ibn ABI Yahya in men, which tell about the ageing of 

the imams of the wound and the amendment, which her son 

Uday, in his book "full on the weak". Validate text narrated 

through the interview between the several editions of the 

complete book. Then verify what was narrated by Ahmed Ibn 

ABI Yahya is ageing, by comparing his reported, the same 

commonsense other elders. 

 The search began after front boot: the definition of Ibn 

ABI Yahya, quoted one disbelieving critics, evidence showed 

that Ibn ABI Yahya is not worth it, but it is acceptable.  

 Then I knew the book, indicating that relied on the 

investigation.  

 Then the investigator text with comments in footnote. 

 Epilogue, stating the result my study of this news that told 

by Ibn ABI Yahya about aging, she is no nkarh, only four 

news from total (123) news, I answered. And in conclusion, 

too, some the Qur'an then remain uniqueness, and passed 

several modern generation after generation, not clumsy 

drunk. This shows us how valuable this Qur'an then remain, 

and honestly the best attributes of Ibn ABI Yahya. 
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F
 

، على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم 
 أما بعد:

عند دراستهم ألسانيد األحاديث النبوية، وآثار الصحابة  .المحدثون  فيرجع 
رواة تلك  أحوال لمعرفة ؛المتكلمين في الرجال أقوال إلى .وأتباعهم والتابعين
 والحكم على الخبر بناء على ذلك. ،األسانيد

 منها: أن ينبغي توفرها فيمن يتصدر لذلك، شروطاً  أئمة هذا الشأنوقد ذكر  
 ورعاً  ،عادالً  غير مقفل، عدالً  ضابطاً  متيقظاً  ، وأهل الحديث،من أهل العلم يكون 

 (1).بأسباب الجرح والتعديل عالماً  عن الهوى والعصبية، ، بعيداً منصفاً 
 بالجرح خاصة: متعلقان .زيادة على ما سبق .ثم شرطان

مما  يكون الجارح والمجروح متعاصرين، والحت بينهما عداوة، أن ال األول: 
، وعن إذاعته. قال ، فإن الحت وجب اإلعراض عن هذا الجرحيقع بين األقران

: "كالم االقران بعضهم في بعض ال يعبأ به، السيما 1/251ان، الذهبي، في الميز 
 ال من عصم هللا".إذا الح لك أنه لعداوة، أو لمذهب، أو لحسد. ما ينجو منه إ

وال يروى،  ،"ينبغي أن يطوى و: 24وزاد في: الرواة الثقات المتكلم فيهم، ص
 ويطرح".

(، بسنده عن 971) 4/130ذلك، ما رواه ابن عدي، في الكامل،  صورومن  
في  .قال(، 136)ت  المدني الليث بن سعد، عن ربيعة الرأي بن أبي عبدالرحمن

                                                

 .275 – 268،  69 – 67. الرفع والتكميل، ص178 - 176ظر، صُينظر: نزهة الن (1)
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 ي". نقلوال رض ،(: "ليس بثقة130)ت  المدني عبد هللا بن ذكوان أبي الزناد
: "قلت: انعقد اإلجماع، على أن أبا ، وأجاب5/449، في السير، ذلك الذهبي

: "لم يلتفت الناس 413دي الساري، صالزناد ثقة رضي". قال ابن حجر، في ه
  إلى ربيعة في ذلك؛ للعداوة التي كانت بينهما".

 أن يكون الجرح مفسرا، على الراجح من كالم أهل العلم. الثاني: 
اسم "أحمد بن أبي  مرَّ بي، رواتها، وبحثي عن أحوال لألسانيدوأثناء دراستي  

أحد الرواة؛ ولغرابة القول عن  بيان حال قوال ليحيى بن معين، في يحيى"، يروي 
فوجدت له  .)وهو ابن أبي يحيى( الراوي عنه أردت أن أتثبت من حالبن معين، ا

إبراهيم األصبهاني،  أسند فيه عنفي كتاب الكامل، البن عدي،  ترجمة مقتضبة
قال: "كذاب". وذكر ابن عدي أن له تاريخا في الرجال، يروي فيه عن ابن معين، 

 اإلمامين هذين عن ،رواياته في الجرح والتعديل قبولعن  وأحمد. فتوقفت
كان كلما ( 1)،صاحب كتاب "موسوعة أقوال يحيى بن معين" وخاصة أن .وغيرهما

في الحاشية تكذيب األصبهاني  ذكربن معين، برواية ابن أبي يحيى، ال قوال أورد
 له.

نسوب إلى الكذب، ، وهو أن هذا الراوية الموالنظر بالتوقفثم رأيت أمرا جديرا  
 أقوالهم حمد وغيرهما،ن عدي، فيما يرويه عن ابن معين وأكثيرا ما يسند عنه اب
ما ينقل عنه المزي في  وكثيرا .ر بها تراجمهصد   يُ و بل  .في الجرح والتعديل

بعد المزي، وأيضا من هو قبل المزي، كابن  ءوكذا من جا ."تهذيب الكمال"
وتناقلها المحدثون  عن اإلمامين، هذا الراوية وايتهاتفرد بر  هناك أقوالبل  الجوزي.

  .، مع قلة رواياته، من غير نكير، واشتهرت بينهمجيال بعد جيل

                                                

مجلووودات(، جموووع  5( موسوووعة أقووووال يحيوووى بووون معوووين فوووي الجووورح والتعوووديل وعلووول الحوووديث )1)
محمود محمد خليول، بيوروت: دار  -جهاد محمود خليل  -وتحقيق: د. بشار عواد معروف 

 م.2009 -هو 1430الغرب اإِلسالمي، الطبعة األولى 
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براهيم األصبهاني له، فظهرت لي إ، وتكذيب هذا الراوي فعدت أبحث عن حال  
فيه. وقرائن أخرى األقل التوقف  على عدم صحة هذا التكذيب، أو علىقرائن دالة 

مستقيم  ،اً فوجدته ضابطثم قمت بجمع مروياته وسبرها،  .عدالتهلى دالة ع
 الرواية.

يتضح من النص  حسب ما .للقيمة العلمية لروايات ابن أبي يحيى هذهو  
من جهة العدالة  بيان حال هذا الراوي  رأيت ضرورة ؛.، والخاتمةوحاشيته المحقق،
ما  جمعو  .، في رجالهوحال اإلسناد إليه، في رواياته هذه عن شيوخ والضبط.

 صحة ما يرويه، عن طريق بيان ما في رواياتهوالتحقق من  .منها يمكن جمعه
وأسأل هللا فيه العون  أو المخالفة، أو التفرد. لروايات غيره،من الموافقة  هذه

فيه، ويغفر لمصنفه )ابن أبي يحيى(، ويرحمه، ويجمعني به والسداد، وأن يبارك 
 القارئ الكريم.و  ،يَّ ووالد   في جنته،

 

 :خطة الكتاب عن وأما

 :يتضمن ،المقدمةبعد  فهو 
 وفيه مبحثان: في التعريف بالكتاب ومصنفه، ًا،تمهيد

 .وكتابة في الرجالابن أبي يحيى، ب التعريف المبحث األول:
 والنسخ المعتمدة في التحقيق. ،بالكتابالتعريف  المبحث الثاني:

 النص المحقق. ثم
ن: نتائج سبر الباحث لمرويات المصنف، وبيان مدى اعتماد تتضم خاتمة،ثم  

 على هذه المرويات. أئمة الجرح والتعديل
 .فهرس الموضوعاتثم  فهرس الرواة المتكلم عنهمثم  المصادر والمراجعثم  
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 :الكتاب فيمنهجي التنظيمي وقبل الشروع في المقصود أبين 
أن يعرف قول ابن معين، أو يريد  ه،أن من يطالع :الكتاب هذا نظري في 

خاصة، في  ، من طريق ابن أبي يحيىفي الراوي  أو غيرهما، أحمد بن حنبل،
 في الراوي  ،النقاد، أو غيرهملهؤالء معرفة األقوال األخرى . أما من أراد تاريخه

وعليه فسيكون  فهناك كتب اختصت بذلك. وهي متوفرة، وهلل الحمد. ،مدار البحث
 في الرجال. ،شيوخهلنص الذي يرويه ابن أبي يحيى، عن عملي هو خدمة ذات ا

 وذلك عن طريق:
 تفصيلوسيأتي  التحقق من صحة النص المروي عن ابن أبي يحيى، (1) 

أدنى  أتصرف أني لن والذي ُأأكد عليه هنا: التمهيد.ذلك، في المبحث الثاني من 
في  ب ما هو منقول من النسخ المعتمدة، حسالنص المحققفي  التصرف
وسوق  فكل ما هو مثبت في صلب الكتاب، بعد قولي "النص المحقق"، التحقيق.

حسب ما ورد في كتاب  هو من كالم ابن أبي يحيى. اإلسناد إلى ابن أبي يحيى،
 الكامل، البن عدي.

 التعليق على الخبر في الحاشية، بهامش  واحد غالبًا، يتضمن:( 2) 
، وأكتفي من االسم والنسبة ونحو ذلك، رتسمية األعالم الواردين في الخب)أ(  

بما اُتفق عليه. فإن كان االسم الوارد ليس هو المعنى بالخبر )جرحا، أو تعديال، 
، أو تسمية شيخ له، أو راوي  عنه، ونحو ذلك(، فهذا أو نسبته أو في بيان اسمه

أكتفي بذكر اسمه كامال. وإن كان هو المعني بالخبر بحسب ما ذكرته، أو في 
فإني أعقب اسمه بذكر تاريخ وفاته ، لخبر أدنى إشارة إلى بيان حاله في الروايةا

وأحيانًا يرد في ذات الراوي المترجم له  .وأفصل بين أسماء األعالم بنقطة .إن وجد
خبران، فأكتفي بإيراد ذلك في حاشية الخبر األول. وإذا أوردت في الحاشية، أثناء 

غير السؤاالت ونحوها، سواء في حاشية  .تهالتعليق على الخبر مصادر لترجم
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 .فإني أكتفي بذلك إذا ورد في شأنه خبران، .الخبر األول، أو حاشية الخبر الثاني
مِ ي أحد مصادر ترجمته، وغالبا يكون تهذيب التهذيب، إن كان له فيه  وإال ُاس 

 (1)ترجمة.
 .رة السابقةفي الفق الوصف المذكور بحسب :بالخبر المعني الراوي  وهذا )ب( 

، ابن أبي يحيى تاريخ أو خبر غيره في نفس كتاب .الخبر ذات إن لم يرد في
الناقد المنسوب إليه أنظر إلى  يفإن؛ جرح فيه أو تعديل .الذي نحن بصدده

 ،في الحاشية هأثبتو  وأبحث عن حكم له في الراوي من خارج الكتاب، ،الخبر
قال ابن  مثاله: .ب الرجال هو ذلكمن كت المقصود األعظمإتماما للفائدة؛ ألن 

سمعت يحيى بن معين يقول: "شريك بن عبدهللا: نخعي من  أبي يحيى:
فأبحث عن  غير ذلك. كتاب ابن أبي يحيىولم يرد في "شريك"، في  (2)".أنفسهم

وكذا إذا كان  .بن حنبل أحمد حكمن لم أجد أثبت فإ حكم  البن معين فيه وأثبته.
حكم  أثبت من خارج الكتاب، فإن لم أجد ،ثبت حكم أحمدفإني أالكالم ألحمد، 

أثبت حكم ابن  ن الكالم لعلي بن المديني مثال، فإنيوكذا إذا كا. ابن معين
أو أحمد ابن  ،فإن لم أجد أثبت حكم ابن معين .إن وجد من خارج الكتاب المديني
روايات  أن أكثر هذين اإلمامين )ابن معين، وأحمد(:وسبب تقديمي لقول  حنبل.

فصنيعي هذا يسير وفق صنيع المصنف  ؛هماابن أبي يحيى، في كتابه، هي عن
بناء على مجموع أقوال النقاد  فيه يأثبت حكم غيرهما، أو حكم إن لم أجدف نفسه.

                                                

ثم إن رقم الجزء، والصفحة، ورقم الترجمة، المثبت أمام كل خبر، هو أيضوا مصودر لترجموة ( 1)
الراوي، من كتاب الكامول، البون عودي. وسويأتي الكوالم علوى ذلوك، فوي المبحوث الثواني، مون 

 التمهيد.
 ( في النص المحقق.42(  وهو الخبر )2)
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المتعلقة  في الحاشية محدد كرته في هذه الفقرة ليس له مكانوما ذ .الراوي  في
 بحسب ما يقتضيه السياق. ،سطها أو آخرهاأو و  ها، وإنما قد أذكره في أولبالخبر

 رواه سواء من نقل الخبر عن ابن أبي يحيى ) أورد :سطر جديدمن أول و  )ج( 
أو عن ابن  ،عن ابن أبي عصمة نقله عن ابن عدي، أو ابن عدي، أو من طريق

سواء كان ابن ) صاحب القول نفسهعن  ثم من نقل الخبر( 1).أبي يحيى مباشرة(
بيان مدى اعتماد  :إيراد ذلك في الحاشية وفائدة (.، أو غيرهمامعين، أو أحمد

ألن هذا الصنيع منهم مصير إلى   ابن أبي يحيى؛ روايات النقاد المتأخرين، على
، إال إذا ولن أورد ذلك في الحاشيةعندهم.  مقبول الرواية .على أقل تقدير .أنه

: إذا روى ابن مثاله. غلب الظن أن مصدر هذا الناقل، هو رواية ابن أبي يحيى
: "ليس بشيء". فوجدت أن الذهبي أحد الرواة  في أبي يحيى، عن ابن معين، قال

فهذا منسوبا إلى ابن أبي يحيى، عن ابن معين.  في ميزان االعتدال، نقل ذلك،
ابن معين، ولم  الذهبي الخبر عنفي جميع األحوال. أما إذا نقل حاشية ال أوده

 ،.غير ابن أبي يحيى .معين. فأنظر هل هناك راوي آخرله عن ابن  ةيسم الراوي
؛ ألنه في الذهبي هذا، فإني أورد نقل أجدفإن لم  ذات القول عن ابن معين. روى 

إذا روى غير ابن أبي الغالب يكون مستنده في ذلك رواية ابن أبي يحيى. أما 
نقل  لةرد في هذه الحافال أو  كالدوري مثاًل، عن ابن معين ذات القول، يحيى،

 رواية الدوري، ال ابن أبي يحيى. ربما مستنده في ذلك ألن الذهبي؛
الخبر عن المنسوب إليه  .أو نقل .اسمي من روى  :السطر ثم من أول )د( 

من غير طريق ابن أبي يحيى.  .سواء كان ابن معين أو أحمد أو غيرهما .الخبر

                                                

هوي مون روايوة ابون  -وقفوت عليهوا  التوي -( جميع روايات "تاريخ ابن أبي يحيوى فوي الرجوال" 1)
عدي فوي "الكامول"، عون ابون أبوي عصومة، عون ابون أبوي يحيوى. وسويأتي الكوالم علوى ذلوك، 

 في المبحث الثاني، من التمهيد.
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ن لم أجد، ووجدت خبرا فإ .، وهو ما يسمى بالمتابعة التامةسواء بمثله أو نحوه
 إذا: مثاله عن المنسوب إليه الخبر، تخالف رواية ابن أبي يحيى، أثبتها أيضا.

: "ليس بشيء". فأنظر هل الرواة في أحد  روى ابن أبي يحيى، عن ابن معين قال
، كعباس الدوري مثال، فإن وجدت القولروى عن ابن معين ذات  ،راو آخر هناك

 رواية أخرى عن ابن معين مخالفة، كأن يروي  وجدت  لو و . به واكتفي ذلك أثبته،
 .ذكرت في أو كالمي عن هذا منهجكما  .يألن الدارمي عنه قال: "ثقة". عثمان

فإن لم أجد أنظر أقرب  .الواحد لست هنا بصدد جمع أقوال الناقد في الراوي 
ك"، ثم "ليس بذاالمذكور، كو "ليس حديثه بشيء"، ثم  للخبراألقوال عن ابن معين 

 فإن لم أجد، في ذلك روايتين للتأكيد. أوردوقد  "ضعيف"، ونحو ذلك، وأثبته.
يروي ابن  ، كأنفيه مخالفة لرواية ابن أبي يحيى عنه ووجدت قوال البن معين

 "ثقة"، أثبته أيضا، وقد أثبت أكثر من رواية للتأكيد. :طهمان، عن ابن معين قال
 .قوية رواية المنصف، واالطمئنان إلى ضبطهفي حال الموافقة فيه ت :وفائدة ذلك

 الكالم علىوسيأتي وهذا ليس على اطالقه،  فبعكس ذلك. وفي حال المخالفة،
 .الخاتمةفي  ذلك
إال من رواية ابن أبي  ،البن معين في ذات الراوي  فإن لم أقف على قول)هـ(  

الصورة  أبحث عن قول فيه ألحمد وأثبته، وكذا العكس، بنفس يحيى عنه، فإني
التي أوردتها في الفقرة )ب(. مع وجود الفارق بين الصورتين، ففي فقرة )ب( ال 
يوجد كالم للناقد في الراوي، في بيان حاله من جهة العدالة والضبط، وإنما في 

. أما الصورة هنا، فيوجد حكم البن معين فيه، ونحو ذلكبيان نسبه أو كنيته، 
 أبي يحيى عن ابن معين، أو يضعفها.والبحث يكون عما يقوي رواية ابن 
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فإن مرجع ذلك هو كتاب الكامل، وموضعه  ،إذا نسبت أمرًا البن عدي)و(  
هو الجزء والصفحة ورقم الترجمة، المثبتة أمام الخبر، في صلب الكتاب. وما كان 

 بخالف ذلك بينته.
، كالجمع اقتضت الحاجةإذا  ،آخر الحاشية على ما أوردته في أعلق)ز(  

 ين األقوال، ونحو ذلك.ب
كانت هناك حاجة إلى ، أو إيضاح معنى فيه، إذا أبين سبب إيراد الخبر)ح(  
 .ذلك
 اسم الراوي  أول حرف من رتبت األخبار على حروف المعجم، بحسب (3) 

إلى من سيق ألجله في ذلك، نظرت  فإذا كان هناك راويان .المتكلم عنه في الخبر
 نظرت إلى من يين سيق ألجلهما الخبر على حد سواء،الراو  كالفإذا كان  الخبر.

 أسبق، في حروف المعجم. اسمه من حرف أول كان
مصنفات معتِمدة على مصنفات قبلها، سواء بالتهذيب أو  توجد (4) 

 رواياتبذكر المصنفات التي  نقلت  التلخيص. وما أعزوه إلى األصل، فيما يتعلق
. من ذلك تأكدتوقد ، ي أنه مثبت في الفرعفهذا يعن ذلك؛ أو غيرابن أبي يحيى، 

وهذه الكتب مع فروعها هي: الكامل البن عدي: مختصر الكامل. تهذيب الكمال: 
فهذا يعني  ،إذا عزوت أمرا للفرعو  تهذيب التهذيب. ميزان االعتدال: لسان الميزان.

 .اده صاحب الفرع، على ما في األصلأنه مما ز 
ن أبي يحيى، فمرادي أحمد بن أبي يحيى، إذا قلت "المصنف"، أو اب (5) 

إذا قلت "الكتاب"، فمرادي و  صاحب كتاب التاريخ في الرجال، الذي نحن بصدده.
 .كتابه هذا

معنى، أو  لبيان لكالم غيري، وكانت هناك حاجة إلى إضافة: ينقلأثناء  (6) 
 (.  )  بين قوسينفإنه أضعه  أثناء سوق النص، زيادة في اسم، ونحو ذلك،
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( بعد رقم الجزء والصفحة، أو بعد الصفحة فقط،   الرقم بين القوسين ) (7) 
 هو رقم الترجمة.

ثوال   هعند حذفي جوزء مون الونص المنقوول أثنواء سوياقه، فوإني أجعول مكانو (8) 
 ....نقاط متتابعة

من التأدب مع أهل العلم، ِذكرهم باللقب الذي يليق بهم، كاإلمام والحافظ  (9) 
كذا الترحم على األموات منهم. والتصنيف في علم الرجال، يكثر ونحو ذلك. و 

ولذا فإني أذكر نفسي، والقارئ الكريم، بأن  مما يثقل معه ذلك. ،الرجال معه ذكر
أسمائهم مجردة من األلقاب. مع قراءة مقامهم ومكانتهم، حتى  علينا أن نحفظ

 .لهمالجنة عرفها  ويسكنهم، ويرحمهم ،وأسأل هللا أن يغفر لهم
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 التعريف بابن أبي حييى وكتابه يف الرجال
 

 املبحث األول
 ترمجة ابن أبي حييى

 

اإلمام الحافظ عبد  ، تفرد بإخراجها:(ابن أبي يحيى) المصنف جميع روايات 
هللا بن عدى بن عبد هللا بن محمد بن المبارك أبو أحمد الجرجاني المعروف بابن 

م شيوخه ابن جرير الطبري والنسائي والطحاوي من أه ،هوو277القطان ولد سنة 
الكامل في الضعفاء ،معجم الشيوخ،ومن أشهر مصنفاته أسماء الصحابة ،وغيرهم

 .المصادرفي الكثير من  مبسوطةوترجمة ابن عدي . هو365وتوفى سنة 0وغيره
 ترمجة

  أمحد بن أبي حييى
 البغدادي.( 1)األنماطيأبو بكر أحمد بن أبي يحيى  هو: 
(، 42، وأحمد بن حنبل )92أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقى  :(2)وى عنر  

، 26وأحمد بن عبدالملك بن واقد الحراني، وسلمة بن شبيب النيسابوري المسمعي 
                                                

: "األ ْنمواطي: .. هوذه النسوبة إلوى بيوع األنمواط، وهوي 1/223(  قال السمعاني، في األنساب، 1)
 الفرش التي تبسط".

ات ابووون أبوووي يحيوووى، فوووي كتووواب الكامووول، والتوووي هوووي مثبتوووة فوووي الووونص ( وذلوووك بحسوووب روايووو2)
المحقق. باستثناء شيخه "أحمد بن عبدالملك الحراني"، فقود روى ابون أبوي يحيوى عنوه حوديثا، 
عووون جوووابر بووون عبووودهللا؛ ولووويس هوووو مثبوووت فوووي الووونص المحقوووق، وسووويأتي إيوووراده فوووي حاشوووية 

نص المحقووق، والووذي يووروي فيووه ابوون . والوورقم بعوود االسووم يشووير إلووى رقووم الخبوور فووي الوو56ص
أبي يحيى، عن شيخه المذكور. موا عودا يحيوى بون معوين، وأحمود ابون حنبول، فلكثورة روايوات 
ابن أبي يحيى عنهما في الكتاب، اكتفيوت بوذكر عودد رواياتوه عون كول واحود منهموا، وجعلتوه 

 بين قوسين ) (.
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، وعبيدهللا بن محمد بن حفص 30(1)وعبدهللا بن محمد بن الحجاج الصواف
ثعلبة بن سواء ؛ ومحمد بن 67، 48، 39، 17، وعلي بن المديني: 74التيمي 

، ومحمد بن عبدهللا 73، وأبو بكر محمد بن خالد بن كثير الباهلي 99السدوسي 
، 63؛ وأبي بكر محمد بن عبدالملك بن زنجويه: 102، 84بن عمار المخرمي: 

(، وأبي 66، ويحيى بن معين )11؛ ويحيى بن أيوب أبي زكريا المقابري 93
 .29نصر بن عبدالمجيد 

 (2)اب بن أبي عصمة.عبدالوه روى عنه: 
: "سمعت وقال في ترجمته(، 37) 1/195في الكامل،  ،ترجم له ابن عدي 

موسى بن القاسم بن موسى يقول: حدثني أبو بكر قال: سمعت إبراهيم األصبهاني 
يقول: "أبو بكر بن أبي يحيى كذاب". ثم قال ابن عدي: "وألبي بكر بن أبي يحيى 

وقد روى عن يحيى بن  .لم أخرجه هاهناهذا، غير حديث منكر عن الثقات، 
 معين، وأحمد بن حنبل، تاريخًا في الرجال".

 هذا كل ما في ترجمته في الكامل. 
 (3)ما في الكامل، ملخصا. ومن ترجم له بعد ذلك، اكتفى بنقل 

                                                

(، ذكووور 3532) 16/53موووال، ( فوووي ترجموووة هوووذا الوووراوي "عبووودهللا الصوووواف"، فوووي تهوووذيب الك1)
 المزي "أحمد بن أبي يحيى"، في جملة الرواة عنه.

 ( جميع الروايات و التي وقفت عليها و البن أبي يحيى، هي من رواية ابن أبي عصمة، عنه.2)
(، تكووذيب األصووبهاني لوه، وقووول ابوون عوودي: 272) 1/92( نقول ابوون الجوووزي، فوي الضووعفاء، 3)

(. 651) 1/310ات". وتبعوه فوي ذلوك الوذهبي، فوي الميوزان، "له غير حديث منكور عون الثقو
(، بواقي كووالم ابون عودي. وأورد الووذهبي، 974) 1/321وزاد ابون حجور، فوي لسووان الميوزان، 

(، فقوط تكوذيب 241) 1/35(؛ وابن عراق، في تنزيوه الشوريعة، 486) 1/108في المغني، 
 أبوي يحيوى، فوي جملوة مون ، ابون  154 /20األصبهاني.  وذكر الزبيدي، في تواج العوروس، 

 =    ينسبون إلى "األنماط"، وقوال: "ُتُكلِ وم فيوه". ومون الواضوح أنوه مصودره فوي ذلوك المراجوع
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وال على أي  ِذكر في غير ذلك، بعد بحث مطول، أجد البن أبي يحيىولم  
ها في الكامل. كل ، وهيإال من طريق ابن عدي ،خارج كتاب الكامل رواية له

، بسنده عن جابر بن واحدا هي في الرجال، ما عدا حديثا هذه وجميع رواياته
 .14ص حاشية في ، سيأتي إيراده)) .عبدهللا

وهو بحسب شيوخه المذكورين، والراوي عنه، وكالم األصبهاني فيه، قد تكون  
 .(290)وفاته في حدود 

 "أبو يحيى" باسمه، ُيذكر أنه قد .أثناء بحثي .ياق االحتمالوقد وضعت في س 
 ووضعت في االحتمال أيضا: فيقال مثال: أحمد بن زكريا األنماطي، ونحو ذلك.

، سواء كانت اسما أو كنية أو غير لك، قد ال تكون علمًا ألبيه، "أبا يحيى" أن
وهذا  .جده اختصاراُنِسب إلى يكون وإنما لجده، أو جد أبيه، أو أعال من ذلك، و 

، وتوجد أمثلة عدة على ذلك في الرواة اآلتي ذكرهم، أسماء الرواة يوجد كثيرا في 
فيه )ال أعني في النص المحقق، بل  اتوغالب هذه االختصار  في النص المحقق.

لكثرة المحمدين في أسماء اآلباء، فإذا "؛ اً "محمد فيه األب اسم ، يكون (وفي غيره
  ُيعرف، فينسب إلى الجد. ال قد قيل: فالن بن محمد،

                                                                                                                  

المووذكورة. وموون الواضووح أن مسووتند هووؤالء فووي تضووعيفه، هووو تكووذيب األصووبهاني لووه. وال = 
بي، يلزم من ذكره في الضعفاء، أن يكون ضعيفا عند مصونفي هوذه الكتوب. وقود صورح الوذه

: أنووه سوويورد فيووه كوول موون تكلووم فيووه، أو ُذكوور فووي كتووب 1/113فووي مقدمووة كتابووه الميووزان، 
الضووعفاء قبلووه، وقووال: "ولووم أر موون الوورأي أن احووذف اسووم أحوود مموون لووه ُذكوور بتليووين  مووا، فووي 
، ال أنووي ذكرتوووه لضووعف فيوووه عنووودي".  كتووب االئموووة المووذكورين، خوفوووا موون ان يتعقوووب علووويَّ

ي، فووي الكاموول. وسوويأتي إيووراد كالمووه فووي ذلووك، فووي آخوور هووذه وأيضووا صوورح بووذلك ابوون عوود
 الترجمة.



 السابع والثالثونالعدد  ة باملنوفيةحولية كلية أصول الدين والدعو

 

 - 17 - 

، بسنده 3/1538، في بغية الطلب، العديمبن ال ،رواية وقفت علىوبالفعل  
حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، قال:  :عن ابن عدي، عن ابن أبي عصمة قال

 (1)بن طلحة، ليس بشيء".يحيى سمعت يحيى بن معين يقول: "إسحاق بن 
وإنما هكذا جاء وال يظهر أن هذا تصحيف، فسماه: أحمد بن محمد بن يحيى،  

 1/332في رواية ابن عدي لهذا الخبر، في كتاب الكامل  وجاء. في الرواية
: "أحمد بن بن يحيى". ومن (2)حسب الطبعة التي اعتمدت عليها ،(156)

"محمد"،  ةلفظ وال يكون إالح أنه يوجد سقط بين "بن" األولى والثانية، الواض
 الطلب". في "بغية ةالمثبت
 .في مستقبل األيام لي "محمد"، وربما يظهرويبقى هذا احتمال، أن أباه اسمه  

 .ينفيه ما يؤكد هذا االحتمال، أو .أو لغيري 
 

 األصبهاني يف ابن أبي حيي: كالم

في تكذيبه ال بن أبي يحيى، حسب ما نقلته عن ابن  إلسناد إلى األصبهانيا 
في اإلسناد: هو قاضي دمشق أبو عمران صحيح: شيخ ابن عدي  عدي آنفًا، هو

، قال (339ت )موسى بن القاسم بن موسى بن الحسن بن موسى بن األشيب 
عبدهللا  أبو بكروشيخ شيخه  (: "ثقة".7042) 13/61الخطيب، في تاريخ بغداد، 

 . (281)ت  صاحب التصانيف ،ابن أبي الدنيا بن محمد
بن  بن سياوش إبراهيم بن أورمة أبو إسحاق هو: "،األصبهانيوصاحب القول "

 (3).وهو ثقة باالتفاق(، 266األصبهاني )ت  فروخ
                                                

 .28ص  ( في النص المحقق5( وهو الخبر )1)
وهوووي طبعوووة دار الفكووور. وأموووا الطبعتوووان األخريتوووان للكامووول )الرشووود، ودار الكتوووب العلميوووة(،  (2)

 و: "أحمد بن أبي يحيى".-في هذا الموطن -ففيهما 
 (.3064) 6/42(. تاريخ بغداد، 642) 1/225ن، ترجمته في: تاريخ أصبها (3)
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 الكامل، ، في موضوع آخر من كتاببتمامه ورد كالم األصبهانيوقد  
هاني: "أبو بكر األصفقال إبراهيم بن ": (1)قال ابن عديحيث  ،(182) 2/202

بن أبي داود السجستاني، : أبو بكر أحمد بن أبي يحيى، وأبو بكر (2)ثالثة كذابين
 وأبو بكر بن الباغندي".

الرواية. وهذا يقتضي أن  ما من األعالم الواسعيوالسجستاني، والباغندي، ه 
. فلم ا، في ذاك العصر، وإال لم ُيذكر معهمامنهميى مثلهما أو قريب ابن أبي يح

 امعهم رويذك في مثل هذا السياق، األئمة األعالمتجر العادة أن يذكر اثنان من 
 األعالمآخر ال يكاد ُيعرف. وخاصة أن الناقد األصبهاني نفسه، هو من 

 شخصفي ، وال ُيتوقع أن يصدر منه مثل هذا النقد، المعروفين في ذاك العصر
 مغمور، ال يعرف بين الناس.

 :-غير ابن أبي يحيى - األصبهاني اتكلم فيهم اللذين العلمين، لهذينثم نأتي 
   مان بن األشعث السجستاني عبد هللا بن أبي داود سلي أبو بكر فهو األول: أما 
ترجم  بل وفي العصور التي تلته. أحد العلماء المبرزين في عصره، (.316)ت 

تكذيبه له، ثم  األصبهاني(، وأسند عن 1100) 4/266له ابن عدي، في الكامل، 
لم ]أن أذكره، لوال شرطنا أول الكتاب، أن كل من تكلم عنه متكقال ابن عدي: "

                                                

 ( هكذا نقله ابن عدي، عن األصفهاني، من غير إسناد.1)
كووذا ورد "كووذابين" فووي الطبعووات الووثال  لكتوواب "الكاموول"، التووي اعتموودت عليهووا فووي التحقيووق.  (2)

(، الخبور عون ابون عودي، 6943) 55/173وقد روى ابن عساكر، في تاريخ مدينة دمشق، 
 فيه "كذابون".وجاء 
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 وهو معروف بالطلب، مقبول عند أصحاب الحديث". ذكرته في كتابي هذا (1)ما[
 . ملخصًا.اهو

والكتاب في  (،4373)4/113 له الذهبي، في ميزان االعتدال، وترجم 
وقال: "كان من كبار الحفاظ وأئمة األعالم". وقال  ،- كما هو معلوم - الضعفاء

تي أكثرها في بيان جاللته وسعة علمه وحفظه: "وما في آخر ترجمته المطولة، وال
الحافظ، االمام (: "331) 2/610يلي، في اإلرشاد، ذكرتة إال ألنزهه". وقال الخل

  .ببغداد في وقته، عالم، متفق عليه"
   محمد بن محمد بن سليمان بن الحار  األزدي الباغندي  أبو بكر الثاني: 

ه بسبب تدليسه. ترجم له ابن عدي، في الكامل، . وهذا اإلمام ُتكلِ م في(312ت )
ثم قال ابن عدي:  .ينقل في جرحه غير ذلكوأسند عن األصبهاني تكذيبه له، ولم 

"وللباغندي أشياء أنكرت عليه من األحاديث، وكان مدلسا يدلس على ألوان، 
 ".وأرجو أنه ال يتعمد الكذب

"كذاب".  صبهاني فيه:(، قول األ813) 6/322ونقل الذهبي، في الميزان،  
ثم قال: "قلت: بل هو صدوق، من بحور الحديث". وقال الخطيب، في تاريخ 

(: "لم يثبت من أمر ابن الباغندي ما يعاب به سوى 1788) 3/213بغداد، 
 التدليس، ورأيت كافة شيوخنا يحتجون بحديثه، ويخرجونه في الصحيح".

الجليلين، يرفع من قدره، وال  أحمد بن أبي يحيى، مع هذين اإلمامين رُ ِذكْ و  
فسر، وال ُيعرف سببه، ولم يُ  وخاصة أن تكذيب األصبهاني له ال .شأنهيحط من 

بين أيدينا نستطيع  .وإن كانت قليلة .في حال أن مروياته يوجد من تكلم فيه سواه.

                                                

(  مووا بوووين المعكوووفين غيووور مثبووت فوووي الطبعووات الوووثال  لكتوواب الكامووول. ومووا أثبتوووه هووو مووون 1)
(، 4373) 4/113(. وهو بنحوه فوي الميوزان، 1101) 1/484مختصر الكامل، للمقريزي، 

 نقال عن ابن عدي. والكالم ال يستقيم بدونه.
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 .سيظهر، وهذا ما لها صدقه من كذبه، وضبطه من سهوهسبرها، ونعرف من خال
 .الخاتمة ثم وحاشيته، النص المحقق، من خالل .إن شاء هللا

والتكذيب أحيانا ال ُيقصد به االتهام بالوضع، أو الكذب في الحديث، بل ُيراد  
 به الخطأ، أو التدليس، أو وضع حدثنا بدل أخبرنا أو أنبأنا، مع التأول في ذلك.

ه ح الجارح غير : أنه إذا جر 3/354ولذا ذكر الزركشي، في البحر المحيط،  
: هل تعمد الكذب، أم ال؟ ثم قال الزركشي: بالكذب، يستفسر منه )من الوُمكذِ ب(

"فإن قال: نعم. توقف في خبره، وإال فال؛ ألن الكذب لغًة: يحتمل الغلط، ووضع 
 الشيء في غير موضعه".

عن أبي عمر  بسنده ،92حمزة بن يوسف السهمي، في سؤاالته، ص وروى  
محمد عبدهللا( بن مظاهر )األصبهاني(: "هذا الرجل  الراسبي، قال: قال لي )أبو

)يعني: الباغندي( ال يكذب، ولكن يحمله الشره على أن يقول: حدثنا. ووجدت في 
 كتبه، في مواضع: ذكره فالن، وفي كتابي عن فالن. ثم رأيته يقول: أخبرنا".

المعنى ويراد بها غير  في غير سياقها، تردأكثر ألفاظ الجرح، التي  ثم إن من 
 ، وما تفرع عنها. "كذاب"هي لفظة  الظاهر منها،

"لفظة: كذ اب، قد يطلقها  :198 /2قال ابن الوزير، في الروض الباسم،  
في حديثه, وإن لم يتبي ن أن ه  ويخطئكثير من المتعن تين في الجرح، على من يهم 

كتب الجرح  تعم د ذلك, وال تبي ن أن  خطأه أكثر من صوابه، وال مثله. ومن طالع
 من جملة األلفاظ المطلقة، ،والت عديل عرف ما ذكرته. وهذا يدل  على أن  هذا اللفظ

ر سببها. ولهذا أطلقه كثير من الث قات، على جماعة من الرفعاء من  التي لم يفس 
دق واألمانة".  أهل الص 

بكر فقد توفي أبو  ثم هؤالء الذين كذبهم إبراهيم األصبهاني، توفوا بعده بزمن، 
وال ُيعرف  ( سنة.46( سنة. وتوفى الباغندي بعده بو )50السجستاني بعده بو )
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بين وفاة  كون وقد يمنهما، ، لكن يظهر أنه أسبق وفاة ابن أبي يحيى تاريخ وفاة
 ( سنة.30 - 25) األصبهاني وابن أبي يحيى

 ، وغالبا إلى الصالح، الحياتههذه العقود من  مضيوالمرء تتغير أحواله مع  
 ضده. 

 تكذيب أبي داود ألبنه أبي بكر ،13/231 وقد نقل الذهبي في السير، 
: - إن صح - ثم قال الذهبي: "قلت: لعل قول أبيه فيه ،.المذكور آنفاً  .(1)عبدهللا

 ،أو كان يكذب .فإنه حجة فيما ينقله ،ال في الحديث ،راد الكذب في لهجتهأ 
نسأل هللا السالمة من  ،فهو ارعن ابداً  ومن زعم أنه ال يكذب .ي في كالمهور ِ ويُ 

 ، ولزم الصدق والتقى".نه شاخ وارعوى . ثم إعثرة الشباب
 :ابن أبي يحيى إليه ابن عدي من النكارة في حديثما أشار 

"وألبي بكر بن أبي يحيى هذا، غير حديث منكر عن الثقات،  :قال ابن عدي 
 ".لم أخرجه هاهنا

ذه النكارة، ويحكم ه فيهذه األحاديث، فُينظر ما هي  ابن عدي، لم يبين لنا 
في حال أن رواياته التي بين أيدينا اآلن في الرجال، ليست  عليه بمقتضاها.

 بحسب ما يتضح من النص المحقق، وحواشيه، والخاتمة.. منكرة
من رواية ابن أبي يحيى، له فيه  .الذي وقفت عليه .الواحد النبوي  والحديث 

 (2)، ولذا فهو ليس بمنكر في حق ابن أبي يحيى.قاصرةمتابعة تامة و 
                                                

علووي بوون الحسووين بوون الجنيوود، عوون (، عوون 1100) 4/265( أسوونده ابوون عوودي، فووي الكاموول، 1)
 أبي داود.

(، عون ابوون أبووي عصومة، عوون أحموود 1446) 5/302( وهوو مووا رواه ابوون عودي، فووي الكاموول، 2)
بون أبوي يحيوى، عون أحمود بون عبودالملك الحرانوي، عون زهيور )بون معاويوة(، عون عبود الملووك 

(، قوال: "كنوا نعفوي )بن أبي سليمان، عن أبوي الزبيور )المكوي(، عون جوابر بون عبودهللا 
السبال إال في الحج والعمرة". تابع حنبُل بن إسحاق، ابون  أبوي يحيوى فوي ذلوك، وهوو موا رواه 
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قد يريدون  ؛روى حديثًا منكرا عن فالن أو فالن يروي المناكير، :قول النقادو  
، إال إذا كثرت هذه بحد ذاته ولذا فليس هو تضعيف التفرد، ال المخالفة. به

 المناكير في حديثه.
ل، في "محمد ، قول أحمد بن حنب437، صهدي الساري نقل ابن حجر، في  

ثم قال معقبًا: "قلت: ( 1)بن إبراهيم بن الحار  التيمي": "يروي أحاديث مناكير".
المنكر، أطلقه أحمد بن حنبل، وجماعة، على الحديث الفرد، الذي ال متابع له. 

 إبراهيم التيمي. بابنفيحمل هذا على ذلك. وقد احتج به الجماعة". أي: 
، (، قول أحمد بن سعيد بن معدان463) 1/259نقل الذهبي، في الميزان، و  
قال  ثم "شيخ صالح، روى الفضائل والمناكير". أحمد بن عتاب المروزي:في 

 : "قلت: ما كل من روى المناكير يضعف".معقباً  الذهبي
األثرم، عن  أبي بكر ، عن3/247نقل ابن دقيق العيد، في شرح اإللمام، و  

، روى أحاديث جبير العبدري()بن  "مصعب بن شيبة أحمد بن حنبل قال:
ثم قال ابن دقيق: "وقول أحمد: روى أحاديث مناكير؛ ال يقتضي  (2)مناكير".

إلى أن يقال فيه:  بُمجرَّده ترك  روايته، حتى تكثر المناكير في روايته، وينتهي
 منكر الحديث".

                                                                                                                  

، موون طريووق حنبوول، عوون أحموود بوون عبوود الملووك، بووه. وهووي 265الخطيووب، فووي الكفايووة، ص
عون أبوي  (،4201) 4/84المتابعة التامة. وأما القاصرة، فهوو موا رواه أبوو داود، فوي سوننه، 

جعفووور النفيلوووي، عووون زهيووور، بوووه. ورواه ابووون عووودي، فوووي الموضوووع السوووابق، عووون أحمووود بووون 
عبدالرحمن الحراني، عن أبي جعفر النفيلي، به. والحديث حسن اسناده ابون حجور، فوي فوتح 

 (، بعد أن عزاه إلى أبي داود.5553) 10/350الباري، 
 (.1355) 1/566( رواه عنه ابنه عبد هللا، في العلل، 1)
 (، عن األثرم، عن أحمد.1409) 8/305أسنده ابن أبي حاتم، في الجرح والتعديل،  (2)
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 ولو نظرنا إلى كالم ابن عدي، في ابن أبي يحيى، الذي أوردته آنفًا، قال: 
له غير حديث منكر". المعنى: أن له أكثر من حديث منكر، وليس واحدا. لكن "

 ليس في اللفظ أي داللة على الكثرة، بل ظاهر اللفظ يدل على أنها قليلة. 
في كتابه الكامل، عن ابن أبي يحيى،  ،ابن عدي نفسه، أكثر من الروايةو  

( موضعا من 116)في فيما يرويه عن ابن معين وأحمد وغيرهما، في الرجال، 
ابن عدي رواية ابن  أخرج. وفي نصف هذه المواطن تقريبا، (1)المكرر، بكتابه

وما تبقى من  في الخبر الثاني منها. أو ،أبي يحيى، في أول خبر في الترجمة
الخبر الثالث في الترجمة  اوأحيانا يجعلهفيما دون ذلك،  الروايات أوردها ابن عدي

أن يستقصي مرويات راوي  . وال يمكن البن عديمطولة، في التراجم الأو الرابع
 بل وال ضعيف، ويصدر بها تراجمه. كذاب عنده،

وأما أن ابن عدي ترجم البن أبي يحيى، في كتابه في الضعفاء )الكامل(،  
 كتابه الكامل، في ،ابن عدياشترط  فهذا ليس دلياًل على أنه ضعيف عنده. فقد

في  فقال لم يكن ضعيفًا عند ابن عدي نفسه. ولو أنه سيورد فيه كل من تكلم فيه،
: "وذاكر في كتابي هذا، كل من ذكر بضرب من الضعف، ومن 1/2 المقدمة،

 اختلف فيهم، فجرحه البعض، وعدله البعض اآلخر".
"لوال شرطنا أول  :- أبي بكر عبدهللا بن أبي داود - ومر بنا آنفا، قوله في 

م أن أذكره، ما ذكرته في كتابي هذا". وبنحو الكتاب، أن كل من تكلم عنه متكل
 (.21) 1/183 مة أبي جعفر أحمد بن صالح المصري.في ترج قال ،ذلك

 
 

                                                

 سيأتي في المبحث اآلتي، بيان عدد روايات ابن أبي يحيى في الرجال، في كتاب الكامل. (1)
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 املبحث الثاني
 بالكتابالتعريف 

 النسخ املعتمدة يف التحقيقو
 

اال ابن عدي،  ،"تاريخ أحمد بن أبي يحيى في الرجال" لم أقف على من ذكر 
، وذكره (بن أبي يحيىأحمد ) مصنفه ي ترجمةف ،(37) 1/195في الكامل، 

، حيث قال: "وقد روى عن يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، تاريخًا في باقتضاب
 1/321 في لسان الميزان، كالم ابن عدي هذا، ونقل ابن حجر، الرجال".

(974). 
 .بحسب ما وقفت عليه .وجميع روايات المصنف )ابن أبي يحيى(، في تاريخه 

 .بن عدي، في كتابه الكامل، عن ابن أبي عصمة، عن ابن أبي يحيىأخرجها ا
وصيغة األداء بين ابن أبي عصمه، وشيخه، والراوي عنه، هي "حدثنا"، وما ورد 

من طريق  بعض المصنفين روايات ابن أبي يحيى، وأخرجبخالف ذلك فهو نادر. 
أبي ، أو عن ابن عن ابن عديمن غير إسناد، ابن عدي. وبعضهم نقلها 

 .مباشرة عصمة، أو عن ابن أبي يحيى
وقد ذكرت في أول ترجمة ابن أبي يحيى، في المبحث السابق: أسماء شيوخه  
روى عنهم هذه األقوال في الرجال، وعدد رواياته عن كل شيخ. وأكثر  نالذي

( خبرا، ثم علي 42( خبرا، ثم أحمد بن حنبل: )66رواياته هي عن ابن معين: )
 ( أخبار. والباقون روى عن الواحد منهم خبرا، أو خبرين. 4بن المديني: )

اآلتي ذكرها في النص المحقق،  روايات ابن أبي يحيى،على أن  ومن الدالئل 
كتابه في التاريخ: أنها مرويات في الرجال، وهي في أكثرها عن ابن  منهي 

قلته عليه فهي مطابقة لوصف ابن عدي لهذا الكتاب، بحسب ما نو معين، وأحمد. 
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فنا بهذاالذي  عديعنه آنفا. وكذا فإن ابن   أخرج لناهو نفسه الذي ، الكتاب عرَّ
 المرويات. فيغلب على الظن أنها هي، أو جزء منها.هذه 
 ،بالجرح المتكلم فيهم الرواة هو في  كتاب الكامل، البن عدي: موضوع ثم إن 

ما على  ،ينطبقوهذا . ، وليست كلهاهذا السياقهي في  هروايات فغالبوعليه 
 .ن كتاب الكاملنقاًل ع من مرويات ابن أبي يحيى، في تاريخه، ،استطعت جمعه

فإن ابن أبي يحيى : ، في كتاب الكاملروايات ابن أبي يحيىوأما عن عدد  
يجمع أحيانًا قولين لشيخين له في سياق واحد، ويربط بين القولين بحرف العطف 

: "ثنا .(618) 3/68 .مثاله: قال ابن عدي .يرويهما ابن عدي بإسناد واحدو )و(. 
بن أبي عصمة: ثنا أحمد بن أبي يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: خصيب 

  بن جحدر، ال يكتب حديثه. وسمعت يحيى بن معين يقول: خصيب يكذب".
وأحيانا يرد خبران، عن ابن أبي يحيى، في نفس الراوي المترجم له، ويرويهما  

ثنا بن (: "768) 3/305 .قال ابن عدي نفصلين، مثاله:ابن عدي بإسنادين م
سالم أبو  :سمعت يحيى بن معين يقول :ثنا أحمد بن أبي يحيى :أبي عصمة

ثنا بن أبي "وقال ابن عدي أيضا في نفس الترجمة:  المنذر، ضعيف الحديث".
سالم أبو المنذر  :سمعت أحمد بن حنبل يقول :ثنا أحمد بن أبي يحيى :عصمة
 ".حديثحسن ال

ولو جعلت اإلحصاء بناء على عدد األسانيد التي ترد بها هذه األخبار، عن  
وبعض هذه األخبار أخرجها ابن  - ( خبرا111هو )فإن العدد  - ابن أبي يحيى

 ( خبرا.116عدي في أكثر من موطن من كتابه، فيرتفع العدد مع المكرر إلى )
    يخصه في النص المحقق ارقم متكلم عنه، كل راوي  لأن أجعل  وقد سعيت 

أدنى تصرف في اللفظ، فكل ما هو  ىأن يؤدي ذلك إل من غير ،-قدر اإلمكان -
هو من كالم ابن أبي  وسوقي إلسناد ابن عدي، مثبت بعد عبارة "النص المحقق"،

. وبناء وكذلك من غير تكرار  لألخبار من غير زيادة حرف وال نقصانه. يحيى،
 ( خبرا.124بلغ عدد األخبار في النص المحقق )على طريقة العرض هذه، 
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 النسخ املعتمدة يف التحقيق:

حة النص، على عتمدت في نقل روايات ابن أبي يحيى، والتحقق من صا  
 هي: البن عدي، ،الكاملثال  طبعات، لكتاب 

طبعة مكتبة الرشد: الرياض، تحقيق: مازن محمد السرساوي، الطبعة األولى،   -1
 جزء. ورمزت لها بوو "ر"، أو "ألصل". 11م. 2013 -هو 1434

الطبعة الثالثة:  حقيق: يحيى مختار غزاوي،تطبعة دار الفكر: بيروت،   -2
 "ف". بوووورمزت لها  أجزاء. 7 م.1988 –ه 1409

تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود و علي محمد طبعة دار الكتب العلمية،   -3
 .ورمزت لها بووو )ع( .أجزاء 9 .م1997 -هو 1418الطبعة األولى:  معوض،

وأشرت إلى االختالف بين النسخ  ،" هي األصلمكتبة الرشدطبعة " وجعلت 
أو  ،تعديل حاجة إلى هناك توإذا كان ..أدنى فائدة .، فيما فيه فائدةفي الحاشية

جعلته  ،.غير األصل .األخريتين إحدى الطبعتينمن  ، في صلب الكتاب،زيادة
 ذلك في الحاشية.  ، وأشرت إلى] [بين معكوفين 

وتوجد كتب نقلت روايات ابن أبي يحيى، عن كتاب الكامل، سواء بإسناد أو  
غير إسناد. فإذا كان هناك خالف ذا فائدة، بين ما هو مثبت في هذه المصادر، 

 وكتاب الكامل، بينت ذلك أيضا في الحاشية.
طبعة مكتبة  من وأثبت رقم الجزء والصفحة ورقم الترجمة المنقول منها الخبر، 

أمام كل خبر بخط دقيق. وإذا أخرج ابن عدي خبرين عن المصنف، في  ،الرشد
ذلك أمام  أكتفي بإثبات ؛ فإني، ونقلتهما متتاليين في النص المحققذات الترجمة

، فأكتفي بعزوه ن عدي الخبر، في موضعين من كتابهاب وإذا أخرجالخبر األول. 
 .إلى أحد الموضعين

 ون، والتوفيق، والسداد.وأسأل اهلل الع
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 تاريخ أمحد بن أبي حييى يف الرجال
 النص احملقق

 

حدثنا عبدالوهاب بن أبي عصمة: حدثنا أحمد بن أبي يحيى،  :قال ابن عدي 
 قال:

إبراهيم بن  :اسمه .ثقة ،أبو هارون الغنوي " :يقول ،سمعت يحيى بن معين  -1
 (56) 1/209 (1)."العالء

  (2)ابن أبي يحيى المديني، ليس به بأس." سمعت يحيى بن معين، يقول:  -2
1/217 (61) 

 ".(3)وأخوه إبراهيم بن أبي يحيى، كذاب -3
                                                

 ( إبراهيم بن العالء الغنوي أبو هارون البصري، ال مزيد على ذلك في اسمه.1)
ن أ بي يحيى سومعان االسولمي المودني المعوروف بسوحبل، وقود ينسوب إلوى عبدهللا بن محمد ب( 2)

 .(27) 6/18تهذيب التهذيب، : 174جده، ت 
ابوون  (، عون ابون معووين قوال: "ثقوة". وذكور3134) 3/2/321ابون أبوي خيثموة، فووي تاريخوه، روى 

؛ (، عبوودهللا هووذا مووع أخويووه: أنوويس، ومحموود697) 3/162معووين، فووي تاريخووه )روايووة الوودوري(، 
(، عنوووه قووال: "ثالثووة إخووووة 26) 279وقووال: "كلهووم ثقووات". وروى ابووون الجنيوود، فووي سووؤاالته، ص

 ثقات". 
وعليووه فووإن الروايووات الووثال  عوون ابوون معووين هووي فووي توثيووق الووراوي. وفووي روايووة المصوونف قووال: 
"لويس بوه بوأس". وكوال العبوارتين و عنود ابون معوين قريبتوان فوي المعنووى. قوال ابون أبوي خيثموة، فووي 

وِعْيف؟ قوال: 4445) 3/192اريخه ت (: "قلوت ليحيوى: إنوك تقوول: فوالن لويس بوه بوأس، وفوالن ض 
إذا قلت لك: ليس به بأس، فهو ثقوة. وإذا قلوت لوك: ضوعيف، فلويس هوو بثقوة، ال ُيْكت وب حديثوه". 

، معنى كوالم ابون معوين هوذا، فقوال: 1/123وبين زين الدين العراقي، في شرح التبصرة والتذكرة، 
ة مراتب؛ فالتعبير عنه بقولهم: ثقة، أرفع من التعبير عنه بأنه: ال بأس به، وإن اشوتركا فوي "وللثق

 مطلق الثقة".  
إبراهيم بن محمد بن أ بي يحيى سومعان األسولمي أبوو إسوحاق المودني، وقود ينسوب إلوى جوده،  (3)

 .(284) 1/137تهذيب التهذيب، : 184ت 
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"إبراهيم الهجري، ضعيف الحديث، ليس  سمعت يحيى بن معين، يقول:  -4
 .(58) 1/212 (1)بشيء".

  (2)"إسحاق بن يحيى بن طلحة، ليس بشيء". سمعت يحيى بن معين يقول:  -5
1/332 (156). 

 (126) 1/290 (3)".ثقة ،أبو إسرائيل" :يقول ،ى بن معينسمعت يحي  -6
 4/182 (4)سمعت أحمد بن حنبل يقول: "ابن أبي أويس، ليس به بأس.  -7

(999). 
 ". (5)وأبوه ضعيف الحديث -8

                                                

 إسحاق الكوفي. إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري أبو (1)
 (، عن ابن معين.118) 1/52نقله ابن الجوزي، في الضعفاء، 

(: "لووويس بشووويء". وروى ابووون 1322) 3/276وقوووال ابووون معوووين، فوووي تاريخوووه )روايوووة الووودوري(، 
(، من طريق معاوية بن صالح األشعري، عن ابن معوين، قوال: 58) 1/212عدي، في الكامل، 

 "ضعيف".
 .164بن عبيدهللا التيمي أبو محمد المدني، ت  إسحاق بن يحيى بن طلحة (2)

(؛ وابووون العوووديم، فوووي بغيوووة الطوووب، 680) 8/299رواه ابووون عسووواكر، فوووي تووواريخ مدينوووة دمشوووق، 
 ؛ كالهما من طريق ابن عدي، بسنده إلى المصنف، عن ابن معين. 3/1538

 (، عن ابن معين، بمثله.1021) 3/220وروى الدوري، في تاريخ يحيى بن معين، 
أبووو إسوورائيل إسووماعيل بوون أبووي إسووحاق العبسووي المالئووي الكوووفي، وهووو أيضووا: إسووماعيل بوون  (3)

 (.545) 1/256: تهذيب التهذيب، 169خليفة، معروف بكنيته، ت 
 (، عن ابن معين، بمثله.184) 78روى الدوري، في تاريخ يحيى بن معين، ص

االصبحي أبو عبودهللا المودني ت ِإسماعيل بن أبي أويس عبد هللا بن عبد هللا بن أويس  (4)
226. 

 .169( عبد هللا بن عبد هللا بن أويس بن مالك االصبحي أبو أويس المدني ت 5)
 وهذا القول مع الذي قبله، أخرجه ابن عدي في ترجمة "عبدهللا".
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وأبو  .يسرقان الحديث ،وأبوه، بن أبي أويسا" :يقول ،سمعت يحيى بن معين -9
  (151) 1/323 (1)عبدهللا بن عبدهللا". :أويس

ما روى عن الشاميين  ،إسماعيل بن عياش" :عت أحمد بن حنبل يقولسم -10
 ،ففيه ضعف ،وأهل العراق ،وما روى عن أهل المدينة ،فهو صحيح

 (127) 1/292 (2)".يغلط
 

                                                

(: "سوورقة الحوووديث، أهووون مووون وضوووعه، أو 5) 17/140قووال الوووذهبي، فووي تووواريخ اإلسوووالم،  (1)
الحوووديث: أن يكوووون محووود  ينفووورد بحوووديث، فيجووويء السوووارق، ويووودعي أنوووه  اختالقوووه. وسووورقة

: "وأن يكوون 1/370سمعه أيضًا، من شيخ ذاك المحد ". زاد السخاوي، في فوتح المغيوث، 
 الحديث عرف براو، فيضيفه لراو غيره، ممن شاركه في طبقته". 

". والموضوع الموذكور والخبر أخرجه ابون عودي، فوي ترجموة "إسوماعيل"، وفوي ترجموة أبيوه "عبودهللا
 في صلب الصفحة، هو في ترجمة "إسماعيل".

(؛ والووذهبي، فووي 459) 3/127وإلووى قولووه "يسوورقان الحووديث"، نقلووه المووزي، فووي تهووذيب الكمووال، 
 (؛ عن المصنف، عن ابن معين، في ترجمة "إسماعيل". 855) 1/379الميزان، 

عوون ابووون أبوووي خيثموووة، عووون ابووون  (،3016) 8/15ونقلووه مغلطووواي، فوووي إكموووال تهوووذيب الكموووال، 
 معين، في ترجمة "عبدهللا".

 وُينظر الخبران السابقان.
 . 182إسماعيل بن عياش بن سليم  العنسي أبو عتبة الحمصي ت  (2)

، مون طريوق ابون عودي، بسونده إلوى المصونف، عون 4/1735رواه ابون العوديم، فوي بغيوة الطلوب، 
 أحمد.

سوووألته )أي: أحمووود( عووون إسوووماعيل بووون عيووواش؟  (:244) 104وقوووال الموووروذي، فوووي العلووول، ص
فحسوون روايتووه عوون الشوواميين، وقووال: "هووو فوويهم أحسوون حوواال ممووا روى عوون الموودنيين، وغيوورهم". 

(، عووون أبيووه، عووون أحموود قوووال: "فوووي 650) 2/191وروى ابوون أبوووي حوواتم، فوووي الجوورح والتعوووديل، 
 الشام كأنه اثبت وأصح".روايته عن أهل العراق، وأهل الحجاز، بعض الشيء، وروايته عن أهل 
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كان  ت هشيم يقول: "أبو الربيع السمان،سمع يقول:سمعت يحيى بن أيوب  -11
   .(200) 1/376 (1)."يكذب

 1/359 (2)".ضعيف ،ب بن سويدأيو " :سمعت أحمد بن حنبل يقول -12
(193). 

 1/351 (3)"أيوب بن عتبة، ضعيف".سمعت يحيى بن معين، يقول:  -13
(182). 

 2/50 (4)اء، ليس بشيء".قَّ "بحر السَّ سمعت يحيى بن معين يقول:  -14
(287). 

                                                

وْيم بون ب ِشوير بون القاسوم السولمي الواسوطي  (1) يحيى بن أيووب المقوابري أبوو زكريوا البغودادي. ُهش 
 أبو معاوية المعروف بابن أ بي خازم. أبو الربيع أشعث بن سعيد البصري السمان.

قلووه ابوون (، عوون يحيوى بوون أيووب، عوون هشويم. ون523) 3/262نقلوه المووزي، فوي تهووذيب الكموال، 
(؛ والووووذهبي، فووووي 195) 1/135(، والعلوووول المتناهيووووة، 435) 1/125الجوووووزي، فووووي الضووووعفاء، 

 (؛ كالهما عن هشيم.997) 1/426الميزان، 
(، عون ابون معوين؛ وروى المووروذي، 3232) 4/80روى الودوري، فوي  تواريخ يحيوى ابون معوين،  

 (، عن أحمد؛ قاال: "ليس حديثه بشيء".122) 68في العلل، ص
 أيوب بن سويد الرملي الحميري أبو مسعود السيباني.  (2)

(، عن المصنف، عن أحمود. ونقلوه ابون الجووزي، 616) 3/475نقله المزي، في تهذيب الكمال، 
 (؛ كالهما عن أحمد.1081) 1/457؛ والذهبي، الميزان، 1/130في الضعفاء، 

 قال: "ليس بشيء". (، عن ابن معين،5084) 4/421وروى الدوري، في تاريخ ابن معين، 
 (.749) 1/357أيوب بن عتبة أبو يحيى اليمامي، قاضي اليمامة: تهذيب التهذيب،  (3)

 (، عن ابن معين، بمثله.749) 67روى الدارمي، في تاريخ ابن معين، ص
ووقَّاء ت  (4) : تهووذيب التهووذيب، 160بحوور بوون كنيووز البوواهلي أبووو الفضوول البصووري المعووروف بالسَّ

1/366 (773 .) 
 (، عن ابن معين، بمثله.886) 447وى ابن الجنيد، في سؤاالته، صر 
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"البراء بن يزيد، ليس به بأس. سمعت أبا  سمعت يحيى بن معين يقول: -15
 2/49( 1)ء بن يزيد، هو متروك الحديث".الوليد يقول: "ال أروي عن البرا

(286). 
 ،عن بقية ،عن حديث يزيد بن هارون  :في السجن ،سألت أحمد بن حنبل -16

إذا كتبت " :قال ()أن النبي  ،عن جابر ،عن أبي الزبير ،عن أبي أحمد

                                                

(  البراء بن عبدهللا بن يزيد الغنوي أبوو يزيود البصوري، وقود ينسوب إلوى جوده. أبوو الوليود هشوام 1)
 بن عبدالملك الباهلي الطيالسي البصري.

يس بوه بوأس"، (، الخبر كامال عن ابن معين، من قولوه: "لو1142) 2/9نقل الذهبي في الميزان، 
(، عوون أبووي 786) 1/373إلووى آخوور كووالم أبووي الوليوود. ونقوول ابوون حجوور، فووي تهووذيب التهووذيب 

 الوليد، قوله: "ال أروي عن البراء ..." الخ.
ويظهر لي أن هناك خطأ ما، في هذا النقول و أيوًا كوان مصودره و، وأن مون يوتكلم عنوه ابون معوين، 

ويان بهذا االسم، من طبقة واحدة، أحدهما: البراء بون ليس هو من يتكلم عنه أبو الوليد. فهناك را
يزيووود الهموووداني، ال مزيووود علوووى ذلوووك فوووي اسووومه، وُيعووورَّف بأنوووه شووويخ وكيوووع، ترجمتوووه فوووي: الجووورح 

(. وحاله متوردد بوين ثقوة، وصودوق. ويظهور أن كوالم ابون معوين فيوه، 1576) 2/400والتعديل، 
ذكورت اسومه فوي أول هوذا التعليوق، وهوو فلم أقوف علوى تضوعيف ابون معوين لوه. والثواني هوو مون 

ضوعيف عنوود الووبعض، وموونهم ابوون معوين، ويظهوور أن كووالم أبووي الوليوود فيوه. قووال ابوون معووين، فووي 
(: "البوراء بون يزيود الغنووي، ضوعيف. البوراء بون 3429، 3428) 4/113تاريخه )روايوة الودوري( 

(: "البووراء 4425) 4/287يزيود الهموداني، ثقوة". انتهوى ملخصوًا. وقووال أيضوًا فوي نفوس المصودر، 
(. نقوول عوون 651) 4/37بوون يزيوود الغنوووي، بصووري، لوويس بووذاك". والمووزي عنوودما توورجم للغنوووي، 

الوودوري، عوون ابوون معووين، قووال: "ضووعيف، لوويس بووذاك". وجوواء ابوون حجوور، فووي تهووذيب التهووذيب، 
(، واكتفوووى بنقووول كوووالم أبوووي الوليووود، فيموووا زاده علوووى الموووزي. وقوووال الفسووووي، فوووي 786) 1/373
: "البوووراء بووون يزيووود الغنووووي، لوووين، بصوووري. والبوووراء بووون يزيووود الهموووداني،  3/30لمعرفوووة والتووواريخ، ا

 كوفي، ال بأس به". وأهلل أعلم.
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      كنية بقية " (1)فقال ؟"والتراب مبارك ،فإنه أنجح للحاجة ؛كتابا فتربه
 ،وصفوان ،عن بحير :وما روى بقية !وهذا منكر" :أحمد قال ".محمدأبو 

  .(302) 2/37 (2).، ال يكتب"عن المجهولين وما روى  .يكتب ،والثقات

                                                

(  وقع اختالف في النسخ، من هنا إلى قوله "وهذا منكر". ففي ف. ع. كموا هوو مثبوت. وفوي 1)
 343 /10دمشوووق،  ر. "كنيوووة بقيوووة أبوووو يحمووود قوووال أحمووود وهوووذا منكووور". وفوووي تووواريخ مدينوووة

(: "كتبه بقية أبو يحمد هذا كالم أحمد وهذا منكر". وأما كنية بقية، فبعض من ترجم 934)
 4/192لووه و وهوووم األكثووور و ذكوووروا كنيتوووه "أبوووو يحمووود"، مووونهم الموووزي، فوووي تهوووذيب الكموووال، 

 (.157) 1/200(. ومنهم من كناه بأبي محمد، منهم ابن حبان، في المجروحين، 738)
د بون هوارون بون زاذي السولمي أبوو خالود الواسوطي. بقيوة بون الوليود بون صوائد أبوو ُيحِمود (  يزي2)

. أبو أحمد بون علوي الكالعوي الدمشوقي. أبوو الزبيور محمود بون 197الكالعي الحمصي، ت 
مسلم بن تدرس القرشي المكي. جابر بن عبدهللا بن عمرو بون حورام )الصوحابي(. بحيور بون 

(. صووفوان بوون عموورو 777) 1/368صووي: تهووذيب التهووذيب، سووعد السووحولي أبووو خالوود الحم
 (.751) 4/376: تهذيب التهذيب، 155بن هرم السكسكي أبو عمرو الحمصي ت 

 343 /10أخرج ابن عدي الخبر في ترجمة "بقية". ورواه ابن عساكر، في تواريخ مدينوة دمشوق، 
 (، في ذات الترجمة، من طريق ابن عدي. 934)

(، فوي ترجموة "أبوي أحمود الكالعوي"، عون 8350) 66/4مرجوع السوابق، ونقل ابن عساكر، فوي ال
أبي طالوب، قوال: "سوألت أحمود بون حنبول فوي السوجن ..". إلوى قولوه: "هوذا حوديث منكور".  ونقلوه 

(، فوووي ترجموووة "أبوووي أحمووود الكالعوووي"، عووون أبوووي 7194) 33/13الموووزي، فوووي تهوووذيب الكموووال، 
(: 3141) 2/478للوه )روايوة ابنوه عبودهللا(، طالوب، بتماموه كروايوة المصونف. وقوال أحمود فوي ع

"بقية، إذا حد  عن المعروفين مثول بحيور بون سوعد وغيوره". كوذا جواء، والمعنوى: أنوه ُيقبول. وقوال 
(: "وإذا حوووود  بقيووووة عوووون قوووووم لوووويس ]كووووذا[ 4128) 3/53أحموووود أيضووووا، فووووي نفووووس المصوووودر، 

. واإلشوارة إلوى جهالوة شويخ بقيووه بمعوروفين، فوال". والخبور فيوه توثيوق أحمود لوووو "بحيور"، و"صوفوان"
في اإلسناد "أبو أحمود الكالعوي"، ألنوه حكوم علوى الخبور مون طريقوه بالنكوارة، ثوم ذكور أن روايوات 

(: 6486) 2/405بقيووووة عوووون المجهووووولين ال تُقبوووول. وهووووو كووووذلك، قووووال الووووذهبي، فووووي الكاشووووف، 
 "مجهول".
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ثابت بن أبي  :اسم أبي حمزة الثمالي" :سمعت علي بن المديني يقول -17
 .(311) 2/93 (1)".صفية

 2/120 (2)".ليس بشيء ،أبو الوازع" :سمعت يحيى بن معين يقول -18
(327) 

 2/140 (3)".قان أمياً رْ كان جعفر بن بُ " :سمعت أحمد بن حنبل يقول -19
(339)  

  (4)"حبيب بن جحدر: كذاب، ليس بشيء". سمعت يحيى بن معين، يقول: -20
2/411 (530) 

حبيب بن جحدر: ضعيف، ال يكتب " وسمعت أحمد بن حنبل يقول: -21
 (5)حديثه".

                                                

: الجوورح 148كنيتووه، ت لووم أقووف علووى موون خووالف فووي ذلووك، وهووو األزدي الكوووفي معووروف ب (1)
 (.10) 2/7تهذيب التهذيب، (. 1813) 2/450والتعديل، 

، عوون ابوون معووين؛ وروى عبوودهللا بوون أحموود، فووي 1/69روى ابوون محوورز، فووي توواريخ ابوون معووين، 
 (، عن أحمد؛ قاال: "ضعيف الحديث".4267) 3/80العلل، 

 جابر بن عمرو الراسبي أبو الوازع البصري ويقال: الكوفي.  (2)
 (، عن الدوري، عن ابن معين، بمثله69) 2/39قل ابن حجر، في تهذيب التهذيب، ن
ووي ت  (3) قِ  . 2/264: المعرفووة والتوواريخ، 150جعفوور بوون برقووان الكالبووي أبووو عبوودهللا الجووزري الرَّ

 (.131) 2/73تهذيب التهذيب، 
 أكثر من ترجموا له، ذكروا أنه كان أميًا، ولم أجد من قال بخالف ذلك. 

(، قووال أبووي: "إذا حوود  عوون غيوور الزهووري فووال 4395) 3/103عبوودهللا بوون أحموود، فووي العلوول قوال 
 بأس". ثم قال )أحمد(: "في حديثه عن الزهري يخطئ".

 ينظر التعليق اآلتي. (4)
 حبيب بن جحدر البصري.  (5)

(؛ 750) 2/168(؛ وابوون حجوور، فووي اللسووان، 750) 1/188نقوول ابوون الجوووزي، فووي الضووعفاء، 
بوور، والووذي قبلووه، عوون ابوون معووين، وأحموود. ولووم أقووف علووى كووالم فووي الووراوي، سوووى هووذين هووذا الخ

 القولين، من رواية المصنف.



 أقوال أئمة اجلرح والتعديل اليت رواها أمحد بن أبي حييى من خالل ضعفاء    ابن عدى " مجعًا ودراسة "

 

 - 34 - 

، ليس لمخارق "حبيب بن حسان بن أبي ا سمعت يحيى بن معين يقول: -22
 .(526) 4/111 (1)وحبيب بن حسان هو أبو األشرس". بشيء،

  (2)"حديج بن معاوية، ضعيف ليس بشيء". سمعت يحيى بن معين يقول: -23
2/431 (545). 

 (3).["هو ضعيف" حديج بن معاوية، قال أحمد:[ -24
"حديث حريز، نحو من ثالثمائة حديث.  سمعت أحمد بن حنبل، يقول: -25

 2/451 (4)إال أنه يحمل على علي بن أبي طالب".وهو صحيح الحديث، 
(563).  

                                                

 حبيب بن حسان بن أبي األشرس أبو األشرس الكوفي. (1)
(: "حبيووب بوون أبووي األشوورس، هووو 2659) 3/544قووال ابوون معووين، فووي تاريخووه )روايووة الوودوري( 

(: 756) 2/170قووال ابوون حجوور، فووي لسووان الميوووزان، حبيووب بوون حسووان، ولوويس هووو بشووويء". و 
 "حبيب بن حسان هو بن أبي األشرس .. وهو حبيب بن حسان بن أبي المخارق".

 2/191: تهوذيب التهوذيب، 171حديج بن معاوية بن حديج الجعفوي أبوو معاويوة الكووفي ت (2)
(401.) 

ه لوويس بشوويء لوويس (: "ال يكتووب حديثوو215) 76قووال ابوون معووين، فووي سووؤاالت ابوون طهمووان، ص
 بثقة".

 من ر. وليس هو: ف. ع. (3)
(: "ال أعلوم إال خيورًا". وقوال فوي العلول 397) 1/417قال أحمد، في مسائله )رواية ابنه صوالح(، 

(: "لوويس لوي بحوديث حووديج علوم". فقيول لووه: إنوه حود  عوون 5251) 3/281)روايوة ابنوه عبودهللا( 
ن يمينه، وعن يساره"! فقال: "هذا منكور" اهوو. وقود أبي إسحاق، عن البراء: "أن النبي كان يسلم ع
 مرَّ تضعيف ابن معين له، في الخبر السابق.

 . 163ت حريز بن عثمان بن جبر الرحبي المشرقي الحمصي أبو عثمان  (4)
(، وابوون العووديم، فووي بغيووة الطلووب، 1254) 12/345رواه ابوون عسوواكر، فووي توواريخ مدينووة دمشووق 

(، عون المصونف، عون 1175) 5/572بون عودي. ونقلوه الموزي، ؛ كالهما من طريوق ا5/2208
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سمعت علي بن عياش يقول: سمعت حريز  حدثني سلمة بن شبيب، قال: -26
: "ويحك، تزعم أني أشتم علي بن أبي طالب. وهللا .لرجل .بن عثمان يقول

  (565) 4/215 (1)ما شتمت عليا قط".
 ،ن بن عمارةأبو محمد الكناني الحس" :سمعت يحيى بن معين يقول -27

 .(445) 3/285 (2)يكذب".
  (1)".ال يكتب حديث الحسن بن عمارة" :سمعت أحمد بن حنبل يقول -28

2/286 (445). 
                                                                                                                  

                        (، عووووووووووووون أحمووووووووووووود.794) 1/197أحمووووووووووووود. ونقلوووووووووووووه ابووووووووووووون الجووووووووووووووزي، فوووووووووووووي الضوووووووووووووعفاء، 
= 

(: "ثقووة". وأمووا حملووه علووى علووي بوون أبووي 288) 261وقووال أحموود، فووي سووؤاالت أبووي داود، ص= 
ه تورك ذلوك بعود. ويوأتي كالموه فوي الخبور ، فقود ُنِقول ذلوك عنوه فوي ترجمتوه، وقيول: أنو))طالب 
 اآلتي.

       ( سوووولمة بوووون شووووبيب النيسووووابوري الحجووووري المسوووومعي. علووووي بوووون عيوووواش بوووون مسوووولم االلهوووواني 1)
 أبو الحسن الحمصي.

(؛ وابوون العووديم، فووي بغيووة الطلووب، 1254) 12/353رواه ابوون عسوواكر، فووي توواريخ مدينووة دمشووق 
(، 794) 1/197ه ابوون الجوووزي، فووي الضووعفاء، ؛ كالهمووا موون طريووق ابوون عوودي. ونقلوو5/2215

 عن ابن عدي، عن حريز. وابن عدي لم يورد الخبر إال من طريق ابن أبي يحي.
 (، عن علي بن عياش، بمثله.5069) 4/419روى ابن معين، في تاريخه )رواية الدوري(، 

و بعود بحوث و . لووم أقوف 153( الحسون بون ُعموارة بون الوووُمضرِ ب أبوو محمود البجلوي الكووفي ت 2)
على من قال فيه "الكناني"، حسب ما جواء فوي الخيور، وال قريبوًا مون ذلوك، كلفظوة: الكتواني، 

 أو األكفاني.
، عووون أبوووي أسوووامة قوووال: أخبرنوووي ابووون 1/64روى ابووون معوووين، فوووي تاريخوووه )روايوووة ابووون محووورز(، 

نطوالع فووي  مسوعر، ونواس كوانوا يختلفوون معوه الوي الحسون بوون عموارة، يصونفون كتبوه، فقوال: "كنوا
كتابه، فما كان عن الحار  قال: عن الحكم، عن مجاهد. وإذا كان ابن عباس، قوال: عون يحيوى 
بن الجزار". وروى ابن عدي، من طريق ابن أبي موريم، عون ابون معوين، قوال: "ال يكتوب حديثوه". 

 ويأتي في التعليق اآلتي قول أحمد: "أحاديثه موضوعة".
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تعرف  :فقال ،يسأل أحمد بن حنبل ،سمعت أبا نصر بن عبد المجيد -29
يزعم  ،يا أبا عبد هللا :فقال "!عافاك هللا ،ال أعرفه" :فقال ؟حسين الكرابيسي

 !وكان معكم عند يعقوب بن إبراهيم بن سعد !د الشافعيأنه كان يناظرك عن
 .(495) 2/365 (2)."وال بغيره ،ال أعرفه بالحديث" :فقال

ثنا مسلم بن إبراهيم: سمعت حماد بن زيد يقول:  ثنا عبد هللا بن الحجاج: -30
 .(431) 2/257 (3)"ما أتينا أيوب، حتى فرغ حماد بن سلمة".

                                                                                                                  

     (، عووون أبوووي طالوووب، عووون أحمووود 116) 3/27ح والتعوووديل، ( أسوووند ابووون أبوووي حووواتم، فوووي الجووور 1)
 بن حنبل، قال: "متروك الحديث، أحاديثه موضوعة، ال يكتب حديثه".

( أبو نصر بن عبدالمجيد، لم أقف له على ترجموة، وال ِذْكور فوي األسوانيد، وال فوي غيور ذلوك، 2)
، 13/103فوي السوير، ؛ والوذهبي 5/71سوى قصة أوردها ابن تيميوة، فوي الفتواوى الكبورى، 

فووي ترجمووة "داود بوون علووي األصووبهاني"؛ كالهمووا عوون الخووالل، عوون الحسووين الخرقووي، عوون 
المووروذي. وفيهووا: أن أبووا نصوور بوون عبدالمجيوود، وشوويخ موون أصووحاب الحووديث، شووهدا علووى 

الحسووين بوون علووي بوون يزيوود  -داود، أنووه قووال: القوورآن محوود . وأن أحموود أنكوور عليووه ذلووك. 
. يعقوووب بوون إبووراهيم بووون سووعد أبووو يوسووف الزهوووري 245البغووودادي ت  الكرابيسووي أبووو علووي

 المدني.
 2/303أخووورج ابووون عووودي الخبووور فوووي ترجموووة الكرابيسوووي، ونقلوووه ابووون حجووور، فوووي لسوووان الميوووزان، 

 (، عن المصنف، عن أبي نصر، في ذات الترجمة.1253)
"سووألته )أي: أبوواه( ، الخبوور بنحوووه، فقووال: 1/166وأورد عبوودهللا بوون أحموود بوون حنبوول، فووي السوونة، 

 عن الكرابيسي حسين هل رأيته يطلب الحديث ..." الخ.
(، فوووي الحسووووين الكرابيسووووي: "الفقيووووه، صوووواحب 1337) 1/167قوووال ابوووون حجوووور، فووووي التقريووووب، 

 أي قوله: لفظي بالقرآن مخلوق. الشافعي، صدوق، فاضل، تكلم فيه أحمد لمسألة اللفظ" اهو.
    صووواف أبووو يحيووى البصووري، وقوود ينسووب إلووى جووده. مسوولم ( عبوودهللا بوون محموود بوون الحجوواج ال3)

بن إبراهيم األزدي الفراهيدي أبوو عمور البصوري. حمواد بون زيود بون درهوم األزدي الجهضومي 
(. أيوب بن أبوي تميموة كيسوان 13) 3/9: تهذيب التهذيب، 179أبو إسماعيل البصري ت 
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  (1)".ليس بشيء ،بن يزيد بن أبي مالكخالد " :سمعت أحمد بن حنبل يقول -31
3/10 (577).   

  (2)".ال يكتب حديثه :يب بن جحدرِص خ  " :سمعت أحمد بن حنبل يقول -32
3/68 (618). 

 (3)".يكذبخصيب " :وسمعت يحيى بن معين يقول -33
 4/441 (4)ضعيف". ،داود بن عجالن" :سمعت يحيى بن معين يقول -34

(633). 
يث: دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي "أحاد سمعت أحمد بن حنبل يقول: -35

 .(647) 3/112 (1)سعيد. فيها ضعف".

                                                                                                                  

ختياني أبوو بكور البصوري، ت (. حمواد بون سولمة 733) 1/348: تهوذيب التهوذيب، 131الس 
 .167بن دينار أبو سلمة البصري، ت 

( خالد بن يزيد بن عبدالرحمن بن أبي مالك الهمداني أبو هاشم الدمشقي، وقد ينسب إلوى جود 1)
 .185أبيه، ت 

(، موون طريووق ابوون عوودي. ونقلووه 1931) 16/297رواه ابوون عسوواكر، فووي توواريخ مدينووة دمشووق، 
(؛ 2478) 2/431(؛ والوووووذهبي، فوووووي الميوووووزان، 1663) 8/197المووووزي، فوووووي تهوووووذيب الكمووووال، 

 كالهما: عن المصنف، عن أحمد.
 (، عن ابن معين، بمثله.5101) 4/425وروى الدوري، في تاريخ ابن معين، 

. وهوو أخووا حبيوب، مورَّ 146بن جحودر البصوري ت   -ويقال أيضًا الخصيب  -(  خصيب 2)
 (. 21، 20في )

(؛ 2512) 2/441(؛ والووذهبي، فووي الميووزان، 1109) 1/253 نقلووه ابوون الجوووزي، فووي الضووعفاء،
 كالهما عن أحمد.

 : "متروك الحديث".59وقال أحمد، في العلل )رواية المروذي(، ص
(، عن محمد بن عيسوى، عون ابون معوين، بمثلوه. 451) 2/29( روى العقيلي، في الضعفاء، 3)

 وُينظر الخبر السابق، وحاشيته.
 أبو سليمان البزاز. (  داود بن عجالن المكي4)
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"روى أبو عصام حديثا، عن سفيان الثوري،  سمعت أحمد بن حنبل يقول: -36
حديثا منكرا جدًا. وقال ألبي بكر بن زنجويه: ال  عن الزبير بن عدي،
 .(684) 3/176 (2)تحد  بهذا الحديث".

( 1)"ليس بشيء". منظور، فقال: ُسئل يحيى بن معين، عن زكريا بن -37
3/212 (709). 

                                                                                                                  

     (  دراج بووون سووومعان السوووهمي المصوووري أبوووو السووومح، يقوووال: اسووومه عبووودالرحمن ودراج لقوووب، 1)
. أبوووو الهيوووثم سوووليمان بووون عمووورو بووون عبووودة العتوووواري المصوووري: تهوووذيب التهوووذيب، 126ت 

 =                                   (. أبو سعيد الخدري )صحابي(.364) 4/186
 17/224ابوون عوودي فووي ترجمووة "دراج". ورواه ابوون عسوواكر، فووي توواريخ مدينووة دمشووق، أخرجووه = 

(،  مون طريوق ابون عودي، فوي ذات الترجموة. وفوي ذات الترجموة أيضوا، نقلوه ابون حجوور، 2076)
(، عون ابون عودي، عون أحمود. وابون عودي لوم يوورده إال مون 397) 3/180في تهوذيب التهوذيب، 

 طريق المصنف.
(: "سمعت أحمد و ُسئل عن دراج أبوي السومح و قوال: 259) 1/247سؤاالته، وقال أبو داود، في 

 هذا روى مناكير كثيرة. وفي حديث في إسناده دراج، الشأن في دراج".
 (: "ثقة".171) 82وأما أبو الهيثم، فقال أحمد، في العلل )رواية المروذي(، ص

هموووداني اليوووامي أبوووو عبووود هللا ( أبوووو عصوووام رو اد بووون الجوووراح العسوووقالني. الزبيووور بووون عووودي ال2)
 الكوفي. أبو بكر محمد بن عبدالملك بن زنجويه البغدادي الغزال.

أخرج ابون عودي الخبور فوي ترجموة أبوي عصوام. ونقلوه ابون حجور مختصورًا، فوي تهوذيب التهوذيب، 
(، في ذات الترجمة، إال أنه أورده من رواية ابون زنجويوه، فقوال ابون حجور: "وقوال 545) 3/249

ر بن الزنجويه، قال لي أحمد: ال تحد  بهذا الحديث ..." وذكر الحديث. ولوذا ففوي روايوة أبو بك
المصونف: "وقوال ألبووي بكور بون زنجويووه". الظواهر أن  القائول هنووا هوو أحمود بوون حنبول. والحووديث 
رواه ابن عدي، بسنده عن رواد، عن الثوري، عن الزبير بن عدي، عن أنس، مرفوعا: "أربوع مون 

ل الجنووة: الوودماء، واألموووال، واألشووربة، والفووروج". وروى ابوون أبووي حوواتم، فووي العلوول، اجتنووبهن دخوو
 (، عن أبيه قال: "هذا حديث باطل". 1410) 1/469

(، فووي "أبووي عصووام": "ال بووأس بووه 1457) 2/31وقووال أحموود، فووي العلوول )روايووة ابنووه عبوودهللا(، 
 صاحب سنة، إال أنه حد  عن سفيان أحاديث مناكير".
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 (2)".ليس بشيء ،زياد بن ميمون أبو عمار" :سمعت يحيى بن معين يقول -38
3/185 (686). 

وهو أبو  ،لعمي بن الحواري زيد ا" :سمعت علي بن المديني يقول -39
 .(699) 3/198 (3)الحواري".

نهم "لم أكتب أحاديث سنان بن سعد؛ أل سمعت أحمد بن حنبل يقول: -40
 (5)، فقال بعضهم: سعد بن سنان. و: سنان بن سعد".(4[)فيها[اضطربوا 

3/355 (799). 
 3/349 (6)"سعد بن طريف، ليس بشيء". سمعت يحيى بن معين يقول:  -41

(796.)  
                                                                                                                  

 ريا بن منظور و ويقال: بن يحيى بن منظور و بن ثعلبة القرظي أبو يحيى المدني.(  زك1)
( زيواد بوون ميمووون الثقفووي الفوواكهي أبووو عمووار البصووري، ويقووال لووه أيضووا: زيوواد بوون أبووي عمووار، 2)

 (.2970) 3/140وزياد بن أبي حسان: الميزان، 
مِ ي أبو الحواري البصري. 3)  (  زيد بن الحواري الع 

(؛ وابون العوديم، فوي بغيوة الطلوب، 2335) 19/386ن عساكر، فوي تواريخ مدينوة دمشوق، رواه اب
؛ كالهما: من طريق ابن عدي. ولم أقف و بعد بحوث و علوى مون قوال بخوالف ذلوك فوي 9/4019

 اسمه. 
 (: "ضعيف".15) 54وقال علي بن المديني، في سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ص

 أثبته من ع. ر.(  في ف. "بها".  وما 4)
 (  سعد بن سنان و ويقال: سنان بن سعد و الكندي المصري.5)

 (، عن المصنف، عن أحمد.2209) 10/267نقله المزي، في تهذيب الكمال، 
(: "سووعد بون سونان، تركوت حديثووه، 3409) 2/517وقوال أحمود، فوي العلوول )روايوة ابنوه عبودهللا(، 

 ويقال: سنان بن سعد، حديثه حديث مضطرب"
 سعد بن طريف اإلسكاف الحذاء الحنظلي الكوفي.( 5)

 (، عن المصنف، عن ابن معين.2212) 10/271نقله المزي، في تهذيب الكمال، 
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 (1)"سعد بن طريف، ضعيف الحديث". وسمعت أحمد بن حنبل يقول: -42
 (2)"."أبو مهدي سعيد بن سنان، ضعيف سمعت أحمد بن حنبل يقول: -43

3/359 (801). 
  (3)"سالم أبو المنذر، ضعيف الحديث". سمعت يحيى بن معين يقول: -44

3/305 (768). 
   (4)"سالم أبو المنذر، حسن الحديث". سمعت أحمد بن حنبل يقول: -45
  (5)"سالم الطويل، ضعيف الحديث". سمعت يحيى بن معين يقول: -46

3/299 (766). 

                                                                                                                  

 (، عن ابن معين، بمثله.2227) 3/453وروى الدوري، في تاريخ ابن معين، 
   (، عووون المصووونف، عووون أحمووود. ونقلوووه 2212) 10/273نقلوووه الموووزي، فوووي تهوووذيب الكموووال،  (1)

(؛ 3121) 3/181(؛ والووذهبي، فووي الميووزان، 1356) 1/312ابوون الجوووزي، فووي الضووعفاء، 
 كالهما عن أحمد. 

 والراوي متفق على ضعفه، ومرَّ تضعيف ابن معين له، في الخبر السابق.
 .163سعيد بن سنان الشامي الحمصي أبو مهدي الحنفي ويقال: الكندي ت  (2)

       (، عووووون المصووووونف، عووووون أحمووووود. ونقلوووووه 2295) 10/496نقلووووه الموووووزي، فوووووي تهوووووذيب الكموووووال، 
 ،  عن أحمد. 2/19ابن الملقن، في البدر المنير، 

 (: "ليس بشيء". 271) 117وقال أحمد، في العلل )رواية المروذي(، ص
 سالم بن أبي الصهباء الفزاري أبو المنذر البصري. (3)

(؛ 3353) 3/257الميوووزان، (؛ والوووذهبي، فوووي 1461) 2/7نقلوووه ابووون الجووووزي، فوووي الضوووعفاء، 
 كالهما عن ابن معين. وينظر التعليق اآلتي.

نقلووه ابوون الجوووزي، والووذهبي، فووي الموضوووعين السووابقين؛ والعراقووي، فووي المغنووي عوون حموول  (4)
(؛ ثالثووتهم عوون أحموود. وكمووا اختلووف قووولي ابوون معووين واحموود فووي 3533) 2/966األسووفار، 

 (.222) 3/58سان الميزان، الراوي، فقد اختلف فيه النقاد. ُينظر: ل
م بن سلم و أو سليم و التميمي أبو سليمان الطويل المدائني ت  (5)  .177سالَّ
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 (1)يل، منكر الحديث"."سالم الطو  وسمعت أحمد بن حنبل يقول: -47
سلمة بن  :اسم أبي عبد هللا الشقري " :سمعت علي بن المديني يقول -48

 .(787) 3/336 (2)".تمام
"أحاديث: أفطر الحاجم والمحجوم، وال نكاح  سمعت أحمد بن حنبل يقول: -49

 3/266 (3)إال بولي. أحاديث يشد بعضها بعضا، وأنا أذهب إليها".
(741).  

                                                                                                                  

      (، عوووون ابوووون أبووووي خيثمووووة، عوووون 1122) 4/260روى ابوووون أبووووي حوووواتم، فووووي الجوووورح والتعووووديل، 
 ابن معين، قال: "ليس حديثه بشيء".

 أحمد.(، عن 3346) 3/252(  نقله الذهبي، في  الميزان، 1)
(، موون طريوق محموود بوون موسووى بوون مشوويش، 4774) 9/195وروى الخطيوب، فووي توواريخ بغووداد، 

 عن أحمد بن حنبل، قال: "روى أحاديث منكرات".
(. ولووم أجوود موون قووال 243) 4/125( سوولمة بوون تمووام أبووو عبوودهللا الشووقري: تهووذيب التهووذيب، 2)

 بخالف ذلك، في اسمه.
؛ ألنوه 119بون موسوى األمووي األشودق الدمشوقي، ت  ( أخرجه ابن عدي في ترجموة: سوليمان3)

راوي حديث عائشة: "أيما امرأة نكحت بغيور إذن وليهوا فنكاحهوا باطول". قوال ابون معوين، فوي 
(: "لوويس يصووح فووي هووذا شوويء، إال حووديث سووليمان 1089) 3/232تاريخوه )روايووة الوودوري( 

ابون معوين قوال: " (، عون 387) 4/198بن موسى". ونقل ابن حجر، في تهوذيب التهوذيب، 
 ثقة، وحديثه صحيح عندنا".

(، موون طريووق ابوون عوودي. 8079) 4/267والخبوور عوون أحموود، رواه البيهقووي، فووي السوونن الكبوورى، 
(، عوون المصوونف، عوون 193) 5/436(، والسووير، 3521) 3/317ونقلووه الووذهبي، فووي الميووزان،  

، عوون ابووون 2/481، أحموود، فووي ترجمووة "سووليمان بووون موسووى". ونقلووه الزيلعووي، فوووي نصووب الرايووة
عوودي، فووي الكاموول، وقووال: "بإسووناده إلووى أحموود". ونقلووه المنووذري، فووي مختصوور سوونن أبووي داود، 

؛ وابوون الملقوون، فوووي البوودر المنيووور، 353(؛ وابوون كثيوور، فوووي تحفووة الطالوووب، ص2369) 2/103
 ؛ ثالثتهم عن أحمد.7/548
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 3/430 (1)".ليس بذاك ،سيف بن هارون " :ولسمعت يحيى بن معين يق -50
(849). 

جاء". "تركته لم أرو عنه؛ لإلر  سمعت أحمد بن حنبل وذكر شبابة، فقال: -51
  (2)قال: "شبابة كان داعية"!معاوية؟!  (1)وأبا فقيل له: يا أبا عبد هللا،

4/45 (905).   

                                                

 (  سيف بن هارون البرجمي أبو الورقاء الكوفي.1)
 ا في ف. ع. وجاء في ر: "أبو"."أبا" هكذ (1)
. 255شووبابة بوون سوووار الفووزاري أبووو عموورو الموودائني، قيوول: سوومه مووروان، وشووبابة لقووب، ت  (2)

: تهوذيب التهوذيب، 113محمد بون خوازم التميموي السوعدي أبوو معاويوة الضورير الكووفي، ت 
9/120 (192.) 

(؛ 2684) 12/346، أخرجوووه ابووون عووودي فوووي ترجموووة شوووبابة. ونقلوووه الموووزي، فوووي تهوووذيب الكموووال
(؛ وابن حجر، في مقدموة فوتح 197) 9/514(، والسير، 3685) 3/359والذهبي، في الميزان، 

؛ ثالثوووتهم عووون المنصوووف، عووون أحمووود. والمصوووادر الثالثوووة األولوووى فوووي ترجموووة 409البووواري، ص
 ، عن أحمد. 4"شبابة". ونقله المنذري، في رسالة في الجرح، ص

(، عن أحمد بن محمد األثورم قوال: "قلوت ألبوى عبود 719) 2/195وأسند العقيلي، في الضعفاء، 
فيوه؟ فقوال: شوبابة كوان يودعو إلوى اإلرجواء".  ]كوذا[هللا )أحمد بن حنبول(: شوبابة، أي شويء يقوول 

إلى أن قال األثرم: "قلت: كيف كتبت عن شبابة؟ فقال لي: نعوم، كتبوت عنوه قوديمًا، شويئا يسويرا، 
كووذا أنكوور أحموود علووى شووبابة، أحاديووث رواهووا شووبابة عوون شووعبة. قبوول أن نعلووم أنووه يقووول بهووذا". و 

 األثرم، عن أحمد.أوردها العقيلي في الضعفاء، في الموضع السابق، نقال عن 
(: "وأبوووو 3552) 2/538أموووا أبوووو معاويوووة، فقوووال عنوووه أحمووود، فوووي العلووول )روايوووة ابنوووه عبووودهللا(، 

موا وقفوت عليوه و، أنوه ال يحمول عليوه معاوية مرجئ". وواضح من كالم أحمد عن أبي معاوية و في
فيما يتعلق باإلرجاء، وهذا يوافق رواية المصنف: أنه لم يكن داعيوة. أموا مون جهوة الروايوة، فقوال 

(: "أبوووو معاويوووة مووون أحفوووظ أصوووحاب 1281) 1/541أحمووود، فوووي العلووول )روايوووة ابنوووه عبووودهللا(، 
رب، ال يحفظهوووا (: "فوووي غيووور حوووديث األعموووش مضوووط726) 1/378األعموووش". وقوووال أيضوووا و 

 حفظا جيدا".
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  (3)"شريك بن عبدهللا: نخعي من أنفسهم". سمعت يحيى بن معين يقول: -52
4/6 (888).  

 .(938) 4/88  (1)"صاعد، ليس بشيء". سمعت يحيى بن معين يقول: -53
"انقلب على زهير بن معاوية، اسم صالح بن  سمعت أحمد بن حنبل يقول: -54

 .(909) 4/53  (2)حيان، فقال: واصل بن حيان".
وقلب صالح بن "سمع زهير من: صالح بن حيان،  سمعت ابن معين يقول: -55

 ....كلها: عن واصلفجعلها  ؛(3)حيان
                                                

 4/293: تهوذيب التهوذيب، 177القاضي شريك بن عبد هللا النخعي أبوو عبودهللا الكووفي ت  (3)
(587.)                                                                                                                                             =        

وما ذكرته من اسمه، هو القدر المتفق عليه فيه، وفي غير ذلك مختلف فيه. ولوم أقوف علوى  = 
موون نفوووى أنوووه نخعوووي، أو مووون ذكوور أنوووه موووولى لهوووم. قوووال محموود بووون خلوووف، فوووي أخبوووار القضووواة، 

: حدثني أحمد بن علي المقري، قال: نسب لنا علي بن شبرمة الحارثي، "شريك بون عبود 3/149
ال: "هو شريك بن عبد هللا بن أبي شريك وهوو الحوارثي بون أوس بون الحوار  بون األعوزل هللا"، فق

 بن وهب بن سعيد بن مالك من النخع".
(، مووون طريوووق أبوووي يعلوووى 888)) 4/8أموووا حالوووه فوووي الروايوووة: فوووروى ابووون عووودي، فوووي الكامووول، 

 )الموصلي(، عن يحيى بن معين، قال: ثقة، إال أنه كان ال يتقن، ويغلط".
 3/163صواعد بون مسولم و وقيوول: بون محمود و اليشوكري أبووو العوالء الكووفي: لسوان الميووزان،  (1)

(664 .) 
 (، عن ابن معين، بمثله.2203) 3/448روى الدوري، في تاريخ ابن معين، 

. صووالح بون حيووان القرشووي 173زهيور بوون معاويوة بوون حوديج أبووو خيثموة الجعفووي الكووفي ت  (2)
 .120األسدي الكوفي بياع السابري ت  الكوفي. واصل بن حيان األحدب

فووي ترجمووة "صووالح". ونقلووه المووزي، فووي تهووذيب الكمووال،   -والخبوورين بعووده  -أخرجووه ابوون عوودي 
 (، في ذات الترجمة، عن المصنف، عن أحمد.2802) 13/33

(: "سوومعت أحموود بوون حنبوول، ذكوور صووالح بوون حيووان، 8) 1/163وقووال أبووو داود، فووي سووؤاالته، 
 في اسمه، فقال: واصل بن حيان". فقال: "غلط زهير
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 (1)بن حيان".....

                                                                                                                  

قوله "وقلب صالح بن حيان". هكذا في ف. ع. وفي ر. بودل العبوارة الموذكورة: "وواصول بون  (3)
(؛ وتهوذيب التهوذيب، 2802) 13/34حيان". وهذا األخير هوو المثبوت فوي تهوذيب الكموال، 

        هيووووور(. نقوووووال عووووون المصووووونف. وهوووووذه الروايوووووة األخيووووورة تفيووووود صوووووراحة: أن ز 657) 4/338
   =بوون معاويووة، سوومع موون: صووالح بوون حيووان، وواصوول بوون حيووان. بنوواء علووى قووول ابوون معووين.

(، فووي ترجمووة "زهيوور"، كووال موون: 2019) 9/420وقوود سوومَّى المووزي، فووي تهووذيب الكمووال =
صوالح، وواصول؛ فوي جملووة مون روى عونهم زهيوور. وأيضوا سومى المووزي، فوي ترجموة صووالح،  

(: زهيوورا، فوووي جملووة الووورواة عنهموووا. 6662) 30/400 (؛ وترجمووة واصووول،2802) 13/33
(، عوون ابووون 2127) 3/434وخووالف فووي ذلوووك الوودوري، حيوووث روى فووي تووواريخ ابوون معوووين، 

معووين، قووال: "زهيوور بوون معاويووة الجعفووي، يخطووئ، عوون صووالح بوون حيووان. يقووول: واصوول بوون 
حيوووان، ولوووم يووور واصووول بووون حيوووان". وعليوووه فهوووذه المسوووألة فوووي حاجوووة، إلوووى بحوووث، وجموووع 

 المرويات في ذلك، والتثبت من سماع زهير من كليهما، أو أن سماعه من صالح فقط. 
(، عوون المصوونف، عوون ابوون معووين، فووي 2802) 13/34نقلووه المووزي، فووي تهووذيب الكمووال،  (1)

 ترجمة صالح.
(: "سوومعت يحيووى بوون معووين يقووول: أخطووأ 156) 1/166وقووال أبووو داود، فووي سووؤاالت اآلجووري، 

 واصل بن حيان. يعني: عن ابن بريدة. وهو صالح بن حيان".زهير في اسمه، فقال 
وأموا عون حوال الموذكورين فوي الروايووة، فأموا زهيور بون معاويوة: فقووال أحمود بون حنبول، فوي مسووائله 

(: "ِعْلوووم النووواس إنموووا هوووو عووون: شوووعبة, 2163) 2/213)روايوووة أحمووود بووون إسوووحاق بووون هوووانئ(، 
علم بالحوديث مون غيورهم". وواصول بون حيوان، قوال وسفيان، وزائدة, وزهير. هؤالء أثبت الناس، وأ 

(: "ضوعيف الحوديث". ونقول ابوون 385) 1/366عنوه يحيوى بون معووين، فوي سوؤاالت ابون الجنيوود، 
(، عون إسوحاق بون منصوور، عون ابون معوين، قوال: 133) 9/29أبي حاتم، في الجرح والتعوديل، 

 بون شوعيب الصوابوني، (، عون عبودهللا6662) 30/401"ثقة". ونقل المزي، في تهوذيب الكموال، 
عوون يحيووى بوون معووين، قووال: "ثبووت". ولووم أقووف علووى قووول صووريح ألحموود فيووه. وسوويأتي كووالم ابوون 

 معين، عن صالح بن حيان، في الخبر اآلتي.
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  (1)"صالح بن حيان، ضعيف الحديث". سمعت يحيى بن معين يقول: -56
4/53 (909). 

 

 4/74 (2)"ضعيف". :فقال ؟عن صدقة السمين ،سألت أحمد بن حنبل -57
(924). 

"طلحة بن عمرو، ضعيف، من أهل  سمعت يحيى بن معين يقول: -58
 .(954) 4/107 (3)مكة".

 (4)"عاصم بن عبيدهللا، ضعيف الحديث". معين، يقول:سمعت يحيى بن  -59
5/225 (1381). 

 (5)"كل عاصم فيه ضعف". ويلغني عنه أنه قال: -60
                                                

 (  ويتضمن الخبران السابقان الكالم عن نفس الراوي.1)
 نقله المزي، في الموضع السابق، عن المصنف، عن ابن معين.

 (، عن ابن معين، بمثله.3166) 4/64في تاريخ ابن معين، وروى الدوري، 
 

 . 166( صدقة بن عبدهللا السمين أبو معاوية الدمشقي ت 2)
 (، من طريق ابن عدي.2859) 24/22رواه ابن عساكر، في تاريخ مدينة دمشق، 

 (، عن أحمد، بمثله.175) 1/203وروى الميموني، في العلل، 
 (.38) 5/21: تهذيب التهذيب، 152الحضرمي المكي ت(  طلحة بن عمرو بن عثمان 3)

(: عوون ابوون معووين، قووال: "لوويس بشوويء، 80) 1/373روى ابوون أبووي خيثمووة، فووي أخبووار المكيووين، 
 ضعيف، من أهل مكة".

 . 132(  عاصم بن عبيدهللا بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، ت 4)
 (: من طريق ابن عدي.3015) 25/267رواه ابن عساكر، في تاريخ مدينة دمشق، 

( في ر: "كان عاصم فيه ضعف".  وبهذا اللفظ رواه ابون عسواكر، فوي الموضوع السوابق، مون 5)
 طريق ابون عودي. ولوم أجود هوذه العبوارة منسووبة البون معوين، مون أي طريوق، إال موا ذكرتوه. 

رجموة (، فوي ت1761) 2/71الجووزي، فوي الضوعفاء،  وما أثبته من ف. ع. هو ما نقله ابون
؛ عون ابوون معووين. ويظهوور 4/8"عاصوم بوون هووالل البوارقي"؛ وابوون الملقوون، فوي البوودر المنيوور، 

(، عوون 223) 97أن مسووتندهما فووي ذلووك روايووة المصوونف. ونقوول المووروذي، فووي العلوول، ص
 ابن معين قال: "كل عاصم في الدنيا ضعيف".
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ليس  ُسئل يحيى بن معين، عن عباس بن الفضل األنصاري؟ فقال: -61
 .(1183) 5/3 (1)بشيء".

 (2)"ثقة". سألت يحيى بن معين، عن عبدالرحمن بن صالح األزدي؟ فقال: -62
4/320 (1152). 

"الرافضي  سمعت أبا بكر بن زنجويه يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: -63
 .(1463) 5/312 (3)كافر".

 .(975) 4/138 (4)"أبو بكر الداهري، ليس بشيء". سمعت يحيى يقول: -64
يروي عن  .وأنا أسمع .سئل أحمد بن حنبل، عن أبي بكر الداهري، -65

  (4)"يروي أحاديث مناكير، ليس هو بشيء". سفيان؟ قال:

                                                

 5/110هووووذيب، ( عبووواس بووون الفضووول األنصوووواري الوووواقفي أبوووو الفضوووول البصوووري: تهوووذيب الت1)
(220.) 

 (، عن ابن معين، بمثله.4162) 4/242روى الدوري، في تاريخ ابن معين، 
 . 235( عبدالرحمن بن صالح األزدي العتكي أبو محمد الكوفي ت 2)

(، عوون سووهل بووون علووي الووودوري، عوون ابووون 5377) 10/261أسووند الخطيووب، فوووي توواريخ بغوووداد، 
السووماء أحووب إليووه موون أن يكووذب، فووي نصووف معووين، قووال: "ثقووة صوودوق، شوويعي، ألن يخوور موون 

 حرف".
( محمد بن عبدالملك بن زنجويوه أبوو بكور الغوزال. عبودالرزاق بون هموام بون نوافع الحميوري أبوو 3)

 . 211بكر الصنعاني ت 
أخرجووووه ابوووون عوووودي فووووي ترجمووووة "عبوووودالرزاق". ورواه ابوووون عسوووواكر، فووووي توووواريخ مدينووووة دمشووووق، 

(، عووون ابوووون 5049) 4/345بي، فوووي الميوووزان، ، مووون طريوووق ابووون عووودي. ونقلوووه الوووذه36/190
زنجويوووه، عووون عبووودالرزاق. كالهموووا فوووي ذات الترجموووة. ورواه يزيووود بووون محمووود األزدي، فوووي تووواريخ 

عووون أبوووي يعلوووى  .14/178كموووا فوووي سوووير أعوووالم النوووبالء )فوووي ترجموووة أبوووي يعلوووى(  . الموصووول
 الموصلي، عن ابن زنجويه، عن عبدالرزاق.

  بن حكيم أبو بكر الداهري الضبي البصري.( يحيى هو ابن معين. عبدهللا4)
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(، عون أحمود. 2010) 2/119سفيان هو الثوري. والخبر نقلوه ابون الجووزي، فوي الضوعفاء، ( 4)
 (؛ عن أحمد، قوله: "ليس بشيء". 4281) 4/85ونقل الذهبي، في الميزان، 

موا أوردتوه فوي وقد ضعفه ابن معين، في الخبر السابق، وضعفه أيضا في روايوة الودوري، حسوب 
 حاشيته.
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"عبدهللا بن دكين، ليس بشيء. يروي عنه  سمعت يحيى بن معين يقول: -66
 .(1045) 4/227 (1)أبو نعيم".

"أبو سوار القاضي، الذي روى عنه توبة  سمعت علي بن المديني يقول: -67
 .(870) 3/451 (2)العنبري، اسمه عبدهللا بن قدامة العنبري".

 

  (3)هرمز، ليس بشيء"."عبدهللا بن مسلم بن  سمعت يحيى بن معين يقول: -68
4/157 (980). 

                                                

 عبدهللا بن دكين أبو عمر الكوفي. أبو نعيم الفضل بن دكين بن حماد التيمي. (1)
(، عون المصونف، عوون 3250) 14/470وقولوه "لويس بشويء"، نقلوه الموزي، فووي تهوذيب الكموال، 

 (، عن ابن معين.4301) 4/93ابن معين. ونقله الذهبي، في الميزان، 
: "لويس بثقوة". ونقول ابون أبوي حواتم، فوي 1/57خوه )روايوة ابون محورز(، وقال ابون معوين، فوي تاري

(، عووون إسوووحاق بووون منصوووور، عووون ابووون معوووين، قوووال: "ضوووعيف 225) 5/48الجووورح والتعوووديل، 
 الحديث".

رِ ع البصووري. أبووو سوووار عبوودهللا بوون قدامووة بوون ع ن ووزة التميمووي العنبووري  (2) توبووة العنبووري أبووو الوووُمو 
    دي الخبووور، فوووي ترجموووة ابنوووه سووووار أبوووي عبووودهلل قاضوووي البصووورة البصوووري. وقووود أورد ابووون عووو

 (.  475) 4/236: تهذيب التهذيب، 156ت 
(، عوون أبيووه، بنحووو مووا قووال علووي بوون 661) 5/141روى ابوون أبووي حوواتم، فووي الجوورح والتعووديل، 

 المديني، ولم أجد من خالف في ذلك.
(، عون 3488) 15/442ب الكموال، وأما عن حال أبي سوار في الرواية، فنقل الموزي، فوي تهوذي

 58النسووائي، قووال: "ثقووة". وروى محموود بوون أبووي شوويبة، فووي سووؤاالته، عوون علووي بوون المووديني، ص
 و: "ثقة".-في ابنه سوار -(، قال 24)
 عبدهللا بن مسلم بن هرمز المكي. (3)

(، مون طريوق ابون أبوي موريم، عون ابون معوين، قوال: 980) 4/157روى ابن عودي، فوي الكامول، 
 عيف، ليس حديثه عندهم بشيء ". "ض
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"عبدهللا بن مسلم بن هرمز، صالح  سمعت أحمد بن حنبل يقول: -69
 .(1)الحديث".

  (2)"عبدهللا بن المؤمل، مكي، ضعيف الحديث". سمعت يحيى يقول: -70
4/136 (974). 

: إن أحمد حد  عنك: أنك رأيت ابن "ليحيى بن معين" سمعت رجال يقول -71
هب يكتب. فقال: أحد  بها عنك؟ فقال برأسه، أي: نعم. عيينة، وأتاه ابن و 

 .(1013) 4/202 (3)ولم يتكلم.
                                                

(، عووون المصووونف، عووون أحمووود. ونقلوووه 47) 6/26نقلوووه ابووون حجووور، فوووي تهوووذيب التهوووذيب،  (1)
 (، عن أحمد.3367) 2/509الذهبي، في المغني، 

وجميوع الروايوات التوي وقفووت عليهوا فوي الوراوي، هووي فوي تضوعيفه. منهوا روايووة أخورى عون أحموود، 
(، قال: "ضعيف الحوديث، لويس بشويء". ومور 366) 1/256، من طريق ابنه عبدهللا، في العلل

بنا في الخبر السابق تضعيف ابن معوين لوه. لكون لوم يصولوا بوه إلوى التورك. ولوذا قوال أبوو حواتم و 
( و: "ليس بقوي، يكتوب حديثوه". وموا رواه 758) 5/164فيما رواه عنه ابنه، في الجرح والتعديل، 

بعيووودا عووون ذلوووك، فهوووذه اللفظوووة هوووي أدنوووى مرتبوووة المصووونف عووون أحمووود "صوووالح الحوووديث"، لووويس 
[. وقوووال العراقوووي، فوووي المغنوووي عووون حمووول األسووووفار، 2/37للتعوووديل. ]ينظووور: الجووورح والتعوووديل، 

(: "ضعفه الجمهوور". فلوم يطلوق فيوه الضوعف، فربموا اعتود بروايوة المصونف، عون 804) 1/203
 ه.أحمد. أو وقف على رواية أخرى في تعديله، سواء عن أحمد، أو غير 

 (.87) 6/42: تهذيب التهذيب، 61عبد هللا بن المؤمل بن وهب هللا المخزومي المكي ت  (2)
 .1/72وقول ابن معين: "ضعيف الحديث"، قاله أيضا تاريخه )رواية ابن محرز(، 

    أحموود هووو: ابوون حنبوول. وابوون عيينووة، هووو سووفيان بوون عيينووة. وابوون وهووب: عبوودهللا بوون وهووب  (3)
      (.141) 6/65: تهذيب التهذيب، 197و محمد المصري ت بن مسلم القرشي أب

أخرج ابن عدي الخبر في ترجمة عبدهللا بون وهوب، وذلوك أن ابون وهوب ُنِسوب إلوى التسواهل فوي  
(: "سومعت عبودهللا بون وهوب، 506) 3/121األخذ. قال ابون معوين، فوي تاريخوه )روايوة الودوري( 

رض عليووك أمووس فووالن، أجزهووا لووي. فقووال: نعووم". قووال لسووفيان بوون عيينووة: يووا أبووا محموود، الووذي عوو
وُرِوي عنه غير ذلك فوي التسواهل فوي األخوذ. وموع ذلوك، فهوو ثقوة. وثقوه ابون معوين، فوي المرجوع 

: عوووون 2/108(. وروى يعقوووووب بوووون سووووفيان، فووووي المعرفووووة والتوووواريخ، 5037) 4/412السووووابق، 
 =ن مشووايخه الووذين روى الفضول بوون زيوواد قووال: قوال أحموود: "عبوود هللا بوون وهووب صوحيح الكتووب، عوو
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"عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، ال بأس  سمعت ابن حنبل، يقول: -72
 5/344 (1)رجاء، ويقول: هؤالء الشكاك".به. وكان فيه غلو في اإل

(1500). 
حدثني عبد الواحد بن حدثني أبو بكر بن خالد، ثنا سفيان بن عيينة،  -73

 5/300 (2)الزنادقة، ما القدرية فيكم؟ قالوا: هم أعرابنا". "سألت بعضزياد: 
(1443). 

                                                                                                                  

عنهم، يفصل السماع من العرض، ما أصح حديثوه وأثبتوه! قيول لوه: ألويس كوان يسويء األخوذ؟! =
قوووال: كوووان سووويء األخوووذ الحوووق، ولكووون إذا نظووورت فوووي حديثوووه، وموووا روى عووون مشوووايخه، وجدتوووه 

 صحيحا".
وهوب  وما رواه المصنف، عن ابن معوين، يظهور أن فيوه تزكيوة البون وهوب؛ ألنوه تضومن أن ابون

 كان يكتب بين يدي سفيان. وهللا أعلم.
(  أحموود بوون حنبوول. عبدالمجيوود بوون عبوود العزيووز بوون أ بووي رواد األزدي أبووو عبدالحميوود المكووي      1)

 .206ت 
(، في ترجمة "سعيد بن سالم القداح"، عن محمود بون 208) 2/108أسند العقيلي، في الضعفاء، 

 يقول: ال أحد  من أتى هؤالء الشكاك".عبدهللا المقرئ، قال: "وكان عبد المجيد 
وقد اتفقت النسخ الثال  التوي اعتمودت عليهوا فوي التحقيوق، علوى قولوه "ال بوأس بوه". والخبور نقلوه 

(، بهذا اللفوظ. ونقلوه مغلطواي، فوي إكموال تهوذيب الكموال، 5188) 4/391الذهبي، في الميزان، 
(؛ 3510) 18/273هوذيب الكموال، (، بلفظ "ليس به بأس". ونقله الموزي، فوي ت3322) 8/297

(؛ 370) 1/287(؛ والنووووووووي، فوووووي تهوووووذيب االسووووووماء، 162) 9/434والوووووذهبي، فوووووي السوووووير، 
؛ بلفظوة: "ثقوة"، بودل "ال "بوأس بوه"، أو "لويس بوه بوأس". 19/85والصفدي، في الووافي بالوفيوات، 

ه النووووي، ونقلووه المووزي، ومغلطوواي، عوون أبوون أبووي يحيووى، عوون أحموود. والبوواقون: عوون أحموود. ونقلوو
 والصفدي، بدون عبارة: "ويقول: هؤالء الشكاك". واكتفى مغلطاي بقوله: "ليس به بأس".

والراوي بمجموع أقوال النقاد فيه، هو أقرب إلى لفظة "ال بأس به"، إال في عبدالملك بن عبد 
 العزيز بن جريح، فهو ثبت.

    زياد العبدي أبو بشر البصري (  أبو بكر محمد بن خالد بن كثير الباهلي. عبدالواحد بن 2)
 (.815) 6/385: تهذيب التهذيب، 176ت 
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"كنا إذا جلسنا إلى عبد الوار  بن سمعت عبيد هللا بن محمد التيمي يقول:  -74
 .(1278) 5/104 (1)سعيد، كان أكثر حديثه، عن عمرو بن عبيد".

 (2) بن أبي زياد، ليس به بأس"."عبيدهللاسمعت يحيى بن معين يقول:  -75
4/327 (1159). 

                                                

( عبيد هللا بن محمد بن حفص أبو عبدالرحمن التيموي المعوروف بوابن عائشوة. عبودالوار  بون 1)
. عمورو بون عبيود بون بواب التميموي أبوو 180سعيد بن ذكوان التميمي أبو عبيدة البصري ت

 .143عثمان البصري، ت 
(، 6410) 5/331عوودي، فووي ترجمووة عموورو بوون عبيوود. ونقلووه الووذهبي، فووي الميووزان،  أخرجووه ابوون

 عن عبيدهللا، في ذات الترجمة.
والمعنووى: أن عموورو بوون عبيوود كووان معتزليووًا قوودريا داعيووًا إلووى بدعتووه، فهجووره محوودثوا زمانووه بسووبب 

ايووة الوودوري( ذلووك، إضووافة إلووى أنووه مووتكلم فيووه موون جهووة الروايووة، قووال ابوون معووين، فووي تاريخووه )رو 
 (: "ليس بشيء". 4019) 4/213
إال أن عبودالوار  كووان يووروي عنووه، وهووذا مووا يخبوور بووه عبيوود هللا. فووتكلم الووبعض فووي عبوودالوار    

 6/392ألجل ذلك، بل ات ِهم  هو أيضا بالقول بالقودر. وقود نقول ابون حجور، فوي تهوذيب التهوذيب، 
القودر ويظهوره". وقود اعتوذر لوه ابون حجور،  (، عن ابن معين، قوال: "ثقوة، إال أنوه كوان يورى 826)

 ، في ذلك. وأخرج له الجماعة.422في هدي الساري، ص
 .150( عبيدهللا بن أبي زياد القداح أبو الحصين المكي ت 2)

(، عووون المصووونف، عووون ابووون معوووين. ونقلوووه 3635) 19/43نقلوووه الموووزي، فوووي تهوووذيب الكموووال، 
؛ كالهموا عوون 19/245فووي الووافي بالوفيووات، ؛ والصوفدي، 9/215الوذهبي، فووي تواريخ اإلسووالم، 

 ابن معين.
وروى ابوون عوودي، موون طريووق ابوون أبووي مووريم، عوون ابوون معووين، قووال: "ثقووة". وقووال ابوون معووين، فووي 

 3/118(: "ضووووعيف". وروى العقيلووووي، فووووي الضووووعفاء، 376) 3/89تاريخووووه )روايووووة الوووودوري(، 
(، مون 612) 2/66روحين، (، من طريق معاوية بن صالح؛ وروى ابون حبوان، فوي المجو1099)

 طريق جعفر بن أبان؛ كالهما عن ابن معين قال: "ضعيف".
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عَرَض بعُض أصحاب الحديث، على يحيى بن معين، وأنا اسمع. فقال له:  -76
عثمان بن المغيرة، هو بن أبي زرعة، وهو أبو اليقظان عثمان بن عمير، 

 .(1325) 5/166 (1)روى عنه شريك؟ قال: "نعم".
 5/163 (2)، ليس بشيء"."عثمان بن مطر الشيباني سمعت يحيى يقول: -77

(1323).  

                                                

( تضوومن السووؤال البوون معووين اسوومي راويووين: أحوودهما: عثمووان بوون عميوور البجلووي أبووو اليقظووان 1)
 الكوفي األعمى:

(. أخووورج ابووون عووودي الخبووور فوووي ترجمتوووه. الثووواني: عثموووان بووون 293) 7/132تهوووذيب التهوووذيب، 
(. ولووم 306) 7/141ي أبووو المغيوورة الكوووفي وهووو ابوون أبووي زرعووة: تهووذيب التهووذيب المغيوورة الثقفوو

هما راويًا واحدًا. قال ابن معين، في سوؤاالت ابون الجنيود،   1/391أقف و بعد بحث و على من عدَّ
(: "عثموان بون عميوور أبوو اليقظووان، لويس بووذاك. عثموان بوون ابوي زرعووة، هوو عثمووان 544، 543)

سووند ابووون عوودي، عوون إبوووراهيم بوون أبوووي داود، قووال: سووألت يحيوووى بوون سوووعيد بوون المغيوورة، ثقوووة". وأ
)القطوووان(، عووون أبوووي اليقظوووان؟ قوووال: "هوووو عثموووان بووون ُعم يووور". قلوووت لوووه: فكيوووف حديثوووه؟ فقوووال: 
"صووالح، ولوويس هووو عثمووان الثقفووي، ذاك ثقووة". إال أن كووال الووراويين  كوفيووان، وموون طبقووة واحوودة، 

فيان الثوووري، والقاضوووي شووريك بووون عبوودهللا النخعوووي، ويشووتركان فووي بعوووض اآلخووذين عنهموووا، كسوو
وشووعبة بوون الحجوواج. وقوود ُسووِئل الوودارقطني، عوون حووديث لجريوور بوون عبوود هللا البجلووي الصووحابي. 
فسوومى عووددا مموون رواه عوون سووفيان الثوووري، عوون عثمووان بوون عميوور، عوون زاذان، عوون جريوور بوون 

الثووري، عون عثموان بون المغيورة، عبدهللا. ثوم قوال  أي: الودارقطني: "وقيول: عون أبوي حذيفوة، عون 
، 12/201عوون زاذان. وهووو وهووم، وإنمووا هووو عثمووان بوون عميوور أبووو اليقظووان". انتهووى موون العلوول، 

. ولذا فقد يكون السؤال البون معوين، هوو عون إسوناد بعينوه، وقوع فيوه االشوتباه بوين الوراويين، 202
ل يوورى أن االسوومين لووراو  معووين علووى ظواهره: وهووو أنووه بالفعو كموا وقووع هنووا. وقود يكووون جووواب ابون

واحد. ويكون البن معين قوالن في المسالة. أو وقع وهم  وخطأ، إما من المصنف، أو مون دونوه 
 في اإلسناد.

 

 عثمان بن مطر الشيباني البصري أبو الفضل. (2)
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   ضعيف، مثل عطاء  سليم"ليث بن أبي  سمعت يحيى بن معين، يقول: -78
 .(1617) 6/87 (1)بن السائب.

وجميع من روى عن عطاء، روى عنه في االختالط، إال شعبة،  -79
 .(1522) 5/362 (2)".وسفيان

                                                                                                                  

(، عون الحسوين بون الحسون الورازي، عون 925) 6/169روى ابن أبي حاتم، في الجرح والتعوديل، 
 ل "ليس هو بشيء".ابن معين، قا

(. 835) 8/417: تهووذيب التهووذيب، 138ليووث بوون أبووي سووليم بوون ُزن وويم القرشووي الكوووفي ت  (1)
 .137عطاء بن السائب الثقفي الكوفي ت 

أخرج ابن عدي الخبر في ترجمتيهما، والموضع المذكور فوي صولب الصوفحة هوو موضوع ترجموة 
 6/112(؛ والووووذهبي، فووووي السووووير، 3934) 20/91ألول. ونقلووووه المووووزي، فووووي تهووووذيب الكمووووال، 

 (؛ كالهما عن المصنف، عن ابن معين؛ في ترجمة الثاني. 30)
(: قلت )ليحيى بون معوين(: موا حوال ليوث بون 560) 158قال الدارمي، في تاريخ ابن معين، ص

أبووي سووليم؟ فقووال: "ضووعيف". وينظوور فيمووا يتعلووق بتضووعيف ابوون معووين، لعطوواء: الخبوور اآلتووي، 
 وحاشيته.

(؛ والووذهبي، 3934) 20/91ان هووو الثوووري. والخبوور نقلووه المووزي، فووي تهووذيب الكمووال، سووفي (2)
 ؛ ثالثوتهم عون المصونف، 2/738(؛ وابون رجوب، فوي شورح العلول، 30) 6/112في السووير، 

؛ وتقووي الوودين، فووي اإللمووام، 1/51عوون ابوون معووين. ونقلووه النووووي، فووي شوورح صووحيح مسوولم، 
؛ 2/748؛ واألبناسوووي، فوووي الشوووذا الفيووواح، 3/10 ؛ والتركمووواني، فوووي الجووووهر النقوووي،1/86

؛ سووتتهم 1/443؛ والعراقوي، فوي التقييود واإليضواح، 2/489وابون الملقون، فوي البودر المنيور، 
 عن ابن معين.

(، عن المفضل بن غسان، عون يحيوى بون معوين، 1438) 3/400وأسند العقيلي، في الضعفاء، 
 لكبار صحيح ]كذا[، مثل سفيان، وشعبة".قال: "تغير عطاء بن السائب، فمن سمع منه من ا

ومرت بنا، روايوة المصونف، فوي الخبور السوابق، عون ابون معوين، قوال و فوي عطواء بون السوائب و: 
، عن ابن معين، قال: "ثقة". والجموع بوين 1/93"ضعيف". وروى الدارمي، في تاريخ ابن معين، 

ع منه وال ُيعلوم تواريخ السوماع، القولين ظاهر. وهو أن من سمع من عطاء بعد االختالط، أو سم
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  (1)"عطاف بن خالد، ليس به بأس". سمعت يحيى بن معين، يقول: -80
5/378 (1543). 

 ،منكر الحديث عدان:"عفير بن م سمعت أحمد بن حنبل، يقول: -81
 .(4154) 5/380 (2)ضعيف".

  (3)"علي بن أبي علي اللهبي، ليس بشيء". سمعت يحيى بن معين، يقول: -82
5/184 (1344). 

: "علي بن أبي علي اللهبي، يروي أحاديث سمعت أحمد بن حنبل، يقول -83
  (4)مناكير، عن جابر".

                                                                                                                  

أو سمع منه قبلوه وبعوده، ولوم يميوز، فعطواء فوي هوذه الحوال ضوعيف. وأموا مون ثبوت سوماعه مون 
 عطاء قبل االختالط، فعطاء في هذه الحالة ثقة.

 7/197عطووواف بووون خالووود بووون عبووودهللا المخزوموووي أبوووو صوووفوان المووودني: تهوووذيب التهوووذيب،  (1)
(410.) 

 (.232) 80في سؤاالت ابن طهمان، ص قاله ابن معين أيضًا،
 .166ُعف ير بن معدان الحمصي أبو عائذ المؤذن ت  (2)

(، عووون المصووونف، عووون أحمووود. ونقلوووه ابووون 3965) 20/177نقلوووه الموووزي، فوووي تهوووذيب الكموووال، 
(؛ والوووذهبي، 632) 1/378(، والعلووول المتناهيوووة، 2325) 2/180الجووووزي، فوووي الضوووعفاء، فوووي 

؛ وابووون الملقووون، فوووي البووودر 2/77(؛ والزيلعوووي، فوووي نصوووب الرايوووة، 5685) 5/104فووي الميوووزان، 
 ، أربعتهم عن أحمد.9/302المنير، 

 : "ليس بثقة".4/422وقال يحيى بن معين، في تاريخه )رواية الدوري(، 
 علي بن أبي علي اللَّهبي المدني.  (3)

 .55قاله ابن معين أيضا، في تاريخه )رواية ابن محرز(، ص
 .))محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدهللا بن عمرو الصحابي يعني: عن  (4)

 ، عن أحمد.12/66نقله المقريزي، في إمتاع األسماع، 
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سمعت يحيى بن سعيد، وذكر علي  حمد بن عبد هللا بن عمار، قال:ثنا م -84
سمعه.  أحدهما:بن المبارك، فقال: "كان لعلي بن المبارك، كتابان. 

لم يسمعه. فأما ما روينا نحن عنه، فما سمع. وأما ما روي  واآلخر:
 .(1340) 5/181  (1)الكوفيون عنه، فالكتاب الذي لم يسمع".

                                                                                                                  

(، بسونده عون أبوي بكور األثورم، قوال: 1083) 6/197وروى ابن أبي حاتم، فوي الجورح والتعوديل، 
أره يرضواه". وقوال  "سمعت أبا عبد هللا أحمد بن حنبل، وُسئل عن على بن أبى علوى اللهبوى، فلوم

 (: "روى عن محمد بن المنكدر، بمناكير".160) 117 /1أبو نعيم، في الضعفاء، 
محمد بن عبد هللا بن عموار األزدي أبوو جعفور الموصولي ثوم البغودادي. يحيوى بون سوعيد بون  (1)

ْوخ أبووو سووعيد القطووان األحوووال )ت  (. علووي بوون المبووارك الُهنووو ائي البصووري: تهووذيب 198ف وور 
 (. 610) 7/328هذيب، الت

، عوون محموود بوون عبوودهللا بوون عمووار، عوون 1/420رواه يعقوووب بوون سووفيان، فووي المعرفووة والتوواريخ، 
 يحيى بن سعيد.

والكالم هو عن سماع علي بن المبارك، من يحيوى بون أبوي كثيور، خاصوة. فقود كوان عنود ألخيور 
تركه يحيى بون أبوي كثيور،  كتابان، أحدهما سمعه علي بن المبارك منه، واآلخر لم يسمعه، وإنما

عند علي بن المبارك. وقول يحيى بن سعيد: "فأما موا روينوا نحون"، يعنوي البصوريين، سومعوا مون 
    علووي بوون المبووارك، الكتوواب الووذي سوومعه األخيوور موون ابوون أبووي كثيوور. وأمووا الكوفيووون فسوومعوا موون

كوالم يحيوى بون سوعيد. علي بن المبارك، الكتاب الذي لم يسمعه مون ابون أبوي كثيور. بنواء علوى  
وقد وافقه في ذلك علي بن المديني، فبعد أن روى علي بن المديني، عن يحيوى بون سوعيد، بنحوو 
الخبر المذكور، قال ابن المديني: لم يسمع يحيى بن سعيد منه )علي بون المبوارك(، إال موا سومع 

فوي مسوند عمور )علي بن المبوارك( مون يحيوى بون أبوي كثيور". ]رواه يعقووب بون شويبة السدوسوي، 
 ، عن علي بن المديني".67بن الخطاب، ص

 404وأمووا عووون علووي حوووال علوووي بوون المبوووارك، فوووي الروايووة، فقوووال ابووون حجوور، فوووي التقريوووب، ص
(: "ثقووة، كووان لووه عوون يحيووى بوون أبووي كثيوور كتابووان، أحوودهما سووماع واآلخوور إرسووال؛ 4787)

ان، فأسوند الخطيوب، فحديث الكوفيين عنوه فيوه شويء". وأموا عون حوال يحيوى بون سوعيد القطو
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  (1)"أبو هارون العبدي، ليس بشيء". قول:سمعت يحيى بن معين ي -85
5/78 (1256). 

  (2)ثقة". ،ليس به بأس "عمر بن عامر: يحيى بن معين يقول:سمعت  -86
5/27 (1198). 

  (3)"عمر بن قيس سندل، ليس بشيء". سمعت يحيى بن معين يقول: -87
5/6 (1186). 

قال عمر بن قيس سندل: "ذهبت بي  وسمعت أحمد بن حنبل يقول: -88
، وذهبت بمالك النبالة. كان طلبي وطلبه واحد، ورجالي ورجاله السفالة
 (4)واحد".

                                                                                                                  

( عوون عبوودهللا بوون محموود )بوون الفضوول(، عوون أحموود بوون 7461) 14/139فووي توواريخ بغووداد، 
 حنبل قال: "ما رأيت أحدا اثبت من يحيى. يعنى: القطان".

 (.671) 7/360: تهذيب التهذيب، 134أبو هارون عمارة بن جوين العبدي البصري ت  (1)
 (.145) 61بن طهمان، صوقول ابن معين، قاله أيضا في سؤاالت ا

 .135عمر بن عامر السلمي أبو حفص البصري، ت  (2)
 (، عن المصنف، عن ابن معين. 4263) 21/405نقله المزي، في تهذيب الكمال، 

(: "لويس بوه بوأس". وُينظور فوي بيووان: 551) 392وقوال ابون معوين، فوي سوؤاالت ابون الجنيود، ص
 (.2نى عند ابن معين، في حاشية الخبر )أن "ليس به بأس"، و"ثقة"، متقاربان في المع

 عمر بن قيس أبو حفص المكي المعروف بسندل.  (3)
 (.847) 443وقول ابن معين، قاله أيضا في سؤاالت ابن الجنيد، ص

 مالك هو ابن أنس األصبحي، صاحب المذهب المعروف. (4)
 (، عن أحمد. 816) 7/431نقله ابن حجر، في تهذيب التهذيب، 

    "سووندل" افووراط فووي الدعابووة ، حسووب مووا ورد فووي ترجمتووه، فووال يسووتغرب منووه مثوول  وقوود كووان فووي
 ، وغفر هللا.(~) ذلك
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  (1)"عمرو بن يحيى بن سلمة، ليس بشيء". سمعت يحيى بن معين يقول: -89
5/122 (1287). 

 (1571) 6/25 (2)"فرات بن سلمان، ثقة". سمعت أحمد بن حنبل يقول: -90
  (3)ث"."قزعة بن سويد، ضعيف الحدي سمعت يحيى بن معين يقول: -91

6/50 (1590).   
"كان كادح رفيقي، عند جرير  حدثنا أحمد بن الدورقي، ثنا الخطابي، قال: -92

 .(1616) 6/83 (4)الرازي، ستين ليلة. فلم أره وضع جنبه ليال وال نهارا".

                                                

عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة الهموداني، وقود ينسوب أبووه إلوى جوده، كموا هوو فوي قوول  (1)
 ابن معين. 

(؛ 6480) 5/352(؛ والووذهبي، فووي الميووزان،2601) 2/233نقوول ابوون الجوووزي، فووي الضووعفاء، 
 كالهما عن ابن معين، قال: "ليس حديثه بشيء". 

وروى ابووون عووودي، مووون طريوووق الليوووث بووون عبووودة، عووون ابووون معوووين، قوووال: "سووومعت منوووه، لوووم يكووون 
 ُيرضي". 

 (.848) 331: تعجيل المنفعة، ص150فرات بن سلمان الحضرمي الجزري الرقي ت (2)
 (، عن أحمد.6696) 5/413نقله الذهبي، في الميزان، 

 (: " ثقة صدوق".19) 160مد في العلل )رواية الميموني(، صوقال أح
 (. 668) 8/336قزعة بن سويد بن حجير الباهلي أبو محمد البصري: تهذيب التهذيب،  (3)

 (، عن ابن معين بمثله.3636) 2/859روى ابن أبي خيثمة، في تاريخه، 
بووون عموور بوون عبووودالرحمن  أحموود بوون إبووراهيم بووون كثيوور العبوودي المعوووروف بالوودورقى. عبوودهللا (4)

 2/229الخطووووابي البصووووري. كووووادح بوووون رحمووووة أبووووو رحمووووة العرنووووي الكوووووفي: المجووووروحين، 
(. جريووور بووون عبووود الحميووود الضوووبي أبوووو عبووود هللا 1517) 4/480(. لسوووان الميوووزان، 904)

 الرازي. 
(، عوووون 6933) 5/483أخرجوووه ابووون عووودي فووووي ترجموووة "كوووادح". ونقلوووه الووووذهبي، فوووي الميوووزان، 

    =    فووي ذات الترجمووة. وهووو موون الزهوواد، ويلقووب فووي ا ألسووانيد والتووراجم بووذلك. وروى الخطووابي، 
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"كان الكلبي سمعت يزيد بن هارون، يقول:  ثنا محمد بن عبد الملك قال: -93
 .(1626) 6/116 (1)بعد العقد مثل لحيتي". ن كو وووووووووووووويعقد لحيته، ثم ي

 

  (2)"محمد بن طلحة، صالح الحديث". سمعت يحيى بن معين يقول: -94
6/236 (1711).   

                                                                                                                  

ابن عدي، بسنده عن سليمان بن الربيع النهدي، قال: "ثنوا كوادح بون رحموة أبوو رحموة العابود". = 
 وأما من جهة الرواية فهو متروك.

السلمي أبوو خالود الواسوطي. محمد بن عبدالملك بن زنجويه أبو بكر الغزال. يزيد بن هارون  (1)
. وأخورج ابون عوودي 146محمود بون السوائب بوون بشور الكلبوي أبووو النضور الكووفي المفسوور ت 

 الخبر في ترجمته. 
: الحوديث مرفوعوا: "موون عقود لحيتوه، أو تقلوود 423، 1/422أورد الخطوابي، فوي غريوب الحووديث، 

علوى وجهوين؛ أحودهما: أنهوم وتورا، فوإن محمودا منوه بوريء". ثوم قوال الخطوابي: "عقود اللحوى يفسور 
كووانوا يعقوودونها فووي الحووروب؛ نهوواهم عوون ذلووك، وأموورهم بإرسووالها. والوجووه اآلخوور: أن يكووون أراد 

: "ومما يكره فوي 359/ 1تعقيد الشعر، وهو معالجته ليتعقد ويتجعد". قال النووي، في المجموع، 
ناد جيوود". وهووو فووي سوونن أبووي اللحيوة عقوودها". ثووم أورد الحووديث، وعووزاه إلووى أبووي داود، وقوال: "بإسوو

 .3/270(. وينظر أيضًا: النهاية في غريب الحديث، 36) 1/9داود، 
، 2/253وأمووا عوون حووال محموود بوون بشوور الكلبووي فووي الروايووة: فأسووند ابوون حبووان فووي المجووروحين، 

عن أحمد بن هارون قال: "سوألت أحمود بون حنبول: عون تفسوير الكلبوي؟ فقوال: كوذب. قلوت: يحول 
(: "وعبيوودة بوون معتووب، 39) 1/55ل: ال". وقووال الجوزجوواني، فووي أحوووال الرجووال النظوور فيووه. قووا

 والكلبي؛ سمعت من حدثني عن )أحمد( بن حنبل أنه قال: ال يشتغل بحديثهم".
 . 167محمد بن طلحة بن مصرف أبو عبدهللا  اليامي الكوفي ت  (2)

أبووي شوويبة، عوون ابوون (، عوون محموود بوون عثمووان بوون 1641) 4/85أسووند العقيلووي، فووي الضووعفاء، 
 معين، بمثله.
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"محمد بن عبد الرحمن بن مجبر، ليس  سمعت يحيى بن معين يقول: -95
  .(1665) 6/189 (1)بشيء".

  (2)"."محمد بن مسلم الطائفي، ليس به بأس سمعت يحيى بن معين يقول: -96
6/127 (1630). 

  (3)نه اختلط".م األعور، زعموا أ"مسل سمعت يحيى بن معين يقول: -97
6/306 (1796). 

 

"التركي؟ ليس  سألت يحيى بن معين، عن منصور بن أبي مزاحم؟ فقال: -98
روح بن مسافر، وعدي الثقات، فأما إذا حد  عن به بأس إذا حد  عن 

 .(661) 3/139 (4)بن الفضل، فليسا بشيء".

                                                

محمووود بووون عبووودالرحمن بووون مجبووور بووون عبووودالرحمن بووون عمووور بووون الخطووواب: لسوووان الميوووزان،  (1)
5/245 (850 .) 

 (. 692) 3/160قول ابن معين، قاله أيضا في تاريخه )رواية الدوري(، 
 (. 731) 9/393: تهذيب التهذيب، 177محمد بن مسلم الطائفي ت  (2)

(: "ثقووة". وقووال الوودوري، فووي توواريخ 721) 197، فووي تاريخووه )روايووة الوودارمي( صقووال ابوون معووين
(: "سوومعت يحيووى يقووول: لووم يكوون بووه بووأس، .. كووان إذا حوود  موون 304) 3/76ابوون معووين، 

 حفظه و يقول و كأنه يخطىء، وكان إذا حد  من كتابه فليس به بأس". 
 الكوفي األعور.مسلم بن كيسان الضبي المالئي البراد أبو عبد هللا  (3)

 (، عن ابن معين.8512) 6/419نقله الذهبي، في الميزان، 
 ، عن ابن معين، قال: "يقال: إنه اختلط".171وروى ابن أبي خيثمة، في أخبار المكيين، ص

. روح بوون مسووافر أبووو 235منصووور بوون أ بووي مووزاحم بشووير التركووي أبووو نصوور البغوودادي، ت  (4)
(. عوودي بوون الفضوول التيمووي أبووو 1885) 2/467، : لسووان الميووزان172بشوور البصووري ت 
 =                           (.336) 7/153: تهذيب التهذيب، 171حاتم البصري ت 
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  (1)مهران". حدثني محمد بن ثعلبة، ثنا ابن سواء، قال: أبو عروبة: -99
3/393 (822).  

 

 .(1942) 6/462 (2)"مهران الرازي، ثقة".سمعت ابن معين، يقول:  -100

                                                                                                                  

أخووورج ابوووون عوووودي الخبووور فووووي ترجمووووة "روح". ورواه ابووون عسوووواكر، فووووي تووواريخ مدينووووة دمشووووق، = 
تهوووذيب (، مووون طريوووق ابووون عووودي، فوووي ترجموووة "منصوووور". ونقلوووه الموووزي، فوووي 7657) 60/308

 (، عن المصنف، عن ابن معين، في ترجمة "منصور".6200) 28/544الكمال، 
، فوي منصوور: "ال بوأس بوه". وروى ابون 92وقال ابن معين، في تاريخه )رواية ابون محورز(، ص

عدي، من طريق ابن أبوي موريم، عون ابون معوين، قوال فوي روح: "لويس بشويء". وقوال فوي تاريخوه 
 ، في عدي: "ليس بشيء".(3284) 4/87)رواية الدوري( 

محموود بوون ثعلبووة بوون سوووواء السدوسووي البصووري. محموود بوون سوووواء بوون عنبوور السدوسووي أبوووو  (1)
الخطاب البصري. أبو عروبة مهران العدوي اليشكري البصري. وقود أخورج ابون عودي الخبور 

 . 157في ترجمة ابنه: سعيد أبي النضر البصري، المعروف بابن أبي عروبة، ت 
 لألب أو االبن و فيما وقفت عليه و: سمى أبا عروبة: مهرانوكل من ترجم 

(. 1389) 8/301وأموووا حالهموووا فوووي الروايوووة، فوووأبو عروبوووة: مجهوووول الحوووال: الجووورح والتعوووديل، 
(.  وأموا ابنوه سوعيد: فهوو ثقوة، وأحود أثبوت النواس فوي قتوادة بون دعاموة، 5627) 5/442الثقات، 

ذا كلووه قبوول أن يخووتلط قبوول وفاتووه بعقوود موون الووزمن إال أنووه كووان يرسوول إرسوواال خفيووا، ويوودلس. وهوو
(. تهوذيب 276) 4/65تقريبا، ومن سمع منه بعد االختالط فسوماعه ضوعيف: الجورح والتعوديل، 

 (.110) 4/56التهذيب ، 
 مهران بن أ بي عمر العطار أبو عبد هللا الرازي.  (2)

بووون معوووين. ونقلوووه (، عووون المصووونف، عووون ا6225) 28/597نقلوووه الموووزي، فوووي تهوووذيب الكموووال، 
 (، عن ابن معين.6467) 3/330(، والمغني 8835) 6/532الذهبي، في الميزان، 

(، عوون الحسووين بوون الحسوون الوورازي، 1391) 8/301وروى ابون أبووي حوواتم، فووي الجوورح والتعووديل، 
عن ابن معين، قال: "كوان شويخا مسولما، كتبوت عنوه، وكوان عنوده غلوط كثيور فوي حوديث سوفيان" 

 ختلف فيه، وهو صالح الحديث. اهو. والراوي م
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"موسى بن خلف، بصري، ليس به  سمعت يحيى بن معين يقول: -101
 .(1824) 6/345 (1)بأس".

حديث موسى بن  (2)]"ُيتقى :قال يحيى[ سمعت محمد بن عمار يقول: -102
 .(1813) 6/334 (3)". عبيدة

"موسى بن عبيدة، ليس بالكذوب، ولكنه  سمعت يحيى بن معين يقول: -103
 (4)روى عن عبدهللا بن دينار، أحاديث مناكير".

                                                

 موسى بن خلف العم ي أبو خلف البصري. (1)
 (، عن المصنف، عن ابن معين. 6250) 29/56نقله المزي، في تهذيب الكمال، 

(، عون إسوحاق بون منصوور، عون ابون 634) 8/140وأسند ابن أبي حواتم، فوي الجورح والتعوديل، 
 معين، بمثله.

مووا أثبتوه مون ر. موافوق لمووا نقلوه المقريوزي، فوي مختصوور فوي ف. ع: سومعت يحيوى ينفوي. و  (2)
(. إال أن المقريووزي عووزاه إلووى يحيووى بوون معووين، وال يظهوور أنووه موون 1814) 713الكاموول ص

كالم ابن معين؛ ألن ابن عمار ليس معروفًا بالرواية عن ابون معوين، وهوو مون أقرانوه، وإنموا 
وي "ابوون عمووار"، عوون يحيووى بوون (، وفيووه يوور 84عوون شوويخه يحيووى القطووان. وقوود موورَّ الخبوور )

سعيد القطان. وكذا لوم أجود الخبور مرويوا عون ابون معوين، فوي المصوادر األخورى، وإنموا عون 
 ابن القطان، حسب ما سيأتي في التعليق اآلتي.

محمد بن عبد هللا بن عمار المخرَّمي أبو جعفر البغودادي. يحيوى بون سوعيد القطوان. موسوى  (3)
 .153أبو عبد العزيز المدني ت  بن ُعب يدة بن نشيط الربذي

(: وقوووال علوووي بووون الموووديني: عووون )يحيوووى( 1242) 7/291قوووال البخووواري، فوووي التووواريخ الكبيووور، 
      8/151القطوووان، قوووال: "كنووووا نتقيوووه تلوووك األيووووام". وروى ابووون أبوووي حوووواتم، فوووي الجووورح والتعووووديل، 

موسوى بون عبيودة، تلوك (، بسنده عن علي بن المديني، عن يحيى القطان، قال: "كنا نتقوى 686)
 األيام".

 وُينظر الخبر اآلتي، والذي يليه؛ كالهما يتحدثان عن نفس الراوي.
 =            عبدهللا بن دينار أبو عبدالرحمن المدني مولى عبدهللا بن عمر بن الخطاب. (4)
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"ال يكتب حديث موسى بن عبيدة، ولم  وسمعت أحمد بن حنبل يقول: -104
 (1)أخرج عنه شيئا، حديثه منكر".

"أبو معشر السندي، ليس بشيء، كان  :سمعت يحيى بن معين، يقول -105
 (1984) 7/52 (2)أميا".

"يكتب من حديث أبى معشر، أحاديثه عن  سمعت أحمد بن حنبل يقول: -106
 (3)محمد بن كعب القرظي، في التفسير".

                                                                                                                  

(، عوون المصوونف، عوون ابوون معووين. ونقلووه 6280) 29/109نقلووه المووزي، فووي تهووذيب الكمووال، = 
 (، عن ابن معين.3461) 3/147الجوزي، في الضعفاء، ابن 

(، عون ابون معوين قوال: "إنموا ضوعف حوديث 3452) 2/374وروى ابن أبي خيثمة، في تاريخه، 
 موسى بن عبيدة الربذي، ألنه يروي عن عبد هللا بن دينار أحاديث مناكير".

 حمد.(، عن المصنف، عن أ6280) 29/109نقله المزي، في تهذيب الكمال،  (1)
(، عوون أحموود بوون محموود األثوورم، عوون أحموود قووال: 1732) 4/161وأسووند العقيلووي، فووي الضووعفاء، 

 "ليس حديثه عندي بشيء، حديثه عن عبدهللا بن دينار، كأنه ليس عبدهللا بن دينار".
 وُينظر الخبر السابق، والذي قبله؛ كالهما يتحدثان عن نفس الراوي.

 . 170معشر المدني ت نجيح بن عبدالرحمن السندي أبو  (2)
 (، عن المصنف، عن ابن معين.6386) 29/327نقله المزي، في تهذيب الكمال، 

(: "لويس بشويء". وأسوند ابون عودي، 684) 3/160وقال ابون معوين، فوي تاريخوه )روايوة الودوري( 
 عن ابن أبي مريم، عن ابن معين قال: "كان رجال أميًا".

 (.691) 9/373: تهذيب التهذيب، 120ي ت محمد بن كعب بن سليم القرظي المدن (3)
(؛ 165) 7/437(؛ والووذهبي، فووي السووير، 6386) 29/325نقلووه المووزي، فووي تهووذيب الكمووال، 
 كالهما عن المصنف، عن أحمد.

(، عوون عبوودهللا بوون أحموود، عوون أبيووه 2261) 8/494وروى ابوون أبووي حوواتم، فووي الجوورح والتعووديل، 
د، لووويس بوووذاك". وأسوووند الخطيوووب، فوووي تووواريخ بغوووداد، قوووال: "كوووان صووودوقا، لكنوووه ال يقووويم اإلسووونا

 =(، عن سهل بن أحمد الواسطي، عن أبي حفص عمرو بن علوي )الفوالس(،7304) 13/461
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 7/59 (1)"نضر الخزاز، ليس بشيء. سمعت يحيى بن معين يقول: -107
(1988). 

  (2)فيع، ليس بشيء".ن األعمى"أبو داود  سمعت يحيى بن معين يقول: -108
7/59 (1988).  

"أبو داود األعمى يقول: سمعت العبادلة:  وسمعت أحمد بن حنبل يقول: -109
 (3)عبد هللا بن عمرو، وابن عباس، وابن الزبير. ولم يسمع منهم شيئًا".

"أول من كتب عن أبى النضر أنا، وأحمد.  سمعت يحيى بن معين يقول: -110
حديث، سألت شعبة  نحوا من ثمانمائةندي كتابا لشعبة، فقال لنا: إن ع

                                                                                                                  

قال: "وأبو معشر، ضعيف. ما روى عن: محمد بن قيس، ومحمد بن كعوب، ومشوايخه؛ فهوو = 
 فهي ردية، ال تكتب".صالح. وما روى عن: المقبري، وهشام بن عروة، ونافع، وابن المنكدر؛ 

 نضر و ويقال أيضا النضر و بن عبدالرحمن أبو عمر الخزاز.  (1)
 (، عن المصنف، عن ابن معين.6430) 29/394نقله المزي، 

 (، عن ابن معين، بمثله.237) 1/332وروى ابن الجنيد، في سؤاالته، 
 أبو داود نفيع بن الحار  األعمى الكوفي.  (2)

(، عووون المصووونف، عووون ابووون معوووين، بلفظوووة 6466) 30/12الكموووال،  نقلوووه الموووزي، فوووي تهوووذيب
(. ومووا أثبتووه فووي صوولب 849) 10/419"يضووع"، بوودل "نفيووع". وكووذا جوواء فووي تهووذيب التهووذيب، 

(، عون 219) 77البحث هو ما ورد فوي جميوع النسوخ. وكوذا جواء فوي سوؤاالت ابون طهموان، ص
 1/768زي، فووي مختصوور الكامووول، ابوون معووين قووال: "أبووو داود نفيووع لوويس بشوويء". ونقوول المقريوو

(، عن ابن معين قال: "ليس بشيء". وهذا يدل أن لفظة "نفيع" هوي هكوذا عنوده، وليسوت 1988)
"يضع"، وإال لنقلها في المختصر. ولم أجد في الروايوات األخورى عون ابون معوين، اتهاموه بالكوذب 

من اتهوام أحمود لوه أو الوضع. وسيأتي في الخبر اآلتي، فوي صولب الكتواب، عون أحمود: موا يتضو
 بالكذب. 

نقلووه المووزي، فووي الموضووع السووابق، عوون المصوونف، عوون أحموود. ونقلووه العالئووي، فووي جووامع  (3)
؛ والمقريوووزي، فوووي 329(؛ والعراقوووي، فوووي تحفوووة التحصووويل، ص836) 292التحصووويل، ص

 ؛ ثالثتهم عن أحمد.11/38إمتاع األسماع، 
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عندي غير هذه، لست اجترئ عليها. ثم  (1)بها. و عنها، فحدثني
حضرته بعد، وقد أخرج تلك األحاديث الباقية، فكان يقول فيها: حدثنا 

 7/114 (2)شعبة، والحديث فتنة. فكانت نحوا من أربعة آالف".
(2031).  

                                                

"، فتصوبح العبوارة "موا عنودي غيور هوذه". جاء في ف. ع. في هذا الموضوع: زيوادة لفظوة "موا (1)
(. ومووا أثبتووه بودونها، هووو موا جوواء فووي ر. 2031) 786وكوذا هووو فوي مختصوور الكامول، ص

علما أن ابن عدي اخرج الخبر في هذا المووطن فوي ترجموة أبوي النضور، وأخرجوه أيضوا فوي 
ر. . وجوواء فووي المقدموووة، فووي النسووخ الوووثال : ف. ع. 1/145المقدمووة موون كتابووه الكامووول، 

بوودون لفظووة "مووا". وقوود ُروي الخبوور عوون ابوون معووين، موون غيوور طريووق المصوونف، حسووب مووا 
 سيأتي بيانه في التعليق اآلتي، وجاء أيضا بدون لفظة "ما". والمعنى أقوم بدونها.

 .207أبو النضر هاشم بن القاسم الكناني الليثي البغدادي، يقال له: قيصر، ت  (2)
     (، عووون أحمووود بووون أبوووي خيثموووة زهيووور، عووون 7404) 14/64أسوووند الخطيوووب، فوووي تووواريخ بغوووداد، 

 ابن معين، بمثله.
وقد بدأ ابن عدي، ترجمة أبي النضر، بإيراد الخبور. ثوم أسوند ابون عودي، عون الودارمي، عون ابون 
معين، قال و في أبي النضر و: "ثقة". ثم قال ابن عدي: "وهاشم بن القاسم، لوم أذكور لوه شويئا مون 

 لوه حوديثا منكورا فوأذكره، وقود روى عنوه األئموة، وعنودي ال بوأس بوه". هوذا كول مسنده؛ ألني لوم أر 
ما في ترجمته، في الكامول، ولوذا فالوذي يظهور أنوه فهوم مون كوالم ابون معوين هوذا، أمورا لوه عالقوة 
 بجرح الراوي، ولذا ترجم له في كتابه الكامل في الضعفاء، وأورد كالم ابن معين فيه. وهللا أعلم.

لي و بناء على اطالعي على ترجمة أبوي النضور فوي مظانهوا و: أن كوالم ابون معوين والذي يظهر 
هووذا لوويس فيووه جوورح، وإنمووا فقووط بيووان أن للحووديث فتنووة. وقوود قووال ابوون معووين، فووي تاريخووه )روايووة 

(، فووي أبووي النضوور: "ثقووة". )ونقوول ذلووك ابوون عوودي، حسووب مووا أوردتووه 858) 225الوودارمي(، ص
بون معوين فوي أبوي النضور، سوواء كوان جرحوا أو تعوديال، سووى ذلوك. آنفا(. ولم أقف على كالم ال

وذكر ابن معين في الخبور مودار البحوث، أنوه سومع ذلوك مون أبوي النضور، هوو وأحمود بون حنبول. 
وجميع الروايات عن أحمد هي في تعوديل الوراوي: فقود أسوند ابون أبوي حواتم، فوي الجورح والتعوديل، 

عن أحمد بن حنبل قال: "أبو النضور مون متثبتوي  (، عن أبي بكر بن أبى عتاب،446) 9/105
=   (، عون أحموود بون منصووور 7406) 65، 14/64بغوداد". وأسووند الخطيوب، فووي تواريخ بغووداد، 
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  (1)ى ثور، ليس بشيء"."الوليد بن أب سمعت يحيى بن معين يقول: -111
7/76 (1998) 

 (2)"ضعيف الحديث". وسألت أحمد، عن الوليد بن أبى ثور؟ فقال: -112
، أخو زيد، متروك ُأن ْيسة"إن ابن أبى سمعت أحمد بن حنبل يقول:  -113

 .(2096) 7/186 (3)الحديث".

                                                                                                                  

الرموادي قوال: "اجتمعوت ليلوة موع محمود بون مسولم بون واره، فوذكرنا أصوحاب شوعبة، فقلوت أنوا: = 
بوت. فغودونا علوى أبوى عبود هللا أبو النضر اثبت من وهب بن جرير. وقال هو: وهب بن جرير أث

أحمد بن حنبل، فقال: "أبوو النضور كتوب عون شوعبة إموالء". وألحمود غيور ذلوك فوي توثيقوه. وقوال 
(، فووي أبووي النضوور: "سوومع موون شووعبة جميووع مووا 39) 11/18ابوون حجوور، فووي تهووذيب التهووذيب، 

لكمووال، أو أملوى ببغوداد، وهوو أربعووة آالف حوديث". ونقول ابوون حجور و فيموا اختصووره مون تهوذيب ا
زاده و: عن ابن معين، وابن المديني، وابن سعد، وابون قوانع؛ أربعوتهم قوالوا: "ثقوة". ولوم أقوف علوى 

 من ضعفه. وقد أخرج له الجماعة.
: 172الوليوود بوون عبوودهللا بوون أبووى ثووور الهمووداني المرهبووي الكوووفي، وقوود ينسووب إلووى جووده، ت  (1)

 (.229) 11/121تهذيب التهذيب، 
 (، عن ابن معين، بمثله.1334) 3/278تاريخ ابن معين،  روى الدوري، في

(: قلووت ألحموود: الوليود بوون أبووي ثووور؟ قووال: "مووا 431) 318قوال أبووو داود، فووي سووؤاالته، ص (2)
 لي به ذاك الخبر".

 وقد مرَّ في الخبر السابق، تضعيف ابن معين له.
 زيد أبو أسامة. . وأخوه:146يحيى بن أبي ُأن ْيسة الغنوي أبو زيد الجزري، ت  (3)

(، مووون طريوووق ابووون عووودي. ونقلوووه 8105) 64/51رواه ابووون عسووواكر، فوووي تووواريخ مدينوووة دمشوووق، 
(، عووون المصووونف، عووون أحمووود. وقولوووه "متوووروك 6789) 31/226الموووزي، فوووي تهوووذيب الكموووال، 

 7/163(؛ والووذهبي، فوي الميووزان، 3693) 3/191الحوديث"، نقلوه ابوون الجووزي، فووي الضوعفاء،  
 (؛ كالهما عن أحمد.6932) 3/396ي، (، والمغن9471)

(، عوون أحموود بوون محموود األثوورم، عوون أحموود قووال: 2012) 4/392وأسووند العقيلووي، فووي الضووعفاء، 
 "ليس هو ممن يكتب حديثه".
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سألت أحمد بن حنبل، عن يحيى بن بريد بن أبى بردة، ثنا عنه   -114
  .(2122) 7/225 (1)ضعيف الحديث". "هوالقواريرى؟ فقال: 

 7/219 (2)"يحيى بن سليم ثقة".سمعت أحمد بن حنبل، يقول: [ -115
(2115). 

                                                

يحيووى بوون بريوود بوون عبوودهللا بوون أبووي بووردة بوون أبووى موسووى األشووعري وينسووب أبوووه أحيانووا إلووى  (1)
 ي.جده. عبد هللا بن عمر بن ميسرة القوارير 

(؛ والوووذهبي، فوووي 3695) 3/192وقوووول أحمووود "ضوووعيف"، نقلوووه ابووون  الجووووزي، فوووي الضوووعفاء، 
 (؛ كالهما عن أحمد.9472) 7/164الميزان، 

 (: "ضعيف الحديث".5011) 4/408وقال ابن معين، في تاريخه )رواية الدوري(، 
 .193يحي بن ُسل يم القرشي الطائفي المكي الحذاء الخراز ت  (2)

يات عن أحمد و غير رواية المصنف و هوي فوي تضوعيفه: قوال أحمود فوي سوؤاالت أبوي جميع الروا
(: "مضوووطرب الحووووديث، روى عوووون عبيوووود هللا منوووواكير". وقووووال عبوووود هللا بوووون 238) 1/236داود، 

(: "سألته )يعني: أباه(: عن يحيوى بون سوليم؟ قوال: كوذا وكوذا، 3150) 2/480أحمد، في العلل، 
 105شووويء. وكأنوووه لوووم يحموووده". وسوووأل الموووروذي، فوووي العلووول، ص وهللا، إن حديثوووه، يعنوووي: فيوووه

(، أحمد، هل كتب عنه شيئًا؟ فقال: "حديثا أو حديثين، كان يكثر الخطأ. كنوت أرى الغيور 247)
    (: "وقوووال )أي:253) 107يوووأتي علوووى كثووورة خطوووأه". وقوووال الموووروذي، فوووي المرجوووع السوووابق، ص

)بووون عمووور( ..."، وسووواق الموووروذي اإلسوووناد  أحمووود(، فوووي حوووديث يحيوووى بووون سوووليم، عووون عبيووودهللا
والحووديث. ثووم قووال المووروذي: "فووأنكره إنكووارا شووديدا، وقووال: هووذا موون قبوول يحيووى بوون سووليم". وأخوورج 

 (، روايتين أخريين عن أحمد، في تضعيفه.2030) 4/406العقيلي، في الضعفاء، 
رة و إن صوووحت و ولوووذا فوووإن الروايوووة فوووي الووونص المحقوووق هوووي منكووورة. لكووون ال يتحمووول هوووذه النكوووا

المصنف؛ ألن الخبر لم يثبت أنه من روايته، حسب ما سيأتي في التعليق بعد اآلتي. أموا توثيوق 
يحيى بن سليم عن غير أحمد فليس منكرا، فقد وثقه غير واحود ممون ُيعتود بقوولهم، وقود روى ابون 

يأتي قووول عودي، موون طريووق: الوودوري، وعثمووان الوودارمي، كالهمووا عوون ابوون معووين قووال: "ثقووة". وسوو
 ابن معين أيضا: "ال بأس به". في الخبر اآلتي في نص المحقق، وفي التعليق عليه. 
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 (2)[(1)."يحيى بن سليم الطائفي، ليس به بأس" وسمعت يحيى يقول: -116
 7/238 (3)"ثقة". ُسئل يحيى بن معين، عن يحيى الحماني؟ فقال: -117

(2138). 
 ،ُبهيَّة، الذي روى عن أبو عقيل سمعت يحيى بن معين يقول: -118

 .(2108) 7/206  (4)ضعيف".

                                                

روى ابوون عوودي موون طريووق عثمووان الوودارمي، وابوون أبووي مووريم، كالهمووا عوون ابوون معووين قووال:  (1)
 "ليس به بأس، يكتب حديثه".

ل ابن عودي: "ثنوا ورد في ف. ع. في إسناد هذا الخبر المتضمن قولي أحمد وابن معين، قو  (2)
ابن أبى عصمة، ثنا ابن أبى بكور، ثنوا يحيوى: سومعت أحمود بون حنبول .. . وسومعت يحيوى 
..". وأشار محقوق ع. فوي الحاشوية أن لفظوة "بكور ثنوا" سواقطة مون نسوخة ت. )وهوي إحودى 
النسووخ المعتموودة لديووه(. وعليووه فيكووون الوونص فووي ت: "ثنووا ابوون أبووي عصوومة: ثنووا ابوون أبووي 

د بن حنبل .." الخ. وهذا النص هوو المثبوت فوي ر. وقود يكوون "ابون أبوي يحيى: سمعت أحم
يحيى" هذا هو المصنف: أحمد بن أبي يحيى، لكن مما يضوعف هوذا االحتموال أن ابون أبوي 
عصوومة و فووي جميووع رواياتووه فووي كتوواب الكاموول و لووم يسوومَّ شوويخه "أحموود" بووو "ابوون أبووي يحيووى"، 

ضوعف موا ورد فوي نسوختي: ف. ع. أنوي لوم أقوف ولكن يقول: "أحمد بن أبي يحيى". ومما ي
علووى شوويخ البوون أبووي عصوومة يقووال لووه "ابوون أبووي بكوور"، ال فووي الكاموول، وال خارجووه. وشوويخ 
شويخه "يحيووى" أيضووًا لووم أعرفووه، بنوواء علوى هووذا االحتمووال. وقوود أوردُت هووذا الخبوور المتضوومن 

 ن أبي يحيى. قولي أحمد وابن معين، في النص المحقق، على احتمال أنه من رواية اب
 .228يحيى بن عبدالحميد بن عبدالرحمن الِحمَّاني أبو زكريا الكوفي ت  (3)

 (، عن المصنف، عن أحمد.6868) 31/432نقله المزي، في تهذيب الكمال، 
 (. 1273) 3/269وقاله ابن معين أيضا، في تاريخه )رواية الدوري(، 

 .167أبو عقيل يحيى بن المتوكل الحذاء المدني ت  (4)
وبهيوة: ال مزيود علوى ذلوك فوي اسومها، موووالة أبوي بكور الصوديق، توروي عون عائشوة أم المووؤمنين، 

(. تهوذيب التهوذيب، 301) 2/71وتفرد بالرواية عنها أبو عقيل، مجهولة. ترجمتها فوي: الكامول، 
12/433 (2745 .) 

 (، عن المصنف، عن ابن معين.6908) 31/513نقله المزي، في تهذيب الكمال، 
 (.310) 100اله ابن معين أيضا، في سؤاالت ابن طهمان، صوق
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"أحاديثه  قال: ،صاحب ُبهيَّة وسمعت أحمد بن حنبل يقول في أبي عقيل -119
 روى لم يرو عن بهية شيئًا، وما  (1)منكرة. ة،ووووووون عائشووووووعن بهية، ع

 (2)عنها إال هو، وهو واهي الحديث".
 

  (3)د بن سنان، ضعيف"."أبو فروة يزي سمعت أحمد بن حنبل يقول: -120
7/269 (2166). 

 ج

"يزيد بن عطاء، ليس بشيء. وهو مولى  :سمعت يحيى بن معين يقول -121
  .(2173) 10/701 (4)ألبي عوانة، وهو واسطي".

                                                

موون هنووا إلووى آخوور الخبوور، ورد فووي نسووختي: ف. ع. : "لووم يوورو عوون بهيووة مووا روى عنهووا اال  (1)
هو واهوي الحوديث". وموا أثبتوه  مون ر. معنواه أتوم وأوضوح، ويوافوق موا قيول عون الوراوي، فوي 

ي نقلووت الخبوور عوون ابوون عوودي، فهنوواك ترجمتووه. أمووا المصووادر األخوورى اآلتووي ذكرهووا،  والتوو
 اختالفات بينها في ذلك.

(، عون المصونف، عون أحمود. ونقلوه ابون 6908) 31/513نقله المزي، في تهذيب الكموال،  (2)
؛ عون 13/103(؛ والمقريزي، في إمتواع األسوماع، 3750) 3/202الجوزي، في الضعفاء، 

 أحمد.
(: "بهيوة، موا أدري مون يوروي عنهوا، 1154) 2/455وقال أحمد، في مسائله )رواية ابنه صالح( 

 9/189سووووى أبووووي عقيووول يحيووووى بووون المتوكوووول". وروى ابوووون أبوووي حوووواتم، فوووي الجوووورح والتعووووديل، 
(، عن حرب بن إسماعيل الكرماني قال: "قلت )يعني: ألحمد(: يحيوى بون المتوكول، كيوف 788)

 حديثه؟ فكأنه ضعفه".
 .155فروة الرهاوي ت  يزيد بن سنان بن يزيد التميمي الجزري أبو (3)

(، مون طريوق ابون عودي. ونقلوه الموزي، فوي تهوذيب 747) 2/404رواه البيهقي، فوي الخالفيوات، 
(، عووون المصووونف عووون أحموووود. ونقلوووه ابووون الجووووزي، فوووي الضووووعفاء، 7001) 32/156الكموووال، 

 (؛ كالهما عن أحمد.9713) 7/246(؛ والذهبي في الميزان، 3786) 3/209
 (.2319) 2/238مسائله )رواية اسحاق ابن هانئ(،  وقاله أحمد أيضا، في

 =              .177يزيد بن عطاء بن يزيد بن عبدالرحمن أبو خالد الواسطي البزاز ت  (4)
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"يزيد بن عطاء مولى أبى عوانة، ليس  سمعت أحمد بن حنبل يقول: -122
 (1)بالقوي في الحديث".

 

غيرة، بصري، ليس "يمان بن الم سمعت يحيى بن معين يقول: -123
  .(2096) 10/488 (2)بشيء".

"ال تكتبوا هذه  ، يقول:.غير مرة .سمعت أبا عبدهللا أحمد بن حنبل -124
 1/39 (3).األحاديث الغرائب، فإنها مناكير، وعامتها عن الضعفاء"

 النص احملقق مت
                                                                                                                  

 (، عن المصنف، عن أحمد.7030) 32/212نقله المزي، في تهذيب الكمال، = 
أبوووي عوانوووة يزيووود بووون (: "موووولى 3296) 4/90وقوووال ابووون معوووين، فوووي تاريخوووه )روايوووة الووودوري(، 

 عطاء، ليس بشيء".
 (، عن المصنف، عن أحمد.7030) 32/211نقله المزي، في تهذيب الكمال،  (1)

وجميووع الروايووات األخوورى عوون أحموود و غيوور روايووة المصوونف و هووي فووي تعديلووه:  قووال أحموود، فووي 
ابنوووه  (: "ثقوووة ... مقوووارب الحوووديث". وقوووال فوووي العلووول )روايوووة436) 1/321سوووؤاالت أبوووي داود، 

(: "لويس بوه بوأس، حديثوه مقووارب". ونقول الموزي، فوي الموضوع السووابق، 3211) 2/487عبودهللا( 
الميمووني، عون أحمود بون حنبول، قوال: "لويس بحديثوه بوأس، وهوو الوذي روى عنوه  عن أبي الحسون

 عبد الرحمن بن مهدي".
 بن معين له.ومر في الخبر السابق تضعيف اوهو ضعيف، بناء على مجموع أقوال النقاد فيه، 

 (. 690) 11/357يمان بن المغيرة أبو حذيفة البصري: تهذيب التهذيب،  (2)
 (.3973) 4/205قاله ابن معين أيضا، في تاريخه )رواية الدوري(، 

أخرجه ابن عدي، في مقدمة "الكامول"، فوي بواب: طلوب غريوب الحوديث مون عالموة الكوذب.  (3)
      ، موووون طريوووووق ابوووون عوووودي. وقوووووال 1/58الء، ورواه السوووومعاني، فووووي أدب اإلموووووالء واالسووووتم

: "وروينا عن أحمد بن حنبل .." وذكور الخبور. ثوم أكثور 270ابن الصالح، في مقدمته، ص
من كتب بعده في علوم الحديث، نقل الخبر فوي كتابوه، عون أحمود. مونهم: ابون جماعوة، فوي 

بناسوووي، فوووي . واأل191. والعراقووي، فوووي شوورح التبصووورة والتووذكرة، ص56المنهوول الوووروي، ص
. والمنووواوي، فوووي اليواقيوووت 2/182. والسووويوطي، فوووي تووودريب الوووراوي، 2/446الشوووذا الفيووواح 

 .2/409. والصنعاني، في توضيح األفكار، 1/330والدرر، 
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A
 

 نتائج سرب الباحث ملرويات املصنف
 هذه املروياتوبيان مدى اعتماد أئمة اجلرح والتعديل على 

 

 والتعليق عليه في الحاشية،بناء على ما ورد في الكتاب )النص المحقق(،  
التي يرويها عن شيوخه في  .نجد أن المصنف: وافق غيره في بعض األقوال

ليل، وإن كانت مخالفته وتفرده ق .، وخالف في بعضها، وتفرد في بعضها.الرجال
الراوي  صدقمن القرائن الدالة على  وهذا بمجموعه مقارنة بما وافق غيره فيه.

 وضبطه.
دل ذلك على خفة  (2)أو كثرت مفاريده، (1)ألن الراوي إذا كثرت مخالفته، 

 و طعن في وووووووووو، والذي هبالكذب والوضعاألمر إلى اتهامه  لووووووووووصا وووووربم ضبطه.

                                                

يعوورف كووون الووراوي ضووابطا: بووأن نعتبوور روايتووه : "1/106قووال ابوون الصووالح، فووي مقدمتووه،  (1)
ان. فووإن وجوودنا رواياتووه موافقووة و ولووو موون حيووث بروايووات الثقووات، المعووروفين بالضووبط واإلتقوو

المعنووي و لروايوواتهم، أو موافقووة لهووا فووي االغلووب والمخالفووة نووادرة؛ عرفنووا حينئووذ كونووه ضووابطا 
 ثبتا. وإن وجدناه كثير المخالفة لهم، عرفنا اختالل ضبطووه، ولوووم نحتوووج بحديثووووه".

على حديثه". يريودون بهوا هوذا المعنوى غالبوا.  تجد من عبارات الجرح عندهم: "فالن ال يتابع (2)
 4/161وهووو موون الكثوورة مووا يغنووي معووه اإلتيووان بمثووال لووه. وأسووند العقيلووي، فووي الضووعفاء، 

موسووى بوون عبيوودة ، عوون أحموود بوون محموود األثوورم، عوون أحموود بوون حنبوول قووال و فووي (1732)
س عبوودهللا بوون : "لوويس حديثووه عنوودي بشوويء، حديثووه عوون عبوودهللا بوون دينووار، كأنووه لوويالربووذي و

دينوووار". يعنوووي بوووذلك: كثووورة موووا تفووورد بوووه عووون عبووودهللا بووون دينوووار، مموووا ال يتوووابع عليوووه. وأورد 
، جملووة موون إطالقووات المحوودثين لعبووارة "يووروي 210 199اللكنوووي، فووي الرفووع والتكميوول، ص

المناكير"، يريدون: يروي المفاريد. وأن هذه المفاريد إذا كثورت فوي حوديث الوراوي ، قوالوا فوي 
 =  حقه: "منكر الحديث". والذي هو جرح. ثم إن التفرد أمور نسوبي، يختلوف فيوه الحكوم بوين
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 (1).العدالة
شبيهة  وأتى بأقواللجادة، أنه اتبع ا وإذا وافق في جميعها، قد يرد احتمال: 

بأقوال غيره. أو نقل عن غيره، من كبار اآلخذين عن هؤالء األئمة، وادعى سماع 
 (2)ما لم يسمع، بما يسمى بسرقة الحديث.

(، حديثا من طريق أبي بكر 1287) 3/226روى الخطيب، في تاريخ بغداد،  
     ، عن أنس الطرازي، عن أبي سعيد العدوي، عن خراش بن عبد هللا الطحان

   بن مالك. ثم ذكر الخطيب أن الصواب هو: عن أبي سعيد العدوي، عن بشر 
بن معاذ، عن بشر بن المفضل، عن أبيه، عن أبى الجوزاء، عن ابن عباس. ثم 
أشار الخطيب إلى أن الطرازي دخل عليه السهو، من جهة أن اإلسناد المعروف 

عن أنس بن مالك. فظن الطرازي عن أبي سعيد العدوي، هو: عنه، عن خراش، 
: "رأيت له .عن الطرازي  .أن هذا الحديث بهذا اإلسناد أيضا. ثم قال الخطيب

 أحاديث جماعة، سلك فيها السهولة، واتبع في روايتها المجرة". يعني: الجادة.

                                                                                                                  

من هو مكثر من الرواية، والمقل منها. قال علي بون الموديني: "وال ينكور لرجول سومع مون = 
 4/45رجووول ألفوووا أو ألفوووين، أن يجووويء بحوووديث غريوووب". ]اخرجوووه ابووون عووودي، فوووي الكامووول، 

الالحووم، بحثنووا بعنوووان "تفوورد الثقووة بالحووديث بووين  بوون عبوود هللا إبووراهيم ([ وللوودكتور:905)
 ، وهو مفيد في ذلك.24المتقدمين والمتأخرين"، نشره في مجلة الحكمة، العدد 

(: "هووارون بوون عنتوورة بوون عبوودالرحمن ... 1163) 3/93قووال ابوون حبووان، فووي المجووروحين،  (1)
إلى القلب المسوتمع لهوا، أنوه المتعمود منكر الحديث جدا، يروي المناكير الكثيرة، حتى يسبق 

لذلك، من كثرة ما روي مما ال أصل له" اهو. والشواهد فيوه قولوه: "يسوبق إلوى القلوب المسوتمع 
 لها، أنه المتعمد لذلك".

(، فووي ترجمووة الحسووين بوون الفوورج البغوودادي: 5) 17/140قووال الووذهبي، فووي توواريخ اإلسووالم،  (2)
تالقوووه. وسوورقة الحووديث: أن يكووون محوود  ينفووورد "سوورقة الحووديث، أهووون موون وضووعه، أو اخ

 بحديث، فيجيء السارق، ويدعي أنه سمعه أيضًا، من شيخ ذاك المحد ".
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حديثًا من طريق  (:1338) 2/508، وروى البخاري، في صحيحه 
عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. فذكر عبدالرحمن بن عبد هللا بن دينار، 

(: أن مالكًا أيضا، رواه عن عبدهللا 1338) 3/269ابن حجر، في فتح الباري، 
بن دينار، به. وأن عبد العزيز بن الماجشون، خالف في ذلك، فرواه عن عبد هللا 
بن دينار، عن ابن عمر. ثم قال ابن حجر: "الذي يجري على طريقة أهل 

ن رواية عبد العزيز شاذة؛ ألنه سلك الجادة. ومن عدل عنها، دل على أ :الحديث
 مزيد حفظه".

وإن كان هذا النقل عن الخطيب، وابن حجر، فيما يتعلق بسلوك الجادة، ال  
، لوجود االختالف في أكثر من وجه، لكن بصددهينطبق تماما على ما نحن 

 يصح االستشهاد به في صورته العاملة.
، هي في .وهي أربع .روايات المصنف، عن علي بن المديني جميع فمثاًل: 

بيان اسم الراوي، ونسبته، وكنيته، ونحو ذلك، وليست أقوااًل في الجرح والتعديل. 
  يغنيه هذا القدر.ومن أراد أن يضع أو يسرق، ال 

 .منه وعليه فهذا التنوع في روايات المصنف، هو دليل على مزيد ضبط واتقان 
 :المصنفأنكر مرويات 

ومع ذلك فالخطأ وارد من المصنف، وبحثت عن أشد ما يمكن أن يؤخذ عل 
فوقفت في ذلك على أربعة أخبار،  .أو النكارة المصنف من المخالفة، أو الخطأ،

 :(1)هي

                                                

الووورقم قبووول الووونص، هوووو رقوووم الخبووور فوووي الووونص المحقوووق. وموووا سوووأورده هنوووا هوووو علوووى وجوووه  (1)
وع االجمال، ومن أراد تفصيل ذلك، أو رقوم الجوزء والصوفحة بالنسوبة للمصوادر، فيمكنوه الرجو

 إلى حاشية الخبر، في النص المحقق.
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سمعت أحمد بن حنبل يقول: "ابن أبي أويس، ليس به بأس. وأبوه ضعيف  8 
 الحديث".

 .ن أحمد، في أبي أويس عبدهللا بن عبدهللاجميع الروايات التي وقفت عليها ع 
، هي في تعديله. وهي ثال  روايات: ثقة، ال بأس به، .سوى رواية المصنف

صالح. لكن رواية المصنف عن أحمد، اعتد بها ابن الجوزي، والذهبي، حيث 
نقالها في مصنفاتهما في ذلك. نقلها األول في الضعفاء، والثاني في الميزان، 

راوي مختلف فيه، وإلى الضعف أقرب، لكنه يسير الضعف عند من والمغني. وال
 (.9وممن ضعفه ابن معين، بحسب رواية المصنف عنه، في الخبر ) ضعفه.

سمعت أحمد بن حنبل يقول: "يزيد بن عطاء مولى أبى عوانة، ليس  122 
 بالقوي في الحديث".

، حديثه ليس به بأس أحدهما:هناك قوالن آخران عن أحمد في تعديله،  
. أما أقوال باقي النقاد في الراوي، فأكثرهم على تضعيفه، ثقة والثاني:مقارب. 

 (.121فيما رواه عنه المصنف، في الخبر ) منهم ابن معين،
ويقال في هذه المخالفة، والتي قبلها: إن الناقد قد تتعدد أقواله في الراوي، وإن  

 .بيحيى بن معينكان يقل صدوره من أحمد، مقارنة 
سمعت يحيى بن معين يقول: "أبو محمد الكناني الحسن بن عمارة،  27 

 يكذب".
. مع مالحظة أن .بعد بحث .لم أقف على من أطلق على الراوي لفظة "الكناني"

 سياق الخبر هو في اإلخبار عن كذب الراوي، ال في بيان اسمه أو نسبته.
نا اسمع. فقال ع ر ض  بعُض أصحاب الحديث، على يحيى بن معين، وأ 76 

له: عثمان بن المغيرة، هو بن أبي زرعة، وهو أبو اليقظان عثمان بن عمير، 
 روى عنه شريك؟ قال: "نعم".
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تضمن السؤال اسميي راويين من طبقة واحدة، ويشتركان في بعض الشيوخ  
والتالميذ، أحدهما: عثمان بن المغيرة وهو ابن أبي زرعة، واآلخر: أبو اليقظان 

عمير. ولم أقف على من عدهما راويًا واحدا، بل نقلت في موضعه عن عثمان بن 
أوردته  .ابن معين وغيره، التصريح بأنهما راويان. إال أن هناك  كالما للدارقطني

ذكر فيه إسنادا من طريق عثمان بن عمير، عن  .بتمامه في الموضع المذكور
ة، عن زاذان. وهو وهم، . عن عثمان بن المغير .زاذان. ثم قال الدارقطني: "وقيل:

وإنما هو عثمان بن عمير". ولذا فقد يكون السؤال البن معين، هو عن إسناد 
 بعينه، وقع فيه االشتباه بين الراويين، كما وقع هنا. 

ُعدَّ كذلك،  كرته، قد ال يعد من النكارة، وإنومن هذا العرض يتضح أن ما ذ 
 فهو مما يحتمل حتى من الثقات، المتفق عليهم.

 

 األخبار اليت تفرد بها املصنف، وتناقلها احملدثون بعده:

. عنهما روى المصنف عن ابن معين، وأحمد، أقواال، تفرد بها عن باقي الرواة  
وتناقلها المصنفون بعده جيال بعد جيل، من غير نكير منهم، أو تنبيه على 

ر إسناد، ضعف الراوي، بل أوردوها في مقام االحتجاج. وأوردها أكثرهم من غي
وهذا أقوى في إقامة الدليل، فيما نحن بصدده؛ ألن "من أسند لك فقد أحالك على 

ومن أرسل من األئمة حديثًا، مع علمه ودينه  .البحث عن أحوال من سماه لك
  (1)وثقته، فقد قطع لك على صحته، وكفاك النظر".

ب الكمال، وهذا الكالم ليس على إطالقه، لكن ال شك أن نقل المزي، في تهذي 
روايات المصنف من غير إسناد، هو أقوى في إقامة الحجة على ما نحن بصدده، 
من رواية ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق، لهذه الروايات، بإسناده. ال تفضيل 

كحال ُجلِ  المصنفين في الرجال  .المزي على ابن عساكر، وإنما ألن ابن عساكر
                                                

 ، عن األصحاب.1/3نقله ابن عبدالبر، في التمهيد،  (1)
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كتبهم بأسانيدهم، كل ما قيل في الراوي،  ، يروون في.في عصره، والعصور قبله
. وأما من صاحب القول نفسه ثقة، أو بغض النظر عن صحة اإلسناد أو ضعفه

ما هو  غالباً  صنف في الرجال بعد؛ كالمزي، والذهبي، وابن حجر؛ فإنهم ينتقون 
 أصح وأعدل، في حق الراوي.

أو نقله من وقد أوردُت في حاشية كل خبر، من أسند الخبر عن المصنف،  
وسأورد هنا أمثلة لهذه الروايات التي تفرد بها المصنف، وتناقلها غير رواية. 

 (1)المحدثون بعده:
"حبيب بن جحدر: كذاب، ليس  سمعت يحيى بن معين، يقول: :21، 20 

بشيء. وسمعت أحمد بن حنبل يقول: "حبيب بن جحدر: ضعيف، ال يكتب 
 حديثه".

وال تعديل، إال ما رواه المصنف عن ابن معين، هذا الراوي لم يرد فيه جرح  
وأحمد. وقد اعتد المحدثون بهاتين الروايتين عن المصنف، وضعفوا الراوي استنادا 
عليهما، وترجموا له في كتبهم في الضعفاء، بناء على ذلك. فقد ترجم له ابن 

ه عدي، في الكامل، وأخرج هذين الخبرين عن المصنف، ولم يورد قوال مسندا في
إال ذلك، ثم قال: "ولم يحضرني له حديث فأذكره". يعني: حتى إن ابن عدي لم 

وترجم ابن الجوزي، في  (2)يقف عل حديث للراوي، يمكن أن يضعفه من خالله.
                                                

الووورقم قبووول الووونص، هوووو رقوووم الخبووور فوووي الووونص المحقوووق. وموووا سوووأورده هنوووا هوووو علوووى وجوووه  (1)
االجمال، ومن أراد تفصيل ذلك، أو رقوم الجوزء والصوفحة بالنسوبة للمصوادر، فيمكنوه الرجووع 

 بر، في النص المحقق.إلى حاشية الخ
قووال اإلمووام ابوون عوودي فووي آخوور ترجمووة "حبيووب بوون جحوودر": "وقوود كذبووه أحموود ويحيووى". وال  (2)

أدري ما هو مصدر ابن عدي، فوي نسوبة تكوذيب أحمود لحبيوب؟! إال إذا قلنوا: إن ابون عودي 
أراد أن يلخووص مووا ورد فووي الخبوورين اللووذين أخرجهمووا، فأخطووأ فووي ذلووك. وقوود نقوول المقريووزي، 

 =(، قوول ابون معوين كموا ورد، ونقول عون أحمود قولوه:530) 288ي مختصر الكامل،  صف
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الضعفاء، للراوي، ونقل قول أبن معين، وأحمد، ولم يزد على ذلك. وتبعه ابن 
 حجر، في لسان الميزان، فيما زاده على "الميزان".

"أحاديث: أفطر الحاجم والمحجوم، وال  سمعت أحمد بن حنبل يقول: 49 
 وأنا أذهب إليها".  0نكاح إال بولي؛ أحاديث يشد بعضها بعضا

ونقله الذهبي، في  في السنن الكبرى. البيهقي،و  أخرجه ابن عدي، في الكامل. 
أبي  الميزان، والسير. والزيلعي، في نصب الراية. والمنذري، في مختصر سنن

 داود. وابن كثير، في تحفة الطالب. وابن الملقن، في البدر المنير.
"تركته لم أرو عنه؛ لإلرجاء".  سمعت أحمد بن حنبل وذكر شبابة، فقال: 51 

 فقيل له: يا أبا عبد هللا، وأبا معاوية؟! قال: "شبابة كان داعية"!
لجرح. والمزي، أخرجه ابن عدي، في الكامل. ونقله المنذري، في رسالة في ا 

في تهذيب الكمال.  والذهبي، في الميزان، والسير. وابن حجر، في مقدمة فتح 
 الباري. 

جميع من روى عن عطاء، روى عنه "و سمعت يحيى بن معين يقول:  79 
 في االختالط، إال شعبة، وسفيان".

أخرجه ابن عدي، في الكامل. ونقله النووي، في شرح صحيح مسلم. والمزي،  
ذيب الكمال. وابن دقيق العيد، في اإللمام. والذهبي، في السير. وابن رجب، في ته

في شرح العلل. والتركماني، في الجوهر النقي. واألبناسي، في الشذا الفياح. وابن 
 الملقن، في البدر المنير. والعراقي، في التقييد واإليضاح.

                                                                                                                  

"كذاب، ال يكتب حديثه". ولم ينقل قول ابون عودي: "وقود كذبوه أحمود ويحيوى". فربموا تكوون =
الرواية في الكامل عن أحمد و مون طريوق المصونف و، هوو موا نقلوه المقريوزي، وبوذلك يسوتقيم 

 1/219(. والمغنوووي، 1695) 2/189لوووذهبي فوووي الميوووزان، كوووالم ابووون عووودي. وقووود اكتفوووى ا
 (. بقوله في الراوي: "وقد كذبه يحيى، وأحمد".1284)
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ث، "عفير بن معدان، منكر الحدي سمعت أحمد بن حنبل يقول: 81 
 ضعيف".

أخرجه ابن عدي، في الكامل. ونقله ابن الجوزي، في الضعفاء، والعلل المتناهية. 
والمزي، في تهذيب الكمال. والذهبي، في الميزان. والزيلعي، في نصب الراية. 

 وابن الملقن، في البدر المنير.
"أبو داود األعمى يقول: سمعت العبادلة:  سمعت أحمد بن حنبل يقول: 109 
 هللا بن عمرو، وابن عباس، وابن الزبير. ولم يسمع منهم شيئًا".عبد 

أخرجه ابن عدي، في الكامل. ونقله المزي، في تهذيب الكمال. والعالئي، في 
 جامع التحصيل. والعراقي، في تحفة التحصيل. والمقريزي، في إمتاع األسماع.

ائب، فإنها "ال تكتبوا هذه األحاديث الغر  سمعت أحمد بن حنبل يقول: 124 
 مناكير، وعامتها عن الضعفاء".

أخرجه ابن عدي، في الكامل. ورواه السمعاني، في أدب اإلمالء واالستمالء،  
من طريق ابن عدي. ونقله ابن الصالح، في مقدمته. وابن جماعة، في المنهل 
الروي. والعراقي، في شرح التبصرة والتذكرة. واألبناسي، في الشذا الفياح. 

، في تدريب الراوي. والمناوي، في اليواقيت والدرر. والصنعاني، في والسيوطي
إال وأودع  .لغير معاصر .توضيح األفكار. وقلما يوجد كتاب في علوم الحديث

 فيه هذا الخبر.

 مت الكتاب

 م على نبينا حممد وعلى آله وصحبهوصل اللهم وسل

 واحلمد هلل رب العاملني
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Fو K 

 

بيروت: عالم الكتب، الطبعة  ،د بن خلف بن حيانأخبار القضاة، تأليف: محم -1
 )بدون(.

أخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير البن أبي خيثمة، تأليف: أحمد بن أبي  -2
 م. 1997خيثمة زهير بن حرب، الرياض: دار الوطن، الطبعة األولى: 

أدب اإلمالء واالستمالء، تأليف: عبدالكريم بن محمد بن منصور أبي سعد  -3
مي السمعاني، تحقيق : ماكس فايسفايلر، بيروت: دار الكتب العلمية، التمي

 م.1981 –ه 1401الطبعة األولى: 
إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تأليف: عالء الدين مغلطاي، تحقيق:  -4

أبي عبدالرحمن عادل بن محمد و أبو محمد أسامة بن إبراهيم، القاهرة: 
 م.2001 - هو1422ى: الفاروق الحديثة، الطبعة األول

اإللمام بأحاديث األحكام، تأليف: تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن  -5
وهب ابن دقيق العيد، تحقيق: حسين إسماعيل الجمل، الرياض: دار ابن 

 م. 2002 -هو 1423حزم، بيروت: دار المعراج الدولية، الطبعة الثانية: 
واألموال والحفدة والمتاع، تأليف: من األحوال  ()إمتاع األسماع بما للنبى  -6

تقى الدين أحمد بن على المقريزى، تحقيق: محمد عبد الحميد النميسى، 
 م. 1999 –ه 1420بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة األولى: 

األنساب، تأليف: أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي  -7
يروت: دار الفكر، الطبعة السمعاني، تحقيق: عبدهللا عمر البارودي، ب

 م. 1998األولى: 
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البحر المحيط في أصول الفقه، تأليف: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدهللا  -8
الزركشي، تحقيق: د. محمد محمد تام، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة 

 م. 2000 -هو 1421األولى: 
ح الكبير، تأليف: البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشر  -9

سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد األنصاري المعروف بابن 
الملقن، تحقيق: مصطفى أبو الغيط و عبدهللا بن سليمان و ياسر بن كمال، 

 م.2004 -.ه1425الرياض: دار الهجرة، الطبعة األولى: 
بغية الطلب في تاريخ حلب، تأليف: كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي  -10

 جرادة، تحقيق: د. سهيل زكارتاج العروس، دار الفكر، الطبعة )بدون(. 
تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،  -11

 الناشر: دار الهداية، الطبعة )بدون(. 
تاريخ ابن معين )رواية الدوري(، تأليف: يحيى بن معين أبي زكريا، تحقيق:  -12

مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء  د. أحمد محمد نور سيف،
 م. 1979 –ه 1399الترا  اإلسالمي، الطبعة األولى: 

تاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي(، تأليف: يحيى بن معين أبي زكريا،  -13
تحقيق : د. أحمد محمد نور سيف، دمشق: دار المأمون للترا ، الطبعة 

 ه. 1400)بدون(: 
أبي نعيم أحمد بن عبد هللا بن مهران المهراني تاريخ أصبهان، تأليف:  -14

األصبهاني، تحقيق: سيد كسروي حسن، بيروت: دار الكتب العلمية، 
 م. 1990 –ه  1410الطبعة األولى: 

تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، تأليف: شمس الدين محمد بن  -15
روت: دار أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: د. عمر عبد السالم تدمرى، بي

 م.1987 -هو 1407الكتاب العربي، الطبعة األولى: 
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تاريخ بغداد، تأليف: أحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي، بيروت:  -16
 دار الكتب العلمية، الطبعة )بدون(.

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل، تأليف: أبي  -17
بدهللا الشافعي، تحقيق: محب القاسم علي بن الحسن ابن هبة هللا بن ع

الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري، بيروت: دار الفكر، الطبعة 
 م. 1995)بدون(: 

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، تأليف: ولي الدين أحمد بن عبد  -18
الرحيم بن الحسين أبي زرعة العراقي، تحقيق: عبدهللا نوارة، الرياض: مكتبة 

 م.1999ون(: الرشد، الطبعة )بد
تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب، تأليف: إسماعيل بن  -19

عمر بن كثير الدمشقي أبي الفداء، تحقيق: عبدالغني بن حميد بن محمود 
 ه. 1406الكبيسي، مكة المكرمة: دار حراء، الطبعة األولى: 

 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تأليف: عبدالرحمن بن أبي بكر -20
السيوطي، تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف، الرياض: مكتبة الرياض 

 الحديثة، الطبعة )بدون(.
تقريب التهذيب، تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقيق: محمد  -21

 م.1986 –ه 1406عوامة، سوريا: دار الرشيد، الطبعة األولى: 
م بن الحسين التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح، تأليف عبد الرحي -22

العراقي زين الدين، تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان، بيروت: دار الفكر، 
 م.1970 -هو 1389الطبعة األولى: 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، تأليف: أبي عمر يوسف بن  -23
محمد عبد هللا بن عبدالبر النمري، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي و 
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ي، المغرب: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، عبد الكبير البكر 
 ه.1387الطبعة )بدون(: 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة، تأليف: علي بن  -24
محمد بن علي بن عراق الكناني أبي الحسن، تحقيق: عبدالوهاب 

ية، عبدهللا محمد الصديق الغماري، بيروت: دار الكتب العلم -عبداللطيف 
  هو.1399الطبعة األولى: 

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل، تأليف: عبدالرحمن بن يحيى  -25
المعلمي العتمي اليماني، تحقيق محمد ناصر األلباني، الطبعة )بدون( 

 م. 1386 –ه 1313
تهذيب التهذيب، تأليف الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر  -26

 م.1984 -هو 1404فكر، الطبعة األولى: العسقالني، بيروت: دار ال
تهذيب الكمال، تأليف: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبي الحجاج المزي،  -27

تحقيق: د. بشار عواد معروف، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى: 
 م. 1980 –ه 1400

توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار، تأليف: محمد بن إسماعيل األمير  -28
عاني، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المدينة المنورة: الحسني الصن

 المكتبة السلفية، الطبعة )بدون(.
الثقات، لمحمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي أبي حاتم، تحقيق: السيد  -29

 م.1975-ه1395شرف الدين أحمد، بيروت: دار الفكر، الطبعة األولى: 
: أبي سعيد بن خليل بن جامع التحصيل في أحكام المراسيل، تأليف -30

كيكلدي العالئي، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، بيروت: عالم الكتب، 
 م. 1986 –ه 1407الطبعة الثانية: 
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الجرح والتعديل، تأليف: عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبي  -31
محمد الرازي التميمي، بيروت: دار إحياء الترا  العربي، الطبعة األولى: 

 م. 1952 –ه 1271
الجهالة عند المحدثين، تأليف د. عبدالصمد بن محمد البرادعي، الرياض:  -32

 م.2011 –ه 1432دار العاصمة، الطبعة األولى: 
الجوهر النقي، تأليف: عالء الدين علي بن عثمان المعروف بابن  -33

التركماني، حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة األولى: 
 هو.1354

ة في الجرح والتعديل، تأليف: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبي رسال -34
محمد، تحقيق: عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي، الكويت: مكتبة دار 

 ه. 1406األقصى، الطبعة األولى: 
الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، تأليف: أبي الحسنات محمد عبد الحي  -35

أبو غدة. حلب: مكتب المطبوعات  اللكنوي الهندي، تحقيق: عبدالفتاح
 ه.و1407اإلسالمية، الطبعة الثالثة: 

الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم، تأليف: أبي عبدهللا محمد بن  -36
أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: محمد إبراهيم الموصلي، بيروت: دار 

 م.1992 -هو 1412البشائر، الطبعة األولى: 
، تأليف: محمد بن ()لذب عن سنة أبي القاسم الروض الباسم في ا -37

إبراهيم الوزير، أعتنى به: علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، الطبعة 
 )بدون(.

سنن أبي داود، تأليف: أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني، تحقيق:  -38
 محمد محيي الدين عبدالحميد، بيروت: دار الفكر، الطبعة )بدون(.
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قي الكبرى، تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر سنن البيه -39
البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكة المكرمة: مكتبة دار الباز، 

 م. 1994 –ه 1414الطبعة )بدون(: 
سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين، تأليف: يحيى بن معين بن  -40

نور سيف، المدينة المنورة:  عون المري البغدادي، تحقيق: أحمد محمد
 م. 1988 -هو 1408مكتبة الدار، الطبعة: األولى: 

سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم، تأليف:  -41
أحمد بن حنبل، تحقيق: د. زياد محمد منصور، المدينة المنورة: مكتبة 

 م.1994 -هو 1414العلوم والحكم، الطبعة األولى: 
األثرم، انظر: من سؤاالت أبي بكر أحمد بن محمد بن هانيء  سؤاالت -42

 األثرم.
سؤاالت حمزة بن يوسف السهمي، تأليف: علي بن عمر أبي الحسن  -43

الدارقطني، تحقيق: موفق بن عبدهللا بن عبدالقادر، الرياض: مكتبة 
 م. 1984 –ه 1404المعارف، الطبعة األولى: 

أبي زكريا يحيى بن معين في  سؤاالت يزيد بن طهمان، انظر: من كالم -44
 الرجال.

سير أعالم النبالء، تأليف محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي شمس الدين،  -45
التحقيق: بإشراف شعيب األرنؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة 

 ه.1413التاسعة: 
الشذا الفياح من علوم ابن الصالح، تأليف: إبراهيم بن موسى بن أيوب  -46

، تحقيق: صالح فتحي هلل، الرياض: مكتبة الرشد، البرهان األبناسي
 م. 1998 -هو 1418الطبعة األولى: 
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شرح التبصرة والتذكرة )شرح الفية العراقي(، تأليف: أبي الفضل زين الدين   -47
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي، تحقيق: عبد اللطيف 

العلمية، الطبعة الهميم و د. ماهر ياسين الفحل، بيروت: دار الكتب 
 م. 2002 -هو  1423األولى: 

 شرح صحيح مسلم، للنووي. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي. -48
شرح علل الترمذي، تأليف: ابن رجب الحنبلي، تحقيق: د. همام عبد الرحيم  -49

 م.1987 -هو 1407سعيد، الزرقاء: مكتبة المنار، 
رف النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، الشارح: محي الدين يحيى بن ش -50

 ه1392بيروت: دار إحياء الترا  العربي، الطبعة الثانية: 
صحيح مسلم، تأليف: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري،  -51

 تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت: دار إحياء الترا ، الطبعة )بدون(.
 الضعفاء الكبير، ألبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي، تحقيق: -52

عبدالمعطي أمين فلعجي، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة األولى: 
1404 - 1984. 

الضعفاء والمتروكين، تألف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي  -53
أبي الفرج، تحقيق: عبد هللا القاضي، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة 

 ه.1406األولى: 
ة، تأليف: عبد الرحمن بن علي بن العلل المتناهية في األحاديث الواهي -54

الجوزي، تحقيق: خليل الميس، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة األولى: 
 ه. 1403

العلل الواردة في األحاديث النبوية، تأليف: علي بن عمر بن أحمد بن  -55
مهدي أبي الحسن الدارقطني البغدادي، تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين 

 م. 1985 –ه 1405ار طيبة، الطبعة األولى: هللا السلفي، الرياض: د
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العلل ومعرفة الرجال، ألبي عبد هللا أحمد بن حنبل الشيباني )رواية ابنه  -56
عبدهللا(، تحقيق: د. وصي هللا محمد عباس، بيروت: المكتب اإلسالمي، 

 م.1988 -هو 1408الرياض: دار الخاني، الطبعة األولى: 
 (، انظر: معرفة الرجال.العلل، البن معين )رواية ابن محرز -57
العلل، ألحمد بن حنبل )رواية المروذي، وصالح، والميموني(، انظر: من  -58

 كالم أحمد بن حنبل في علل الحديث.
علوم الحديث، تأليف: أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري،  -59

 م.1977 -هو 1397بيروت: دار الفكر المعاصر، الطبعة )بدون(: 
البخاري، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبي  فتح الباري شرح صحيح -60

الفضل العسقالني، تحقيق: محب الدين الخطيب، بيروت: دار المعرفة، 
 الطبعة )بدون(.

فتح المغيث شرح ألفية الحديث، تأليف: شمس الدين محمد بن عبدالرحمن  -61
 هو.1403السخاوي، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة األولى: 

ن له رواية في الكتب الستة، المؤلف: أبي عبد هللا الكاشف في معرفة م -62
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: محمد عوامة، جدة: دار القبلة 

 م.1992 –ه 1413للثقافة اإلسالمية, الطبعة األولى: 
الكامل في ضعفاء الرجال، تأليف: أبي محمد عبد هللا بن عدي بن عبد هللا  -63

غزاوي، بيروت: دار الفكر، الطبعة الثالثة:  الجرجاني، تحقيق: يحي مختار
 م.1988 -هو 1409

الكفاية في علم الرواية، تأليف: أحمد بن علي بن ثابت أبي بكر الخطيب  -64
البغدادي، تحقيق: أبي عبدهللا السورقي و إبراهيم حمدي المدني، المدينة 

 المنورة: المكتبة العلمية، الطبعة )بدون(.
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الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني،  لسان الميزان، تأليف أبي -65
تحقيق: الهند/ دائرة المعارف النظامية، بيروت: مؤسسة األعلمي 

 م.1986و -ه 1406للمطبوعات، الطبعة الثالثة: 
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، ألبي حاتم محمد بن حبان  -66

الطبعة األولى: البستي، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، حلب: دار الوعي، 
 ه.1369

مختصر الكامل في الضعفاء، تأليف:  تقي الدين أحمد بن علي المقريزي،  -67
تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، القاهرة: مكتبة السنة، الطبعة األولى: 

 م. 1994 -هو 1415
مختصر سنن أبي داود، تأليف: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري،  -68

ق، الرياض: مكتبة المعارف. الطبعة تحقيق: محمد صبحي بن حسن حال
 م2010 –ه 1431األولى: 

معجم ابن المقرئ، تأليف: أبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم  -69
 -األصبهاني الخازن المشهور بابن المقرئ، تحقيق: محمد حسن إسماعيل 

مسعد عبدالحميد السعدني، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة األولى: 
 م. 2003 –ه 1424

معجم البلدان، تأليف: ياقوت بن عبدهللا الحموي أبي عبد هللا، بيروت: دار  -70
 الفكر، الطبعة )بدون(. 

معرفة الرجال، تأليف أبي زكريا يحيى بن معين بن عون البغدادي )رواية  -71
أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز(، محقق الجزء األول: محمد كامل 

  -ه 1405ربية، الطبعة األولى: القصار، دمشق: مجمع اللغة الع
 م.1985
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تأليف: أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، تحقيق :  ،المعرفة والتاريخ -72
 -هو1419خليل المنصور، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة )بدون(: 

 م.1999
لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ، المغني في الضعفاء -73

قطر: إدارة إحياء الترا  اإلسالمي، الطبعة  تحقيق: د. نور الدين عتر،
 )بدون(.

من سؤاالت أبي بكر أحمد بن محمد بن هانيء األثرم أبا عبد هللا أحمد بن  -74
محمد بن حنبل، تأليف: أبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل 
الشيباني، تحقيق: عامر حسن صبري، بيروت: دار البشائر اإلسالمية، 

 م. 2004 –ه 1425: الطبعة األولى
من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال )رواية يزيد ابن طهمان(،  -75

تأليف: يحيى بن معين، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، دمشق: دار 
 ه. 1400المأمون للترا ، الطبعة )بدون(: 

من كالم أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال )رواية أبي بكر  -76
صالح بن أحمد، وعبد الملك الميموني(، تأليف: أحمد بن محمد المروذي، و 

بن حنبل الشيباني أبي عبد هللا، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، 
 ه.1409الرياض: مكتبة المعارف، الطبعة األولى: 

المؤت ِلف والمخت ِلف، تأليف: أبي الحسن علي بن ُعم ر الدارقطني البغدادي،  -77
 م.1986 –ه 1406مي، الطبعة األولى: بيروت: دار الغرب اإلسال

موسوعة أقوال يحيى بن معين في الجرح والتعديل وعلل الحديث، جمع  -78
وتحقيق: د. بشار عواد معروف و جهاد محمود خليل و محمود محمد 

 م.2009 -هو 1430ب اإِلسالمي، الطبعة األولى خليل، بيروت: دار الغر 
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بي عبد هللا محمد بن أحمد بن ميزان االعتدال في نقد الرجال، تأليف: أ -79
عثمان الذهبي، تحقيق: علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود، 

 م. 1995بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة األولى: 
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر، تأليف: أبي  -80

: الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، تحقيق
عبدهللا بن ضيف هللا الرحيلي، الرياض: مطبعة سفير، الطبعة األولى: 

 ه. 1422
نصب الراية ألحاديث الهداية، تأليف: عبدهللا بن يوسف أبو محمد الحنفي  -81

الزيلعي، تحقيق: محمد يوسف البنوري، مصر: دار الحديث، الطبعة 
 ه. 1357)بدون(: 

خاري، تأليف: أحمد بن هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح الب -82
علي بن حجر أبي الفضل العسقالني، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي و 

 ه. 1379محب الدين الخطيب. بيروت: دار المعرفة، الطبعة )بدون(: 
اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر، تأليف: عبدالرؤوف المناوي،  -83

الطبعة األولى: تحقيق: المرتضي الزين أحمد، الرياض: مكتبة الرشد، 
 م.1999
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 (1)فهرس الرواة املتكلم عنهم
 

 رقم اخلرب الراوي

 27 إبراهيم بن العالء الغنوي أبو هارون البصري 
إبوووراهيم بووون محمووود بووون أ بوووي يحيوووى سووومعان األسووولمي أبوووو إسوووحاق 

 المدني
27 

 28 إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري أبو إسحاق الكوفي
 32 ي الدمشقيأبو أحمد بن علي الكالع

 28 إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيدهللا التيمي أبو محمد المدني
 28 إسماعيل بن أبي إسحاق العبسي المالئي أبو إسرائيل الكوفي

إسماعيل بن عبد هللا بن عبد هللا بن أويس االصبحي أبو عبودهللا 
 المدني

28 

 29 إسماعيل بن عياش أبو عتبة الحمصي
 30 بصري أبو الربيع السمانأشعث بن سعيد ال

 30 أيوب بن سويد الرملي الحميري أبو مسعود السيباني
 13 أيوب بن عتبة أبو يحيى اليمامي قاضي اليمامة

ختياني أبو بكر البصري   36 أيوب بن كيسان الس 
قَّاء  30 بحر بن كنيز الباهلي أبو الفضل البصري المعروف بالسَّ

                                                

فووي الوونص المحقووق، سووواء بجوورح أو تعوووديل، أو فووي بيووان اسوومهم ونسووبتهم ونحووو ذلوووك، أو  (1)
تسوومية شوويوخهم، والوورواة عوونهم، ونحووو ذلووك. وإذا نظوور الباحووث فووي الخبوور، بنوواء علووى هووذا 

ل، ولووم يجوود بغيتووه، فعليووه الرجوووع إلووى حاشووية الخبوور، أو حاشووية الخبوورين و إذا ورد فووي الوودلي
 الراوي خبران و، سيجده و إن شاء هللا و.
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 32 لد الحمصيبحير بن سعد السحولي أبو خا
 31 البراء بن عبدهللا بن يزيد الغنوي أبو يزيد البصري 

 31 البراء بن يزيد الهمداني
بقية بن الوليود بون صوائد بون كعوب بون حريوز أبوو ُيحِمود الكالعوي 

 الحمصي
32 

  66 بهية موالة أبي بكر الصديق
 33 ثابت بن أ بي صفية دينار الكوفي أبو حمزة الثمالي األزدي

 33 ر بن عمرو الراسبي أبو الوازع البصري جاب
 33 جعفر بن برقان الكالبي أبو عبدهللا الجزري الرَّقِ ي

 37، 33 حبيب بن جحدر البصري 
 34 حبيب بن حسان بن أبي األشرس أبو األشرس الكوفي

حوووديج بوووون معاويووووة بوووون حووووديج بووون الرحيوووول الجعفووووي أبووووو معاويووووة 
 الكوفي

34 

ِريز بن عثمان بن جبر بي المشرقي الحمصي ح   35، 34 الرَّح 
 35 الحسن بن ُعمارة بن الوُمضرِ ب أبو محمد البجلي الكوفي

 36 الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي أبو علي البغدادي
 36 حماد بن زيد بن درهم األزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري 

 36 حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري 
بوون عبوودالرحمن بوون أبووي مالووك الهمووداني أبووو هاشووم  خالوود بوون يزيوود

 الدمشقي
37 

 37، 33 خصيب بن جحدر البصري ويقال: الكوفي
 37 داود بن عجالن المكي أبو سليمان البزاز
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 37 دراج بن سمعان السهمي المصري أبو السمح
 38 رواد بن الجراح أبو عصام العسقالني

 58 روح بن مسافر أبو بشر البصري 
ا بوووون منظووووور. ويقووووال: بوووون يحيووووى بوووون منظووووور. بوووون ثعلبووووة زكريوووو

 القرظي أبو يحيى المدني
38 

 44، 43 زهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي
 39 زياد بن ميمون الثقفي الفاكهي أبو عمار البصري 

 39 زيد بن الحواري العمي أبو الحواري البصري 
 39 كندي المصري سعد بن سنان. ويقال: سنان بن سعد. ال

  39 سعد بن طريف اإلسكاف الحذاء الحنظلي الكوفي 
 59 سعيد بن أبي عروبة مهران أبو النضر البصري 

 40 سعيد بن سنان الشامي الحمصي أبو مهدي الحنفي
 40 سالم بن أبي الصهباء الفزاري أبو المنذر البصري 
م بن سلم التميمي أبو سليمان الطويل المدائني  42، 40 سالَّ

 41 سلمة بن تمام الشقري أبو عبد هللا كوفي
 37 سليمان بن عمرو بن عبدة العتواري أبو الهيثم المصري 

 41 سليمان بن موسى األسدي األشدق الدمشقي
 39 سنان بن سعد، ينظر: سعد بن سنان

 47 سو ار بن عبدهللا بن قدامة بن ع ن زة العنبري البصري القاضي
 41 برجمي أبو الورقاء الكوفيسيف بن هارون ال

 42 شبابة بن سوار الفزاري أبو عمرو المدائني
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 42 شريك بن عبد هللا النخعي أبو عبدهللا الكوفي القاضي
 43 صاعد بن مسلم اليشكري أبو العالء الكوفي

 43 صالح بن حيان القرشي. ويقال: الفراسي. الكوفي
 45 شقيصدقة بن عبدهللا السمين أبو معاوية الدم

 32 صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي أبو عمرو الحمصي
 45 طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي

عاصوووم بووون عبيووودهللا بووون عاصوووم بووون عمووور بووون الخطووواب العووودوي 
 المدني

45  

 45 عباس بن الفضل األنصاري الواقفي أبو الفضل البصري 
 46 يعبدالرحمن بن صالح األزدي العتكي أبو محمد الكوف

 46 عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري أبو بكر الصنعاني
 46 عبدهللا بن حكيم أبو بكر الداهري الضبي البصري 

 47 عبدهللا بن دكين أبو عمر الكوفي
عبووودهللا بوووون عبوووودهللا بوووون أويووووس بوووون مالووووك االصووووبحي أبووووو أويووووس 

 المدني
28 

 47 صري عبدهللا بن قدامة بن ع ن زة العنبري أبو سو ار الب
عبووووودهللا بووووون محمووووود بووووون أ بوووووي يحيوووووى سووووومعان االسووووولمي المووووودني 

 المعروف بسحبل
27 

 47 عبدهللا بن مسلم بن هرمز المكي 
 48 عبدهللا بن المؤمل بن وهب هللا المخزومي المكي

 48 عبدهللا بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري 
 49و عبدالحميوود عبدالمجيوود بوون عبوود العزيووز بوون أ بووي رواد األزدي أبوو
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 المكي
 49 عبدالواحد بن زياد العبدي البصري أبو بشر

 50 عبدالوار  بن سعيد بن ذكوان التميمي أبو عبيدة البصري 
 50 عبيدهللا بن أبي زياد القداح أبو الحصين المكي

 51 عثمان بن عمير البجلي أبو اليقظان
 51 عثمان بن مطر الشيباني البصري 

 51 عثمان بن مغيرة الثقفي أبو المغيرة وهو ابن أبي زرعة
 58 عدي بن الفضل التيمي أبو حاتم البصري 

 52 عطاء بن السائب الثقفي الكوفي
 53 عطاف بن خالد بن عبدهللا المخزومي أبو صفوان المدني

 53 ُعف ير بن معدان الحمصي المؤذن
 53 علي بن أبي علي اللَّهبي 

 54 ارك الهنائي البصري علي بن المب
 55 عمارة بن جوين العبدي أبو هارون البصري 
 55 عمر بن عامر السلمي أبو حفص البصري 

 55 عمر بن قيس أبو حفص المكي المعروف بسندل
 50 عمرو بن عبيد بن باب التميمي أبو عثمان البصري 

 56 عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني
 56 فرات بن سلمان الرقي

 56 قزعة بن سويد بن حجير الباهلي أبو محمد البصري 
 56 كادح بن رحمة أبو رحمة العرني الكوفي
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 52 ليث بن أبي سليم بن ُزن يم القرشي الكوفي
 57 محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النضر الكوفي

 42 محمد بن خازم التميمي السعدي أبو معاوية الضرير الكوفي
 57 ة بن مصرف أبو عبدهللا  اليامي الكوفيمحمد بن طلح

محمووود بووون عبووودالرحمن بووون مجبووور بووون عبووودالرحمن بووون عمووور بووون 
 الخطاب

58 

محموود بوون كعوووب بوون سووليم القرظوووي أبووو حمووزة وقيووول أبووو عبووود هللا 
 المدني

61 

 64 محمد بن مسلم الطائفي
مسوووولم بوووون كيسووووان الضووووبي المالئووووي البووووراد أبووووو عبوووود هللا الكوووووفي 

 األعور
58 

 58 منصور بن أ بي مزاحم بشير التركي أبو نصر البغدادي
 59 مهران العدوي اليشكري أبو عروبة البصري 

 59 مهران بن أبي عمر العطار أبو عبد هللا الرازي 
 60 موسى بن خلف العم ي أبو خلف البصري 

 60 موسى بن ُعب يدة بن نشيط الربذي أبو عبد العزيز المدني
 62، 61 ن السندي أبو معشر المدنينجيح بن عبد الرحم

 62 النضر بن عبدالرحمن أبو عمر الخزاز
 62 نفيع بن الحار  األعمى أبو داود الكوفي

 63 هاشم بن القاسم الكناني الليثي أبو النضر البغدادي
 43 واصل بن حيان األحدب األسدي الكوفى بياع السابري 

 64 لمرهبي الكوفيالوليد بن عبدهللا بن أبى ثور الهمداني ا
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 66، 65 يحي بن ُسل يم القرشي الطائفي المكي الحذاء الخراز
 64 يحيى بن أبي ُأن ْيسة الغنوي أبو زيد الجزري 
 66، 65 يحيى بن المتوكل الحذاء أبو عقيل المدني

 65 يحيى بن بريد بن أبي بردة بن أبى موسى األشعري 
ن أبوووووو زكريوووووا يحيووووى بووووون عبدالحميووووود بووووون عبووووودالرحمن بووووون بشووووومي

 الحماني العكلي الكوفي
66 

 67 يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي 
 72، 68 يزيد بن عطاء بن يزيد بن عبدالرحمن أبو خالد الواسطي البزاز

 68 يمان بن المغيرة أبو حذيفة العنزي 
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